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ÖNSÖZ
Öğretmenler öğrencilerin yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır.
Hedeflerine doğru öğrencilerine rehberlik edip algılarını şekillendirirler. İşte
bu nedenle "Eğitim ve Öğretim 2020", eğitim ve öğretim alanında Avrupa'nın
stratejisi, öğretmenlerin rolüne önemli vurguda bulunur - seçilmelerinden,
başlangıç eğitimlerinden ve devam eden mesleki gelişimlerinden kariyer
fırsatlarına kadar.
Mayıs 2014 yılında etkili öğretmen eğitimine ilişkin Konsey Kararlarında
yinelendiği üzere, öğretmenlere yatırım çok önemlidir: Bakanlar, Üye
Devletler'in Öğretmenlik mesleğinin kalitesini yükseltme ve daha çekici ve prestijli bir hale getirme
ihtiyacında oldukları konusunda hemfikir olmuştur. Bu da, öğretmenleri çok dikkatli bir şekilde seçmek
ve işe almak, öğretmenlere etkili bir eğitim vermek, meslekte tutmak, erken kariyer desteği vermek ve
yeni teknolojilere dayalı bilgi ve beceriler de dahil olmak üzere kendi beceri ve yeterliliklerini de
yenilemek için düzenli fırsatlar sunmak zorunda oldukları anlamına gelir.
Bu nedenle, bu yeni Eurydice yayınını tanıtmaktan memnunum. Ortamların öğretmenlerin
çalışmalarını nasıl belirlediği ve farklı koşulların algılarını ve uygulamalarını ne kadar etkilediğine
ilişkin kanıtlar sağlamaktadır. İlk defa, bir Eurydice raporu, OECD Eğitim ve Öğretim Uluslararası
Araştırması ve Eurostat verileri yoluyla toplanan kapsamlı sayısal verilerle Eurydice Ağı yoluyla elde
edilen nitel bilgileri birleştirir. Bu yayın, bu yüzden öğretimdeki bugünün zorluklarını göstermeye
yardımcı olan kanıta dayalı politikaların geliştirilmesinde çok değerli olacaktır.
Eğitim, özgürlük, kendini ifade etme ve hoşgörü gibi önemli değerleri iletir ve aktif vatandaşlık, sosyal
uyum ve bütünleşmeye katkıda bulunur. Avrupa'daki eğitim sistemleri, ekonomik krizle kötüleşmiş
yapısal zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır: parçalanma, yetersiz yatırım, öğretmen eksikliği ve yeni
teknolojik gelişmeler yeni eğitim modellerini gerektirmektedir. Bu zorluklar, yenilik yapmak ve eğitim ve
öğretim sistemlerini reforme etmek ve bunları toplumun talep ve ihtiyaçlarına göre adapte etmek için
bize ilham vermelidir. Değişim zamanında, eğitim, belirleyici uzun vadeli bir faktördür.
Politika yapıcılarını, araştırmacıları ve öğretmenlerin yanı sıra sistemleri analiz ederken, politikaları ve
hizmetleri tasarlarken bu rapordan iyi bir şekilde faydalanmak için öğretmenleri eğitenleri davet
ediyorum. Bu yayının Avrupa genelindeki öğrencilerin birinci kalite eğitimden faydalanmalarını
sağlamak için ortak çabalarımızı artırabileceği kanısındayım.

Tibor Navracsics
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spordan sorumlu komisyon üyesi
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ÖZET
Öğretmenler, okulda eğitimde birincil öneme sahiptir. Eğitime katkılarını en uygun hale getirme
ihtiyacı, doğal olarak bir eğitim politikası önceliği olarak Avrupa düzeyinde onaylanmıştır. Hem Avrupa
Komisyonu hem de Avrupa Birliği Konseyi, öğretmen eğitimini geliştirme ihtiyacını, eğitimde devam
eden mesleki gelişim ve öğretmenlik mesleğinin çekiciliğini vurgulamıştır. Neyin işe yarayacağı ve
gelecekteki zorlukları başarılı bir şekilde karşılamaya ilişkin olası politikalarla ilgili veriler, Avrupa'daki
eğitim sistemlerinin etkinliğini, verimliliğini ve ilgisini iyileştirmek için gereklidir.
Bu rapor, Avrupa'daki ortaokullarda (ISCED 2) ve ilgili eğitim sistemlerinde çalışan yaklaşık 2 milyon
öğretmene odaklanır. Öğretmenlerin çalışma koşullarını düzenleyen politikalarla öğretmenlerin
uygulamaları ve algıları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Rapor, 2013 OECD Uluslararası Eğitim ve
Öğretim Araştırması'ndan (TALIS 2013) elde edilen verilerin yanı sıra Eurydice ve Eurostat/UOE
verilerinin ikincil analizine dayanmaktadır. Gerçekçi verileri, öğretmen görüşlerini ve eğitim
politikalarıyla yönetmeliklerin içeriğini birleştirerek çok farklı kaynaklardan gelen nicel ve nitel bilgiyi bir
araya getirir.
Rapor, politika için birincil öneme sahip beş alanı inceler: (1) Demografi ve Çalışma Koşulları;
(2) başlangıç öğretmenlik eğitimi ve öğretmenlik mesleğine geçiş; (3) Devam eden Mesleki Gelişim;
(4) Uluslar arası Hareketlilik; ve (5) öğretmenlik mesleğinin çekiciliği.

Öğretmen demografisi ve çalışma koşulları
Öğretmenlik, öğretmenlerinin üçte birinden daha azının erkeklerin oluşturduğu genellikle kadınlar
tarafından tercih edilen bir meslektir. Bu cinsiyet dengesizliği, politika yapıcılarını ilgilendiren bir konu
olmuştur ve yaşa göre öğretmenlerin mevcut dağılımı, kısa vadede, eğitimdeki erkeklerin sayısının
daha da azalacağını göstermektedir. Hatta kadın ve erkek öğretmenlerin oranının benzer olduğu
birkaç ülkede, öncekine nazaran gittikçe daha az sayıda erkek mesleğe girmektedir.
Avrupa'da, öğretmenlerin sadece üçte biri 40 yaşın altındadır. Bazı eğitim sistemlerinde, daha yaşlı
öğretmenlerin emekliliğiyle eşleştirilmiş genç öğretmenlerin düşük payı ciddi eksikliklere yol
açabilmektedir.
Ortaokul eğitimi, çok az istisna dışında büyük ölçüde kamu sektörü tarafından sağlanmaktadır.
Bununla birlikte, iş sözleşmeleri, çalışma saatleri, maaş ve emeklilik yaşı açısından, çalışma koşulları
Avrupa'da çok farklı olabilir. Emeklilik söz konusu olduğunda, ancak, birçok eğitim sistemi,
öğretmenlerin tam emeklilik maaşı için uygun olan yaşlarını ertelemeyi aramaktadır.

Başlangıç öğretmenlik eğitimi
Ülkelerin neredeyse yarısında, başlangıç öğretmenlik eğitiminde (BÖE), öğretmenler yeterli olabilmek
için ya eş zamanlı yolu - istedikleri okul ders(ler)i ve mesleki eğitimin bütünleştiği eğitimi ya da ardışık
yolu - kendi ders eğitimlerinden sonra gelen mesleki eğitimi seçebilir. 15 Avrupa ülkesinde, BÖE
programlarının asgari düzeyi lisans eğitimi iken 17 ülke, en az yüksek lisans eğitimini gerektirir.
BÖE'nin asgari süresi genellikle dört ile altı yıl arasındadır.
Kendi ders bilgilerinin yanı sıra öğretmen adaylarının mesleki becerilere de sahip olmaları
gerekmektedir. Mesleki eğitimleri, hem teorik çalışmaları (psikoloji ve öğretmenlik teorisini içeren) hem
de eğitim gözlemini ve sınıf içerisindeki eğitim faaliyeti için doğrudan sorumluluğu olan oturumları
içeren uygulamalı eğitimi içerir. Pek çok ülke, kabaca bir yıllık tam-zamanlı eğitime karşılık gelen
ortalama 60 AKTS kredisi olan asgari bir mesleki eğitim süresi belirlemiştir. Dokuz ülkede ve BÖE ile
eşzamanlı eğitimde, mesleki eğitimin asgari oranı ilgili kurumların meselesidir. Merkezi yönetmeliklere
göre, ayrıca bu konuda kurumların mesleki eğitim içindeki faaliyetlerin dağılımına ilişkin takdiri belirli
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düzeyde olsa da mesleki eğitimin bir parçası olan okul-içi yerleştirmeler, 25 AKTS kredisi ortalamasına
karşılık gelir.
AB içinde, tüm sektörlerdeki (kamu, hükümet-bağımlı ve bağımsız özel) öğretmenlerin %91.2'si bir
BÖE programını tamamlamıştır. Bu yüksek oran, ülkeler arasındaki büyük farklılıkları gizlemektedir,
ancak bir bütün olarak Avrupa'da, BÖE tamamlayan öğretmenlerin yaş grubuna göre oranlar çok az
değişir.
Öğretmen adaylarını kariyerleri için mümkün olan en etkili şekilde hazırlamak için, TALIS araştırması
BÖE'deki şu üç temel bileşenin entegrasyonunu dikkate alır: öğretilecek ders(ler)in akademik bilgisi;
öğretim becerileri, eğitim sırasında öğrenciler için destek dahil olmak üzere öğretim teorisi; ve
adaylara eğitimdeki günlük konuların üstesinden gelmelerine ve çeşitli durumlarda sınıfları idare
edebilmelerine olanak sağlayan uygulamalı sınıf deneyimi. Bir BÖE programını tamamlayan AB
öğretmenlerinden %80'i, eğitimlerinin bu üç bileşeni kapsadığını belirtmiştir. TALIS 2013'e katılan
Avrupa eğitim sistemlerinin neredeyse dörtte üçünde bu oran daha da yüksek olmuştur.
AB'deki öğretmenlerin daha yüksek bir oranı, bir BÖE programını tamamladıklarında meslekleri için
oldukça hazır olduklarını hissetmiştir. Ders içeriğindeki ustalık önemli bir endişe olarak
görülmemektedir. Ancak, sonuçlar bu durumun henüz söz konusu olmadığı ya da öğretmen
adaylarının niteliksel olarak daha iyi hazırlandığı BÖE'de hem teorinin hem de öğretim uygulamasının
dahil edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Öğretmenlik mesleğine geçiş
Meslekteki ilk yıllar önemli bir aşamadır. Göreve başlama sırasında, yeni tam nitelikli öğretmenler,
deneyimli öğretmenlere düşen görevlerin tamamını ya da büyük çoğunluğunu yürütür ve çalışmaları
için ücret alırlar. Söz konusu ülkelerin neredeyse üçte ikisinde, kamu sektöründe çalışan tam nitelikli
olup ilk defa başlayacak öğretmenlerin genellikle bir okul yılı süren bir yapılandırılmış göreve başlama
aşamasına erişimleri vardır. Bir kaç eğitim sisteminde öneriden fazla olmamasına rağmen göreve
başlama çoğunlukla zorunludur. Bazı ülkelerde, göreve başlama aşaması akıl hocalığı ile sınırlıdır.
Öğretmenlik deneyimi beş yıldan az olan AB'deki öğretmenlerin neredeyse %60'ı mesleğe
girdiklerinde resmi bir göreve başlama programında yer aldıklarını belirtmiştir.
Yeni öğretmenlerin bir göreve başlama programında yer alacak olup olmadıklarını göz önünde
bulundurarak en büyük tahmini değeri tanımlamak için çeşitli faktörler birlikte incelenmiştir. 40 yaşın
altındaki öğretmenlerin bir göreve başlama programına katılma olasılıkları daha fazla görülmektedir.
Bu tahmini faktörün daha az deneyimli öğretmenlerin böyle bir programda yer almış olma olasılığının
olduğu 10 eğitim sisteminde olumlu bir etkisi varken daha fazla deneyime sahip öğretmenlerin olduğu
beş eğitim sisteminde olumsuz bir değeri vardır. Okullardaki bu tür programların uygunluğunun da
programların düzenlenmesinin kısmen yada tamamen okulun sorumluluğunda olduğu dokuz eğitim
sisteminde tahmini bir değeri vardır. Diğer ülkelerde, göreve başlama aşaması, öğretmen eğitim
kurumları ya da yerel, bölgesel ya da ulusal kamu yetkilileri tarafından organize edilebilir.
Akıl hocalığı, göreve başlama aşamasında sunulan ana destek türü olmakla birlikte, bir göreve
başlama aşaması olsun ya da olmasın, hemen hemen tüm eğitim sistemlerinde bulunmaktadır. Yeni
öğretmenlere akıl hocası atanma olasılığındaki ana tahmini faktör ya bir öğretmen olarak ya da kendi
okullarında beş yılın altında bir deneyim dönemidir. Bu durum akıl hocalığıyla geçiş aşaması
arasındaki yakın bağlantıyı ortaya koymakta ve genç öğretmenlere bir akıl hocası atanma olasılığının
daha yüksek olduğunu göstermektedir. Üçüncü ana tahmini faktör, yeni öğretmenlerin istihdamının
belirli süreli iş sözleşmesine dayalı olmasıdır, çünkü bir çok ülkede öğretmenler deneme süreleri içinde
bu tür bir sözleşmeyle başlarlar.
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Beklendiği gibi, akıl hocalarının deneyim ve yeterlilikleri akıl hocalığı yaptıkları öğretmenlerden çok
farklıdır. Akıl hocaları genellikle daimi olarak istihdam edilmiş deneyimli öğretmenlerdir. Öğretmenliğe
ilk başladıklarında bir göreve başlama aşamasına kendi katılımları birçok ülkede de deneyimli
öğretmen olarak akıl hocası olma ihtimallerini arttırır. Bazı ülkelerde, ayrıca işlerine yardımcı olmak
üzere özel eğitim ve diğer destek türleri alırlar.

Öğretmenlerin devam eden mesleki gelişimleri
Tüm yaş gruplarındaki yüksek öğretmen oranları ve deneyimlerine ve derslerine bakılmaksızın
öğretmenleri daha uygun, çeşitlendirilmiş ve yenilikçi öğretim uygulamaları geliştirmelerine olanak
sağlayabilecek alanlardaki eğitim ihtiyaçlarını orta ya da yüksek düzeyde dile getirmiştir. Özellikle
"özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencilere eğitim", "öğretim için BIT becerileri", "işyerinde yeni
teknolojiler", "bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımları" ve "müfredatlar arası becerilerin öğretimi"
başlıkları altındaki ihtiyaçlarla ilgilenirler. Bu ihtiyaçlar sürekli Avrupa genelinde ve tek tek ülkelerde
oldukça düzgün bir şekilde ifade edilmiştir. Tersine, nispeten düşük oranlarda öğretmenler, "ders
alanımda bilgi ve anlama" ve "müfredat bilgisi" olarak ihtiyaçlarını orta ya da yüksek düzeyde ifade
etmiştir. Bu da öğretmenler kendi dersleri ve öğretilecek dersin içeriği ile genelde rahat hissederken
mesleki beceri ve öğretim tekniklerini güçlendiren eğitim almaları gerektiği anlamına gelebilir.
İhtiyaçların en önemlisinden en önemsizine sıralanması (bunları ifade eden öğretmen oranları
açısından) nasıl kaliteli bir eğitim olması gerektiği konusunda farkında olduklarını gösterebilmektedir.
Öğretmenler, tüm çabalarını öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarına sarf ederken aynı
zamanda öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarıyla uyumlu modern yöntemlerle öğrencilerine eğitim verirken
öncelikli odaklarını kuramdan sınıf ortamına transfer edebilecekleri kaynaklara ihtiyaç duyarlar.
Avrupa'da, eğitim sistemleri ihtiyaçları farklı şekillerde tanımlamaktadır. Bazı ülkelerde, öğretmenlerin
neye ihtiyacı olduğunu belirleme görevi okullara verilirken bunu da öğretmenlerin yardımıyla
gerçekleştirirler. Ancak, Avrupa'daki sistemlerin çoğunda, üst-düzey eğitim yetkilileri, en azından
öğretmenlerin mesleki gelişimi için önemli politika önceliklerini ortaya koymada etkili olmaktadır.
Katkılarının ölçeği yönergeleri olan genel bir çerçeveden tüm ilgili taraflar için eğitimin zorunlu
biçimlerine kadar değişir. Ancak bu ülkelerde, öğretmenler tarafından ifade edilen genel ihtiyaçlar üstdüzey yetkililerin bir rol oynamadığı yerlerde olanlardan daha büyüktür. Üst-düzey yetkililerin mesleki
gelişim önceliklerine ilişkin öğretmen algılarına gereken dikkati göstererek daha doğru tespit edilebilir
öğretmen ihtiyaçları hakkında tamamen bilgi sahibi olmadıkları anlaşılabilir. Bu yüzden, aşağıdanyukarıya yaklaşımlar tam olarak cevap olamaz iken hem öğretmenlere hem de süreç içinde kendi
okullarına daha fazla söz hakkı vererek daha etkili bir şekilde gerçek ve algılanan ihtiyaçlarını
hedeflemek mümkün olabilir.
Mesleki gelişimde "öğretim için BIT becerileri" ve "işyerinde yeni teknolojiler" konularına olan talep her
zaman yüksektir. Bunun yanı sıra, 30 yaşın altında öğretmenlerin yaklaşık %30'u, bu konular için
yüksek ya da orta düzeyde ihtiyaçları olduğunu belirtirken 40 ve 49 yaş arası öğretmenlerin %60'ı da
aynısını belirtmiştir, ayrıca daha yüksek yaş gruplarında olanlar daha da fazla belirtmiştir. Bu tür
eğilimler, öğretmenler arasında köprü kurulması gereken açık bir kuşak boşluğunun varlığına işaret
etmektedir.
Devam eden mesleki gelişim (SMG) değişmektedir. Kurslar, çalıştaylar ve konferanslar gibi örgün ve
geleneksel eğitim türleri yine de hemen hemen tüm eğitim sistemlerinde temsil edilmektedir. Ancak,
diğer SMG türleri de daha akran-tabanlı, işbirlikçi, daha az yapılandırılmış ve tabandan katılıma
odaklanmış faaliyetlerle ortaya çıkmaktadır. Özellikle mesleki gelişim, akıl hocalığı ve akran öğrenme
için özel olarak oluşturulmuş öğretmen ağlarında olduğu gibi BIT tabanlı SMG türleri de ortaya
çıkmaktadır. SMG'ye katılım için tercih edilen biçim ya da desenler bir ülkeden diğerine büyük ölçüde
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değişmektedir. Eğitim sistemlerinin hem uygulamalar hem de mesleki gelişimi ortaya çıkarmak için
farklı yaklaşımları getiren politika ve düzenlemeler bakımından birbirinden öğreneceği bir fırsatı vardır.
Öğretmenlerin SMG'lerine harcadıkları zaman kısmen merkezi yönetmeliklerdeki kendi durumuyla
ilişkilidir. Mesleki bir görev ya da atanma için bir zorunluluk olarak kabul edilmediği ülkelerde, (gün
cinsinden ölçülen) eğilim, AB ortalama konu sayısından daha da düşük olmakla birlikte AB
ortalamasının altındadır. Bunun aksine, SMG'nin hem mesleki bir görev hem de atanma için bir
gereklilik olarak kabul edildiği yerlerde, AB ortalamalarını aşma gibi bir eğilim vardır. Merkezi eğitim
yetkililerinin SMG'ye katılımı bir görev olarak ifade etmesi büyük ölçüde değişir. Bazıları için, sembolik
bir görev iken diğerleri belirli bir asgari gün ya da saat sayısının tamamlanması ve bazı durumlarda ise
bir ya da daha fazla zorunlu konu olarak ifade edilmektedir.
Yüksek oranda öğretmen, mesleki gelişim faaliyetlerinin en düşük yüzdede öğretmenlerin bir ihtiyaç
olarak belirttiği konuları içerdiğini ifade etmiştir. Tersine, yüksek yüzdelerde öğretmenin orta ya da
yüksek bir ihtiyaç olarak belirttiği birçok konu söz konusu olduğunda ise, nispeten az sayıda öğretmen
mesleki gelişim faaliyetleri sırasında bu konuları aldıklarını ifade etmiştir. Bu durum bu faaliyetlerle
önerilenle öğretmenlerin önemli olarak neyi algıladıkları arasında olası bir uyumsuzluk olduğuna işaret
etmektedir ve her ikisi arasında tekrar bir ayarlama yapılmalıdır.
Teşvikler ve destek tedbirleri, SMG'ye öğretmen katılımını sürdürmeye yardımcı olabilir. Ancak, kendi
amaçları için dikkate alınarak özenle tasarlanmış olmaları gerekir. Örneğin, bireysel ya da kolektif
araştırma katılımındaki ücretli çalışma izninin varlığıyla ya da daha sonraki eğitim programlarına
kayıtları ve doğrudan finansman için öğretmenlerin uygunluğu arasında pozitif korelasyonlar
bulunmaktadır. Oysa, öğretmenlere yönelik bedava kursların uygunluğuyla (örneğin) özel olarak
oluşturulmuş mesleki gelişim ağlarına katılımları arasındaki olumsuz korelasyonlar da
önemsenmelidir. Bir ölçütün varlığı, öğretmenlerin ilgili olarak görmediği bir politika hedefiyle açıkça
ilişkilendirilmezse yüksek SMG katılım oranlarını garanti etmez.
Cinsiyet, istihdam durumu ve deneyim, SMG'ye katılım önündeki engellerin algısını etkileyebilir.
Kadınlar daha sık olarak erkeklere oranla aile sorumluluklarının bir engel olduğunu işaret ederken,
erkek öğretmenler ise teşviklerin eksikliğinin daha iç karartıcı olduğunu belirtmektedir. Sözleşmeleri
daimi olmayan öğretmenler, önşartların eksikliğiyle kendilerini sınırlandırılmış olarak görürken daimi
olarak çalışanlar ise SMG'nin kendi çalışma zamanlarıyla çatıştığını ifade etmektedir. SMG'ye katılım
önündeki engellerin kaldırılması güçlü bir etmendir, bunu yapmak için gereken eylem, katılım oranları
ve her eğitim sisteminin ihtiyacını da dikkate alarak farklı grup öğretmenleri hedef almaktır.

Uluslararası öğretmen hareketliliği
AB içinde, öğretmenlerin %27.4'ü, en azından bir hafta boyunca mesleki amaçlar için en az bir kez
yurtdışında bulunmuştur. İskandinav ve Baltık ülkelerinde oran en yüksektir. Araştırılan eğitim
sistemlerinin yarısında, tüm öğretmenlerin üçte birinden daha azının uluslararası hareket ettiği
görülmektedir. AB'de, cevap verenlerin %12.4'ü, yurtdışına sadece uygulama sırasında gittiğini
bildirirken %5.9'u BÖE sırasında ve %3.6'sı da her iki durumda yurt dışına gittiğini bildirmiştir.
İzlanda hariç incelenen tüm ülkelerde, modern yabancı dil öğretmenleri diğer dört ana ders
öğretmenleriyle karşılaştırıldıklarında en çok uluslararası hareketlilik gösteren öğretmenlerdir. Ancak,
AB içinde yabancı dil öğretmenlerinin neredeyse %60'ının mesleki amaçlar için yurtdışına gitmesi ki bu
da %40'ının gitmediğini göstermesi yabancı dil öğretiminin kalitesinde olumsuz etkileri olabileceğini
işaret eder. AB'de fen ve matematik öğretmenleri bu kategoride %20'nin altında olarak mesleki
amaçlar için en az uluslararası hareketlilik gösteren öğretmenlerdir. Okul dersine bakılmaksızın
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mesleki faaliyete yurtdışında katılımı yüksek olan uluslararası hareketliliğe sahip olan en fazla
öğretmen oranı bu eğilimlere bir istisna olarak İzlanda'dır.
Uluslararası hareketlilik, genellikle ziyaret eden öğrencilere eşlik etme (AB'deki öğretmenlerin %44.2'si
bunu yurtdışına gitme sebebi olarak göstermektedir), dil öğrenme (%39.6) ve kendi öğretmenlik
eğitimlerinin bir parçası olarak yurtdışında eğitim görme (%37.8) şeklinde olur. Yalnızca %20.4'ü
yurtdışına öğretmeye gittiğini belirtmiştir.
Uluslararası öğretmen hareketliliğini desteklemeye ilişkin üst-düzey ulusal programlar, çoğu batı ve
kuzey Avrupa'da olmak üzere incelenen ülkelerin yarısından fazlasında mevcuttur. Ancak, AB
programı (şimdi Erasmus+) uzak ara ana finansman kaynağıdır. Uluslararası hareketlilikte bulunan
öğretmenlerin neredeyse dörtte biri, ulusal ya da bölgesel programlar durumundaki onda birle
karşılaştırıldığında, AB programı kapsamında mesleki amaçlar için yurtdışına gitmiştir. Ayrıca, ulusal
(üst-düzey) bir programın varlığının yüksek oranda uluslararası hareketlilikte bulunan öğretmeni
gerektirmez. Üstelik, AB ortalamasının altında bir hareketlilik oranı olan ülkelerin yarısının herhangi bir
ulusal (üst-düzey) hareketlilik programı yoktur.
Uluslararası öğretmen hareketliliği üzerindeki tahmini etkisini değerlendirmek için on bir faktör bir
arada ele alınmıştır. İzlanda hariç tüm ülkelerde, modern yabancı dil öğretmenlerinin mesleki amaçlar
için yurt dışına altı kat daha fazla çıktıkları görülmüştür. Araştırmadan önceki 12 ay içinde mesleki
gelişim etkinliklere katılım, ülkelerin büyük çoğunluğunda, bir dereceye kadar, uluslar arası
hareketlilikte belirleyici bir faktör olmuştur. Ayrıca uluslar arası hareketliliğin SMG'ye katılmaları için
öğretmenleri teşvik ettiğine dair bazı kanıtlar da vardır. 13 ülkede 10 yıldan fazla öğretmenlik yapmış
kişilerin uluslararası hareketliliğe katılmış olma olasılıkları fazladır. Son olarak, daimi çalışan statüsü
ve "erkek olma" cinsiyet etkisi, sadece yedi ülkede belirleyicilik değerine sahiptir.

Öğretmenlik mesleğinin çekiciliği
Öğretmenlik mesleğine daha uygun nitelikli personel çekme ihtiyacı Avrupa'da büyüyen bir öncelik
olmaktadır. Hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri ya da bölgeleri, kendileri için gelecekteki olası
öğretmen arz ve talep tahminlerine yardımcı olmak için adımlar attıklarını bildirmektedir. Yirmi iki
Avrupa eğitim sistemi, öğretim elemanlarının gereksinimlerinin planlamasına girmişken 28'i genel
işgücü eğilimlerine ilişkin anlayışları izleyen genel işgücü piyasasına güvenmektedir.
Bir düzine ülke, öğretmenlik mesleğinin imajını geliştirmek ve mesleğe yeni öğretmenlerin alımının
yanı sıra yeni yeterli olmuş öğretmenleri çekmek için tanıtım kampanyaları uygulamıştır ya da şu anda
uygulamaktadır. Bu türdeki çoğu kampanya, öğretmenlik ve BİT ile ilgili pratik bilgiler veren ulusal TV
kanalları, sosyal medya kullanımı ya da web sitelerinde yayınlanan tanıtım video kliplerine
dayanmaktadır.
Toplumun öğretmenlik mesleğine verdiği değerin öğretmen algıları ve iş tatmini, kendilerinin
uygulayıcıları olanlar için öğretmenliğin cazibesini değerlendirmeye ilişkin iyi temsilcilerdir. Genel
olarak, öğretmenler mesleklerinden memnun ya da çok memnundur, ancak toplumun buna değer
vermediğini düşünmektedir.
Kural olarak, öğretmenlerin iş memnuniyeti, yaşları, cinsiyetleri ya da hizmet tamamlama yıl sayısına
göre etkilenme eğiliminde değildir. Okul ortamından memnun olan öğretmenler de ayrıca
mesleklerinden memnundur. Öğretmenlerin değerlendirilmesi, okul işbirliği kültürü ve iyi bir öğretmenöğrenci ilişkisi gibi bazı okul-içi faktörler, yüksek iş memnuniyeti ile olumlu korelasyon göstermektedir.
Bu faktörlerle ilgili olarak, öğretmenler açısından değerlendirmenin idari bir görev olmadığı fakat
mesleki gelişimlerine katkıda bulunduğu ve personelin, ailelerin ve öğrencilerin tüm okul yönetiminde
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söz sahibi olduğu merkezi olmayan okul liderliği ve bu sorumluluğu paylaşmaları gerçekten önemlidir.
Ancak, iş memnuniyetini en güçlü şekilde etkileyen değişken, öğretmen-öğrenci ilişkileri ve
öğretmenlerle öğrencilerin iyi geçinmeleri algısıdır. Genelde, çalışma koşullarının - maaşlar hariç doğrudan iş memnuniyet düzeyleri ile bağlantılı olduğu görülmemektedir. Daha yüksek maaş kendi iş
memnuniyetlerini ifade eden daha yüksek oranda genç öğretmenlerle olumlu korelasyon olsa da,
azami maaş düzeyleri ve daha yaşlı ya da daha tecrübeli öğretmenlerin mesleki doyumu arasındaki
korelasyon önemsizdir. Bu da öğretmenlerin yaşları ilerledikçe oldukça sabit düzeylerde mesleki
memnuniyetlerini sağlamalarına yardımcı olduğu anlamına gelebilir.
Mesleki memnuniyetlerini ifade eden öğretmenlerin toplumun buna nasıl değer verdiğine ilişkin daha
olumlu bir algılarının olması gerekmez. Bu iki değişken bağımsızdır. Kendi mesleki tatminlerinin
aksine, öğretmenler arasında toplumun kendi mesleklerine nasıl değer verdiğine ilişkin algıları, genç
erkek öğretmenlerin diğer gruplara göre daha olumlu bir izlenim taşımalarıyla yaş ve cinsiyetleriyle
etkilenir. Okul-faktörleriyle ilgili olarak, değerlendirmenin öğretmenliğe ilişkin daha iyi yaklaşımlara yol
açan anlamlı bir süreç olduğu inancı kendi mesleklerine sosyal tutumların öğretmen algılarını etkileyen
önde gelen değişkendir. Bazı ülkeler öğretmenlerin algıladığı şeyin toplum tarafından mesleklerine
değer verilmesi ve toplumun nasıl değerlendirdiğine ilişkin araştırmalar yapmıştır. Bu tür araştırmaların
doğası ve kapsamı farklılık gösterse de, sonuçları toplumun öğretmenlik mesleğine öğretmenlerin
düşündüğünden daha fazla itibar gösterdiğini ve bunun son derece yetenekli ve entelektüel olarak
görüldüğünü ortaya koymaktadır. İstihdam durumu açık bir şekilde daha olumlu öğretmen algılarıyla
alakasız ve çalışma saatleri de marjinal iken maaş artışları bu konuda alakalı görülmektedir. Düşük bir
"göreceli yıllık maaş artış katsayısı" olan birçok eğitim sistemi, toplumun kendi mesleklerine değer
verdiklerine inanan öğretmenlerin AB ortalamasının daha da altındaki ülkeler arasında yer alır. Bunun
aksine, bu katsayının yüksek olduğu eğitim sistemlerinde, mesleğe verilen sosyal değerin AB
ortalamasının daha üstünde olduğuna ikna edilen yüksek oranda öğretmenin olduğunu göstermek
olasıdır. Bu da kariyer ilerleme yapıları ve mekanizması içinde ele alındığında maaşların bu değere
ilişkin öğretmen algılarını etkileyebildiği anlamına gelebilir.
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GİRİŞ
Mevcut küresel sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlam, sürdürülebilir rekabet ve kalkınma için Avrupa
stratejisinin kalbine eğitimi yerleştirmiştir. Okullar, ancak, görülmemiş sorunlarla karşı karşıya
kalmaktadır. Sadece indirgenmiş bütçeyle ölçülebilir sonuçlar yayması beklenmez aynı zamanda
modern ve ileriye dönük olmak için de çekici bir müfredat sunmalı ve henüz belli olmayan işler için
gençleri hazırlamalıdır. Eğitim sistemleri üzerindeki bu yenilenmiş baskı, özellikle öğretmenlerin işi
olmak üzere, öğrenci kazanımını etkileyen en önemli okul-içi faktörünü doğrudan etkilemektedir.
Ancak, öğretmenlik mesleği daha önce olduğu kadar cazip değildir. Birçok ülke şimdiden nitelikli
öğretmen eksikliğiyle yüzleşirken - ya da yüzleşmek üzereyken - yüksek nitelikli adayların işe alımı
muhtemelen mesleğin azalan olumsuz prestiji tarafından etkilenmektedir. Bu arada, yeni ve hizmet-içi
öğretmenlere becerilerini hem genişleterek hem de arındırarak yeni zorlukların üstesinden gelmelerine
yardımcı olmak için bir çaba gerekmektedir. Teknolojideki değişimler, toplum ve sorumluluk bu
becerilerin tekrar ve her zamankinden daha etkin gerçekleştirilmesi için sürekli öğretmen
gerektirmektedir.
Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilen eğitim ve öğretim için stratejik çerçeve (2020 ET) artık
bu alanlardaki politika ile ilgili eylemleri yönlendirmektedir. Yüksek kalitede eğitim sağlamak, yeterli
başlangıç öğretmen eğitimi temin etmek, öğretmenler ve eğitimciler için sürekli mesleki gelişim
1
sağlamak ve çekici bir kariyer-seçimi yapmak ( ) ve bu sayede insan kaynaklarına yatırım sağlamanın
başarı için önemli bir etken olduğunu belirterek dört stratejik hedeften biri olarak eğitim ve öğretimin
kalitesini belirler.
Avrupa Komisyonu'nun İletişimi'nde vurgulandığı üzere, Eğitimi Yeniden Düşünmek ( ), bu sorunlar
ayrıca "'meslek boyunca becerilerin yenilenmesini" üstlenecek fırsatlardır ve modern dünyaya daha iyi
ayak uydurmaları için okullara yardımcı olur. Ancak, işe alımı ve seçme süreçlerinin yanı sıra kalma
stratejilerini yenilemek; Başlangıç Öğretmenlik Eğitimi'ni (BÖE) göreve başlama ve akıl hocalığı rolünü
pekiştirirken daha etkili yapmak ve mesleki gelişimi daha esnek, bireyselleştirilmiş, işbirlikçi şekillere
doğru yöneltmek ve bunu da öğretmenlerin kariyer ve okul gelişim planlarına bağlamak için bir eyleme
ihtiyaç duyulmaktadır.
2

2014 yılında, Avrupa Birliği Konseyi ayrıca öğretmenlik eğitimini, öğretmen işe alımı ve tutma, etkin
BİT ve erken kariyer desteği için daha uygun politikalarla birlikte mesleğin çekiciliğini ve kalitesini
yükselterek daha geniş politika hedefinin sadece bir yönü olduğunu vurgulamıştır. AB Konseyi, ayrıca
ülkelerin öğretmenlerin ders bilgilerini güncellemek için düzenli fırsatlara sahip olduğundan emin
3
olmaya ve yeni teknolojilere dayalı olanlar da dahil olmak üzere ( ) eğitimin etkili ve yenilikçi modlarını
almaya ve desteklemeye karar verdiler.
Bu rapor, Avrupa'da öğretmenlik mesleğini geliştirebilecek politikalarla ilgili veri sağlamak amacıyla,
öğretmenlik mesleğinin farklı yönlerinin karşılaştırmalı bir analizini sunmaktadır. Rapor, mevcut ülketabanlı yönetmeliklere (kaynak Eurydice'dır) ilişkin nitel verilerle öğretmen ve okul müdürlerinin tutum,
görüş, algı ve uygulamalarına ilişkin 2013 OECD Eğitim ve Öğretim Uluslararası Araştırması (TALIS)
istatistiki verileriyle Avrupa'daki öğretmen nüfusuna ilişkin Eurostat/UOE'den gelen istatistiksel araçları
birleştirir. Raporun artı değeri, bu farklı kaynaklardan gelen verilerin genel analizinde yatmaktadır. Bu
nedenle, demografik unsurları dikkate alarak, mesleği ve çalışma koşullarını düzenleyen mevzuat ve
politikalarla bilgilendirilmiş ulusal ya da bölgesel bağlamlarda öğretmenlerin tutumlarını ve yaklaşımları
açıklamak için, mümkün olan yerlerde, bunu anlamayı hedeflemektedir.
(1) Eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği için stratejik bir çerçeveye ilişkin 12 Mayıs 2009 Konsey sonuçlar bildirgesi ("ET 2020"),
OJ C 119, 28.5.2009, s. 4.
(2) Komisyondan Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine ve Eğitimi Tekrar Düşünmek için
Bölgeler Komitesine mesaj: Daha iyi sosyo-ekonomik sonuçlara ilişkin becerilere yatırım yapma, COM/2012/0669 final.
(3) Etkili öğretmen eğitimi için 20 Mayıs 2014 sonuçlar bildirgesi, OJ C 183, 14.06.2014, s. 22-23.
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RAPORUN İÇERİĞİ VE YAPISI
Mevcut rapor, okullardaki eğitimin kalitesini önemli derecede etkileyen sorunların yanı sıra yeni
öğretmenlerin, potansiyel olarak, işe alınmalarını inceler. Bunu yaparken, tüm 40 eğitim sistemini
kapsayan, İzlanda, Lihtenştayn, Karadağ, Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti, Norveç, Sırbistan
ve Türkiye'nin yanı sıra 28 AB Üye Devletlerindeki ortaokul eğitimine (ISCED 2) odaklanır.
Rapor, beş bölüme ayrılmıştır. Bölüm 1, öncelikli olarak, öğretmenlerin istihdam durumu, çalışma
saatleri, maaş ve emeklilik yaşı gibi öğretmenlerin çalışma koşullarının belli yönleri de dahil olmak
üzere yaş, cinsiyeti de kapsayarak Avrupa'daki öğretmenlere ilişkin istatistiksel verileri ortaya
koymaktadır. Bu bölümü TALIS 2013 araştırmasında kullanılan ankete öğretmenlerin verdikleri
cevapları, mesleklerini etkileyen ülke-tabanlı politika ölçütlerini ve çalıştıkları eğitim sistemlerinin
inceleyen dört bölüm takip eder (Eurydice verileri). Mümkün olduğunda, bölümler ayrıca bir yandan
tutumlar, uygulamalar ve algılar arasındaki ilişkileri incelerken diğer yandan da politikaları ve mevzuatı
inceler.
Bölüm 2, Başlangıç Öğretmenlik Eğitimini (BÖE) ve erken kariyer desteğiyle ilgilenir. Mesleki eğitime
ayrılan bileşkeleri ve okul-içi yerleştirmeleri, BÖE'yi tamamlamış öğretmenlerin oranını ve meslekleri
için ne kadar hazır hissettiklerini kapsayarak BÖE'nin nasıl düzenlendiğini inceler. Aynı zamanda
öğretmenlik mesleğine geçişe ilişkin ölçütleri (özellikle göreve başlama ve akıl hocalığı) ve bunlardan
yararlanmış öğretmenlerin oranını dikkate alır.
Öğretmenlerin SMG'ye ne kadar dahil olduklarının yanı sıra öğretmenler tarafından ifade edilen
niceliksel ve niteliksel gelişim ihtiyaçlarını tartışarak Bölüm 3 Devam eden Mesleki Gelişim'i (SMG)
inceler. Aynı zamanda öğretmenlerin buna tepkilerinin SMG tarafından kısmen koşullandırıldığını ve
hangi teşviklerin ve destek tedbirlerinin öğretmenlerin katılımlarını potansiyel olarak arttırdıklarını
tartışır.
Bölüm 4, hem BÖE sırasında hem de hizmetteyken mesleki amaçlar için öğretmenlerin uluslar arası
hareketliliğini anlatır. Katılım, öğretilen derse kısmen nasıl bağımlı olabildiği, yurtdışına gitme
nedenleri ve uluslararası hareketlilik finansman programları gibi hareketliliğin yönlerini dikkate alır.
Son olarak, Bölüm 5, öğretmenlik mesleğinin öğretmenler için memnuniyeti ve toplumda nasıl
algılandığına ilişkin algıları gibi mesleğin çekiciliğini etkileyen faktörleri inceler. Bölüm ayrıca,
öğretmen açığı izlemek ve bunları düzeltmek için tek tek ülkelerin ya da eğitim sistemlerinin attığı
adımların bazılarını açıklar.
Rapor, çoğunlukla TALIS 2013 ikincil analize dayalı, yaklaşık 60 tablonun istatistiksel araçları içerdiği
bir ek ile tamamlanmaktadır. Bu eke aşağıdaki adresteki Eurydice web sayfasından ulaşılabilir:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Teaching_Profession_
in_Europe:_Practices,_Perceptions,_and_Policies.
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Giriş

VERİ KAYNAKLARI VE YÖNTEM
Mevcut raporun özü, temel referans yılının 2013/14 olduğu ve 2013 yılında yapılan ve bir sonraki yıl
yayımlanan TALIS araştırmasına ve Eurydice verilerine dayanmaktadır. Buna ek olarak, 2013 yılıyla
ilgili olan ve 2015 Nisan'ında elde edilen Eurostat/UOE verileri de ISCED 2 düzeyinde Avrupa'da
öğretmenlik mesleğinin demografisini incelemek için kullanılmıştır (Bölüm 1).
Bu raporda yer alan TALIS verilerinin kapsamı, TALIS araştırmasına katılan 22 Avrupa ülkesi ya da
4
bölgesiyle sınırlıdır ( ). Mevcut doküman boyunca, araştırmanın kendisine "TALIS 2013" ve çoğu
durumda tam bir referans sayfasının takip edeceği araştırmaya ilişkin (kaynakça referansın olduğu)
OECD raporuna "OECD (2014)" denecektir.
TALIS verileri, 1997 Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması'yla uygun olarak toplanırken (ISCED
1997) Eurostat/UOE ve Eurydice verileri ise ISCED 2011 sınıflamasına uygun olarak elde edilmiştir.
ISCED 1997 ve 2011 sınıflamalarına ilişkin daha fazla bilgi, mevcut raporun sözlükçe kısmında
içerilmiştir.
TALIS 2013'ün içeriği niceldir ve ilgi çekici olan ana konulara odaklanan bir ikincil analizi için temel
oluşturmuştur. TALIS, hangi öğretmen ve okul müdürünün bir anket yoluyla incelendiği amacı için, bir
dizi değişkenin alt kümesine göre öğretmenlerin algıları, tutumları ve görüşlerinin anlayışını geliştirme
5
yollarını aramıştır ( ). OECD raporu, özellikle öznelliğin sınırlarını, kültürler-arası geçerliliği, ülke
karşılaştırılabilirliğini ve "istatistiki net etkiler"le nedensellik arasındaki bağlantıyı (OECD 2014, s. 29)
dikkate alarak araştırmanın yöntemi ve sonuçların yorumlanmasına ilişkin bilgiler içerir. Mevcut
raporun sonundaki istatistiksel not, Eurydice hesaplamalarının TALIS verilerine nasıl dayandırıldığını
açıklar.
Genel olarak, Eurydice verileri ve göstergeleri niteldir. Üst-düzey (merkezi) yetkililerin ya da eğitimden
sorumlu yetkililerin politika girişimleri ve yönetmelikler hakkında bilgi içerir. Eurydice Ağı'nda gelen
bilgi, ulusal uzmanlar ve/veya Eurydice Ağı ulusal temsilcisi tarafından tamamlanan bir anket yoluyla
elde edilmiştir. Üst-düzey eğitim yetkilileri tarafından yayınlanan resmi belgeler bilginin asıl
kaynaklarıdır.
Eurydice verileri, Belçika, İrlanda ve Hollanda dışında kamu-sektörü okullarla sınırlıdır. Bu ülkelerde
devlete-bağlı özel kurumlar (bakınız sözlükçe), okul kayıtlarının önemli bir kısmından sorumludur ve
devlet okullarıyla aynı kuralları takip eder. Bu raporda kullanılan TALIS 2013 verileri, devlet
okullarında, devlete-bağlı özel kurumlar ve özel bağımsız kurumlarda çalışan öğretmenler tarafından
verilen cevapları içerir. Bazı ülkelerde ve belirli yaş grupları için daha önemli olsa da sonuncusunun
etkisi azdır ve bu nedenle istatistiksel analizin okunmasını etkileyebilir. Böyle bir durumda, bu
vurgulanmıştır.
Mümkün olduğunda, öğretmen cevaplarının belirli yönetmelikler ve politikalarla ilişkilendirilip
ilişkilendirilmediği ve ne zaman ilişkilendirilebildiğini ve özellikle yasama bağlamında gözlemlenebilen
tepkinin türünü belirlemek ve TALIS 2013 Eurydice verilerini ilişkilendirmek için bir çabada
bulunulmuştur.

(4) Belçika (Flaman Topluluğu), Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs,
Letonya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere), İzlanda, Norveç ve
Sırbistan.
(5) http://www.oecd.org/edu/school/Questionnaires%20TALIS%202013.pdf adresinde mevcuttur.
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Raporun hazırlanması ve taslağı, Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) ve A7
Erasmus+ Birimi: Eğitim ve Gençlik Politika Analizi tarafından koordine edilmiştir.
Raporun sonundaki "Teşekkür" bölümü, bu rapora katkıda bulunmuş herkesi listeler.
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BÖLÜM 1: DEMOGRAFİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
İlk bölümde ortaokul (ISCED 2) öğretmenlerine ilişkin Avrupa'da öğretmenlik mesleğinin bağlamsal
yönleri tartışılmıştır. Öğretmenlerin cinsiyet ve yaşları hakkındaki Eurostat/UOE demografik verilerine
kısaca baktıktan sonra öğretmenlerin çalışma koşullarının çeşitli yönlerini incelemektedir. Giriş bölümü
olarak, raporun geri kalan içeriğine net bir fikir için gerekli olan bazı arka plan bilgilerini içerir.

1.1. Demografi
1.1.1. Cinsiyet
Bir bütün olarak AB'de ISCED 2 düzeyinde, Şekil 1.1'de görüldüğü üzere, öğretmenlerin büyük bir
çoğunluğu kadındır ve üçte birinden daha azı erkektir. Tek tek bakıldığında ülkelerde, öğretmenlerin
%20'sinden azının erkek olduğu Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya'da oransal cinsiyet
dengesizliği en yüksek düzeydedir. Gerçekten de, kadınlar çoğu ülkede öğretmenlerin ezici
çoğunluğunu oluşturmaktadır. Sadece Hollanda'da kadın ve erkek öğretmenlerin oranları kabaca
aynıyken İspanya ve Lüksemburg'da aralarındaki yüzdelik puan farkı sırasıyla 15.5 ve 13.6'dır.

Şekil 1.1: Ortaokuldaki öğretmenlerin cinsiyete göre oranı (ISCED 2), 2013
%

%

Erkekler

Kadınlar

Kaynak: Eurydice, Eurostat/UOE verilerine dayalı olarak [Nisan 2015 itibarıyla] (bakınız ekteki Tablo 1.1).

Ülkeye özgü notlar
Danimarka ve Estonya: Veriler ISCED 1 düzeyini içermektedir.
İrlanda: ISCED 2 için veriler ayrı ayrı mevcut değildir.
Macaristan: Veriler okul yönetimi personelini kapsar.

Öğretmenlik mesleğindeki cinsiyet dengesizliği, politika yapıcıları ve araştırmacılar için tanıdık bir
konudur ve veriler, mesleğe daha fazla erkek çekilmediği sürece bunun devam edeceğini
göstermektedir. Genel olarak, dengesizliğin genç öğretmenler arasında biraz yüksek olmasına rağmen
erkeklerin nispeten düşük oranı tüm öğretmen yaş grupları için ortaktır (bakınız Şekil 1.2). Dengesizlik
muhtemelen bazı ülkelerde kadınların erkeklerden daha erken emekli olmalarına izin verildiği emeklilik
düzenlemelerinin bir sonucu olarak, 60 yaş üzeri olanlar arasında belirgin şekilde küçüktür (en
azından son zamanlara kadar - bakınız Kısım 1.2.4. Aynı eğilim, cinsiyet dengesizliğinin Baltık ve
İskandinav ülkeleri arasındaki birkaç istisna dışında, 60 yaşından küçük yaş gruplarında daha yüksek
olduğu tüm ülkelerde (bakınız ekteki Tablo 1.2) belirgindir. Hatta Hollanda'da bile, erkek ve kadın
öğretmenlerin benzer oranları genellikle 50 yaş ve üzeri hizmet-içi erkek öğretmenlerin yüksek
sayısıyla ilişkilendirilirken genç öğretmenler arasındaki eğilim, daha az belirgin olmasına rağmen,
diğer Avrupa ülkelerine benzerdir.
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Şekil 1.2: Ortaokuldaki erkek ve kadın öğretmenlerin yaş gruplarının oranı (ISCED 2), AB düzeyi, 2013

Erkekler
Kadınlar

< 30
yaş

30-39
yaş

40-49
yaş

50-59
yaş

Kaynak: Eurydice, Eurostat/UOE verilerine dayalı olarak
[Nisan 2015 itibarıyla] (bakınız ülke ülke verileri içeren
ekteki Tablo 1.2).

≥ 60
yaş

1.1.2. Yaş
Cinsiyet dengesizliğinin yanı sıra, mevcut eğitim politikaları yaşlanan öğretmen nüfusu sorunu ile
uğraşmak zorundadır. Zorluk tüm eğitim sistemlerinde ortak değildir. Bir bütün olarak AB'de,
öğretmenlerin %33.6'sı 40 yaşından daha azdır (bakınız Şekil 1.3). Ancak, Lüksemburg, Malta,
Romanya ve Birleşik Krallık'ta, 40 yaşın altındaki öğretmenlerin %50'sinden fazlası bu anlamda
Avrupa'daki en genç öğretim nüfusunu oluşturmaktadır. Bunun tersine, Bulgaristan, Estonya,
Yunanistan, Letonya ve Avusturya'daki öğretmenlerin %25'inden daha azı 40 yaşından azdır. Buna
karşılık gelen oranın %10'un altında olduğu İtalya "en yaşlı" öğretim nüfusuna sahip ülkedir.
AB düzeyinde, ortaokul öğretmenlerinin yaklaşık %40'ı önümüzdeki 15 yıl içinde emekli olacaktır
(bakınız Kısım 1.2.4). Her ülkedeki demografik evrim ve göç akımları dikkate alınarak, eğitim sistemleri
kendilerini öğretmen eksikliği içinde bulabilir ve muhtemelen genç adayları mesleğe almak için
mesleğin cazibesini arttırma ihtiyacı olacaktır.

Şekil 1.3: Ortaokuldaki öğretmenlerin yaş gruplarının oranı (ISCED 2), 2013
<30

30-39

40-49

20

50-59

>=60
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< 30

30-39

40-49

50-59

≥ 60

Kaynak: Eurydice, Eurostat/UOE verilerine dayalı olarak [Nisan 2015 itibarıyla] (bakınız ekteki Tablo 1.3).

Ülkeye özgü notlar
Danimarka ve Estonya: Veriler ISCED 1 düzeyini içermektedir.
İrlanda: ISCED 2 için veriler ayrı ayrı mevcut değildir.
Macaristan: Veriler okul yönetimi personelini kapsar.

1.2. Çalışma koşulları
Bu kısım, Avrupa'da ortaokul öğretmenlerin çalışma koşullarıyla (ISCED 2) ilgili birkaç göstergeyi
içerir. İlk üçü istihdam sektörünü ve bu öğretmenlerin istihdam durumunu incelerken bunu takip eden
göstergeler öğretmenlerin çalışma saatlerini, maaşlarını ve emekli olacakları yaşı dikkate alır. Bölüm
5'te ele alınacağı gibi, bu tür faktörler, öğretmenlik mesleğinin çekiciliğine ilişkin belirli koşulları ve aynı
şekilde, meslekte bulunanların mesleki memnuniyetini inceler.

1.2.1. İstihdam
Kamu-sektörü ve özel okullar
Şekil 1.4, Avrupa genelinde, devlet okullarında çalışan öğretmenlerin büyük çoğunluğuyla ortaokul
eğitiminin ezici bir kamu-sektörü sorumluluğu olduğunu göstermektedir. Belçika, İrlanda ve
Hollanda'da devlete-bağlı özel kurumlar (bakınız Sözlükçe), okul kayıtlarının önemli bir payını
oluşturur ve devlet okullarıyla aynı kuralları takip eder.
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Şekil 1.4: Ortaokulda kamu sektörü ve özel okullardaki öğretmenlerin oranı (ISCED 2), 2013

Kamu-sektörü

Özel

Kaynak: Eurydice, Eurostat/UOE verilerine dayalı olarak [Nisan 2015 itibarıyla] (bakınız ekteki Tablo 1.4).

Açıklayıcı not
Özel okullar devlete-bağlı özel kurumlar ve özel bağımsız kurumları içerir (bakınız Sözlükçe).

Ülkeye özgü notlar
Belçika ve Fransa: Bağımsız özel okullara ilişkin veriler dahil değildir.
Danimarka ve Estonya: Veriler ISCED 1 düzeyini kapsamaktadır.
Almanya: Sadece özel okulların toplam sayısına ilişkin veriler, devlete-bağlı ve özel bağımsız okullar arasında ayrım olmadan
kullanılabilir.
İrlanda: Veriler ISCED 2 için ayrı ayrı mevcut değildir.
Macaristan: Veriler okul yönetimi personeli kapsar.
Hollanda: Özel kurumlarla kamu-sektörü okulları arasında herhangi bir ayrım yapılmamaktadır.
Birleşik Krallık: İngiltere'de devlete-bağlı özel kurumların önemli bir kısmı (akademi denilir) bir bütün olarak İngiltere için
gösterilen verileri etkiler. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da öğretmenlerin çoğunluğu devlet okullarında istihdam edilmektedir.

TALIS 2013 araştırmasına yanıt veren öğretmenler grubu, yukarıdaki şekilde gösterilen oranlara yakın
olarak hem kamu hem de özel okulları (ikincisi hem devlet-bağımlı ve bağımsız) temsil eder (bakınız
ekteki Tablo 1.5). Yukarıda gösterilenler yakın hisse. Ancak, daha sonraki analiz,bazı ülkelerde özel
kurumlarda çalışan öğretmen sayısının 30 yaşın altındaki grupta özellikle yüksek olduğunu
göstermektedir (bakınız ekteki Tablo 1.6). Özel okulların (hem devlet-bağımlı hem de bağımsız)
işleyişini yöneten mevzuat bazı ülkelerde kamu-sektörü okullarını düzenleyen mevzuattan farklı
olduğundan bu unsur bu yaş grubunu etkileyen önlemler göz önüne alındığında dikkate alınmalıdır.

İstihdam durumu
Ortaokulun (ISCED 2) kamu sektöründe çalışan öğretmenlerin istihdam durumu üç çeşittir; "sözleşmeli
statü", "memur statüsü" ve "kariyer memur statüsü" (bakınız Sözlükçe). Şekil 1.5, kamu sektöründeki
tam nitelikli öğretmenlerin istihdam durumunu göstermektedir. Deneme süresinden geçen stajyer
öğretmenler, yedek öğretmenler ve öğretmenler gibi diğer gruplar gösterilmemiştir.

Şekil 1.5: Merkezi yönetmeliğe göre kamu sektörü ortokullardaki öğretmen istihdam durumu (ISCED 2), 2013/14

Kariyer memur statüsü
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Memur statüsü
Sözleşmeli statülü çalışan

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
İspanya: Din öğretmenleri sözleşmeli statüye sahiptir.
Avusturya: Eylül 2015itibarıyla, tüm yeni işe alınmış öğretmenler memur statüsünde olacaktır.

Ülkelerin büyük çoğunluğunda, tüm öğretmenlerin istihdam durumu (ISCED 2) aynıdır. 20 eğitim
sisteminde, öğretmenler sözleşmeli statüyle çalışanlar olarak sözleşmeye bağlanırken yedi eğitim
sisteminde kariyer memurlardır. Finlandiya, Slovenya, Slovakya, ve Lihtenştayn'da, öğretmenler
memur statüsündedir. Diğer yandan, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Eski Yugoslav
Makedonya Cumhuriyeti'nde, kariyer memurlarla ve sözleşmeli statüler birlikte yer almaktadır. Her iki
durumda da, statü öğretmenleri istihdam kurumun türüne ya da atanma pozisyonlarına ya da okul
hiyerarşisine bağlıdır. Belçika ve Avusturya, memur statüsüyle kariyer memur statüsünün bir arada yer
aldığı tek ülkelerdir.
Ayrıca, bazı ülkelerde, istihdam koşulları ve sözleşmeli statüler farklılık gösterebilir.
Topluluklardan biri tarafından yönetilen okullarda çalışan Belçika'daki öğretmenler memur olarak istihdam edilirken devlete-bağlı
özel kurumlarda çalışanlar ise genel istihdam mevzuatı uyarınca istihdam edilir, fakat yine de memur statüsüne sahiptir.
Hollanda'da kamu-sektörü öğretmenler kariyer memuru iken devlete-bağlı özel okullarda öğretmenlik yapanlar kendilerini istihdam
eden yasal varlıkla bir (özel hukuk) sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Ancak, her iki gruptaki personel toplu sözleşmelere tabi
olduklarından aynı çalışma koşullarına sahiptir.
Avusturya'da, federal ya da eyaletler tarafından memur olarak görev yapan öğretmenler sözleşmeli ilişkiler konusunda mevzuata
bağlıdır.
Genel istihdam mevzuatı uyarınca sözleşmeli olarak yerel ya da okul yetkilileri tarafından istihdam edilen İzlanda ve Sırbistan'daki
öğretmenler maaş ve koşullara ilişkin merkezi düzenlemelere tabidir.

1.2.2. Çalışma saatleri
Öğretmenliğin yanında, öğretmenler yönetim, organizasyon ve planlama, öğrenci değerlendirme ve
veliler, öğrenciler ve diğer paydaşlarla ilgili görevler ve ilişkiler de dahil olmak üzere birçok diğer
görevleri yapmak zorundadır. Görevlerinin bu çoklu özelliği - sebep ne olursa olsun - sözleşmelerinde
yer almaz ve faaliyetlerinin bir parçası ve parseli olarak öğretmenlerden ne beklendiğini anlayışına
bağlıdır. Bu kısım, öğretim süresi, okulda bulunma ve toplam çalışma süresi açısından Avrupa'da tam
zamanlı öğretmenlerin sözleşme yükümlülüklerini göz önünde bulundurur.Şekil 1.6, iş yüklerinin bu üç
bileşeni her zaman merkezi olarak düzenlenmediğini göstermektedir. Öğretim süresi 35 eğitim
sisteminde sözleşmeyle belirtilir. Ülkelerin büyük çoğunluğu da haftada ortalama 39 saat olmak üzere
toplam çalışma süresini merkezi olarak düzenler. 18 eğitim sisteminde, okulda zorunlu olarak bulunma
durumu ya diğer iki bileşene ek olarak ya da yerine sözleşmeyle belirtilir. Dokuz eğitim sistemi, her üç
bileşene özellikle değinirken geri kalanı bunlara farklı kombinasyonlarda değinir.
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Şekil 1.6: Merkezi yönetmeliğe göre ortokullardaki öğretmenlerin çalışma süreleri resmi tanımlamalarındaki
bileşkeler (ISCED 2), 2013/14
Toplam çalışma
süresi
Okulda bulunma
süresi
Öğretim süresi

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Kaynak: Eurydice.

Ülke farklılıklarına daha ayrıntılı odaklanmak için, Şekil 1.7 ülkeye ve haftalık ders saati iş yükü
bileşenine göre sözleşme gereksinimlerini gösterir.
Şekil 1.7'de gösterilen asgari ve azami haftalık iş yükleri söz konusu ülke içindeki farklılıkları yansıtır.
Belçika'da, her okul merkezi olarak belirlenmiş asgari ve azami arasında kendi öğretim ihtiyacını
düzenleyebilir. Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, Finlandiya ve Karadağ'da, okulda bulunma ve/veya
öğretim süresi öğretilen derse göre değişir. Avusturya'da, öğretim süresi okul türüne bağlıdır
(Hauptschulen, Neue Mittelschulen, ya da Allgemeinbildenden Höheren Schulen). Almanya için
gösterilen öğretim süresi Land'a ve ilgili okulun türüne bağlıdır. Macaristan'da, öğretim süresi ve
okulda bulunma derslerin uzunluğuna ve yerine getirilen pozisyona bağlıdır. Fransa'da, öğretim süresi
öğretilen derse ve öğretmenin durumuna bağlıdır. Yunanistan'da, öğretim gereksinimleri öğretmenin
yıllık tecrübesine göre değişir. Son olarak, İspanya'da öğretim süresinin asgari miktarı merkezi olarak
düzenlenirken azami tutara her Özerk Topluluk tarafından karar verilir.
Çoğu ülkede, öğretmenlerin istihdam sözleşmeleri öğretmeleri için gerekli olan saat sayısını belirtir.
Haftalık toplam süre Hırvatistan, Polonya, Finlandiya ve Türkiye'de asgari 14 saatlik bir süreden
Almanya'daki azami 28 saatlik süreye kadar ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir.
Ortalama olarak, öğretim süresi Yunanistan'da %77, Birleşik Krallık'ta (İskoçya) %64 ve Sırbistan'da
%60 belirgin sapmalarla bir öğretmenin toplam çalışma süresinin %44'ünü oluşturmaktadır. Sadece
beş eğitim sistemi - Estonya, İsveç ve Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) - sözleşmeye
göre belirli bir öğretim süresi belirlemez iken ikisi (Belçika ve İtalya) sadece öğretim zamanını
düzenlerler. Estonya'da, bir öğretim süresi yaklaşımı bırakılmış ve bunun yerine Eylül 2013 yılında
toplam çalışma süresi şartı getirilmiştir.

Şekil 1.7: Merkezi yönetmeliğe göre ortokullardaki tam zamanlı öğretmenlerin haftalık işyükü (saat) resmi
tanımlamaları (ISCED 2), 2013/14
Saatler

Saatler

Saatler

Saatler
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Azami

Toplam çalışma süresi

Asgari ya da belirlenmiş saat
sayısı

Okulda bulunma zamanı
Öğretim süresi
UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Kaynak: Eurydice.

A
B
C

A
B
C

min.
mak.
min.
mak.
min.
mak.

min.
mak.
min.
mak.
min.
mak.

BE fr BE de BE nl

BG

CZ
40
40

DK
37
37

DE
40
40

17
17

22
22

24
28

EE
35
35

18
20

18
20

18
19

40
40
22
26

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

38
38

20
20

17
18

14
14

40
40
25
25
22
22

18
18

16
17

22
22

27
27
20
20

IE

ES
38
38
30
30
20
23

FR
35
35

HR
40
40

IT

CY

33
33
22
22

EL
30
30
30
30
20
23

15
20

14
17

FI

SE

UK
(1)

UK
SCT
35
35
28
28
23
23

17
21
14
18

40
40
31
31

32
32

LT
36
36

18
18

31
31
18
18

LV
40
40
23
23
21
21

IS

LI

ME

40
40
27
27
17
17

42
42

40
40
20
22
18
20

21
21

18
18

20
20
18
18

HU
40
40
28
36
22
26

MK

NO

RS

TR

40
40

38
38
31
31
18
18

40
40

20
20

LU

24
24

19
19
14
14

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Kaynak: Eurydice.
A

Toplam çalışma saatleri

B

Okulda bulunma saatleri

C

Öğretim saatleri

Açıklayıcı not
Şekil, okulda diğer görevleri (örneğin, idari görevler) olmayan tam-zamanlı çalışan bir öğretmenin durumunu gösterir. Henüz
yeterli olmayan ya da yeni yeterli olmuş öğretmenler için azaltılmış zaman çizelgesi gereksinimleri gösterilmemiştir.
Öğretmenlerin yükümlülüklerinin yıllık bazda belirlendiği ülkelerde, ortalama olarak haftalık saat sayısı hesaplanmıştır. Öğretim
gereksinimlerinin dersler açısından ifade edildiği durumlarda, haftalık saat dersin sürdüğü dakika sayısına göre haftalık ders
sayısı çarpılarak ve sonucu 60'a bölerek elde edilmiştir. Rakamlar en yakın tam saate yuvarlanmıştır.

Ülkeye özgü notlar
İtalya: Öğretmen sözleşmeleri, okulda yıllık 80 saat bulunma zamanının özellikle faaliyetler ve personel ve velilerle toplantılar
için olduğunu ifade etmektedir.
Malta: Eylül 2014'ten bu yana, azami ders saati her biri 40 dakika süren 26 dersten oluşan 17 saat 20 dakikayla sabitlenmiştir.
Hollanda: Ders saatleri sayısı öğretmenler için toplu sözleşmedeki sosyal ortaklar tarafından kabul edilir ve yıllık ders saati
(yılda azami 750 saat) sayısı olarak ifade edilir.
Avusturya: Eylül 2020'den sonra yeterli olan tüm öğretmenlerin haftada 20 saat öğretim görevi olacaktır. Eylül 2015 ve Eylül
2020 arasında yeterli olanlar mevcut düzenlemeden ya da yeni düzenlemeden birini seçebileceklerdir.
Polonya: Öğretmenlerin öğretim sürelerine ek olarak iki saat daha okulda bulunmaları gereklidir. Mevzuat, okulda bulunma
toplam saat sayısını belirtmez.
Slovenya: Müdür, öğretmenlerin öğretim sürelerini haftada 5 saate kadar arttırıp 3 saate kadar azaltabilir.

Öğretim süresinin asgari miktarıyla ilgili herhangi bir merkezi yasanın olmaması okullara öğretmenler
için kendi zaman çizelgelerini düzenlemeleri için daha fazla serbestlik verir. Bu durum da - en azından
teorik olarak - belirli bir ülkedeki okulların öğretim süresi gereksinimlerinde büyük farklılıklara ya da
bölgesel ya da yerel norm olmak için ortalama olarak belirlenen haftalık öğretim süresi miktarına yol
açabilir.
Toplam çalışma süresi ve okulda bulunma süresine gelince, üç senaryo mümkündür. Bir ülkenin
düzenlemeleri, a) her ikisine ilişkin gereksinimleri (10 eğitim sisteminde olduğu gibi); b) birine ya da
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diğerine uygun olan gereksinimleri (çoğu ülkedeki durum) ya da c) ikisine de herhangi bir
düzenlemenin olmadığı durumları (Belçika ve İtalya'da olduğu gibi) belirler. Hem toplam çalışma
süresini hem de okulda zorunlu olarak bulunma durumunu düzenleyen ülkeler arasında, her ikisi
arasındaki fark (saat olarak ifade edilmiştir) büyük ölçüde değişir. Bu boşluğun büyük olduğu ya da
okulda bulunmaya ilişkin herhangi bir düzenlemenin olmadığı durumlarda (20 eğitim sistemindeki gibi),
öğretmenler öğretim-dışı faaliyetlerini ne zaman nerede (örneğin akşam evde) isterlerse orada
kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Diğer yandan, öğretim süresi ve okulda bulunma süresi arasındaki
büyük boşluklar (örneğin Bulgaristan'daki 18 saatlik boşluk gibi) öğretmenlerin okul binalarında
öğretim-dışı görevlerini yerine getirirken uzun süre harcadıkları anlamına gelmektedir.
Yunanistan, öğretmenlerin öngörülen toplam çalışma sürelerinin okulda geçirmeleri gereken zamanla
aynı olduğu tek ülkedir. Bu, tüm eğitim-dışı faaliyetlerinin okul binasında yürütüldüğünü
göstermektedir. Toplam çalışma süresine ilişkin düzenlemelerin olmadığı ülkelerde, öğretmenlerin
tam-zamanlı maaşlarını alabilmeleri için asgari bir süre okulda bulunmaları ve/veya öngörülen bir saat
sayısı kadar öğretim yapmaları gerekmektedir. Örneğin, Bulgaristan öğretmenlerin toplam çalışma
sürelerini düzenlemez, ancak öğretmenlerin haftada 40 saat okulda bulunmalarını gerektirir ki bu süre
herhangi bir Avrupa ülkesindeki durumdan daha uzundur.

1.2.3. Maaşlar
Öğretmen maaşları mevcut mali kriz sırasında ulusal tartışmada geniş çapta ele alınmıştır. Politika
yapıcıları özellikle kamu maaş bordrolarına ilişkin, hükümet harcamalarını azaltmak için baskı altında
olduğundan, bir ülkeden diğerine öğretmen maaşlarında büyük farklılıklar olduğu açıkça
görülmektedir. Ekim 2014 yılında, Eurydice, Avrupa'da ISCED 0, 1, 2 ve 3 düzeyleri için öğretmenlere
ve
okul
müdürlerine
ödenen
ödenekle
ilgili
bir
rapor
yayınlamıştır
(Avrupa
Komisyonu/EACEA/Eurydice, 2014b). Ulusal veri sayfalarının yanı sıra, rapor bu amaca ilişkin yasal
yıllık maaşların kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) göre oranlarını sunarak çeşitli
ülkelerde maaşların karşılaştırmalı bir analizini sunmuştur. Bu oranlar, Şekil 1.8'de verilmiştir. Şekilde
gösterilen asgari ve azami değerler öğretmenlerin hizmet sürelerine ilişkin maaş skalasının alt ve üst
kısımlarını temsil etmektedir.

Şekil 1.8: Kişi başına gsyih olarak, ortaokuldaki tam yeterli tam zamanlı öğretmenlerin asgari ve azami yıllık temel
yasal brüt maaşları (ISCED 2), 2013/14

ISCED 2

ISCED 2

BE
fr

BE
de

BE
nl

BG

CZ

DK

87.9

88.7

89.3

:

62.6

94.0 140.2 67.1

Mak 151.5 147.4 154.8

:

77.4 116.1 184.7 77.3 166.7 142.3 196.8 206.2 152.3 139.3 145.4 305.8

Min

AT
(a)

AT
(b)

PL

95.3

80.5

88.6

60.8 135.8 47.1

EE

IE

EL

78.1

ES
(a)

ES
(b)

FR

HR

75.3 139.4 148.8 87.6

85.2

FI

SE

UK
(1)

UKNIR

UKSCT

98.3

50.6

96.2

67.0

84.3

84.3 100.4 79.6

LV

LT

LU

HU

97.1 125.7 39.7

32.3

95.7

63.2 107.4

65.1 178.7

:

63.7

66.6 144.8

:

-

70.4

LI
(b)

59.4 166.4 131.5 141.2

Mak 196.3 154.1 185.8 102.6 260.5 125.1 158.1 68.5 125.1 93.4 143.5 143,5 133.6 99.4 114.3 105.6 283.7

IS

LI
(a)

:

MT

NO
(b)

RO

SK

CY

NO
(a)

PT

SI

IT

MK

Min

NL

DE

ME

-

TR

169.1

UK (1) = UK-ENG/WLS

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Brüt yıllık yasal maaş, 13. ayı ve tatil ödemesini (varsa) içererek ancak işverenlerin sosyal güvenlik ve emeklilik primini
çıkartarak bir yıl içinde işveren tarafından ödenen miktardır. Bu maaş, diğer maaş ödeneklerini ya da finansal yararları içermez
(örneğin, daha fazla nitelikler, liyakat, fazla mesai, ek sorumluluklar, coğrafi konumu, zorlu koşullarda öğretme yükümlülüğü ya
da konaklama, sağlık ya da seyahat masrafları).
Ülkeler arasında öğretmen ödemesine ilişkin kamu harcamalarını karşılaştırmak için en çok kullanılan göstergelerden biri, bir
ülkede yaşam standardı göstergesi olarak, asgari ya da azami yasal maaşın kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'yla
(GSYİH) ilişkisidir. Bu ilişki, ya yüzde olarak (maaşla GSYİH arasındaki oran) ya da mutlak terimlerle sunulabilir. Yukarıdaki
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Şekil 1.8 ilk seçeneği kullanarak verileri sunar. Raporun bazı kısımlarında "Avrupa'da Öğretmenler ve Okul Müdürlerinin
Maaşları ve Ödenekleri" kullanılan ikinci seçenek (Avrupa Komisyonu/EACEA/Eurydice, 2014b), ilki altında belli olmayan iki
değişkenin önemini açıkça belirlemeye yardımcı olur.
Öğretmenlerin maaşları GSYİH ile karşılaştırıldığında, bu göstergedeki olumlu bir değişimin öğretmenlerin reel satın alma
gücünde mutlaka bir artış olacağı anlamına gelmeyeceğinin dikkate alınması gerekmektedir'. GSYİH'nın bütçe ve mali kriz
yüzünden düştüğü ülkelerde durum bu şekildeyken yasal maaşlar değişmeden kalır ya da kişi başına düşen GSYİH'den daha
düşük bir orana geriler.
Kişi başına düşen GSYİH referans takvim yılı 2013 yılıdır. Kaynak: Eurostat [Mayıs 2014 tarihi itibariyle veriler: nama_gdp_c].
Maaşlar için referans takvim dönemi 2013/14 öğretim yılı ya da 2014 takvim yılıdır. Değişim oranları, kaynak: Eurostat (Mayıs
2014 itibariyle veriler: ert_bil_eur_m).

Ülkeye özgü notlar
Belçika: Kişi başına düşen milli GSYİH kriteri (ve her Topluluğun kişi başına GSYİH).
Çek Cumhuriyeti: Yasal maaşlar maaş ölçekleri 11 ve 12'ye dayanmaktadır.
Danimarka: Kazanca bağlı emeklilik dahildir.
İrlanda: İlk atanma zamanına bağlı olarak öğretmenler için üç farklı ödeme ölçeği vardır. Veriler, 1 Ocak 2011 ile Şubat 2012
arasında atanan öğretmenlere yapılan ödemeyi yansıtır.
İspanya: Toplam miktarlar farklı Özerk Topluluklardaki maaşların ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanan kamu eğitimindeki
ortalama maaşlara karşılık gelmektedir. (a) Catedráticos statüsüne sahip olmayan öğretmenler; (b) Catedráticos statüsü olan
öğretmenler.
Fransa: Asgari ve azami maaşlar, Professeur certifié yasal ücreti demektir ve ders ve ek ders zaman için bir ek ödeme
bulunmaktadır.
Kıbrıs: 2013 yılından bu yana, mali kriz nedeniyle, öğretmen maaşları için kısıtlamalar ve kesintiler getirilmiştir. Sonuç olarak,
kişi başına düşen GSYİH'nın yüzdesi olarak ISCED 2'deki tam-zamanlı öğretmenlerin asgari ve azami yıllık brüt yasal maaşları
şu anda sırasıyla %113.6 ve %276,41'dir.
Letonya: Azami maaşlar hakkında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Hollanda: Okullar öğretmenlerin hangi maaş skalasına göre kariyerlerine başlamalarına karar vermekte serbesttir.
Avusturya: (a) Hauptschule ve Neue Mittelschule öğretmenleri; (b) Allgemeinbildende Höhere Schule öğretmenleri.
Polonya: Gösterilen asgari ve azami brüt yıllık yasal maaşlar, temel asgari niteliklere sahip öğretmenler içindir. Ancak,
öğretmenlerin yaklaşık %90'ının daha yüksek düzeyde yeterlikleri vardır ve daha yüksek bir ücret alırlar.
Lihtenştayn: Azami brüt yıllık yasal maaş, anlaşmalar azami yasal bir maaş tanımlamadığından asgari ücret artı tüm yaş
artışlarıdır. (a) Gymnasium öğretmenleri; (b) Oberschule/Realschule öğretmenleri.
Norveç: (a) 4 yıllık başlangıç eğitimi ile (b) 5 yıllık başlangıç eğitimi ile. Azami maaş geçerli değildir.

Şekil 1.8'de gösterildiği gibi, GSYİH ile ilgili oranlara ilişkin, yıllık asgari yasal maaş GSYİH'nın yaklaşık
%88'i ve azami maaşın %305'idir. Çoğu eğitim sisteminde (30), asgari ücret kişi başına düşen
GSYİH'nın altındadır ve bunların yedisinde azami maaş kişi başına düşen GSYİH'nin altındadır.
Litvanya, Letonya ve Romanya, %50'nin altına olmakla, en düşük asgari ücretin GSYİH'ye oranla en
düşük olduğu üç ülkedir. En yüksek asgari ücretin GSYİH'ye oranı, Karadağ (%179), İspanya
(Catedráticos öğretmenleri için %139, Türkiye (%145) ve tüm eyaletler için geçerli olmamasına
rağmen Almanya (%140) olarak rapor edilmiştir. Azami maaş düzeyleriyle ilgili olarak, Litvanya ve
Slovakya %70'in altında olarak, GSYİH'ye en düşük oranları sergiler. En yüksek oranlara sahip ülkeler
%250'nin üstünde olarak Kıbrıs, Portekiz ve Karadağ'dır. Maaşta en düşük artışa sahip olan eğitim
sistemleri Estonya (10 yüzde puanı) ve Çek Cumhuriyeti'dir (15 yüzde puanı). Asgari ve azami yıllık
maaş arasında en yüksek fark olan ülkeler Kıbrıs (180 yüzde puanı), Portekiz (125 yüzde puanı) ve
Karadağ'dır (105 yüzde puanı). Azami maaşın elde edilmesi için gerekli süreyle ilgili daha fazla bilgi
Bölüm 5'te bulunmaktadır.

1.2.4. Emeklilik yaşı
Avrupa eğitim sistemlerinin çoğunda, ISCED 2 düzeyinde çalışan öğretmenler resmen 65 yaşında
emekli olabilir (bakınız Şekil 1.9). Danimarka, Estonya, Yunanistan, İspanya, Letonya, Lüksemburg,
Hollanda, Slovakya, Finlandiya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta, öğretmenler bu yaş sınırının üstünde
çalışmaya devam edebilir. Resmi emeklilik yaşının hem kadınlar hem de erkekler için daha düşük
olduğu 12 ülke içinde, Fransa her ikisi için de en düşük yaşa (61) sahiptir. Buna karşılık, Norveç her
ikisi için de en yüksek yaşa (70) sahiptir.
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Şekil 1.9: Merkezi yönetmeliğe göre ortaokuldaki öğretmenlerin emeklilik yaşları (ISCED 2), 2013/14

Kadınlar

Erkekler

Her ikisi

Asgari emeklilik yaşı (gereken hizmetin tamamlanması üzerine tam emeklilik hakkı)
Resmi emeklilik yaş(lar)ı
Asgari emeklilikte tam emeklilik için gereken hizmet yılı
BE fr

BE de

BE nl

34y 10a

34y 10a

IT
41y 6a
42y 6a
SI

(kadınlar)
(erkekler)
SK

38y 8a

15y

BG

CZ

DK

DE

34y 10a

(-)

CY

LV

30y

(-)

40y

LT

LU

33y 3a

15y

30y

FI

SE

UK (1)

(-)

(-)

(-)

HU
40y
35y
(kadınlar)
UK-SCT
IS
(-)

35y

EE

IE

EL

ES

FR

(-)

35y

37y

35y

40y 4a

MT

NL

AT

PL

PT

HR
30y (kadınlar),
35y (erkekler)
RO

35y

(-)

40y

30y

36y

14y 4a

LI

ME

MK

NO

TR

25y

15y

(-)

30y

RS
35y
(kadınlar),
40y
(erkekler)

33y 3a

y = yıl(lar) a = ay(lar)

Kaynak: Eurydice.

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Açıklayıcı not
Resmi emeklilik yaşı öğretmenlerin çalışmayı bırakma sınırını belirler. Bazı ülkelerde ve özel durumlarda, bu yaş sınırının
üstünde çalışmaya devam edebilirler.
Tam emeklilik hakkıyla asgari emeklilik yaşı, öğretmenlere resmi emeklilik yaşına ulaşmadan önce emekli olma imkanı sunar.
Tam emeklilik hakkı gerekli hizmet yılı sayısının tamamlanmasına tabidir.
Asgari hizmet yılı sayısı, öğretmenlerin asgari emeklilik yaşına ulaşmalarına ek olarak, tam bir emeklilik hakkından önce
çalışmaya ihtiyaç oldukları yılların asgari sayısını gösterir.
Asgari emeklilik yaş(lar)ı, sadece eğer öğretmenler resmi emeklilik yaş(lar)ından farklı ise gösterilmektedir.

Ülkeye özgü notlar
Belçika: Asgari emeklilik yaşı kademeli olarak 2016 yılında 62 yıla kadar arttırılacaktır. Asgari hizmet yılı 2018 yılında 38 yıl 6
aya çıkartılacaktır. Şekil 1.9'da gösterilen emeklilik yaşı, sadece daimi sözleşmeli öğretmenler için geçerlidir.
Çek Cumhuriyeti: Şekil 1.9'da belirtilen yaşlar 2014 yılıyla ilgilidir. Resmi emeklilik yaşı, doğum yılına göre değişmektedir ve
erkekler için her yıl 2 ay, kadınlar için ise 4 ay olarak gittikçe artmaktadır. 2014 yılında, kadınlar için resmi emeklilik yaşı 57 yıl 8
aydan 61 yıl 8 ay arasında değişmektedir. Kadınlar için resmi emeklilik yaşı, büyüttükleri çocuk sayısına bağlıdır. Asgari hizmet
yılı her yıl giderek artmaktadır. 2019 yılı itibarıyla, tam emeklilik hakkı için gerekli olan asgari hizmet yılı daimi olarak 35'e
sabitlenecektir.
Danimarka: Resmi emeklilik yaşı doğum tarihine bağlıdır. 31 Aralık 1962'den sonra doğmuş olanlar için, resmi emeklilik yaşı
Çocuk, Cinsiyet Eşitliği, Entegrasyon ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından belirlenecektir ve Danimarka İstatistiği kayıtları
tarafından sağlanan yaşam beklentisi esas alınarak hesaplanır.
Almanya: Resmi emeklilik yaşı 2012 yılından bu yana düzenli olarak arttırılmıştır.
Estonya: 1944 ve 1952 arasında doğan kadınlar 63 yaşına gelmeden emeklilik maaşı almayı hak etmiştir (58 yıl 6 ay ve 62 yıl 6
ay yaş arası dönemi).
İrlanda: Asgari hizmet yılı, mesleğe başlamadan önce bir öğretmenin eğitim kursunun süresini dikkate almak için 35'ten daha
az olabilir.
Yunanistan: Bir öğretmen 65 olan resmi emeklilik yaşından 67 yaşına kadar çalışabilir.
İspanya: Öğretmenler gönüllü olarak 70 yaşına kadar çalışabilir. Emeklilik yaşına ilişkin yeni resmi gereksinimler, 2027'de 67
yaşına kadar ulaşmak için 15 yıllık bir dönem üzerinden uygulanacaktır. 2013 ve 2027 yılları arasında, asgari emeklilik yaşı da
ayrıca 35 yıldan 38 yıl 6 aya kadar gittikçe artacaktır. Şekil 1.9'da belirtilen asgari emeklilik yaşı ve asgari yıl sayısı, sadece 1
Ocak 2011 tarihinden önce memur olmuş ve memurlara ilişkin (pasif sınıflar) özel sosyal güvenlik sistemine ait öğretmenler için
uygulanır.
Fransa: Resmi emeklilik yaşı doğum tarihine bağlıdır. 1 Ocak 1955 tarihinden sonra doğmuş hiçbir öğretmenin 62 yaşına kadar
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emekli olmasına izin verilmeyecek olmasının sonucu olarak Kasım 2010 reformundan bu yana kademeli olarak arttırılmıştır.
İtalya: Şekil 1.9'da belirtilen yıl sayısı, hizmet yılı sayısını aşabilen ulusal emeklilik sistemine katkısı olan yıl sayısını ifade eder.
Letonya: 2014 yılından bu yana resmi emeklilik yaşındaki üç aylık düzenli bir yıllık artış, 2025 yılında 65 yaşa ulaşıncaya kadar
devam edecektir.
Litvanya: 2026 itibarıyla, resmi emeklilik yaşı kadın ve erkek için 65 olacaktır.
Lüksemburg: Öğretmenler 65 olan resmi emeklilik yaşından 68 yaşına kadar çalışabilir.
Macaristan: Resmi emeklilik yaşı, 62'den 65'e kademeli olarak artmaktadır. 2011 yılından bu yana, yaşları ne olursa olsun 40
hizmet yılını tamamlamış kadınlar emekli olabilir.
Malta: 2027 yılında hem erkek hem de kadınlar için 65 yaşına ulaşana kadar resmi emeklilik yaşı kademeli olarak artar.
Hollanda: 2018 yılında 66 ve 2021 yılında 67 yaşına ulaşana kadar resmi emeklilik yaşı yükselmektedir.
Polonya: 2015 yılından itibaren, asgari emeklilik yaşı her iki yılda bir artmaktadır. Tam emeklilik hakkı kazanmak için gerekli
olan hizmet yılı sayısı 20'si öğretmen olarak, 30'dur. Resmi emeklilik yaşı, sırasıyla 2020 ve 2040 yılında kadın ve erkekler için
67 yaşına ulaşana kadar giderek artmaktadır.
Slovenya: Resmi emeklilik yaşı, 65 yaşına kadar giderek artarken asgari emeklilik yaşı 60'a ve hizmet yılı sayısı da 40'a
çıkmaktadır.
Finlandiya: Resmi emeklilik yaşı 63'tür, fakat bu yaşta emeklilik tam emeklilik hakkına yol açmaz. 1959 yılından sonra doğanlar
için, bu hak 65 yaşında emekli olma yoluyla güvence altına alınmıştır. 1959 yılından önce doğanlar için, tam emeklilik hakkına
yol açan emeklilik yaşı kamu hizmetinin yılına bağlıdır.
İsveç: 61 ile 67 yaşları arasında esnek emeklilik yaşı bulunmaktadır. 61 yaşında emeklilik evrensel bir haktır, ancak tam
emeklilik hakkı sağlamaz. 65 yaşında emekli olan tüm öğretmenler tam emeklilik hakkına sahipken azami 67 yaşına ya da daha
fazlasına kadar çalışanlar daha yüksek emeklilik hakkına sahiptir.
Birleşik Krallık: Öğretmenler için normal emeklilik yaşı mesleğe 1 Ocak 2007'den (İskoçya'da 1 Nisan 2007) önce başlayanlar
için 60, bu tarihten sonra başlayanlar için 65'tir.
Sırbistan: 2032 yılında 65 yaşına ulaşıncaya kadar kadınlar için resmi emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır.

Araştırılan ülkelerin ve bölgelerin neredeyse yarısında, gereken hizmet yıllarını tamamladıktan sonra
öğretmenler resmi emeklilik yaşından önce tam emeklilik hakkına sahip olabilir. Genelde, bir
öğretmenin emekli olabileceği azami yaş 60'a yakınken resmi ve asgari emeklilik yaşları arasındaki
farklar, Fransa'da bir yıldan İrlanda, Hırvatistan (kadınlar söz konusu olduğunda), Kıbrıs, Polonya
(erkeklerin durumunda) ve Türkiye'de 10 yıla kadar değişebilir.
Ya asgari emeklilik yaşını ya da resmi emeklilik yaşını (ya da her ikisini) ya da resmi emeklilik yaşı
sadece referans noktası olsun diye ikincisini ortadan kaldırmak için genel bir eğilim olmuştur. Ayrıca,
15 eğitim sisteminde (Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Letonya,
Litvanya, Macaristan, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Sırbistan), resmi emeklilik yaşı
son yıllarda artmaktadır.
Şekil 1.9'dan da anlaşılacağı gibi bazı ülkelerde, özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da, farklı olsa da,
erkek ve kadınlar için emeklilik yaşını belirleyen kriterler, ülkelerin çoğunda aynıdır. Şu anda, bu
ülkelerdeki kadın öğretmenler, bir-ve-bir-buçuk ile beş yıl arasında olan değişikliklerle, erkeklerden
daha erken emekli olabilirler. Fakat, aynı zamanda bu tür farklılıkları azaltmak ya da tamamen ortadan
kaldırmak için bir eğilim olmuştur.
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BÖLÜM 2: BAŞLANGIÇ ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ VE ÖĞRETMENLİK
MESLEĞİNE GEÇİŞ
Eğitimi Yeniden Düşünmek ( ) adlı tebliğinde, Avrupa Komisyonu, başlangıç öğretmen eğitiminin
(BÖE) öneminin altını çizer ve eğitim amaçlarının etkinliğini ve kalitesini gözden geçirmek ve
öğretmenlik mesleğine göreve başlamayı arttırmak için ülkeleri davet eder. "Yeni öğretmenlerin
zamanından önce mesleği bırakması alışılmamış değildir ki bu durumun ilgili bireyler ve bir bütün
olarak sistemler için önemli derecede bir kayıp olarak ortaya çıkması"ndan bahsederek Avrupa Birliği
Konseyi, öğretmen eğitimini mesleğin çekiciliğini ve kalitesini arttırmaya ilişkin daha kapsamlı bir
politika hedefinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiği diğer şeylerin yanı sıra, yeterli seçim, işe
7
alma ve tutma politikaları, etkili BÖE ve erken kariyer desteği ( ) gerektirir. BÖE'in kalitesi, öğretimin
mükemmelliğinin gelişimi için çok önemlidir. İdeal olarak, ilgili okul dersinin kuramsal bilgisine,dersin
becerili bir şekilde öğretilmesine ve ilk-elden öğretim deneyimine ilişkin dengeli ve tutarlı bir yaklaşım
sağlamalıdır. BÖE mezunları, sürekli kuramı uygulamaya geçirebilmeli ve nasıl öğrettiklerini tekrar ele
almalıdırlar.
6

Bu bölüm, ilki ortaokul (ISCED 2)için BÖE'nin belirli özelliklerine odaklanan ve ikincisi göreve başlama
programlarına ve ortaokulda ilk defa öğretmenlik yapacak öğretmenler için akıl hocalığı sağlanmasına
odaklanan iki ana kısımdan oluşmaktadır.
Birinci kısım, BÖE tarafından sağlanan yeterlik düzeyine ilişkin düzenlemeleri, asgari süresini ve okuliçi yerleştirmeler de dahil olmak üzere mesleki eğitime ayrılan zamanı tartışır. Kısım ayrıca ulaşmış
oldukları en yüksek eğitim düzeyi ile ilgili öğretmenlerin dağılımını göstermektedir. Daha sonra BÖE'yi
tamamlayan öğretmenlerin oranını inceler ve öğretmenlerin kendi dersleriyle ilgili akademik
bilgilerinden, öğretim yaklaşımlarından ve gerçek sınıf deneyimi kazanma fırsatından oluşan üç temel
bileşenin dahil olup olmadığını araştırır. BÖE'yi tamamlamanın (ya da tamamlamamanın) ve
tamamlamış olanların durumunda, yukarıdaki üç bileşenle ilgili eğitim almalarının (ya da
almamalarının)bir sonucu olarak öğretmenlerin işleri için ne kadar hazırlandıklarını ele alır.
İkinci kısım, öğretmenlik mesleğine geçişe odaklanır. Tamamen yeterli olmuş yeni öğretmenler için
8
göreve başlama programlarına ilişkin merkezi düzenlemelerin varlığını ( ), bu tür programlara
katılımlarını, katılımlarını etkileyen ana faktörleri ve ilgili faaliyet türlerini inceler. İlk başta, akıl hocalığı
(6) Komisyondan Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine ve 20 Kasım 2012 Eğitimi Tekrar
Düşünmek için Bölgeler Komitesine mesaj: Daha iyi sosyo-ekonomik sonuçlara ilişkin becerilere yatırım yapma,
COM/2012/0669 final.
(7) Etkili öğretmen eğitimine ilişkin 20Mayıs 2014 Konsey sonuçlar bildirgesi, OJ C 183, 14.06.2014, s. 22.
(8) Yeni bir okuldaki deneyimli öğretmenleri de içeren göreve başlama programları hakkında daha fazla bilgi, OECD'de
bulunmaktadır (2014), s. 88-93.
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alanlar (akıl hocalığının sağlanması ile ilgili düzenlemeler, katılım ve belirleyici faktörler) ve daha sonra
da diğerlerine akıl hocalığı yapanlar (akıl hocalarının atanmasındaki belirleyici faktörler ve
9
hazırlanmaları ya da eğitimleri) açısından akıl hocalığına ilişkin bilgiler de temin edilmiştir ( ).

2.1. Başlangıç öğretmenlik eğitimi
2.1.1. Organizasyon ve yeterlik düzeyleri
Düzenlemeler
Şekil 2.1 kamu sektöründe öğretmen adayları için BÖE'ye ilişkin merkezi yönetmelikteki asgari
gereksinimleri gösterir. 17 ülkede ortaokulda çalışmak için BÖE'nin asgari düzeyi yüksek lisans
düzeyidir (ISCED 7). Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya,
Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve
Sırbistan'da durum böyledir. 15 ülkede, sadece lisans düzeyi (ISCED 6) gereklidir. Bu ülkeler Belçika
(Fransız ve Flaman Toplulukları), Bulgaristan, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, Kıbrıs, Letonya,
Litvanya, Malta, Romanya, Birleşik Krallık, Karadağ, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Norveç,
ve Türkiye'dir.
Hollanda ve Avusturya'da, öğretmenler ya lisans ya da yüksek lisans düzeyinde yeterli olmalıdır,
ancak farklı mesleki seçeneklerle olabilir. Hollanda'da, BÖE'nin tamamlanması üzerine elde edilen
asgari yeterlilik öğretmenin çalışabileceği eğitim düzeyi üzerinde bir etkisi vardır. Lisans düzeyinde
yeterlilik ortaokulda çalışmak için (Derece 2) yeterlidir; yüksek lisans düzeyindeki (Derece 1) mezunlar
ek olarak lisede ders verebilir. Avusturya'da, BÖE'de kazanılan asgari düzeydeki yeterlilik
öğretmenlerin çalışacağı okul türüne bağlıdır. "Ortaokul akademik eğitim"de (Allgemeinbildende
höhere Schule) ders vermek için yüksek lisans derecesi gerekirken sadece "genel ortaokul"da (Neue
Mittelschulen ya da Hauptschulen) ders vermek için lisans derecesi gereklidir.
Ülkelerin neredeyse yarısında, aynı mesleki seçenekleri sunan iki farklı BÖE modeli aynı anda
bulunmaktadır: öğretmen adayları en baştan mesleki bir yolu (BÖE'nin "eşzamanlı" modeli) takip
edebilir ya da öğretmen olmadan önce kendi derslerinin akademik çalışmasıyla ("ardışık" model)
başlayabilirler. BÖE, ilk standart akademik (öğretim olmayan) derecesinden sonra öğretmen olarak
yeterli olmak isteyenler için uzun sürebilir (Bulgaristan, Hırvatistan, Litvanya, Macaristan, Romanya,
Finlandiya, Birleşik Krallık ve İzlanda gibi). Ancak, BÖE aracılığıyla eşzamanlı ve ardışık yollar İrlanda,
Letonya, Malta, Polonya, Slovenya, Karadağ ve Norveç'te aynı süreyi alır.
Genel ortaokulda çalışmak için BÖE'nin asgari toplam süresi genellikle dört ile altı yıl arasındadır. Altı
eğitim sisteminde üç yıldan daha fazla sürmeyebilir Belçika (Fransız ve Flaman Toplulukları),
Romanya (eşzamanlı modelde) ve Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda (eşzamanlı
modellerde). Bu eğitim yolları için asgari yeterlilik lisans düzeyindedir. Buna karşılık, BÖE'nin ardışık
modeli Lüksemburg'da yedi yıl sürer.
Derslerine ilişkin bilginin yanı sıra, öğretmen adaylarının mesleki becerileri edinmeleri gerekir. Mesleki
eğitimleri hem teorik eğitimi (öğretmenliğin eğitim teorisi, psikoloji, vb.) hem de okullardaki uygulamalı
eğitimi - uygulamalı olarak öğretimin gözlemlenmesi ve muhtemelen tam sorumluluk alarak biraz
zaman geçirmeyi içerir. Çoğu ülke mesleki eğitim için asgari bir süre belirtir. Ortalama süre, yaklaşık
bir yıl tam-zamanlı eğitime karşılık gelen 60 AKTS kredisidir. İrlanda (eşzamanlı modelde), Fransa ve

(9) OECD (2014, s. 93-97), devam eden mesleki gelişim ve tüm öğretmenleri hedefleyerek akıl hocalığı hakkında daha fazla
bilgi sunar.
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İzlanda'da mesleki eğitim iki kat daha uzun sürer. Bulgaristan, Avusturya (eşzamanlı model), Polonya,
Portekiz, Romanya, Karadağ ve Sırbistan'da 40 AKTS kredisinden daha azdır.
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Şekil 2.1: Merkezi yönetmeliğe göre, ortaokulda çalışma için asgari düzey BÖE ve toplam süresi ve mesleki
eğitimin asgari süresi (okul-içi yerleştirmeler dahil) (ISCED 2), 2013/14
Asg a r i d ü zey ve t o p l am s ü re ( yı l o la rak )
Yıllar

Yıllar

Yıllar

Yıllar

a

Ana model

b

Diğer mevcut model

Lisans düzeyi
(eşzamanlı yol)
Yüksek lisans düzeyi
(eşzamanlı yol)

Lisans düzeyi
(eşzamanlı yol)
Yüksek lisans düzeyi
(eşzamanlı yol)

Asg a r i m e sle ki eğ it im , o ku l- i çi ye rle şt i rm ele r d ah il ( AKT S o l ar ak)
AKTS kredileri

AKTS kredileri

AKTS kredileri

AKTS kredileri

a

Ana model

b

Diğer mevcut
model

Asgari
mesleki eğitim
Mesleki eğitim için
kurumsal özerklik

Asgari okul-içi yerleştirmeler
Okul-içi yerleştirmeler için
kurumsal özerklik

Kaynak: Eurydice.
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Toplulukta/ülkede herhangi bir
öğretmenlik eğitimi yok

Avrupa'da Öğretmenlik Mesleği: Uygulamalar, Algılar ve Politikalar

AKTS BE fr BE de BE nl
Yol

-

-

CZ

DK

EL

ES

FR

-

a

BG
b

-

-

a

DE
b

EE
-

a

IE
b

-

-

-

a

HR
b

IT
-

CY
-

A

180

180

240

:

300

240

:

:

300

240

240

240

300

300

300

360

360

288

B

90

o

25

35

o

90

:

:

60

60

120

o

60

120

60

60

60

48

C

37

o

10

25

o

o

:

:

15

24

60

o

o

:

o

o

19

20

LV

AKTS
Yol

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

a

B

a

b

-

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

-

a

b

a

b

A

240

240

240

300

:

300

330

240

240

240

300

180

300

300

300

300

210

210

300

300

B

o

O

60

60

:

100

70

88

60

o

o

36

o

25

25

39

30

30

60

60

C

39

39

30

30

:

50

30
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20

o

o

4.8

o

:

:

o

5

5

15

15

AKTS
Yol

SK

FI

SE

UK (1)

UK-SCT

IS

LI

RS

TR

a

b

-

a

b

-

-

300

240

240

240

240

240

300

240

60

120

8

8

o

60

60

36

84

o

o

0

0

o

:

:

6

13

a

A

b

-

a

b

a

b

a

b

A

300

300

360

270

:

180

300

240

360

B

o

60

60

90

:

o

60

o

C

o

O

o

30

:

:

30

30

A

Toplam süre

B

Mesleki eğitim

C

Okul-içi yerleştirmeler

-

ME

MK

NO

Toplulukta/ülkede herhangi bir öğretmenlik eğitimi
UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Eşzamanlı model: Teorik ve uygulamalı mesleki eğitim genel eğitimle aynı anda verilir. Lise bitirme sertifikası bazı durumlarda
bu modele uygun olan eğitim için gereken yeterliğin yanı sıra bazı durumlarda yükseköğrenim için yetenek belgesi de olabilir.
Kabul için diğer seçim prosedürleri de uygulanabilir.
Ardışık model: Teorik ve uygulamalı mesleki eğitim, genel eğitimi izler. Bu modelde, belirli bir alanda yükseköğrenim üstlenmiş
öğrenciler, ayrı bir aşamada mesleki eğitime geçer.
Mesleki eğitim: Öğretmen olmak için gerekli teorik ve uygulamalı becerileri öğretmen adaylarına sağlar. Öğretilmesi gereken
ders(ler)in akademik bilgisini içermez. Psikoloji ve öğretim yöntemleri ve metodoloji derslerine ek olarak, mesleki eğitim okul-içi
yerleştirmeleri içerir.
Okul-içi yerleştirme: Gerçek bir çalışma ortamına yerleştirme (ücretli ya da değil) genellikle birkaç haftadan daha fazla sürmez.
Eğitim kurumundaki öğretmenler tarafından periyodik değerlendirme ile bir öğretmen tarafından denetlenir. Bu yerleştirmeler
mesleki eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
ISCED 2011 bazında toplanan veriler (bakınız Sözlükçe).
Öğretmen sıkıntısı durumlarında acil eğitim sistemlerinden yeterli olan öğretmenler şekilde ele alınmamıştır.

Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE de): Topluluk içinde herhangi bir öğretmenlik eğitimi düzenlenmemiştir. Öğretmenlerin çoğu Belçika'nın Fransız
Topluluğunda eğitilmektedir. İşe alım için asgari şart bir lisans derecesidir.
Belçika (BE nl): Yönetmeliğine göre, 45 AKTS kredisi okul-içi yerleştirmeleri içermesinin yanı sıra eğitim kurumundaki
uygulamaları da içeren ancak mesleki teorik dersleri kapsamayan bir "uygulamalı bileşen"e karşılık gelmelidir.
Çek Cumhuriyeti: Kurumlar özerktir, fakat mesleki eğitimin 68 ders saatini (BÖE'nin yaklaşık %3'ü) içererek toplam BÖE'nin en
az %18-23'ünü temsil etmelidir. Bir ila iki yıl süren 189 saatlik mesleki bir kurs, aynı zamanda pedagojik-olmayan bir yüksek
lisans derecesine paralel olarak ya da sonrasında takip edilebilir.
Almanya: BÖE iki aşamadan oluşmaktadır: Land'a bağlı olarak 12 ila 24 ay arasında sürebilen ve uygulamalı öğretmen
yetiştirmenin ikinci aşaması (Vorbereitungsdienst). Şekildeki birinci çizgi birinci aşamanın sonundaki Birinci Devlet Sınavı (Erste
Staatsprüfung) ile Länder'a ilişkin asgari toplam süreyi gösterir; ikinci çizgi ise birinci aşamanın sonundaki yüksek lisans
derecesi ile Länder'a ilişkin asgari toplam süreyi gösterir. Genellikle, BÖE'nin ikinci aşamasında elde edilebilecek herhangi bir
AKTS kredisi bulunmamaktadır. Mesleki eğitimin ve okul-içi yerleştirmelerin süresi Land'a bağlıdır.
İrlanda: Öğretmenlerin yaklaşık %70'i ardışık model ve %30'u eşzamanlı model aracılığıyla yeterli olur.
İspanya: Yönetmeliğe göre, en az 16 AKTS kredisi okul-içi yerleştirmelerin yanı sıra yüksek lisans tezini içeren bir "staj"a uygun
olmalıdır.
Fransa: Şekilde açıklandığı gibi yeterli olan öğrencilerin çoğu için, okulda asgari sayıda bir gözlem hafta sayısı belirlenmiştir (4.
yılın sonundaki seçme sınavını geçen öğrenciler için 4-6, diğerleri için 8-12 hafta olarak). AKTS kredisine karşılık gelen sayı,
kurumun takdirine bağlıdır. Buna ek olarak, 4. yılın sonundaki sınavı geçen öğrencilerin 5. yılda 324 saat öğretim saatleri vardır.
Başka bir alanda yüksek lisans derecesi ve önemli derecede öğretim deneyimi olanlar (kamu eğitiminde dört yıl ya da özel
eğitimde beş yıl) mesleki eğitimden bir parça muaf olabilirler. Yeni yeterli olmuş öğretmenlerin %24'ünü temsil ederler.
Hırvatistan: Herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen okul-içi yerleştirmelerin asgari süresi genellikle 20 saattir.
Letonya: "Görev Olasıdır" programının (Iespējamā Misija) bir parçası olarak, Şubat 2015'ten itibaren, istihdam edildikten
sonraki ilk iki yıl içinde tamamlanması gereken 650 saatlik mesleki müfredatı takip ederlerse okul müfredatına ilişkin bir alanda
genel bir lisans derecesi ile mezun olanlar halihazırda öğretmen olarak çalışırlarken öğretmen olarak yeterli olabilir.
Litvanya: En fazla öğretmenliğin ilk iki yılında öğretmenlik yeterliğini (60 AKTS kredisine karşılık gelen) tamamlarlarsa bir lisans
düzeyi yeterliliği almış öğrenciler, öğretmenliğe başlayabilir. Lisans düzeyindeki daha kısa program, bir eşzamanlı (üç buçuk yıl)
ve ardışık formatla (4 yıl), okul-öncesi ve ilköğretimde çalışmaya başlamaya yol açabilir. Mesleki eğitim ve okul-içi
yerleştirmelerin süresi, sırasıyla 60 ve 30 AKTS kredisine karşılık gelmektedir.
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Lüksemburg: Öğretmen adayları genellikle yurtdışında yüksek lisans derecesi elde eder ve daha sonra Lüksemburg'da mesleki
eğitimlerini üstlenirler. Mesleki eğitim iki yıl sürer. Okul-içi yerleştirmeler haftada 12 dersi temsil eder (yaklaşık tümden 432 saat),
ancak herhangi bir AKTS karşılığı yoktur.
Hollanda: Lisans düzeyinde (Derece 2) bir yeterlilik ortaokulda öğretim için yeterlidir. Yüksek lisans düzeyindeki (Derece 1)
mezunlar ek olarak lisede ders verebilir. Derece 1 ve 2'nin her ikisi de şekildeki modellerde gösterildiği üzere asgari toplam süre,
mesleki eğitim ve okul-içi yerleştirmeler bakımından aynı özelliklere sahip olarak ya ardışık ya da eşzamanlı yolla elde
edilebilmektedir. Kursların süresi, uygulamada öğrencinin önceki eğitim yeterlikleri ve becerilerine bağlı olarak bir yıla kadar
azalabilir.
Avusturya: Ardışık modelle yeterli olan öğretmenler, Neue Mittelschulen ve Allgemeinbildende höhere Schulen'de öğretebilir.
Eşzamanlı modelle yeterli olanlar ise Neue Mittelschulen ve Hauptschulen 'de öğretebilir.
Polonya: Okul-içi yerleştirmeler her iki model durumunda her biri 45 dakika olmak üzere 150 dersi temsil eder, ancak herhangi
bir AKTS karşılığı yoktur.
Slovenya: Öğrenciler ya yüksek lisans derecesine hazırlanırken mesleki bir programı takip edebilir (şekildeki ardışık yol) ya da
dereceyi elde ettikten sonra bir ek programı takip edebilir. İkinci durumda, süre bir yıl daha sürer, fakat mesleki eğitim ve okul-içi
yerleştirmelerin süresi her iki seçenek için de aynıdır.
Slovakya: İlgili bir pedagojik-olmayan yüksek lisans derecesine paralel ya da daha sonrasında da takip edilebilen 200 saatlik
"tamamlayıcı pedagojik eğitim" (Doplňujúce pedagogické štúdium) vardır. Okul-içi yerleştirmeler asgari 40 saati temsil eder,
ancak herhangi bir AKTS karşılığı yoktur.
İsveç: Okul müfredatı ile ilgili en az iki derste 180 AKTS kredisi olan öğrenciler (her biri için en az 90 AKTS kredisi), eğer BÖE'yi
(90 AKTS) alırlarsa bu krediler tanınabilir. Bu yol için AKTS toplam sayısı da 270 AKTS'dir.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Ardışık model için, genellikle bir yıllık programa karşılık gelen Eğitimde Yüksek Lisans Belgesi
(PGCE), AKTS altında geçerli değildir. Her iki model için, okul-içi yerleştirmeler herhangi bir AKTS eşdeğerine karşılık gelmeyen
asgari 120 günü temsil eder. Eşzamanlı program, özellikle okul-öncesi ve ilköğretimde çalışmaları için öğrencileri hazırlar.
İngiltere'de, öğretmen adaylarının yaklaşık %53'ü ardışık modelle ve %16'sı eşzamanlı modelle yeterli olmuştur.
Birleşik Krallık (SCT): Okul-içi yerleştirmeler 30 AKTS kredisine eşdeğer olarak asgari 18 haftayı temsil eder.
Lihtenştayn: Ülkede herhangi bir öğretmenlik eğitimi bulunmamaktadır. Öğretmenlerin çoğu Avusturya ya da İsviçre'de
eğitilirler. İşe alım için asgari şart yüksek lisans derecesidir.
Norveç: Okul-içi yerleştirmeler eşzamanlı modelde 800 saati ve ardışık modelde 480 saati temsil eder, ancak herhangi bir
AKTS karşılığı yoktur.
Sırbistan: Öğretmenlik eğitimi için herhangi bir program (ya eşzamanlı ya da ardışık biçimde) bulunmamaktadır, fakat
üniversiteler öğretmen eğitimiyle ilgili belirli dersleri teklif eder. Öğretmen olmak için, öğrenciler psikoloji, pedagoji ve öğretim
metodolojisi alanlarında en az 30 AKTS kredisi ve en az 6 AKTS okul-içi yerleştirme kredisi tamamlamak zorundadır.

Dokuz ülkede, mesleki eğitimin asgari oranı, eğitim kurumların kendilerine bırakılan bir konudur. Bu
durum genellikle Belçika (Flaman Topluluğu), Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Slovakya, Birleşik Krallık,
ve eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti'nde olduğu gibi, BÖE'nin eş zamanlı modelleri için
geçerlidir. Letonya ve Hollanda'da, BÖE kurumların kendileri hem eşzamanlı hem de ardışık
modellerde mesleki eğitimin asgari uzunluğunu belirler. Avusturya'da, sadece üniversiteler tarafından
sunulan ardışık modelde bunu yapabilirler.
Okul-içi yerleştirmeler mesleki eğitimin bir parçasıdır. Ortalama olarak, merkezi yönetmelikler uyarınca
kendilerine tahsis edilen asgari AKTS kredi sayısı 25'tir. Bulgaristan (eşzamanlı modeli), Estonya,
Avusturya (eşzamanlı modeli), Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye'de bu sayı 15 AKTS
kredisidir ya da daha azdır. Karadağ'da, okul-içi yerleştirme yoktur.
Okul-içi yerleştirmeler dahil olmak üzere, mesleki eğitim içindeki faaliyetlere ilişkin zaman dağılımı
bakımından kurumlar bunu istediği gibi kullanmakta serbesttir. Okul-içi yerleştirmeler, Belçika (Flaman
Topluluğu), Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Hollanda, Avusturya
(ardışık modelde), Portekiz, Slovakya (eşzamanlı modelde), Finlandiya, İzlanda ve Makedonya eski
Yugoslav Cumhuriyeti olmak üzere 13 eğitim sisteminde BÖE kurumları tarafından uygulanır.
Birleşik Krallık'taki iki eğitim sisteminde, okul-içi yerleştirme bağlantısı, eğitimin kalbindedir ve
öğretmen adayları öğretmen olarak okul-tabanlı mesleki yeterliklere doğru çalışabilir.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere), 2011 danışmanlık bildirgesi "gelecek nesil olağanüstü öğretmenlerimizi eğitme" ( 10) ve sonraki
uygulama planında ( 11) belirtildiği gibi hükümet, okullar tarafından yürütülen eğitim yerlerinin oranını arttırmayı hedeflemektedir.
Okullar öğretmen eğitimi için daha fazla sorumluluk almaktadır. Genellikle ağlar kapsamında düzenlenerek, BÖE sağlayıcıları olarak
akredite edilebilirler ve okul-merkezli başlangıç öğretmenlik eğitimi (SCITT) programları sunabilir. Kendi okullarında ya da ağdaki bir
okulda deneyimli öğretmenler tarafından pratik, uygulamalı öğretmen eğitimi sağlamaktadır. Doğrudan Okul programları okullar ya da
(10) Bakınız https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175363/DFE-00054-2011.pdf
[Erişim tarihi 15 Haziran 2015].
(11) Bakınız https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181154/DFE-00083-2011.pdf
[Erişim tarihi 15 Haziran 2015].
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okul grupları tarafından işletilen eğitim programlarının bir başka örneğidir. Okullar eğitim için başvuranları seçebilir ve eğitim için BÖE
sağlayıcılarını akredite eder ve bir programı başarıyla tamamlayan nitelikli öğretmen olarak adayları istihdam etmesi beklenir. Tüm bu
programlar genellikle bir yıl sürer ve Nitelikli Öğretmen Statüsü'ne yol açar. Adayların ilgili bir alanda birinci derece ya da uygun bir
alan eşdeğerine sahip olmaları gerekir. Bu programların çoğu, başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine Eğitimde Yüksek Lisans
Belgesi (PGCE) verilmesine yol açar.
Birleşik Krallık'ta (Galler) ise, Mezun Öğretmen Programı, kendilerini mesleki olarak desteklemeyi ve eğitim alırlarken bu
öğretmenlere yeterli-olmayan öğretmen olarak ödeme yapmayı üstlenen bir okulda işe alınmaları gereken adaylar için sınırlı sayıda
yer sunar (2015/16'da her ilkokul ve ortaokul öğretimi için her birine 30). BÖE için üç Galler bölgesel merkezi tarafından yönetilen bu
program, genellikle bir okul yılı kadar sürer. Adayların uygun bir alandan birinci dereceye ya da eşdeğer bir alana sahip olmaları
gerekir.

Birkaç ülkede, kariyer değiştirmek isteyen ve öğretmen olmak isteyen kişiler için belirli yollar da
bulunmaktadır:
Danimarka'da, "Merit Öğretmen" programı (Meritlærer), kendi eğitim geçmişleri ve iş deneyimleriyle tutarlı gereken kurs modüllerini
tatmin edici bir şekilde tamamladıktan sonra öğretmen olmak için başlangıçta öğretmenlikle ilgisi olmayan bir eğitimle 25 yaş
üzerindekiler için geçerlidir. Bu eğitim üç yıl boyunca yarı-zamanlı olarak tamamlanan 150 AKTS kredisine eşdeğerdir.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere), Doğrudan Okul programı, en az üç yıllık iş deneyimi olan kişileri hedefler. Eğitim süresince, adaylar
yeterli-olmayan öğretmenler olarak maaş hakkı kazanır ve azaltılmış bir zaman çizelgesinde öğretim yaparlar.
2000 yılından bu yana, Bologna Lisans/Yüksek Lisans yapısına yükseköğrenim sistemini adapte etmek için özellikle birçok ülkede
reformlar uygulanmaktadır. BÖE'nin asgari toplam süresi, Polonya'da (2012/13) 3 yıldan beş yıla ve Estonya (2001/02), Fransa
(2010/11), Hırvatistan (2008/9'da eşzamanlı modelde), Slovenya (2007/08), İzlanda (2011/12'de eşzamanlı modelde) ve Sırbistan'da
(2012/13) dört yıldan beş yıla çıkmıştır. Avusturya'da, ardışık modelin yanı sıra BÖE'nin asgari toplam süresi 2012/13'te altı ay (dört
buçuk yıldan beş yıla) ve Karadağ'da 2012/13'de iki yıl (iki yıldan dört yıla) artmıştır. İspanya'da, BÖE'nin asgari süresi, o zamana kadar
üniversitelerin az bir kısmında dört yıl iken 2009/10 yılından bu yana beş yıl olarak standardize edilmiştir. Macaristan'da, daha önce
sağlayıcıya bağlı olarak BÖE'nin eş zamanlı modelinin asgari süresi (dört yıl yüksekokulda ve beş yıl üniversitelerde) 2013/14'te standart
olarak beş yıl olmuştur ve 2009/10'da ardışık model tanıtılmıştır. İkincisi şu anda aşamalı olarak bırakılmaktadır (2016/17 iki buçuk yıllık
mesleki programa girişin son yılı olacaktır).
İtalya'da, BÖE'nin asgari toplam süresi, 2011/12'deki yedinin yerine, altı yıla düşürülmüş, bu sebepten dolayı mesleki eğitim ikiden bir yıla
ve okul-içi yerleştirmelerdeki AKTS kredi sayısı 30'dan 19'a düşmüştür. 2014/15 itibarıyla, İrlanda'daki ardışık model, en az beş yıllık
eğitimle (300 AKTS kredisi) yüksek lisans derecesine yükseltilmiş ve hem mesleki eğitim (60'tan 108 AKTS kredisine) hem de okul-içi
yerleştirmelere (24'ten 48 AKTS kredisine) ilişkin asgari süre arttırılmıştır. 2016/17 itibarıyla, ortaokulun tüm türlerine erişim sunarak
Avusturya'da yüksek lisans düzeyinde tek bir ardışık yol olacaktır. Asgari toplam süresi, mesleki eğitim için en az 60 AKTS kredisi ile, beş
buçuk yıl (330 AKTS kredisi eşdeğeri) olacaktır.
Daha önce ilgili kurumlar tarafından belirlenen mesleki eğitim oranı İspanya (2009/10), Fransa (2013/14), Letonya (2010/11) ve
Sırbistan'da (2012/13) düzenlenmiştir. Danimarka, 2013/14'te asgari mesleki eğitimin süresini arttırmıştır. Türkiye de aynısını 2007/08'de
yapmıştır.
Ayrıca okul-içi yerleştirmelerin oranı da Belçika (2007/08'de Flaman Topluluğu'nda), İspanya (2009/10) ve Litvanya'da (2010/11)
düzenlenmiştir. Ayrıca, Macaristan 2013/14'te (eşzamanlı model) okul-içi yerleştirmelerin asgari süresini 30'dan 50 AKTS kredisine
yükseltmiştir, İrlanda 2013/14'ten bu yana (eşzamanlı modeli) 15'ten 24 haftaya arttırmıştır ve Türkiye de aynısını 2007/08'de
gerçekleştirmiştir. Slovenya'da, 2008/09 reformu okul-içi yerleştirmelerin asgari uzunluğu için daha düzenli bir çerçeve tanıtmıştır.
Reformdan önce, düzenlemeler herhangi bir belirlenmiş asgari süre olmadan sadece öğrencilere öğretimi gözlemlemeleri ve ders vermeleri
ve kesintisiz olarak iki hafta süren okul-içi yerleştirmeleri sağlamak öğrencilere fırsat verme yükümlülüğünü içermekteydi. Buna karşılık,
Letonya, 2014/15'te okul-içi yerleştirmelerin asgari kredi sayısını azaltmıştır (39'dan 30 AKTS kredisine eşdeğer).

Öğretmenler tarafından kazanılan en yüksek yeterlik düzeyleri
TALIS 2013 anketi, ya BÖE programlarında ya da diğer yollarla öğretmenler tarafından elde edilen
12
yeterlilik düzeylerini göstermektedir (bakınız ekteki Tablo 2.1) ( ). Anket yoluyla toplanan verilere
(12) TALIS verileri, Şekil 2.1'deki yeterlilik düzeylerinin ISCED 2011 sınıflamasına dayandığı yerlerde ISCED 1997 sınıflamasına
göre elde edilmiştir (her ikisınıflamaya ilişkin daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe). ISCED 1997 sınıflamasındaki (ISCED
5B) gibi düşünülen fakat söz konusu eğitimin içeriğinde ya da süresinde bazen herhangi bir değişiklik olmadan Lisans
derecesi (ISCED 6) olarak sınıflanan belirli meslek-odaklı yükseköğrenim düzeyi dereceleri durumunda özellikle önemli
olabilir. 2004/05'ten bu yana, BÖE yeterliliğinin Lisans düzeyinde olduğu ve öğretmenlerin %85.4'ünün TALIS 2013
araştırmasında ISCED 2011 sınıflamasına göre Lisans düzeyine (ISCED 6) karşılık gelen bir meslek-odaklı yükseköğrenim
yeterliliği (ISCED 5 düzeyinde) kazanmış olduklarını bildirdikleri Belçika'nınFlaman Topluluğu'nda örneğin durum bu
şekildedir.
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göre, AB'de öğretmenlerin %92.5'i, yeterliliklerinin en az birinci aşama akademik üçüncül derece
olduğunu söylemektedir (ISCED 5A, 2011 sınıflandırmasında aşağı yukarı lisans derecesine (ISCED
6) karşılık gelir). Sadece %5.4'ü en yüksek yeterliliklerinin meslek-odaklı üçüncül derece (ISCED 5B)
ve %2'sinin yükseköğrenimin altında bir düzeyde olduğunu bildirmiştir. Kamuda öğretmen olmak için
gereken eğitimin asgari düzeyi (bakınız Şekil 2.1), özel sektörde çalışanlar için de dahil olmak üzere,
TALIS 2013 anketine öğretmenlerin verdikleri cevaplar için genellikle geçerlidir.
Yükseköğrenimin altında bir düzeyde yeterliliği olan öğretmenlerin oranı en yüksek İzlanda'dadır
(%10). Bu öğretmenlerin en az 60 yaşında olup %45.2'siyle, çoğu BÖE yeterliliği üçüncül düzeye
yükseltilmeden önce kesinlikle mesleğe giren yaşlı öğretmenlerdir. Yükseköğrenimin altında bir
düzeyde bir yeterliliğe sahip öğretmenlerin toplam oranı çok küçük olmasına rağmen, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya ve İsveç'te 30 yaşın altındaki öğretmenler için %10 civarındadır. Bu
durum, gerçek bir öğretmen eksikliği sıkıntısını ya da hala yeterlilik sırasında (ya da her ikisi)
öğretmen olarak çalışan bazı öğretmenleri yansıtabilir.
Öğretmenler tarafından elde edilen en yüksek eğitim yeterliliği genellikle BÖE mezunlarının ulaştığı
asgari düzeye gelir. Bazı durumlarda, daha yüksek de olabilir. En azından asgari BÖE düzeyine
karşılık gelme gerçeği öğretmenlerin bir BÖE programını tamamlamış oldukları anlamına gelmez.
Özellikle eksiklik zamanlarında, öğretmenler başka bir program türü ile elde edilen yeterliliğin yeterli bir
düzeyiyle işe alınabilir. Bu durum normalde gereken mesleki beceri eksikliği olabilen öğretmenler
olarak eğitimin kalitesi için zararlı olabilir. Aslında yeterlilik düzeylerine bakmaksızın BÖE'yi
tamamlayan öğretmenlerin oranını dikkate almak nedeniyle öğreticidir.

2.1.2. BÖE'nin tamamlanması
Bu kısımda, kamu, kamuya-bağlı ya da bağımsız özel sektörde çalışıp çalışmasınlar, TALIS 2013
tarafından incelenen tüm Avrupa öğretmenleri ele alınmaktadır. Şekil 2.2 de gösterildiği gibi, AB'deki
tüm öğretmenlerin %91.2'si bir BÖE programını tamamlamıştır. Bu yüksek genel oran Polonya'da
%99.4'ten Sırbistan'daki %71.4 arasında değişen ülkeler arasında büyük farklılıkları gizler. Üç ülke net
bir şekilde AB ortalamasının altındadır; Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Sırbistan.
Çek Cumhuriyeti'nde, eğitim personeline ilişkin 563/2004 Kanunu, en geç 31 Aralık 2014'te BÖE tamamlamış olmak şartıyla, yeterli
olmayan öğretmenlerin çalışmasını onaylamıştır. Bu arada, 1 Ocak 2015 tarihinde en az 50 yaşında olan öğretmenler bu
yükümlülükten kurtulmuştur.
1970 ve 1980'li yıllarda İtalya'daki öğretmen eksikliğinden dolayı, kişiler sadece kendi alan derece niteliklerine sahip olarak öğretmen
olarak işe alınabilirdi.
Sırbistan'da, öğretmenlik mesleği 1990'larda daha az öğrenci çekmişti ve fakülte öğretim programları kapatılmak zorundaydı.
Öğretimle ilgisi olmayan eğitim programlarından gelen mezunlar öğretmen olarak yetkilendirilmişti.
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Şekil 2.2: BÖE tamamlamış olan ortaokuldaki öğretmenlerin oranı (ISCED 2), 2013

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013'e göre (bakınız ekteki Tablo 2.2).

Ülkeye-özel not
Kıbrıs: Bir BÖE programını tamamlamış öğretmenlerin oranı, kamu sektöründe çalışanlar arasında oldukça yüksektir
%96.9 (0.51).

Yaşa göre BÖE'nin tamamlanması
BÖE'deki çoğu kursiyer genç olduğundan, mevcut yaş grubuna göre, bunu tamamlayan öğretmenlerin
oranı zamanla tamamlama yaş oranı trendlerini gözlemlemek için bir yoldur (bakınız ekteki Tablo 2.3).
AB'de, yaş grubuna göre, BÖE'yi tamamlayan öğretmenlerin oranları zamanla çok az değişti. Ancak
ülkeler bir bütün olarak bu iki ana trendi yansıtmaktadır.
İlk olarak, çoğu eğitim sistemi, yaş grubuna göre, BÖE'yi tamamlayan oldukça stabil öğretmen
oranlarıyla, AB ortalaması gibi aynı düzeni izler. Belçika'nın Flaman Topluluğu, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, İspanya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya,
Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere), İzlanda ve Norveç'te durum bu şekildedir.
İkinci bir grup ülkede ise, 30 yaşın altında olup BÖE'yi tamamlamış olanlar arasındaki öğretmenlerin
oranı diğer yaş gruplarına göre daha düşük olma eğilimindedir. Bu durum Estonya,Letonya ve daha
güçlü bir şekilde Sırbistan için geçerlidir. İkinci grup ülkelerde BÖE'yi tamamlayan öğretmenlerin düşük
oranı endişe verici bir durumdur, çünkü genel olarak daha düşük BÖE tamamlama oranı gösterme
eğilimi vardır (bakınız Şekil 2.2).
Ancak, TALIS 2013 anketindeki 30 yaşın altında daha az öğretmen olması nedeniyle bu eğilimlere
dikkat edilmelidir. İtalya, Kıbrıs ve Portekiz'de, 30 yaşın altındaki öğretmenler için standart hatalar bile
herhangi bir sonuca varmak için bile çok yüksektir.

Öğretilen derse göre BÖE'nin tamamlanması
BÖE'yi tamamlayan öğretmenlerin oranında, öğretilen derse göre, herhangi bir önemli varyasyon
içermemektedir (bakınız ekteki Tablo 2.4). Ancak, başlangıçta BÖE'yi belli dersler üzerine tamamlayan
13
öğretmenler artık başlangıçta yeterli olmadıkları alan üzerine başkalarına öğretiyor olabilir ( ).

2.1.3. Öğretim içeriği, kuram ve uygulamanın dahil olması
BÖE çeşitli şekillerde organize edilebilir. Bazı ülkelerde, belirli bir alanda ilk derecesi olan stajyer
öğretmenler mesleki eğitime ayrılmış bir ikinci aşamaya geçebilir (halihazırda kısım 2.1.1'de tartışılan
"ardışık model"). Diğer ülkelerde, BÖE, hem akademik (okul dersi) hem de mesleki eğitimi (Kısım
(13) Öncelikle alınan ders(ler)le verilen ders(ler) arasındaki bu türde olası eşitsizlikler hakkında daha fazla bilgi, OECD'de
verilmiştir (2014), s. 43-45.
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2.1.1'deki "eşzamanlı model") içerir. Hangi modelin benimsendiğine bakılmaksızın, bazı temel
bileşenlerin BÖE'ye dahil edilmesi öğretmenlerin tamamen kendi işlerini yapmaları için donanımlı
olmaları açısından çok önemlidir. TALIS 2013 anketinde, aşağıdaki üç bileşen dikkate alınmaktadır:
• İçerik: Öğretmen adaylarının öğretecekleri ders(ler)e ilişkin yeterli akademik bilgiye sahip olması
esastır.
• Öğretim Teorisi (pedagoji): Öğretmenler adaylarının kendi derslerini öğretmeye hazırlanmaları,
öğrenmede öğrencilerine destek olmaları ve sınıfları yönetmeleri için teorik olarak hazırlanmış olmaları
gerekir.
• Uygulama: Öğretmen adayları için öğretimde meydana gelebilecek gerçek sorunlarla nasıl başa
çıkılabileceği ve çeşitli durumlarda sınıf yönetimi için en kısa sürede gerçek sınıflarında somut
deneyim kazanmaları için önemlidir. Uygulamalı deneyim, sınıf aktivitesinin gözlemlenmesinin yanı
sıra deneyimli bir öğretmen gözetiminde bazı derslerin yürütülmesi için tek ya da ortak sorumluluk
içerebilir.
Bu kısımdaki veriler, kamuda, kamuya-bağlı ya da bağımsız özel sektörde çalışıp çalışmamalarına
bakılmaksızın tüm öğretmenleri ilgilendirir.

Tüm üç bileşenle BÖE'nin tamamlanması
Şekil 2.3, BÖE'yi tamamlayan ve Avrupa'da araştırılan eğitim sistemlerinin neredeyse dörtte üçünde
yukarıda bahsedilen üç bileşenin (öğretim içeriği, kuram ve uygulama) %80'le AB ortalamasının
üzerinde olduğunu göstermektedir.

Şekil 2.3: Öğretim içeriği, kuram ve uygulamayı içeren bir BÖE programını tamamlamış olan ortaokuldaki
öğretmenlerin oranı (ISCED 2), 2013

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013'e göre (bakınız ekteki Tablo 2.5).

Dört ülkede, bu oran AB ortalamasının altındadır; Sırbistan ve Fransa'da yaklaşık %75 ve İspanya'da
sadece %63.2 ve İtalya'da %53.3. Halihazırda işaret edildiği gibi, durum İtalya ve Sırbistan'da daha da
rahatsız edicidir, çünkü bu faktör BÖE'yi tamamladığını bildiren öğretmenlerin daha düşük oranıyla
birlikte bulunur (bakınız Şekil 2.2).

Tüm üç bileşenle, yaş grubu olarak, BÖE'nin tamamlanması
Yukarıda bahsedilen tüm üç bileşeni içeren bir BÖE programını tamamladığını söyleyen öğretmenlerin
oranı, yaş grubuna göre, zamanla ortaya çıkan eğilimlerin bir göstergesidir (bakınız ekteki Tablo 2.6).
BÖE'lerinin öğretim içeriği, kuram ve uygulamayı içerdiğini bildiren öğretmenlerin oranı, Belçika
(Flaman Topluluğu), Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Romanya, Finlandiya, Birleşik Krallık (İngiltere)
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ve Norveç'te tüm yaş grupları için %90 civarındadır. Bu durum, BÖE öğretim içeriği, kuram ve
uygulamayı birleştirerek bu ülkelerde uzun bir geleneğe işaret etmektedir.
Çoğu Avrupa ülkesinde, eğilim olumludur. Daha genç öğretmenlerin daha yaşlı meslektaşlarına göre
her üç bileşeni de içeren BÖE'yi tamamlamış olmaları daha olasıdır. Bu eğilim, özellikle Fransa ve
İtalya'da belirgindir.
Sadece mevcut bir düzenlemenin (2009/10'da uygulanan) BÖE'deki her üç bileşenin entegrasyonunu
öngören İspanya'da bu oran sürekli %70'in altında kalmıştır.

Tüm üç bileşenle, öğretilen ders olarak, BÖE'nin tamamlanması
Öğretilen dersin türü, içerik, kuram ve uygulamayı içeren BÖE'yi tamamladığını söyleyen
öğretmenlerin oranı üzerinde bir etkisi var gibi görünmektedir. Öğretilen beş ana ders alanına ilişkin
oranlar (bakınız ekteki Tablo 2.7) genel orana oldukça yakından karşılık gelir (bakınız Şekil 2.3).

2.1.4. Öğretim için hazır bulunuşluk hissi
Şu ana kadar, BÖE'nin İki farklı yönü ele alınmıştır; tamamlanması ve öğretim içeriği, kuram ve
uygulamanın BÖE programlarına dahil edilmesi. Şekil 2.4, şu anda BÖE'yi tamamlamış olan
öğretmenlerin, tamamlamamış olanlarla karşılaştırıldığında, öğretim içeriği, kuram ve uygulamaya
dayalı iş için ne kadar hazır hissettiklerine odaklanmaktadır. Ancak, incelenen katılımcıların öğretim
deneyimlerinin farklı düzeylerde olduğu unutulmamalıdır. Bazıları mesleğe yeni iken diğerleri yıllardır
öğretmenlik yapmaktadır. Bu durum, şekilde verilen bulguları etkileyebilir, çünkü yeni gelenlerin
yaşadığı hazır bulunuşluk hissi, sadece deneyimlerinden değil devam eden mesleki gelişimlerinden
etkilenen deneyimli öğretmenler durumundakinden yeni öğretmenlerin BÖE programlarının (bir
program tamamladıklarını varsayarak) kalitesinden etkilenme olasılıkları daha yüksektir (bakınız
Bölüm 3).
Hazır bulunuşluk hissi, kültürel ve diğer önyargı türlerini içerebilen "göreceli" bir göstergedir. Örneğin,
bazı ülkelerdeki öğretmenler, diğer ülkelerdeki öğretmenlere göre, iyi hazırlandıklarını belirtmede daha
fazla ya da daha az isteksiz olabilir.
Bu koşullar altında, daha ayrıntılı bir şekilde analiz ve gerekirse giderilmesi gereken BÖE'deki olası
eksikliklerle politika-yapıcılara bir gösterge sağlanmasında öz-algıya dayalı hazır bulunuşluğa
odaklanılmasında faydalıdır.
Bu şekildeki veriler, kamuda, kamuya-bağlı ya da bağımsız özel sektörde çalışıp çalışmamalarına
bakılmaksızın tüm öğretmenleri ilgilendirir.
AB'deki öğretmenlerin yüksek bir oranı, bir BÖE programını tamamladıktan sonra,
tamamlamamalarından ziyade, işleri için daha iyi hazırlanmış olduklarını belirtir. Üç bileşenin her biri
için karşılaştırmalı oranlar, %47.6'ya karşılık %62.3 (içerik), %27.5 yerine %41.4 (kuram) ve %31.9 için
%46.4'tür (uygulama). Bu nedenle tüm öğretmenlerin böyle bir programı tamamlamaları için bir
fırsatları olması gerektiği önemlidir.

Şekil 2.4: BÖE tamamlayıp tamamlamadıklarına bağlı olarak, içerik, kuram ve uygulamaya dayalı çalışma için
ortaokuldaki öğretmenler arasındaki hazırbulunuşluk hissi (ISCED 2), AB düzeyi, 2013

İçerik

Çok iyi
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Birinci
çizgi:
İkinci
çizgi:

Kuram

BÖE'yi tamamlamış
olanlar:
BÖE'yi tamamlamamış
olanlar:

Uygulama
Kaynak: Eurydice, TALIS 2013'e göre (bakınız ekteki Tablo 2.8, ülkeye göre veriler dahil olmak üzere).

Ayrıca, BÖE'yi tamamlamış öğretmenlerin %95.5'i kendi öğretimlerinin içeriğiyle çalışmak, %87.8'i
kuramsal yönlerini kavramak ve %87.5'i de uygulamaya dökmekte iyi ya da çok iyi hissetmektedir. Bu
da özellikle kuram ve uygulama için BÖE'nin güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. İçeriğin
geliştirilmiş ustalığının önceliği daha az gibi görünmektedir.
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Romanya, Slovakya, İzlanda ve Sırbistan'da, BÖE'yi
tamamladıktan sonra kendi derslerinin içeriği için çok iyi hazırlandığını hisseden öğretmenlerin oranı,
bunu gerçekleştirmeyenlerin oranından önemli ölçüde daha yüksektir. Fark Romanya için özellikle
yüksektir.
Ankete katılan ülkelerin neredeyse üçte ikisinde, öğretim kuramı için çok iyi hazırlandığını hisseden
öğretmenlerin oranı, BÖE'yi tamamlamış olanlara göre, tamamlamayanlara göre daha yüksektir. Hazır
bulunuşluk hissi farkı özellikle Estonya, Polonya ve Slovakya'da yüksektir. Çok belirgin olmasa da bu
fark Belçika (Flaman Topluluğu), Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya,
Romanya, Finlandiya, İsveç ve İzlanda'da da önemlidir.
Son olarak, ankete katılan Avrupa eğitim sistemlerinin yarısında, öğretimin uygulamalı yönleri için
çok iyi hazırlandıklarını hissettiklerini söyleyen öğretmenlerin oranı, BÖE'yi tamamlamayanlara oranla,
tamamlayanlarda önemli ölçüde yüksektir. Hazır bulunuşluk hissi farkı özellikle Romanya ve
İzlanda'da yüksektir. Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Portekiz, Slovakya,
Finlandiya ve Norveç'te nispeten daha az ölçüde önemlidir.
Fransa ve Finlandiya'da, diğer ülkelere göre BÖE'yi tamamlayan öğretmenlerin düşük oranlarda,
özellikle öğretim, kuram ve uygulamaya ilişkin, meslekleri için iyi ya da çok iyi hazırlanmış olduklarını
hissetmeleri de dikkat çekicidir. Bu da ulusal politika yapıcılarının dikkate almaları gereken bir
bulgudur.
BÖE'nin tamamlanmasının özellikle kuram ve uygulama söz konusu olduğunda öğretmenlerin
meslekleri için ne kadar hazır olduklarına etkisinin önemli olduğu da açıktır. BÖE programlarının bu iki
bileşeninin meslekleri için daha etkili öğretmen adaylarını hazırlamak amacıyla takviye edilmesi
gerekmektedir.
OECD ayrıca verilen derslerin tümüne ya da bazılarına ilişkin öğretim içeriği, kuram ve uygulamanın
BÖE'ye dahil edilmesinin etkisini analiz etmiştir. OECD'nin raporu "eğer öğretmenler öğrettikleri tüm
dersler için bu resmi eğitimi alırlarsa (verdikleri derslerin sadece bazılarının aksine) hazırlanmış
olmanın yukarı doğru artış eğiliminin daha güçlü olduğunu" belirtmektedir (OECD 2014, s. 37).

2.2. Öğretmenlik mesleğine geçiş
Öğretmenlik mesleğine geçiş için göreve başlama üzerine politika yapıcıları için Avrupa
Komisyonu'nun el kitabında belirtildiği gibi, "bir öğretmen olmanın, başlangıç eğitimi, göreve başlama
aşaması ve devam eden mesleki gelişim dahil olmak üzere aşamalı bir süreç olarak görülmesi
gerektiğine ilişkin geniş bir fikir birliği vardır. Yeni yeterli olmuş öğretmenlerin BÖE'den mesleki hayata
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geçişlerindeki nokta daha fazla mesleki bağlılık ve gelişim ve mesleği bırakan öğretmenlerin sayısını
14
azaltmak için çok önemlidir" ( ).

2.2.1. Göreve başlama aşaması
Bu kısım öğretmenlik mesleğine geçişe odaklandığından, kapsamı, yeni yeterli olmuş öğretmenler için
15
sadece göreve başlama ile sınırlıdır ( ).

Merkezi olarak düzenlenen göreve başlama
Kamudaki düzenlemelere göre, göreve başlama aşaması genellikle ilk kez yeterli olmuş öğretmenler
için yapılandırılmış bir destek programı olarak görülmektedir. Göreve başlama sırasında bu
öğretmenler, deneyimli öğretmenlere düşen tüm ya da birçok görevi yürütürler ve çalışmaları için
ödeme yapılır. Ek eğitim, kişiselleştirilmiş yardım ve yapısal bir aşama içinde tavsiye aldıklarından
dolayı göreve başlamanın önemli biçimlendirici ve destekleyici bileşenleri vardır. Bu dönem en az
birkaç ay sürer. Buradan da anlaşılacağı üzere, göreve başlama aşaması, belirli bir okulun
organizasyonuna ve işe ilişkin kısa tanıtım programları ile karıştırılmaması gerekir. Bu tür önlemler
kısa sürelidir (birkaç günden birkaç haftaya kadar) ve genellikle tüm yeni öğretmenler (tecrübesiz
olsun ya da olmasın) için bireysel okullar tarafından sağlanır.
Ülkelerin neredeyse üçte ikisinde, yeni yeterli olmuş öğretmenlerin pek çok farklı düzenleme modelleri
olan yapılandırılmış göreve başlama aşamasına erişimi vardır. Şekil 2.5'de gösterildiği gibi, göreve
başlama, Estonya, Slovenya ve Birleşik Krallık (İskoçya) dışında, genellikle zorunlu bir aşamadır.
Almanya'da, göreve başlama aşaması ve faaliyetlerinin organizasyonuna karar vermek Länder'a
bırakılmıştır.
Bazı ülkelerde, göreve başlama aşaması akıl hocalığı ile sınırlıdır. Macaristan, Portekiz, Karadağ,
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti ve Sırbistan'da durum bu şekildedir. İsveç'te göreve başlama
faaliyetleri yerel ya da okul düzeyinde organize edilir ve sadece akıl hocalığı zorunludur.
Göreve başlama genellikle öğretmen olarak ilgili kişilerin işe alınmalarını onaylayabilen ya da kayıt
olmalarını sağlayabilen bir değerlendirme ile sona erer. Polonya'da, göreve başlama aşamasındaki
yeni öğretmenler mesleki statülerinin "birinci aşaması" olarak adlandırıldığı gibi halihazırda tamamen
istihdam edilmektedirler, bu nedenle değerlendirme "ikinci aşama"ya yol açmaktadır.

Şekil 2.5: Merkezi yönetmeliğe göre, ortaokuldaki ilk-zamanlı tam yeterli öğretmenlere ilişkin göreve başlama
aşamasının durumu (ISCED 2), 2013/14

Göreve başlama aşaması
zorunludur

(14) Avrupa Komisyonu Personel Çalışma Belgesi SEC (2010) 538 final. Yeni başlayan öğretmenler için tutarlı ve geniş bir
sistemde göreve başlama programları geliştirme. Politika yapıcıları için el kitapçığı, s. 9. Belge, çevrimiçi olarak şu adreste
mevcuttur:
http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/handbook0410_en.pdf [Erişim tarihi 15 Haziran 2015].
(15) OECD, Çok geniş bir şekilde tanımlanıp hem mesleğe yeni öğretmenleri hem de belli bir okula yeni olan öğretmenleri
kapsayan göreve başlama programlarının uygunluğunu inceler (OECD 2014, s. 88-93).
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tavsiye edilmektedir
akıl hocalığıyla sınırlıdır
tamamen yeterli öğretmenler için
mevcut değildir

Kaynak: Eurydice.
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Tamamen yeni yeterli olmuş öğretmenler için merkezi düzenleme bulunmamaktadır

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Göreve başlama, yeni yeterli olmuş tam nitelikli öğretmenler için sağlanan bir yapısal destek aşamasıdır. Resmi BÖE programı
sırasında mesleki eğitimin bir parçası olarak göreve başlama ücretli bile olsa ele alınmamaktadır. Göreve başlama sırasında,
yeni girenler kısmen ya da tamamen deneyimli öğretmenlerin üzerine düşen görevleri yürütür ve faaliyetlerinin karşılığını alırlar.
Normalde, göreve başlama eğitim ve değerlendirilmesini içerir ve kişisel, sosyal ve mesleki destek sağlayan bir akıl hocası
yapılandırılmış bir sistem içinde yeni öğretmenlere yardım etmek için görevlendirilir. Aşama, en az birkaç ay sürer ve deneme
süresi sırasında oluşabilir.
Yıl olarak süre, okul yıllarına karşılık gelmektedir.

Ülkeye özgü notlar
Almanya: Şekil, göreve başlamanın bir ve üç yıl arasında sürdüğü yedi Länder'daki duruma karşılık gelir. Göreve başlama
aşaması Brandenburg'da (bir yıl) ve Hamburg'ta (bir zorunlu yıl artı isteğe bağlı bir yıl) zorunludur, ancak kalan yedi Länder'da
mevcut değildir.
İspanya: Göreve başlama aşamasının içeriği ve süresi, ilgili Özerk Topluluğa bağlı olarak değişir.
Fransa ve Lüksemburg: Göreve başlama aşaması, öğretmenlerin tam yeterliliklerinden önce, işe alım için seçme sınavı
sonrasında organize edilmektedir.
Hollanda: Serbestleşme nedeniyle, okullar bu tür destek sağlamaktan sorumludur.
Slovenya: Göreve başlama aşaması Bakanlık tarafından işe alınan kursiyerler için geçerlidir. Doğrudan boş kadroları
doldurmak için okullar tarafından işe alınan nitelikli adaylar, mesleki inceleme için hazırlanmak üzere sadece iki ay boyunca akıl
hocalığı alır.
İsveç: Okulların hala sunmak zorunda olmalarına rağmen 2014/15'ten itibaren geçerli olmak üzere, göreve başlama aşaması
artık deneme süresi olarak işlememektedir.
Birleşik Krallık (SCT): Sadece bir İskoç yükseköğretim kurumundan öğretim yeterliliği ile mezun olan ve eğitimi kamu
tarafından finanse edilmiş öğrenciler, normalde göreve başlama aşaması için uygundur. Bu durum İskoçya'daki ücretler için
uygun olarak değerlendirilirlerse Birleşik Krallık ve AB'nin geri kalanındaki diğer bölgelerden gelen öğrencileri içerir.

Göreve başlama aşaması BÖE sırasında sağlanan mesleki eğitimin yanı sıra sunulmaktadır. Daha
kısa olabilen Yunanistan ve İspanya (bazı özerk topluluklarda) dışında ve iki yıl süren Macaristan ve
Malta dışında genellikle bir okul yılı sürer.
2000 yılından bu yana, göreve başlama aşaması Malta (2010/11), Portekiz (2012/13), Romanya (2012/13), İsveç (2011/12) ve eski
Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti'nde (2008/09) tanıtılmıştır. Kıbrıs'ta, ulusal göreve başlama aşaması bütçe kısıtlamaları sonucunda,
2012/13'te kaldırılmıştır.
Avusturya'da, göreve başlama aşaması 2015/16'danitibaren tüm ilk-kez öğretmenler için zorunlu hale gelecektir.

BÖE sırasında seçme sınavları olan iki ülkede, ücretlendirilmiş öğretim faaliyetleri ile göreve başlama
aşaması, öğrencilerin öğretim kariyerlerinin başlangıcı yerine mesleki eğitimleri sırasında organize
edilmektedir.
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Almanya'da çoğu Länder'da nitelikli öğretmenler için göreve başlama aşaması organizasyonunun yanı sıra, tüm mezunların (belirli
bir Land'a bağlı olarak Birinci Devlet Sınavı ya da BÖE alanında yüksek lisans derecesi) ikinci devlet sınavını (Zweite Staatsprüfung)
geçmeleri için Vorbereitungsdienst'ı (Land'a bağlı olarak bir ile iki yıl arasında okuldaki ücretli hazırlık hizmeti) almaları
gerekmektedir. Bu sınav, öğretmen olarak kalıcı istihdam için gerekli bir koşuldur, ancak bunu garanti etmez.
Fransa'da, öğrenciler 4. ya da 5.yılın sonundaki seçme sınavına girebilir. Sadece öncekiler 5.yıldaki öğretim faaliyetleri için ücret alır.
Seçme sınavının iki yıllık mesleki eğitim başlamadan önce düzenlendiği Lüksemburg'da öğrencilere bu iki yıl boyunca ödeme
yapılır.

Olan yerde, göreve başlama aşaması, statüleri ne olursa olsun, genellikle kamu eğitiminde tüm ilk-kez
öğretmen olanlar için kullanılabilir. Ancak, öğretmenlerin kariyer memurlar (bakınız Bölüm 1, Şekil 1.5)
olarak işe alındığı İspanya ve Türkiye'de, göreve başlama aşaması daimi kadroyla sınırlıdır.
Öğretmenlerin sözleşmeli statü ile işe alındığı İtalya'da da durum bu şekildedir. Avusturya'da, göreve
başlama aşaması şimdiye kadar sadece üniversitede BÖE ile ardışık yolu takip eden mezun
öğretmenlere sunulmuştur.

Göreve başlamaya katılım
Şekil 2.5'teki Eurydice verileri, göreve başlama aşaması ile ilgili güncel düzenlemeler hakkında bilgi
sağlar. TALIS 2013 anketinde, öğretmenlere uygulamada hakkında bilgi verilerek yeni öğretmenler
olarak resmi göreve başlama programına katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Ancak, Eurydice bilgisi
kamu sektörüne ilişkin mevcut düzenlemelerle ilgili iken TALIS verileri öğretmenlerin geçmiş
deneyimlerine atıfta bulunur ve kamuda, devlete-bağımlı ya da bağımsız özel sektörde çalışan
öğretmenlerle ilgilidir.
Şekil 2.6, böyle bir programda yer aldığını söyleyen en fazla beş yıllık deneyime sahip öğretmenlerin
oranını gösterir. Daha az deneyime sahip öğretmenlere odaklanmak, göreve başlamaya katılımla ilgili
en son trendlere bir bakış açısı kazandırma yollarından biridir.
AB'deki daha az deneyimli öğretmenlerin neredeyse %60'ı, mesleğe girdiklerinde resmi bir göreve
başlama programında yer aldıklarını belirtmiştir. Bu eğitim sistemleri Belçika (Flaman Topluluğu),
Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Hollanda ve Birleşik Krallık (İngiltere) idi. Bireysel eğitim sistemlerine
karşılık gelen oranlar sırasıyla %81.1 ve %92.9 olarak Bulgaristan ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere) en
yüksek idi. Bu altı eğitim sisteminin dışında, sadece Hırvatistan ve Birleşik Krallık'takiler (İngiltere)
kamu sektöründe göreve başlama aşamasını zorunlu kılan merkezi düzenlemelere sahiptir (bakınız
Şekil 2.5). Belçika (Flaman Topluluğu), Bulgaristan ve Hollanda'da, bu tür düzenlemelerin olmamasına
rağmen oranlar yüksektir. Bu da yerel yetkililerin ya da okulların kendi yeni yeterli olmuş personel için
göreve başlama dönemlerini sık sık düzenlemeleri anlamına gelir. Ankete katılanların göreve başlama
aşamasını ilk-kez öğretmen olanlara destek için BÖE'nin son aşamasında düzenlenmesini göz önünde
bulundurmalarına rağmen Fransa da bu kategoriye girer.
Estonya, İtalya, Letonya, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Norveç'te, daha önce göreve başlamaya dahil
edildiklerini bildirenlerin oranı %30'un altında olmuştur. Bu yedi eğitim sisteminin dışında, sadece
İtalya ve İsveç göreve başlama aşamasını zorunlu kılan merkezi düzenlemelere sahiptir. Ancak, bu
aşama İtalya'da kamu sektörüne kadrolu olarak alınanlarla sınırlıdır ve yönetmelik ilk defa İsveç'te
2011/12'de tanıtılmıştı.
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Şekil 2.6: Öğretime yeni başlayanlar olarak resmi olarak göreve başlama programlarında yer almış olup ortaokulda
beş yıldan daha fazla deneyime sahip olmayan öğretmenlerin oranı (ISCED 2), 2013

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013'e göre (bakınız ekteki Tablo 2.9).

Göreve başlama aşamasına katılımı etkileyen ana faktörler
İlk-kez öğretmen olanların göreve başlama programına katılıp katılmadıklarını belirleyen çeşitli
faktörler bulunur. Tablo 2.10 (ekte), TALIS 2013 veritabanındaki araçlardan tespit edilen bazı
faktörlerin olasılık oranlarını gösterir. İstatistiksel fazlalığı önlemek için, aşağıda gösterilen tüm
sonuçlar, diğer hepsinin kontrolü altında ele alınarak, her faktörün belirleyici gücüyle ilgilidir.
Dikkate alınması gereken yönler aşağıdakilerle ilgilidir:
• bir öğretmenin yaşı ve deneyimi (hem öğretmen olarak hem de okulda);
• bir öğretmenin istihdam durumunu;
• okulda (okul müdürü tarafından bildirildiği gibi), okulun yerinde ve kayıttaki yeni öğretmenler için
göreve başlama programının kullanılabilirliği gibi bağlamsal faktörler.
Şekil 2.7'de görüldüğü gibi, öğretmenlerin "en fazla 40 yaşında olması" gerçeği, mesleklerine yeni
başlayanlar olarak göreve başlama aşamasında yer alıp almadıkları ana belirleyici faktördür ki bu da
göreve başlama aşamasının son zamanlarda tanıtılmış olduğu anlamına gelir. Bu faktörün 10 eğitim
sisteminde olumlu etkisi ve beş eğitim sisteminde olumsuz etkisi vardır. Dört eğitim sisteminde, bu
eğilim "en fazla beş yıllık öğretmenlik deneyimi" belirleyici faktörü ile takviye edilmiştir.
Seçilen kişiler arasındaki ikinci ana belirleyici faktör, kendi okullarında yeni öğretmenler için göreve
başlama programı mevcudiyetidir. Göreve başlama aşamasının BÖE kurumları tarafından değil de
okulların kendileri tarafından düzenlendiği dokuz eğitim sisteminde belirleyicidir; sorumluluğun
okullarla merkezi ve bölgesel yetkililer arasında paylaşıldığı İtalya bu duruma istisnadır.
"Daimi çalışan statüsü"nün yedi ülkede belirleyici bir etkisi vardır. TALIS 2013 anketinde, tüm
öğretmenlere, yaşları ne olursa olsun, mesleklerine yeni başlayanlar olarak göreve başlama
aşamasında yer alıp almadıkları sorulmuştur. İstihdam durumu, bu nedenle göreve başlama
aşamasında kendi statüleriyle ilgili değil de mevcut statüleriyle ilgilidir. Dolayısıyla göreve başlama
aşamasında yer alan çoğu öğretmenin bu arada daimi çalışanlar olması çok da şaşırtıcı değildir.
Fransa (12.9) ve İtalya (14.5) için özellikle yüksek olasılık oranları dikkate değerdir.
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Şekil 2.7: Mesleğe yeni başlayanlar olarak, göreve başlama programlarındaki ortaokulda öğretmenlerin
katılımlarındaki belirli seçilmiş etkenlerin belirleyicilik değeri (ISCED 2), 2013
Öğretmenlerin yaş ve deneyimi
40 yaşından fazla olmayan öğretmenler
5 yıllık öğretmenlik deneyiminden fazla
deneyimi olmayan öğretmenler
Kendi okullarında 5 yıllık deneyimden daha
fazla deneyimi olmayan öğretmenler
Öğretmenlerle ilgili diğer faktörler
Daimi istihdam statüsüne sahip olan
öğretmenler
Okulun özellikleri
Kendi okullarında yeni öğretmenler için
göreve başlama programı var
Bir şehirde konum
(15 000'den fazla ikamet eden)
Lise kaydı
( 400'den fazla öğrenci)

Olumlu belirleyicilik etkisi

Olumsuz belirleyicilik etkisi

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013'e göre (bakınız ekteki Tablo 2.10).

Açıklayıcı not
Çoklu lojistik regresyonların açıklaması için, bakınız istatistiksel not.

Okulun kendisi ile ilgili olarak, "bir şehirdeki konumu (15 000'den fazla ikamet eden)" Estonya,
Finlandiya, İsveç ve İzlanda olmak üzere sadece dört ülkede belirleyici bir faktördür. Fakat "lise kaydı
(400'den fazla öğrenci)"nın, Belçika'nın Flaman Topluluğu dışında göreve başlama programına
öğretmen katılımı ile ilgili gerçek bir belirleyici etkisi yoktur.

Okullar tarafından düzenlenen etkinlik türleri
TALIS 2013 anketinde, okul müdürlerine göreve başlama programının olup olmadığı ve eğer varsa
başlıca faaliyetleri sorulmuştur. Şekil 2.8 sadece kendi programlarının yeni öğretmenleri hedef aldığını
söyleyen müdürlerin cevaplarını ele almaktadır. Ancak, "yeni öğretmenler", öğretmenlik mesleğine
yeni başlayanları ya da okula yeni başlayan deneyimli öğretmenleri kastetmektedir. Ayrıca, okullardaki
faaliyetler, başlangıç eğitim kurumları ve yerel, bölgesel ya da merkezi yetkililer tarafından organize
edilebilen göreve başlama programlarının genel olarak sağlanmasını temsil etmektedir. Tüm bunlara
rağmen, burada verilen bilgiler ilk-kez öğretmenlik yapacak kişiler için göreve başlama programlarına
dahil faaliyetlerin yaklaşık bir fikrini verebilir.
Yeni öğretmenlere ilişkin göreve başlama programlarında iki faaliyet önemlidir; akıl hocalığı ve okul
müdürü ve/veya diğer meslektaşlarla ayarlanmış toplantılar. İkinci etkinlik, akıl hocalığı sistemine
aslında çok yakındır. AB'de, öğretmenlerin %89.6'sının bir akıl hocalığı sistemini ve %88.5'inin de
ayarlanmış toplantıları içeren göreve başlama programlarına erişimi vardır. Öğretmenlerin dörtte
üçünden daha azının İspanya'da (%61.1) akıl hocalığı faaliyetlerini içeren okullardaki yeni
öğretmenlere ilişkin programlara erişimi vardır. Bu aynı zamanda İtalya (%63.7) ve İzlanda'da (%60.9)
okul müdürü ya da diğer meslektaşlarla ayarlanan toplantıları olan programlar için de geçerlidir.
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Şekil 2.8: Okul müdürleri tarafından bildirildiği üzere, göreve başlama programlarındaki belirli etkinlik türlerine
giriş yapabilen ortaokuldaki öğretmenlerin oranı (ISCED 2), 2013

A Akıl hocalığı

A

B

C

D

E

F

G

H

%

A

B

C

D

E

F

G

H

%

B

Okul müdürü ve/veya meslektaşlarla ayarlanmış
toplantılar

E Ağ/sanal topluluklar F Akran değerlendirmesi

C Kurslar/seminerler

D Takım öğretmenliği

G Diğer okullarla işbirliği

H Günlükler/günceler

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013'e göre (bakınız ekteki Tablo 2.11).

AB'de göreve başlama programlarındaki öğretmenlerin %60.8'i için kurslar ve seminerler mevcuttur.
Özellikle Kıbrıs (öğretmenlerin %83.3'ü) ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere, öğretmenlerin %86.4'ü) oranlar
yüksektir. Fransa (%28.5), Portekiz (%32.2), Finlandiya (%27.9) ve İsveç'teki (%18.7) öğretmenlerin
üçte birinden daha az öğretmenin kurslar ve seminerleri içeren programlara erişimleri vardır.
Diğer faaliyetler, takım öğretmenliği (AB'deki öğretmenlerin %40.8'i için), ağ/sanal topluluklar
(%37.5), akran değerlendirmesi (%34.8), diğer okullarla işbirliği (%29.2) ve günlükler/günceleri
(%26.0) içerir. Bu faaliyetler diğerlerine göre bazı ülkelerde çok eşit bir şekilde dağıtılmamıştır ve daha
sık görülür. Romanya'da, öğretmenlerin üçte ikisinin, takım öğretmenliği, diğer okullarla işbirliği ve
günlükler/günceleri içererek okullar tarafından düzenlenen yeni öğretmenlere ilişkin göreve başlama
programlarına erişimleri vardır. Hemen hemen aynısı Letonya (akran değerlendirmesi dışında), Kıbrıs
ve Polonya (fakat sadece takım öğretmenliğiyle ilgili) ve Çek Cumhuriyeti ve Slovakya (sadece akran
değerlendirmesi) için geçerlidir.
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Şekil 2.8'de gösterildiği gibi, akıl hocalığı - okul müdürlerine göre - yeni öğretmenlere ilişkin göreve
başlama programları için okuldaki en yaygın faaliyettir. Dolayısıyla bu bölümde sonraki kısım, bu
konuyu daha yakından incelemektedir.

2.2.2. Akıl hocalığı
Merkezi olarak düzenlenmiş akıl hocalığı
Avrupa'daki tüm ülkelerin ilk-kez kamu sektöründe çalışacak öğretmenler için kapsamlı, sistem
açısından geniş bir göreve başlama aşaması sunmamasına rağmen (bakınız şekil 2.5), akıl hocalığı
şeklindeki destek hemen hemen hepsinde mevcuttur.

Şekil 2.9: Merkezi yönetmeliğe göre, ortaokulda ilk-zamanlı tam yeterliğe sahip öğretmenlere ilişkin akıl hocalığı
desteği (ISCED 2), 2013/14

Akıl hocalığı
zorunludur
tavsiye edilmektedir
okullara bırakılmıştır
tamamen yeterli öğretmenler
için yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Akıl hocalığı desteği, daha deneyimli meslektaşları tarafından öğretmenlere sağlanan mesleki rehberlik demektir. Akıl hocalığı,
mesleğe başlayan yeni öğretmenler için göreve başlama aşamasının bir parçası olabilir, ancak aynı zamanda desteğe ihtiyaç
duyan herhangi bir öğretmen için de mevcut olabilir.
Resmi BÖE programı sırasındaki akıl hocalığı desteği ele alınmamaktadır.

Ülkeye özgü notlar
Almanya: Akıl hocalığı desteği, genellikle göreve başlama aşamasını düzenleyen Länder'da mevcuttur.
Estonya, İspanya, İtalya, Portekiz ve Türkiye: Akıl hocalığı, sadece daimi istihdam statüsüne sahip ilk-kez öğretmenlik
yapacak kişiler için kullanılabilir.
Yunanistan: Akıl hocalığı desteği henüz uygulamaya konmamıştır. Bakanlığın ilk önce akıl hocalarının belirli niteliklerine karar
vermesi gerekmektedir.
Fransa: Akıl hocalığı desteği, öğretmenlerin tam yeterliliğinden önce, işe alım için gereken seçme sınavı sonrasında organize
edilmektedir. 2015/16 itibariyle, akıl hocalığı desteği öncelikli eğitim bölgelerinde tamamen yeterli olmuş ilk kez öğretmenlik
yapacak kişiler için tanıtılacaktır.
Lüksemburg: Akıl hocalığı desteği, öğretmenlerin tam yeterliliğinden önce, işe alım için gereken seçme sınavı sonrasında
organize edilmektedir.
Avusturya: Akıl hocalığı, üniversitede BÖE ile ardışık yolu izlemiş mezun öğretmenler için zorunludur. 2015/16'den itibaren,
tüm yeni öğretmenler için zorunlu hale gelecektir.

Zorunlu göreve başlama aşaması olan ülkelerde, akıl hocalığı sadece tavsiye edilen İrlanda dışında
tam yeterli olmuş ilk-kez öğretmenlik yapacak kişiler içindir. Bu yüzden, Yunanistan, İspanya,
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Hırvatistan, İtalya, Malta, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık
(İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), Karadağ, Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Makedonya, Sırbistan ve
Türkiye'de öğretmenliğe yeni başlayanlar için öngörülmektedir. Fakat Yunanistan'da, akıl hocalarının
yeterlikleri ve görevlerine ya da bu kişileri seçme sürecine ilişkin herhangi bir bakanlık kararı
olmadığından akıl hocalığı için bugüne kadar düzenlenmiş herhangi bir program bulunmamaktadır.
Polonya ve Birleşik Krallık'ta (Kuzey İrlanda), öğretmenler göreve başlama aşamasından sonra akıl
hocalığı alır.
Polonya'da, ilk-kez öğretmenlik yapacaklar, göreve başlama aşamasına karşılık gelen bir yıllık sözleşme ile "stajyer öğretmen"
(nauczyciel stażysta) olarak işe alınırlar. Bu aşamanın başarıyla tamamlanmasının ardından, daimi bir sözleşme ile "sözleşmeli
öğretmen" (nauczyciel kontraktowy) olarak istihdam edilirler. "Atanmış öğretmen" (nauczyciel mianowany) olmak için, iki yıl dokuz ay
(en erken) süren daha sonraki bir değerlendirmeyi tamamlamaları gerekmektedir. Bu değerlendirme için hazırlık olarak akıl hocalığı
alırlar.
Birleşik Krallık'ta (Kuzey İrlanda), öğretmenliklerinin ikinci ve üçüncü yıllarında olan öğretmenler akıl hocası almaya devam eder.

Göreve başlama aşamasının tavsiye edildiği ülkelerde, akıl hocalığı Slovenya'da olduğu gibi zorunlu,
Birleşik Krallık'ta (İskoçya) olduğu gibi tavsiye şeklinde olabilir ya da okulların inisiyatifine bırakılır
(Estonya). Almanya'da, akıl hocalığının sağlanması, söz konusu Land'a bağlı olarak değişir.
Akıl hocalığının tamamen yeterli olmuş ilk-kez öğretmenlik yapacak kişiler için düzenlenmiş herhangi
bir göreve başlama aşamasının olmadığı ülkelerde, sıklıkla Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Letonya, Litvanya, Hollanda, Finlandiya, İzlanda ve Lihtenştayn'da okullara bırakılmıştır.
Ancak Kıbrıs ve Norveç'te tavsiye edilir.
Fransa ve Lüksemburg'da, akıl hocalığı BÖE'nin son eleme aşamasının önemli bir parçası iken
tamamen yeterli olmuş yeni öğretmenler için herhangi bir akıl hocalığı organize edilmemektedir.
2000 yılından bu yana, öğretmenliğe yeni başlayanlar için akıl hocalığı sistemi Malta'da (2012/13), Portekiz'de (2012/13) ve Makedonya
Eski Yugoslav Cumhuriyeti'nde (2008/09) uygulamaya konulmuştur. Letonya'da, hazırlık aşamasında bir düzenleme bulunmaktadır ve
2011 yılından bu yana 1 000 öğretmen-akıl hocası eğitilmiştir. Norveç'te, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ve Yerel Norveç Derneği ve
Bölgesel Yetkililer, ilk-kez öğretmenlik yapacak kişileri desteklemek üzere bir akıl hocalığı stratejisi üzerinde çalışmaktadır.

Akıl hocalığı alan öğretmenlerin oranı
TALIS 2013 anketi, akıl hocalığının ölçeğine ilişkin bilgi sağlamak üzere, öğretmenlere son
zamanlarda akıl hocalarının olup olmadığını sormuştur. TALIS anketi, ikincisinin mutlaka öğretmenlik
mesleğine geçişle sınırlı olmadığını, ancak bir etkinlik olarak tüm öğretmenlerin mesleki deneyimlerine
bakılmaksızın yararlanabileceğini varsayar. Bu kısım, öğretmenlik mesleğine geçişe ilişkin bir destek
16
biçimi olarak akıl hocalığına odaklanmaktadır ( ).
Çünkü öğretmenlik mesleğine yeni başlayanlar daha deneyimli öğretmenlerden genellikle daha genç
olduklarından, son zamanlarda bir akıl hocasına sahip olduğunu bildiren öğretmenlerin yaş grubuna
göre oranı, akıl hocalığının genellikle yeni başlayan öğretmenleri mesleğe geçiş için mi yoksa zorluk
yaşayan daha deneyimli öğretmenler için bir destek olup olmadığını belirlemede yararlı bir tahmindir.
Şekil 2.10, öğretmenlerin kamuda, devlete-bağlı ya da bağımsız özel sektörde çalışıp çalışmasınlar
tüm Avrupa'da incelenen öğretmenlerin verdiği cevapları içermektedir. Akıl hocalığının ağırlıklı olarak
yeni öğretmenler için geçiş aşamasına bağlı olduğunu gösterir. Bu, çoğu durumda, özellikle yeterli
olmuş ilk-defa öğretmenlik yapacak kişiler için bir destek biçimi olarak akıl hocalığını kabul eden
ülkelerin merkezi düzenlemeleri tarafından belirlenir.

(16) Bakınız ayrıca OECD (2014), s. 93-96.
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%28.2 ile, AB'de 30 yaşın altında olup şu anda bir akıl hocasına sahip olduğunu bildiren öğretmenlerin
oranı, 30-39 yaş grubunda (%9.2) olup buna karşılık gelen orandan üç kat daha fazladır. Hemen
hemen bütün ülkelerde, akıl hocasına sahip 30 yaşın altındaki öğretmenlerin oranı diğer herhangi bir
yaş grubundan daha yüksektir. Eğer TALIS 2013, bir yıldan fazla deneyimi olmayan öğretmenleri
kapsasaydı, şüphesiz oran yine yüksek çıkacaktı, bu yüzden bu özel gruba ilişkin istatistikler
işlenebilecekti. 30 yaşın altındaki öğretmenlerin daha yüksek oranının artık akıl hocalarına ihtiyaçları
olmaması olasıdır, çünkü resmi akıl hocalığı dönemi zamanla sınırlıdır. Yeni öğretmenlerin üçüncü
mesleki dereceye yükselmelerine kadar (bakınız Polonya ile ilgili yukarıdaki özel not) göreve başlama
aşamasının ötesine kadar akıl hocalığının uzun bir süre temin edildiği Polonya'da oran en yüksektir
(%44.7).

Şekil 2.10: Akıl hocası olarak atanmış ortaokuldaki öğretmenlerin yaş grubuna göre oranı (ISCED 2), 2013
< 30 yıl

30-39 yıl

40-49 yıl

50-59 yıl

≥ 60 yıl

%

< 30 yıl

30-39 yıl

40-49 yıl

50-59 yıl

≥ 60 yıl

%

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013'e göre (bakınız ekteki Tablo 2.12).

Şu anda bir akıl hocasına sahip olduğunu bildiren 30 yaşın altındaki öğretmenlerin oranı sadece beş
ülkede yaklaşık %30 ya da daha fazladır. Polonya, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Sırbistan'da, kamu
sektörünü ilgilendiren merkezi düzenlemeler bunun zorunlu olduğunu belirtirken (bakınız Şekil 2.9)
Kıbrıs'ta sadece tavsiye edilmektedir. Akıl hocalığının okulların inisiyatifinde olmasına rağmen
Hollanda %30'un üzerinde bir orana karşılık gelen tek ülkedir.
Sadece iki eğitim sisteminde, tüm yaş gruplarında öğretmenlerin en az %10'u şu anda bir akıl
hocasına sahip olduğunu bildirir: Hollanda'dakilerle (60 yaş üstü öğretmenler dışında) Birleşik
Krallık'takiler (İngiltere). Ancak, bu iki sistemde bile, 30 yaşın altındaki öğretmenlerin akıl hocasına
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sahip olması iki kat daha fazla yaygındır. Daha az deneyimli öğretmenlerin bu tür bir desteğe
ihtiyaçlarının olma olasılığı daha yüksek olduğundan bu durum anlaşılabilir.

Akıl hocalığı olasılığını değerlendirmeyle ilgili faktörler
Şekil 2.11, mevcut akıl hocası atamasında TALIS 2013 veritabanından yola çıkarak belirlenen yedi
belirleyici faktörün değerini göstermektedir. Her bir faktörün etkisi diğer tüm faktörlerin kontrolü altında
incelenmiştir.

Şekil 2.11: Ortaokulda öğretmenlere akıl hocası atanmasındaki belirli seçilmiş etkenlerin belirleyicilik değeri
(ISCED 2), 2013
Öğretmenlerin yaş ve deneyimi
5 yıllık öğretmenlik deneyiminden fazla
deneyimi olmayan öğretmenler
Kendi okullarında 5 yıllık deneyimden daha
fazla deneyimi olmayan öğretmenler
40 yaşından fazla olmayan öğretmenler
Öğretmenlerle ilgili diğer faktörler
Belirlenmiş bir dönem sözleşmesine göre
istihdam
Okulun özellikleri
Okulda akıl hocalığı sistemi bulunmaktadır
Bir şehirde konum
(15 000'den fazla ikamet eden)
Lise kaydı
( 400'den fazla öğrenci)
Olumlu belirleyicilik etkisi

Olumsuz belirleyicilik etkisi

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013'e göre (bakınız ekteki Tablo 2.13).

Açıklayıcı not
Çoklu lojistik regresyonların açıklaması için, bakınız istatistiksel not.

Bu faktörler aşağıdakilerle ilgilidir:
• öğretmenin yaşı, deneyimi (hem öğretmen olarak hem de okulda) ve istihdam durumu;
• okulda akıl hocalığı sisteminin mevcudiyeti (okul müdürü tarafından bildirildiği gibi) ve okul yeri ve
kayıt gibi bağlamsal faktörler.
Üç ana belirleyici faktörün dışında, iki faktör öğretmenlerin deneyimi ile ilişkilidir. "Öğretmenlik
deneyimi beş yıldan fazla olmayan" 17 eğitim sisteminde olumlu bir belirleyicidir ve "kendi
okulunda beş yıldan daha fazla deneyim olmama" 13 ülkede olumlu bir belirleyicidir. Bu da akıl
hocasına sahip öğretmenlerin yaş grubuna göre olan oranlarda görüldüğü gibi "bir akıl hocasının
mevcut ataması"nın öğretmenlik mesleğine geçişle bağlantılı olduğunu doğrulamaktadır (bakınız Şekil
2.10). Öğretmenlerin "40 yaşından daha fazla olmaması" gerçeğinin daha fazla deneyime sahip
öğretmenlerin de akıl hocasına sahip olduğu Avrupa'daki iki ülke olan Birleşik Krallık (İngiltere) ile
Hollanda'da olumsuz bir etkisi olmasına rağmen altı eğitim sisteminde olumlu bir belirleyicilik değerine
sahiptir.
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Birçok ülkede, yeni öğretmenlerin bir deneme dönemi ile başladığı gerçeğiyle ilişkilendirilen üçüncü
ana belirleyici faktör, "belirli-süreli sözleşme istihdamı"dır. Bunun tersine, belirleyici faktörün daimi
istihdam sözleşmesi olduğu Fransa, İtalya ve Sırbistan'da, ters bir eğilim görülür. Nitekim Fransa'da,
bir akıl hocası ile göreve başlama aşaması kadrolu öğretmen olmak için bir seçme sınavını geçenler
için düzenlenir ve İtalya'daki öğretmenler için daimi sözleşmeye sahip olanlar için düzenlenir.
Okulda akıl hocalığı sisteminin mevcudiyeti, altı eğitim sisteminde belirleyici bir faktördür.
Okulun "bir şehirde yer alması (15 000'in üzerinde ikamet eden)" ve "lise kaydı (400'den fazla
öğrenci)" faktörlerinin üç eğitim sisteminde olumlu bir belirleyici değerine sahip olurken "lise kaydının"
diğer üçü içerisinde olumsuz bir belirleyicilik değeri olmasına rağmen, bir akıl hocasının atamasına
ilişkin herhangi güçlü bir etkisi bulunmamaktadır.
Bir akıl hocası karmaşık ya da yabancı durumlarda zorluklarla karşı karşıya kalan daha deneyimli
öğretmenlere yardımcı olabilirken, bu türde bir destek hala ağırlıklı olarak öğretmenliğe yeni
başlayanlar için tasarlanmıştır.

2.2.3. Akıl hocalarının profili, hazırlanması ve tasarlanması
Akıl hocaları, genellikle rehberlik ettikleri öğretmenlere göre daha yüksek bir mesleki sınıfta istihdam
eden deneyimli öğretmenlerdir. Okul müdürü, yerel ya da bölgesel bir makam tarafından atanabilir ya
da akredite olmuş akıl hocaları olabilirler. Bazı ülkeler özellikle akıl hocaları için eğitim ya da destek
hayata geçirmiştir.
Çek Cumhuriyeti'nde, Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesindeki İş Lider Forumu tarafından geliştirmiş ve Akıl hocalığı
začínajících učitelů (ya da mesleğe yeni olanlar için "akıl hocalığı desteği") olarak bilinen 2014/15 projesi çeşitli okulları içerir.
Öğretmenlere akıl hocalığı için kapsamlı bir metodoloji ve diğer okullarla ağ kurmayı sağlamayı ve deneyimli öğretmenlerin kapsamlı
akıl hocalığı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Temmuz 2014 yılında, Ulusal Eğitim Enstitüsü (Lektoři a
mentoři pro školy – LAMS), akıl hocalığı hakkında bilgi yaymayı ve okullarda akıl hocalığı uygulamasına dahil olan çeşitli derslere
ilişkin öğretmen almayı amaçlayarak "okullar için öğretim personeli ve akıl hocaları" olarak adlandırılan bir yıllık bir proje başlatmıştır.
Estonya'da, akıl hocalarının öğretmenlikte en az üç yıllık deneyimin yanı sıra geliştirme çalışmalarında deneyime sahip olmaları ve
atanmadan önce bir üniversitede 160 saatlik akıl hocalığı eğitimini tamamlamaları ya da göreve başlama aşamasındaki genç
öğretmenleri denetlemeleri gerekmektedir.
İrlanda'da, birçok okulun şu anda akıl hocası olarak çalışan eğitimli öğretmen personeli bulunmaktadır. Öğretmenler için Ulusal
Göreve başlama Programı (NIPT) ile düzenlenen 20 saatlik eğitim kursunu almaları gerekmektedir. Ayrıca, telefon, e-posta ve
internet (www.teacherinduction.ie) ile akıl hocası olarak destek de alabilirler.
Letonya'da, yaklaşık 1 000 akıl hocası, Avrupa Sosyal Fonu tarafından finanse edilmiş Inovatīva un praksē balstīta pedagogu
izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide denilen proje kapsamında ("yenilikçi ve uygulamaya-dayalı öğretmen eğitimi ve
akıl hocalarının mesleki gelişimlerine ilişkin proje"), 2010 ve 2013 yılları arasında Letonya Üniversitesi tarafından eğitilmiştir. 72
saatlik kurstan mezun olan tüm akıl hocalarına ilişkin ayrıntılar akıl hocası arayan öğretmenler tarafından erişilebilir bir elektronik
veritabanında bulunabilir.
Romanya'da, İlçe/Bükreş Okul Müfettişliği, hem teorik hem de uygulamalı sınavları içeren bir rekabet temelinde akıl hocası-öğretmen
seçimi düzenler.
Karadağ'da, 2010/11 ve 2011/12'de Eğitim Hizmetleri Bürosu tarafından danışmanlar için üç günlük bir eğitim programı organize
edilmiştir. 2012/13 yılında, eğitim tüm Devam eden Mesleki Gelişim (SMG) okul koordinatörleri için düzenlenmiştir. Bu koordinatörler
okulda akıl hocalarına destek sağlamaktan sorumludur. Eğitim Hizmetleri Bürosu da akıl hocalarını desteklemek için bir el kitabı
yayımlamıştır.

TALIS 2013 anketi ayrıca öğretmenlere şu anda kendi meslektaşlarından biri ya da daha fazlası için
akıl hocalığı yapıp yapmadıklarını sormuştur.
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Akıl hocası olarak öğretmenlerin atanmasındaki kendi belirleyici değerlerini değerlendirmek için TALIS
2013 veritabanından çeşitli faktörler seçilmiştir. Şekil 2.12'de, her faktör tüm diğer faktörlerin kontrolü
altında incelenmiştir. Seçilen faktörler aşağıdakilerle ilgilidir:
• öğretmenin yaşı ve deneyimi (hem öğretmen olarak hem de okulda);
• öğretmenlerin istihdam durumları ya da öğretmenliğe yeni başlayanlar olarak bir göreve başlama
programına katılıp katılmadıkları gibi öğretmenlerle ilgili diğer konular;
• okulda akıl hocalığı sisteminin mevcudiyeti (okul müdürü tarafından bildirildiği gibi), okul yeri ve kayıt
gibi bağlamsal faktörler.

Şekil 2.12: Ortaokulda, akıl hocası olarak,öğretmenlerin atanmasındaki belirli seçilmiş etkenlerin belirleyicilik
değeri (ISCED 2), 2013
Öğretmenlerin yaş ve deneyimi
10 yıldan fazla öğretmenlik deneyimi ola
öğretmenler
Kendi okullarında 5 yıllık deneyimden daha
fazla deneyimi olan öğretmenler
40 yaşından fazla olan öğretmenler
Öğretmenlerle ilgili diğer faktörler
Öğretmenliğe yeni başlayanlar olarak bir
göreve başlama programında yer almış
öğretmenler
Daimi istihdam statüsü
Okulun özellikleri
Okulda akıl hocalığı sistemi bulunmaktadır
Bir şehirde konum
(15 000'den fazla ikamet eden)
Lise kaydı
( 400'den fazla öğrenci)
Olumlu belirleyicilik etkisi

Olumsuz belirleyicilik etkisi

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013'e göre (bakınız ekteki Tablo 2.14).

Açıklayıcı not
Çoklu lojistik regresyonlara ilişkin açıklama için, bakınız istatistiksel not.

13 eğitim sisteminde belirleyici bir faktör, "öğretmenliğe yeni başlayanlar olarak göreve başlama
programında yer almış öğretmenler"dir. OECD'nin (2014, s. 96) ifade ettiği gibi, "bu sonuçlar,
örneğin, yeni başlayan bir öğretmen olarak bir göreve başlama programına katılmada erken politika
müdahalelerinin diğer öğretmenlere öğretim kapasitelerini geliştirmeleri için yardım edecek uzun vadeli
bir etkisi olabileceğini önermektedir".
Akıl hocalarının belirlenmesinde güçlü bir belirleyici değere sahip öğretmenle ilgili diğer bir faktör, söz
konusu öğretmenlerin "daimi çalışan statüsü"dür. Statünün kısmen deneyime bağlı olmasına
rağmen, 14 eğitim sisteminde belirleyici bir faktördür; öğretmenin deneyimi ne kadar fazla olursa daimi
sözleşmeye tabi olma olasılıkları daha fazla olur.
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Anlaşıldığı üzere, öğretmenlerin deneyimi hemen hemen tüm eğitim sistemlerinde önemli bir öneme
sahiptir. "Kendi okulunda beş yıldan fazla deneyim"de olduğu gibi "10 yıldan fazla öğretmenlik
deneyimi" de 11 sistemde belirleyici bir faktördür. Her iki faktörün de Danimarka, Polonya, Romanya
ve Sırbistan'da olumlu belirleyicilik değeri vardır. Öğretmenlerin "40 yaşından fazla olması", sadece
dört eğitim sisteminde belirleyicidir (Hollanda, Portekiz, Slovakya ve İzlanda) ve her durumda ya
öğretmenlik deneyimi ya da kendi okulunda deneyimin etkisiyle kombinasyona girmiştir.
Okul bağlamıyla ilgili iki faktörün de bazı belirleyicilik etkisi vardır. "Okulda akıl hocalığı sisteminin
olması" durumunda, öğretmenlerin akıl hocası olarak belirlenme olasılıkları yedi eğitim sisteminde
artış göstermiştir. "Bir şehirde (15 000'inden fazla ikamet eden)" olmak üzere okulun yeri beş eğitim
sisteminde olumlu belirleyici bir faktördür, ancak "lise kaydı (400'den fazla öğrenci)"nın ihmal
edilebilir bir belirleyicilik değeri vardır.
Tahmin edilebileceği üzere, akıl hocalarının deneyimi ve yeterlilikleri akıl hocalığı yaptıkları
öğretmenlerin bazılarına ters gelebilir. Akıl hocaları, genellikle daimi olarak istihdam eden deneyimli
öğretmenlerdir ve öğretmenlik mesleğine ilk başladıklarında bir göreve başlama aşamasına katılımları
daha sonra kendi rollerini gerçekleştirmek için belirlendiğinde birçok ülkede önemli bir husustur.
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Öğretmenler için devam eden Mesleki Gelişim (SMG), eğitimin kalitesini arttırmak için Avrupa
17
stratejisinin kalbinde yer almaktadır. Mayıs 2014 Konsey kararları ( ) yüksek kalitede SMG
sağlanmasının öğretmenlerin "günümüz sınıflarında etkili olmalarını gerektiren ilgili yeterliklere sahip
olmalarını ve korumalarını" sağlamak için çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca SMG'yi eğitim
ve öğretimdeki değişikliklere ve disiplinler arası ve işbirlikçi yaklaşımları güçlendirmenin yanı sıra dijital
yeterlilikleri ve açık eğitim kaynaklarının kullanımındaki değişikliklere göre düzenlemenin önemini de
vurgulamaktadır. Kararlar, uygulama, çevrimiçi öğrenme ve akran öğrenmeye dayalı yetişkin öğrenme
yöntemlerini uygulamanın yanı sıra aynı zamanda etkili ve yenilikçi öğretim yöntemlerini öğretmenler
için desteklemek ve eğitmek için SMG'ye ilişkin daha esnek yaklaşımlara işaret etmektedir.
TALIS 2013 raporu (OECD, 2014), öğretmenlerin SMG'ye katılım ve ihtiyaçlarının yanı sıra katılımı
kolaylaştıran ve engelleyicilere ilişkin öğretmenlerin öz-algısına bir fikir verir. Rapor, mesleki gelişim
etkinliklerine genel öğretmen katılımının kadın ve daimi olan öğretmenlerin erkek ve daimi olmayan
meslektaşlarından daha yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Bazı ülkelerde diğer finansal olmayan
teşvikler aynı derecede iyi işliyor gibi görünse de, OECD (2014), aynı zamanda, SMG'ye katılım
yoğunluğuna mali desteğin etkisini vurgulamaktadır. Diğer yandan, çalışma takvimi ile hem teşviklerin
hem de çatışmaların eksikliği SMG'de yer almayan en yaygın nedenler olarak görülmektedir.
Ulusal ve bölgesel düzenlemelere ilişkin veriler ve Eurydice Ağı'ndan elde edilen politikalarla, TALIS
2013 anketinde öğretmenler tarafından ifade edildiği üzere, bu bölüm, SMG'ye ilişkin ihtiyaçlar, katılım,
kolaylaştırıcılar ve engellerin bir ikincil analiz sonuçlarıyla bağlantılıdır. Avrupa ülkelerine odağı
daralttığından hem kapsam açısından ve yaş, katılım ya da mevzuata ilişkin ihtiyaçlar olarak belirli
yönleri derinlemesine araştırdığından hem de perspektif açısından TALIS 2013'ten daha odaklanmış
bir bakış açısı sağlar. Aynı zamanda farklı eğitim sistemlerinin mevzuatında tasarlandığı ve katılımı
arttırmak için politika yapıcıları tarafından tasarlanan düzenekler gibi SMG'nin yapısal unsurlarını
inceler.

3.1. İhtiyaçlar
Mesleki gelişim faaliyetlerini karşılamak için beklenen ihtiyaçlar, Avrupa eğitim sistemlerinde
farklılaşmaktadır. Şekil 3.1, hemen hemen her ülkede öğretmenler tarafından ifade edilen ihtiyaçların
toplam ortalamasının ortalama değere düştüğünü göstermektedir; Belçika (Flaman Topluluğu),
Polonya ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere) bunun biraz altındadır. Diğer tarafta, İtalya açıkça çizginin daha
yüksek ucunda iken az gerisinde Bulgaristan, Estonya, İspanya, Hırvatistan, Portekiz ve İzlanda
gelmektedir. Düşük ihtiyaçları ifade eden öğretmenlerle AB ortalaması ve bazı ülkelerin konumu
cesaret verici bir görüntü sağlar. Ancak, bu sonuç genel olarak her zaman tek değişkenler tarafından
sergilenen eğilimlere yansıtılmamıştır.

(17) Etkili öğretmen eğitimine ilişkin sonuçlar bildirgesi. Eğitim, Gençlik ve Spor Konseyi toplantısı. Brüksel, 20 Mayıs 2014.
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Şekil 3.1: Ortaokuldaki öğretmenler tarafından belirtildiği üzere mesleki gelişimdeki tüm ihtiyaçların skalası
(ISCED 2), 2013
Puanlar
Yüksek
Orta
Düşük

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veri tabanına göre (bakınız ekteki Tablo 3.1).

Açıklayıcı not
İhtiyaçlar ölçeği, tüm alanlarda "hiç ihtiyaç yok"tan, eşittir sıfır, tüm alanlarda "yüksek ihtiyaç düzeyi"ne kadar, TALIS 2013'te
listelendiği üzere eşittir 42 puan, olarak hesaplanmıştır. İhtiyaçlar 0'dan 14'e "düşük", 15'ten 28'e "orta" ve 29'dan 42'ye "yüksek"
olarak ele alınmaktadır.

3.1.1. Yaş ve deneyimle ilgili ihtiyaçlar
Şekil 3.2, AB ortalamasının söz konusu beş yaş grubu arasında çok az farklılık olduğunu ortaya
koymaktadır. En genç ve en yaşlı öğretmenlerin 40 ve 49 yaşları arasında olan öğretmenlerden daha
az ihtiyaçlarını ifade ettiği sığ bir "ters U" şekli vardır. İtalya, Portekiz ve İzlanda'da tüm yaş grupları AB
ortalamasından daha yüksek ihtiyaçları ifade eder.
Ayrıca, bireysel ülkeler iki farklı desenden birini yansıtıyor gibi görünmektedir. İlki İskandinav ülkeleri,
Kıbrıs, Hollanda, Slovakya, Birleşik Krallık (İngiltere), ve Sırbistan'da olduğu gibi, ilk dört yaş grubunun
her birinde benzer ihtiyaçlara karşılık gelip fakat daha sonra 60 yaş ve üzeri öğretmenler arasında
ihtiyaçlar açısından net bir düşüş olduğuna karşılık gelir. İkinci desen, İspanya, Fransa, Hırvatistan,
Letonya ve Romanya durumunda olduğu gibi, sürekli azalan ihtiyaçlardan biridir. Desen ne olursa
olsun, yine de, 60 yaş üzeri öğretmenler tarafından ifade edilen ortalama diğer herhangi bir yaş
grubuna göre her zaman daha düşüktür. Letonya ve Hollanda'da, örneğin, en yüksek ihtiyaçları ve 60
yaş ve üzeri öğretmenleri ifade eden (< 30) kategoriler arasında ortalama 6.1 puan düşerken
Romanya'da bu fark 8'dir. İtalya ve Portekiz dışında, tüm ülkelerde 60 yaş ve üzeri öğretmenler
tarafından ifade edilen ortalama ihtiyaç AB ortalamasının altındadır (tüm yaşlar için) ve bunların
çoğunda aynı yaş grubu genellikle düşük düzeylerdeki ihtiyaçlarını ifade eder. Aynı zamanda Belçika
(Flaman Topluluğu), Polonya ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere) söz konusu yaş grubu ne olursa olsun,
ifade edilen ortalama ihtiyacın her zaman AB ortalamasının altında olduğunu belirtmek de önemlidir.
Deneyimin aynı yaş gruplarının yaptığı şekilde ihtiyaçları etkilediği görülmektedir (bakınız ekteki Tablo
3.3).
Yaş grubu ve deneyimle ilgili eğilimlerin (bakınız şekil 3.2) benzerliği göz önüne alındığında, en yaşlı
ya da en deneyimli öğretmenler tarafından bildirilen daha düşük düzeydeki ihtiyaçların, kendi
ihtiyaçlarının nesnel bir öz-değerlendirmesi yerine daha sonraki kariyerlerinde azalan motivasyonun
bir yansıması olarak da düşünülebilir.
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Şekil 3.2: Yaş grubuna göre, ortaokuldaki öğretmenler tarafından belirtildiği üzere mesleki gelişimdeki tüm
ihtiyaçların skalası (ISCED 2), 2013
Yaş (yıl olarak)

Yaş (yıl olarak)

Yaş (yıl olarak)

Puanlar

Puanlar

Yaş (yıl olarak)

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (bakınız ekteki Tablo 3.2).

Açıklayıcı not
İhtiyaçlar ölçeği, tüm alanlarda "hiç ihtiyaç yok"tan, eşittir sıfır, tüm alanlarda "yüksek ihtiyaç düzeyi"ne kadar, TALIS 2013'te
listelendiği üzere eşittir 42 puan, olarak hesaplanmıştır. İhtiyaçlar 0'dan 14'e "düşük", 15'ten 28'e "orta" ve 29'dan 42'ye "yüksek"
olarak ele alınmaktadır.

Buna ek olarak, yukarıdaki veriler politika oluşturma amacıyla analiz edildiğinde, her bir sisteme özgü
olan öğretmen sayısı da dikkate alınmalıdır. SMG'de yüksek düzeyde ihtiyaç ifade eden belirli bir yaş
ya da deneyim grubundaki öğretmenlerin büyük bir yüzdesi bu grubun öğretmen nüfusuyla
ölçeklendirilmelidir. Bulgaristan'da, örneğin, 40-49 yaş grubundaki öğretmenler tüm öğretmenlerin
%31.5'ine karşılık gelir (bakınız ekteki Tablo 1.3) ve öğretmen nüfusunun yalnızca %4.2'sini oluşturan
30 yaşın altında öğretmenlerin ikinci düzey ihtiyaçlarını ifade ederler. Buna karşılık Romanya'da, 30
yaşından küçük ve 30 ve 39 yaşları arasında olan öğretmenler, en yüksek ihtiyaç düzeylerini ifade
eder ve hep birlikte tüm öğretmenlerin %50'sinden fazlasını temsil etmektedir.

3.1.2. Konularla ilgili ihtiyaçlar
Farklı yaş ve deneyim gruplarındaki öğretmenler farklı alanlarda ihtiyaçlarını ifade eder. TALIS 2013,
en fazla ihtiyacı dile getiren öğretmenlerin yüksek oranıyla beş alanı ya da konuyu belirlemiştir; 1) özel
ihtiyaca sahip öğrencilere eğitim (özel ihtiyaçların tanımı için, bakınız sözlükçe); 2) öğretim için BIT
becerileri; 3) işyerinde yeni teknolojiler; 4) öğrenci davranışı ve sınıf yönetimi ve 5) çok kültürlü ya da
çok dilli bir ortamda öğretim. Avrupa'da, bu beş konuya "yüksek ihtiyaç" düzeylerini ifade eden
öğretmenlerin en yüksek yüzdelerle atıfta bulunulmaktadır. Eğer "orta ihtiyaç" düzeyleri olan
öğretmenlere karşılık gelen veriler "yüksek ihtiyaç" grubuna eklenirse, ilk iki konu için yüzde talebi
eşitliğe yakındır ve "işyerinde yeni teknolojiler"in üçüncü pozisyonu sıkı sıkıya sabitlenirken
öğretmenlerin yüksek yüzdelerle ihtiyacı olduğunu ifade ettikleri kalan konuların hiyerarşisinde
değişiklikler olur. Şekil 3.3'te de gösterildiği gibi, oransal olarak daha fazla öğretmen,
"bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımları" ve "müfredatlar arası öğretim becerileri" için bir ihtiyaç
hissederler ve bunu 6. sırada "öğrenci kariyer rehberliği ve danışmanlığı" izler.
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Şekil 3.3: 14 başlıkla ilgili olarak, orta ve yüksek mesleki gelişim ihtiyaç düzeylerini belirten ortokuldaki
öğretmenlerin oranı (ISCED 2), AB düzeyi, 2013
Orta ihtiyaç

Yüksek
ihtiyaç

Müfredat bilgisi

21.0

4.6

Okul yönetimi ve idaresi

19.1

7.1

Konu alan(lar)ıma ilişkin bilgi ve
anlayış

24.6

5.8

Çok kültürlü ya da çok dilli bir ortamda
öğretim

24.7

13.2

İleriye dönük çalışmalar ya da eğitim
için meslekler-arası yeterlikler
geliştirme yaklaşımları

29.2

9.0

Konu alan(lar)ımın öğretiminde
pedagojik yeterlikler

31.5

7.7

Öğrenci değerlendirme uygulaması

30.8

9.2

Öğrenci davranışı ve sınıf yönetimi

28.9

11.8

Öğrenci kariyer rehberliği ve
danışmanlığı

31.5

10.7

Müfredatlar-arası becerileri öğretme

35.0

9.8

Bireyselleştirilmiş öğrenme
yaklaşımları

37.1

11.9

İşyerinde yeni teknolojiler

36.6

16.4

Öğretim için BIT (bilgi ve iletişim
teknolojisi) becerileri

38.9

18.1

Özel ihtiyacı olan öğrencilere öğretim

37.5

20.1

Orta ihtiyaç

Yüksek ihtiyaç

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (bakınız ülke ülke verileri içeren ekteki Tablo 3.4).

Açıklayıcı not:
Konular, "orta düzeyde ihtiyaç" ve "yüksek düzeyde ihtiyaç" olarak belirten öğretmenlerin birleştirilmiş toplam yüzdelerine göre
aşağıdan yukarı doğru sıralanır.

Orta ve yüksek ihtiyaç düzeylerine ilişkin toplu veriler yaş gruplarına göre dağıtıldığı zaman ilginç
bulgular elde edilir (bakınız şekil 3.4). Konular ayrı ayrı ele alındığında herhangi bir yaş grubundan
daha fazla yüzdeye sahip olan 40-49 yaş grubu, orta ya da yüksek düzeyde ihtiyaç ifade eder ve bu
yüzden tüm 14 konuya ilişkin sonuçları büyük ölçüde aynen verir (şekil 3.2'de gösterildiği üzere). Bu
durum tüm konular için geçerli değildir. "Müfredat bilgisi" söz konusu olduğunda öğretmenlerin
nispeten düşük yüzdesi, bir yaş grubundan diğerine az bir ölçüde değişir ve "okul yönetimi ve idaresi"
orta ya da yüksek düzeylerde ifade eden 60 yaş ya da üzerindeki öğretmenlerin oranının sadece
yarısının 30 yaşın altında olan grup için geçerli olduğunu gösteren sürekli bir düşüş eğilimindedir.
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Şekil 3.4: 14 başlıkla ilgili olarak, orta ve yüksek mesleki gelişim ihtiyaç düzeylerini belirten ortokuldaki
öğretmenlerin yaş gruplarına göre oranı (ISCED 2), AB düzeyi, 2013
%

%

Yaş grupları

%

Yaş grupları

A

Özel ihtiyacı olan öğrencilere öğretim

H

Konu alan(lar)ıma ilişkin bilgi ve anlayış

B

Bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımları

I

Öğretim için BIT (bilgi ve iletişim teknolojisi) becerileri

C

Öğrenci davranışı ve sınıf yönetimi

J

İşyerinde yeni teknolojiler

D

Öğrenci kariyer rehberliği ve danışmanlığı

K

Öğrenci değerlendirme uygulaması

E

Müfredatlar-arası becerileri öğretme

L

Çok kültürlü ya da çok dilli bir ortamda öğretim

F

Konu alan(lar)ımın öğretiminde pedagojik yeterlikler

M

İleriye dönük çalışmalar ya da eğitim için meslekler-arası yeterlikler geliştirme
yaklaşımları

G

Müfredat bilgisi

N

Okul yönetimi ve idaresi

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (bakınız ülke ülke verileri içeren ekteki Tablo 3.5).

Ayrıca, "öğrenci kariyer rehberliği ve danışmanlığı" ve "çok kültürlü ya da çok dilli bir ortamda
öğretim"e ilişkin öğretmen yüzdeleri de bir yaş grubundan diğerine çok az değişir. Çok benzer
oranlarda öğretmenler her iki konuda da orta ya da yüksek ihtiyaç düzeyleri ifade eder. Çoğu konuda,
orta ya da yüksek ihtiyaç düzeyleri ifade eden 60 yaş ya da üzeri öğretmen, aşağıya doğru yaşa bağlı
bir eğilimi yansıtarak diğer herhangi bir yaş grubuna göre oransal olarak azdır. Ancak, bu duruma
ilişkin iki önemli istisnası BIT ile ilgilidir. İlk olarak, "öğretim için BIT becerileri"nde orta ve yüksek
düzeyde ihtiyaçlarını ifade eden 60 yaş üzeri öğretmenlerin yüzdesi diğer herhangi bir yaş grubuna
göre daha yüksektir. 30 yaşın altındaki ve 30-39 yaş grubunda azcık daha yaşlı olan öğretmenler
arasındaki oransal fark 15 puandır ki bu da 40-49 yaş arasındaki öğretmenlerin yüzdesinin neredeyse
iki katıdır. Yüzde, 50-60 artı yaş gruplarındaki öğretmenler için (30 yaş altı grubuna göre) iki katına
çıkar. 60 yaş üzeri öğretmenler arasında hafifçe aşağı doğru bir düşüş olmasına rağmen ikinci istisna
benzer bir eğilimi gösteren "işyerinde yeni teknolojiler" konusudur. Bu da okullarda BİT'in
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gerçekleştirilmesine ilişkin uzun-vadeli etkilerle köprü kurulması gereken bir kuşak çatışmasına işaret
eder.

3.1.3. Öğretilen okul dersleriyle ilgili ihtiyaçlar
Farklı yaş gruplarındaki öğretmenler tarafından ifade edilen ihtiyaçların yukarıdaki hiyerarşisi ayrıca
öğrettikleri derslere de yansır. Mevcut analiz en fazla temsil edilen beş dersle sınırlıdır; 1) okuma,
yazma ve edebiyat, 2) matematik, 3) fen, 4) sosyal bilimler ve 5) modern yabancı diller. Veriler, farklı
derslerde öğretmenler arasında ihmal edilebilir varyasyonlar olduğunu ortaya koymaktadır (bakınız
ekteki Tablolar 3.6.a'dan 3.6.e'ye kadar).
Ortalama olarak, yukarıdaki beş dersin öğretmenlerinin yaklaşık %60'ı, sırasıyla şu konularda orta ya
da yüksek düzeyde ihtiyaç belirtmiştir; "öğretim için BIT becerileri", "özel ihtiyacı olan öğrencilere
öğretim", "işyerinde yeni teknolojiler", "bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımları" ve "müfredatlar-arası
becerilerin öğretimi". Buna ek olarak, derslerine bakılmaksızın, tüm öğretmenler tarafından ihtiyacın
neredeyse eşit derecede deneyimleştirilmiş olması gerek gibi görülmektedir. Yelpazenin diğer ucunda,
aynı istikrar şu konular için orta ya da yüksek düzeyde ihtiyaç ifade eden en düşük yüzdedeki
öğretmenlerin dersleri için de belirgindir; "konu alan(lar)ıma ilişkin bilgi ve anlayış", "müfredat bilgisi",
"okul yönetimi ve idaresi", "çok kültürlü ya da çok dilli bir ortamda öğretim" ve "ileriye dönük çalışmalar
ya da eğitim için meslekler-arası yeterlikler geliştirme yaklaşımları".

3.1.4. Avrupa genelinde ihtiyaçlardaki farklılıklar
Çeşitli dersler öğreten her yaştan ve çeşitli deneyim düzeylerine sahip öğretmenlerin hepsi kısım
3.1.2'de tartışılan beş konuyu onaylıyor gibi görünenlerin ihtiyaçları en yüksektir. Buna ek olarak,
TALIS 2013'te yer alan ülkelere ilişkin veriler, bu ihtiyaçların her birinin oldukça muntazam bir şekilde
dağıldığını öneriyor gibi görünmektedir. Her ülke ve konu için, ekteki Tablo 3.7 aslında orta ya da
yüksek düzeyde ihtiyaçlarını ifade eden öğretmenlerin yüzdesi ve bunu yapmak için beklenen yüzdeler
18
arasındaki farkı gösterir ( ). Çoğu konuda, birkaç belirgin sapmalarla, tüm Avrupa ülkelerinde geniş
bir şekilde yaygın olan yukarıda belirtilmiş ihtiyaçlar hiyerarşisini önererek öğretmenlerin ihtiyaçlarını
çok benzer düzeylerde ifade ettiği ortaya çıkmaktadır. En yüksek beş ihtiyaçtan biri olmamasına
rağmen, "konu alan(lar)ımın öğretiminde pedagojik yeterlikler", Kıbrıslı ve Polonyalı öğretmenlerin
daha az, Norveçli öğretmenlerin daha çok ifade etmeleriyle Avrupa genelinde eşit orandadır.
Avrupa'daki öğretmenlerin yaklaşık %40'ı orta ya da yüksek düzeyde ihtiyaç ifade ettiğinde (bakınız
şekil 3.3) bir ülkeden, yaş grubundan ve öğretilen dersten diğerine olan eşit oranın dikkatli bir şekilde
ele alınması gerekmektedir.
Diğer konulara ilişkin ifade edilen ihtiyaçlar eşit orandan biraz uzakta görülmektedir (bakınız şekil 3.5).
"Çok kültürlü ya da çok dilli bir ortamda öğretim", İspanya (%20.8), İtalya (%11.3), Kıbrıs (%19.4) ve
Portekiz'de (%10.6) daha fazla işaret edilmiştir, çünkü muhtemelen bu ülkeler göçmen akışına maruz
kalırken Hırvatistan (%-10.6), Letonya (%-12) ve Hollanda'da (%-13) daha az önemli ölçüde hissedilir.
İsveç ve İzlanda'daki öğretmenler "müfredat bilgisi" (sırasıyla %22.6 ve %32.2) ve "öğrenci
değerlendirme uygulaması"nda (sırasıyla %24.5 ve %16.2) diğer ülkeler ve diğer konular durumunda
daha fazla orta ve yüksek düzeyde ihtiyaç ifade etmek eğilimindedir. İkinci konuyla ilgili olarak,
Norveç'teki eşdeğerleri ile birleştirilir (%20.1). Fransa'daki öğretmenlerin ihtiyaçları, beklenen daha
fazla öğretmenin orta ve yüksek düzeyde ihtiyaç ifade ettiği %18.4 ile "öğrenci kariyer rehberliği ve
danışmanlığı" durumu dışında Avrupa ortalamalarına uygun görünmektedir. Diğer uçta ise "öğrenci

(18) Beklenen yüzde, tüm dersler karışmış olarak, tek tek her ülkenin ortalamasına ve tüm ülkeler karışmış olarak, her dersin
ortalamasına göre hesaplanmıştır.
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kariyer rehberliği ve danışmanlığı" çok daha az önemli bir konuma sahip olduğu Finlandiya ve
İsveç'teki (sırasıyla %-18.6% ve %-26.7) öğretmenler bulunmaktadır.

Şekil 3.5: Orta ve yüksek mesleki gelişim ihtiyaç düzeylerini belirten ortaokuldaki öğretmenlerin oranıyla bunu
gerçekleştirmesi beklenen oranlar arasındaki en büyük farklılık başlıkları (ISCED 2), 2013
Konu alan(lar)ıma ilişkin
bilgi ve anlayış

Müfredat bilgisi

Öğrenci değerlendirme
uygulaması

Okul yönetimi ve idaresi

Çok kültürlü ve çok dilli
ortamda öğretim

Öğrenci kariyer rehberliği ve
danışmanlığı

Öğrenci davranışı ve
sınıf yönetimi

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (bakınız ekteki Tablo 3.7)

Açıklayıcı not
En fazla beş ülke aslında ihtiyaçlarını dile getiren öğretmenlerin oranı ve bunu yapmak için beklenen öğretmenlerin oranı
arasında %10 ya da %-10'dan daha fazla fark bildirdiğinde Avrupa genelinde ihtiyaçlar hemen hemen aynı kabul edilir.

Özetle, büyük oranlarda öğretmenin orta ya da yüksek düzeyde ihtiyaçlarını ifade ettikleri konuların
kendi alanlarıyla bağlantılı mesleki gelişim faaliyetlerinden ziyade daha kişiselleştirilmiş, etkili, modern,

61

A v r u p a ' d a Ö ğ r e t m e n l i k M e s l e ğ i : U y g u l a m a l a r, A l g ı l a r v e P o l i t i k a l a r

çeşitli ve disiplinler-arası bir şekilde sınıf öğretimine daha iyi yaklaşmalarını sağlayacak öğretim
yöntemleri, araç, donanım ve becerileri için isteklerini yansıttığı görülmektedir. "BIT için öğretim
becerileri" ve "işyerinde yeni teknolojiler", "bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımları" ve "müfredatlararası öğretim becerileri" ile beraber gider. "Konu alan(lar)ıma ilişkin bilgi ve anlayış" ve "müfredat
bilgisi" ile işgal edilen nispeten düşük pozisyonla bu gözlem, öğretmenlerin kendilerini okul dersine ve
içeriğine ilişkin yeterli gördüklerini ancak öğretim tekniklerini geliştirecek eğitime ihtiyaçları olduğunu
önermektedir (bakınız ayrıca Bölüm 2, kısım 2.1.4). Bu öncelik halihazırda bugün kaliteli eğitimin ne
anlama geldiğine ilişkin paradigma değişiminin farkında olduklarını gösteriyor gibi görünmektedir.
Kendi baş odaklarını kuramdan sınıf içine dönüştürmelerine ve öğrencilerine bireysel gereksinimleriyle
ilgili modern yöntemlere uygun olarak eğitim verirken öğrencilerine kendi öğrenmelerini kontrol
etmelerine yardımcı olmak için daha fazla çaba sarf etmelerine olanak sağlayacak kaynaklara
ihtiyaçları olduğunu açıkça belirtmişlerdir.

3.1.5. İhtiyaçları tanımlama
Fakat ilk başta kim öğretmenlerin SMG ihtiyaçlarını tanımlar? Avrupa'da, üç ana oyuncu buna dahil
olabilir: (1) üst-düzey eğitim yetkilisi eğitim (genellikle milli eğitim bakanlığı); (2) yerel eğitim yetkilileri
ya da okulların kendileri ya da (3) bireysel öğretmenler. Şekil 3.6'da gösterildiği gibi, sorumluluk, birkaç
istisna dışında, eğitim sistemlerinin çoğunda paylaşılır. Yunanistan'da, örneğin, üst-düzey eğitim
yetkilisi öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitim türünü belirlemede ve bunu sağlayacak kişilere izin
vermede tek başınadır. 10 eğitim sisteminde - Belçika (Almanca-Konuşan Topluluk), Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Almanya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Slovakya, Finlandiya ve İsveç - ihtiyaçlar ve eğitim
planı, öğretmenleri de dahil ederek çeşitli yerlere danışılmasına rağmen sadece yerel ya da okullar
tarafından belirlenir. Almanya'da, okul denetleme yetkililerinden gelen hizmet-içi eğitim kurumları ve
danışmanlar, hizmet-içi eğitimini hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek için yardımcı olur.
Litvanya'da, eğitim ihtiyaçları normalde öğretmenleri, iç ve dış değerlendirme tavsiyelerini ve çeşitli
okul paydaşlarının görüşlerini içeren bir istişare süreci ile belirlenir. Slovakya'da, okul müdürleri
öğretmenlere bireysel ihtiyaçları için danıştıktan sonra kendi okullarında eğitimin uygulanmasını ve
çevreyi dikkate alarak hangi mesleki gelişim faaliyetlerine öncelik vereceğine karar verir.

Şekil 3.6: Merkezi yönetmeliğe göre, ortaokuldaki öğretmenlere ilişkin SMG ihtiyaçlarını ve eğitim planlarını
belirleyenler (ISCED 2), 2013/14

Üst-düzey eğitim yetkilisi
Yerel yetkililer ya da okullar
Bireysel öğretmenler

Yukarıdakilerin tümü
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Kaynak: Eurydice.

Bu tür ihtiyaçların bölüm müdürüyle tartışılıp karara varılmasına rağmen, eğitim planının öncelikli
olarak bireysel öğretmenlerin sorumluluğunda olduğu eğitim sistemleri Lüksemburg ve Birleşik
Krallık'tır (İskoçya).
Diğer tüm eğitim sistemlerinde, farklı oyuncular SMG ihtiyaçları ve eğitim planını belirlemeye etkin bir
şekilde yardım eder. Fransa, Hırvatistan, İtalya, Avusturya, Norveç, Eski Yugoslav Makedonya
Cumhuriyeti ve Türkiye'de, hem üst-düzey eğitim yetkilisi hem de yerel yönetimler ya da okullar eğitim
ihtiyaçlarını belirler.
Fransa'da, her yıl, Eğitim Bakanlığı, académies (Plans Académiques de Formation – PAF) diye adlandırılan idari birimler tarafından
eğitim planlarının geliştirilmesine ilişkin genel çerçeveyi sağlayan bir Ulusal Eğitim Programı (Programme National de Formation –
PNF) geliştirir.
İtalya'da, SMG ihtiyaçları ve planları okulların kendileri tarafından belirlenir. Ancak, eğitim reformlar ya da yeniliklere bağlı olduğunda
üst-düzey yetkililer müdahale eder.
Norveç'te, ulusal bir SMG planı Yerel ve Bölgesel Yönetimler Derneği, üç öğretmen sendikası, Okul Liderleri Derneği, Ulusal
Öğretmenler Eğitim Konseyi ve Eğitim ve Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği ile geliştirilmiştir. Yerel düzeyde, öğretmenlerin
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yerel çalışanların derneği ile birlikte bir yetkinlik geliştirme planı hazırlamaktan sorumludur.

Belçika (Fransız ve Flaman Toplulukları), Letonya, Macaristan, Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve
Kuzey İrlanda) ve İzlanda'da, eğitim ihtiyaçları bireysel öğretmenlerle birlikte yerel yönetimler ve
okullar tarafından belirlenir. Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), bireysel
öğretmenlerin mesleki gelişim planının okul gelişim planıyla bağlantılı olup katkıda bulunması gerekir.
Kalan eğitim sistemlerinde (Bulgaristan, Estonya, İrlanda, İspanya, Kıbrıs, Malta, Portekiz, Romanya,
Slovenya, Lihtenştayn, Karadağ ve Sırbistan), tüm yukarıda bahsedilen oyuncular SMG eğitim
ihtiyaçlarını ve planı belirlemek için yardımcı olur. Çoğu durumda, üst-düzey yetkililer, bir bütün olarak
eğitim sistemlerinde önde gelen öncelikler için genel bir çerçeve sağlarken öğretmenler kendi bireysel
ihtiyaçlarına göre plan hazırlarlar. Yerel yetkililer ve okullar daha sonra okul gelişim planı kapsamında
her iki unsuru birleştirir.
Bulgaristan ve İrlanda'da, mesleki gelişim planı okul düzeyinde hazırlanır. Bireysel öğretmenler ve ortak ihtiyaçlara cevap vermek
üzere Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ulusal kampanyalar ya da İrlanda'da müfredat değişikliği, okur-yazarlık ve aritmetiği
iyileştirme ya da çocuk koruma gibi eğitim öncelikleri durumunda belirtilen ihtiyaçlara dayanmaktadır.
İspanya'da, eğitim yetkilileri, söz konusu Özerk Topluluğa bağlı farklılıklar olsa da öğretmenlerin SMG planlarına daha sonra
yerleştirilen eğitim önceliklerini belirlemeye ilişkin bölgesel SMG planları tasarlarlar. Ancak, bölgesel planlar eğitim ve kaynak
merkezleri tarafından toplanmış okullar ve bireyler tarafından ifade edilen talepler dikkate alarak geliştirilmiştir. Öğretmenlerin
ihtiyaçları özel eğitim ihtiyaçlarında olduğu gibi ya kendi inisiyatiflerine göre ya da genellikle eğitim ve kaynak merkezleri bilgilendiren
okul SMG koordinatörleri yoluyla dikkate alınır.
Portekiz'de, okul dernek eğitim merkezleri, her kamu-sektörü okulunun kendi bölgesindeki merkeze bağlı olarak çok fazla dahildir.
Bu merkezler bireyin ve okulun mesleki gelişim planları ve ihtiyaçlarını kaydeder ve ya doğrudan ya da yükseköğretim kurumları ile
işbirliği içerisinde eğitim sağlar. Buna ek olarak, Eğitim Bakanlığı öncelikli alanlar için özel planları uygulamak için öğretmen eğitim
kurumları ya da diğer organlarla protokoller kurabilir.
Slovenya'da, öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemede önemli derece serbestlik olmasına rağmen okullar, yıllık çalışma planında
öğretmenleri için SMG planlar. Ayrıca, Eğitim Bakanlığı, bir bütün olarak eğitim sisteminin ihtiyaçlarını belirler. Öğretmenler terfi
amaçlı kaydedebilecekleri bu ulusal öncelikli alanlardaki eğitim için puan alır. Okullar ayrıca kendi öğretmenleri için zorunlu eğitim
türleri belirler.

İlginçtir ki, Şekil 3.1'de görüldüğü gibi, her ülkedeki genel ihtiyaçlar, bunları tanımlayan üst-düzey
eğitim yetkilileri tarafından yapılan işle ilişkili görülmektedir (r = 0.58). Ülke düzeyinde korelasyon bu
yetkililerin bu işteki rolleri doğasına ya da kalitesine değil de ihtiyaçlar tanımı sürecinin bir parçası
olma gerçeğine bağlıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, bazı ülkelerdeki üst-düzey yetkililer
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öğretmenlere ilişkin SMG'nin stratejisini belirlerken diğerlerinde müdahaleleri reform alanlarıyla
sınırlıdır. Korelasyon, bu yetkililer tarafından belirlenen SMG'nin genel yönü ya da zorunlu alanlarının
öğretmenler tarafından algılanan ihtiyaçlardan farklılaşacağını ima edebilir. Aslında, üst-düzey
yetkililerle "özel ihtiyacı olan öğrencilere öğretim" (r = 0.65), "müfredatlar-arası öğretim" (r = 0.52),
"işyerinde yeni teknolojiler" (r = 0.41) ve "öğrenci kariyer rehberliği ve danışmanlığı" (r = 0.82) gibi
öğretmenlerin en fazla ihtiyaç belirttiği konulardan bazıları arasında oldukça yüksek ülke düzeyinde
korelasyon bulunmaktadır. Ancak, ülke düzeyinde korelasyon, ister pozitif ister negatif olsun, okullar
ya da öğretmenler, oyuncular SMG ihtiyaçlarını belirlediğinden, ya bireysel ya da kombinasyon içinde
düşünüldüğünde yoktur. Bu da daha fazla aşağıdan yukarıya yaklaşımların sadece benimsenmesinin
ihtiyaçların daha iyi bir algı olmasına yol açmadığını ima edebilir. Ancak, aynı zamanda üst-düzey
müdahalelerin usul ve kapsamının iyice ayarlanması gerektiğini de ima edebilir.
SMG ihtiyaçlarını belirlemeye katılan oyuncuların kombinasyonu ne olursa olsun, okullar her zaman,
ya bireysel öğretmenlerin çıkarlarını ve dileklerini daha genel bir okul gelişim planına yerleştirerek ya
da bu ihtiyaçları okulun kendisinin ya da eğitim yetkililerinin daha genel çıkarlarıyla birleştirerek
denklemin bir parçası olarak görülmektedir (Yunanistan dışında). Aslında, şekil 3.7'de gösterildiği gibi,
söz konusu eğitim sistemlerinin üçte ikisinden fazlasında okul düzeyinde SMG planlarının
uygulanması zorunludur.

Şekil 3.7: Merkezi yönetmeliğe göre, ortaokuldaki öğretmenlere ilişkin okul düzeyindeki SMG planının durumu
(ISCED 2), 2013/14

Zorunlu
İsteğe bağlı

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü not
İspanya: Şekil, çoğu Özerk Topluluklardaki durumu göstermektedir.

Resmi bir SMG planının zorunlu olduğu ülkelerde, bunu uygulamada geliştirme aşağıdakilerin
sorumluluğunda olabilir: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Macaristan, Avusturya, Polonya,
Slovakya ve Slovenya'da olduğu gibi okul müdürü; Belçika (Flaman Topluluğu), Litvanya, Malta, ve
Sırbistan'da olduğu gibi okul yönetimi ya da yönetim kurulu; Belçika (Almanca-Konuşan Topluluk),
Portekiz ve Romanya'da olduğu gibi eğitim ya da öğretim konseyi; İspanya'daki çoğu Özerk Topluluk
ve Karadağ'da olduğu gibi okulda SMG faaliyetlerini koordine etmek için atanan belirli bir öğretmen; ya
da Birleşik Krallık'ta olduğu gibi bireysel öğretmenler. Belçika'da (Fransız Topluluğu), okul müdürü
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SMG planını hazırlarken bireysel öğretmenlerden okul için geliştirilen plan doğrultusunda kendi SMG
planlarını hazırlamaları istenir.
Bir kaç eğitim sistemi SMG planının ayrı alakasız bir belge olmasını gerektirmesine rağmen Avrupa
genelinde, SMG planı, genellikle yıllık okul iş planının ya da geliştirme planının bir parçasını oluşturur.
Bazı eğitim sistemlerinde, SMG planının benimsenmesi, tüm öğretim elemanları tarafından üstlenilen
bir ortak sorumluktur. Örneğin, Belçika'da (Flaman Topluluğu), planın okul yönetim kurulu ya da
temsilcilerinden, bunun yokluğunda ise genel personel toplantısından oluşan yerel komite tarafından
onaylanması gerekmektedir. İtalya'da, SMG planının tüm öğretmenler kurulu tarafından onaylanması
gerekmektedir. Çek Cumhuriyeti'nde, ilgili bir sendika organıyla yapılan müzakereleri takiben belirlenir
ve öğretmenlerin çıkarlarının yanı sıra okulun ihtiyaç ve bütçesini de dikkate almalıdır. Macaristan'da,
plan, bütün öğretim elemanları ile görüştükten sonra, okulun sağlayıcısı tarafından benimsenir.
Çoğu durumda, SMG planları yıllık olarak yayımlanmaktadır. Ancak, bazı ülkelerde - Portekiz ve
Karadağ'da olduğu gibi örneğin iki yılda bir olmak üzere daha az sıklıkta güncellenebilir. Polonya'da,
okul müdürleri genel personel ihtiyaçları, bireysel öğretmenlerin planları ve SMG finansmanına ilişkin
öğretmenler tarafından gerçekleştirilen uygulamalar dahil olmak üzere okul gelişim planı nedeniyle
öğretmenleri için uzun vadeli SMG planları hazırlarlar.
SMG planlarının içeriği ile ilgili olarak, Karadağ bunlara eklenmesi için bazı unsurları belirlemiştir. Okul
gelişim planı, özel ve operasyonel hedefler, faaliyetler, hedef grupları, ilgili zamanlama, sorumluluklar
ve uygulamaların gözlemlenmesine ilişkin göstergelerle bağlantılı genel öncelikleri içermektedir.
Bazı eğitim sistemlerinde, SMG planları öğretmenlerin değerlendirilmesinde önemli unsurlardır.
Örneğin, öğretmenlerin bireysel planlarının kendi okul müdürleri tarafından onaylandığı ve
değerlendirme sırasında dikkate alınması gereken unsurların arasında yer aldığı Polonya'da durum bu
şekildedir. Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), bireysel öğretmenlerin SMG'leri, okul
değerlendirme politikalarında belirtilen performans hedeflerine ve standartlarına ulaşmak için
personelin teşebbüste bulunacağı yollardan biri olarak kabul edilir. Değerlendirme, aynı zamanda
Sırbistan'da öğretmen SMG planları için de önemli bir unsurdur. Ancak burada, planın kendisi
öğretmenlerin okul çalışmaları hakkında öğrenci ve aile görüşlerini, kendi öz-değerlendirmelerini, okul
önceliklerini ve kalkınma planı ve Eğitim, Bilim ve Teknoloji Kalkınma Bakanlığı tarafından sunulan
standartlar da dahil olmak üzere birçok unsurdan sadece biri olarak öğretmenlerin değerlendirilmesi
için geliştirilmiştir.
13 eğitim sisteminde, okul düzeyinde SMG planları zorunlu değildir. Ancak, SMG'nin sağlanmasını
garanti etmek ve şeffaflığını sağlamak için farklı prosedürler uygulanmaktadır.
Hollanda'da, okul kurulları kendi personel politikalarından sorumludur ve okullarda ihtiyaç duyulan SMG etkinliklerini belirlemede
tamamen serbesttir. Şubat 2012 tarihinden itibaren, Onderwijscoöperatie (Eğitim Kooperatifi) tarafından desteklenen bir kayıt gönüllü
kullanım için öğretmenlere ilişkindir. Dört yıl süreyle geçerli olarak, öğretmenlerin kendi yeterliklerini ve yeteneklerini göstermelerine
yardımcı olmak ve sistematik olarak mesleki kayıtlarını güncellediklerini göstermek için, kendi becerileri hakkında bilgi toplar. Bu
kayıt, eğitim mevzuatına dahil edilecektir ve kayıt 2017 itibariyle ilkokul, ortaokul ve mesleki eğitimdeki tüm öğretmenler için zorunlu
hale gelecektir.
SMG planı İsveç'te zorunlu olmamasına rağmen, eğitim sağlayıcısının (belediye ya da özel bir organ) personelin mesleki gelişim için
fırsatlara sahip olduklarından emin olmalıdır.
Birleşik Krallık'ta (İskoçya) SMG planının zorunlu olmasına rağmen, benzer bir yaklaşım, öğretmenler için mesleki bir güncelleme
sisteminin tanıtımıyla 2014 yılından bu yana kabul edilmiştir. Bu tedbir altında, kariyer-boyu mesleki öğrenime (CLPL) katılımları,
bireysel CLPL kaydıyla ilgilenilmesi ve müdür tarafından her beş yılda bir "imzalama", İskoçya Genel Eğitim Konseyi (GTCS) ile
kayıtlı olan koşullardır.
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3.2. Katılım
TALIS 2013 raporu (OECD, 2014), katılımı iki gösterge açısından ele almaktadır; anketten önceki 12
ay içinde öğretmenler tarafından üstlenilen mesleki gelişim faaliyetlerinin çeşitliliği ve katılımlarının
yoğunluğu. İkincisi, öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine harcadığı zaman anlamına gelirken
birincisi ise resmi olarak yapılandırılmış çalıştay ve kurslardan öğretmenlerin ağlarında daha az
yapılandırılmış katılıma kadar olmak üzere üstlendikleri çeşitli faaliyetler anlamına gelir.

Şekil 3.8: Mesleki gelişimdeki katılımı incelemek için kullanılan göstergeler, 2013

Katılım
Çeşitlilik
Biçim

Yoğunluk
Konu

Zaman

Kaynak: Eurydice.

3.2.1. Çeşitlilik: biçim ve konular
Çeşitliliğin birinci bileşeni söz konusu olduğunda, TALIS 2013 verileri öğretmenlerin %65'inin "bireysel
ya da işbirlikçi araştırma" ve "eğitim konferansları ya da seminerler"i takiben "kurslar ya da çalıştaylar"ı
içeren mesleki gelişim faaliyetlerinin daha resmi ve yapılandırılmış türlerinde yer aldığını söylediklerini
göstermektedir (bakınız Şekil 3.9). Mesleki gelişim etkinliği için özel olarak kurulan öğretmen ağları,
daha fazla akran tabanlı, işbirlikçi, daha az yapılandırılmış, aşağıdan yukarıya ve muhtemelen BIT
tarafından desteklenen SMG sağlayan dördüncü en yaygın biçimdir. Ayrıca diğer okullara ya da iş
çevrelerine, kamu kuruluşlarına ya da çok geride kalan sivil toplum kuruluşlarını (NGO'lar)
gözlemlemek için yapılan ziyaretleri de belirtmek önemlidir. Beş öğretmenden birinden daha azı,
okulları ziyaret ettiğini belirtirken 10'da birinin hemen altında son üç organı ziyaret ettiğini belirtmiştir.
Benzer şekilde, hizmet-içi eğitim kursları öğretmenler için nadiren mevcuttur. Oysa faaliyetlerin
biçimini çeşitlendirmek ve mesleki gelişim yaklaşımlarını büyütmek için fırsatlar vardır. AB
ortalamasından belirgin sapmaların olduğu ülkelerde bu durum daha belirgindir (bakınız ekteki Tablo
3.8). Slovakya'da, örneğin, en yüksek katılım oranı ile mesleki gelişim etkinliği "akıl hocalığı, akran
gözlemi ve koçluk"tur. Estonya, Romanya ve İzlanda'da, öğretmenlerin %50'sinden fazlası
"öğretmenlerin mesleki gelişimi için özel olarak oluşturulmuş öğretmen ağı"nda yer aldığını söylerken
Hırvatistan'da bu oran %62.6'ya ulaşmıştır. Bulgaristan'da, öğretmenlerin yaklaşık %50'si, bir "yeterlik
programına" müdahil olduklarını söylemiştir. Portekiz'de "iş çevrelerine, kamu kuruluşlarına, sivil
toplum kuruluşlarına yapılan gözlem ziyaretleri" çok popülerken (%39.1) Letonya ve İzlanda'da
öğretmenlerin %50'sinden fazlası "okullara yapılan gözlem ziyaretleri"ne katıldıklarını bildirmiştir.
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Şekil 3.9: Anketten 12 ay öncesinde farklı mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden ortaokuldaki öğretmenlerin
oranı (ISCED 2), AB düzeyi, 2013
%
İş çevrelerine, kamu kuruluşlarına,sivil toplum kuruluşlarına
yapılan gözlem ziyaretleri

9.4

İş çevreleri, kamu kuruluşları,sivil toplum kuruluşlarındaki
hizmet-içi eğitim kursları

11.5

Diğer okullara yapılan gözlem ziyaretleri

14.2

Yeterlilik programları

17.1

Resmi okul düzenlemesinin bir parçası olarak, akıl hocalığı
ve/veya akran gözlemi ve koçluğu

28.7

Öğretmenlerin mesleki gelişimi için özel olarak oluşturulmuş
öğretmen ağlarına katılım

29.6

Eğitim konferansları ya da seminerler

32.4

Mesleki olarak size hitap eden bir konu üzerine bireysel ya da
işbirlikçi araştırma

34.8

Kurslar/çalıştaylar

65.0
%

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (bakınız ülkelere ait verileri içeren ekteki Tablo 3.8).

Açıklayıcı not
Kategoriler listelenen mesleki gelişim faaliyetlerinden birinde yer aldığını söyleyen öğretmenlerin toplam yüzdelerinin küçükten
büyüğe doğru sıralanmasıyla oluşturulmuştur.

Bu çeşitlilik, eğitim sistemlerine hem uygulama hem de farklı mesleki gelişim türlerini ve yaklaşımlarını
bir araya getiren politika ve düzenlemeler bakımından birbirlerinden öğrenme fırsatı verir. İhtiyaçlara
ilişkin kararlar ve mesleki gelişim faaliyetlerinin biçimleri arasında birkaç ülke düzeyinde korelasyon
olmasına rağmen, Şekil 3.6'da gösterildiği gibi, ihtiyaçlarının tanımlanmasında öğretmenlerin katılımı
ve "diğer okullara yapılan gözlem ziyaretleri" (r = 0.57) ve "iş çevreleri, kamu kuruluşları, sivil toplum
kuruluşlarında hizmet-içi eğitim kursları" (r = 0.49) arasındaki pozitif korelasyon olduğu da dikkat
çekicidir. Benzer şekilde, ihtiyaçların tanımında üst-düzey eğitim yetkililerin müdahalesi "ilgi alanına
ilişkin bireysel ya da işbirlikçi araştırma" (r = 0.52) ile pozitif açıdan ilişkilidir.
Öğretmenlerin üstlendiği mesleki faaliyet türleri, dikkate alınması gereken pek çok unsur arasından
sadece biridir. Çeşitliliğin ikinci bileşeni, SMG'de olan konular ya da içeriktir. Analiz, AB'deki
öğretmenlerin, ortalama olarak, TALIS 2013'te listelenen 14 konudan beş farklı konuya maruz
kaldıklarını göstermektedir. Ekteki Tablo 3.9'da görüldüğü üzere, Estonya, Hırvatistan, Letonya ve
Romanya'daki öğretmenler AB ortalamasından oldukça iyiyken Belçika (Flaman Topluluğu),
Danimarka ve Fransa'daki öğretmenler maruz kalmanın en düşük düzeylerinde olduklarını bildirmiştir.
SMG'deki içeriğe özellikle atıfta bulunarak (bakınız Kısım 3.3), ikinci unsuru düşünmeden önce, bir
ülkeden diğerine SMG'ye öğretmen katılımına daha net bir bakış sağlayan yoğunluk sorusunu
tartışmak gerekmektedir.

3.2.2. Yoğunluk ve zaman faktörü
Yoğunluğun ölçümü açıkça söz konusu faaliyetin biçimiyle belirlenir. Ağır bir şekilde alınan bir yeterlik
programı aylar hatta yıllar bile sürerken bir ders ya da çalıştay sadece yarım günden biraz fazla
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olabilir. Ayrıca, mesleki gelişim faaliyetlerinin hepsi de süreleri bakımından kolaylıkla ölçülebilir
değildir. Konferans ve seminerler genellikle (saat, gün ya da gün bölümleri olarak sıklıkla ifade edilen)
kolayca ölçülebilir bir sürede biterken bu tür ölçümü, akıl hocalığı, akran gözlemi ve koçluk için
uygulamak daha kolaydır. Örneğin, mesleki gelişim için özel olarak oluşturulmuş öğretmen ağlarına
katılım, ölçümü zor hale getiren eşzamanlı olmayan iletişimi içerebilir. TALIS 2013 anketinde,
öğretmenlere kurslar ve çalıştaylar, gözlem ziyaretleri ya da hizmet-içi eğitim kursları da dahil olmak
üzere mesleki gelişim etkinliğinin daha yapısal ve ölçülebilir türlerine kaç gün ayrılması gerektiğini
belirtmeleri istenmiştir.
SMG'ye ayrılan günlerin sayısının alınan derslerin sayısı ya da içerilen konuların sayısına karşılık
geldiği de düşünülmemelidir. Birden fazla konu, sadece bir gün süren tek bir mesleki gelişim
faaliyetine dahil edilebilirken bunu tersine tek bir konu çok fazla güne yayılmış çeşitli aktiviteleri
içerebilir.
Her ülkede mesleki gelişim faaliyetlerine harcanan ortalama gün sayısı ve bu tür faaliyetler
kapsamındaki konuların ortalama sayısını ilişkilendirerek, hangi öğretmenlerin daha doğru bir şekilde
mesleki gelişim ölçeğine maruz kaldıklarını ölçmek mümkündür.

Şekil 3.10: Anketten 12 ay öncesinde mesleki gelişim faaliyetlerinde içerilen ortalama başlık sayısı ve bu tür
faaliyetlerde harcanan ortalama günle hesaplanan ortaokuldaki öğretmenlerin katılımı (ISCED 2), 2013

Y = Ortalama konu sayısı

Y = Ortalama konu sayısı

X = Ortalama gün sayısı

X = Ortalama gün sayısı
Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (bakınız ekteki Tablolar 3.9 ve 3.10).

Açıklayıcı not
Şekil 3.10'da gösterilen ortalama gün sayısına ek olarak, ekteki Tablo 3.10 da AB düzeyinde ve her ülke için ortanca gün
sayısının değerlerini içerir. İspanya ve Romanya, sırasıyla 10 ve 11 günlük bir ortancayla ortaya çıkarken bunu Estonya ve
Letonya takip eder. Diğer yandan, Belçika'daki (Flaman Topluluğu) ortanca Avrupa değerinin yarısıdır.

Şekil 3.10, daha yapılandırılmış mesleki gelişim faaliyetlerine ayrılmış ortalama gün sayısına bağlı
olan yoğunlukla bu faaliyetlerde ele alınan konuların ortalama sayısı açısından burada ele alındığı gibi
çeşitlilik arasındaki ilişkiyi gösterir. Yukarıda açıklandığı gibi, TALIS 2013'teki tüm faaliyet türleri için
bilgiye talep olmadığından, yoğunluk kavramı, etkinlikler için harcanan toplam gün sayısını
içermemektedir. Bununla birlikte, hesaplama hala her ülkede SMG için ayrılan zamanı tahmin etmek
için yardımcı olur. Diyagramdaki dörtlük AB ortalamasından sapmaları gösterir. Çoğu ülke SMG için
harcanan ortalama gün sayısından daha azına dayanan bir model ile, soldaki ikilide bulunmaktadır.
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Ancak, dokuz ülkede, Belçika (Flaman Topluluğu), Çek Cumhuriyeti, Fransa, Slovakya ve İskandinav
ülkeleri, ortalama gün sayısının altı ortalama konu sayısının altına karşılık gelirken yedi ülkede Bulgaristan, Hırvatistan , İtalya, Kıbrıs, Hollanda, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Sırbistan - ortalama gün
sayısının altı ortalamanın üzerinde bir konu sayısı ile dengelenmektedir. Bu son durumda, bu nedenle
modelin nispeten kısa SMG faaliyetlerine dayalı olması mümkündür. Altı ülke, mesleki gelişim
faaliyetlerine ayrılmış ortalama gün sayısının üzerinde bir sayı ile diyagramın sağ tarafında
bulunmaktadır. Ancak, bu ülkelerden dördünde (Estonya, Letonya, Polonya ve Romanya) ortalamanın
üstünde konu sayısı bulunurken ikisi (İspanya ve Portekiz) daha az konulara ilişkin ortalama gün
sayısının üstündedir.
Bu veriler, öğretmenler tarafından ifade edilen çeşitlilik ve ihtiyaçlar derecesi ile ilişkili olmalıdır.
İhtiyaçlar çeşitliliği, çok çeşitli konuları kapsayan mesleki gelişim faaliyetlerine erişimi genişletmeye
ilişkin politikaları teşvik edebilirken daha az alandaki yüksek ihtiyaç düzeyleri her birine daha fazla
zaman ayrılmış belirli konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Portekiz, örneğin SMG için harcanan ortalama
gün sayısı üzerinde olan ortalama konu sayısının altındadır. Oysa TALIS 2013 verileri, 14 konudan
sekizinde, öğretmenlerin %50-60'ının orta ve yüksek düzeyde ihtiyaç duyduklarını (bakınız ekteki
Tablo 3.4) ve bunların birinde, "özel ihtiyacı olan öğrencilere öğretim"de %76'ya ulaşır. Portekiz'de, bu
nedenle, çok çeşitli konulara maruz kalma faydalı olabilir. Buna karşılık, Bulgaristan'da orta ya da
yüksek düzeyde ihtiyaçlarını ifade eden öğretmenlerin çok yüksek oranıyla nispeten daha az konu
vardır. Yine de, ortalama gün sayısından daha azında ele alınan konular ortalamanın üzerindedir.
Bulgaristan'da, daha az sayıda konuya konsantre olmak için daha fazla gün bakımından daha iyi bir
denge, belirli alanlarda ihtiyaçların keskinliğini azaltmak için yardımcı olabilir. İtalya'da, ihtiyaçların
hem keskinliği hem de çeşitliliği endişe vericidir. Öğretmenlerin %60 ila 70 arası, 14 konudan
yedisinde orta ya da yüksek düzeyde ihtiyaç duyduklarını belirtirken üç daha fazla konuda buna
karşılık gelen oran %70 ya da daha yukarısıdır. İtalya, ortalama konu sayısından çok az fazlasına
harcanan gün sayısı ortalamanın biraz altındadır. Bununla birlikte, bu durum İtalyan öğretmenler
tarafından ifade edilen SMG talebini karşılamak için görünüşte yeterli değildir. İlgili özel koşullara
uygun değişkenlerin optimal bileşimini belirlemek amacıyla ülkeler bu nedenle öğretmenlerin
ihtiyaçlarına ilişkin algılarıyla birlikte bu verileri karlı bir şekilde analiz edebilir.

3.2.3. SMG'nin durumu
Yoğunlukla ve bir dereceye kadar öğretmenler için SMG çeşitliliğiyle ilgili olan önemli bir konu da
SMG'nin ulusal mevzuatta nasıl şekillendiğidir.
Genel anlamda, ilk başta, mesleki bir görev olarak, ikincisi terfi için gerekli olması ve üçüncüsü
bunların her ikisi de ve son olarak isteğe bağlı bir faaliyet olarak Avrupa'da SMG görülebilir.
Şekil 3.11'de gösterildiği gibi, SMG 29 eğitim sisteminde mesleki bir görevdir.
Mesleki görev genellikle öğretmenlik mesleğine ilişkin mevzuatında ya da öğretmen iş
sözleşmelerinde ya da toplu sözleşmelerde belirtilir. Bunun geçerli olduğu sistemler arasında, on ülke
(Estonya, Kıbrıs, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Avusturya, Portekiz, Karadağ ve Sırbistan)
her öğretmenin SMG'yi yıllık olarak üstlenmesi için asgari saat sayısı şart koşar. Bu durum
Lüksemburg'da yılda sekiz saatten Sırbistan'da 68 saate kadar değişmektedir. Beş sistemde, asgari
süre, bu durumda daha az belirgin varyasyonlarla, gün sayısı olarak ifade edilir. Belçika (Fransız
Topluluğu) ve Finlandiya'daki öğretmenlerin yılda en az üç gün SMG'de yer almaları beklenirken
Kıbrıs'ta bu asgari süre dörttür ve Litvanya ve Slovenya'da ise beş gündür. SMG'nin mesleki bir görev
olarak kabul edildiği on sistemde, herhangi bir asgari saat ya da gün sayısı belirtilmemiştir. Birleşik
Krallık'ta (İskoçya), öğretmenlerin yıllık olarak azami 35 saatlik SMG'yi tamamlamaları ve akademik
yıllarının bir parçası olarak işverenleri tarafından planlanan beş günlük gelişim faaliyetine katılmaları
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sözleşmeleri gereği gerekmektedir. SMG'nin Belçika'da (Flaman Topluluğu) mesleki bir görev olarak
kabul edilmesine rağmen okul müdürü ya da okul yönetim kurulu bireysel öğretmenler için gerekli
görmediği sürece, eğitim faaliyetleri zorunlu olamaz.

Şekil 3.11: Merkezi yönetmeliğe göre, ortaokuldaki öğretmenlere ilişkin SMG durumu (ISCED 2), 2013/14

Mesleki görev
Terfi için gerekli
İsteğe bağlı

Kaynak: Eurydice.
Mevzuatta ya da iş sözleşmesinde belirtildiği üzere, SMG'ye yıllık olarak tahsis edilen asgari süre
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Kaynak: Eurydice.

 Asgari yok

170190


UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Açıklayıcı not
Mesleki görev, çalışma düzenlemeleri, sözleşmeler, mevzuat ya da öğretmenlik mesleğine ilişkin düzenlemeler gibi tarif edilen
bir görevi ifade eder.

Ülkeye özgü notlar
Fransa, Birleşik Krallık (İskoçya) ve İzlanda: Değerler, SMG için asgari ya da azami hakları ya da önerilen asgariyi ifade eder.
Kıbrıs: SMG'ye ilişkin asgari taahhüt, dört günde tamamlanması gereken 14 saat olarak belirlenmiştir.
Letonya: SMG'ye ilişkin asgari taahhüt, üç yılda 36 saat olarak belirlenmiştir.
Macaristan: SMG'ye ilişkin asgari taahhüt, yedi yılda 90 saat olarak belirlenmiştir (45 dakikalık 120 ders).
Slovenya: SMG'ye ilişkin asgari taahhüt, bir yılda beş gün ya da üç yılda 15 gün olarak belirlenmiştir.
Karadağ: SMG'ye ilişkin asgari taahhüt, beş yılda 24 saat olarak belirlenmiştir.

SMG'nin mesleki bir görev olarak kabul edildiği birçok ülkede, katılımın daha da geliştirilmesine ilişkin
terfi için gerekli olacak şekilde ele alınmaktadır. İspanya, Hırvatistan, Litvanya, Portekiz, Romanya,
Slovenya ve Slovakya'da, SMG hem bir görev hem de kariyer ilerlemesi ve maaş artışları için bir ön
koşuldur. Çoğu eğitim sisteminde, SMG terfi için açıkça gerekmese de önemli bir avantaj olarak kabul
edilir.
Öğretmenlerin değerlendirmeleri ve kariyer gelişimleri önceden kararlaştırılmış mesleki gelişim planını
yerine getirmiş oldukları ölçüyü dikkate aldığından Polonya, SMG'nin tamamen atanmaya bağlı olduğu
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tek ülkedir. Öğretmenler yine de Öğretmenler Şartı altında genel ve mesleki becerilerini geliştirmeye
kararlıdır.
Bulgaristan, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, Fransa, Hollanda, İsveç, İzlanda ve Norveç'te, SMG'ye
öğretmenlerin katılımı mesleki görev yönünden belirtilmemiş ya da doğrudan atanma mekanizmalarına
bağlı değildir. İzlanda'da SMG'nin mesleki bir görev değil de bir seçenek olmasına rağmen
öğretmenlerin yılda 170-190 saatlik SMG üstlenmeleri önerilir. Fransa'da, SMG'ye katılım bir hak
olarak kabul edilir ve mevzuat öğretmenlerin yılda en az 20 saat almaları gerektiğini belirtir.
1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Hollanda'da, sosyal ortaklar tarafından imzalanan ikincil öğretmenler için toplu sözleşme, öğretmen
başına yıllık 600 AVRO'luk bütçe ve mesleki gelişim ve eğitim için 83 saate kadar bir hak olarak öngörmektedir.

Şekil 3,10'daki verilerle şekil 3.11'de gösterilen SMG'nin durumu iki açıdan ilişkilendirilir: isteğe bağlı
olarak gün sayısı ve SMG arasında negatif bir korelasyon (r = -0,47) vardır ve hem mesleki bir görev
hem de atanma için bir gereklilik açısından gün sayısı ve SMG arasında pozitif bir korelasyon (r= 0.48)
bulunmaktadır. Aslında, SMG'nin isteğe olduğu ülkelerde, buna ayrılan ortalama gün sayısı,
Bulgaristan ve Hollanda dışında, hem AB ortalama sayısının altındadır ve ayrıca AB konu ortalama
sayısının da altındadır. Belçika'da (Flaman Topluluğu) eğitim okul müdürü ya da okul yönetim
kurulunun gerekli gördüğü durumlarda sadece zorunlu olduğundan ayrıca bu gruba ait olarak da kabul
edilebilir. Buna karşılık, SMG'nin hem mesleki bir görev hem de atanma için bir gereklilik olarak
görüldüğü altı ülkenin dördünde, katılım yoğunluğu AB ortalamasının (İspanya, Letonya, Portekiz ve
Romanya) epeyce üzerindedir.

3.3. Katılım ve ihtiyaçları sıraya dizme
Mesleki gelişim faaliyetleri açıkça içerik ve konuları kapsamaktadır. Fakat öğretmenlerin orta ya da
yüksek düzeydeki ihtiyaçlarını ifade ettikleri içerik ve konulara uygun mudur? Ekteki Tablo 3.11'de
gösterildiği gibi, "konu alan(lar)ıma ilişkin bilgi ve anlayış" ve "konu alan(lar)ımın öğretiminde pedagojik
yeterlikler", mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında iki konu olarak öne çıkmaktadır. Kısım 3.1'de
açıklandığı gibi, eğitimin en gerekli olduğu beş konu içinde, öğretmenlerin %50'sinden fazlasının bunu
kendi mesleki gelişim işlerine dahil ettiği "öğretim için BIT becerileri" de dahil edilmişti.
"Bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımları" ve "işyerinde yeni teknolojiler", en fazla dahil edilen altıncı
ve yedinci konular iken öğretmenlerin %40'ından azı ikisinden biriyle ilgili faaliyetlerde yer almıştır.
Biraz sıkıntılı olmakla beraber, "müfredatlar-arası öğretim becerileri" ve "özel ihtiyacı olan öğrencilere
öğretim" bu iki konuyu kapsayan mesleki gelişim faaliyetlerine katılan öğretmenlerin üçte birinin biraz
üzerinde olmakla birlikte kapsanma alanı olarak dokuzuncu ve onuncu gelir.
Öğretmenler arasında konular için talep kısmen yaşlarına bağlı olarak görülmektedir (bakınız ekteki
Tablo 3.12). Ancak, ihtiyaçlara göre gözlemlenen desen (bakınız şekil 3.2) burada tam olarak
yansıtılmamıştır. İhtiyaçlar düzeyi, BİT ile ilgili eğitim hariç, tüm konularda sürekli düşüyor gibi
görünüyor olsa da, katılım açısından üç farklı gruba ayrılır.
"Konu alan(lar)ıma ilişkin bilgi ve anlayış", "konu alan(lar)ımın öğretiminde pedagojik yeterlikler" ve
"okul yönetimi ve idaresi" gibi daha yaşlı öğretmenlerin gençlere göre daha az yer aldığı konular ilk
grubu oluşturur.
İkinci grup bir yaş grubundan diğerine çok benzer şekillerde olan konuları oluşturur. "İleriye dönük
çalışmalar ya da eğitim için meslekler-arası yeterlikler geliştirme yaklaşımları", "çok kültürlü ya da çok
dilli bir ortamda öğretim" ve "müfredatlar-arası becerilerin öğretimi"ni içerir.
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Son grup, katılım desenlerinin özellikle yaş grubuna göre daha az homojen olduğu konulardan
oluşmaktadır. Bu grupta, örneğin, "öğrenci kariyer rehberliği ve danışmanlığı" genç öğretmenlerden
ziyade daha yaşlı öğretmenler arasında daha yaygın olarak görülmektedir; "öğretim için BİT becerileri"
ve "işyerinde yeni teknolojiler" en genç öğretmenler durumundan ziyade kariyerlerinin ortasında ya da
sonunda olan öğretmenlerin yüksek oranlardaki ihtiyaçlarındaki değişiklikleri yansıtır; "müfredat bilgisi"
ve "öğrenci değerlendirmesi" genç öğretmenlerle kariyerlerinin sonunda olan öğretmenler arasında
yüksek oranlar sergilerken kariyerlerinin ortasında olanlar arasında daha düşük oranlar sergiler ve son
olarak, "bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımları", "öğrenci davranışı ve sınıf yönetimi" ve "özel ihtiyacı
olan öğrencilere öğretim"le ilgili olarak, katılım daha yüksek olan genç öğretmenler dışında, bir yaş
grubundan diğerine az değişir.
Ekteki Tablolar 3.13.a-3.13.e, öğretilen (okul) beş ana ders için, bu beş dersten herhangi birinde
(okuma, yazma ve edebiyat; matematik; fen; sosyal bilimler ve modern yabancı diller) öğretmenler için
kabaca aynı olan desenlerle beraber, katılımda değişimler göstermektedir.
AB ülkelerindeki mesleki gelişim faaliyetlerine dahil olan konulara katılım eğilimleri ülkeler ve okul
dersleri için beklenen ortalama oranları ile birlikte bakıldığında büyük ölçüde benzer olduğu ilgi
çekicidir (bakınız ekteki Tablo 3.14). Sadece "müfredat bilgisi", "öğrenci değerlendirmesi" ve "işyerinde
yeni teknolojiler" durumunda, beş ülkeden fazlasında %10'dan fazla olmak üzere gerçek oranlar,
beklenen oranlardan sapar.
Mesleki gelişim faaliyetlerine dahil olan birçok farklı konu ile ilgili olarak yukarıdaki verilerden belki de
en öne çıkan bulgu, öğretmenler tarafından ifade edilen ihtiyaçlarla bu faaliyetlerin gerçek içeriği
arasındaki uyumsuzluktur (bakınız şekil 3.12).
Öğretmenlerin %60'ından fazlası, mesleki gelişim faaliyetlerinin "konu alan(lar)ıma ilişkin bilgi ve
anlayış"ı kapsadığını ifade ederken, yaklaşık %30'u, bu belirli alandaki faaliyet için orta ya da yüksek
düzeyde ihtiyaçlarını dile getirmişlerdir. Benzer şekilde, öğretmenlerin yaklaşık sadece %25'i
"müfredat bilgisi" ile ilgili mesleki gelişim faaliyetleri için orta ya da yüksek düzeyde ihtiyaç ifade
ederken %45'i faaliyetlerinin bu konuyu ele aldığını belirtmiştir. Buna karşılık, ihtiyaç skalasının en
üstünde, öğretmenlerin %57'inden fazlası, "özel ihtiyacı olan öğrencilere öğretim" için yüksek ya da
orta düzeyde ihtiyaç dile getirmiştir, ancak sadece %33'ü bu konunun kendi mesleki gelişim
faaliyetlerinde ele alındığını iddia etmiştir. "Öğretim için BIT becerileri" ve "öğrenci davranışı ve sınıf
yönetimi", aralarındaki yaklaşık %5'lik farkla, ihtiyaçların ve kapsamın çok uyumlu göründüğü tek
konulardır (her ikisi de ihtiyaçlar skalasının üst yarısında).
SMG'nin durumu da ayrıca mesleki gelişim faaliyetlerine dahil olan belirli konularla ülke düzeyinde
ilişkili gibi görünmektedir. İsteğe bağlı SMG, "öğretim için BIT becerileri" (r = -0.44), "müfredatlar-arası
becerilerin öğretimi" (r = -0.53), ve "işyerinde yeni teknolojiler" (r = -0.41) ile negatif ilişkilidir. Buna
karşılık, mesleki bir görev olarak SMG'nin birlikteliği ve atanma için bir zorunluluk, "öğretim için BIT
becerileri" (r = 0.47) ile pozitif ilişkilidir.
Şekil 3.12: Mesleki gelişim faaliyetlerinin anketten 12 ay öncesindeki belirli başlıkları içerdiğini beyan eden ortokul
öğretmenlerinin oranı ve aynı başlıklarda mesleki gelişime ilişkin orta ve yüksek düzeydeki ihtiyaçlarını belirten
öğretmenlerin oranı (ISCED 2), AB düzeyi, 2013

İleriye dönük çalışmalar ya da eğitim için
meslekler-arası yeterlikler geliştirme
yaklaşımları
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Orta ya da yüksek
ihtiyaç

SMG'ye dahil
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38.3

13.1
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Okul yönetimi ve idaresi

26.2

13.3

Çok kültürlü ve çok dilli bir ortamda öğretim

37.9

13.3

Öğrenci kariyer rehberliği ve danışmanlığı

42.1

18.3

Özel ihtiyacı olan öğrencilere öğretim

57.6

32.9

Müfredatlar-arası becerilerin öğretimi

44.8

33.2

Öğrenci davranışı ve sınıf yönetimi

40.8

36.2

İşyerinde yeni teknolojiler

53.0

36.6

Bireyselleştirilmiş öğretim yaklaşımları

49.0

37.6

Müfredat bilgisi

25.6

45.5

Öğrenci değerlendirme uygulaması

40.0

48.7

Öğretim için BIT (bilgi ve iletişim teknolojisi)
becerileri

57.0

51.1

Konu alan(lar)ımın öğretiminde pedagojik
yeterlikler

39.3

60.6

Konu alan(lar)ıma ilişkin bilgi ve anlayış

30.4

61.1

Orta ve yüksek ihtiyaç

SMG'ye dahil olan konular

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (bakınız ülke ülke verileri içeren ekteki Tablolar 3.4 ve 3.11).

Açıklayıcı not
Veriler, SMG'ye dahil olan konuların sırasını aşağıdan yukarıya doğru göstermektedir.

SMG kapsamındaki ihtiyaçlar ve konular arasındaki uyumsuzluk, hem ihtiyaçları azaltmak hem de
yüksek ihtiyaçları tetikleme bakımından geliştirme faaliyetlerinin etkisi gibi çeşitli şekillerde
açıklanabilir. Ancak, aynı zamanda öğretmenlere sunulanla konu bakımından erişimlerinin olması her
zaman en önemli neye ihtiyaç duyduklarını belirtmeleriyle uyum göstermeyebilir. Bu bağlamda,
öğretmenlerin kendileri için ifade ettiği (orta ya da yüksek) ihtiyaçlara rağmen belki de öğretmenlerin
SMG faaliyetleri arasında yer alan konulara özel olarak dikkat edilmelidir (bakınız Şekil 3.13).
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Şekil 3.13: Orta ve yüksek düzeyde ihtiyaç belirtip anketten 12 ay öncesindeki başlıklarda mesleki gelişim
faaliyetlerini takip etmemiş ortaokul öğretmenlerinin oranı (ISCED 2), AB düzeyi, 2013
Orta ihtiyaç

Yüksek
ihtiyaç

Müfredat bilgisi

18.6

3.2

Konu alan(lar)ıma ilişkin bilgi ve anlayış

19.6

3.7

Okul yönetimi ve idaresi

16.8

6.6

Konu alan(lar)ımın öğretiminde pedagojik yeterlikler

28.1

6.1

Çok kültürlü ve çok dilli bir ortamda öğretim

22.3

12.0

İleriye dönük çalışmalar ya da eğitim için mesleklerarası yeterlikler geliştirme yaklaşımları

27.1

8.3

Öğrenci davranışı ve sınıf yönetimi

27.5

10.6

Öğrenci değerlendirme uygulaması

30.1

8.0

Öğrenci kariyer rehberliği ve danışmanlığı

29.2

9.4

Müfredatlar-arası becerilerin öğretimi

34.1

9.3

İşyerinde yeni teknolojiler

32.7

14.6

Bireyselleştirilmiş öğretim yaklaşımları

37.0

11.4

Öğretim için BIT (bilgi ve iletişim teknolojisi)
becerileri

36.1

17.1

Özel ihtiyacı olan öğrencilere öğretim

36.4

20.1

Orta ihtiyaç

Yüksek ihtiyaç

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (bakınız ülke ülke verilerin olduğu ekteki Tablo 3.15).

Açıklayıcı not
Kategoriler, "orta düzeyde ihtiyaç" ve "yüksek düzeyde ihtiyaç" belirten öğretmenlerin birleşik yüzdelerinin küçükten büyüğe
doğru sıralanarak oluşturulmuştur.

Veriler, ihtiyaçlar skalasının en ucundaki ilk beş konuda SMG'nin sağlanmasının güçlendirilmesi için
özellikle güçlü bir durumda olduğunu göstermektedir.
Bu tür konulara yönelik imkanın tekrar yönlendirilmesine ilişkin argüman, bir konunun daha az dahil
edilmesiyle ilgili mesleki gelişim eksikliğinin katılımı engellediği iddiası arasındaki korelasyon
tarafından desteklenmektedir. Ekteki Tablo 3.16'da gösterildiği gibi, bu konu özellikle Bulgaristan,
Estonya, İtalya, Letonya'da endişe kaynağıdır.
SMG kapsamındaki ihtiyaçlar ve içeriğin karşılaştırmalı analizi, gerçekten de eğitimin en çok ihtiyaç
olduğu konulara odaklanmaya ilişkin zinciri sağlamada yardımcı olabilir. Eğer öğretmenler bu tür
politikaları karşılayan sınıftaki çalışmaları yürütmek için gereken bilgi ve becerileri ile donatılmışlarsa
özel politikalar başarıyla uygulanamaz. Örneğin, "öğrenci kariyer rehberliği ve danışmanlığı" için orta
ya da yüksek düzeyde ihtiyaç bildiren öğretmenlerin oranıyla (bakınız ekteki Tablo 3.4) okulu erken
19
bırakanların yüzdesi arasında ülke düzeyinde (r = 0.48) pozitif bir pozitif korelasyon vardır ( ). Ayrıca,
(19) Eurostat, EU-LFS [edat_lfse°_14], (Ekim 2014 itibarıyla veriler)
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mesleki faaliyetlerinin bu konunun yönlerini dahil ettiğini bildiren öğretmenlerin yüzdesi çok düşüktür
(AB'de %18 - bakınız ekteki Tablo 3.11). Fransa ve İtalya gibi bazı ülkelerde, konunun öğretmenler
arasında yüksek talepte olduğu ve çoğunlukla içinde herhangi bir resmi eğitim olmayanlara verilen
danışmanlıkta (Avrupa Komisyonu/EACEA/Eurydice, 2014a, Şekil 5.5, s. 96), eğitim ve öğretim terkini
azaltmak için etkili politikalar geliştirmek amacıyla, katılım oranlarını konunun SMG kapsamı talebi ile
uyumlu hale getirmek hayati önem taşımaktadır. Öğretmenler bunun farkında gibi görünmektedir,
ancak ihtiyaçlarını karşılamak için SMG'ye pek güvenememektedirler.
Ancak, uygun eğitimin sağlanması zorunlu olarak buna katılımı motive etmez. İleriye dönük etkin
katılıma olanak sağlıyor gibi görünen çeşitli faktörler ya da tam tersine, bunu zayıflatmaya ilişkin
faktörler bir sonraki alt kısımda incelenmektedir.

3.4. Kolaylaştırıcılar ve engelleyiciler
Katılım çeşitli faktörler tarafından pozitif ya da negatif olarak etkilenebilir. Atanma ya da maaş
ikramiyeleri gibi bazı teşvikler SMG'ye katılım için daha sonraki aşamalarda ücretsiz olarak
sağlanması ve ücretli çalışma izni de dahil olmak üzere daha fazla destek tedbirlerle de sürekli olabilir.
Buna karşılık, eğer SMG yukarıda belirtilen yararların etkisiz olması durumunda, diğer zaman çizelgesi
taahhütleriyle ya da öğretmenlerin işverenlerden gelen destekten yoksun olursa katılım zarar görebilir.

3.4.1. Kolaylaştırıcılar
Aralarında bir ayırım olsa da teşvikler ve destekleyici tedbirler sık sık birlikte ele alınır. Teşvikler ek
faydalara (örneğin maaş artışı ya da promosyon) dayalı iken, destek önlemleri, uygun olmayan zaman
ya da öğretmenlere yüklenen SMG masrafları gibi katılıma engel olabilecek engelleyicilerin etkisini
arttırabilir. TALIS 2013 anketi, öğretmenlere maaş ikramiyeleri ve mesleki gelişime katılımdan
kaynaklanan giderlerin ödenmesi gibi kolaylaştırıcıları bildirmelerini istemiştir. Anket sonuçlarına göre,
en yaygın destek önlemi okulda normal çalışma saatleri sırasında mesleki gelişim faaliyetleri için
zamanın planlanmasıdır (bakınız ekteki Tablo 3.17).
Mevcut tartışma, ilk başta SMG'ye katılım için dört teşvik çeşidinden birincisine daha sonra ise diğer
destekleyici tedbir çeşitlerine odaklanmaktadır. Teşvik çeşitleri şu şekildedir; (1) mesleki sınıflarında
ya da derecelerinde herhangi bir değişiklik olmadan öğretmenler için maaş artışları ve ekstra
ödenekler gibi mali teşvikler, (2) atanma, (3) söz konusu mesleki sınıfta devam etme ve (4) başka bir
okula iş hareketliliği ya da transfer. Destekleyici önlemler ağırlıklı olarak finansaldır ve kamu yetkilileri
tarafından SMG'nin maliyetini, öğretmenlerin kendilerine bu türdeki masraflar için desteği, uzun vadeli
olarak SMG'de olan öğretmenler için ücretli izin ve gerekli olduğunda kendilerinin yerine başkasının
bulunması için okullara yapılan mali desteği içerir. Teşvik ve destek tedbirleri sırayla ayrı ayrı
incelenmiştir.

Teşvikler
SMG'ye katılım için teşvikler incelenen eğitim sistemlerinin neredeyse üçte ikisinde mevcuttur (bakınız
şekil 3.14). En yaygın teşvik terfidir. Sekiz eğitim sisteminde, eğer öğretmenler SMG'yi üstlenirse
normalde terfi ederken, diğer on eğitim sisteminde, katılımları öğretmenleri değerlendirirken dikkate
alınır, ancak kariyer gelişimi için asla tek koşul değildir.
Çoğu ülkede, bazen tam akredite sağlayıcıları tarafından sunulan uzun örgün öğrenim yeterlilik
programları ile ilişkili kariyer ilerlemesine yol açan ek yeterliklerin elde edilmesidir. Bu durum, "yeterlilik

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc410&plugin=1
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programlarına" katılım ve mesleki bir görev ve terfi için bir gereklilik olarak SMG'nin durumu arasındaki
pozitif korelasyonda yansıtılıyor gibi görünmektedir (r = 0.45). Örneğin, Romanya, Slovenya, Slovakya,
Karadağ, yetkili kurumlar tarafından sağlanan sertifikalı mesleki gelişim faaliyetlerine katılımla bir puan
ya da kredi sistemi çalıştırmaktadır. Portekiz'de, öğretmenler akredite olmuş hizmet-içi eğitim
oturumlarını (kendi sınıflarına bağlı olarak) asgari 25 ya da 50 saatlik bir sürede başarıyla
tamamlamaları gerekmektedir. Ancak, çoğu ülkede, ek yeterlilik daha sonra özel bir inceleme ya da
test bazında doldurulan ilgili yer için sadece bir olmazsa olmazdır. İspanya'da, ortaokuldaki
öğretmenler, Catedráticos de enseñanza secundaria (ortaokuldaki kıdemli öğretmenler) mesleki sınıfa
ilerleyebilir. Bu kategoriye erişim, eğitime katılım ve ileri derece kursların dikkate alınması gereken
kriterler arasında olduğu rekabetçi bir liyakate dayalı seçim sürecini içerir.

Şekil 3.14: Merkezi yönetmeliğe göre, SMG'e katılmaları için ortaokul öğretmenlerine ilişkin teşvikler (ISCED 2),
2013/14
Terfiler (farklı bir mesleki sınıfa
yükselme)
Mali teşvikler: maaş artışları ve/veya ek
ödenekler (aynı mesleki sınıf içerisinde)
Belirli bir mesleki sınıf için SMG
gereklidir
İş hareketliliği/transferi

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Terfi, daha yüksek bir mesleki sınıfa ilerleme anlamına gelir. Sadece başka bir öğretim pozisyonuna terfi ele alınmıştır, bu
yüzden okul müdürü, öğretmen eğitmeni ya da müfettiş pozisyonlarına terfi dikkate alınmaz.
Mali teşvikler, aynı meslek sınıfı içerisindeki maaş artışları ve/veya ödenek olarak tanımlanır.

Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE fr): Eğitimde belirli bir yüksek lisans derecesi tamamlamış ilk ve ortaokul öğretmenleri lise öğretmenlerinin maaş
düzeyini alır.
Belçika (BE de): Herhangi bir yüksek lisans derecesi tamamlamış ilk ve ortaokul öğretmenleri lise öğretmenlerinin maaş
düzeyini alır.
Danimarka ve Hollanda: Teşviklerin kullanımı söz konusu okulların takdirine bağlıdır. Teşviklere ilişkin herhangi bir üst-düzey
yetkili makamı düzenlemesi bulunmamaktadır, mümkün ve potansiyel olan tüm teşvikler okullar tarafından uygulanmaktadır.

Şekil 3.14'te tanımlandığı gibi dokuz eğitim sistemi, mali teşvik yürütür. Bulgaristan, Malta ve
Slovenya'da, bu teşvikler uzmanlık (akademik), araştırma temelli yüksek lisans derecesi ya da doktora
sonucunda elde edilenler gibi daha resmi yeterliklerin edinimi ile bağlantılıdır. Çek Cumhuriyeti'nde,
ödenekler, belli derslerin tamamlanmasından sonra ek sorumlulukları üstlenen öğretmenler için
koşuldur. Lihtenştayn'daki öğretmenlerin SMG gereksinimlerini karşılamak üzere küçük maaş artışları
alabilmelerine rağmen, bu otomatik değildir ve değerlendirildikleri zaman gelişmiş performans
göstermeleri gerekmektedir. İspanya'da, diğer taraftan, yetkili merkezler tarafından sağlanan SMG'ye
asgari bir toplam süre (60-100 saat) ile yer almış olma şartıyla, memur öğretmenlere her beş ya da altı
yılda bir ek ödenek ödenir. Bu şekilde, öğretmenler kariyerleri boyunca azami beş maaş ikramiyeye
kadar kazanabilir. Slovenya'da yeni yeterlilikler için verilen ek ödeneğin yanı sıra, ek bir çalışma
programını tamamladıktan sonra üç dersi öğreten ortaokul öğretmenleri bir maaş artış alır.
Slovakya'da, öğretmenler mesleki gelişim için 30 krediye ulaştıklarında bir maaş ek alır. Kredilerin yedi
yıllık geçerliliği vardır.
Yedi eğitim sistemi, öğretmenlerden mesleki sınıflarını korumaları için asgari bir saat sayısında SMG'yi
tamamlamalarını gerektirir.
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Macaristan'daki öğretmenlerin meslekte kalmaları için her yedi yılda bir 90 saat SMG'ye katılmaları gerekmektedir.
Romanya, her öğretmenden her beş yılda bir en az 90 ulusal meslek kredisi toplamalarını bekler.
Karadağ'da, öğretmenlerin Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikli konulardan 16 saat ve diğer alanlardan sekiz saat içeren
en az 24 saatlik akredite edilmiş mesleki gelişimi beş yıllık bir süre içinde almaları gerekmektedir.
Sırbistan'da, öğretmenlerin beş yıllık bir süre içinde en az 120 ulusal SMG kredisi almaları gerekmektedir. Bu kredilerin en az
100'ünün onaylı SMG programlarıyla edinilmiş olması 20 krediye kadarının da mesleki toplantılar, yaz/kış okulları ve mesleki çalışma
ziyaretleriyle edinilmesi gerekmektedir.

İspanya, İtalya ve Romanya'da, SMG diğer okullara transfer için başvurulduğunda önemlidir.
İspanya'da, resmi "hareketlilik çağrıları" (transfer için seçmeler) ve "kariyer memur"luğu öğretmenliği ve yurtdışında teknik
danışmanlık dolduğunda bir avantajdır.
Transferler ya da geçici görevlendirmeler gibi, sıralamayı içeren resmi hareketlilik çağrılarında, İtalya'daki öğretmenler eğer belirli bir
SMG faaliyetinde yer almışsa ya da daha ileri bir yeterlik almışsa genellikle puan alırlar. Buna ek olarak, SMG'ye katılım, kayıtlarda
düşüş nedeniyle okullar daha az öğretmene ihtiyaç duyduğunda örneğin zorunlu hareketlilik halinde okullardaki iç sıralamaları
belirlemeye ilişkin kriterler arasında olabilir. Bu gibi durumlarda, ilgili okulda hangi öğretmenin istihdam edeceğinin belirlenme
hakkında SMG ilgili olabilir.

Bazı durumlarda, yeni mevzuat sonrasında bazı öğretmen grupları için SMG kursları gerekli hale gelir.
İsveç'te Eğitim Kanunu (2010) tarafından yeni yeterlilik gereksinimlerine ilişkin onayı takiben, bunları karşılayamayan öğretmenlerin
belirli yaş grupları ya da konuları öğretmek amacıyla bazı SMG derslerini almaları beklenir.
Benzer şekilde, Danimarka'da, ilkokul ve ortaokul 2014 reformu, 2020 itibarıyla, tüm Folkeskole öğrencilerinin ya başlangıç
öğretmen eğitimi sırasında edinilen belirli bir konuda öğretim yeterliğine sahip ya da SMG yoluyla benzeri mesleki yeterliği olan
öğretmenler tarafından öğretilmesi gerektiği belirtilmiştir. Nitekim 2014-2020 döneminde Folkeskole'da öğretmen ve sosyal
eğitimcilerin eğitimlerini güçlendirmek için 1 milyar DKK tahsis edilmiştir.

Bu reformlar, "müfredat bilgisi"ni kapsayan mesleki gelişim faaliyetlerinde yer aldığını söyleyen yüksek
yüzdedeki İsveçli öğretmenlere ve "konu alan(lar)ıma ilişkin bilgi" konusuna karşılık gelen yüksek
yüzdeli Danimarkalı öğretmenlere karşılık gelebilir (bakınız ekteki Tablo 3.14).
19 eğitim sisteminde - Belçika, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, Fransa,
Lüksemburg, Hollanda, Finlandiya, Birleşik Krallık, İzlanda, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti ve
Norveç'te - öğretmenlerin SMG'ye katılımı özellikle üst-düzey yetkili makamı tarafından düzenlenen
teşvikler yoluyla özendirilmemiştir. Bu ülkelerin bazılarında, SMG ya destekleyici tedbirler yoluyla ya
da tamamen okulların inisiyatifiyle tanıtılmış teşvikler yoluyla (Danimarka ve Hollanda'da olduğu gibi)
sürdürülmektedir.

Destekleyici tedbirler
Çoğu ülkede, mesleki gelişim faaliyetlerine öğretmen katılımı bunu elimine etmek için caydırıcı
önlemleri amaçlayan tedbirlerle devam eder - büyük olasılıkla öğretmenler SMG için ödeme yapmak
zorunda kalabilir. Masrafların başka yollarla yerine getirilmesini sağlamanın yanı sıra öğretmenlere
ücretli izin verilebilirken okullar SMG'ye katılanların yerine geçici olarak destek alabilir.
Bunu yapmak için idari mekanizmalar farklı olsa da, tüm eğitim sistemleri, aksi halde SMG'ye ilişkin
öğretmenlere kalabilecek masrafları karşılamak için destek çeşidi sağlar (bakınız Şekil 3.15). Çoğu
ülke aşağıdaki işlemlerden en az ikisini benimser: ister merkezi olsun ister akredite edilmiş sağlayıcılar
olsun, kamu yetkilileri ücretsiz kurslar sunar; okullar ya doğrudan ya da bireysel başvurulardan sonra,
SMG'yi organize etmek için yetkililer tarafından sübvanse edilmektedir; öğretmenler kendilerine masraf
olmuş SMG için finansmana başvurur. Sübvansiyonların mevcut olduğu durumlarda, okullar bazen
ülke çapındaki düzenlemeleri ya da çerçeveleri dikkate alarak, tam özerklikle bu bütçeyi yönetir.
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Şekil 3.15: Merkezi yönetmeliğe göre, ortakuldaki SMG maliyetini karşılamalarına yardımcı olmak üzere ortaokul
öğretmenlerine yönelik destek tedbirleri (ISCED 2), 2013/14
Sunulan ücretsiz kurslar
(sağlayıcı giderleri dahil edilmiştir)
SMG sağlamak için okullar kamu yetkilileri
tarafından sübvanse edilmektedir
Öğretmenler kamu yetkililerine finansman
için başvurur
Öğretmenlere bir defaya mahsus ödenen
mali ödenekler(tek bir seferde ödenen)
Öğretmenlerin seyahat giderleri kapsanmıştır
Öğretmenler ücretli eğitim izni alır
Okullar yerine gelen öğretmenlerin giderleri
için kamu yetkililerinden finansman alır

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye-özel not
İspanya: Çoğu Özerk Topluluk, istisnai durumlar dışında sadece seyahat masraflarını kapsar.

Üç yöntem arasında, en yaygın olanı kurs sunma ya da kursların ücretsiz olarak sağlanmasının
düzenlenmesidir. Bu, Belçika (Fransız Topluluğu), Kıbrıs, Avusturya, Portekiz, Birleşik Krallık
(İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), Karadağ ve Türkiye'de benimsenen tek yöntemdir. Bu ülkelerde,
kurslar, merkezi olarak kurulmuş ya da akredite edilmiş kuruluşlar tarafından sunulmaktadır. Merkezi
bir kuruma ilişkin bu imkanın sınırlamasıyla birlikte SMG için tek bir tedbir olarak ücretsiz kursların
kombinasyonu, en azından eğitim sisteminin kalitesi için çok önemli olarak kabul edilen bu alanlarda,
öğretmenlerin mesleki gelişimleri için temel sorumlu olarak devletin yönünü işaret eder. İlginçtir ki,
aslında, SMG'ye erişim için bunun tek yol olmadığı ülkelerde, ücretsiz kurslar öğretmenler için zorunlu
olarak kabul edilen ya da üst-düzey yetkililer tarafından belirlenen öncelikli alanların içine giren
konularla sınırlıdır.
Okulların kendileri tarafından SMG imkanının kamu tarafından sübvanse edilen imkanı, giderlerini
öğretmenlerden uzak tutan ikinci en yaygın yöntemdir. Hırvatistan ve İzlanda'da benimsenen tek
yöntem bu iken, 26 Avrupa eğitim sisteminde diğer yöntemlerle birlikte uygulanmaktadır. Çoğunda,
ücretsiz kursların uygunluğu ile birleştirilir ve okul temelli ihtiyaçları daha derinden belirler. Kural
olarak, devlet tarafından sübvanse edilen SMG okul bütçesine dahil edilir. İtalya'da ise, sübvansiyonlar
öncelikli konulara ilişkin teklif çağrısına cevap olarak okullar tarafından sunulan mesleki gelişim
projeleri için tahsis edilmiştir. Litvanya'da, hem okul bütçesi hem de proje bazlı teşvikler mümkündür.
SMG sübvansiyonlarının okul bütçesinin bir parçası olduğu ülkelerde ya fonlar korunur (önceden
belirlenmiş belirli toplama karşılık gelir) ya da okulların kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendileri için
karar verilen toplama karşılık gelebilir. Örneğin, Çek Cumhuriyeti'nde, SMG bütçesi okullara sağlanan
genel finansmanın parçasıdır. Benzer şekilde, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey
İrlanda), SMG'ye ilişkin finansman korunmayıp okul bütçesinin bir parçasıdır.
Öğretmen SMG'sinin okulların ve idari organlarının korunması temelindeki bir yaklaşım bireysel okul
gereksinimlerine daha duyarlı olabilir. Ancak, eğer diğer finansman şekilleri (örneğin, öğretmen
finansmanı) yoksa, daha geniş algılanan ihtiyaçlar için daha az etkili olabilir ve okul öncelikleri
konusundaki müzakere sürecinde öğretmenlerin konumunu zayıflatabilir.
Estonya'da, 2000-2012 dönemi, SMG'ye ilişkin serbest bir piyasa yaklaşımına tanık olmuştu. Fonlar, uygun olarak kabul edilen her
türlü SMG faaliyetlerini düzenlemek için okullara verilmişti. 2013 yılından bu yana, ancak, bu türdeki birkaç faaliyet üniversitelerin milli
eğitim önceliklerini göz önünde varsaymasına ilişkin merkezi olarak yönetilmektedir. Bununla birlikte, öğretmenlere ilişkin yıllık maaş
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fonunun %1'i hala devlet bütçesinden okullara doğrudan aktarılır ve SMG için ayrılmıştır ve bu durumda okullar kendi ihtiyaçları ve
kalkınma planları temelinde kendi hizmet-içi eğitim kararlarını almaktadır.

Dokuz eğitim sisteminde, öğretmenler okullar, eğitim yetkilileri ya da diğer kamu kurumları tarafından
sunulmayan SMG maliyetlerini karşılamak için bireysel olarak kamu finansmanına başvurabilirler. Her
durumda, bunu yapma olasılığı ücretsiz bir şekilde sağlanan ya da sübvansiyonlu SMG'ye ilişkin
tedbirlerle birlikte yer alır. Belçika'da (Almanca-Konuşan Topluluk), eğer kendi SMG etkinliği en az 10
saat sürerse bunu yapabilir. Bazı ülkelerde, uygulamalar, kurslar, seminerler, konferanslar, çalışma
grupları ve okul-temelli eğitim projeleri de dahil olmak üzere bir dizi etkinlik için mümkün olabilir.
Diğerlerinde, tam derece programlarına uzanabilir. Örneğin, Hollanda'nın ek bir lisans ya da yüksek
lisans derecesi için çalışanlara ilişkin"öğretmen gelişim hibesi" ve tam maaş hakkı ile dört yıllık bir süre
içinde haftada iki gün üniversite doktora araştırması için bir "doktora bursu" vardır. Yüksek lisans
derecesi ve genel lisansüstü çalışmalara ilişkin burs, Malta'da bir seçim sürecine tabi bulunmaktadır.
Slovenya, Lihtenştayn ve Norveç'te, - özellikle lisansüstü harcamaları karşılamak anlamına gelmese
de - öğretmenler için hibe daha yüksek bir düzeyde (Slovenya) öğretim için yeterlik ya da öğretimin
kalitesini arttırmak isteyenler (Lihtenştayn) için tasarlanmıştır. Doğası ne olursa olsun, doğrudan
öğretmenlere yönelik mali destek, doğrudan öğretmen fonunun bu türde mesleki geliştirme faaliyeti
için çok uygun bir destek ölçüsü olabileceğini belirten "yeterlilik programları"yla pozitif korelasyon (r =
0.56) içindedir (bakınız Şekil 3.8).
Bazı ülkeler öğretmenlere tek bir seferde ödenekleri öder. Yunanistan, örneğin, bazı SMG
etkinliklerine katılan öğretmenlere bir defaya mahsus ödenek öder. Hollanda'da ortaokullardaki
öğretmenler yılda en az 500 Euro'luk (2013/14 akademik yıl) bir eğitim ödeneği hakkına sahiptir.
Fransa'da, ödenek sadece eğitim okul tatilleri sırasında olduğunda ve söz konusu öğretmenlerin yarım
saatlik ücretine tekabül eder.
Seyahat masraflarının geri ödenmesi, ücretli çalışma izni ve okul personeli değiştirme maliyetlerini
karşılama olmak üzere bazı eğitim sistemlerinde üç destekleyici önlem mevcuttur.
Seyahat masrafları ile ilgili olarak, 27 eğitim sistemi özellikle zorunlu olduğunda ya da üst-düzey eğitim
yetkilileri tarafından sunulan dersleri içerdiğinde belirli SMG faaliyet türleri için seyahat masraflarını
karşılar. Bu gibi durumlarda, masraflar bu yetkililer ya da ilgili okul tarafından doğrudan tazmin edilir.
Örneğin, Belçika'da (Flaman Topluluğu), çoğu okul, seyahat giderleri ve SMG öğrenme materyallerinin
masraflarını karşılar. İtalya'da, seyahat masrafları Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslar için
karşılanır. Kıbrıs'ta, bu durum Kıbrıs Pedagoji Enstitüsü tarafından sağlanan kurslar için de geçerlidir.
Öğretmenlerin kendi okulları tarafından SMG etkinliklerine katılmak üzere bildirildiği Polonya'da
seyahat ve geçim harcamaları tamamen ya da kısmen karşılanmaktadır. Romanya'da, eğitim
yetkilileriyle anlaşma sonucu üstlenilen faaliyetlere ilişkin seyahat masrafları karşılanır. Coğrafi
kısıtlamalar genellikle bir öğretmenin ev ve eğitim yeri arasındaki mesafe sabit asgariden daha büyük
olduğu, örneğin Portekiz'de, sadece seyahat masrafları iade edildiğinde geri ödeme uygulanır.
Bir kaç eğitim sisteminde, öğretmenler resmen tanınan yeterliliğe yol açan kurslara devam etmek için
işten orta ya da uzun vadeli yokluklarında ücretli çalışma izni verilir.
Yunanistan'da, bir lisans üstü derecesi tamamlamak için dört yıla kadar ücretli izne başvurabilirler.
İspanya'da eğitim yeniliği ve araştırma faaliyeti ile ilgili SMG durumunda, öğretmenler bir yıla kadar ücretli çalışma izni alabilir.
Fransa'da, eğer öğretmenler uzun-vadeli SMG faaliyetlerine katılırlarsa maaşlarının %85'i kadar üç yıla kadar ücretli izin, artı bir yıla
kadar verilebilecek bir başka geçim indirimi alabilir.
İtalya daha ileri bir derece ya da diğer akademik yeterlikler için öğretmenlerin 150 saatlik ücretli çalışma izni almasına izin verir.
Slovenya'da, ek yeterlik almak için eğitim gören öğretmenlere bir sınavı geçmek için beş gün, bir tezi hazırlamaları için 15 gün ve bir
doktora tezi hazırlamaları için 35 gün verilir.
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Bu ölçütle "mesleki olarak sizi ilgilendiren bir konu üzerinde bireysel ya da ortak araştırma" arasında
pozitif bir korelasyon (r=0.60) mevcuttur (bakınız Şekil 3.8). Doğrudan öğretmenlere ilişkin mali destek
gibi, ücretli çalışma izni de amacına iyi hizmet etmiş gibi görünmektedir.
Öğretmenlerin SMG'ye katılımlarından dolayı uygun olmadıklarında okulların faaliyetlerini tatmin edici
bir şekilde sürdürebilmeleri için öğretmenlerin yerine gelenlere ilişkin maliyet karşılanır. Sadece altı
ülkede, İrlanda, Letonya, Macaristan, Hollanda, Lihtenştayn ve Norveç'te, okullar, özellikle belirli
koşullar altında bu tür masrafların karşılanması için kamu finansmanı alır. İrlanda'da, ulusal düzeyde
finanse edilen SMG programlarına katılımları sırasında bir ya da iki gün öğretmenlerin yerine gelinme
durumunda sağlanır. Macaristan'da, genel okul finansmanın bir parçası olarak hesaplanır.
Hollanda'da, bu tür destek bir SMG ya da doktora hibesi alındığında öğretmenlerin değiştirilmesi için
kullanılabilir.

Teşvikler ve destekleyici tedbirlerin rolü
Şekiller 3.14 ve 3.15'e hızlı bir şekilde göz atıldığında, destek önlemlerinin teşviklerden daha yaygın
ve çeşitli olduğu anlaşılmaktadır. Hem teşvikler hem de destekleyici tedbirlerin SMG'ye katılım
üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bir yandan araştırmaya katılım ve ücretli eğitim izni ya da diğer
yandan SMG'ye ayrılan zaman ve konuların çeşitliliğinin arttırılmasıyla ya da yeterlilik
programlarındaki öğretmenlere ilişkin doğrudan finansman olanaklarının varlığı arasındaki
korelasyonlar bazı tedbirlerin gerçekten rol oynayabileceğini önermektedir.
Ancak, etki her zaman beklendiği gibi olmayabilir. Örneğin, ücretsiz olarak sağlanan SMG ilk bakışta,
buna katılımı teşvik etmesi gereken ve yaygın olarak kullanılan destekleyici bir tedbirdir (bakınız Şekil
3.15). Ancak bu tedbirle artan katılım arasında ülke düzeyinde herhangi bir pozitif korelasyon yoktur.
Aksine, muhtemelen ücretsiz kursların uygunluğu bu tür ağların gelişimini engellediğini göstererek
"özellikle öğretmenlerin mesleki gelişimi için oluşturulmuş öğretmen ağlarına katılım" ile negatif olarak
ilişkilidir (r = -0,45). Ayrıca, SMG'lerinin bir kısmı için ödeme yapmak zorunda olanların ortalama
katılımı (konuların sayısı bakımından hesaplanan) hepsini ya da hiçbirini ödemek zorunda olmayan
öğretmenlerden daha yüksektir (bakınız ekteki Tablo 3.18). Bu da ücretsiz olarak sunulanlara ek
olarak, öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerine kayıt olanların ödemek (kısmen) zorunda
kalabilecekleri anlamına gelebilir. Bir açıdan, kayıtları ücretsiz olarak sunulmayan faaliyetlerde yer
alarak SMG konularının çeşitlendirilmesi için bir araç olarak kabul edilebilir. Ancak, ücretsiz olarak
sunulmadığından en ilgili olabilecek ihtiyaçları işaret eden faaliyetlere öğretmenlerin kayıt ihtiyacını da
gösterebilir. Bu yüzden ücretsiz kurslar SMG'ye katılım olmadan bir destek tedbiri olarak muhtemelen
düşerken ayrıca öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarını nasıl algıladıklarını dikkate alarak daha uygun
yapılması gerekebilir.
Diğer daha az somut faktörler de öğretmenlerin kendi yetenek ve becerilerini geliştirmelerine ilişkin
motivasyonları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. SMG faaliyetlerinde kapsanan farklı konuların
sayısı bakımından, özellikle üç faktör katılımlarını arttırıyor gibi görünmektedir. İlk başta, bu
faaliyetlerin nasıl düzenlendiği ya da verildiğine ilişkin belirli yönler; ikincisi, öğretmenlerden gelen geri
bildirim ve üçüncü olarak, öğretmenlerin öğretim stilleridir. Regresyon analizi (bakınız ekteki Tablo
3.19), diğer öğretmenlerle işbirliği eğiliminde olan ve değerlendirildiğinde güçlü bir geri bildirim sezen
ve aktif öğrenme fırsatlarının içeren SMG etkinliklerinde yer almış öğretmenlerin aynı zamanda
mesleki gelişim faaliyetlerinde daha geniş bir konu çeşitliliği olduğunu göstermektedir.
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3.4.2. Engelleyiciler
TALIS (OECD, 2014), düzenli çalışma saatleri sırasında SMG'ye ilişkin belirlenen zamanın bu algı
üzerinde olumlu bir etkisi olmasa da katılıma dair en yaygın engelleyici "çalışma takvimi ile çakışma"
olduğunu bildirmektedir.
Fakat öğretmenlerin SMG'ye katılımları için hangi tür engelleyicinin etkisinin diğerlerine göre daha
güçlü olduğu algılanır? Aşağıdaki kısa özet öğretmenlerin cinsiyet, deneyim ya da istihdam durumuna
20
göre TALIS 2013 araştırmasında ( ) listelenen 7 konu arasından birinin ya da diğer bir özel
21
engelleyicinin olasılığını açıklar ( ).

Cinsiyet
Bir bütün olarak AB'de, biri dışında SMG'ye ilişkin tüm engelleyiciler farklı şekillerde kadın ve erkek
öğretmenleri etkiler (bakınız Şekil 3.16). Örneğin, kadınlara göre erkeklerin önkoşulların eksikliği,
işveren desteğinin eksikliği, sunulan ilgili mesleki gelişim eksikliği ve teşviklerin eksikliğinin
engelleyiciler olduğunu kabul etmeleri ya da güçlü bir şekilde kabl etmeleri daha olasıdır. Bazı
ülkelerde, ancak tam tersi bir eğilim görülmektedir. Çek Cumhuriyeti, Danimarka, ve Portekiz'deki
kadın öğretmenlerin SMG'ye ilişkin engelleyici olarak işveren desteğinin eksikliğini ve Danimarka'da bir
engelleyici olarak önkoşulların eksikliğini kabul etme ya da daha güçlü bir şekilde kabul etme olasılığı
daha yüksektir.

Şekil 3.16: Ortaokuldaki öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine katılımlarına ilişkin engelleyicilerin etkisini
belirlemede cinsiyetin belirleyicilik değeri (ISCED 2), 2013
Önkoşulların eksikliği
Giderler
İşveren desteğinin eksikliği
Çalışma takvimi ile çakışma
Aile sorumlulukları
Sunulanın ilgisi
Teşviklerin eksikliği
Erkekler

Kadınlar

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (bakınız ülke ülke oranların olduğu ekteki Tablo 3.20).

Açıklayıcı not
Çoklu lojistik regresyonlar hakkında daha fazla açıklama için, bakınız İstatistiksel Not.

AB'deki erkek öğretmenlerden daha çok kadın öğretmenler SMG giderlerinin ve aile sorumluluklarının
SMG'ye için engelleyici olduğunu daha sık düşünmektedirler. Bazı ülkelerde, bu konular Fransa, İtalya
ve Hollanda aile sorumlulukları ve Bulgaristan, Danimarka, ve Portekiz'de SMG giderleri olarak
kadınlar tarafından daha yakından hissedilir duruma gelmiştir. Birleşik Krallık'ta (İngiltere), erkek
öğretmenler SMG için bir engelleyici olarak aile sorumluluklarını kadın öğretmenlerden daha fazla

(20) Bunlar: Önkoşulların eksikliği; Giderler; İşveren desteğinin eksikliği; Çalışma takvimiyle çakışmalar; Aile sorumlulukları;
Sunulan SMG'nin alakalı olması; Teşviklerin eksikliği.
(21) Göreceli risk oranları, sırasıyla "katılmama ve güçlübir şekilde katılmama"yla "katılma ve güçlü bir şekilde katılma" gibi farklı
gruplara bölünen yedi bağımlı değişkenin herbiri için ayrı ayrı performans gösterilen istihdam durumu, yaş ve cinsiyet olmak
üzere üç bağımsız değişkenle lojistik bir regrasyon modeli kullanarak hesaplanmıştır. Göreceli risk oranları bu yüzden diğer
iki bağımsız değişkenin kontrolü altında bir değişkenin olasılığının arttırılması gibi değerlendirilmelidir.
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bildirmektedir. Benzer şekilde, Belçika (Flaman Topluluğu) ve Letonya'da erkek öğretmenler de SMG
giderlerini kadın öğretmenlerden daha sık olarak bir engelleyici olarak düşünmektedir.
Son olarak, erkek ve kadın öğretmenleri hemen hemen aynı ölçüde etkilediğinden en sık bahsedilen
engelleyici (örneğin, "mesleki gelişim benim çalışma takvimimle çatışmaktadır") cinsiyet ile ilgili olarak
görünmemektedir.

Deneyim
Deneyimin bağımsız değişkeni, sırasıyla deneyimi 10 yıl ve daha az olan öğretmenlerle 10 yıldan fazla
olan öğretmenler olarak farklı gruplara bölünmüştür.
Bir bütün olarak AB'de, deneyimi 10 yıldan fazla olan öğretmenlerin, deneyimi 10 yıldan daha az olan
öğretmenlere nazaran, SMG'ye ilişkin engelleyiciler olarak işveren desteği eksikliğinin, sunulan
mesleki gelişimin alakası ve teşviklerin eksikliğini bildirmeleri daha olasıdır (bakınız Şekil 3.17).
Deneyimi 10 yıl ya da daha az olan öğretmenlerin "önkoşul eksikliği"nin bir engel olduğunu bildirme
olasılığı daha yüksektir. SMG'ye ilişkin bu engel, incelenen 22 ülkeden 10'unda daha az deneyimli bir
grup tarafından sürekli hissediliyor gibi görünmektedir. Tepkileri özellikle Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Letonya, Finlandiya ve İzlanda'da belirgindir ve ihmal edilme olasılığı diğer ülkelerden çok daha azdır
(bakınız ekteki Tablo 3.20).
Ekteki Tablo 3.20'de gösterildiği gibi, ülkeler arasında farklılıklar olsa da SMG giderleri ve çalışma
takvimi ile çatışmaların, öğretmenlerin deneyim sürelerine bakılmaksızın AB'deki öğretmenleri benzer
şekilde etkiliyor gibi görünmektedir.

Şekil 3.17: Ortaokuldaki öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine katılımlarına ilişkin engelleyicilerin etkisini
belirlemede deneyimin belirleyicilik değeri (ISCED 2), 2013
Önkoşulların eksiliği
Giderler
İşveren desteğinin eksikliği
Çalışma takvimiyle çatışmalar
Aile sorumlulukları
Sunulanın ilgisi
Teşviklerin eksikliği

öğretmen olarak 10 yıldan daha az deneyim

öğretmen olarak 10 yıl ya da daha fazla deneyim

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (ülke ülke oranlar için bakınız ekteki Tablo 3.20).

Açıklayıcı not
Çoklu lojistik regresyonlar hakkında daha fazla açıklama için, bakınız İstatistiksel Not.

İstihdam statüsü
Deneyim durumunda olduğu gibi, TALIS 2013 anketinin ilk bölümünde öğretmenler tarafından verilen
cevaplar temelinde, istihdam durumu daimi ve belirli süreli iş sözleşmeleri için farklı gruplara
bölünmüştür.

82

Bölüm 3: Devam eden Mesleki Gelişim

Bir bütün olarak AB'de, Şekil 3.18, SMG'ye ilişkin engelleyiciler için belirli süreli iş sözleşmesine sahip
öğretmenlerin daimi sözleşmeli öğretmenlere nazaran listelenen yedi bağımlı değişkenden altısını göz
önünde bulundurmaktadır (tek istisna "çalışma takvimi ile çakışma"). Bu yüzden belirli süreli iş
sözleşmesine sahip öğretmenler, daimi kadrolu öğretmenlere nazaran bir engelleyici olarak
önkoşulların eksikliğini kabul ya da daha kuvvetli bir şekilde kabul etmeleri daha olasıdır; giderler,
işveren desteğinin eksikliği, aile sorumlulukları, sunulanın ilgisi ve teşviklerin eksikliği söz konusu
olduğunda da aynı durum söz konusudur.

Şekil 3.18: Ortaokuldaki öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetlerine katılımlarına ilişkin engelleyicilerin etkisini
belirlemede istihdam durumunun belirleyicilik değeri (ISCED 2), 2013
Önkoşulların eksikliği
Giderler
İşveren desteğinin eksikliği
Çalışma takvimiyle çatışmalar
Aile sorumlulukları
Sunulanın ilgisi
Teşviklerin eksikliği

Daimi sözleşmeli öğretmenler

Belirli süreli sözleşmeli öğretmenler

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (ülke ülke oranları içeren bakınız ekteki Tablo 3.20).

Açıklayıcı not
Çoklu lojistik regresyonlar hakkında daha fazla bilgi için, bakınız İstatistiksel Not.

Buna karşılık, AB'deki daimi sözleşmeli öğretmenlerin çalışma takvimi ile çatışmaları SMG'ye bir
engelleyici olarak belirtme olasılıkları daha yüksektir. Birleşik Krallık (İngiltere) ve Norveç'te, bu konu
daimi öğretmenler için özellikle net bir şekilde görünmektedir.
AB'deki belirli süreli iş sözleşmesine sahip öğretmenlerin, aile sorumlulukları, sunulanın ilgisi ve
teşviklerin eksikliğini SMG'ye katılım için engelleyici olarak görmeleri daha olası olmakla birlikte,
aksine eğilimleri sergileyen pek çok ülke vardır. Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kıbrıs, Romanya,
Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere), İzlanda, Norveç ve Sırbistan'da daimi
öğretmenlerin, örneğin, katılım için teşviklerin eksikliğini güçlü bir engelleyici olarak görme olasılıkları
daha yüksektir.
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BÖLÜM 4: ULUSLAR AR ASI HAREKETLİLİK
12 Mayıs 2009 tarihli Kararnamesinde Avrupa Birliği Konseyi - hem Avrupa'da hem de dünyada istisnadan ziyade kural olarak, özellikle öğretmenler için "yurt dışında öğrenim süresi fikri"yle yavaş
22
yavaş uluslar arası hareketliliğin genişletilmesi gerektiğinin altını çizmiştir ( ). 28-29 Kasım 2011'deki
Kararnamesinde, AB Konseyi bu alandaki ilerlemeyi takip etmek için öğretmen hareketliliği
23
göstergelerini geliştirmeye ilişkin Avrupa Komisyonunu davet etmiştir ( ). Okul personelinin
hareketliliğinin yoğunluğunun ve ölçeğinin güçlendirilmesi, yeni Erasmus + Programı, eğitim, öğretim,
gençlik ve spora (2014-2020) ilişkin AB programında belirtildiği gibi, Birlik içindeki okul eğitiminin
24
kalitesini artırmak için gereklidir ( ).
Öğretmenlerin uluslar arası hareketliliği çeşitli nedenlerle önemlidir. Buna dahil olanlar için, deneyim,
öğretim, yöntemler ve düzenlenmesinin değişebildiği yaklaşımlarla farklı bir eğitim sistemiyle ilk elden
teması temsil eder. Öğretmenlerin yurt dışındaki meslektaşları ile deneyimleri hakkında öğretim ve
görüş alışverişinde kendi yollarını yansıtmaları için eşsiz bir fırsattır. Uluslar arası hareketlilik aynı
zamanda öğretmenlere diğer yaklaşımların doğrudan kullanımı ve öğrenciler üzerindeki etkilerini
gözlemlemelerine bir fırsat sunarak, bu yöntemlere ilişkin şüphelerinin üstesinden gelmelerine
yardımcı olabilir. Bu deneyim sırayla kendilerine daha yenilikçi yaklaşımlar için taze beceriler
kazandırmada öğretmenleri motive edebilir. Ayrıca, ev sahibi kurumdaki öğretmenlerle kendi
yaklaşımlarını tartışmaları ve bu sayede daha güçlü bir mesleki tanınma için gelişmelerine yardımcı
olabilir. Son olarak, asıl dili kendi anadilleri olmayan bir ülkeye öğretmenler tarafından gerçekleştirilen
çalışma ziyaretleri, konusu modern yabancı diller olan kişilere, özel önem taşıyan bir varlık olarak dil
becerilerini geliştirmeye yardımcı olması muhtemeldir.
Öğrenciler de ayrıca doğrudan - yenilikçi BIT-tabanlı teknolojiler kullanan işbirlikçi projelere ya da
öğretmenleri tarafından başlatılan yabancı okul değişimlerine dahil olarak - ya da dolaylı bir şekilde
öğretim becerilerini geliştirmek için motive olduklarında ve okulda öğrenme için Avrupa'da uluslararası
boyutun bir parçası olduğunda uluslararası öğretmen hareketliliğinden faydalanabilir. Bu durum kendi
başlarına yurtdışına çıkamayacak öğrenciler için çok önemli olabilir.
Okullar da öğretmenlerinin uluslararası mesleki hareketliliğinden kazanç elde edebilir. Bu personel,
meslektaşlarıyla bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunarak iyi uygulamaları yaymaya yardımcı
olabilir. Ayrıca tüm okul topluluğunun sanal ya da fiziksel hareketliliğe (örneğin, Avrupa işbirliği
projeleriyle) olan bağlılığını da destekleyebilir. Başka bir ülkeden gelen öğretmenleri ağırlama da okul
topluluğunun deneyimini zenginleştirmenin bir yoludur.
Bu bölüm ortaokul öğretmenlerinin (ISCED 2) mesleki amaçları için uluslar arası hareketliliğin bir
resmini sağlar. Böyle bir hareketlilik ya başlangıç öğretmen eğitimi (BÖE) sırasında ya da bir
uygulama öğretmeni olarak ikamet edilen ülkeden başka bir ülkeye mesleki amaçlar için fiziksel
hareketlilik olarak tanımlanır. Özel hareketlilik - mesleki-olmayan amaçlar için yurtdışına tatil seyahati
gibi amaçlar - burada dikkate alınmaz. Ayrıca, TALIS 2013 anketi, bu tanımı yabancı bir eğitim
kurumunda ya da okulda geçirdiği bir hafta ya da daha fazla süre için kısıtlar ve konferanslara ya da
çalıştaylara katılmak için yurtdışına yapılan seyahatleri dikkate almaz.
Bölüm aynı zamanda genel katılımına ilişkin bilgileri içerir ve öğretmenlerin kariyerlerinde uluslar arası
hareketliliğin zamanlamasını dikkate alır. Mesleki amaçlar için yurt dışına gitmenin başlıca
sebeplerinin yanı sıra uluslararası hareketliliğe ilişkin belirli faktörlerin etkisini inceler; bunların
(22) Eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğine ilişkin stratejik bir çerçeve için 12 Mayıs 2009 Konsey sonuçları bildirgesi ("ET 2020"),
OJ C 119, 28.05.2009, s. 3.
(23) Öğrenme hareketliliğine ilişkin karşılaştırmalı değerlendirme için Konsey sonuçları bildirgesi, OJ C 372, 20.12.2011, s. 33.
(24) "Erasmus+": Eğitim, gençlik ve spor için birleşik program oluşturan 11 Aralık 2013 tarihli Avrupa Parlamantosu ve Konseyin
1288/2013 nolu Düzenlemesi (AB) ve 1719/2006/EC, 1720/2006/EC ve 1298/2008/EC nolu kararların feshedilmesi, OJ
L 347, 20.12.2013, s. 52.
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arasında yaş, hizmet süresi, cinsiyet, öğretilen ders(ler) ve AB düzeyindeki mevcut hareketlilik
şemaları ya da ulusal ya da bölgesel yetkililer tarafından düzenlenen programlar bulunmaktadır. Son
olarak, öğretmenlerin uluslararası hareketliliğe katılma olasılığını belirlemede çeşitli faktörlerin
belirleyici değerini ölçmek amacıyla bir dizi birleşik inceleme yürütülmektedir.
TALIS 2013 anketi 19 AB Üye Devleti de dahil olmak üzere 22 Avrupa ülkesini kapsamaktadır. Ancak,
iki AB Üye Devletinin - Bulgaristan ve Birleşik Krallık (İngiltere) - ve AB üyesi olmayan bir ülkenin Sırbistan - uluslararası hareketliliğe ilişkin sorulara özellikle katkısı olmamıştır. Sonuç olarak, TALIS
2013'teki şekillere ilişkin tüm AB ortalamaları bu bolümdeki 19 AB Üye Devleti yerine 17 devleti
referans göstererek hesaplanmıştır.

4.1.

Katılım ve yaş

TALIS 2013 anketi, aşağıdaki ifadeyi içererek mesleki amaçlar için yurt dışında öğretmen
hareketliliğine ilişkin soruyu tanıtmıştır: "Öğretmen olarak kariyeriniz boyunca ya da öğretmen
eğitimi/öğretimi sırasında mesleki amaçlar için hiç yurt dışında bulundunuz mu?" Mesleki amaçlar için
öğretmenler tarafından yurtdışına yapılan seyahat sıklığına ya da son zamanlarda ne kadar olduğuna
ilişkin TALIS anketinden herhangi bir sonuç çıkmamıştır.
Şekil 4.1'de gösterildiği gibi, AB'deki öğretmenlerin %27.4'ü mesleki amaçlar için en az bir kez
yurtdışında bulunmuştur. Ankete katılan Avrupa eğitim sistemlerinin neredeyse yarısında, hareketlilikte
bulunan öğretmen nüfusunun oranı - bu anlamda - daha da düşüktür. Bu durum Belçika (Flaman
Topluluğu), Fransa, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya için de geçerlidir.
Hareketlilikte bulunan öğretmenlerin oranı İskandinav ve Baltık ülkelerinde en yüksektir. İskandinav
ülkeleri için, öğretmenlerin üçte ikisinden fazlasının mesleki amaçlar için yurtdışında bulunduğu
İzlanda'da ve yarısından fazlasının da mesleki amaçlar için yurt dışına gittiği Norveç'te oranlar istisnai
olarak yüksektir.

Şekil 4.1: Mesleki amaçlar için yurtdışında bulunmuş ortaokul öğretmenlerinin oranı (ISCED 2), 2013

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (bakınız ekteki Tablo 4.1).

Çoğu ülkede, (uluslararası) hareketliliğin ve hareketlilikte bulunmayan öğretmenlerin yaş ortalaması
aşağı yukarı aynıdır (bakınız ekteki Tablo 4.2). Bu da yaşlarının genellikle mesleki amaçlar için
yurtdışına yapılan seyahat ile ilgili çok da belirleyici bir faktör olmadığı anlamına gelmektedir. Ancak,
birkaç ülkede, hareketlilikte bulunan ve bulunmayan öğretmenlerin yaş ortalamaları arasındaki fark üç
yıldan fazladır. Belçika'da (Flaman Topluluğu), hareketlilikte bulunan öğretmenlerin ortalama yaşı
(36.6 yaş) hareketlilikte bulunmayanlara (40.0 yaş) göre daha düşükken bu durumun tam tersi bir
eğilim Estonya, Finlandiya ve İzlanda'da belirgindir (hareketlilikte bulunan öğretmenler için sırasıyla
49.9, 46.3 ve 46.5 yaş ve bulunmayanlar için 46.6, 42.3 ve 41.3 yaş).
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4.2.

Öğretmenlerin kariyerlerinde uluslar arası hareketliliğin zamanlaması

Öğretmenler ya BÖE sırasında ya da uygulamalı öğretmen olarak mesleki nedenlerle hareketlilikte
bulunabilir. TALIS 2013 veritabanı, bu aşamaların birinde ya da her ikisinde yurt dışında bulunmuş
öğretmenlerin oranı hakkında yararlı bilgiler sağlar.

Şekil 4.2: BÖE sırasında ya da uygulama öğretmeni olarak (ya da her ikisi de) mesleki amaçlar için yurtdışında
bulunmuş ortaokul öğretmenlerinin dağılımı (ISCED 2), 2013

Yalnızca öğretmen eğitiminin parçası olarak
öğrenci olarak

Yalnızca öğretmen
olarak

Hem öğrenci (öğretmen eğitiminin parçası olarak) hem de
öğretmen olarak

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (bakınız ekteki Tablo 4.3).

Şekil 4.2'den anlaşıldığı üzere, TALIS 2013'te incelenen hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde,
sadece bir öğretmen olarak yurt dışına gitmiş olanların oranlarının gösterilen diğer iki kategoriden
daha fazla olduğu açıktır. Bir bütün olarak AB'de, öğretmenlerin %12.4'ü sadece öğretmen olarak,
%5.9'u sadece BÖE sırasında ve %3.6'sı ise hem öğretmen olarak hem de öğrenci olarak yurt dışında
bulunduklarını belirtmiştir. Yüksek öğretmen hareketliliği oranlarının olduğu Estonya, Letonya,
Finlandiya ve İzlanda'da (bakınız Şekil 4.1), sadece öğretmen olarak mesleki amaçlar için yurt dışında
bulunanların oranı %26.2 (Finlandiya'da) ile %54.1 (İzlanda'da) arasında değişmekle beraber özellikle
yüksektir.
Buna karşılık, Belçika (Flaman Topluluğu) ve İtalya'da, uluslararası hareketlilikte bulunan
öğretmenlerin daha yüksek oranı sadece öğrenci olarak mesleki amaçlarla yurtdışında bulunmuştur.
Yüksek öğretmen hareketlilik oranına sahip ülkelerden biri, alışılmadık bir modelin görüldüğü Norveç'tir
(bakınız Şekil 4.1). Sadece öğretmen olarak hareketlilik Norveç'te ilk sırada iken (%22.8) diğer iki
kategori yine de iyi bir şekilde temsil edilmektedir ve aslında incelenen ülkeler arasında en yüksektir
("yalnızca öğretmen eğitiminin parçası olarak öğrenci olarak" durumunda %15.7 ve "hem öğrenci hem
de uygulama öğretmeni olarak" kategorisinde %9.8 ile).
öğretmen adaylarının genç olduğunda ITE genellikle yapılır. Dolaylı bir şekilde, bu nedenle, onların
BÖE aday öğretmenler genç olduğunda genellikle üstlenilir. BÖE'lerinin bir parçası olarak yurtdışına
gitmelerine ilişkin mevcut bir eğilim olup olmadığını belirlemenin dolaylı bir yolu bu aşamada bunu
yapmış öğretmenlerin ortalama yaşlarıyla bunu sadece uygulama öğretmeni olarak yapmış
öğretmenlerin ortalama yaşlarıyla karşılaştırmaktır.
Şekil 4.3'de gösterildiği gibi, BÖE'lerinin parçası olarak yurtdışında bulunmuş öğretmenlerin yaş
ortalamalarıyla bunu uygulama öğretmeni olarak yapmış öğretmenlerin yaş ortalamaları arasında
AB'de hemen hemen hiç fark yoktur. Ancak, öğrenci olarak yurt dışına gitmiş olanların yaş ortalaması
sadece öğretmen olarak yurtdışına gitmiş olanların yaş ortalamasından beş yaştan fazla olmak üzere
daha düşüktür (Belçika (Flaman Topluluğu'nda 5.8 yaş), Hollanda (5.9 yaş), Portekiz (5.4 yaş) ve
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Romanya (7.6 yaş)). Bu da BÖE sırasındaki hareketliliğin bu eğitim sistemlerinde daha yeni bir eğilim
olduğunu göstermektedir.

Yaş

Yaş

Şekil 4.3: BÖE sırasında ya da uygulama öğretmeni olarak mesleki amaçlar için yurtdışında bulunmuş ortaokul
öğretmenlerinin ortalama yaşları (ISCED 2), 2013



Öğretmen eğitiminin parçası olarak öğrenci olarak



Yalnızca öğretmen olarak

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (bakınız ekteki Tablo 4.4).

4.3.

Öğretilen dersin etkisi

Öğretmenlerin uluslararası hareketliliği, Şekil 4.4'te gösterildiği gibi, öğretilen ders(ler)in doğasına da
bağlı olabilir.
İzlanda dışında incelenen tüm ülkelerde, modern yabancı dil öğretmenleri Şekil 4.4'te temsil edilen
diğer dört ana dersin öğretmenleriyle karşılaştırıldığında en hareketli olanıdır. AB'de, bu öğretmenlerin
yarısından fazlası yurt dışında bulunmuştur. Modern yabancı dil öğretmenlerinin açıkça öğrettikleri dili
uygulamaları gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerine aktarmak için daha derin bir kültürel anlayış
kazanmak için, öğrettikleri dile karşılık gelen ülkelerden biri ile yakın temas deneyimine ihtiyaçları
vardır. Diğer ders öğretmenlerinden daha fazla bu öğretmenler için uluslararası hareketlilik mesleki bir
ihtiyaç gibi görünmektedir.
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Şekil 4.4: Öğretilen derse göre, mesleki amaçlar için yurtdışında bulunmuş ortaokul öğretmenlerinin oranı
(ISCED 2), 2013
A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A Modern yabancı diller B Sosyal bilimler C Okuma, yazma ve edebiyat D Fen E Matematik
Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (bakınız ekteki Tablo 4.5).

Ancak, madalyonun diğer tarafında AB'de incelenen modern yabancı dil öğretmenlerinin %40'ından
fazlası mesleki amaçlar için hiç yurtdışında bulunmuş olmamaları gerçeği vardır ve bu da yabancı
dillerin öğretiminin kalitesiyle muhtemelen ilgilidir. Birkaç ülkede, bu durum söz konusu yabancı dilin
durumundan kısmen kaynaklanıyor olabilir. Fransızca'nın Belçika'da ulusal bir dil olmasına rağmen
Belçika'nın Flaman Topluluğu'nda örneğin Fransızca eğitim dili olmadığından modern bir yabancı dil
olarak kabul edilir (bakınız EACEA/Eurydice/Eurostat, 2012, s. 18 ve s. 47). Bu da Flaman
Topluluğu'nda Fransızca öğreten Belçikalı öğretmenlerin kendi ülkelerinde dil becerilerini uygulamaları
anlamına gelebilir.
Mesleki amaçlarla yurtdışında bulunmuş tüm öğretmenlerin oranının karşılaştırması sıralamasında 10.
olan İspanya (bakınız Şekil 4.1) bunu gerçekleştirmiş olan modern yabancı dil öğretmenlerinin en
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yüksek yüzdesine sahiptir. Modern yabancı dil öğretmenlerinin mesleki hareketliliğiyle ilgili olarak bu
ülke yaklaşık yüzde 10'la AB ortalamasının üzerindedir.
Modern yabancı dil öğretmenlerinden sonra, derse göre en hareketli gruplar, sosyal bilimler ve
okuma, yazma ve edebiyat öğretmenleridir. Modern yabancı dil öğretmenlerinin oranının sadece
yarısı kadar olmasına rağmen, bu iki grubun yaklaşık dörtte biri mesleki amaçlar için yurtdışına
gitmiştir.
Mesleki amaçlar için yurtdışında bulunduğunu bildiren %20'nin altındaki fen ve matematik
öğretmenleri AB'de en az uluslararası hareketlilikte bulunmuş gruplardır.
Mesleki amaçlarla yurtdışında bulunmuş öğretmenlerin en yüksek oranlarının olduğu yedi ülkede,
Estonya, Kıbrıs, Letonya, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Norveç (bakınız Şekil 4.1), beş ana der içinden
en az üçünde AB ortalamasını %10 ya da daha fazla geçen yüksek oranda hareketlilikte bulunmuş
öğretmenler vardır.
Şekil 4.4'te gösterildiği gibi, okul dersine bakılmaksızın yurtdışında mesleki bir faaliyete katılım
durumunda İzlanda uluslararası hareketlilikte bulunan öğretmenler açısından belirgin bir şekilde en
büyük paya sahiptir.

4.4.

Uluslararası öğretmen hareketliliğinin amaçları

Şekil 4.5, uluslararası hareketlilikle hangi sebepten dolayı yurtdışına gitmiş öğretmenlerin oranlarını
gösterir. TALIS 2013 anketinde, hareketlilikte bulunan öğretmenlerden gerekli görünen cevaplar
vermeleri istenmiştir. Bu nedenle, Şekil 4.5'teki yüzdeler diğerlerinde gösterilen oranlarla anlamlı
olarak karşılaştırılamaz.
Ziyaret eden öğrencilere eşlik etme, AB'de bunu belirten öğretmenlerin %44.2 oranıyla mesleki
hareketliliğin en yaygın nedenidir. Çek Cumhuriyeti, Fransa, Kıbrıs ve Portekiz'deki öğretmenlerin
yarısından fazlası bu amaçla yurt dışına gittiğini belirtmiştir.
Dil öğrenmenin yurtdışına gitme nedenlerinden olduğunu belirten AB'de hareketlilikte bulunan
öğretmenlerin %39.6'sı bunu da yaygın bir şekilde belirtmiştir; İspanya ve İtalya'da hareketlilikte
bulunmuş öğretmenlerin yarısından fazlası içinde durum bu şekildedir.
Öğretmen eğitiminin bir parçası olarak yurtdışında eğitim görme de AB'deki öğretmenlerin
%37.8'i ve İtalya'da neredeyse iki öğretmenden biri tarafından belirtilen yaygın sebeplerdendir.
Yurtdışındaki okullarla temas kurulması okullar arasında işbirliği kurulması ya da yurtdışındaki bir
okula öğrenciler tarafından yapılan ziyaretleri organize etmede bir hazırlık aşamasıdır. Bu tür bir
hareketlilik genelde BIT kullanarak ziyaretin fiziksel ya da sanal öğrenci hareketliliğinin daha uzun bir
süresinin küçük bir parçası olduğu orta vadeli bir projedeki öğretmen ve öğrencileri kapsar. AB'de,
hareketlilikte bulunan öğretmenlerin %32.2'si temas kurmak için yurtdışına gittiğini belirtirken Estonya,
Polonya ve Romanya'da hareketlilikte bulunan öğretmenlerin yarısından fazlası da aynı nedeni
belirtmiştir.
Yurtdışında öğretim, hareketlilik için bir gerekçe olarak AB'deki öğretmenlerin %20.4'ü tarafından
belirtilmiştir. Romanya bu sebebin en yaygın olduğu (söz konusu öğretmenlerin %37.9'u) ve bu
sebebin "yurtdışındaki okullarla temas kurma"nın (öğretmenlerin %57.6'sı) arkasında ikinci sırada
geldiği ülkedir. Romanya ayrıca uluslararası öğretmen hareketliliğinin ancak %20'ye ulaştığı üç
ülkeden biridir (bakınız Şekil 4.1).
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Son olarak, diğer dersleri öğrenmek için yurtdışına gitme, bu amaçla yurtdışına gittiğini bildiren
AB'de hareketlilikte bulunan öğretmenlerin sadece %8.1'i için diğerlerinden çok daha az yaygın bir
nedendir.

Şekil 4.5: Yurtdışına gitmeleri için mesleki sebeplerine ilişkin ortaokuldaki öğretmenlerin hareketlilik oranı
(ISCED 2), 2013

A

Ziyaret eden
öğrencilere eşlik etme

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

B

Dil
öğrenme

C

Öğretmen eğitimlerinin bir parçası
olarak eğitim görme

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (bakınız ekteki Tablo 4.6).
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Yurtdışındaki okullarla
temas kurma

E Öğretim F

Diğer dersleri
öğrenme
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4.5. Finansman taslakları
Organizasyon
AB'de, hem BÖE hem de hizmet-içi sırasında öğretmen hareketliliğinin temel finansman araçları
25
Erasmus + (2014-2020), AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı'dır. Bu programla ( ), hem
mezun olma hem de uygulama öğretmenleri yurt dışında eğitim ya da mesleki gelişime katılmak için
hareketlilik hibeleri alabilir ve ayrıca hareketliliklerini gerektiren uluslararası projelerde yer alabilirler.
Şekil 4.6, uluslararası öğretmen hareketliliği için ulusal üst düzey taslakları olan ülkeleri gösterir. Bu tür
programlar çoğunlukla batı ve kuzey Avrupa olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasında
mevcuttur. İspanya'da, bazı öğretmen hareketliliği programları ulusal olarak ve diğerlerinde Özerk
Topluluklar tarafından düzenlenir. Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya'da olduğu gibi merkezi bir
programı olmayan bazı ülkelerde de bölgesel hareketlilik programları bulunmaktadır.

Şekil 4.6: Ortaokulda öğretmenlerin uluslararası hareketliliğine ilişkin ulusal üst-düzey şemalar (ISCED 2), 2013/14

Tüm okul ders öğretmenlerine ilişkin
ulusal üst-düzey taslakları
Özellikle modern yabancı dil
öğretmenlerini hedefleyen ulusal üstdüzey taslaklar
Ulusal üst-düzey taslak
bulunmamaktadır

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye-özgü not
İtalya: Modern yabancı dil öğretmenlerini hedefleyen taslak ayrıca Akademik İngilizce Eğitimi'ni (CLIL) de kapsamaktadır.

Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya'da bazı mevcut ulusal üst-düzey taslaklar özellikle modern
yabancı dil öğretmenlerini hedef almaktadır. Belçika (Flaman Topluluğu) ve Hırvatistan'da, mevcut tek
taslak türü şu anda budur.
Yurt dışında dil öğretimini teşvik etmek amacıyla, bazı ülkeler başka yerlerde kendi dillerini öğreten
modern yabancı dil öğretmenleri için hareketlilik programlarını ya da iki dilli eğitim projeleri
kapsamında kendi vatandaşları için hareketlilik programlarını tanıtmıştır.
Almanya'da, "Okullar: Gelecek için Ortaklar" girişimi (Schulen: Partner der Zukunft – PASCH), Almanca öğretmenleri için
Almanya'da eğitim ve iş programlarını destekler. Goethe Enstitüsü, Almanca öğretmenlerine yurtdışında bireysel hareketlilik için hibe
sunar.

(25) Bu program, Hayatboyu Öğrenme Programı'nı (LLP, 2007-2013) ve özellikle okul sektörü için Comenius alt-programını
içererek personel harekeliliğini destekleyen önceki benzer programları takip eder.
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Avusturya, Avusturyalı öğretmenler tarafından sunulan yardımla, bazı Almanca konuşulmayan komşu ülkelerdeki iki dilli okul
projelerini desteklemektedir.

Belçika (Flaman Topluluğu), Almanya, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Letonya, Avusturya,
Birleşik Krallık ve Karadağ uluslararası öğretmen hareketliliğini desteklemek için ikili anlaşmalar
tanıtmıştır.
Finlandiya'da, Eğitim ve Araştırma 2011-2016 kalkınma planında ( ) belirtildiği üzere, uluslar
arasıcılığın eğitimin önemli bir parçası olarak, ulusal sübvansiyonlar okulları uluslararası hale getirmek
amacı ve genellikle personel hareketliliği bileşenini içeren projelere verilir.
26

Birleşik Krallık'ta, öğretmenler Milletler Topluluğu Öğretmen Değişim Programı tarafından sağlanan
destekle Milletler Topluluğu ülkelerindeki değişimlere katılabilir.
Sekiz Kuzey ve Baltık ülkesi (Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve
Norveç) çeşitli eğitim işbirliği faaliyetlerine katılımları destekleyen Nordplus Programı'na katılmaktadır.
Nordplus'ın farklı hedef gruplarını ve eğitim alanlarını amaçlayan birçok alt programı vardır. Diğerleri
arasında Nordplus Gençlik Programı, ortaokuldaki uluslararası öğretmen hareketliliğini finanse eder.

Katılım
Uluslar arası hareketlilik için mevcut ulusal üst-düzey taslaklar sunulduktan sonra, bunlarda ve/veya
bir AB programında yer almış olduğunu bildiren hareketlilikte yer almış öğretmenlerin oranlarını
gözlemlemek ilginçtir. TALIS 2013 anketinde, hareketlilikte bulunan öğretmenlere "bir AB programında
öğretmen olarak (örneğin Comenius)" ve/veya "bölgesel ya da ulusal bir programda öğretmen olarak"
mesleki amaçlar için yurtdışına gidip gitmedikleri şeklinde iki soru sorulmuştur. Bu nedenle, BÖE
sırasında stajyer öğretmenlerin bu tür programlara katılımlarına ilişkin herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır.
Şekil 4.7, AB programının açık arayla ana finansman taslağı olduğunu göstermektedir. Ulusal ya da
bölgesel durumuyla karşılaştırıldığında onda bir oranında, hareketlilikte bulunmuş öğretmenlerin
neredeyse dörtte biri AB programı altında mesleki amaçlar için yurtdışına gitmiştir. AB içinde, ulusal ya
da bölgesel programlar durumunda onda bir ile karşılaştırıldığında, hareketlilikte bulunan
öğretmenlerin neredeyse dörtte biri bunu AB fonu ile yapmıştır. Birkaç ülkede, bu eğilim AB fonuyla
yurtdışına giden öğretmenlerin ulusal ya da bölgesel fonla gidenlerin üç katından daha fazla olduğu
yerlerde daha da belirgindir. Danimarka, Hollanda, Portekiz ve İsveç'te durum bu şekildedir.
Finansman taslaklarının her iki türü için katılımın Estonya'da oldukça yüksek ve Fransa'da düşük
olmasına rağmen sadece Estonya ve Fransa'da, her iki finansman kaynağının etkisi hemen hemen
aynıydı.

Şekil 4.7: Bir hareketlilik programı desteğiyle mesleki maçlar için yurtdışına gitmiş ortaokul öğretmenlerinin oranı
(ISCED 2), 2013
%

%

(26) http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm03.pdf?lang=en [Erişim tarihi 15 Haziran 2015].
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AB programı

Ulusal ya da bölgesel program

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (bakınız ekteki Tablo 4.7).

Açıklayıcı not
Şekil, AB programının desteği ve ulusal ya da bölgesel programların desteğiyle yurtdışına gitmiş öğretmenlerin dağılımını
göstermektedir. Öğretmenler her iki tür programı da kullanmış olabilir. Ayrıca bu programların desteği olmadan da yurtdışına
gitmiş olabilirler.

AB'de hareketlilikte bulunmuş öğretmenlerin sadece %10.9'u ulusal fon tarafından desteklenmektedir.
Sadece Hırvatistan'da hareketlilikte bulunmuş öğretmenler bu tür finansmanın bir sonucu olarak
özellikle yurtdışına gittiklerini bildirmiştir. Ancak Hırvatistan'ın incelenen tüm Avrupa ülkelerinde en az
hareketlilikte bulunan öğretmen nüfusa sahip ülke olması (bakınız Şekil 4.1) ve ancak son zamanlarda
AB hareketlilik programlarına katılmak için uygun olması gerçeği uluslararası öğretmen hareketliliğinde
AB fonunun düşük etkisine karşılık gelebilir.
Uluslararası öğretmen hareketlilik oranları (bakınız Şekil 4.1), bu tür hareketlilik için ulusal üst-düzey
taslakların varlığı ya da yokluğu (bakınız Şekil 4.6) ve AB'de ve/veya ulusal ya da bölgesel
programlarda yer almış hareketlilikte bulunan öğretmenlerin oranlarından birkaç sonuç çıkabilir.
İlk olarak, ulusal üst-düzey bir taslağın varlığı uluslararası hareketlilikte bulunan öğretmenlerin daha
yüksek bir oranına neden olmaz. AB ortalamasının altında bir uluslararası öğretmen hareketliliği
oranına sahip ülkelerden yarısının ulusal üst-düzey hareketlilik taslakları bulunmaktadır; Belçika
(Flaman Topluluğu), Hırvatistan, Fransa ve İtalya. Ancak, Hırvatistan hariç, bu ülkelerin bu taslaklar
altında desteklenen uluslararası hareketlilikte bulunan öğretmenlerin oranı oldukça düşüktür (%5.2 ve
%7.1 arasında). Uluslararası öğretmen hareketliliğinin AB ortalamasının altında ve ulusal üst-düzey
taslakları olmayan ülkelerin diğer yarısında, AB programı önemli bir rol oynar. Bu durum açıkça
Polonya, Portekiz ve Romanya ve daha az bir ölçüde Slovakya için geçerlidir.
Mesleki amaçlar için en yüksek öğretmen hareketliliği olan altı ülke (Estonya, Letonya, Finlandiya,
İsveç, İzlanda ve Norveç) İskandinav Bakanlar Konseyi tarafından uzun süredir finanse edilen bir
hareketlilik programı olan Nordplus'da yer almış İskandinav ve Baltık ülkeleridir. Estonya ulusal ya da
bölgesel finansmanla desteklenmiş hareketlilikte bulunan öğretmenlerin en yüksek oranına sahipken
(%25.8) Estonya, Letonya ve Finlandiya da AB ortalamasının üzerinde olup AB fonu almış olup
hareketlilikte bulunan öğretmenlerin oranlarına sahiptir.

4.6.

Bazı faktörlerin göreceli etkisi

Uluslararası öğretmen hareketliliğinin olasılığını tahmin etmede belirli bir faktörün potansiyel değerine
odaklanma, hareketliliğe ilişkin gerçek olası etkisini yanlış temsil edebilir. TALIS 2013 anketinde
belirlenen on bir faktör, birbirinin kontrolü altında, uluslar arası hareketliliğe ilişkin belirleyici etkisini test
etmek için seçilmiştir (bakınız Şekil 4.10). Bunlar aşağıdakilerle ilgilidir:
• cinsiyet özellikleri: erkek olma;
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• öğretilen ders: modern bir yabancı dilin öğretimi;
• istihdam kriterleri: daimi çalışan statüsüne sahip öğretmenler; hizmette 10 yıldan fazlasını
tamamlamış öğretmenler; 15 000'in üzerinde bir nüfusa sahip bir şehirde çalışmış öğretmenler;
• mesleki gelişim faaliyetlerine (SMG) katılım: önceki 12 ay içinde SMG faaliyetlerinde yer almış
öğretmenler. Uluslararası hareketliliği engelleyebilecek şekilde SMG'ye katılıma ilişkin iki potansiyel
engel de ayrıca ele alınmıştır: aile sorumlulukları yüzünden zaman kısıtlaması ve SMG maliyeti;
• işten memnun olma ve öğretim yaklaşımları: işbirlikçi bir yaklaşım benimseme; yapılandırmacı bir
yaklaşım benimseme.
Yurtdışında harcanan zamanda öğretmenlerin yerine başka öğretmen getirme olasılığı gibi diğer
belirleyici faktörleri de dikkate almak ilginç olabilirdi. Ancak bu konuya ilişkin TALIS 2013'ten herhangi
bir veri mevcut değildir.
Diğer tüm faktörlerin kontrolü altında bu faktörlerin her birinin incelenmesi, özellikle üç faktörün
hareketlilik üzerine güçlü bir belirleyici etkisi olduğunu önermiştir:
1. "modern bir yabancı dilin öğretimi";
2. "son 12 ay içinde mesleki gelişim etkinliklerine katılım';
3. "10 yıldan fazla öğretmen olarak çalışma".
Şekil 4.8, seçilen tüm 11 faktörün kontrolü altında, bu üç ana faktörün göreceli oranlarını gösterir.
TALIS 2013 tarafından incelenen tüm Avrupa ülkelerindeki (İzlanda hariç) uluslararası hareketliliğe
ilişkin temel belirleyici faktör "modern bir yabancı dilin öğretimi"dir. Bir bütün olarak AB'de, eğer
öğretmenler modern bir yabancı dil öğretirse uluslararası hareketlilikte bulunma olasılıkları yaklaşık altı
kat daha fazladır ve modern yabancı diller uluslararası hareketlilikte bulunan öğretmenlerin en yüksek
oranının olduğu derstir (bakınız Şekil 4.4). Daha önce de belirtildiği gibi, İzlanda'nın yüksek
uluslararası hareketlilik oranı herhangi bir dersle ilgili olmadığından fakat hepsine eşit derecede
yayıldığından istisna bir ülkedir. Üç ülkede, mesleki amaçlar için uluslararası öğretmen hareketliliği
olasılığı yabancı dil öğretmenleri arasında on kat daha fazladır. Bu ülkeler İspanya (10.4 göreceli oranı
ile), Fransa (11.3) ve İtalya'dır (11.4). Bu bulgu İspanya'nın modern yabancı dil öğretmenlerinin
hareketliliğinin en fazla paya sahip olduğunu gösteren Şekil 4.4'te yansıtılmaktadır. Tüm dersler
birleştiğinde böyle bir hareketliliğin her iki ülkede AB ortalamasının altında olmasına rağmen modern
yabancı diller aynı zamanda Fransa ve İtalya'da uluslararası öğretmen hareketliliğinin AB
ortalamasının üstünde olduğu tek derstir (bakınız Şekil 4.1).

Şekil 4.8: Mesleki amaçlar için ortaokuldaki öğretmenlerin uluslararası hareketliliğindeki başlıca belirleyici
etkenler (ISCED 2), 2013
Göreceli oranlar

Göreceli oranlar
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Modern bir yabancı dilin öğretimi



Son 12 ay içinde mesleki gelişim faaliyetlerine katılım



10 yıldan fazla öğretmen olarak çalışma

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (bakınız ekteki Tablo 4.8).

Açıklayıcı not
Çoklu lojistik regresyon açıklaması için, bakınız İstatistiksel Not.
Bu şekil 11 seçilmiş faktörün kontrolü altında her faktörün öğretmenlerin uluslar arası hareketliliğine belirleyici etkisini
göstermektedir (bakınız Şekil 4.10).
Belirleyici faktörlerle göreceli oranlar - bakınız Ekteki Tablo 4.8'deki önemli göreceli oranlar - sorunun puanına göre uluslararası
öğretmen hareketliliğinin artan olasılığını temsil etmektedir.

Mesleki amaçlar için uluslararası öğretmen hareketliliğini tahmin etmede ikinci sırada "son 12 ay
içinde mesleki gelişim faaliyetlerine katılım" gelir (ayrıca bakınız Bölüm 3). Modern bir yabancı dilin
öğretiminden düşük fakat Fransa dışında incelenen tüm Avrupa ülkelerinde uygulanma etkisiyle çok
daha düşük bir belirleyicilik değeri vardır. AB genelinde göreceli oranı 1.2'dir. Bu faktörün belirleyicilik
değeri uluslararası hareketliliğin öğretmenlerin kendi anlayış ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin
kullanımını arttırmak için SMG'yi üstlenmeleri için teşvik ederek uygulamalı öğretim için yeni
yaklaşımlar
keşfetmelerine
olanak
sağlayabilme
olasılığıyla
ilişkilendirilebilir.
Avrupa
Parlamentosu'nun AB'de okul öğretmenlerinin hareketliliği üzerine yapılan çalışması (2008, s. 118)
"katılımdan ziyade bir hareketlilik programıyla ilişkili olan tek sonuç olma, [...] katılım birçok öğretmen
arasında öğrenciler için daha iyi bir öğrenme deneyimi ile sonuçlanan tamamlanması sonrası devam
eden mesleki gelişime yol açtığını" belirtmiştir.
"10 yıldan fazla öğretmen olarak çalışma", TALIS 2013 yılında incelenen Avrupa ülkelerinin üçte
ikisinde uluslararası hareketlilik açısından belirleyici bir faktördür. Bu faktörün istatistiksel olarak
anlamlı olduğu ülkelerde, hizmette 10 yıldan fazla bulunan öğretmenlerin mesleki amaçlar için yurt
dışında bulunmuş olma olasılıkları daha yüksektir. Estonya, Letonya, Finlandiya ve İzlanda'da, buna
ilişkin göreceli oranlar, 2.0 ve 2.6 arasında olmak üzere biraz daha yüksektir. Ancak Belçika'da
(Flaman Topluluğu) ters bir eğilim belirgindir. Hizmet deneyimi 10 yıldan az olan öğretmenlerin
hareketlilikte bulunma olasılıkları daha yüksektir (1.7 göreceli oranla). Bu durum, hareketlilikte bulunan
öğretmenlerin nüfusun yaş ortalamasının 40'ın üzerinde olduğu incelenen diğer tüm Avrupa eğitim
sistemlerinin aksine, Topluluk'taki hareketlilikte bulunmuş öğretmen nüfusunun ortalama yaşının 40
yaşın altında (36.6) olduğu gerçeği ile ilişkilendirilebilir (bakınız ekteki Tablo 4.2 ).
Bu üç ana belirleyici faktörün yanı sıra, diğer dördünün uluslararası hareketliliğe ilişkin TALIS 2013
sorularına yanıtlanan 19 Avrupa ülkesi arasından beş ila yedisinde belirleyicilik değerine sahiptir.
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Bu "erkek olma" için de geçerlidir. Bu belirleyici faktörü incelemeden önce, ilk önce TALIS 2013
verilerine göre kadın ve erkek öğretmenlerin dağılımı kısaca düşünülmelidir. Şekil 4.9'da gösterilen
cinsiyet dağılımı, öğretmenlerin hareketlilikte bulunup bulunmadığı ve modern yabancı diller öğretip
öğretmedikleri ("modern bir yabancı dilin öğretimi"nin en güçlü belirleyici faktör olduğu akılda tutularak)
gibi iki kriter açısından verilmektedir.

Şekil 4.9: Uluslararası hareketlilik, modern yabancı dillerin öğretimi ve cinsiyet olmak üzere üç kritere göre, AB'de
ortaokullardaki öğretmenlerin dağılımı (ISCED 2), 2013
Dil öğretmenleri

Dil öğretmeni olmayanlar

Hareketli

Hareketli değil

Hareketli

Hareketli değil

Kadınlar

10.1

7.5

9.5

42.2

Erkekler

1.8

1.4

6.2

21.4

%

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (bakınız ekteki Tablo 4.9).

Açıklayıcı not
Ortaokuldaki (ISCED 2) öğretmenler söz konusu ülkeye bağlı olarak ya "uzman" (sadece bir ders öğretenler) ya da "genel" (iki
ya da daha fazla ders öğretenler) olabilir. Böyle bir dersin en azından birinin modern bir yabancı dil öğretimi olan yerlerde,
öğretmenler "dil öğretmenleri"nin grubuna dahil edilmiştir.

Şekil 4.9'da görüldüğü gibi, hareketlilikte bulunan kadın öğretmenler hareketlilikte bulunan erkek
öğretmenlerin iki katından daha fazladır (sırasıyla %19.6 ve %8.0 toplam hareketlilik oranları ile). Bu
yüzden cinsiyet, hareketliliği açıklamak için incelenen tek bağımsız değişken olduğunda kadın olma
belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu faktör diğerlerinin kontrolü altında
olduğunda - ve özellikle de yabancı dil öğretimi - belirleyici faktör "erkek olma" olur (bakınız ekteki
Tablo 4.8). Buna şüphe yoktur, çünkü modern yabancı dil öğretimi durumunda, cinsiyete göre
hareketlilikte bulunan öğretmenlerin oranı neredeyse aynı iken (kadınlar için %56.8 ve erkekler için
%56.3) kadınlar için %18.4 ile karşılaştırıldığında, diğer dersler için erkeklerde %22.5 ile daha
yüksektir (bakınız Şekil 4.9). "Erkek olma", yedi Avrupa eğitim sisteminde, Belçika (Flaman Topluluğu),
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, Polonya ve Slovakya'da, uluslararası hareketlilik
açısından 1.2 ila 1.7 göreceli oranları arasında olmak üzere belirleyici bir faktördür.
Şekil 4.10 bu bölümde dikkate alınan 11 faktörün göreceli belirleyici etkisini özetlemektedir.

Şekil 4.10: Ortaokuldaki öğretmenlerin mesleki amaçları için uluslararası hareketliliklerine ilişkin 11 seçilmiş
etkenin belirleyici etkisinin görünüşü (ISCED 2), 2013
Tüm ülkeler = BE nl, CZ, DK, EE, ES, FR, HR, IT, CY, LV, NL, PL, PT, RO, SK, FI, SE, IS, NO
TEMEL BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER
(çoğu ülke için geçerli)
• Modern bir yabancı dilin öğretimi
(AB göreceli oranı: 6.1)

IS dışındaki tüm ülkeler için geçerli

• Son 12 ay içinde mesleki gelişim faaliyetlerine
katılım
(AB göreceli oranı: 1.2)

FR dışındaki tüm ülkeler için geçerli

• 10 yıldan fazla öğretmen olarak çalışma

13 ülke için geçerli:
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(AB göreceli oranı: 1.3)

CZ, EE, FR, HR, CY, LV, NL, PL, RO, SK, FI, SE, IS
Ve BE nl fakat ters eğilimle

DİĞER BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER
(daha az ülke için geçerli)
• Erkek olma

7 ülke için geçerli:
BE nl, CZ, DK, FR, NL, PL ve SK

• Daimi çalışan statüsü

7 ülke için geçerli:
CZ, ES, NL, FI, SE, IS ve NO
Ayrıca IT için de geçerli fakat ters eğilimle

• Aile sorumluluklarına ilişkin zaman
kısıtlamaları SMG'ye katılım için bir
engel olarak görülmemektedir

6 ülke için geçerli:
EE, FR, HR, PL, RO ve FI
Ayrıca DK için de geçerli fakat ters eğilimle

• Bir şehirde çalışma
(15 000'den fazla nüfusu olan)

5 ülke için geçerli:
CZ, CY, PL, RO ve SK

İLGİLİ OLMAYAN FAKTÖRLER
•

İş memnuniyeti

•

İşbirlikçi öğretim yaklaşımı

•

Yapılandırmacı öğretim yaklaşımı

•

SMG giderleri katılıma ilişkin bir engel olarak görülmemektedir

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (bakınız ekteki Tablo 4.8).

Açıklayıcı notlar
Bütün ülkeler: TALIS 2013'te yer alan ve aynı zamanda TALIS öğretmen anketinde öğretmen hareketliliği sorularına katkıda
bulunan 19 Avrupa ülkesi.
Çoklu lojistik regresyon açıklaması için, bakınız İstatistiksel Not.
Bu şekil 11 seçilmiş faktörün kontrolü altında her faktörün öğretmenlerin uluslar arası hareketliliğine belirleyici etkisini
göstermektedir (bakınız Şekil 4.10).
Belirleyici faktörlerle göreceli oranlar - bakınız Ekteki Tablo 4.8'deki önemli göreceli oranlar - sorunun puanına göre uluslararası
öğretmen hareketliliğinin artan olasılığını temsil etmektedir.

"Daimi çalışan statüsüne sahip olma", 1.2 ila 2.0 göreceli oranlarla, Çek Cumhuriyeti, İspanya,
Hollanda, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Norveç'te uluslararası öğretmen hareketliliğine katılım
açısından belirleyici bir faktördür. Belirli süreli sözleşmeli olan öğretmenlerin mesleki amaçlar için
yurtdışına gitmelerinin daha olası olduğu İtalya'da, belirleyici etki terstir.
"Aile sorumluluklarına ilişkin zaman kısıtlamalarının SMG'ye katılım için bir engel olmadığını
düşünme", 1.1 ila 1.2 arasındaki göreceli oranlarla Estonya, Fransa, Hırvatistan, Polonya, Romanya
ve Finlandiya olmak üzere altı ülkede uluslararası öğretmen hareketliliğine katılım açısından belirleyici
bir faktördür.
"15 000'in üzerinde nüfusa sahip bir şehirde çalışma", Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Polonya,
Romanya ve Slovakya'da belirleyici bir faktördür. Son üç ülkede, uluslararası hareketlilikte bulunan
öğretmenlerin oranı AB ortalamasından daha düşüktür (bakınız Şekil 4.1). Bu ülkelerde daha kırsal
alanlarda çalışan öğretmenler mesleki amaçlar için yurtdışına gitmelerine ilişkin başvurularını
hazırlarken daha az desteğe sahip olabilir.
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Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarla ilgili faktörlerin (özellikle iş memnuniyeti ve işbirlikçi ya da
yapılandırmacı öğretim yaklaşımı) uluslararası öğretmen hareketliliğine önemli herhangi bir etkisi
yoktur. Aynı durum SMG giderlerinin SMG'ye katılıma bir engel olarak düşünülmediği durum için de
geçerlidir. Bu faktör, muhtemelen SMG'ye katılım için bir engel olarak aile zaman kısıtlamalarından
daha az önemlidir çünkü uluslararası öğretmen hareketliliği genellikle hareketlilik programları
tarafından mali olarak desteklenmektedir.
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Öğretmen eksikliği, özellikle bazı derslerde ya da belirli coğrafi bölgelerde, Avrupa eğitim sistemleri
için giderek büyüyen bir sorun teşkil etmektedir. Bazı ülkelerde, yaşlanan öğretmen nüfusu (bakınız
Kısım 1.1.2) ve öğretmenlik mesleğinin azalan prestijine ilişkin genel algı sistemler üzerindeki baskıyı
artırabilir. Demografik ve işgücü piyasası eğilimlerinde yansıtıldığı gibi öğretmen arz ve talebini,
istatistiki projeksiyonları ve gelecekteki personel gereksinimlerinin tahminlerinin gözlenmesi öğretmen
eksikliğinden kaynaklanan açık için gerekli ilk adım olabilir.
Bazı Avrupa ülkelerinde, öğretmenlik mesleği en umut verici öğretmen adaylarını çekmeye ilişkin
elindeki gücün çoğunu kaybetmiştir. Yeni bir rapor (Avrupa Komisyonu, 2013), prestijdeki düşüş,
öğretmenlerin çalışma koşullarındaki bozulmalar ve diğer entelektüel mesleklerle karşılaştırıldığında
öğretmenlerin düşük maaşlarıyla ilişkilendirilebilir. Öğretmenlik mesleğini arttırmanın bir yolu, ilk başta
öğretmenlerin mesleki memnuniyeti ve toplumun öğretmenlik mesleğini nasıl algıladığı ve ikinci olarak
okul çevreleri ve çalışma koşullarıyla olumlu olarak ilişkilendirilen faktörlere odaklanmak olabilir.
Mesleki memnuniyet, normalde daha iyi performansla sonuçlanan daha büyük bir mesleki taahhüde
yol açtığından memnuniyeti ve öğretimin algılanan değerini etkileyen değişkenleri inceleme,
öğretmenlerinin eğitim çabalarını, mesleklerinin çekiciliğini, kendi öğretim yöntemleri kalitesini ve
öğrencilerinin kazanımlarını arttırmada öğretici olabilir.
Bu bölümün ilk kısmı, karar vericilere öğretmenlerin arz ve taleplerinin dengelenmesine yardımcı
olabilecek tedbirler üzerinde durur.
İkinci kısım, öğretmenlerin mesleklerinden ne kadar memnun olmalarına ve TALIS 2013 araştırmasına
dayanarak, toplumun buna ne kadar değer verdiğine ilişkin genel bakış açısı sağlar. Bu kısım ayrıca
mesleğin ne kadar değerli olduğuna ilişkin algılamalar üzerine bazı ülkelerde yapılan diğer
araştırmaların bir analizini içermektedir.
Üçüncü kısım, birçok ülkenin öğretmenlik mesleğinin imajını yeniden canlandırmak için hayata
geçirdiği "çekiciliği-arttırma" kampanyalarının örneklerini sağlar. Ayrıca okul ortamı, belli çalışma
koşulları, öğretmenlerin mesleki memnuniyetleri ve öğretmenlik mesleğinin toplumda nasıl
görüldüğüne ilişkin kendi saygı algıları arasındaki ilişkiyi inceler.

5.1. Öğretmen arz ve talebini gözlemleme
Yukarıda önerildiği gibi öğretmen arz ve talebinin etkin olarak gözlenmesi, sağlam bir analitik yaklaşım
ve doğru istatistiksel projeksiyonları gerektirir. Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu öğretmen arz ve
taleplerinin tahminine yardımcı olmak için adımlar attıklarını bildirmektedir. İstisnalar Hırvatistan, Kıbrıs
ve Sırbistan'dır.

Şekil 5.1: Ortaokulda öğretmen arz ve talep dengesini gözlemleye ilişkin ölçütler (ISCED 2), 2013/14

İleriye dönük planlama
İşgücü piyasasını gözleme
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Tedbir yok
Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Öğretim elemanı gereksinimlerinin ileriye dönük planlaması, gelecekteki en olası öğretmen arz ve taleplerinin senaryolarının
belirlenmesine dayanmaktadır. İncelenen veriler, doğum oranları ve göçün yanı sıra stajyer öğretmenlerin sayılarındaki
değişimlerle öğretmenlik mesleğindeki değişiklikler (emekli personel sayısı, öğretim dışı görevlere nakil, vb) gibi demografik
projeksiyonları içerir. Öğretim elemanı gereksinimlerinin ileriye dönük planlaması, uzun, orta ve/veya kısa süreli olabilir. Bu
planlama politikası söz konusu eğitim sisteminin göreceli merkezileşmesine (merkezsizleşme) bağlı olarak ulusal ya da bölgesel
düzeyde (ya da her ikisinde) geliştirilmiştir.
İşgücü piyasasını gözleme, işgücündeki genel eğilimlere bakar, ancak resmi hükümet planları ile ilgili değildir. Karar vericilere
öğretmen arz ve talep değişiklikleriyle ilgili bakış açısı sağlarken resmi olarak ileriye dönük planlar olarak kabul edilemez.

Ülkeye özgü not
İspanya: Sadece bazı Özerk Topluluklar öğretmen arz ve talebiyle ilgili olarak işgücü piyasasının izlenmesi için süreçler
geliştirmiştir.

Öğretmen arz ve taleplerini etkilemesi muhtemel faktörlerin gözlemine dayalı ileriye dönük planlama
politikaları, ülkelerin olası öğretmen fazlalığı ya da eksikliğini tahmin etmelerine ve uygun önlemleri
almalarına büyük ölçüde yardımcı olabilir. Yirmi iki Avrupa eğitim sistemi, öğretmen talebini tahmin
etme ve karşılama için ileriye dönük planlama uygulamaktadır.
Belçika'nın Flaman Topluluğu'nda, Eğitim ve Öğretim Bölümü, demografik veriler, başlangıç öğretmen eğitimindeki öğrenci sayısı
ve mesleği önceden bırakan yeni yeterli olmuş öğretmenlerin yüzdesini içeren bir dizi göstergeye dayalı Arbeidsmarktrapport –
prognose 2011-2015 ("İşgücü Piyasası Raporu - Öngörü 2011-2015") geliştirmiştir. Bu rapor söz konusu beş yıllık bir süre içindeki
öğretmen arz tahminini sağlar. Eğitim Hizmetleri Ajansı tarafından üretilen öğretmen arz ve talep üzerine dayalı bir işgücü piyasası
barometresi ve aylık istatistikler öğretim elemanı gereksinim tahminlerini ayrıntılarıyla anlatmaya ilişkin gerekli ek bilgi sağlar.
Almanya'da, Daimi Konferans, Länder'da Eğitim ve Kültür İşleri Bakanlar Kurulu, 2025'e kadar farklı Länder'da öğretmen arz ve
taleplerini tahmin etmek için bir hesaplama modeli geliştirmiştir.
Personel planlama politikalarının okul düzeyinde geliştirildiği Hollanda'da, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı okulların eğitim işgücü
piyasasının eğilimleri hakkında yıllık bülten yayınlayarak öğretmen arz ve talebin dengelenmesine yardımcı olur.
İskoçya Hükümeti (Birleşik Krallık), İskoçya Genel Öğretim Konseyi, yerel yönetimler, öğretmen sendikaları ve üniversitelerin
temsilcilerinden oluşan bir danışma grubu ile istişare ederek öğretmen işgücü planlamasının uygulanmasını yürütmektedir. Bu
uygulama, öğrenci sayısı ve gereken öğretmen sayısının yanı sıra ayrılması ya da bir sonraki yıl mesleğe dönmesi beklenen
öğretmenler gibi çeşitli değişkenleri dikkate alır. Daha sonra arz ve talep arasındaki boşluğu doldurmak için gerekli öğrenci öğretmen
alımını hesaplar. Bu sürecin sonunda, İskoçya hükümeti İskoç Finansman Konseyi'ne bir rehberlik mektubu verir. Genel alımlar ve
üniversiteler arasında dağılımı belirlemek Konsey için önemli bir konudur ( 27).

Şu anda Avrupa'daki 28 eğitim sistemi ya bağımsız olarak ya da resmi planlama işlemlerinin bir
parçası olarak öğretmen arz ve talep arasındaki dengeyi izlemek için işgücü piyasası gözlemesini
kullanmaktadır.
Danimarka'da, öğretmen arz ve taleplerindeki eğilimler, stajyer öğretmenlerle okullardaki öğretim elemanı gereksinimleri sayısı yıllık
raporlama aracılığıyla takip edilmektedir.
Polonya'da, öğretmen işgücü ihtiyaçlarının izlenmesi, yerel, bölgesel ve merkezi düzeyde yürütülmektedir. Okul yönetim organları,
öğretmen talebine ilişkin yerel bir veritabanı yaratmak ve bu bilgiyi bölgesel ve merkezi eğitim yetkililerinin yanı sıra merkezi
veritabanına da yıllık olarak iletmek zorundadır. Buna paralel olarak, Okul Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi, istihdam yapısının izlenmesini
sağlamak amacıyla, yaş, çalışma durumu, eğitim düzeyi, iş deneyimi ve öğretmenlerin sorumlulukları gibi değişkenlere ilişkin verileri
toplar.
Karadağ'da, yükseköğretim kurumları işgücü piyasasının gerektirdiği mesleki becerilerin bir listesini oluşturmak için her beş yılda en
az bir kez tüm meslekler için bir işgücü piyasası araştırması gerçekleştirir.

(27) Donaldson, G., 2011. Teaching Scotland's Future – Report of a review of teacher education in Scotland. [pdf] Şu adreste
mevcuttur: http://www.gov.scot/Publications/2011/01/13092132/0 [Erişim tarihi 30 Nisan 2015].
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Eğitim alanındaki ulusal araştırmalar, çalışmalar araştırmalar, karar vericilere ortaya çıkan eğilimler ve
potansiyel zorlukları anlamalarına yardımcı olabilecek bilgilerin ek kaynaklarıdır. İleriye dönük
planlama politikaları, işgücü piyasasının izlenmesi ya da istatistiklere ek olarak, bazı ülkeler son
zamanlarda BÖE öğrenci okul terki ya da öğretmenlik mesleğinden önceden ayrılma gibi olası
öğretmen eksikliğine yol açması muhtemel faktörler hakkında kaygılara yol açan ulusal anketler,
raporlar ya da araştırmalar tamamlamıştır. Bu malzemenin bir kısmı da öğretmen arz ve talep
tahminlerini içermektedir.
Letonya'da, Devlet Eğitim Kalite Hizmeti tarafından 2014 yılında yayınlanan araştırma, BÖE öğrencilerinin kariyerlerine başlamadan
önce motivasyonlarını kaybettiğini göstermiştir.
İsveç'te, 2011 ve 2012 yıllarında öğretmenler sendikası ve İsveç devlet televizyonunda tarafından yürütülen ulusal araştırmalar,
başlangıç öğretmen eğitiminden öğrenci okul terki sorununu vurgulamıştır.
Karadağ Eğitim Bakanlığı, istihdam edilmiş öğretmenler için gelecekteki talebin bir tahminini içeren öğretmenlerin mevcut yaş yapısı
üzerine bir anket gerçekleştirmiştir.

5.2. Öğretmenlik mesleğinin hem içindeki hem de dışındaki imajı
İleriye dönük planlama politikaları ve işgücü piyasasının izlenmesi, öğretmen arz ve talebini tahmin
etmede yararlı araçlardır. Ancak, eğer öğretmen sıkıntısı Avrupa eğitim sistemlerini sarsan bir tehdit
haline gelirse, o zaman içinde rol oynayan unsurları anlama izlenmenin ötesine geçebilir.
Öğretmenlerin mesleklerinin algıları ve toplum tarafından gösterilen değeri doğrudan mesleğin
çekiciliğini etkileyebilecek diğer göstergeler arasından ikisidir. Bunları anlama, öğretime en uygun
adayları çekmek için yollar sağlayabilir.

5.2.1. Öğretmen memnuniyeti ve algılarına ilişkin uluslararası TALIS araştırması
TALIS 2013 araştırmasında, AB'deki öğretmenlerin %90.2'si, işlerinden memnun olduklarını ve
%90.1'inin de okul ortamından memnun olduklarını belirtmiştir. Ancak, öğretmenlerin sadece %18.4'ü
28
mesleklerinin toplum tarafından büyük ölçüde değerli olması olarak algılarlar ( ). Mesleklerine olumlu
bir şekilde bakıldığına inana öğretmenlerin en düşük yüzdeye sahip olduğu ülkeler İspanya (% 8.5),
Fransa (%4.9), Hırvatistan (%9.6), Slovakya (%4) ve İsveç'tir (%5). Toplumun bunu son derece
yüksek olarak oranlamama algısına rağmen bu ülkelerdeki öğretmenlerin büyük çoğunluğunu hem
işlerinden hem de okullarından yüksek derecede memnundur (bakınız ekteki Tablo 5.1). Bu da iş
memnuniyetlerinin toplumun mesleği nasıl algıladığına ilişkin görüşten bağımsızken iş memnuniyeti ve
öğretmenlerin kendi okullarından memnuniyeti ilişkilidir (r = 0.50).

Yaş, hizmet süresi ve cinsiyetin etkisi
Ne öğretmenlerin yaşı ne de hizmette tamamlanan yıl sayısı öğretmenlerin hem iş hem de okul
memnuniyet hislerini etkilemez. İşleriyle ilgili genel memnuniyetlerini bildiren öğretmenlerin oranı ya bir
yaş grubundan diğerine ya da hizmette tamamlanan yıl sayısına göre çok az değişir (bakınız ekteki
Tablolar 5.2.a, 5.2.b, 5.3.a ve 5.3.b). Ancak mesleklerinin toplum tarafından değerlendirildiğine inanan
öğretmenlerin oranı, 30 yaşına geldiklerinde ciddi şekilde düşer (bakınız ekteki Tablo 5.2.c). AB'de, 30
yaşın altındaki öğretmenlerin %29.6'sı, 30-39 yaş grubunda olan öğretmenlerin %19.8 oranıyla
karşılaştırıldığında, mesleğin toplum tarafından değerli görüldüğü şekilde algılamaktadırlar. 60 yaş
üzeri öğretmenler arasında hafif bir artış yüzdesi olmasına rağmen 50-59 yaş grubunda %16.4'e
ulaşan yüzde örneklemi alınmış nüfusun yaşıyla birlikte azalmaktadır.

(28) Öğretmenlerin okulla ilgili memnuniyetleri, iş memnuniyetleri ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki alılanan değerinin nasıl
hesaplandığına ilişkin referans için, bakınız İstatistiksel Not.
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Toplumun öğretmen mesleğine değer verdiğine inanan AB'deki öğretmenlerin yüzdeleri, hizmette
harcanan zamanın uzunluğuna göre incelendiğinde, eğilim benzerdir. Beş yıl ya da daha az çalışmış
öğretmenler arasındaki %27.5'lik ortalama yüzde, deneyimi 11 ila 15 yıl arasında olanlarda %15.5'e
düşer (bakınız ekteki Tablo 5.3.c). 15 yıllık deneyimin ötesine geçince, yüzde az değişir. Bu eğilimin
istisnaları hizmette tamamlanan yıl sayısına bakılmaksızın mesleklerine toplum tarafından değer
verildiğine inanan öğretmenlerin benzer yüzdelerini bildirenler Belçika (Flaman Topluluğu), Kıbrıs,
Danimarka, İzlanda ve İtalya'da bulunmaktadır.
Kadın öğretmenlerle erkek öğretmenler arasındaki öğretmenlik mesleğiyle ve okul ortamıyla ilgili genel
memnuniyet duygusu çok az değişir: kadın öğretmenlerin %90.5'i ve erkek öğretmenlerin %89.5'i
işlerinden ve kadınların %90.1'i ve erkeklerin %90'ı okullarından memnundur (bakınız ekteki Tablo
5.4). Aralarındaki farklar toplumun öğretmenlik mesleğine ne kadar değer verdiğine ilişkin algıları yine
de belirgindir: AB düzeyinde, kadın öğretmenlerin %16.9'u ve erkek öğretmenlerin %21.9'u
mesleklerinin toplum tarafından değerli görüldüğüne inanmaktadır.
Genel olarak, öğretmenlerin işlerinden memnuniyetleri, yaş grubu, hizmette geçirilen zaman ya da
cinsiyet açısından çok az değişir. Ancak, öğretmenlerin mesleklerine ilişkin toplum tarafından ne kadar
değerli olduğu algıları, yukarıdaki faktörlere göre değişir. Cinsiyetle ilgili olarak, erkeklerin AB'deki
öğretmenler arasında azınlıkta olmasına rağmen, mesleklerinin toplum tarafından değer verildiğine
inandıkları görülmektedir.

5.2.2. Öğretmenlik mesleğinin sosyal prestijine ilişkin ulusal ve bölgesel araştırmalar
Yedi ülkede, toplumun öğretmenlik mesleğini nasıl değerlediğini belirlemek için 2010 yılından bu yana
Avrupa'da araştırmalar yapılmıştır. Burada tartışılanlar ya bir ulusal ya da bölgesel odaklı olarak ulusal
bir organ tarafından üstlenilmiştir. Şekil 5.2, bu araştırmaların hem toplumun öğretmenlik mesleğini
nasıl gördüğü hem de toplumun kendi algısını (örneğin ailelerin, öğrencilerin ve büyük ölçüde
toplumdaki diğer kişilerin görüşlerinde ifade edildiği gibi) değerlendirmek için çalıştığını
göstermektedir. Araştırmalar, sendikalar, bağımsız araştırmacılar ya da araştırma organları ve özel ya
da kamu kuruluşları gibi üst-düzey eğitim yetkilileri ya da dış organlar tarafından yürütülmüştür. Nüfus
örnekleri İspanya'da olduğu gibi 500 katılımcıdan İtalya'da olduğu gibi 16 000 katılımcıya kadar
değişmektedir. Araştırmalar, ya sadece ISCED 2 düzeyi ya da lise ya da yükseköğrenimi içermektedir.

Şekil 5.2: 2010'dan bu yana öğretmenlerin öz-algıları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin toplumun algılarına yönelik
yürütülen ulusal anketler, 2013/14

Öğretmenlerin mesleklerine ilişkin özalgıları üzerine anketler
Öğretmenlik mesleğine toplumun algısı
üzerine anketler
Anket yok
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Kaynak: Eurydice.

Büyük ölçüde toplumun algısına odaklanan bazı araştırmalarda, katılımcılardan öğretmenlik
mesleğinin diğer mesleklere göre sosyal prestijini değerlendirmeleri istenmiştir. Bir toplumun değer
sistemine ışık tuttuğundan önemlidir. Anketler, toplumun öğretmenlik mesleğine ne kadar değer
verdiğine ilişkin öğretmen algılarının toplumun kendi kararından daha az olumlu olduğunu
önermektedir.
İspanya'da, toplum öğretmenlik mesleğine ekonomiciler, avukatlar ve psikologlar gibi yüksek-beceri gerektiren meslekler gibi aynı
sosyal prestijle bakarken İtalya'da öğretmenlerin sosyal prestijleri, orta-boyda işleyen girişimlerin yöneticileri gibi birbirine çok yakın
kabul edilir.
Letonya'da, öğretmenlere, sağlık, polis ve itfaiye gibi diğer kamu-sektörü çalışanlarına benzer bir şekilde itibar edilir. Ancak, 2015
yılında araştırılan ailelerin sadece %1'i çocuklarının öğretmenlikle ilgili stres ve düşük ücretten korkarak, öğretmen olmalarını
istemiştir.

Öğretmenlerin mesleklerine ilişkin öz-algıları üzerine anketler, öğretmenlerin iş memnuniyeti üzerinde
etkisi olabilecek unsurların tespit edilmesine yardımcı olabilir.
2013 yılında Belçika'nın Flaman Topluluğu'nda, Eğitim Hizmetleri Ajansı ağır iş yüküne bağlı olarak stresin öğretmenlerin
hastalıktan sebep ayrılmalarının ana nedenlerinden biri olduğunu bildirmiştir.
İtalya'da 16 000 öğretmenle görüşen bir araştırma kuruluşu, öğretmenlerin %70'inin işlerinden memnun olmamalarının bir nedeni
olarak mesleklerinin toplum tarafından değerli görülmediğine inandıklarını göstermiştir.
2013 yılında yürütülen bir ankette, Letonya Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası, öğretmenler daha fazla para kazanmak için fazla
mesai yaptığından düşük ücretin ve aşırı iş yükünün güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu söylenmiştir. Ancak, çocuklarla yakın bir
çalışma ve sosyal açıdan anlamlı bir rol icra etmenin kişisel ödüllerinden kaynaklanan memnuniyet duygusunu da dile getirmişlerdir.
Diğer yandan, 2012 Stockholm Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, İsveçli öğretmenler tarafından yüksek stres düzeyleri
tükenmişlik riskinin mesleklerine karşı düşük algı oluşturduğunu belirtmiştir.
Benzer bir bulgu da giderek ağırlaşan iş yükü ve öğretmen sağlığı ve refahı üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle stresi vurgulayan
İskoçya Eğitim Sendikası tarafından 2014 yılında yaptırılan bir ankette ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, özellikle gereksiz evrak işi
öğretmen memnuniyetinin önemli bir kaynağı olan sınıf öğretmenliği ve öğrenme etkinliği için olan zamanın kısıtlaması olarak
gösterilmiştir. 7 000 öğretmen katılımcının sadece %22'si mesleki ve kişisel taahhütleri arasında iyi bir denge elde ettiğini belirtmiştir.

Aşağıdaki ayrıntılar Fransa ve Polonya'da yapılan ulusal anketlerle ilgilidir.
ISCED 1, 2 ve 3 düzeylerinde olup 35 yaşın altındaki 499 öğretmeni kapsayarak 2013 yılında Fransa'da öğretmenlerin mesleklerini
nasıl gördüklerine ilişkin bir anket yürütülmüştür. Katılımcıların yarısının mesleklerinde istediklerinin olmadığı sadece dörtte birinin
mesleklerini olumlu gördüğü bildirilmiştir. İş tatmininin düşük düzeyleri, ekonomik ve sembolik tanınma (sosyal tanınma, kariyer
prestiji, olumlu medya kapsamı) ve kariyer gelişimi olanaklarının eksikliğinden başlıca kaynaklanmaktaydı. Hayal kırıklığının ikinci
kaynağı, yüksek frekanslı reformlar, okul gelişine ilişkin danışmanın eksikliği, genel kaynakların eksikliği ve - dörtte bir katılımcıya
göre - uygun eğitim eksikliği gibi kuruluşsal sorunların takip ettiği genel çalışma koşullarıydı . Diğer yandan, 2012 yılında 18 yaş üstü
1 007 Fransızın katıldığı anket, her 10 katılımcıdan sekizinin öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu görüşleri var iken katılanların
%77'si öğretmenleri daha iyi bir sosyal tanınma hak ettiğini ifade etmiştir. Benzer bir oran, eğer çocukları öğretmen olacaksa,
mesleğin iyi getirileri olacağını ve ailelerin gurur duyacağına inanmıştır.
2013 yılında Polonya'da yapılan bir araştırma bir dizi geniş beceri ve entelektüel gereksinimleri kapsayan 30 mesleğe ilişkin sosyal
tanınmayı belirtmek için 904 yetişkin Polonyalı'dan cevap vermelerini istemiştir. Öğretmenlik mesleği, itfaiye çalışanları, üniversite
profesörlerini takip eden inşaat işçisi, hemşire ve tıp doktoru gibi diğer en saygın meslekler arasında en yüksek yeri kaplar. Bu da
topluma hizmet ve katkıda bulunan mesleklerin Polonyalılar tarafından son derece değerli olduğunu göstermektedir. Aynı yıldaki bir
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başka çalışma, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun aşırı iş yükü ve tükenmişlik riskine rağmen öğrenciler ve meslektaşları ile
kişisel mesleki gelişim anlamında iletişim kurmada büyük memnuniyet yaşadıklarını düşündüklerini ortaya koymuştur.

Bu anketler, doğaları ve örneklemleri bakımından farklıdır ve karşılaştırılmamalıdır; ancak,
memnuniyetin ve değer algısının çalışma koşulları ve çalışma ortamına kesinlikle bağlı olduğunu
vurgulamaktadır.

5.3. Öğretmenlik imajının arttırılması
Bir düzine ülke, öğretmenlik mesleğinin imajını geliştirmek için kampanyalar uygulamıştır - ya da şu
anda uygulamaktadır. Buradaki ilgi odağı, öğretmenlik mesleğine ücret, çalışma saatleri, öğretmen
eğitimleri ya da diğer sözleşme koşullarından ziyade mesleğin toplumsal prestijini arttırmayı özellikle
hedefleyen kampanyalardır. Mesleğin imajını çekicilik-arttırma kampanyalarının vasıtasıyla yenilemek
için gerçekleştirilen çabanın yanı sıra, mevcut kısım da çekiciliği arttırmaya ilişkin rol oynayan diğer
yönleri vurgular. Koşulların ve çevrenin iş memnuniyeti ve mesleğin toplumsal prestijine olumlu etkisini
anlayarak, mesleğin çekiciliğini ve buna öğretmenlerin bağlılığını arttırmanın yollarını tespit etmek
mümkün olabilir.

5.3.1. Çekicilik-arttırma kampanyaları
Burada ele alınan ve Şekil 5.3'te gösterilen kampanyalar, öğretmenlik mesleğinin toplumsal prestijini
arttırmayı hedefleyen - internet üzerinden olanlardan da dahil olmak üzere - sadece medya tabanlı
işlemlerdir. Küresel bir strateji ya da programın ya da tek-seferlik girişimlerin parçası olabilir. Genel
olarak, şu amaçlardan en az birini takip eder: a) öğretmenlik mesleğinin genel olarak teşviki; b)
öğretmen yetiştirmeyi yeni öğretmenler için cazip hale getirme ve - yeni yeterli olmuş öğretmenler
durumunda - mesleğin kendisini ve c) hizmet-içi öğretmenlerini meslekte kalmalarını ya da önceki
öğretmenlerin yeniden mesleğe katılmalarını teşvik etme.

Şekil 5.3: Öğretmenlik mesleğine ilgiyi arttırmak üzere yapılan ulusal ya da bölgesel kampanyalar, 2013/14

Kampanyalar vardır
Kampanyalar yoktur

Kaynak: Eurydice.

Fransa, Birleşik Krallık'ta (İngiltere) ve Norveç'te, kampanyalar şu anda öğretmen eğitimine yeni
girişleri hedeflerken Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya ve İsveç'te, daha geniş bir halk kitlesini
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hedeflemektedir. Örneğin, Letonya'daki Iespējamā Misija ("Başarılabilir Görev") ya da Litvanya'daki
"Ben öğretmeyi seçiyorum" ulusal eğitim programları, öğretmenlik mesleğine hem üniversite
mezunlarını hem de kariyer değişikliği düşünenleri çekmenin yollarını aramaktadır. Ülkeler de ayrıca
mesleğe daha çok erkeği çekerek cinsiyet dengesini kurmayı (Danimarka ve İsveç'te olduğu gibi),
göçmen kökenli uygun kişileri hedefleyerek içindeki kültürel çeşitliliği teşvik etmeyi (Danimarka) ya da
yurtdışında yaşadıktan sonra ülkelerine dönen vatandaşlarını çekmek (Letonya) için kampanyalar
kullanmaktadır.
Öğretmenlik mesleğinin çekiciliğini artırmaya ilişkin sistematik yaklaşımların olduğu ülkelerde, medya
kampanyaları genellikle daha genel program ya da girişimlerin parçasıdır.
Estonya'da, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Gelişim Programı 2008-2015 kapsamında 2014 yılında bir bilgilendirme
kampanyası Õpi õpetajaks (Öğretmen olmak için oku") başlatılmıştır. Avrupa Yapısal Fonları tarafından desteklenen bu eylem
öğretmenlik mesleğinin prestijini arttırma yollarını aramaktadır. ünlülerin okul anılarını paylaştığı, çocukların öğretmenleri hakkında
konuştuğu ve öğretmenlerin mesleklerini neden sevdiklerini içeren video klipler bulunmaktadır.
Norveç'te, GNIST ("KIVILCIM"') mesleki platformu, hükümet, okul sağlayıcıları, öğretmen sendikaları, okul liderleri ve öğrenci
kuruluşları arasındaki bir ortaklıkla 2009 yılında kurulmuştur. Program, bir bütün olarak eğitim sisteminin kalitesini güçlendirmeyi ve
öğretmenlik mesleğinin imajını geliştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda 2009 ila 2014 yılları arasında yürütülen bir işe alım
kampanyasını da içermektedir. Öğretmen eğitimine yeni adayları çekmeye yönelik video klipler, adayların başvurularını teslim etmek
zorunda kaldıklarında 15 Mart'tan 15 Nisan'a kadar internet üzerinden yıllık olarak yayınlanmıştı.

Diğer ülkeler öğretmen açığını önlemek ya da öğretmenlik mesleğinin imajını ve tanınmasını arttırmak
amacıyla, sınırlı bir süre boyunca geçici reklam kampanyaları gibi tek-seferlik girişimler düzenlemiştir.
İspanya'da, Özerk Topluluklarda kampanyalar yapılmıştır. Örneğin, 2010 yılında, Madrid Topluluğu "Haydi öğretmenlerimize saygı
duyalım ve destekleyelim" sloganıyla beş-haftalık bir medya kampanyası yürütürken Endülüs bölgesi de "Herkesin arkasında bir
zamanlar bir öğretmen vardı" sloganıyla 2011 yılında bir kampanya yürütmüştür. 2014 yılında, Bask Bölgesi "Ben bir öğretmenim"
olarak adlandırılan benzer bir kampanya tasarlamıştır.
Ocak 2015 yılında Fransız hükümeti, öğretmenlerin işe alımlarını teşvik etmek için bir reklam kampanyası başlatmıştır. Rejoigneznous ("Bize Katılın") mesajlı bir video klip 24 ulusal TV kanalında yayınlanmış ve sosyal medyada paylaşılmıştır.
Letonya'da, Şubat 2015 yılında, Kurš mācīs rīt? ("Yarın kim öğretecek?") adlı sosyal kampanya, öğretmenlik mesleğini tanıtma ve
bunu bir kariyer olarak seçmeleri için gençleri motive etmek istemişti. Kampanya, medyada (TV ve internet gibi) reklam filmleri
yayınlamış ve toplu taşımada afişler ve reklamlar gibi çeşitli açık hava girişimlerini içermiştir.

İsveç ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere), tanıtım kampanyaları, büyük ölçüde internet tabanlıdır.
İsveç'te, För det vidare ("Diğerine geçir") kampanyası, İsveç Ulusal Eğitim Ajansı'nın internet sitesinde barındırılan bir internet
sayfası olarak tasarlanmıştır. Öğretmenlik mesleği ile ilgili genel bilgiler içerir ve BÖE için yeni fırsatlar sunar. Çeşitli videolar,
kendileri için özel bir yeri olan öğretmenleri hakkında genç ünlülerin (sanatçılar, aktörler, yazarlar, vb) hikaye anlatmasını ve neden
bu mesleği seçtiklerini açıklayan öğretmenler ve öğretmen adaylarını ve fen derslerinde öğretmen olarak komedyenleri sunar.
İnternet sitesi ayrıca, belirli bir eğitim düzeyinde verebilecekleri derslerin ışığında, kendilerine hangi eğitim programının en uygun
olduğunu anlamalarına yardımcı olacak sonuçların olan çevrimiçi testler yardımıyla öğretmen olmak isteyenlere fırsat sağlar.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere), "Öğretmenliğe Başla" internet sitesi, öğretmen eğitimine nasıl başvurulacağı, eğitime başlamadan
önce geçilmesi gereken okuryazarlık ve aritmetik beceri testleri ve stajyer öğretmenler için mevcut finansman düzenlemeleri
hakkında bilgi sağlar.

Kampanyaların çoğu, tüm ders ve tüm coğrafi bölgelerden öğretmen çekmek için tasarlanmıştır.
Ancak, Flamanca-konuşan öğretmen eksikliğine cevap olarak Brüksel'deki Belçika'nın Flaman
Topluluğu tarafından başlatılan "Brüksel'de Öğretmenlik" işe alım kampanyası ya da doğal bilimler ve
teknolojide uzmanlaşmış öğretmenleri çekmeye ilişkin yukarıda belirtilen İsveç "Diğerine geçir" işe
alım kampanyaları gibi birkaç belirli derse odaklanmıştır. Burada anlatılan kampanyalar öğretmenlik
mesleğinin çekiciliği arttırmak için olmakla birlikte, sadece Danimarka, Letonya ve İsveç etkilerini
değerlendirmiştir.
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5.3.2. Çalışma ortamı
Öğretmenlerin çalışma ya da okul ortamlarının öğretmen memnuniyeti ve toplumun mesleklerini nasıl
algıladığına ilişkin kendi bakışları üzerinde bir etkisi vardır. Bu nedenle, çekicilik-arttırma
kampanyalarının yanı sıra, politika yapıcıları da mesleğin imajını yeniden canlandırmak ve
öğretmenleri işe almak ve tutmak için okul-içi faktörlerin iyileştirilmesi de dikkate alınabilir. Burada
analiz edilen üç çevre faktörü, öğretmenlerin değerlendirilmesi, okul-içi işbirliği kültürü ve
öğretmen/öğrenci ilişkileridir. Her unsurun etkisi, öğretmenlerin meslekleri ve okullarıyla ilgili
memnuniyetleri ve mesleklerine yönelik sosyal tutumla ilgili olarak değerlendirilir.

Öğretmenlerin değerlendirilmesi
Avrupa Komisyonu "Eğitimi Yeniden Düşünme"den 2012 mesajı, öğretmenlere yönelik iyi-kaynaklı
devam eden mesleki gelişimin düzenli geribildirim ve öğretmen eğitimcilerinden destek sağlanmasını
içermesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu geri bildirim ve değerlendirme öğretmenlerin gücünü tanımak
ve öğretim yöntemlerinin zayıflıklarını gidermek için onları teşvik etmede kullanılabilir. Böyle bir destek
de toplumsal benlik saygısını artırır. Şekil 5.4, öğretmenlerin farklı ülkelerde uğrayabileceği
değerlendirme çeşitlerini göstermektedir. Değerlendirme, düzenli olarak ya da belirli koşullar altında
okul müdürü ya da bir dış değerlendirici tarafından yapılabilir ve ayrıca söz konusu öğretmenlerin özdeğerlendirmesini de içerebilir.

Şekil 5.4: Merkezi yönetmeliğe göre, ortaokuldaki bireysel öğretmenlerin değerlendirilme sorumluluğu (ISCED 2),
2013/14
Dış
değerlendirici
( genelde bir
müfettiş)
Okul müdürü

düzenli olarak
belirli durumlar altında (terfi
gibi)
düzenli olarak
belirli durumlar altında (terfi
gibi)

Düzenli olarak öz-değerlendirme
Bireysel olarak öğretmen değerlendirmesi yok

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
İspanya: Katalonya Özerk Topluluğu'ndaki öğretmenleri, düzenli olarak okul müdürünün yanı sıra dış değerlendirici tarafından
da değerlendirilir.
İtalya: Öğretmenler kariyerlerinde - deneme süresi sonunda olmak üzere - bir kez değerlendirilir.
Letonya: Kalite performans düzeyleri 1'den 5'e kadar değişmektedir. 1'den 3'e kadar olan düzeyler, okul içinde, 4. düzey
belediye tarafından ve 5. düzey Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından değerlendirilir.
Macaristan: Eylül 2013'ten bu yana yeni bir derecelendirme sistemi belirlenmiştir. Öğretmen I, Öğretmen II ve Usta Öğretmen
olmak üzere Deneme Süresinin ilk düzeyinden sonra bir öğretmenin terfi edebileceği üç kategori vardır. Öğretmen I düzeyinin
en az altı yılda tamamlanmasını takiben, Öğretmen II düzeyine ilerleme için bir dış değerlendirme isteğinde bulunabilirler.
Herhangi bir durumda, her zaman bu düzeyde dokuz yıl sonra bir dış değerlendirme geçirirler. Usta Öğretmen olmak isteyenler,
Öğretmen II düzeyinde en az altı yıllık deneyim ve lisansüstü meslek sınavını geçmek koşuluyla, bir dış organ tarafından
denetlenen yeterlilik prosedürünü geçerek başvurabilirler.
Türkiye:Okul müdürleri tarafından öğretmenlerin yıllık değerlendirilmesi, yeni bir düzenleme ile 2015 yılından itibaren
zorunludur.

Merkezi olarak düzenlenmiş bireysel öğretmen değerlendirmenin bazı çeşitleri İrlanda, İtalya,
Hollanda, Finlandiya, Birleşik Krallık (İskoçya), Norveç ve Türkiye dışındaki tüm ülkelerde
bulunmaktadır. Bu ülkelerde ise, okullar kendi öğretmen geliştirme uygulamalarını düzenlemek için
özgür olabilir.
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İrlanda, bireysel olarak öğretmenleri değerlendirmez. Ancak, okullar merkezi olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemlerine tabidir
(Avrupa Komisyonu/EACEA/Eurydice, 2015).
Hollanda'da, merkezi düzenleme olmamasına rağmen, öğretmenlerin okul müdürleri ya da diğer yönetim kadrosu ile düzenli
performans görüşmeleri bulunmaktadır.
Finlandiya, "gelişim tartışmaları"nın geçmiş performans değerlendirmeleri değil de ileriye dönük iyileştirme önlemlerine odaklanan
anlaşmalar olması bakımından farklıdır.
Birleşik Krallık'taki (İskoçya) norm, yöneticilerin Kariyer-boyu Mesleki Öğrenme (CLPL) planının bir ihtiyaç değerlendirmesi
temelinde kabul edildiği süre boyunca öğretmenlerle yapılan yıllık mesleki inceleme ve geliştirme toplantısı düzenlemesidir.
Öğretmen sözleşmeleri, genel çalışma saatlerine ek olarak, bir yılda en fazla 35 saat CLPL içerir. Öğretmenler böylece yöneticileriyle
diyalog içinde kendi mesleki öğrenme ve uygulamalarını değerlendirmek için desteklenir.
Türkiye'de, bir öğretmene karşı bir şikayet durumunda (okul dahili ya da harici bir kişi tarafından) okul müdürünün bir performans
gözden geçirme çalışması yapması normal bir uygulamadır.

Merkezi olarak düzenlenmiş değerlendirme sisteminin olmaması okullara ve okul müdürlerine en
uygun gördüğü aralıklarla öğretmenleri değerlendirmeleri için daha fazla özgürlük verir. Bu ya
öğretmenlerin öğretim yöntemlerini geliştirmeye ilişkin geri bildirim ve rehberliğin eksik olduğu bir
duruma ya da tersine bireysel olarak öğretmene uygun olan esnek bir değerlendirme sisteminin
olduğu bir duruma yol açabilir. Ayrıca, personel yönetimi ve öğretim kalitesinin izlenmesi, okulun idari
yetkilileriyle paylaşılan ortak sorumluluktan ziyade okul müdürlerinin sorumluluğu haline gelmiştir.
Bir değerlendirme sisteminin olduğu pek çok ülkede, okul müdürü, öğretmenlerin istihdam statülerinde
bir değişiklik, öğretmenleri terfi ettirip ettirmeme ya da sorunlu öğretim yöntemlerinin kullanımına ilişkin
durumlar gibi ya düzenli olarak ya da belirli koşullar altında öğretmenleri değerlendirmekten
sorumludur.
Yunanistan'da, öğretmenlerin kariyer memur statüsü ile atanabilip atanamayacaklarını değerlendirmek için okul müdürleri
öğretmenleri kendi deneme sürelerinin sonunda değerlendirir.
Macaristan'da, eğer gerekirse, okul müdürleri, okullarında genel bir eğitim değerlendirmesi ya da bireysel öğretmen değerlendirmesi
başlatabilir. Ancak, bu tür değerlendirmeler ya her beş yılda bir ya da öğretmenlerin talebi üzerine, derecelendirmelerine bağlı olarak
belirli aralıklarla dış değerlendirmelerle desteklenebilir. Buna ek olarak, Macaristan'daki düzenlemeler, terfi öncesinde, öğretmenlerin
kendi beceri ve mesleki başarılarının gelişimini izlemek için bir öz-değerlendirme portfolyosu derlemelerini gerektirmektedir.
Polonya'da değerlendirmeler düzenli olarak gerçekleştirilmese de, okul müdürü, bölgesel yetkili, okul yönetim organı, okul konseyi,
aile konseyi ya da öğretmenlerin kendileri (stajyer öğretmenler olmasalar da) bir öncekinden bir yıl sonra herhangi bir zamanda bir
değerlendirme isteğinde bulunabilir.
Sırbistan'da, değerlendirmeler ya okul müdürü tarafından terfi durumunda ya da bir öğretmenin düşük performans sergilediğini
düşünüldüğünde bir dış değerlendirici tarafından yürütülebilir. Vurgu, ancak öğretmenlerin Devam eden Mesleki Gelişim (SMG)
planlarının öz-değerlendirmesi üzerinedir.

17 eğitim sisteminde, değerlendirme düzenli ya da geçici bir şekilde dış değerlendirici tarafından
yapılır. İspanya (hemen hemen tüm Özerk Topluluklarda) ve Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti
dışındaki tüm ülkelerde bu dış değerlendirme okul müdürü tarafından desteklenir. Bu da öğretmenlerin
değerlendirilmesinin aynı zamanda öğretmenlerin günlük çalışma kalitesinin sağlanması için en
sorumlu kişinin görüşüne dayandığını temin eder. Öğretmen öz-değerlendirmesi, diğer değerlendirme
yöntemleriyle birleştiği İzlanda dışında sekiz ülkede gerçekleştirilir.
Bazı ülkelerde, öğretmen performans değerlendirmesi ücret artışıyla bağlantılıdır. Birleşik Krallık'taki
(İngiltere ve Galler) öğretmenler eskiden memnuniyet değerlendirmesine tabi olarak neredeyse
otomatik bir şekilde yıllık ücret artışları alırken, 2014 yılından bu yana tüm ücret artışları bireysel
performansla bağlantılı olmuştur. Kuzey İrlanda, öğretmen maaşlarının sistematik olarak her yıl ana
maaş skalasındaki ilerleme sistemini korumuştur. Letonya ve İspanya'da Asturias Özerk
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Topluluğu'nda, pozitif performans değerlendirmeleri de mali ödüle yol açar. okul müdürü ve öğretmen
sendika temsilcileri maaşlarını müzakere zaman Fransa'da, olumlu bir performans değerlendirmesi
hızlandırılmış bir ölçekte maaş ilerlemesine yol açabilir. İsveç'te, okul müdürleriyle öğretmen
sendikaları temsilcileri öğretmen ücretleri üzerine uzlaşıma varırken öğretmenlerin bireysel
değerlendirmelerini ve sorumluluk düzeylerini dikkate alır. Lüksemburg ve Macaristan gibi diğer
ülkelerde, öğretmenler terfi ve görevli ücret artışı için uygun olduklarında değerlendirilir.

Değerlendirme sonucu
Bu kısım, değerlendirme sonuçlarının öğretmenlerin algılarının kendi iş ve okul memnuniyetlerini nasıl
etkilediğini göz önünde bulundurur ve ayrıca toplum tarafından ne kadar değer verildiği görüşlerini de
etkiler.
Öğ ret m en m em n u n iy et i
TALIS 2013 anketi, katılımcı öğretmenlerden kendi okulları için geçerli olan yedi olası değerlendirme
(değerlendirme ve geri bildirim) sonuçlarına katılıp katılmadıkları hakkında cevap vermelerini
istemiştir. Sonuçlar, ödül ya da iş güvenliği açısından mali ya da öğretim uygulamaları, eğitim planları,
bir akıl hocasının atanması ya da öğretmen zayıflıklarını gidermeye ilişkin finansal olmayan tedbirler
olabilir. Şekil 5.5, AB'de, bu sonuçların işleri ve okul çevrelerinden memnun olan ya da çok memnun
olan öğretmenlerin oranındaki artışla uyumlu olduğunu göstermektedir. Bunun tek istisnası, sürekli
olarak düşük performans gösteren öğretmenlerin işten çıkarılma olasılığının memnuniyeti etkiliyor gibi
görünmemesidir. Bu olabilir çünkü birçok eğitim sisteminde öğretmenlere kadro verilir. Kadronun
olması, mesleki yetersizlik ya da görevi kötüye kullanmaya ilişkin önemli kanıtların olması sözleşmenin
feshi için gerekebilir ve bu da okuldan ziyade bir kamu yetkilisinin sorumluluğundadır. İşten çıkarılma
riski dolayısıyla genellikle değerlendirme ya da geribildirim ya da gerçekten iş ya da okul
memnuniyetiyle ilgili değildir.

Şekil 5.5: Meslek memnuniyeti ve okullarındaki memnuniyeti ifade eden ortaokul öğretmenlerinin algılanmış
değerlendirme (dönüt) sonuçlarına oranı (ISCED 2), AB düzeyi, 2013
İŞİnden memnun olan öğretmenler

Açıklama

%

OKULundan memnun olan
öğretmenler
%

89.3
91.9

Bu okulda en iyi performansı gösteren
öğretmenler en büyük tanınmayı elde eder

88.3
93.3

87.7
92.1

Öğretmen değerlendirmesi ve geribildirimin
öğretmenlerin sınıfta öğretim yapmalarına etkisi
vardır

86.7
92.7

86.5
93.6

Öğretmen değerlendirmesi ve geribildirim idari
gereklilikleri gerçekleştirmek için yapılmaz

85.5
94.4

86.9
92.4

Öğretmenlerin öğretmen olarak işlerini
ilerletmeleri için bir gelişim ya da eğitim planı
belirlenir

86.0
92.8

89.5
89.1

Eğer bir öğretmen sürekli düşük performans
gösteriyorsa, işten çıkarılabilir

89.7
90.2

86.2
91.7

Öğretimdeki herhangi bir zayıflığı iyileştirmeye
yönelik tedbirler öğretmenle tartışılarak
gerçekleştirilir

83.2
92.6

89.3
91.1

Öğretimin geliştirmesi için öğretmene bir akıl
hocası atanabilir

87.8
92.6

%

%
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Açıklamaları kabul etmeyen öğretmenler arasındaki memnun öğretmenlerin oranı
Açıklamaları kabul eden öğretmenler arasındaki memnun öğretmenlerin oranı
Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (ülke ülke veriler için, bakınız ekteki Tablolar 5.5.a. ve 5.5.b.).

Olası değerlendirme sonuçları arasında, üçü öğretmenlerin iş ve okul memnuniyetlerine ilişkin en
anlamlı etkiye sahiptir. Değerlendirmenin sadece idari bir görev olmadığı, fakat ilgili ve yardımcı
olduğu algısı, iş memnuniyeti (7.1 yüzdelik puan) ve okul memnuniyeti (8.9 yüzdelik puan) algısına
ilişkin en çok etkiye sahip değerlendirme sonucudur. Daha sonra, değerlendirmenin gelişmiş öğretim
yöntemlerine, zayıflıkları gidermeye ve gelişim ya da eğitim planları belirlemeye yol açabilen algıları
gelir.
T o p lu m u n ö ğ r et m en lik m esleğ in i n as ıl g ö rd ü ğ ü n e ili şkin ö ğ ret m en le r in g ö rü şü
Toplumun öğretmenlik mesleğini düşük olarak gördüğünü düşünen AB'deki öğretmenlerin oranı
(%18.4) söz konusu olduğunda, bunu arttırmak için yardımcı olabilecek faktörleri vurgulamak
önemlidir. Şekil 5.6, değerlendirmenin listelenen sonuçlardan herhangi biri olduğunu kabul etmede,
öğretmenlerin toplumun kendi mesleklerine değer verdiğine inanma olasılığının daha yüksek olduğunu
önermektedir. Gelişim ya da eğitim planlarına yol açan ve öğretmenlerin sınıf uygulamalarını
geliştirmelerine yardımcı olan değerlendirmenin hepsi öğretmenlik mesleğinin değerli olduğu fikrini
güçlendirmektedir.

Şekil 5.6: Öğretmenlik mesleğinin toplumda bir değere sahip olduğunu düşünen ortaokul öğretmenlerinin
algılanmış değerlendirme (dönüt) sonuçlarına oranı (ISCED 2), AB düzeyi, 2013
Toplumun mesleklerine değer
verdiğini algılayan öğretmenler
%

Bu okulda en iyi performansı gösteren
öğretmenler en büyük tanınmayı elde eder

15.7
24.3

Öğretmen değerlendirmesi ve geribildirimin
öğretmenlerin sınıfta öğretim yapmalarına etkisi
vardır
Öğretmen değerlendirmesi ve geribildirim idari
gereklilikleri gerçekleştirmek için yapılmaz
Öğretmenlerin öğretmen olarak işlerini
ilerletmeleri için bir gelişim ya da eğitim planı
belirlenir

14.9
21.4
15.4
21.7
14.2
21.6

Eğer bir öğretmen sürekli düşük performans
gösteriyorsa, işten çıkarılabilir

17.2
26.1

Öğretimdeki herhangi bir zayıflığı iyileştirmeye
yönelik tedbirler öğretmenle tartışılarak
gerçekleştirilir

12.6
21.0

A Öğretimin geliştirmesi için öğretmene bir akıl
hocası atanabilir

13.3
25.3

Açıklamaları kabul etmeyen
öğretmenler arasındaki memnun
öğretmenlerin oranı
Açıklamaları
kabul
eden
öğretmenler arasındaki memnun
öğretmenlerin oranı

%

Kaynak: Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (ülke ülke veriler için, bakınız ekteki Tablo 5.5.c).

Öğretmenlere yardımcı olması için bir akıl hocasının atandığında, kendi görüşlerine göre,
değerlendirmenin olası bir sonucu olarak, mesleklerinin toplum tarafından nasıl değerlendirildiğinin
algıları üzerinde bir etkisi olması muhtemeldir: yukarıdaki sonucun olası olduğunu düşünen
öğretmenlerin %25.3'ü, bu sonucun olası olmadığını düşünen %13.3'e karşı olarak, toplumun mesleğe
değer verdiğini düşünmektedir. Değerlendirmenin algılanmış bir sonucu olarak işten çıkarılma riski
önemli ölçüde öğretmenlerin iş memnuniyetini etkilerken mesleklerinin sosyal olarak ne kadar
değerlendirildiği algısını büyük olasılıkla etkileyen sonuçlar arasında ikinci sırada gelir. Düşük
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performansla işten çıkarılma riski arasındaki bağlantı, toplumun öğretmenlik mesleğine ne kadar değer
verdiğine inanan öğretmenlerin oranını %8.9 arttırır.
Ekteki Tablo 5.5.c, bir bütün olarak AB için belirlenen değişkenler arasındaki ilişkilerin bazı ülkelerde
geçerli olmadığını ortaya koymaktadır. Örneğin, değerlendirmenin olası bir sonucunun sürekli düşük
performans göstererek işten çıkarılma olarak düşünen Danimarka, Kıbrıs ve Finlandiya'daki
katılımcılar toplumun mesleğe ne kadar değer verdiğine ilişkin kendi algılarını değiştirmek eğiliminde
olmazlar. Buna karşılık gelen değerlendirmenin olası görüntüsünün bir akıl hocası atanması olarak
düşünen Fransa'daki katılımcılar da mesleğin toplumsal olarak değerlendirilmesine ilişkin algılarını
değiştirmek eğiliminde olmayacaktır.
Genel anlamda, öğretmenlerin iş memnuniyeti ve toplumun mesleklerine ne kadar değer verdiği,
değerlendirmenin öğretmenlerin kendi öğretim yöntemleri ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak
şekilde etkilediğine inandıklarında olumlu olarak etkilenir. Bunun - buraya kadar incelenen tüm
faktörler dışında - bir akıl hocasının atanmasını muhtemelen içermesi inanışı değerlendirmenin
beklenen sonucunun öğretimin sosyal duruma ilişkin algılarını büyük olasılıkla etkilemesidir. Mali ödül
ya da ekstra sorumluluklar bakımından tanınma da ayrıca öğretmenlerin toplumun mesleklerine
verdikleri karara ilişkin algılarını arttırırken, etkisi belirleyici değildir.

İşbirlikçi kültür
Okulda bir işbirlikçi kültür, öğretmenlerin motivasyonunu, öğretim etkinliklerini ve iş memnuniyetlerini
etkileyebilir. Farklı destek çeşitlerinin iş memnuniyetlerini ve öğretmenliğin sosyal olarak
değerlendirilmesine ilişkin algılarını belirlemek için, bu değişkenler ilişkilendirilmiştir.
Öğ ret m en m em n u n iy et i
Şekil 5.7, okullardaki işbirlikçi uygulamaların (Şekilde listelenen TALIS 2013 anketindeki sorular
tarafından tanımlandığı gibi) öğretmenlerin kendi işleri ve okul ortamı memnuniyetlerine orta ya da
güçlü bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Personelin, ailelerin ve öğrencilerin aktif bir rol
oynadığı ve okulun işleyişinde söz sahibi oldukları ve okul yönetimine yardımcı olabilecekleri bir
sistemden daha çok öğretmen memnun gibi görünmektedir.
Tüm işbirlikçi uygulamaların dolayısıyla memnuniyetini arttırma eğilimi var iken, karşılıklı destek içeren
bir okul kültürü - hem öğretmenler hem de kendileriyle okul müdürü arasında - öğretmenlerin iş
memnuniyeti üzerindeki en güçlü potansiyel etkiye sahiptir. Bunu okul karar vermede aktif rol almaları
için personele sağlanan fırsat takip etmektedir. Tüm ülkeler bu değişkenler arasında pozitif ilişkiler
rapor ederken, linkler, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kıbrıs, Romanya, Birleşik Krallık
(İngiltere) ve Sırbistan'da en güçlü gibi görünmektedir (bakınız ekteki Tablolar 5.6.a ve 5.6.b).

Şekil 5.7: Meslek memnuniyeti ve okullarındaki memnuniyeti ifade eden ortaokul öğretmenlerinin işbirlikçi
uygulamalara oranı (ISCED 2), AB düzeyi, 2013
İŞlerinden memnun olan öğretmenler

Açıklama

OKULlarından memnun olan
öğretmenler
%

%
81.1
93.6

Bu okul, okul kararlarında aktif bir şekilde yer
almaları için personele fırsat sağlar

77.6
94.7

84.7
91.9

Bu okul,okul kararlarında aktif bir şekilde yer
almaları için ailelere ya da koruyuculara fırsat
sağlar

82.4
92.5
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87.5
91.6

Bu okul, okul kararlarında aktif bir şekilde yer
almaları için öğrencilere fırsat sağlar

85.0
92.8

81.1
93.6

Bu okulun, okul işleri için ortak bir kültür
sorumluluğu vardır

78.3
94.7

84.7
91.9

Karşılıklı destekle karakterize edilmiş işbirlikçi bir
okul kültürü vardır

74.4
95.2

%

%
Açıklamaları kabul etmeyen öğretmenler arasındaki memnun öğretmenlerin oranı
Açıklamaları kabul eden öğretmenler arasındaki memnun öğretmenlerin oranı

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (bakınız ülke ülke verilerin olduğu ekteki Tablolar 5.6.a ve 5.6.b).

T o p lu m u n ö ğ r et m en lik m esleğ in e n e kad a r d e ğ er ve rd iğ i n e ili şkin ö ğ ret m e n g ö rü şl e ri
Şekil 5.8, okullardaki çeşitli işbirlikçi uygulamaların öğretmenler arasında mesleklerinin sosyal bir
prestije sahip olduğu algısını yükseltme eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Okul liderliğinin tüm merkezsizleştirilmiş türleri mesleğin toplumsal değerine daha olumlu öğretmen
algısı sağlarken şekil karşılıklı destek ile karakterize edilmiş bir işbirlikçi okul kültürünün bu algılara
ilişkin en güçlü olumlu etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır ve bunu da okul işleri için ortak bir kültür
sorumluluğunun varlığı takip eder. Her iki faktörün etkisi, her durumda yaklaşık 8.7 puanlık bir AB
ortalamasıyla toplumun öğretmenlik mesleğine değer verdiğine inanan öğretmen sayısını artırarak,
hemen hemen aynıdır.
Her iki destekleyici yaklaşımın öğretmenler açısından bu algılar üzerinde en azından biraz etkisinin
olduğu hiç ülke olmamasına karşın Belçika (Flaman Topluluğu), Bulgaristan, Letonya, Hollanda,
Romanya, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Sırbistan algıların hem karşılıklı destek hem de ortak
sorumluluk kültürleri ile hazır bir şekilde en fazla arttırılacak olan ülkelerdir.

Şekil 5.8: Öğretmenlik mesleğinin toplumda bir değere sahip olduğunu düşünen ortaokul öğretmenlerinin işbirlikçi
uygulamalara oranı (ISCED 2), AB düzeyi, 2013
Toplumun öğretmenlik mesleğine değer
verdiğini algılayan öğretmenler

%

Bu okul, okul kararlarında aktif bir şekilde yer almaları için
personele fırsat sağlar

14.1

Bu okul, okul kararlarında aktif bir şekilde yer almaları için
ailelere ya da koruyuculara fırsat sağlar

15.6

Bu okul, okul kararlarında aktif bir şekilde yer almaları için
öğrencilere fırsat sağlar

13.1

Bu okulun, okul işleri için ortak bir kültür sorumluluğu
vardır

12.5

20.1
19.3
21.3
20.8
11.6

Karşılıklı destekle karakterize edilmiş işbirlikçi bir okul
kültürü vardır

20.7
%
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Açıklamaları kabul etmeyen
öğretmenler arasındaki
memnun öğretmenlerin oranı
Açıklamaları kabul etmeyen
öğretmenler arasındaki
memnun öğretmenlerin oranı
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Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (bakınız ülke ülke verilerin olduğu ekteki Tablolar 5.6.c)

Şaşırtıcı olmayarak, karşılıklı destekleyici öğretmenler ve okul müdürleri arasında paylaşılan ortak
sorumluluk ve karar verme kültürü kapsayan toplu okul liderliğinin uygulamasının öğretmenlerin iş
memnuniyetleri ve toplumun mesleklerine ne kadar değer verdiği üzerinde güçlü bir etkiye sahip
olabilir. Bu işbirlikçi görünüm de böylece ortak yararı olan bağlılıklarını arttırarak, okulun ve toplumun
değerli üyeleri olan inançlarını güçlendirerek soyutlanma duygusunu azaltabilir.

Öğretmen-öğrenci ilişkileri
Okul ortamının bir başka yönü de öğretmenlerle öğrenciler arasındaki ilişkinin kalitesidir. TALIS 2013
anketi bu konu hakkında birkaç soru içermekteydi.
Öğ ret m en m em n u n iy et i
Şekil 5.9, AB'de, listelenen dört açıklamanın herhangi birini kabul etmenin öğretmenlerin işleri ve okul
ortamı memnuniyetlerini arttırmakla yükümlü olduğunu göstermektedir. Öğrencileriyle oluşturdukları
bağın ödüllendirici olduğunu bulma olasılıkları çok fazla olduğundan, bu beklenen bir şeydir.
İşleri ve okullarıyla ilgili öğretmen memnuniyeti, öğrencileriyle kendilerinin genellikle iyi anlaştığı algısı
ile ilişkilidir. Aslında, aralarındaki ilişkilerinin kalitesinin bu yönü, öğretmenlerin iş memnuniyetlerini
burada incelenen okul ortamındaki herhangi bir değişkenden daha güçlü bir şekilde etkileme
eğilimindedir.

Şekil 5.9: Meslek memnuniyeti ve okullarındaki memnuniyeti ifade eden ortaokul öğretmenlerinin öğretmenöğrenci ilişkileri görüşlerine oranı (ISCED 2), AB düzeyi, 2013
İŞlerinden memnun olan öğretmenler

Açıklama

OKULlarından memnun olan
öğretmenler
%

%
72.3
91.1

Bu okulda, öğretmenler ve öğrenciler genellikle
iyi anlaşır

62.0
91.5

77.8
90.7

Bu okuldaki çoğu öğretmen öğrencilerin iyi
olmasının önemli olduğuna inanmaktadır

71.1
90.9

83.4
90.8

Bu okuldaki çoğu öğretmen öğrencilerin ne
söyledikleriyle ilgilidir

77.7
91.2

79.9
91.1

Eğer bu okuldan bir öğrencinin ek yardıma
ihtiyacı olursa, okul bunu sağlar

75.9
91.3

%

%
Açıklamaları kabul etmeyen öğretmenler arasındaki memnun öğretmenlerin oranı
Açıklamaları kabul eden öğretmenler arasındaki memnun öğretmenlerin oranı

Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (bakınız ülke ülke verilerin olduğu ekteki Tablolar 5.7.a ve 5.7.b).

Tüm ülkelerde öğretmenlerin iş memnuniyeti düzeyi, genellikle okuldaki öğretmenlerle öğrencilerin
aralarının iyi olması algısı ile olumlu bir şekilde ilişkili iken bu ilişki Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Hollanda,
Romanya, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Norveç'te en güçlüdür (bakınız ekteki Tablolar 5.7.a ve 5.7.b).
T o p lu m u n ö ğ r et m en lik m esleğ in e n e kad a r d eğ er ve rd iğ i n e ili şkin ö ğ ret m e n g ö rü şl e ri
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Şekil 5.10, AB'de, listelenen dört açıklamanın her birinin tanınmasının öğretmenliğin toplumsal
prestijine ilişkin öğretmen algıları üzerinde aynı etkiye sahip olduğuyla ilgilenmektedir.
Kriterlerin her birini kabul etme, toplumun mesleklerine değer verdiğine inanan öğretmenlerin oranını
ortalama 10 puanla arttırma eğilimindedir. Dört açıklamanın tanınmasının tüm ülkelerde bu öğretmen
algıları üzerinde olumlu bir etkisi olsa da, etkinin en güçlü olduğu Belçika (Flaman Topluluğu),
Danimarka, Kıbrıs, Romanya, Finlandiya ve Birleşik Krallık (İngiltere) olmak üzere ülkeler arasında
farklılıklar bulunmaktadır.

Şekil 5.10: Öğretmenlik mesleğinin toplumda bir değere sahip olduğunu düşünen ortaokul öğretmenlerinin
öğretmen-öğrenci ilişkileri görüşlerine oranı (ISCED 2), AB düzeyi, 2013
Mesleklerine toplumun değer verdiğini
algılayan öğretmenler
%
Bu okulda, öğretmenler ve öğrenciler genellikle iyi anlaşır

10.1
18.9

Bu okuldaki çoğu öğretmen öğrencilerin iyi olmasının
önemli olduğuna inanmaktadır

9.0
18.8

Bu okuldaki çoğu öğretmen öğrencilerin ne söyledikleriyle
ilgilidir

9.4
19.3
9.2
19.2

Eğer bu okuldan bir öğrencinin ek yardıma ihtiyacı olursa,
okul bunu sağlar

Açıklamaları kabul
etmeyen öğretmenler
arasındaki memnun
öğretmenlerin oranı
Açıklamaları kabul eden
öğretmenler arasındaki
memnun öğretmenlerin
oranı

%
Kaynak: Eurydice, TALIS 2013 veritabanına göre (bakınız ülke ülke verilerin olduğu ekteki Tablo 5.7.c).

5.3.3. Çalışma koşulları
Öğretmenleri çekme ve tutmanın ek yolları, çalışma koşullarının iyileştirilmesine odaklanabilir. Bu
kısım, öğretmenlerin iş memnuniyetlerinin ve toplumun algılama değerlerinin şu düzenlemelerle
(Eurydice verileri) etkilenip etkilenmediğini tartışmaktadır: istihdam durumu, çalışma saatleri, temel
yasal maaş ve yasal azami maaşı kazanmak için gerekli olan hizmet süresi.
Her şeyden önce istihdam durumu, öğretmenlerin iş memnuniyeti üzerinde az etkiye sahip gibi
görünmektedir. Avrupa'da, TALIS 2013'e katılanların %90'ı "sözleşmeli", "memur" ya da "kariyer
memur" durumlarına bakılmaksızın mesleklerinden memnun olduklarını belirtmiştir (bakınız Bölüm 1,
kısım 1.2.1). Toplumun mesleklerine ne kadar değer verdiğine ilişkin görüşlerine gelince, bu durumun
istihdam durumuna göre şartlandırılmış olabileceğine dair yeterli veri yoktur.
Sözleşmede belirlenmiş çalışma süresine ilişkin (bakınız Bölüm 1, kısım 1.2.2), öğretmenlerin iş
memnuniyetiyle merkezi olarak düzenlenmiş çalışma zamanı, okulda bulunma süresi ya da öğretim
süresi arasında net bir ilişki tespit etmek mümkün değildir.
Öğretmenlerin temel yasal maaşları normalde sözleşmede belirtilen toplam çalışma süresi, okulda
bulunma süresi ya da öğretim süresiyle ilgili olmasa da, hizmet yılı ile ilgili olarak maaş düzeylerinin
evriminin toplumun öğretmenlik mesleğine verdiği değere ilişkin öğretmenlerin algıları ile ilişkisi olabilir.
Şekil 5.11, her ülkede azami temel yasal maaşı kazanmak için gerekli olan yıl sayısını gösterir. Şekil
ayrıca toplumun öğretmenlik mesleğine değer verdiğine inanan öğretmenlerin yüzdesinin AB
ortalamasının üzerinde ya da altında olan ülkeleri de vurgulamaktadır.
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Şekil 5.11: Ortaokuldaki yasal maaşlardaki göreceli artış, azami maaşı kazanmak için öğretmenlerden istenen
hizmet süresi ve toplumun öğretmenlik mesleğini nasıl algıladığı arasındaki ilişki (ISCED 2), 2013/14
Azami maaşı elde etmek için gereken hizmet yılı

Yasal maaştaki göreceli artış

Yasal maaştaki göreceli artış

Azami maaşı elde etmek için gereken hizmet yılı



AB ortalamasının üzerinde olan değer algısı



AB ortalamasının altında olan değer algısı

Kaynak: Eurydice. Değer algısı için: Eurydice, TALIS 2013 verilerine göre (bakınız ekteki Tablo 5.8).

Açıklayıcı not
Şekil, sadece TALIS 2013'e katılmış ülkeleri göstermektedir. AB ortalaması ancak bilginin mevcut olduğu için tüm Eurydice
ülkelerine göre hesaplanmıştır (bakınız Avrupa Komisyonu/EACEA/Eurydice, 2014b)

Ülkeye özgü notlar
İspanya: Sadece Catedráticos statüsüne sahip olmayan öğretmenlere ilişkin veriler gösterilmektedir.
İtalya: Sadece Laurea magistrale (Yüksek lisans derecesi) olan öğretmenlerle ilgili maaşlara ilişkin veriler.
Avusturya: (a) Hauptschule ve Neue Mittelschule öğretmenleri; (b) Allgemeinbildende Höhere Schule öğretmenleri.

Şekil, AB'de ortalama olarak, asgari yasal maaşın 24 yıllık hizmetten sonra azami temel yasal maaşa
ulaşmak için %69 oranında arttığını göstermektedir. Azami maaş için gereken hizmet süresini diğer
ülkelerle karşılaştırmak için, "göreceli yıllık maaş artış katsayısı" hesaplanmıştır. Bu katsayı için AB
ortalaması %2.31'dir. Bu da AB'deki öğretmenlerin tamamlanan her hizmet yılı için temel yasal
maaşlarında bu oranda bir artışın sağlandığı anlamına gelmektedir.
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Ekteki Tablo 5.8, Şekil 5.11'de gösterilen eğitim sistemleri için "göreceli yıllık maaş artış katsayısı"nı
sağlar. AB ortalamasından daha düşük bir katsayıyla TALIS 2013'e katılan çoğu ülke, Çek
Cumhuriyeti (%0.82), İspanya (%0.94), Slovakya (0.98 %), İtalya (%1.20), Hırvatistan (%1.46),
Danimarka (%1.94), Fransa (%1.99), Portekiz (%1.99) ve Estonya (%2.04) gibi AB ortalamasının
altında bir değer algısı göstermektedir. Buna karşılık, AB ortalamasından daha yüksek bir maaş artış
katsayısı olan eğitim sistemlerinin bazılarında, Romanya (%2.54), Kıbrıs (%4.32), Birleşik Krallık
(İngiltere %6.09) ve Hollanda (%6.78), mesleğin sosyal prestijine ilişkin daha iyi bir algı ifade eden
daha fazla öğretmen vardır. Belçika (Flaman Topluluğu), Letonya ve Finlandiya aynı eğilimi takip
etmez ve AB ortalamasının altında bir yıllık maaş artış katsayısına sahiplerdir, ancak öğretmenler hala
mesleklerinin toplumda değerli olduğunu algılamaktadır. Aksine, Polonya, AB ortalamasının üzerinde
bir maaş artış katsayısına sahiptir, ancak daha az öğretmen mesleklerinin toplumda değerli olduğunu
algılamaktadır.
Öğretmenler arasındaki maaşlarla iş memnuniyetleri düzeyleri arasındaki ilişki daha yakından
incelenmesi bir ülkede başlangıç maaşı ne kadar yüksekse 30 yaşın altında (r=0.48) ya da beş yıllık
deneyimden daha az deneyime sahip (r=0.50) daha fazla genç öğretmen öğretmenlik mesleğinden
memnun olduğunu belirttiklerini ortaya koymaktadır (bakınız ekteki Tablolar 5.9 ve 5.10). Yine de,
azami maaş düzeyleriyle daha yaşlı ya da daha deneyimli öğretmenlerin iş memnuniyetleri arasındaki
ilişki göz ardı edilebilir (sırasıyla r=-0.13 ya da 0.22). Azami maaşların mümkün olduğu kadar öneme
sahip olduğu yerlerde memnuniyet düzeylerindeki her türlü varyasyonlar minimize edilmektedir.
Bundan dolayı, azami maaş düzeyleri daha deneyimli öğretmenlerin iş memnuniyetlerini önemli
derecede arttırmayabilirken öğretmenlerin yaşları ve deneyimlerine bakılmaksızın memnuniyet
düzeylerini stabil tutmakta bir tampon olarak rol oynadıkları görülmektedir.
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SÖZLÜKÇE
Ülke kodları
EU

Avrupa Birliği

NL

Hollanda

BE

Belçika

AT

Avusturya

BE fr

Belçika – Fransız Topluluğu

PL

Polonya

BE de

Belçika – Almanca-konuşan Topluluk

PT

Portekiz

BE nl

Belçika – Flaman Topluluğu

RO

Romanya

BG

Bulgaristan

SI

Slovenya

CZ

Çek Cumhuriyeti

SK

Slovakya

DK

Danimarka

FI

Finlandiya

DE

Almanya

SE

İsveç

EE

Estonya

UK

Birleşik Krallık

IE

İrlanda

UK-ENG

İngiltere

EL

Yunanistan

UK-WLS

Galler

ES

İspanya

UK-NIR

Kuzey İrlanda

FR

Fransa

UK-SCT

İskoçya

HR

Hırvatistan

IT

İtalya

IS

İzlanda

CY

Kıbrıs

LI

Lihtenştayn

LV

Letonya

ME

Karadağ

LT

Litvanya

MK*

Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti

LU

Lüksemburg

NO

Norveç

HU

Macaristan

RS

Sırbistan

MT

Malta

TR

Türkiye

* ISO kodu 3166. Bu ülke için herhangi bir şekilde belirleyici terimlendirme için önyargıda bulunmayan geçici kod, Birleşmiş
Milletler'in
himayesi
altında
halihazırda
yer
alan
görüşmeler
sonucunda
karar
verilecektir.
(http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm [accessed 25.9.2014]).

İstatistiksel kodlar
:

S.E.

Standart hata

Devam eden Mesleki Gelişim
Avrupa Kredi Transferi ve Akümülasyon
Sistemi
Eğitim ve Öğretim Terki
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Bilgi ve İletişim Teknolojileri

ISCED
ITE

Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması
Başlangıç Öğretmen Eğitimi

OECD
TALIS
UOE

Ekonomik İşbirliği ve Gelişim Organizasyonu
Uluslararası Eğitim ve Öğretim Anketi (OECD)
Unesco/OECD/Eurostat

Veri mevcut değil

(–)

Uygun değil

Kısaltmalar ve kısa adlar
CPD
ECET
ELET
GDP
ICT
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Sınıflamalar
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED 1997 ve 2011)
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED), uluslararası olarak eğitime ilişkin istatistiklerin toplanması için uygun bir
araçtır. İki çapraz-sınıflama değişkeninin içerir: genel/mesleki/meslek-öncesi oryantasyonun tamamlayıcı boyutlarıyla eğitim
düzeyleri ve alanları ve eğitim-işgücü piyasası hedefleri. Son versiyon, ISCED 2011, sekiz eğitim düzeyini ayırt eder. Ampirik
olarak, ISCED, eğitim düzeylerine eğitim programlarını tahsis etmede yardımcı olabilecek çeşitli kriterlerin bulunduğunu
varsayar. Eğitim düzeyine ve türüne bağlı olarak, temel ve yan kriterler (tipik giriş yeterliliği, asgari giriş şartı, asgari yaş,
personel niteliği, vb) arasında hiyerarşik bir sıralama sisteminin kurulmasına ihtiyaç vardır.
Aksi belirtilmediği sürece, raporda, ISCED 2011 sınıflandırılması kullanılmıştır. Eurydice ve Eurostat verileri, ISCED 2011'e
göre, ISCED 1997'ye göre TALIS 2013 verileri toplanmıştır.

2011 ISCED sınıflaması

1997 ISCED sınıflaması

ISCED 0: Erken çocukluk eğitimi

ISCED 0: Okul-öncesi eğitim

Bu düzeydeki programlar genellikle çocukların erken bilişsel,
fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek ve aile
bağlamı dışında düzenlenen eğitime çocukları tanıtmak için
bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmıştır. ISCED 0 düzeyi,
kasıtlı eğitim bileşenine sahip erken çocukluk programları
anlamına gelir.

Okul-öncesi eğitim, organize edilmiş eğitimin ilk aşaması
olarak tanımlanmaktadır. Okul-tabanlı ya da merkeztabanlıdır ve en az 3 yaşındaki çocuklar için tasarlanmıştır.

ISCED 1: İlkokul
Bu düzeydeki programlar genellikle temel okuma, yazma ve matematik (yani okuryazarlık ve aritmetik) becerilerini
kazandırmak ve ortaokula hazırlamada, öğrenme ve bilgi, kişisel ve sosyal gelişim temel alanlarını anlamaya ilişkin sağlam
bir temel oluşturmak için tasarlanmıştır . Yaş genellikle bu düzeydeki tek giriş gerekliliğidir. Geleneksel ya da yasal giriş yaşı
genellikle 5 ila 7 yaş arasıdır. Tüm ülkelerde zorunlu olan bu düzey genellikle altı yıl sürse de süresi dört ila yedi yıl arasında
değişebilir.

ISCED 2: Ortaokul
Bu düzeydeki programlar genellikle ISCED 1 düzeyinden gelen öğrenme sonuçlarına bağlı olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler
ISCED 2 düzeyine genellikle (en yaygın 12 olmakla birlikte) 10 ile 13 yaşları arasında girer.

ISCED 3: Lise
Bu düzeydeki programlar genellikle yükseköğrenime hazırlık için liseyi tamamlamak ya da istihdamla ilgili beceriler
kazandırmak ya da her ikisi için tasarlanmıştır. Öğrenciler genellikle 14 ile 16 yaşları arasında bu düzeye girer.

ISCED 4: Lise sonrası yükseköğrenim olmayan eğitim
Lise sonrası yükseköğrenim olmayan eğitim, işgücü piyasasına girişin yanı sıra yükseköğrenim için hazırlayarak ortaöğretim
üzerine inşa edilen öğrenme deneyimleri sağlar. ISCED 4 düzeyi ya da lise sonrası yükseköğrenim olmayan eğitimde
programlar, genellikle ilerleme için gereken yükseköğrenim yeterlikleriyle ISCED 3 düzeyini tamamlamış ya da ISCED 3
düzeyi yeterlikleri bu tür bir girişi karşılamadığında istihdam için bireylere bunu sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir ISCED 3
düzeyi programının tamamlanması ISCED 4 düzeyi programlara girmek için gereklidir.

ISCED 5: Kısa-döngü yükseköğrenim

ISCED 5: Yükseköğrenim (birinci aşama)
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2011 ISCED sınıflaması

1997 ISCED sınıflaması

Bu düzeydeki programlar genellikle katılımcılara mesleki
bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlamak için tasarlanmıştır. Tipik
olarak, uygulama tabanlı ve mesleğe-özgüdür ve işgücü
piyasasına girmeleri için öğrencileri hazırlar. Ancak, bu
programlar aynı zamanda da diğer yükseköğrenim
programlarına bir yol sağlayabilir. ISCED 5 düzeyi
programlarına giriş, yükseköğretime erişimi olan ISCED 3 ya
da 4'ün başarıyla tamamlanmasını gerektirir.

Bu programlara giriş normalde ISCED 3 ya da 4 düzeylerinin
başarıyla tamamlanmasını gerektirir. Bu düzey, büyük
ölçüde teorik tabanlı olan akademik oryantasyonlu (tip A)
ve tipik olarak A tipinden daha kısa olup işgücü piyasasına
giriş için tasarlanan meslek oryantasyonlu (B tipi)
yükseköğrenim programlarını içerir.

ISCED 6: Lisans derecesi ya da eşdeğer düzeyi
Bu düzeydeki programlar, genellikle birinci derece ya da
eşdeğer yeterliliğe yol açan orta akademik ve/veya mesleki
bilgi, beceri ve yetkinlikleri katılımcılara sağlamak için
tasarlanmıştır.
Bu
programlara
giriş
normalde
yükseköğretime erişimi olan bir ISCED 3 ya 4 düzey
programının başarılı bir şekilde tamamlanmasını gerektirir.
Giriş, ISCED 3 ve/veya 4 düzeylerinde başarılmış ders
seçimlerine ve/veya notlara bağlı olabilir. Buna ek olarak,
giriş sınavlarını almayı ve başarılı olmayı da gerektirebilir.
ISCED 6 düzeyine giriş ya da geçiş, bazen ISCED 5
düzeyinin başarıyla tamamlanmasından sonra mümkündür.

ISCED 7: Yüksek lisans derecesi ya da eşdeğer düzeyi

ISCED 6: Yükseköğrenim (ikinci aşama)

Bu düzeydeki programlar, genellikle ikinci derece ya da
eşdeğer yeterliliğe yol açan ileri akademik ve/veya mesleki
bilgi, beceri ve yetkinlikleri katılımcılara sağlamak için
tasarlanmıştır. Tipik olarak, bu düzeydeki programlar teoriktabanlıdır, ancak uygulama bileşenlerini de içerebilir ve
sanat araştırma ve/veya en iyi mesleki uygulama tarafından
bilgilendirilir. Geleneksel olarak üniversiteler ve diğer
yükseköğretim eğitim kurumları tarafından sunulmaktadır.

Bu düzey, ileri bir araştırma yeterliğine (doktora) yol açan
üçüncül çalışmalara ayrılmıştır.

İkinci ya da daha ileri bir dereceye hazırlayan ISCED 7
düzeyi programlarına giriş normalde bir ISCED 6 ya 7 düzeyi
programının başarılı bir şekilde tamamlanmasını gerektirir.
Bir yüksek lisans derecesine eşdeğer bir birinci derece için
hazırlayan
uzun
programların
durumunda,
giriş
yükseköğretime erişimi olan bir ISCED 3 ya 4 düzeyi
programının başarılı bir şekilde tamamlanmasını gerektirir.
Bu tür programlara giriş, ISCED 3 ve/veya 4 düzeylerinde
başarılmış notlara ve ders seçimine bağlı olabilir. Buna ek
olarak, giriş sınavlarını almak ve başarılı olmak için de
gerekli olabilir.
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Tanımlar
Bulunma saatleri: Bir öğretmenin öğretim yapmasının yanı sıra ders hazırlama, öğrencilere danışmanlık yapma, ödevleri
düzeltme, velilerle ve diğer personelle görüşme ya da eğitimlere ya da konferanslar gibi okul dışında yer alan aktivitelere
katılma gibi öğretim*dışı faaliyetler için okulda bulunması gereken saatler.
Temel brüt yıllık yasal maaş: İşverenlerin sosyal güvenliği ve emeklilik primleri hariç, çalışanların maaş skalalarına genel
artışları, 13. ayı ve tatil ödemelerini (uygun olduğunda) içererek yılda işveren tarafından ödenen miktar. Bu maaş, diğer maaş
ödenekleri ya da finansal yararları (örneğin, daha fazla yeterlik, liyakat, fazla mesai, ek sorumluluklar, coğrafi konum, zorlu
koşullarda sınıfta öğretmen yükümlülüğü ya da konaklama, sağlık ve seyahat masraflarıyla ilgili) içermez.
Merkezi düzenlemeler/öneriler: Yerel kamu yetkilileri, eğitim kurumları ve bireyler için yönergeler, yükümlülükler ve/veya
öneriler içeren çeşitli resmi belgeler. Yönetmelikler, gidişatı düzenlemek için kamu yetkilileri tarafından öngörülen yasalar,
kurallar ya da diğer düzenlerdir. Öneriler, eğitim ve öğretim için belirli araçların, yöntemlerin ve/veya stratejilerin kullanımını
öneren resmi belgelerdir. Zorunlu uygulamaları yoktur.
Memur: Kamu yetkilileri (merkezi ya da bölgesel düzeyde) tarafından, kamu ya da özel sektördeki sözleşmeli ilişkileri
yönetenden farklı olarak mevzuata uygun şekilde istihdam edilmiş öğretmenlerdir. Bazı ülkelerde, öğretmenler, uygun
merkezi ya da bölgesel yetkililerin eğitim için üst-düzey yetkili olduğu yerlerde bu kişiler tarafından kariyer memuru olarak
hayat boyu atanırlar.
Eşzamanlı model: Teorik ve uygulamalı mesleki eğitim, genel eğitimle aynı anda verilir. Lise bitirme sertifikası bazı
durumlarda bu modele uygun olan eğitimin yanı sıra, yükseköğrenim için yetenek belgesi almak için gerekli bir yeterliliktir.
Kabul için diğer seçim prosedürleri de uygulanabilir.
Ardışık model: Teorik ve uygulamalı mesleki eğitim, genel eğitimi izler. Bu modelde, belirli bir alanda yükseköğrenim yapmış
öğrenciler, ayrı bir aşamada mesleki eğitime geçer.
Devam eden Mesleki Gelişim: Örneğin ders-tabanlı ve pedagojik eğitimi içerebilen örgün ve yaygın mesleki gelişim
faaliyetleridir. Bazı durumlarda, bu aktiviteler, ek yeterliklere yol açabilir.
Sözleşmeli statü: Sözleşmeli statüye sahip bir öğretmen, genel istihdam mevzuatı ile birlikte ücret ve koşullarda merkezi
anlaşmalar olarak ya da olmadan sözleşmeli olarak yerel ya da okul düzeyinde istihdam edilmektedir.
Gelişim ihtiyaçları/eğitim planı: Bir gelişim ihtiyacı, öğrenme ve gelişim gereksinimlerinin gözden geçirilmesidir. Genellikle,
ihtiyaç duyulan temel yeterlikleri ya da beceri düzeyini ortaya koyar, yeterliliklerin mevcut düzeyini değerlendirir ve daha
sonra geliştirilecek alanları tanımlar. Bir eğitim planı, gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak stratejileri, görevleri ve
yöntemleri tanımlar.
Sözleşmeli statü ile çalışan: Genel istihdam mevzuatı ile birlikte ücret ve koşullarda merkezi anlaşmalar olarak ya da
olmadan sözleşmeli olarak yerel ya da okul düzeyinde istihdam edilen öğretmenleri ifade eder.
Bireysel bazda öğretmenlerin değerlendirilmesi: Bireysel bazda öğretmenlerin değerlendirilmesi, öğretmenlere rehberlik
etmek ve birey olarak gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla çalışmaları hakkında bir yargı oluşturulmasını içerir.
Değerlendirmeye tabi tutulan öğretmen, kişisel yazılı ya da sözlü geribildirim alır. Bu değerlendirme, varlık olarak okulların
değerlendirilmesi sırasında (genellikle sözel geribildirimle sonuçlanan bu durumda) ya da bağımsız olarak (muhtemelen bu
şekilde değerlendirilen öğretmenin resmi değerlendirmesine yol açarak) yürütülür.
Öğretmen personel ihtiyacının ileriye dönük planlaması, gelecekteki öğretmen arz ve talebindeki en olası senaryoların
belirlenmesine ve eğilimlerin gözlenmesine dayanmaktadır. İncelenen veriler, doğum oranları ve göçün yanı sıra öğretmenlik
mesleğindeki stajyer öğretmenlerin sayı ve değişikliklerdeki varyasyonları içerir (emekli personel sayısı, eğitim-dışı görevlere
nakiller, vb). Öğretmen personel ihtiyacının ileriye dönük planlaması, uzun, orta ve/veya kısa süreli olabilir. Bu planlama
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politikası söz konusu eğitim sisteminin göreceli merkezileşmesine (merkezsizleştirme) bağlı olarak ulusal ya da bölgesel (ya
da her ikisinde) düzeyde geliştirilmiştir.
Genel eğitim: Eşzamanlı modelde, bu, aday öğretmenlerin yeterli olduklarında öğretecekleri genel eğitim derslerinde ve
ders(ler)de uzmanlaşmaları anlamına gelir. Bu derslerin amacı, bu nedenle, bir ya da daha fazla derste aday öğretmenlere
kapsamlı bilgi ve geniş bir genel eğitim sağlamaktır. Ardışık model durumunda ise, genel eğitim belirli bir derste elde edilen
dereceyi gösterir.
Hükümete-bağlı özel kurumlar: Çekirdek finansmanının %50'sinden fazlasını hükümetten alan kurumlardır. "Çekirdek
finansman", kurumların temel eğitim hizmetlerini destekleyen fonlar anlamına gelir. Özellikle araştırma projeleri, satın alınan
hizmetler ya da özel kuruluşlar tarafından sözleşmeli olma ya da konaklama ve yemek gibi yan hizmetler için alınan özel
ücretleri ve sübvansiyonları içermez. "Hükümete-bağlı" tanımı, sadece hükümet kaynaklarından gelen fona bağlı özel bir
kurumun derecesini gösterir; hükümetinin ya da yönetmeliğin derecesini ifade etmez.
Bağımsız özel kuruluşlar: Çekirdek finansmanının %50'sinden daha azını hükümetten alan kurumlardır. "Çekirdek
finansman", kurumların temel eğitim hizmetlerini destekleyen fonlar anlamına gelir. Özellikle araştırma projeleri, satın alınan
hizmetler ya da özel kuruluşlar tarafından sözleşmeli olma ya da konaklama ve yemek gibi yan hizmetler için alınan özel
ücretleri ve sübvansiyonları içermez. "Bağımsız" tanımı, sadece hükümet kaynaklarından gelen fona bağlı özel bir kurumun
derecesini gösterir; hükümetinin ya da yönetmeliğin derecesini ifade etmez.
Göreve başlama: Tam yeterli olmuş yeni öğretmenler için sağlanan yapılandırılmış bir destek aşamasıdır. Örgün başlangıç
öğretmen eğitimi programı sırasındaki mesleki eğitimin bir parçası olarak göreve başlama ele alınmamakta, hatta
ücretlendirilmemektedir bile. Göreve başlama sırasında, yeni girenler kısmen ya da tamamen deneyimli öğretmenlere düşen
görevleri yürütür ve bu faaliyetlerinin karşılığını alırlar. Normalde, göreve başlama, eğitim ve değerlendirmeyi içerir ve kişisel,
sosyal ve mesleki destek sağlayan bir akıl hocası, yapılandırılmış sistem içinde yeni öğretmenlere yardım etmek için
görevlendirilir. Aşama, en az birkaç ay sürer ve deneme süresi sırasında oluşabilir.
Okul-içi yerleştirme: Genellikle birkaç haftadan daha fazla sürmeyen gerçek bir çalışma ortamına yerleştirme (ücretli ya da
değil). Eğitim kurumundaki öğretmenler tarafından periyodik değerlendirme ile bir öğretmen tarafından denetlenir. Bu
yerleştirmeler mesleki eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
İşgücü piyasasını izleme: İşgücünün genel eğilimlerine bakar, fakat resmi hükümet planları ile ilgili değildir. Karar-yapıcılara
öğretmen arz ve talep değişikliklerine ilişkin bir bakış açısı sağlasa da resmi olarak ileriye dönük planlar olarak kabul
edilemez.
Azami maaş: Emekli olduktan ya da belli bir hizmet yılından sonra öğretmenler tarafından alınan temel brüt yıllık yasal
maaştır. Azami maaş, sadece hizmet yılı süresi ve/veya yaşla ilgili artışları içerir (bakınız ayrıca "Temel yıllık brüt yasal
maaş").
Akıl hocalığı desteği: Daha deneyimli meslektaşları tarafından öğretmenlere sağlanan mesleki rehberlik anlamına gelir. Akıl
hocalığı, mesleğe yeni olan öğretmenler için göreve başlama aşamasının bir parçası olabilir. Akıl hocalığı aynı zamanda
desteğe ihtiyacı olan öğretmenler için de geçerli olabilir.
Asgari hizmet yılı sayısı: Öğretmenlerin asgari emeklilik yaşına ulaşmalarına ek olarak, tam bir emeklilik hakkından önce
çalışmaları gereken asgari yıl sayısını belirtir.
Tam emeklilik hakkı ile asgari emeklilik yaşı: Öğretmenlere resmi emeklilik yaşına ulaşmadan önce emekli olma imkanı
sunar. Tam emeklilik hakkı, gerekli hizmet yılı sayısının tamamlanmasına tabidir.
Asgari maaş: Kariyerlerinin başlangıcında öğretmenler tarafından alınan temel brüt yıllık yasal maaştır (bakınız ayrıca
"Temel yıllık brüt yasal maaş").
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Okulda bulunma saatleri: Okulda ya da okul müdürü tarafından belirlenen başka bir yerde görevlerin yerine getirilmesi için
(sözleşmelerde belirtildiği gibi) gereken zamanı ifade eder. Bazı durumlarda, öğretimde harcanan zamana ek olarak belirli bir
süre okulda bulunma anlamına gelir. Haftalık ya da yıllık bazda tanımlanabilir.
Ders saati sayısı: Sözleşmelerinde belirtildiği üzere, öğrenci grupları ile öğretmenler tarafından harcanan zamanı ifade eder.
Bazı ülkelerde, bu sadece sözleşmede belirtilen çalışma zamanıdır. Haftalık ya da yıllık bazda tanımlanabilir.
Resmi emeklilik yaşı: Öğretmenlerin çalışmayı bıraktıkları zamanı belirler. Bazı ülkelerde ve özel durumlarda, bu yaş
sınırının ötesine çalışmaya devam edebilirler.
Genel çalışma saatleri: Ders saatleri sayısı ya da okulda bulunma saat sayısı ve hazırlığa ayrılan süre ve okul dışında
yapılabilen faaliyetlere (sözleşmelerde belirtildiği gibi) harcanan zamandır. Saat sayısı, ya farklı etkinlikler için özel olarak ya
da genel olarak tanımlanmış olabilir. Haftalık ya da yıllık bazda tanımlanabilir.
Ücretli çalışma izni: Bir sertifika (örneğin, Doktora, Yüksek Lisans ya da diğer) veren resmi mesleki gelişim faaliyetlerini
takip etmek isteyen kişilere normal bir ücret kesintisi olmadan verilen işten orta/uzun vadeli olarak ayrılma iznidir. Zorunlu ya
da isteğe bağlı kısa devamsızlıklar (birkaç gün, hatta bir hafta) ücretli çalışma izni olarak kabul edilmez.
Özel eğitim kurumları: Bir kurum, eğer tam kontrolü bir sivil toplum kuruluşuna (örneğin bir kilise, sendika ya da işletme)
aitse ya da Yönetim Kurulu, çoğunlukla bir kamu kurumu tarafından seçilmemişse özel olarak sınıflandırılır. Özel eğitim
kurumları, "hükümete-bağlı" ve "bağımsız" olarak ifade edilebilir. Bu tanımlar, hükümet kaynaklarından gelen fona bağlı
olarak özel bir kurumun derecesini gösterir; hükümetinin ya da yönetmeliğin derecesini ifade etmez.
Mesleki eğitim: Aday öğretmenlere öğretmen olmaları için gereken teorik ve uygulamalı becerileri öğretmen adaylarına
sağlar. Öğretilmesi gereken ders(ler)in akademik bilgisini içermez. Psikoloji ve öğretim yöntemleri ve metodoloji derslerine ek
olarak, mesleki eğitim okul-içi yerleştirmeleri içerir.
Kamu eğitim kurumları: Bir kurum, eğer tam kontrolü (1) bir kamu eğitim yetkili makamı ya da ajansı ya da (2) çoğu üyeleri
bir kamu yetkili makamı tarafından atanan ya da kamu tarafından seçilen bir yönetim organında (konsey, komite, vb) ise
kamu olarak sınıflandırılır.
Özel eğitim: Ülkelerin, zihinsel, fiziksel ya da duygusal açıdan dezavantajlı öğrencilere ya da özel eğitim ihtiyacında olan
diğer gruplara eğitim hizmetleri sağlamak için çeşitli programları ve dağıtım mekanizmaları bulunmaktadır. Bunlar, tanımları,
sunulan programlar, ne tür özel eğitimin düzenli eğitim sistemine entegre olacağı, özel eğitim öğrencilerinin sınıflandırılması
ve bu öğrencilere verilen destek türü açısından değişir. TALIS 2013 araştırmasının çerçevesinde, özel ihtiyaçları olan
öğrenciler, "özel bir eğitim ihtiyacına sahip öğrenciler için resmi olarak tanımlanmıştır, çünkü bu öğrenciler zihinsel, fiziksel ya
da duygusal açıdan dezavantajlı" olarak [Genellikle eğitimlerine destek sağlanması için ek kamu ya da özel kaynakların
(kişisel, malzeme ya da mali) bu kişiler için kullanımı] tanımlanır.
Öğretim süresi: Bir grup öğrenci ya da sınıfın öğretimine harcanan saat sayısı.
Toplam çalışma süresi: Doğrudan öğretimle ilişkilendirilen zamanın yanı sıra ders hazırlama, öğrencilere danışmanlık
yapma, ödevleri düzeltme, veliler ve diğer personelle toplantılar ya da eğitimlere ya da konferanslara katılma gibi okul
dışındaki yer alan faaliyetler gibi eğitim-dışı faaliyetlere ayrılan zamanı da içererek tam-zamanlı öğretmenin normal çalışma
saatleridir.
Uluslararası hareketlilik: İkamet edilen ülkeden başka bir ülkeye mesleki amaçlar için gerçekleştirilen fiziksel bir
hareketliliktir (ya başlangıç öğretmen eğitimi sırasında ya da öğretmen olarak). Özel hareketlilik - mesleki olmayan amaçlar
için tatil sırasında yurtdışına yolculuk - dikkate alınmaz. Buna ek olarak, TALIS 2013 anketi, bu tanımı, bir eğitim kurumu ya
da bir okulda yurtdışında bir hafta ya da daha fazla kalmayla sınırlar ve bir konferansa ya da çalıştaya katılmak için
yurtdışına yapılan yolculukları dikkate almaz.
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İSTATİSTİKSEL NOT
Bu rapor, TALIS 2013 veritabanından gelen istatistiki verileri içerir. Metinde grafik olarak sunulan ya
da tartışılan tüm TALIS istatistiki verileri, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
index.php/Publications:The_Teaching_Profession_in_Europe:_Practices,_Perceptions,_and_Policies
adresindeki standart hatalar ve açıklayıcı notlarla birlikte elektronik bir ekte mevcuttur.
Ek ayrıca her istatistiğin hesaplanmasında kullanılan soruların referans kodlarını da sağlar. Bir
sorunun
ifadesini
anlamak
için,
http://www.oecd.org/edu/school/Questionnaires%20TALIS%202013.pdf adresinde çevrimiçi olarak
bulunan TALIS 2013 anketine bakınız.

TALIS 2013 uluslararası araştırması
TALIS 2013 (Uluslararası Eğitim ve Öğretim Araştırması), ortaokul öğretmenleriyle (ISCED 2) okul
müdürlerini araştırır. Bu araştırmanın ilk sürümü 2008 yılında ortaya çıkmıştır. TALIS 2013 için, 22'si
Avrupa olan 34 ülke genel olarak yer almıştır. Öğretmenler ve okul müdürleri için ayrı anketler
geliştirilmiştir. Katılan ülkeler, okulların yanı sıra okullardaki öğretmenler TALIS'e katılmak üzere
rastgele seçilmiştir. Her ülke için, asgari 200 okul ve bu okulların her birindeki 20 öğretmen
örneklendirilmiştir. TALIS 2013, okullardaki eğitim ve öğretimin kalitesini etkileyen eğitim ortamının
aşağıdaki temel yönleri üzerinde durmuştur:
• okul liderliği;
• mesleki gelişim de dahil olmak üzere öğretmen eğitimi;
• öğretmenlerin değerlendirilmesi ve geribildirim;
• öğretmenlerin pedagojik inançları, tutumları ve öğretim uygulamaları;
• öğretmenlerin öz-yeterliliği, iş memnuniyetleri ve çalıştıkları okullardaki ve sınıflardaki iklim hakkında
belirttikleri;
• öğretmenlerin hareketliliği.
TALIS 2013 verileri, öz-bildirime dayanmakta olup bu nedenle gözlemlenmiş uygulamadan ziyade
öznel bilgiden oluşmaktadır. Buna ek olarak, istatistiksel analiz ile sabitlenen maddeler arasındaki
bağlantılar aralarındaki nedensellik var anlamına gelmemektedir. Ayrıca, uluslararası bir araştırma
olduğundan, kültürel ve dilsel konular katılımcıların davranışlarını etkileyebilir. TALIS 2013
sonuçlarının yorumlanması hakkında daha detaylı bilgiler, OECD raporunda mevcuttur (OECD 2014,
s. 29).
TALIS 2013 veritabanı aşağıdaki adreste mevcuttur:
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=talis_2013%20.

Yöntem
Kam u ve ö ze l o ku ll a r
TALIS 2013 verileri hem devlet hem de özel okulları (hem hükümete-bağlı hem de bağımsız - bakınız
Sözlükçe) kapsamaktadır. Eurydice verileriyle daha iyi karşılaştırılabilirlik için analizi sınırlama
seçiminde devlet okulları ele alınmıştır. Ancak, okul türü değişkenine ilişkin eksik bilgiler, 22 katılımcı
Avrupa ülkesi/bölgesinden sekizi için öğretmenlerin %5'inden daha yüksektir. Eksik girişlerin yüzdesi
Danimarka (%17.2), İzlanda (%19.2) ve Norveç (%23.1) için daha yüksektir.
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Bir ya da diğer okul türü grubundan gelen verileri aktif bir şekilde göz ardı ederken okul türüne ilişkin
eksik verileri sunan öğretmen cevaplarını ortadan kaldırma ya da tutma, örneklemin temsilcilerini
zayıflatabilecekti. Ayrıca, özel kurumlar arasındaki hükümete-bağlı okulların genel ağırlığı
düşünüldüğünde TALIS 2013 veritabanına yapılan tüm girişlerin tutulmasına karar verilmişti. Özel
sektörde çalışan öğretmenlerin payı bazı ülkelerde ve belirli yaş gruplarında çok daha önemli olabilir
(bakınız ekteki Tablolar 1.5 ve 1.6). Bu faktörün istatistiksel analize etkisi olduğu yerlerde bu durum
vurgulanmıştır.
Ağ ı rl ık
Çoğu ülkede, önce okullar seçilerek daha sonra ise örneklendirilecek öğretmenler ve katılımcı okullar
seçilerek TALIS 2013 örneklem tasarımı, iki-aşamalı katmana ayrılmış bir örneklemdir. Böylece,
okullar ve öğretmenlerin aşağı yukarı seçilen değişken olasılıkları vardır.
Bu değişken seçimi olasılıklarını telafi etmek için, verinin nüfus parametrelerinin tarafsız tahminlerini
elde etmek için ağırlıklı olması gerekir. TALIS 2013 veritabanında, öğretmen ağırlıkları toplamı bu
nedenle hedef nüfusun tarafsız bir tahmini sayısını oluşturur, örneğin, bir ülkedeki ortaokuldaki
(ISCED 2) öğretmen sayısı.
Avrupa Birliği Üye Devletlerine ilişkin veriler, ayrım olmaksızın tüm üye ülkeler için Birlik için
göstergeleri tahmin edebilmek için birleştirilir. Ağırlıklar herhangi bir dönüşüm geçirmez bu yüzden her
ülkenin Avrupa düzeyinde istatistiksel göstergenin tahminine katkısı ülkenin büyüklüğüyle orantılıdır;
örneğin, ISCED 2 öğretmenlerinin sayısı. Avrupa düzeyindeki gösterge değerleri bu nedenle Almanya,
İspanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık (İngiltere) gibi en yoğun nüfuslu ülkeler tarafından
etkilenmektedir.
St an d a rt h at al a r
TALIS 2013 anketleri, tıpkı diğer büyük ölçekli eğitim anketleri (OECD/PISA; IEA/PIRLS; IEA/TIMSS,
vb) gibi, yalnızca hedef nüfusun temsili bir örneklemine bakar. Genel olarak, mümkün olan örneklerin
sonsuz sayısı, herhangi bir nüfus için mevcuttur. Bir örneklemden diğerini takip ederek, bir nüfus
parametresi (ortalama, yüzde, korelasyon, vb.) için yapılan tahminler değişebilir. Bir nüfus
parametresinin herhangi bir tahmini ile ilişkili standart hata bu örneklemin belirsizliğinin miktarını ölçer.
Bu tahmini parametre ve ilgili standart hatasına dayanarak, bir örneklemden hesaplanan değerin ne
kadar değişebileceğini yansıtan güven aralığı oluşturmak mümkündür. Buna göre, tahmini ortalaması
50 ve standart hatası 5 olan bir ortalama varsayalım. %5'lik bir tiple güven aralığı, [50 - (1.96 x 5); 50 +
(1.96 x 5)]ye eşittir, örneğin, yaklaşık olarak [40; 60]. Bu yüzden, eğer nüfusun ortalamasının bu
aralıkta olduğunu söylersek, yanlış hakkımızın 100 üzerinden sadece 5 olduğu söylenebilir.
Bu raporda kaydedilen tüm standart hatalar, yeniden örnekleme yöntemleri ve TALIS araştırmasının
çeşitli teknik belgelerinin metodolojisi kullanılarak hesaplanmıştı.
İstatistiksel tabloların standart hataları elektronik ekte yer almaktadır.
Ko rel asyo n k at sa yıs ı
Korelasyon katsayısı, iki sürekli değişken arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılabilir. -1'le +1
arasında değişen bu endeks, iki değişken arasındaki ilişkinin yoğunluğunu ölçer. Bir pozitif katsayı, bir
fenomen arttığında aynı zamanda diğerinin de arttığı anlamına gelir, örneğin - ortalama olarak - uzun
boylu insanlar kısalardan daha ağır olduğundan bir kişinin boyutuyla ağırlığı arasında pozitif bir
korelasyon vardır. 0'a yakın bir korelasyon, bağımlılığın yokluğunu ifade eder. Son olarak, eğer bir
fenomen düştüğünde diğeri artarsa, korelasyon negatiftir, örneğin, yaşlanma ile yaşam beklentisi
azalır.
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İstatistiksel Not

Korelasyon katsayısının mutlak bir değer olarak 1'e doğru eğilimi olduğundan, iki değişken arasındaki
ilişki yoğunlaşır.
Bu raporda, ülke düzeyinde hesaplanan bir kaç korelasyon katsayısı sunulmuştur. Gözlem sayısı
(örneğin, ülke sayısı) oldukça küçük olduğundan, bir dış gözlem korelasyon katsayısının değerini
güçlü bir şekilde etkileyebilir. Bu sorunu önlemek için, sadece sıra (ayrıca Spearman denir) korelasyon
katsayıları ülke düzeyinde hesaplanmıştır. Avrupa Birliği Üye Devletleri rastgele ülke örneklemi olarak
ele alınamadığından, istatistiksel çıkarımları hesaplamak çok da anlamlı olmaz. Ancak, aşırıyorumlama sonuçlarını önlemek amacıyla, sadece 0.05 ya da 0.10'daki korelasyon katsayıları bu
raporda sunulmuştur.
L o jist ik r eg res yo n
Bu raporda, lojistik regresyonlar, açıklanması gereken ve sadece 0 ve 1 değerleri olan değişkenle aynı
zamanda bunu etkileme kapasitesi olan bir ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için
hesaplanmıştır. Bundan dolayı, hareketlilikten bahsedilen bölüm için, çeşitli değişkenler, bir bir,
öğretmenin mesleki amaçlar için yurtdışına gitmiş (değer 1) ya da gitmemiş (değer 0) gerçeğiyle
çapraz-tablolandırılmıştır.
Öğretmenler için aşağıdaki cinsiyet ve hareketlilik dağılımını varsayabiliriz:
100 öğretmen için cinsiyet ve hareketlilik dağılımı
Hareketli

Hareketli
değil

Erkek
öğretmenler

30

10

Kadın
öğretmenler

30

30

%

Erkekler için, mesleki sebepler yüzünden yurtdışına çıkma olasılığı,
Kadınlar için, bu olasılık

pF =

pH =

30
= 0,75 'e eşittir.
30 + 10

30
= 0,5 'e eşittir.
30 + 30

Lojistik regresyon, aşağıdakine eşit olan ve genellikle göreceli risk oranı olarak adlandırılan oranı
hesaplar:

 pH

1 − pH
OR = 
 pF

 1 − pF

  0,75 
 0,75 
 



 =  1 − 0,75  =  0,25  = 3 = 3
  0,50   0,50  1
 
 

  1 − 0,50   1 − 0,50 

Kadınlarla karşılaştırıldığında, erkeklerin mesleki nedenlerle yurtdışına seyahat etme şansları üç kat
daha fazladır. Lojistik regresyon, bu endeksi diğer değişkenlerin kontrol altında hesaplama olasılığıdır.
Erkeklerin ortalama olarak kadınlardan daha yaşlı olduğu ve yaşlı kişilerin daha hareketli olduğunu
varsayalım. Lojistik regresyon, yaş kontrolü altında, bir kişinin cinsiyetiyle hareketliliği arasındaki ilişkiyi
hesaplamayı olası hale getirir. Diğer bir deyişle, eğer erkeklerle kadınlar ortalama olarak aynı yaşta
olsaydı, bu OR endeks değeri ne olurdu.
Lojistik regresyonların sonuçlarını gösteren tablolarda, sadece 0.05 tip 1 hata ile 0'dan istatistiksel
olarak farklı olan OR verilmiştir.
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İçse l t u t a rlı lık iç in C ro n b ach α
Raporda oldukça sık olarak, çeşitli değişkenler ya ortalama şeklinde ya da bir toplam şeklinde
sentezlenmiştir. Olmaması gerektiği halde bazı bilgilerin gruplandırılmış olmadığından emin olmak
için, Cronbach α hesaplanır. 0'dan 1'e değişen bu endeks, ölçümün içsel tutarlılığını değerlendirir,
örneğin tek boyutluluğu. Ölçüm ne kadar boyutlu olursa, endeks 1'e daha fazla gider.
Bu şekilde oluşturulan her endeks için, endeksin değerinin bilimsel standartlara uyup uymadığını
görmek için hem ülke düzeyinde hem de Avrupa düzeyinde doğruladık; örneğin, değeri 0.60'ın
üstünde olup olmasın, bilişsel-olmayan verilerin bağlamında.
0.60'ın altında değerlere sahip her endeks kabul edilmez.
Bu raporun amaçları için beş endeks elde edilmiştir. Aşağıdaki tablo, bu çeşitli endekslerin yanı sıra
Avrupa düzeyinde hesaplanan Cronbach α değerini de ortaya çıkaran maddeleri göstermektedir. iş
memnuniyetiyle ilgili soru için üç madde tersine çevrilmiştir, örneğin, C, D ve F maddeleri. Aşağıdaki
tabloda, bu maddeler, tersine çevrildiklerini göstermek için, (I) tarafından takip edilmektedir.
Endekslerin ve Cronbach α değerinin oluşumu
Ad

Sorular

α

İş memnuniyeti ( )

Soru TT2G46, maddeler A,B,C(I),D(I),E,F(I),G,I,J

0.85

Öğretime ilişkin işbirlikçi yaklaşım

Soru TT2G33, maddeler A'dan H'ye kadar

0.71

Öğretime ilişkin yapılandırmacı yaklaşım

Soru TT2G32, maddeler A'dan H'ye kadar

0.69

SMG'nin küresel ihtiyacı

Soru TT2G26, maddeler A'dan H'ye kadar

0.90

Son 12 ay sırasında SMG'ye katılım

Soru TT2G21, maddeler A'dan I'ye kadar

0.61

29

(29) Sadece Bölüm 4, "Uluslararası Hareketlilik" için geçerlidir. Bölüm 5'teki "Öğretmenlik Mesleğinin Çekiciliğ" öğretmen
memnuniyetinin analizi için, TT2G46 sorusu için üç faklı madde kullanılmıştır. "İş memnuniyeti", J maddesi; "Okul
memnuniyeti", E maddesi ve "Değer algısı" ise H maddesine göre hesaplanmıştır.
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