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ÖNSÖZ
Avrupa Konseyi 2000 yılın’da Lizbon’da gerçekleştirdiği
toplantıda Ab’yi 2010 yılında dünyanın tam istisdama
erişmiş rekabetci ekonomisi haline getirmeyi amaçlaya
Lizbon Stratejisini ilan etmiştir. Söz konus stratejinin
temel amaçlarından biri olan eğitim sistemlerinin kalite ve
etkililiğini geliştirme amacıyla AB ülkeleri Eğitim
Bakanları toplantısında bir dizi kararlar alınmıştır.
Bu kararlardan biri, Avrupa Komisyon bünyesinde AB
üyesi ülkeler ile Ab’ye aday ülkelerin eğitim sistemlerine
ilişkin bilgiler derleyen ve yayımlayan “Eurydice”
(Avrupa Eğitim Bilgi Ağı) birimlerini kurmasıdır. Bu
çerçevede Millieğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkanlığı bünyesinde Aralık - 2003 tarihinde Eurydice
birimi kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.
Türkiye Eurydice Birimi tarafından 2010 yılında tercumesi yaptırılan “Avrupa’da Eğitime İlişkin
Temel Veriler 2009” adlı çalışma Avrupa eğitim sistemlerinin organizasyonunun ve işlemesini istisnai
olarak büyük ölçüde genel bakışını sağlamasının yanı sıra söz konusu ülkelerin eğitimdeki ortak
sorulara cevap arama yollarına bir bakış açısı sağlama için istatistik verilerle nitelikli bilgiyi birleştirir.
Ülkemiz eğitimcilerin ve araştırmacıların yararlanabileceği bir baş vuru kaynağı olacak eseri eğitim
çalışanlarının hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyarız.
Eseri ortaya çıkmasında emeği geçen Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Türkiye Eurydice Birimi
çalışanlarına teşekkür ederim.

Nimet ÇUBUKCU
Milli Eğitim Bakanı
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ÖNSÖZ
Avrupa'da Eğitime İlişkin Önemli Veriler, Avrupa eğitim
sistemlerinin organizasyonunun ve işlemesinin istisnai
olarak büyük ölçüde genel bakışını sağlamasının yanı sıra
söz konusu ülkelerin eğitimdeki ortak sorulara cevap
arama yollarına bir bakış açısı sağlamak için istatistiksel
verilerle nitelikli bilgiyi birleştirir. Bu yedinci baskı,
AB'nin şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en önemli
sorunlardan biri olan çok ciddi bir ekonomik, sosyal ve
mali kriz bağlamında görünmektedir. İyileşme için yer
hazırlamanın yanı sıra uzun vadede ekonomik ve sosyal denge temin etmede ve eğitimin AB kamu
harcamalarının neredeyse %11'ine karşılık geldiği bir bağlamda, bu harcamanın etkili ve eşit olarak harcanması
gerektiğinin önemi, hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, örneğin, demografik değişim, bu
yeni koşullarda etkili, verimli ve eşit Yaşamboyu öğrenme sistemlerini sağlamak için ne türde değişikliğin
gerektiğini değerlendiren bir fırsat olarak görülmektedir.
Bu açıdan, Komisyon son beş yılda Avrupa düzeyinde birkaç önemli girişimde bulunmuştur. Yaşamboyu
Öğrenme Avrupa Nitelikler Çerçevesi'nin (EQF) başlaması, örneğin, işverenler ve bireylere AB'nin çeşitli
eğitim ve öğretim sistemleri arasındaki yeterlikleri karşılaştırmalarına yardım eden önemli bir araçtır. EQF,
Avrupa eğitiminde önemli bir paradigma kaymasını temsil eder: öğrenme ortamına yerleştirilen kaynaklar
yerine öğrenme sonuçlarını göz önünde bulunduran bir yaklaşıma dayanmaktadır. Diğer bir ifadeyle,
öğrenmenin nerede başladığı ve ne kadar sürdüğünün yerine öğrencilerin eğitimlerinin sonunda aslında ne
yapabileceklerine dayandırılan bir nitelikler çerçevesidir. Diğer bir önemli başarı ise Avrupa Yenilik ve
Teknoloji Enstitüsü'nün (EIT) kurulmasıdır. Bilgi Toplumları'nın ortaya çıkarılmasıyla, yükseköğretimi,
araştırmayı ve sanayiyi bağlama, Avrupa'nın kapasitesine yenilik için çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Son
olarak, Komisyon ve Üye Devletler, eğitim ve öğretim alanında 2022'ye kadar sürecek bir işbirliği için yeni bir
çerçeve üzerinde anlaştılar. Eğitim ve Öğretim alanında Avrupa İşbirliği için stratejik bir çerçeve üzerine Konsey
Kararları (“ET 2020”), Mayıs 2009'da kabul edilen, önceki iş programına ilerlemeler eklemekte ve gelecek 10
yıllık süre için eğitim ve öğretim alanında Avrupa işbirliğine yönelik stratejik hedefler belirlemektedir.
Eğer Avrupa'daki eğitim sistemlerinin mevcut durumuna bakacak olursak, pek çok olumlu eğilim görebiliriz.
Okul-öncesi eğitime katılım oranı artmıştır. Gençlerin çekirdek yeterlik kazanmalarını sağlamak için harcanan
çabaların bir kısmı olarak, zorunlu eğitim yıllarının sayısında bir artış olmuştur ve bazı ülkeler temel eğitim
diploması almaları için öğrencileri zorunlu eğitimin ilerisine de devam etmelerini gerektirir.
Yükseköğretimde öğrenci sayısı bakımından, özellikle genç yaş gruplarında ve kız öğrencilerde, büyük bir artış
olmuştur. AB-27'de, eğitime göre verilen GSYİH payı büyük ölçüde sabit kaldı ve bazı ülkeler son yıllarda insan
sermayesine sosyal yatırımı bile arttırmıştır. Diğer yandan, birçok sorun da bulunmaktadır.
İlköğretime geniş ölçüde erişim ve girişi sağlamasının yanı sıra zorunlu eğitimdeki öğrencilerin tüm beceri
düzeylerinin eşitliliğini arttırmak da ön planda olmaktadır. Öğretmenlerin eğitim ve öğretimleri, eğitim
sisteminin tüm düzeylerinde eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmada önemli bir unsur olmaya devam
etmektedir. Okul yaşı nüfusundaki öngörülen azalma ya da öğrenci nüfusunun oranındaki artış gibi demografik
ve toplumsal değişikliklerin eğitim sistemlerinin yapısını ve işleyişini tekrar gözden geçirme ve modernleştirme
ihtiyacına işaret eden kapsamlı sonuçları bulunmaktadır. Sürdürülebilir ve etkili finansman mekanizmaları
belirleme açıkça görülmektedir ki diğer bir sorundur.
Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler, Eurydice ağının, Eurostat'ın ulusal birimleri ve PISA/PIRLS uluslar
arası eğitim anketi veritabanlarıyla toplanan verilere dayanmaktadır. Bu standartlaştırılmış ve hali hazırda
karşılaştırılabilir niceliksel ve niteliksel göstergeleri yayınlamak için, amacımız alanda en iyi seçimleri
yapmalarına yardımcı olacak ve olabildiği kadar çok kişinin yüksek kalitede eğitim ve öğretime erişebilmelerini
temin edecek karar yapıcılar sağlamaktır.

Ján Figel'
Eğitim, Öğretim, Kültür ve Gençlikten
Sorumlu Komisyon Üyesi

Joaquín Almunia
Ekonomi ve Mali İşlerden
Sorumlu Komisyon Üyesi
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GİRİŞ
Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler raporunun 7. baskısı, Avrupa'daki eğitim sistemlerinin örgütlenme ve
işleyişini açıklayan istatistiksel verilerin ve nitel bilgilerin bir birleşimi olma özelliğini sürdürmektedir.
Mevcut 2009 baskısı, bir önceki baskıda tanımlanmış olan konu-tabanlı yapıyı sürdürmekte fakat yeni bilgi
kaynaklarını kullanmakta ve internet tarama olanakları gibi bazı yeni özellikler sunmaktadır.
Bütün bu yenilikler Avrupa'daki eğitim sistemlerinin farklı ve ortak özelliklerini daha iyi anlamak amacıyla
yapılmıştır. Bu yenilikler farklı okurların, buna eğitimin belirli bir boyutu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi arayanlar
kadar daha geniş bir açıyla ilgilenenler de dahil, gereksinimlerini daha etkin biçimde karşılamayı
amaçlamaktadır.
Raporun Yapısı ve İçeriği
Raporun yedinci baskının yapısı ve göstergelerin seçimi konusunda Avrupa Eğitim Bilgi Ağı (Eurydice) ve
Avrupa Birliği İstatistik Bürosu'na (Eurostat) danışılmıştır. Raporun içeriği, raporu hazırlama süresi ve bu
süreçteki çalışma usulleri Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından Ekim 2007'te
düzenlenen ortak bir toplantıda kararlaştırılmıştır.
Bu raporda yer alan 121 gösterge konulara göre altı bölüm olarak düzenlenmiştir. Bu bölümlerin başlıklar
Kapsam, Yapılar, Katılım, Kaynaklar, Eğitim Süreçleri ve Mezunlar ve Nitelik Düzeyleri'dir.
Her bölümde, bilgiler şu yapıda sunulmuştur: eğitim düzeyleri aşağıdan yukarıya doğru çıkarak, en genel
bilgiden en belirgin olana doğru giderek ve yerel yönetim düzeyinden ulusal düzeye doğru yükselerek.
Raporun başında yer alan özet, okurlara bu rapordaki başlıca konuları tanıtmakta ve yeni ortaya çıkan en belirgin
eğilimleri kısaca gözden geçirmektedir. Bu raporda tartışılan çok sayıda konu arasında bazı tipik bağlantılar
kurmak mümkün olmuştur ve bunlar kutular içinde vurgulanmışlardır.
Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler 2009 Eurostat'ın sağladığı bazı zaman serilerinin dahil edilmesi ile
genişletilmiştir. Zaman serileri özellikle Avrupa'daki eğitim sistemlerinin farklı yönlerini etkileyen gelişmeleri
belirleme ve bunların mevcut durumlarını yakın geçmişteki durumlarıyla karşılaştırarak analiz etme konusunda
yardımcı olmaktadırlar. Zaman serileri özellikle farklı eğitim kademelerindeki katılım oranları,
yükseköğretimdeki öğrenci hareketliliği (Bölüm C), genel nüfusun eğitim düzeyi ve yükseköğretimden mezun
olan kızların sayısı ve fen ve teknoloji alanlarındaki mezunlarının sayısı ile ilgili serilerdir. Dahası, mümkün olan
yerlerde ve Eurydice'ın sağladığı bütün bilgilerde referans yılı izleyen iki sene içerisinde planlanan ve uygulanan
her ulusal reform bir notla belirtilmiştir.
Nicel ve nitel bilgilerin birbirini tamamlayan doğası da yeni iki bilgi kaynağından alınan girdilerle
genişletilmiştir; rapor Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Eğitim Başarılarını Değerlendirme
Derneği (IEA) tarafından düzenlenen sırasıyla PISA'nın (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Ajansı)
bağlamsal anketlerinin (2006) ve PIRLS'in (Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi) ampirik
anketlerinin (2006) bulgularını sunmaktadır. Bu göstergeler okullarda ve sınıflarda uygulamada olanları ortaya
koyduğundan, Eurydice'dan alınan materyali ilginç şekilde tamamlamaktadır. Bu verileri, okul özerkliği (Bölüm
B), öğrencilerin ders süreleri ya da öğrencilerin gruplara ayrılma yolları (Bölüm E) gibi konulardaki resmi
öneriler ve koşullarla bağlantılı şekilde görmek mümkün olmuştur. Aynı göstergeler, kapsanmayan alanlara
odaklanarak veya Eurostat'ın sunduğu okullarla ilgili genel verilerin aksine aynı ülke içindeki okullar arasındaki
farklılıklara değinerek Eurostat tarafından toplanan istatistiksel bilgiyi de tamamlamaktadırlar.
Kaynaklar
Bu raporda başlıca üç bilgi kaynağı kullanılmıştır, bunlar Eurydice Bilgi Ağı ve Eurostat tarafından koordine
edilen Avrupa istatistik sistemi ve sonuncusu da uluslararası PISA/PIRLS veri tabanlarıdır.
Eurydice bilgi toplama
Eurydice göstergeleri, birincil olarak eğitimle ilgili yasalar, ulusal yönetmelikler veya diğer resmi belgelerden,
ya da başka bir deyişle sadece merkezi mevzuat veya hukuksal metinlerden çıkartılan bilgileri sunar. Bu bilgiler,
ortak tanımlara dayanarak, Eurydice Bilgi Ağı'ndaki Ulusal Birimler (genellikle eğitim bakanlıklarında bulunur)
tarafından toplanır. Daha sonra bu bilgiler Eurydice Bilgi Ağı'nın Avrupa Birimi ve birlikte çalışan Ulusal
Birimler tarafından incelenir ve karşılaştırması yapılır. Konu yerel merciler veya bireysel kuruluşlar için
incelenir ve böylece merkezi düzey yönetmelik tarafından yönetilmez, bu da Şekil'de açıkça belirtilmiştir. Genel
olarak bu bilginin türü niteldir ve Avrupa'daki eğitimin genel görünümünü veya eğitimin yapısına ya da
işleyişine ilişkin bir dizi model veya tipik kalıplar ortaya koyar. Göstergelerden birkaçı nicel bilgi
(öğretmenlerin emeklilik yaşı veya çalışma saatleri, maaşları, öğretim saatleri vs. gibi) vermektedir.
Göstergeler, ulusal eğitim sistemleri tarafından tanımlanan farklı eğitim kademelerini kapsar. Bazı ülkelerde
okul-öncesi eğitim ilköğretimlerde verilirken, bazılarında ilköğretim ve ortaöğretim tek bir yapı altında
birleştirilmiştir. Zorunlu eğitim genellikle ilköğretim ve ortaöğretime karşılık gelir. Ancak, bazı ülkelerde bu
okul öncesi eğitimle başlarken, diğerlerinde ortaöğretim kademesine kadar uzar. Bir göstergenin belirli bir
ülkede atıfta bulunduğu eğitimin tam olarak kaç sene olduğunu öğrenmek isteyen okuyucular, her ülkenin eğitim
yapısını gösteren ŞekilB1'e bakabilirler. Aynı şema ayrıca öğretim yıllarının Eurostat'tan gelen göstergeler için
kullanılan Uluslararası Eğitim Standardı Sınıflandırması (ISCED) ile ilişkisini gösteriyor (ISCED tanımları için
aşağıya ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız).
Genel olarak Eurydice'den gelen bilgiler yalnızca kamu sektöründeki okullar için geçerlidir. Şemaların çoğu
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aynı zamanda üç ülkedeki (Belçika, İrlanda ve Hollanda) bağış alan özel (veya hükümete bağımlı) sektörü de
kapsamaktadır; bu ülkelerde öğrencilerin çoğunluğu bu sektörde yer alan okullara gitmektedir. Hangi şemaların
bütün ülkelerde bağış yardımı alan özel sektörü kapsadığı başlıkta açıkça belirtilmiştir.
Eurostat ve Avrupa İstatistik Sistemi (ESS)'inde istatistiksel veri toplama
Avrupa İstatistik Sistemi (ESS) tarafından gerçekleştirilen ve bu raporda kullanılan çeşitli Eurostat veri toplama
uygulamaları aşağıdaki tabloda kısaca anlatılmıştır. Daha detaylı açıklamalar “Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar”
bölümünde yer almaktadır. Bu verilerin toplanması söz konusu bilgilerin denetimi, onaylanması ve
yayınlanması için gereken istatistiksel süreçler ve usuller de buna dahildir- farklı zaman şekillerine
dayanmaktadır, ayrıca referans yılları da farklıdır. Verileri okurken ve incelerken bu noktanın akılda
tutulmasında yarar vardır. Bu verilerin toplanması ile sağlanan bütün bilgiler Eurostat New Cronos
veritabanından Haziran 2006 ve/veya 2007'de alınmıştır.
UOE VERİ TABANI
Ortak UOE (UNESCO İstatistik Enstitüsü/OECD/EUROSTAT) anketleri, söz konusu üç kuruluş tarafından her
yıl eğitim sisteminin temel özelliklerine ilişkin uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir veriler toplamak amacıyla
kullanılır.
DEMOGRAFİK VERİ TABANI
Ulusal demografik veriler ulusal istatistik birimlerine yollanan yıllık anketlerin cevaplarından toplanmaktadır.
Yıllık ulusal nüfus tahminleri ya en son yapılan nüfus sayımı ya da nüfus kayıt dairelerinden toplanan veriler
esas alınarak yapılmaktadır.
TOPLUM İŞ GÜCÜ ANKETİ (LFS)
Bu anket 1983'ten beri yıllık olarak gerçekleştirilmektedir. Avrupa Birliği'ndeki istihdam ve işsizlik
istatistiklerinin temel kaynağıdır. Anket bireylere ve hane halkına uygulanmaktadır. Sorular temel olarak
istihdam ve iş arama boyutlarını kapsamaktadır.
ULUSAL HESAPLAR
Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi ('ESA 1995' veya 'ESA' olarak kısaltılır ya da bazen 'sistem' olarak
anılır) 'toplam ekonomi' (örneğin bir bölge, bir ülke ya da bir grup ülke), bunun bileşenleri ve diğer 'toplam
ekonomiler' ile ilişkisinin sistematik ve detaylı bir tanımı için uluslararası olarak karşılaştırılabilir bir muhasebe
çerçevesidir.
Bu farklı veri toplama sistemleri nüfus ve bunların nitelikleri, istihdam, işsizlik ve Avrupa Birliği nüfusunun
eriştiği eğitim düzeyleri (Bölüm A), öğrenci katılım oranları ve eğitim sistemine yeni kayıt olan öğrenciler
(Bölüm C), eğitim kadrosu ve eğitim harcamaları (Bölüm D) ve mezunlar (Bölüm F) hakkında istatistiksel bilgi
sağlarlar.
Tüm bu Eurostat istatistik verilerine New Cronos Internet veri tabanından erişebilir:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database
PISA/PIRLS Uluslararası Veri Tabanları
Performans ölçümünün yanı sıra, PIRLS 2006 ve PISA 2006 uluslararası araştırmaları kendi bulgularına ışık
tutabilecek olan okul ve aile kapsamındaki değişkenleri belirlemek amacıyla anketleri de içermektedir. Bu
anketler PISA araştırması için okul müdürlerine ve öğrencilere ve PIRLS araştırmasında öğretmenlere ve
öğrencilerin ailelerine gönderilmiştir. Mevcut yayında yer alan 30 gösterge bu araştırmalardan elde edilen
veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
PISA (Uluslar arası Öğrenci Değerlendirme Programı) 15 yaşına gelen öğrencilerin okuduğunu anlama,
matematik ve fen bilgisindeki okuryazarlık düzeylerini ölçmek amacıyla OECD gözetiminde yürütülen
uluslararası bir taramadır. Mevcut dokümanı hazırlamak için kullanılan veri toplama PISA 2006'dan
sağlanmaktadır. Daha sonraki veri toplama işlemlerinin 2009 ve 2012 yıllarında gerçekleşmesi planlanmıştır.
Araştırma ortaöğretimin birinci ya da ikinci kademesinde olan 15 yaşındaki öğrencileri temsil eden örnekleme
dayanmaktadır. PIRLS
PIRLS (Uluslararası Okur-Yazarlık Çalışmasında İlerleme) 2006 yılında Uluslararası Eğitim Başarılarını
Değerlendirme Derneği (IEA) tarafından gerçekleştirilmiş ve öğrencilerin ilköğretim dördüncü sınıfta
okuduğunu anlama konusundaki düzeylerini ölçmeyi amaçlamıştır. Araştırma ilköğretim dördüncü sınıfta
bulunan ülkedeki 9 ya da 10 yaş grubunu temsil eden öğrenci örneklemesine dayanmaktadır.
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Bu iki veri tabanından alınan bütün göstergeler hem kamu sektörü okullarını hem de bağış yardımı alan ya da
diğer tip özel okulları kapsar. İstatistiki boyutlarla ilgili ayrıntılı bilgi “Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar”
bölümünde verilmiştir.
Coğrafi Kapsam
Avrupa'daki Eğitime İlişkin Temel Veriler raporu, 31 Avrupa ülkesini kapsar, bunlar Yaşamboyu Öğrenme
Programı bünyesinde Eurydice Bilgi Ağı'na dahil olan ülkelerdir (2007-2013).
Eurostat, OECD ve IEA verilerine gelince, sadece Yaşamboyu Öğrenme programında yer alan ülkelerin
sonuçları bulunmaktadır. Eurostat veri toplama uygulamalarından bazılarına katılmayan ülkelerin verileri 'veri
yok' şeklinde belirtilmiştir. Buna karşılık, PISA ve/veya PIRLS araştırmalarına katılmayan ülkeler söz konusu
veri kaynaklarıyla hazırlanmış histogramda çarpı işareti ile belirtilmişlerdir.
Bazı ülkelerin bölgelere ayrılan siyasi yapısı nedeniyle, kaynakları Eurydice, OECD ve IEA olan birtakım
göstergeler verileri mümkün olan yerlerde yönetsel bölgelere göre (özellikle Belçika ve Birleşik Krallık söz
konusu olduğunda) verilmiştir.
Ortaklıklar ve Metodoloji
Eurostat Birimi F4 “Eğitim, Bilim ve Kültür”), Avrupa İstatistik Sistemi (ESS) tarafından onaylanan istatistiksel
göstergelerin hazırlanması ve üretilmesi görevini üstlenmiştir.
Anketler, Eurydice verisi toplamak için, Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür İdari Ajansı'nın (EACEA) içinde
Eurydice Birimi tarafından Eurydice Bilgi Ağı'ndaki Ulusal Birimlerle ortak bir çalışması sonucu hazırlanmıştır.
Anketler yapılabilirlik ve tutarlık yönlerinden Ulusal Birimlerle test edilmiştir. İstatistiksel olarak, EACEA
içerisindeki Eurydice Avrupa Birimi aynı zamanda PISA 2006 ve PIRLS 2006 anketindeki kapsama yönelik soru
formlarının bulgularından yararlanmıştır.
Rapordaki istatistiksel ve betimleyici verilere dayanan tüm analitik içerik EACEA içerisindeki Eurydice Avrupa
Birimi tarafından hazırlanmıştır. Son olarak, Eurydice Bilgi Ağı, Eurostat ve ESS'nin de işbirliği ile bütün
raporun denetimini üstlenmiştir.
EACEA içerisindeki Eurydice Avrupa Birimi, raporun nihai basımından ve yayına hazırlanmasından sorumlu
olmuştur. Bu birim aynı zamanda haritaların, diyagramların ve diğer grafik materyallerinin hazırlanması ile ilgili
bütün işlerden de sorumlu olmuştur. Eurostat Birimi E4 'Bölgesel İstatistikler ve Coğrafi Bilgi Sistemi', NUTS
istatistiksel verilerin sınıflandırılmasını içeren haritaların hazırlanmasında yardımcı olmuştur. Son olarak,
raporun başında 'Başlıca Konular' başlığı altındaki özet tamamen EACEA içerisindeki Eurydice Avrupa
Birimi'nin sorumluluğu idi.
Bu toplu çalışmaya bir şekilde katkıda bulunmuş herkes raporun sonundaki listede belirtilmiştir.
Toplantılar ve İçerik Sunumu
Bu rapor, politika üretenler için öneminin yanı sıra, çok geniş bir kitleyi Avrupa'daki eğitim sistemi konusunda
bilgilendirmek için hazırlanmıştır.
Raporun kolay danışılır ve herkes tarafından erişilebilir olması amacıyla içine eğitim sistemlerinin tanımı ve
karşılaştırmasından ortaya çıkan başlıca noktalara ilişkin yorumlarla desteklenmiş histogramlar, haritalar ve
diyagramlar içeren sayısız Şekiller yerleştirilmiştir.
Her nicel göstergeye ait değerler söz konusu diyagramın altındaki bir tabloda sunulmuştur. Veri içeren bir tablo
boyutu itibariyle formül şeklinde yayınlanamadıysa, okuyucular Eurydice web sitesinde
(http://www.eurydice.org) bulunan eklere yönlendirilmiştir. Her şeklin açıklayıcı bir notu vardır ve ek notlarda
hemen şeklin altında yer alır. Açıklayıcı not, gösterge ve şeklin doğru anlaşılması için gereken terminoloji ve
kavramsal özelliklerle ilgili bütün ayrıntıları içerir. Ek notlar belirli ülkelerdeki durumun önemli yönleri ile ilgili
dikkate alınması gereken bilgileri sunar.
Şekillerde ve tablolarda, ülkeler Avrupa Birliği Resmi Yayınlar Bürosu tarafından belirlenen protokol sırasına
göre yer alır. Bunun anlamı söz konusu Temel Veriler'in belirli bir çevirisine göre değil kendi ana dillerindeki
alfabetik sıralamaya göre yer alırlar.
Raporda kullanılan ülke isim kodları, istatistiksel kodlar ve kısaltmalar raporun başında belirtilmiştir. Kullanılan
terimler ve istatistiksel araçlarla ilgili sözlükçe raporun sonunda yer almaktadır.
Yayının sonunda bir de Şekiller Tablosu bulunmaktadır. Bu tablo her bölümde yer alan Şemaları ve her Şemanın
kaynağını ve eğitim düzeyini (ISCED 0, ISCED 1-3 ve ISCED 5-6) kapsamaktadır.
Elektronik Versiyon
Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler raporunun bu yedinci baskısının elektronik versiyonuna Eurydice web
sitesinden (http://www.eurydice.org) ücretsiz olarak erişilebilir.
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TEMEL KONULAR
Demografi: Eğitim sistemlerini modernleştirme ve zorunlu okul yaşı sayısındaki olması yakın azalmaya cevap
olarak kaliteyi arttırma fırsatları.
Nüfusun temel eğitim değişkesi üzerine yapılan uzun-vadeli demografik tahminler, 2020 itibarıyla AB-27'de 5-9
yaş aralığında olanlar arasında yaklaşık %11'lik bir düşüş olacağını göstermektedir. 10-14 yaş grupları için,
tahminler bazı ülkelerin nüfuslarında %40'dan daha fazla bir düşüşün bekleneceği daha ciddi bir durum
olduğunu göstermektedir (Şekiller A1-A4). Bu tahminler, bu yüzden, zorunlu eğitimde toplam öğrenci sayısında
önemli bir düşüş eğiliminde olduğuna işaret etmektedir. Bu arada, Avrupa'daki öğretmenlerin dağılımlarıyla
ilgili nüfus tahminleri, emeklilik yaşına yakın olan yaş grubundaki öğretmenler çok fazla temsil edildikçe, pek
çok ülkenin yakın gelecekte büyük ölçüde öğretmen emeklilikleri yaşayacağını göstermektedir (Şekil D37).
Bu tahminler zorunlu eğitim ve zorunlu eğitim sonrasındaki öğrenci katılımı ve öğretmen talebini etkilerken
aynı zamanda eğitim sistemlerinin kalitesini ve etkili şekilde işlemesini geliştirmek için de bir fırsattır (Şekiller
A4a ve A4b).
AB-27'deki genç nüfus oranı, 1985 ve 2005 yılları arasında sürekli azalmıştır. Sonraki iki yıl, 0-9 yaş
grubu 2005 düzeyinde kalmış ve hatta küçük bir artış bile gözlenirken 10-19 yaş grubu hala azalmaktadır
(Şekiller A1-A3).
Pek çok Avrupa ülkesinde öğrencilerin toplam nüfustaki oranı %15'le %25 arasındadır. Son yıllarda
gençlerin sayısındaki düşüş, öğrencilerin nüfus içinde yaklaşık %15'lik azalmayı açıklamaktadır (Şekiller C1 ve
C2).
Sonuç olarak, ilköğretim okullarındaki öğrenci/öğretmen oranı, 23001 ve 2006 yılları arasında bütün
ülkelerde düşmüştür bu eğilim kısmen genç nüfusun göreceli düşüşüyle (Şekil A1) ve ilköğretimdeki öğretmen
sayısındaki durağan eğilimle açıklanabilir (Şekil E13).
Avrupa'da, ilköğretimde en güçlü temsil edilen yaş grupları 30-39 yaşındakilerle 40-49 yaşındakilerdir
(Şekil D35). Çoğu ülkede, ortaöğretimdeki öğretmenler ilköğretimdeki öğretmenlerden daha yaşlıdır (Şekil
D36).
Ortaöğretimdeki öğretmen oranının 50 yaş grubunda tavan yaptığı altı ülkede, gelecek 10 yıl içinde
öğretmen emeklilik oranlarının %40 ya da daha yüksek olması beklenmektedir. Buna karşılık, oranların daha
yaşlı yaş gruplarıyla azalma eğilimi gösteren ülkelerde, emeklilikler zamanla daha dengeli hale gelecektir (Şekil
D37).
Okul öncesi eğitim: Uygunluk, erişim ve katılımdaki ilerlemeler eşitlik konularıyla ilgilenmeye yardım edebilir.
Avrupa'da, ya Eğitim Bakanlığı'nın ya da diğer yetkililerin sorumlu olduğu okul öncesi eğitim-odaklı kurumlar,
çoğu ülkede 3-4 yaşındaki çocuklara hizmet eder (Şekil B1).
Okul öncesi eğitime kaydın hemen hemen her zaman isteğe bağlı ve ücret karşılığı olmasına rağmen, Avrupa
ülkelerinin yarısından çoğunun bu yaştan itibaren okul öncesi eğitimde çok yüksek katılım oranları
bulunmaktadır (Şekiller C5 ve C6). Avrupa eğitim ve öğretim sistemlerinde verimlilik ve eşitlik üzerine İletişim
(Avrupa Komisyonu, 2006a), okul öncesi eğitimin “ileri öğrenmede, okulu bırakmayı önlemede ve sonuçların
ve genel beceri düzeylerinin eşitliliğini arttırma için temel oluşturmaya yönelik etkili bir araç olarak” hizmet
edebilir. Bütün çocukların, özellikle en çok mahrum edilmiş, etkili müdahale programlarından yararlanmalarını
sağlamak için, ülkeler yatırım yapmaya başladılar, bu sayede de eğitim imkanı arttırılabilir, erişim daha kolay
hale gelebilir ve ilerlemeler kaliteli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Okul öncesi eğitimde eğitim kalitesini
sağlamanın bir yolu, tüm personelin yüksek kalitede eğitim ve öğretim almalarını temin etmektir (Eurydice,
2009a).
Avrupa ülkelerinin çoğunda, okul öncesi eğitim odaklı kurumlardan Eğitim Bakanlığı sorumluyken bazı
ülkelerde ise diğer yetkililer sorumludur (Şekil B2).
Eğitim odaklı okul öncesi kurumların çoğu ücret-ödemelidir, örneğin çocuklarının programda yer
almasını isteyen ailelerden, kamu yetkilileri ya da özel organlar tarafından işletilip işletilmemesine
bakılmaksızın, kayıt parası istenir (Şekil D7).
Eğitim imkanı genellikle 3 ya da 4 yaştan itibaren verilmektedir. Avrupa ülkelerinin yarısından çoğunda
okul öncesi eğitime bu yaştan itibaren çok yüksek katılım oranları (%80'den fazla) bulunmaktadır (Şekil C6).
Okul öncesi eğitime katılım oranları uygun eğitim imkanına bağlıdır, fakat Avrupa'da hemen hemen her
yerdeki genel eğilim okul öncesi eğitime4 yaşındakilerin ya da ilköğretime kayıt olanların sayılarında bir artış
olduğu yönündedir (Şekil C5).
Gittikçe artan sayıda ülkede, en az bir yıllık okul öncesi eğitim zorunlu olmaktadır (Şekil B1).
Okul öncesi eğitim imkanı için başlangıç öğretmen eğitiminin birçok ülkede yükseköğretim düzeyi
ISCED 5A olmasına rağmen, diğer ülkelerde hala ISCED 5B ya da lise düzeyinde verilmektedir (Şekil D18).
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Zorunlu eğitim: çekirdek yeterliklerin kazanımını garanti etmek için daha fazla okul yılına doğru genel bir
eğilim
Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda, zorunlu tam zamanlı eğitim dokuz ya da on yıl sürer, okul süreci
genellikle ortaöğretim II. kademesinin sonuna kadar, örneğin 14 ya da 15 yaşına kadar, tüm çocuklar için çok
benzer şekildedir. Son yıllarda bazı ülkelerde üstlenilen reformlar, zorunlu eğitimin arttırılmasını, okulu
bırakma oranlarının düşürülme çabasını içermektedir, az sayıda ülke, tüm öğrencilerin temel eğitim diploması
almalarını, eğer gerekliyse okul sisteminde 18 yaşına kadar devam etmelerini, sağlamak için ölçütler
geliştirmiştir (Şekil B1). Zorunlu dersler ve bunları öğretmek için ayrılan zamanla ilgili olarak, hemen hemen
bütün ülkelerde ders verme zamanı doğal ve sosyal bilimlerde olduğu kadar yabancı dillerde de artmaktadır
(Şekiller E2 ve E3). Avrupa Parlamentosu'nun önerileri ve Yaşamboyu öğrenme için önemli yeterlikler hakkında
Konsey tarafından belirtildiği üzere, bütün gençlerin kendilerini yetişkin hayata, özellikle iş hayatına
hazırlamak ve donatmak, bu arada da daha ileri aşamada öğrenmeye yönelik taban oluşturmaları için gereken
bilgi, beceri ve tutumları geniş ölçüde geliştirdiklerinin garanti edilmesi için çabalar sürmelidir. Bu, özellikle
eğitim potansiyelinin destek gerektirdiği dezavantajlı öğrencilere uygulanmaktadır (Konsey, 2006).
5 yaşındaki bir çocuğun beklenen eğitim yılı sayısı yaklaşık 14'ten 19'a kadar değişmektedir. 2002'yle
karşılaştırıldığında, okul beklentilerini bir yıldan daha fazla arttıran bir grup ülke bulunmaktadır (Şekil C11).
Katılım oranlarının zorunlu eğitimin sonunda genelde düşmesine rağmen, 11 ülkede zorunlu eğitimden
sonra ikinci yılda hala %85'i aşmaktadır (Şekil C10).
İlköğretimde, eğitim dili, öğretilen zaman bakımından açıkça en önemli derstir (Şekiller E2 ve E4).
Zorunlu ortaöğretim sırasında, eğitim dili ve matematik için belirlenen ortak zaman azalırken hemen hemen tüm
ülkelerde doğal ve sosyal bilimlerle yabancı dillere verilen zaman artmaktadır. Bir ders olarak ICT, öğretilen
zamanın çok küçük bir oranına karşılık gelmektedir; genellikle diğer derslere dahil edilmekte ya da teknoloji
derslerinin bir parçası olarak öğretilmektedir (Şekil E3).
Ders kitapları, ilköğretimin dördüncü yılında okumayı öğrenen öğrenciler için temel kaynaktır.
2001'deki durumla karşılaştırıldığında, okulda okumayı öğretmek için yeni teknolojilerin kullanımında bir artış
görülebilmektedir (Şekil E5).
Tüm-sınıf öğretimi en yaygın organizasyonel yaklaşımdır. Pek çok ülkede, bu yöntem ayrıca yetenek
grupları düzenleme ya da bireyselleştirilmiş eğitim gibi diğer yöntemlerle de tamamlanmaktadır (Şekil E15).
Hemen hemen bütün eğitim sistemlerinde, ana dili yabancı olup yerli olmayan öğrenciler, normal okul
saatleri içinde ve/veya ayrı gruplarda/sınıflarda dil destek ölçütleri şeklinde özel yardım alırlar (Şekil E16).
Yükseköğretim: Öğrenci sayısında önemli bir artış ve sürdürülebilir finansman için artan gereksinimler
1998'den 2006'ya kadar olan sürede, yükseköğretimdeki öğrenci nüfusu Avrupa Birliği'nde sürekli artmıştır.
Toplamda, Avrupa ülkelerinde öğrenci sayısı o yıllarda %25 arttı ve 18.7 milyona ulaştı (Şekil C13). Çoğu
ülkede, öğrencilerden eğitimlerine mali açıdan destek olmaları beklendi (Eurydice, 2009b). Aynı anda, pek çok
ülkedeki öğrenci, yaşam maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olmak için farklı kriterlerle uyum içerisinde
belirlenen bir dizi mali destek ölçütlerinden faydalanabilir (Eurydice, 2007a). Üniversiteler için modernleştirme
gündemini deliver etme hakkında Komisyon Haberleşmesi, Üye Devletleri sistemlerin düzenlendiği,
yönetildiği ve finanse edildiği, bu sayede de Avrupa işgücünün beceri ihtiyacını belirlediği şekilde değişiklikleri
başarmak için Avrupa üniversitelerinin modernleştirilmeleri konusunda baskı yapmaları için zorlar. Gelecekte
yapılacak reformlarla belirlenmesi gereken önemli alanlar, daha çeşitli kaynaklardan arttırılmış yatırım ve
yüksek-kalitede eğitimi temin eden yeterli öğrenci destek taslaklarını ve yükseköğretim sonuçlarında
araştırmanın yanı sıra büyük bir verimliliği ve eşitliği içermektedir (Avrupa Komisyonu, 2006b).
Toplam eğitim kayıtları içinde (ISCED 0-6 düzeylerinde), yükseköğretime kaydolanların oranı 2002'de
%15.6'dan %17.4'e çıkmıştır (Şekil C12).
2006'da, AB-27'de ortalama olarak, her 100 erkek öğrenciye karşılık 123 kız öğrenci kayıt olmuştur
(Şekiller C15 ve C16).
Kızlar, üç ana eğitim alanındaki kayıtların çok büyük bir çoğunluğunu kaplamaktadır, “eğitim”, “sağlık ve
bakım”, “beşeri bilimler ve sanat”. Diğer tarafta ise erkekler, “mühendislik, imalat, inşaat” ve “fen, matematik,
bilgisayar” alanlarında kızlardan sayıca çok fazladır ve bu durum 2002'den bu yana çok değişmemiştir (Şekil
C18).
Okul ücretleri, 16 ülkede kabul edilen çok yaygın bir özel katkı şeklidir (Şekil D15).
İstenen miktarlar bakımından ülkeler arasındaki farklılık önemlidir ve PPS 200 avronun altından PPS 1 000
avronun üzerine kadar değişmektedir (Şekil D16).
Yaşam maliyetlerini karşılamaya ve/veya idari ücretleri ödemeye yönelik mali destek ve okul
ücretlerine ilişkin katkı payı hemen hemen tüm ülkelerde verilmektedir (Şekil D14).
2006'da, “sosyal bilimler, ticaret ve hukuk” mezunları, Avrupa'daki tüm mezunların %35'ten fazlasına
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karşılık gelir, bunu %14.4'le “sağlık ve bakım” mezunları takip eder ve daha sonrada %12'den çok az fazla olarak
“mühendislik” ve “beşeri bilimler” gelir (Şekil F5).
“Fen ve Teknoloji” alanında 1000 kişi başına yükseköğretim mezunlarını sayısı AB düzeyinde 2002'de
11'den 2006'da 13'e çıkmıştır (Şekil F9).
Finansman: GSYİH yüzdesi olarak, eğitime yönelik, toplam kamu maliyeti, yükseköğretimde öğrenci başına en
yüksek maliyetle sabit kalır
2001-2006 döneminde, AB-27 GSYİH'nin eğitime verilen genel oranı yaklaşık %5.1 civarında sabit
kalmaktadır. Ancak, bu ortalama oran, dönem içerisinde anlamlı değişikliklere uğrayan bazı ülkeler arasındaki
eşitsizlikleri gizlemektedir (Şekil D1). Eğitim düzeyine göre öğrenci başına düşen yıllık maliyet analizi iki ek
konuyu ortaya çıkarmaktadır: hemen hemen her ülkede, birim maliyeti eğitim düzeyiyle birlikte büyür (Şekil
D5). Avrupa Konseyi, Mart 2009 Başkanlık Sonuçlar Bildirgesinde, eğitim ve öğretim alanında, özellikle
mevcut mali ve ekonomik krizde, araştırma, bilgi ve eğitimdeki yatırımın kalitesini geliştirerek, hızlanılmasını
ve somut tedbirler alınması ihtiyacını öne sürmüştür (Avrupa Konseyi, 2009). Aile ödenekleri, bağışlar ve vergi
muafiyeti şeklindeki doğrudan kamu desteği, zorunlu eğitime kaydolan öğrencilerin ailelerine mali destek
sağlar ve ayrıca zorunlu eğitim sonrasında da eğitime devam etmeleri için teşvik edici olabilir. Bu yüzden,
fırsatlar eşitliğine olanak sağlayan kamu sektörü eğitim yatırımının bir kısmını temsil etmektedir (Şekil D13).
2006'da eğitime ayrılan kamu maliyetinin payı Avrupa ülkelerinin yarısından çoğunda GSYİH'nin
%5'inden daha fazlaydı (Şekiller D1 ve D2). Hemen hemen hepsinde, ortaöğretim için eğitime ayrılan toplam
kamu maliyeti, diğer eğitim düzeylerine ayrılan maliyetten daha fazla bir oranda GSYİH temsil etmektedir
(Şekil D3).
AB-27'de ortalama yıllık maliyet, ilköğretim öğrencisi başına PPS 4 896 avro ve ortaöğretim öğrencisi
için PPS 8 388 avro ortalaması daha pahalıdır (Şekiller D4 ve D5).
Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde, öğrencilerin çok büyük çoğunluğu kamu kurumlarına gider;
bağımsız özel eğitim, kayıtların sadece ortalama %2.5'ine karşılık gelmektedir (Şekil B3).
Bütün ülkelerde, personel maliyeti eğitime ayrılan toplam maliyetin en yüksek payını alır, bu da şu
demektir, AB-27'de yıllık maliyetin ortalama %71'i (Şekil D10).
Merkezi ve/veya yerel hükümetler, adı geçen kaynakların kategorisine göre zorunlu eğitim veren
okullar için belirlenen genel kamu maliyeti miktarıyla ilgili kararları alırlar. Bölgesel düzey, sadece dört ülkede
eğitimle ilgili bütçede temel finansman sağlayıcısı ve kullanıcısıdır (Şekiller D8 ve D9).
Pek çok ülkede, öğretim personeline ayrılan genel kamu maliyetini merkezi hükümet belirlerken idari
personel, işletim kaynakları ve taşınabilirlerin maliyetlerine ilişkin karar-verme süreci merkezi ve yerel düzeyler
arasında paylaştırılır ya da sadece yerel düzeyde uygulanır. Genel eğilim, öğretimle doğrudan ilgili olmayan
kaynaklara ayrılan genel miktarı belirlemeye yönelik kararların sorumluluğunu dağıtmaktır (Şekil B19).
Öğretmenler: Yeni öğretmenler için daha fazla yaygın destek ve mesleki görev olarak devam eden mesleki
gelişimlerinin geniş çapta tanınması
Eğitimde anahtar kişiler olarak öğretmenler, kendi okullarında gelişen çeşitli eğitim faaliyetlerini içermek için
öğrencilerle günlük etkileşimlerinin genellikle ilerisine geçen birçok sorumluluk ve görevle karşı karşıya
kalırlar. Eğitim Bakanları, öğretmen eğitiminin kalitesini sürdürme ve geliştirmeye yüksek öncelik vermek ve
hizmet-içi eğitimin hem nitelik hem de nicelik açısından öğretim ihtiyaçlarına cevap olmasını sağlamak için
2007'de anlaşmışlardır (Konsey, 2007). Birçok ülkede, devam eden mesleki gelişim, öğretmenlerin mesleki
görevlerinin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmektedir (Şekil D4). Ancak, resmi gereksinimler, günlük
tecrübe gerçekliği ve uygun araçlar arasında eşitsizlik bulunmaktadır. Öğretmenlerin görev aralığını ve
bağlamlarındaki artan sorumluluklarını yerleştirerek öğretmen ve öğretmen eğitiminin tutarlı bir genel stratejisi,
eğitimin genel kalitesini geliştirmeye yönelik katkıda bulunabilir. Öğretmenlere sağlanan statü, çalışma
koşulları ve destek bu türdeki genel strateji içerisinde düşünülmesi gereken önemli unsurlardır (Eurydice, 2008).
İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin çoğu ve lise öğretmenlerinin hepsi, yükseköğretim
düzeyinde akademik-odaklı yeterlikle başlangıç öğretmen eğitimi alır (ISCED 5A) (Şekiller D19-D21).
İlköğretim ve ortaöğretimde, bayanlar öğretmenlerin büyük çoğunluğunu oluşturur (%60'dan fazla).
Buna karşılık, yükseköğretimde bayan öretmenler ülkelerin yarısında %40'dan daha azını temsil etmektedir
(Şekil D34).
Yeni öğretmenler için destek, genellikle derslerin planlanması ve değerlendirilmesinde yardım ve/veya
özel eğitim şeklinde, gittikçe yaygınlaşmaktadır (Şekiller D23 ve D27). Fakat, “işe başlama aşaması” şeklindeki
resmi destek sadece 11 ülkede düzenlenmektedir (Şekil D22).
Devam eden mesleki gelişimin pek çok ülkede resmi olarak mesleki bir görev şeklinde düşünülmesine
rağmen, pratikte genellikle isteğe bağlıdır (Şekil D24). Okuma öğretimine ilişkin hizmet-içi eğitimde, 2000/1 ve
2005/06 yılları arasında, son iki senede 6 ila 35 saat arasında bu alanda hizmet-içi eğitime katılmış öğretmenlerin
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öğrenci paylaşımlarında bir artış olmuştur (Şekil D25).
Hemen hemen bütün ülkelerde, öğretmenlerin çalışma süresini, sadece öğretim saati bakımından değil,
aynı zamanda okulda bulunmaya ayrılan zamanı da içerme olarak kapsamlı bir çalışma süresi şeklinde tanımlar
(Şekiller D29 ve D30).
Hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde, resmi emeklilik yaşı 65'tir (Şekil D31). Ancak, çoğu öğretmen
hizmetteki yıllarını tamamlar tamamlamaz ya da tam emeklilik haklarıyla asgari emeklilik yaşına gelince
mesleği bırakır (Şekil D37).
Okul özerkliği: Politikalar okullara, okul müdürlerine, öğretmenlere ve ailelere daha fazla sorumluluk
yüklemektedir
Okul özerkliği, Avrupa'da çok yaygın bir politika haline gelmiştir. İlk başta temel bir prensip olarak görülüyordu
kurumların eğitim özgürlüğünü garanti etmek, yerel okul demokrasisini güçlendirmek ve sorumluluğu dağıtma
sürecini tamamlamak için özerk olmaları gerektiği şeklinde okul özerkliği artık bugün, pek çok ülkede,
öncelikli eğitim hedeflerini yakalamak için bir araç haline gelmiştir: diğer bir ifadeyle, eğitim kalitesini
geliştirmek için okullara ve öğretmenlere daha fazla özgürlük verilmektedir (Eurydice, 2007b, 2008). Artık
bütün ülkelerin okul özerkliğini büyük ölçüde eğitim açısından görmelerine rağmen, Avrupa genelinde okul
özerkliği sürecinin uygulanmasında ve özerkliğin ölçüsü ve doğasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Okul
özerkliği politikalarının uygulanmasındaki farklılıklar aynı zamanda yetkilerin verildiği kurum ya da bireylerde
de bulunmaktadır (Şekiller B15-B18).
Birçok Avrupa ülkesinde, okullara masrafları işlemeye ve eğitim personelinin idaresine yönelik kamu
finansmanının kullanımı için büyük ölçüde bir özerklik verilmektedir (Şekil B15).
Öğretmenlerin işe alımı göz önünde bulundurulduğunda, birçok ülkedeki okullar ve yerel düzey
yetkililerin tam özerkliği bulunmaktadır ve genellikle işe alınmalarına yönelik sorumluluğun olduğu bir yetkidir
(Şekil B18).
Okul müdürleri, personel işe alma ve bütçe idaresi gibi yönetim ve idari faaliyetlere ortalama %40'dan
daha fazla para harcarken öğretim faaliyetlerine ise daha az harcamaktadır (Şekil D41).
Öğretmenlerin zorunlu müfredatın içeriğini belirlemede söyleyeceklerinin nispeten az olmasına
rağmen, öğretim yöntemleri ve ders kitaplarını seçme, öğrenim faaliyetleri ve iç değerlendirme için öğrencileri
gruplama gibi günlük eğitim faaliyetlerinde geniş ölçüde özgürlükleri bulunmaktadır (Şekil B15).
Çoğu ülkede, okul aile birliğinde ya da yönetim kurullarında olan aile temsilcilerinin okul eğitim
planının ya da okul eylem planının geliştirilmesinde danışmanlık görevi ya da karar-verme gücü bulunmaktadır
(Şekil B16).
Ulusal düzeyde, Avrupa ülkelerinin yaklaşık yarısında aile temsilcisi olan merkezi bir konseyin
kurulumuna yönelik belirli imkanlar bulunmaktadır (Şekil B17).
Kalite güvencesi: izleme ve sorumluluk için dış değerlendirmenin farklı standartlaştırılmış şekillerinin araç
olarak kullanımlarındaki artış
Avrupa ülkelerindeki okul özerkliğine yönelik kalkınma politikalarıyla paralel olarak eğitim sistemlerinin
düzenli ve sistematik bir şekilde izlenmesine ve değerlendirilmesine olanak sağlayan çeşitli ölçütler ortaya
çıkmıştır. Diğer hedefler içinden, bu türde izleme, sistemi daha yakından incelemeyi, kalitesi hakkında rapor
sunmayı, sorumluluk ölçütlerini güçlendirmeyi ve performansı arttırmak için ayarlamalar yapılmasını
amaçlamaktadır. Okul düzeyinde ya da yerel, bölgesel veya ulusal düzeylerde gerçekleşebilir (Şekil B13).
Avrupa genelinde, okulların dış değerlendirmeye yönelik merkezi olarak standartlaştırılmış kriterler ya da
eğitim sistemini izlemek için özellikle tasarlanan standartlaştırılmış testler, eğitim kalitesini ölçmek ve izlemek
için gittikçe artan bir şekilde bir araç olarak kullanılmaktadır (Şekiller B11 ve B13). Genellikle öğrencilerin,
örneğin sertifikalı değerlendirme için dış sınavlar şeklinde, ulusal sınav gibi diğer bilgi kaynaklarıyla ortaklaşa
kullanılır (Eurydice, 2009c). Nihai hedef, eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirme çabalarının parçası olarak
eğitim sistemlerinin performansının bir resmini elde etmektir.
Ülkelerin büyük çoğunluğunda, okullar genellikle bir müfettiş tarafından dışarıdan, okul personeli ve
bazen de okul topluluğunun diğer üyeleri tarafından içeriden değerlendirilir (Şekil B10).
Birçok Avrupa ülkesi, okulların dış değerlendirme için merkezi olarak standartlaştırılmış kriterler
listesini düzenli olarak güncellemektedir. Bazı ülkelerde, iç değerlendirme kriterlerinde de ayrıca
standartlaşmaya gidilmektedir (Şekil B11).
Özellikle eğitim sistemini izlemek için tasarlanan ve ulusal düzeyde tanımlanan alanlarda öğrenci
yeterlik düzeylerinin ölçülmesine dayalı dış sınavlar gittikçe önem kazanmaktadır (ŞekilB14).
Eğitim sistemlerini merkezi düzeyde izlemek için, Avrupa ülkeleri bazı bilgi kaynaklarına güvenir
sertifikalı değerlendirme için dış sınavların sonuçları (Şekiller E22 ve E23), eğitim sistemini izlemek için
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tasarlanan test sonuçları ya da okulların dış değerlendirmelerinden gelen bireysel öğrenci öğrenimini ve
bulgularını desteklemek. Ülkelerin çoğu, bu kaynakların en az ikisini kullanmaktadır (Şekil B13).
Ulusal ve bazen de yerel düzeyde yürütülen okulların dış değerlendirme bulguları, Avrupa ülkelerinin
üçte birinden daha fazlasında rutin bir şekilde yayınlanmaktadır (Şekil B12).
Kaynakça
Council of the European Union (2007), Improving the quality of teacher education, Council Conclusions of the
15th November 2007, Official Journal C 300, 12.12.2007.
Council of the European Union (2006), Key competences for lifelong learning, Recommendation of the
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European Commission (2006a), Efficiency and equity in European education and training systems,
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KODLAR, KISALTMALAR VE KISA ADLAR
Ülke Kodları
AB/AB-27
BE
BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT

Avrupa Birliği
Belçika
Belçika – Fransızca Konuşan Topluluk
Belçika – Almanca Konuşan Topluluk
Belçika – Flamanca Konuşan Topluluk
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Almanya
Estonya
İrlanda
Yunanistan
İspanya
Fransa
İtalya
Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Hollanda
Avusturya

İstatistiki kodlar
(:)
Veri mevcut değil

(–)
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PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT

Polonya
Portekiz
Romanya
Slovenya
Slovakya
Finlandiya
İsveç
Birleşik Krallık
İngiltere
Galler
Kuzey İrlanda
İskoçya

EFTA/EEA Avrupa Ekonomik
ülkeleri
Alanı’nın üyeleri
olan Avrupa Serbest
Ticaret Birliği’nin
üç ülkesi
IS
İzlanda
LI
Lihtenştayn
NO
Norveç
Aday ülke
TR

Türkiye

Uygun veri mevcut değil

Kısaltmalar ve Kısa adlar
Uluslararası konvansiyonlar
ESS
AB-27
Eurostat
GDP
GNI
ICT
ISCED
PIRLS
PISA
PPP
PPS

Avrupa İstatistik Sistemi
01 Ocak 2007 tarihinden sonra Avrupa Birliğine katılmış 27 Üye Ülke
Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
Gayri Safi Ulusal Gelir
Bilgi İşlem Teknolojisi
Uluslararası Eğitim Standardı Sınıflandırması
Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (IEA)
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Ajansı (OECD)
Satın Alma Gücü Paritesi
Satın Alma Gücü Standardı

Orijinal Dilde Yer Alan Ulusal Kısaltmalar
AHS
Allgemein bildende höhere Schule
ARGO
Autonome Raad voor het gemeenschapsonderwijs
BTS
Brevet de technicien supérieur
CPGE
Classes préparatoires aux grandes écoles
CSA
Centri Servizi Amministrativi
DUT
Diplôme Universitaire de Technologie
EUD
Erhvervsuddannelse
FHL
Fachhochschule Lihtenştayn
GNVQ
General National Vocational Qualifications
HAVO
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HBO
Hoger Beroepsonderwijs
HF
Højere Forberedelseseksamen
HHX
Højere Handelseksamen
HTX
Højere Teknisk Eksamen
IAP
Internationale Akademie für Philosophie
IEES
Institut d’études éducatives et sociales
IEK
Institouto Epagelmatikis Katartisis
ISERP
Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques
IST
Institut Supérieur de Technologie
ITS
Institute of Tourism Studies
IUT
Instituts universitaires technologiques
KN
Kolegium nauczycielskie
KY
Kvalificerad Yrkesutbildning
LEA
Local Education Authority
MAVO
Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
MBO
Middelbaar Beroepsonderwijs
MCAST
Malta College of Arts, Science and Technology
NAE
National agency for education (Skolverket)
NKJO
Nauczycielskie kolegium j_zyków obcych
NPQH
National Professional Qualification for Headship
NVQ
National Vocational Qualifications (NVQ)
PQH
Professional Qualification for Headship
STS
Sections de techniciens supérieurs
TEE
Technika Epagelmatika Ekpaideftiria
TEI
Technologiko Ekpaideftiko Idryma
UCAS
Universities and Colleges Admissions Services
VBO
Voorbereidend Beroepsonderwijs
VMBO
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VWO
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WO
Wetenschappelijk Onderwijs
WOT
Wet op het Onderwijstoezicht
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AT
BE nl
FR LU
FR
IT
LU
DK
LI
UK
NL
NL
DK
DK
DK
LI
LU
EL
LU
LU
MT
FR
PL
SE
UK-ENG/WLS
NL
NL
MT
SE
PL
UK-ENG
UK
UK-NIR
FR
EL
EL
UK
NL
NL
NL
NL
NL

A
KAPSAM
AB ÜYE ÜLKELERDE GENÇ NÜFÜSUN SAYISI FARKLI ORANLARDA AZALMAKTADIR
2007 yılında, şu anda Avrupa Birliğini (AB-27) oluşturan 27 ülkede, 30 yaşın altında olan 174.6 milyon genç
insan vardı. Bu rakam 1985 senesinden bu yana düzenli olarak azalmaktadır.
30 yaşın altındaki gençlerin sayısında görülen genel düşüş, her bir bileşen yaş grubundaki düşüşle ilgilidir. 0-29
yaş arasında demografik eğilimler, 1960'lı yıllardan bu yana birçok AB-27 ülkesinde kayıt altına alınan doğum
oranlarında gözlenen düşüşü yansıtmaktadır.
AB-27'nin 0-9 ve 10-19 yaş gruplarındaki sayı, 1985 ve 2005 yılları arasında sürekli düşmüştür. Ancak, 2005 ve
2007 arasında bu yaş grupları farklı eğilimler göstermiştir; 0-9 yaş grubu 2005 düzeyini korumuş ve hatta küçük
bir artış göstermişken 10-19 yaş grubu ise hala düşmektedir. 1980'lerin ortalarından itibaren, 20-29 yaşındakiler
10-19 ve 0-9 yaş grubundakileri geçerek en büyük yaş grubu olmuştur. 20-29 yaş grubu, 2007'de çok küçük bir
artışla birlikte 2005/6 döneminde nispeten aynı düzeyde kalmıştır.
Şekil A1: AB-27'de 0-9, 10-19 ve 20-29 yaş gruplarında nüfusta görülen değişiklikler (1985-2007)
0-9yaş gurubu 10-19yaş gurubu 20-29yaş gurubu

1985 61 981 774 70 560 146 71 747 526
1990 59 755 140 66 069 001 73 035 161
1995 56 945 603 62 870 813 71 366 222
2000 53 278 070 61 189 541 67 627 903
2005 51 094 592 58 820 580 66 001 798
2007 51 196 945 57 276 530 66 085 404
Kaynak: Eurostat, nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Fransa: Veriler yalnızca büyükşehir bölgesine dayanmakta ve deniz aşırı départements'ı içermemektedir.
Kıbrıs: Veriler hükümet kontrolü bünyesindeki bölgelere dayanmaktadır.
Açıklayıcı not
Sözü edilen nüfus ilgili senenin 1 Ocak tarihine dayanmaktadır. Nüfus, son nüfus sayımından bu yana oluşan
nüfus değişikliklerinin bileşkeleri tarafından düzenlenmiş olan en son nüfus sayımından gelen verilere ya da
nüfus kayıtlarına dayanmaktadır.
Bu genel eğilim, belli ülkeler arasındaki farklı durumları gizlemektedir. 0-9 yaş grubu için, AB-27 üye
ülkelerinin 2005-2007 dönemi için sabit bir durum belirtmiş olmalarına rağmen, Almanya, Kıbrıs, Litvanya,
Malta ve Polonya gibi ülkelerde, nüfus yılda %1.5'ten daha fazla oranda düşmüştür. Ancak, aynı yaş grubu ve
dönem için İrlanda ve İspanya'da yılda %2.5'ten yukarıda önemli bir büyüme görülmüştür. 10-19 yaş grubunda,
bazı ülkelerde (Bulgaristan, Estonya ve Romanya) AB-27 için ortalama oranından üç kattan daha fazla bir düşüş
olmuştur. Letonya'da aynı grup için düşüş, AB-27 ortalama oranının dört katına kadar ulaşmış ve 2005-2007
yılları arasında yılda yaklaşık %6'ydı.
30 YAŞIN ALTINDAKİ NÜFUSUN BÖLGESEL DAĞILIMI EŞİT DEĞİLDİR
30 yaşın altındaki nüfus, Avrupa'da 1985 yılından bu yana sürekli olarak azalmaktadır (Şekil A1) ve toplam
nüfusta gençlerin oranı bir bölgeden diğer bölgeye önemli ölçüde değişmektedir. Verilerin mevcut olduğu
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bölgelerin neredeyse yarısında, 30 yaşın altında olanlar toplam nüfusun %30 ila %40'ını oluşturmaktadır. Birkaç
bölgede, bu oran toplam nüfusun %45'inden fazlasına ulaşır: İrlanda (Güney ve Doğu kesimleri ve Sınır ve Batı
bölgeleri), İspanya (Ciudad Autónoma de Melillia), Fransa (deniz aşırı départments), Portekiz (Açores),
Slovakya (Vıchodné Slovensko) ve Türkiye'nin bazı bölgeleri.
Şekil A2: 0-29 yaş grubundaki genç nüfusun NUTS bölgesine göre oranı, 2006

Kaynak: Eurostat, nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Birleşik Krallık: Veriler 2004 yılına aittir.
Açıklayıcı Not
Sözü edilen nüfus ilgili senenin 1 Ocak tarihine dayanmaktadır.
NUTS 1, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç ve Norveç
hariç birçok ülkede kullanılmaktadır. Bu ülkelerde NUTS 2 kullanılmaktadır. NUTS sınıflandırmasının tanımı
için, lütfen Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
Bölgesel farklılıklar özellikle Güney Avrupa'da (İspanya, İtalya ve Portekiz) Fransa'da ve Slovakya'da
gözlenmektedir. Genç nüfus oranı İspanya'nın güneyinde (ve Kanarya Adalarında) biraz daha fazladır ve toplam
nüfusun %39'dan çok az fazlasını teşkil ederken ülkenin geri kalanında bu oran %35 ya da daha azdır. Fransa'da,
genç nüfusun ortalaması %39'dur, Sud-Ouest'te %34'lerden deniz aşırı bölgesi Guyana'da neredeyse %60'a
kadar değişmektedir. İtalya'nın güney kesimlerinde, genç nüfus oranı %35'lere çıkar ve hatta bu oranın üstüne
çıkarken Nord West, Lombardia, Nord East, Emilia-Romagna ve Centro bölgelerinde bu rakam %29'a ya da
daha altına düşer. Portekiz'in kuzeyinde ise (ve ayrıca Açores Madeira'da) 30 yaşın altındaki genç nüfus toplam
nüfusun %37'den daha fazlasını teşkil eder fakat bu oran Lizbon'da ve aynı zamanda güney bölgelerde (Alentejo
ve Algarve) yaklaşık %34'tür. Slovakya'da, Vychodne Slovensko bölgesinde genç nüfus toplam nüfusun
%45'inden daha fazlasını teşkil eder fakat bu oran Bratislavsky kraj'da yalnızca %37'dir.
AVRUPA NÜFUSUNUN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASI 30 YAŞIN ALTINDADIR
30 yaşın altındaki genç nüfus, 2006 yılında AB-27 nüfusunun %35'inden fazlasını temsil etmekteydi. Bu
aralıktaki en büyük grup, 20-29 yaş grubu aralığında olanlardı ve bu rakamı 10-19 yaş grubu ve sonrasında 0-9
yaş grubu takip etmekteydi. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 30 yaşın altında olan genç nüfusun ortalama oranı,
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çok az daha fazlaydı, 2006'da %38'e ulaşmıştı. Türkiye'de genç nüfusun tüm yaş grupları arasında en yüksek
düzeylerde ayırt edici bir dağılımı bulunmaktaydı. Genelde, 30 yaşın altındakiler Türkiye'de toplam nüfusun
%55'inden daha fazlasını temsil etmekteydi.
Şekil A3: 0-9, 10-19 ve 20-29 yaş gruplarındaki nüfusun oranı, 2007
0-9 yaş grubu

10-19 yaş grubu

20-29 yaş grubu

Kaynak: Eurostat, nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Kıbrıs: Veriler hükümet kontrolü bünyesindeki toprakları temsil eder.
Türkiye: Sunulan veriler 2006 yılına aittir.
Açıklayıcı not
Nüfus, referans yılı 1 Ocak tarihine aittir.
Genç nüfusun yaş yapısı bir dereceye kadar söz konusu ülkede farklılık gösterebilir. İrlanda, Kıbrıs, Polonya,
Slovakya, İzlanda ve Türkiye'de genç nüfus tüm nüfusun %40'ından daha fazlasını temsil etmektedir. Bu
ülkelerin ikisinde, yani İrlanda ve İzlanda'da, en genç yaş grubu (0-9 yaş), toplam nüfusun yaklaşık %14'ünü
oluşturmaktadır ki bu da Türkiye dışında analiz edilen tüm ülkelerdeki en yüksek düzeydir. 10-19 yaş
grubundaki genç nüfusun en yüksek oranı, yüzdenin toplam nüfusun %14'ünden daha büyük olduğu Kıbrıs,
Litvanya, İzlanda ve Türkiye'de olmuştur. 20-29 yaşları arasındaki genç nüfusun oranı Danimarka, İsveç ve
Norveç gibi İskandinav ülkelerinde daha düşüktü fakat aynı zamanda Almanya, İtalya ve Avusturya'da bu grup
toplam nüfusun %12'sinden daha fazlasına karşılık gelmemektedir.
Toplam olarak, 2006'da 30 yaşın altındaki genç nüfusun oranı İtalya ve Avusturya'da en düşük düzeydeydi
(yaklaşık %30) ve bunu %31.6'yla Almanya takip etmekteydi. İrlanda ve Türkiye sırasıyla %44.4 ve %55.3'le en
yüksek genç nüfus oranına sahip ülkeler olarak kaydedilmişti.
BAZI ÜLKELER ZORUNLU OKUL YAŞI NÜFUSUNDA DİK BİR DÜŞÜŞLE YÜZLEŞMEKTEDİR
5-14 yaş grubu için yapılan demografik tahminler, ilköğretim (ISCED 1) ve ortaöğretim birinci kademe (ISCED
2) gelecekteki öğrenci alımına dair güvenilir bir öngörü sağlamaktadır. Bu tahminler eğitim sistemlerinin sağlam
şekilde işleyişi için gerekli insan ve malzeme kaynaklarının planlanmasında kullanılabilmektedir.
Daha spesifik olarak, Avrupa ülkelerinde 5-9 ve 10-14 yaş grupları için yapılan nüfus öngörüleri özellikle,
sırasıyla, ilköğretim (ISCED 1) ve ortaöğretim birinci kademenin (ISCED 2) zorunlu yapıları söz konusu
olduğunda yardımcı olmaktadır (Şekil B1). 2011 itibariyle, nüfusun temel eğitim değişkesi üzerine yapılan
tahminler AB-27'de 5-9 yaş arasındakilerde yaklaşık %8.5, 10-14 yaş arasındakilerde ise %12'nin üzerinde bir
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düşüş göstermiştir. 2020'ye yönelik uzun vadeli tahminler, AB-27 genelinde 5-9 yaş grubundaki çocukların
sayısında yaklaşık %11'lik daha fazla belirgin bir düşüşü belirtmektedir. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için
2020'ye kadar olan aynı tahminler, zorunlu eğitim yaşındaki gençlerin sayısında daha fazla bir düşüş olduğunu
göstermektedir. Tahmin edilen düşüş 5-9 yaş grubunda %25 ve ortaöğretimin birinci kademesinde %60'ın
üzerinde olacaktır.
İrlanda, İspanya, Lüksemburg ve Portekiz dışındaki bütün ülkeler 2020 itibariyle ISCED 1 düzeyindeki öğrenci
sayısında bir düşüş beklenmektedir. 5-9 yaş grubunda, İspanya ve İrlanda 2000 ve 2020 yılları arasında %10'un
üzerinde olmakla beraber en yüksek oranı beklemektedir. Bu yaş grubundaki en önemli sayıda düşüş bekleyen
ülkeler 2020 itibariyle %30'un üzerinde oranlarla olmakla beraber Bulgaristan, Litvanya ve Slovakya'dır. İtalya,
Fransa ve Hollanda'da, 5-9 yaş grubundaki düşüş 2010 yılından sonra başlayacaktır. 2000-2010 dönemi
boyunca, bu üç ülke sayısal olarak küçük bir artış beklemektedir, Fransa'da %5.5'e ulaşması durumu, bunu 2010
ve 2020 arasında 2000'deki düzeyin altında bir düşüş beklentisi takip etmektedir.
Şekil A4a: 2000 ve 2010, ve 2000 ve 2020 yılları arasında 5-9 yaş grubu için öngörülen nüfus değişiklikleri

Kaynak: Eurostat, nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).

Şekil A4b: 2000 ve 2010 ve 2000 ve 2020 yılları arasında 10-14 yaş grubu için öngörülen nüfus
değişiklikleri
Kaynak: Eurostat, nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Açıklayıcı not (Şekiller A4a ve A4b)
Nüfus tahminleri, gelecek yıllar için nüfus hesaplamaları yapmayı ve en güvenilir şekilleri ortaya çıkarmayı
içerir. Hesaplamalar, 1 Ocak tarihindeki nüfusa yönelik en son geçerli şekilleri kullanarak yapılmaktadır.
Genelde, önemli varsayımlar cinsiyete ve yaşa göre ölüm, doğum ve göçe ilişkin yapılır ve yıldan yıla nüfus
piramidine özel yaş tayini tekniği uygulanmaktadır.
Estonya, Kıbrıs, Letonya, Malta ve İsveç'te 5-9 yaş grubunda genç nüfusun sayısındaki düşüş 2010 itibarıyla

16

duracak ve 2020'ye kadar artacaktır. Yine de, bu ülkelerde 2000 düzeylerine ulaşılamayacaktır, bu yüzden milli
eğitim sistemleri ilköğretim (ISCED 1) için gereken kaynakları daha esnek bir yolla planlamalıdır.
10-14 yaş grubu için öngörülen tahminler, yukarıda da belirtildiği üzere, daha ciddi bir boyutta olmak koşuluyla
bazı ülkelerde nüfustaki bu düşüş 2020 için Bulgaristan, Letonya, Litvanya ve Polonya örneklerinde olduğu gibi
%40'dan daha fazla oranlara ulaşacaktır.
Diğer yandan, Danimarka ve Lüksemburg'da ve daha az ölçüde Hollanda'da, 10-14 yaş grubu 2000-2010
seneleri arasında büyüyecek ve ardından 2010-2020 arasında küçülmeye başlayacak. Ancak, ortaöğretim birinci
kademedeki genç nüfusun sayısı bu ülkelerde 2020 yılında 2000 yılında olduklarından daha fazla olacak.
İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve İsveç'te ortaöğretime kayıtlarda 2000-2010 seneleri
arasında beklenen düşüşün ardından 2010-2020 arasında bir artış olacaktır. Ancak, sadece İrlanda ve İspanya'da,
10-14 yaş grubundaki genç nüfusun sayısı 2020'de 2010'da olduğundan daha fazla olacak.
BİRÇOK ÜLKEDE 15 YAŞ ALTI GENÇ NÜFUSUN %10'UNDAN DAHA AZI YABANCIDIR
Hemen hemen bütün Üye Ülkelerde, 2007 yılında, yabancı uyruklu nüfus toplam nüfusun %10'undan daha azını
temsil ediyordu. Oranın yaklaşık %20 olduğu Kıbrıs, Estonya ve Letonya ile %40'dan fazla olduğu Lüksemburg
bu duruma istisna ülkelerdir.
Şekil A5: Yabancı nüfusun toplam nüfus ve 15 yaş altı nüfus içindeki oranı, 2007

:Toplam nüfus içinde yabancı oranı

15 yaş altı toplam nüfus içinde

15 yaş altı yabancı nüfus oranı

Kaynak: Eurostat, nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
AB-27: Yabancı nüfus verisi olan ülkelerle hesaplanmıştır.
Bulgaristan, Estonya, Yunanistan, Fransa ve Birleşik Krallık: Yabancı nüfus verileri Eurostat tahminleridir.
Kıbrıs: Veriler hükümetin kontrolü bünyesindeki bölgelere aittir.
Letonya: Veriler, aynı zamanda Letonya Cumhuriyeti vatandaşlık pasaportu olmayanları da içermektedir.
Açıklayıcı not
Yabancı uyruklu nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yabancı uyruklu toplam nüfusun 1 Ocak tarihindeki
toplam nüfusa bölünmesi ve çıkan sonucun 100 ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır.
15 yaş altı yabancı nüfusun 15 yaş altı toplam nüfus içindeki oranı 0-14 yaş grubundaki yabancı uyruklu nüfusun
0-14 yaş grubundaki toplam nüfusa bölünmesi ve çıkan sonucun 100 ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır.
Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Avusturya son beş yılda bir artış eğilimiyle genel yerli olmayan
öğrenci sayısını %8 ila %10 arasında bir sayı olarak bildirmişlerdir (daha fazla ayrıntı için bakınız Avrupa'da
Eğitime İlişkin Temel Veriler 2005). Estonya ve Litvanya dışındaki Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, çoğu ülkede
%2.5'i aşmayan küçük yerli olmayan öğrenci sayılarıyla birbirlerine benzemektedir.
Verilerin olduğu bütün ülkelerde, 15 yaşın altında olup yerli olmayan gençlerin oranı aynı yaştaki gençlerin
toplam sayısının yaklaşık %5'ini temsil etmektedir. Bu durum 15 yaş altındaki yerli olmayan öğrenci sayısı,
verilerin bulunduğu beş Orta ve Doğu Avrupa ülkesi için, çok farklıdır, buralarda bu gençlerin oranı %1'in
altındadır.
15 yaşın atındaki yerli olmayanlar, toplam nüfusun %8'inden fazlasını oluşturdukları Almanya, İspanya,
Lüksemburg ve Avusturya'da sayıca fazlayken bu oran Lüksemburg'da neredeyse %48'e ulaşmıştır. Diğer her
yerde, 15 yaşın altındaki yerli olmayanların oranı %4'ün altındayken, istisnai olarak Danimarka, İsveç ve
Norveç'te bu oran yaklaşık %4.5'tir. aslında, verilerin olduğu bütün ülkelerde 15 yaşın altındaki yerli
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olmayanların oranı toplam nüfustaki yerli olmayanların oranından azdır. Tek istisna bu yaş grubundaki yerli
olmayanların oranının toplam nüfustaki yerli olmayanların oranından çok az fazla olduğu ülke Avusturya'dır.
YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ DAHA YÜKSEK İSTİHDAM ORANI VARDIR
Avrupa Birliği'nde yaş, iş bulmayı belirleyen önemli bir faktörken bireylerin eğitim düzeyleri de diğer bir önemli
faktördür. Yükseköğretim (ISCED 5-6) mezunu olanların istihdam oranı daha aşağı düzey diplomaları olanların
oranından çok daha yüksektir.
Aslında, 25-39 yaşları arasında olup yükseköğretim mezunlarının istihdam oranı aynı yaş grubunda olup daha az
eğitimli kişilerin oranından yaklaşık %20 daha fazladır. İstihdam oranlarıyla eğitim düzeyleri arasındaki bu
korelasyon AB-27 devletlerinin tipik bir özelliğidir ve 40-64 yaş grubunda gençlerden daha fazla telaffuz
edilmektedir.
Yükseköğretim niteliğine göre nüfus analiz edildiğinde, neredeyse tüm AB-27 ülkelerinde 40 yaşın altındaki
kişilerin %85'inden daha fazlasının bir işte çalıştığı görülmektedir. Bu oran Litvanya, Malta, Hollanda,
Romanya, Slovenya ve Norveç'te %91'den bile fazladır. Çoğu ülkede, yükseköğretim mezunu 25-39 arasındaki
yaş grubunun istihdam oranı daha yaşlı gruptan (40-64 yaşları) daha fazlaydı. 2007'deki fark, Belçika ve
Malta'da 11 puandan fazlayken Türkiye'de 17 puana ulaşmaktaydı. Ancak, iki ülke vardı ki, Çek Cumhuriyeti ve
İtalya, buralarda yükseköğretim mezunu olup 40 yaşın üstünde olanların istihdam oranları daha yüksekti.
2007'de Avrupa Birliği'nde, lise diploması olanlar 25-39 yaş grubu için yaklaşık %80'lik bir istihdam oranıyla
ortak bir grup oluşturmuştu ve bu oran 40-64 yaş grubu için olan orandan 10 puan daha azdı.
Lüksemburg, Polonya ve Slovenya'da, lise diploması olanlar arasından, istihdam edip yaşları 25-39 arasında
olanların oranı, 40 yaşında olanların oranından yaklaşık %18 daha fazlaydı. Birleşik Krallık'ta, ancak, bu iki yaş
grubunun istihdam oranları arasında fark yoktu.
Şekil A6: İş sahibi olan kişilerin yaş grubu ve almış oldukları en yüksek eğitim düzeyi oranı, 2007
Düşük (ISCED 0-2)
25-39 yaş arası

Orta (ISCED 3-4)

Yüksek (ISCED 5-6)

40-64 yaş arası

Düşük (ISCED 0-2)

Orta (ISCED 3-4)
Yüksek (ISCED 5-6)
Kaynak: Eurostat, İşgücü Anketi (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Birleşik Krallık: Ulusal Mesleki Yeterlilik (NVQ) düzey 1 ve Genel Ulusal Mesleki Yeterlilik (GNVQ). ISCED
0-2 eğitim düzeyleri olarak dahil edilmiştir.
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Açıklayıcı not
Gösterge, belli bir eğitim düzeyine sahip 25-64 yaş grubundaki iş sahibi olanların sayısının aynı yaş grubun
toplam nüfusa bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
KIZ MEZUNLAR ERKEK MEZUNLARDAN DAHA FAZLA ÜSTÜN NİTELİK GEREKTİREN
GÖREVLERİ KABUL ETMEKTEDİR
Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda, yükseköğretim mezunları bir dizi sosyo-ekonomik sebepten dolayı üstün
nitelik gerektiren görevleri kabul etmektedirler. 2007'de tüm mezunların yalnızca yaklaşık %55'i “yönetici” ya
da “uzman”, %20'den fazlası da “teknisyen” ya da “yardımcı uzman” olarak çalışmıştır.
Bazı ülkeler, özellikle İspanya, Fransa, Kıbrıs ve Norveç AB ortalamasından oldukça uzakta bulunmaktadır. Bu
ülkelerde “yöneticiler” ya da “uzmanlar” söz edilen konumlarda bulunan genç mezunların yüzdesi %50'nin
altındadır. Diğer taraftan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Malta, Romanya ve Slovenya'da benzer görevlerde
bulunan mezunların yüzdesi yaklaşık %70 idi ve bu ülkelerde, yükseköğretim mezunları iş piyasasına daha rahat
ulaşabilmekte ve görevleriyle eğitim düzeyleri arasında daha sıkı bir ilişki kurabilmektedirler.
Adayların üstün nitelik gerektiren görevleri kabul etme eğilimi özellikle kız mezunlarda görülmektedir. 2007'de,
“teknisyen” ya da “yardımcı uzman” olarak çalışan kız mezunların oranı, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Kıbrıs
dışındaki bütün ülkelerde erkeklerden daha yüksekti. Ayrıca, kızlar, ortalama olarak erkeklerden iki kat daha
fazla bir şekilde, “memurluk, hizmet ve satış elemanı” gibi işleri kabul etmişlerdir. Tüm Avrupa ülkelerinde, bu
gruptaki kızların oranı erkeklerden daha yüksekti. Buna ek olarak, İrlanda, İspanya ve Kıbrıs'ta bu meslek
kategorisinde çalışan bayanların oranı AB-27 ortalamasından, %40'dan daha fazlaydı.
Nispeten az sayıda mezun (yaklaşık %7) “zanaat ve makine operatörleri” kategorisinde işe sahiplerdir. Ancak,
bu tür işlere sahip erkeklerin oranı Almanya, İspanya, Fransa, Kıbrıs, Avusturya ve Birleşik Krallık'ta %10'un
üzerindedir. Bu şekil bu ülkelerdeki işsizlik düzeyleriyle doğrudan bağlantılı olarak düşünülmemelidir, ancak
büyük olasılıkla bazı sosyoekonomik etkenlere bağlıdır.
Şekil A7: İş sahibi olan yükseköğretim mezunlarının (ISCED 5 ve 6) meslek kategorisi ve cinsiyete göre
sınıflandırılması, 2007
Uzman ve yöneticiler

Teknisyenler ve
yardımcı uzmanlar

Memurlar, hizmet ve
satış elemanları

Zanaatkarlar, makine
operatörleri

Kadınlar
Erkekler
Kaynak: Eurostat, İş gücü anketi (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Açıklayıcı not
Burada adı geçen meslekler, Uluslararası Çalışma Örgütü (Cenevre, 1990) tarafından başlatılan Uluslararası
Standart Meslek Sınıflandırma Sistemi'ne (ISCO-88) uygun olarak tanımlanmış ve Eurostat İş Gücü Anketi'nde
(Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız) kullanılmıştır.
Yüzdeler istihdam edilen nüfus üzerinden hesaplanmıştır ve 'cevap vermeyenler' ve 'silahlı kuvvetler'
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kategorileri ISCO kod 0) paydalarda göz önüne alınmamıştır. Kategori başına topla istihdam yalnızca uygun
verilerle hesaplanmıştır.
Uzmanlar ve yöneticiler

Teknisyenler ve yardımcı uzmanlar

Memurlar, hizmet ve satış elemanlarI

Zanaatkarlar, makine operatörleri

Kaynak: Eurostat, İş gücü anketi (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
AYNI EĞİTİM DÜZEYİNE SAHİP KADINLARIN İŞSİZ KALMA OLASILIKLARI
ERKEKLERDEN DAHA FAZLADIR
Yükseköğretim mezunu olmanın işsizliği engellemedeki etkisi erkekler için olduğu kadar kadınlar içinde
geçerlidir. Ancak işsizlik erkekler ve kadınları eşit derecede etkilememektedir.
Eğitim düzeyleri yükseldikçe cinsiyetler arasındaki eşitsizlik azalsa da aynı eğitim düzeyine sahip kadınların
işsiz kalma olasılığı ortalama olarak erkeklerden daha fazladır. Bu yüzden AB-27 içerisinde kadınlar arasında
işsizlik oranı, eğitim düzeylerine bakılmaksızın, erkeklerinkinden daha yüksektir. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri,
kadınlar için ortalama işsizlik oranının AB-27 ortalamasıyla karşılaştırıldığında en az eğitimli grup içerisinde
(ISCED 0-2) önemli derecede yüksek olarak farklı bir model sunmaktadır.
2007'de yükseköğretim mezunları arasındaki işsizlik oranı erkekler için yaklaşık %3'tü ve kadınlar için
neredeyse %4'tü. Farklı ülkeler arasında önemli eşitsizlikler bulunmaktadır. Yunanistan, İspanya, İtalya ve
Portekiz'de, kadınlar arasındaki işsizlik oranı erkeklerden çok daha yüksekti, Yunanistan'da yükseköğretim
düzeyindeki işsizlik oranı toplam nüfusun %8'iydi. Bu durum aynı yıl için Türkiye'deki kayıtlı oranla
karşılaştırılabilir bir orandı. Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve İrlanda'nın oluşturduğu ikinci grupta
yükseköğretim mezunu erkekler ve kadınların işsizlik oranları birbirine çok yakındı ya da eşitti. Son olarak, dört
ülke vardı ki, Romanya, İsveç, Birleşik Krallık ve Norveç, buralarda 2007'de kadınlar arasındaki işsizlik oranı
erkeklerden daha düşüktü.
Şekil A8: Eğitim düzeyleri ve cinsiyete göre 25-64 yaş grubu işsizlik oranları, 2007
Düşük (ISCED 0-2)

Orta (ISCED 3-4)

Yüksek (ISCED 5-6)
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Kaynak: Eurostat, İş gücü anketi (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
AB-27: İşsizlikle ilgili uygun verileri olan ülkelerle hesaplanmıştır.
Birleşik Krallık: Ulusal Mesleki Yeterlilik (NVQ) 1. düzey ve Genel Ulusal Mesleki Yeterlilik (GNVQ). ISCED
0-2 eğitim düzeyleri olarak dahil edilmiştir.
Açıklayıcı not
İşsizlik oranı işsizlerin sayısının aktif nüfus (çalışan ve çalışmayan) sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.
Orta-düzey diploması olanlar için, kadınların işsizlik oranı tüm ülkelerde yüksekti; istisnai olarak işsizlik
oranının kadınlarla erkekler arasında eşit olduğu Almanya ve erkeklerin işsizlik oranının kadınlardan yüksek
olduğu Letonya ve Romanya bulunmaktaydı. Bir kere daha, her iki cinsiyet arasında genel farklılıkların %4'ten
fazla olduğu Yunanistan ve İspanya'da belirgin eşitsizlikler gözlenmiştir.
Düşük eğitim düzeyine sahip olanlar arasındaki eşitsizlik oranı, genelde, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde,
özellikle Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ya da Slovakya'da yüksek düzeylerde olmak
üzere, yüksekti. Aynı eğilim işsizlik oranının erkekler için yaklaşık %19 ve kadınlar için %16 olduğu
Almanya'da da gözlenebilmektedir. Oransal olarak düşük eğitim düzeyi grubunda da işsiz erkeklerin işsiz
kadınlardan daha fazla olduğu İrlanda, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de
bulunmaktadır. Slovakya'da erkekler arasındaki işsizlik oranı neredeyse %45'lere bile ulaşmıştı.
15-24 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI 2002 VE 2007 YILLARI ARASINDA
AVRUPA ÜLKELERİNİN ÇOĞUNDA DÜŞMÜŞTÜR
Ortalama olarak, Avrupa Birliği'nde, 15-24 yaş arasındaki gençlerin %15.5'i 2007'de işsizdi. Bu yaş grubu için
işsizlik oranı beş yılda neredeyse iki puan düştü.
Gençlerin işgücü piyasasına bütünleşmesini sağlamanın zorluğu 2007'de 15-24 yaş arasındakiler için işsizlik
oranının %20'den fazla olduğu Yunanistan, İtalya, Polonya, Romanya ve Slovakya'da daha fazla
bildirilmekteydi. Buna karşılık, Danimarka, Litvanya, Hollanda ve Norveç'te ise işsiz gençlerin yüzdesi en
düşüktü (%8.5'ten daha az).
Avrupa ülkelerinin çoğunda, 15-24 yaşındakilerin işsizlik oranı 2002 ve 2007 yılları arasında düşmüştür.
Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Finlandiya'da gençler arasında işsizlik oranı özellikle 10
puandan fazla belirgindi. Hatta bu ülkelerin üçünde (Bulgaristan, Letonya ve Litvanya) %15.5 oranla AB-27
ortalamasının da altındaydı.
Buna karşılık, on iki ülkede aynı dönem içerisinde 15-24 yaşları arasındaki yaş grubunda işsizlik oranında bir
artış olmuştur, fakat bu ülkelerin ikisinde (Lüksemburg ve Birleşik Krallık) oranlar hala AB-27 ortalamasının
altındadır.
Şekil A9: 15-24 yaş grubu için işsizlik oranları, 2002-2007

Kaynak: Eurostat, İş gücü anketi (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Açıklayıcı not
İşsizlik oranı işsiz kişilerin sayısının aktif nüfusa bölünmesi ile hesaplanır.
Aktif nüfusun standart tanımı şu şekilde kullanılmaktadır: en az bir saat çalışmış olunmalı ya da anket referans
haftasında aktif olarak iş aranmış olmalıdır (Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız).

21

B
ORGANİZASYON
BÖLÜM I YAPILAR
ZORUNLU EĞİTİM YAYGIN BİR ŞEKİLDE TÜM ÜLKELERDE AYNI UZUNLUKTADIR FAKAT
YAPISI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞİŞMEKTEDİR
Alttaki şekil ilköğretim düzeyinden (Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğu altında olsun ya da olmasın)
yükseköğretime kadar (lisans-üstü eğitim düzeyi ve doktora çalışmaları dışında) eğitim geçişlerine yönelik
eğitim yapılarının genel bir görüntüsünü vermektedir. Farklı ulusal eğitim yapılarının karşılaştırılmasını
kolaylaştırma ve özetleme teşebbüsü içerisinde, sadece en çok temsil edilmeye değer eğitim yolları / programları
ele alınmıştır.
Ülkelerin yarısından çoğunda, ilköğretim düzeyinde, çocuklar 3 ya da 4 yaşından itibaren okul sistemine (Eğitim
Bakanlığı'nın sorumluluğu altındaki belirlemelere göre) kabul edilirler.
Bazı ülkelerde (Belçika'nın Fransız ve Flaman Toplulukları ve Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda)), eğitim iki ya da
iki buçuk yaşından itibaren mümkündür. Üç Balık Devleti'nin yanı sıra Slovenya, İsveç ve Norveç'te, çocukları
birinci doğum günleriyle 5/6 yaş aralığında kabul eden bölünmez eğitim ortamları Eğitim Bakanlığı'nın
sorumluluğu altındadır fakat okul sistemine dahil edilmemişlerdir.
5 ya da 6 yaşından önce, Danimarka, Almanya (Länder'ın çoğunda), Avusturya ve Finlandiya'da çocuklar eğitim
yapılarına sadece Eğitim Bakanlığı dışında başka bir bakanlığın sorumluluğu altında kabul edilir.
Çoğu ülkede, okul-öncesi bir kuruma katılım isteğe bağlıdır, aileler isterlerse çocuklarını kayıt ettirir. Zorunlu
eğitim genellikle 5 ya da 6 yaşında başlar ve zorunlu eğitimin okul öncesi düzeyde başladığı İrlanda, Yunanistan,
Kıbrıs, Letonya, Lüksemburg, Macaristan ve Polonya dışında genellikle ilköğretime karşılık gelir. Tamamen
ayrı bir okul öncesi eğitim düzeyinin olmadığı İrlanda ve Hollanda'da 4 yaşından itibaren çocuklar
ilköğretimlerin küçük çocuk sınıflarına ve ilgili ülkelerde basisonderwijs'in opsiyonel yılına katılırlar.
Lüksemburg'da, okul öncesi eğitime (Spillschoul) katılım ilgili yılın ilk Eylül'ünden önce 4 yaşına gelmiş bütün
çocuklar için zorunludur. Macaristan'da 5 yaşındaki çocuklar, kendilerini okula giriş için hazırlayan eğitim
faaliyetlerine katılmak zorundadır. Üç Kuzey ülkesinin yanı sıra (Danimarka (2008'e kadar), Finlandiya ve
İsveç) Bulgaristan, Estonya ve Litvanya'da eğitim 7 yaşından itibaren zorunludur.
Ülkelerin çok büyük çoğunluğunda, zorunlu tam-zamanlı eğitim dokuz ya da on yıl sürer ve en az 15 ya da 16
yaşına kadar devam eder. Ancak, Lüksemburg, Malta ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve İskoçya), on bir
yıl, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta (Kuzey İrlanda) on iki yıl ve Macaristan'da on üç yıl sürer.
Okul eğitim süreçleri genellikle bütün çocuklar için ortaöğretimin birinci kademesine, örneğin 14 ya da 15
yaşına kadar aynıdır. Çekirdek müfredat Malta, Polonya ve Birleşik Krallık'ta 16 yaşına kadar devam eder.
Yaklaşık on ülkede, zorunlu genel eğitim ilköğretim düzeyiyle ortaöğretim düzeyi arasında geçiş olmaksızın
tek-yapı halindeki okullarda verilir, Türkiye'de 14, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Slovenya ve Slovakya'da 15 ve
tüm Kuzey ülkeleriyle Estonya'da 16 yaşına kadar.
Bazı ülkelerde, ancak, aileler ortaöğretim düzeyinin başında öğrencilerin eğitimine yönelik bir yol ya da belli bir
eğitim türü seçmek zorundadır ya da bu durumu okullar tanımlar. Bu durum Almanya'da Länder'ın çoğunda ve
Avusturya'da 10, Hollanda'da 11-12, Lihtenştayn'da 11 ve Lüksemburg'da 12 yaşından itibaren yer almaktadır.
Çek Cumhuriyeti, Letonya, Macaristan ve Slovakya'da, zorunlu eğitim 14 ya da 15 yaşına kadar tek bir yapı
içerisinde düzenlenmektedir, fakat 10 ya da 11 yaşından itibaren, bu ülkelerdeki çocuklar, okul kariyerlerindeki
belirli aşamalarda, hem ortaöğretim birinci hem de ikinci kademeyi sunan ayrı kurumlara kaydolabilir.
Şekil B1: Okul-öncesi eğitimden yükseköğretime eğitim sistemlerinin yapılarının tanımı (ISCED 0'dan
5'e), 2006/07
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Açıklayıcı not
Burada gösterilen yaşlar eğitime “teorik” olarak giriş yaşlarını ve bunların süresini göstermektedir. Bu
Açıklayıcı not
Burada gösterilen yaşlar eğitime “teorik” olarak giriş yaşlarını ve bunların süresini göstermektedir. Bu
örneklerde ve açıklamalarda, okula erken ya da geç giriş, yıl tekrarı yapmak zorunda kalan öğrencilerin eğitim
sürelerinin uzaması ya da öğrenime ara verilmesi gibi durumlar dikkate alınmamıştır. Ortaöğretim sonrası
(ISCED 4) ve yükseköğretim (ISCED 5A ve 5B) için maksimum yaş verilmemiştir.
Bilgiler, en son Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması'na uygun olarak eğitim düzeyine göre
düzenlenmiştir (ISCED - UOE, 1997 versiyonu). Bu ISCED düzeyleri, çeşitli ülkelerde tanımlandığı gibi (ve
diyagramda açıklandığı gibi) her zaman eğitim düzeylerine karşılık gelmeyebilir. Bu tür durumlarda 0,1 ve 2
ISCED dağılımları diyagrama dahil edilmiştir. Bu ayrıntılar özellikle ilköğretim (ISCED 1) ile ortaöğretim
birinci kademe (ISCED 2) arasında ayrım yapmayan ve zorunlu eğitimi tek bir yapı altında veren ülkeler için
gereklidir. Eğitim düzeyleri içindeki siyah dik çizgiler ISCED 1'den 3'e kadar farklı döngüleri ya da dereceleri ve
ISCED 4 ve 5'teki eğitim programlarının değişken süresini göstermektedir.
Sadece eğitim diplomalı personel (bir grup çocuktan sorumlu) çalıştırmak zorunda olan “eğitim amaçlı” diye
adlandırılan okul öncesi düzeyde eğitim veren kurumlar, eğitim bakanlığının sorumluluğunda olup olmadıkları
dikkate alınmaksızın, diyagramda gösterilmiştir. (Personelin eğitim diplomalı olma koşulu aranmayan) kreşler
ve oyun merkezleri burada gösterilmemiştir. Ayrı örgütsel düzenlemelere tabi olan özel eğitim de bu diyagrama
dahil edilmemiştir.
Şekilde doktora düzeyindeki ileri araştırma programları da gösterilmemiştir (ISCED 6). Bu programlarla
ISCED 5 düzeyi programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi Eurydice yayınında bulunabilir: Avrupa'da 2006/2007'de
Yükseköğretim Yapısına Odaklanma: Bologna Süreci'nde Ulusal Eğilimler, Brüksel: Eurydice, 2007.
Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika: Ortaöğretimin birinci kademesini tamamlamamış öğrenciler için tam zamanlı zorunlu eğitim 16
yaşında sona ermektedir.
Belçika (BE de): Sadece eğitim yılı içinde 31 Aralık'ta 3 yaşını doldurmuş olan çocuklar okul öncesi eğitim
veren kurumlara kabul edilmektedir.
Şekil B1: Okul-öncesi eğitimden yükseköğretime eğitim sistemlerinin yapılarının tanımı (ISCED 0'dan
5'e), 2006/07
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Okul öncesi eğitim - ISCED 0
(Eğitim Bakanlığının sorumlu
olmadığı kurumlar)

Ortaöğretim 1. düzey
genel - ISCED 2
(ön-mesleki dahil)

Yükseköğretim - ISCED 5B

Okul öncesi eğitim - ISCED 0
(Eğitim Bakanlığının sorumlu
olduğu kurumlar)

Ortaöğretim 1. düzey
mesleki- ISCED 2

Yükseköğretim - ISCED 5A

İlköğretim - ISCED 1

Ortaöğretim 2. düzey Yarı zamanlı veya birleştirilmiş
genel - ISCED 3
okul ve işyeri dersleri
Ortaöğretim 2.düzey
mesleki - ISCED 3
Ortaöğretim sonrası
yükseköğretim olmayan
- ISCED 4

Tek yapı
(ISCED 1 ve 2 arasında
kurumsal ayrım olmayan)

Yurtd ışı eğitim

Zorunlu tam zamanlı eğitim

Ek yıl

Zorunlu yarı zamanlı eğitim

Zorunlu iş deneyimi + süresi

ISCED düzeylerine dağılım:
ISCED 0 ISCED 2
ISCED 1

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Danimarka: 2008/09’dan itibaren zorunlu eğitim 6 yaşında başlamaktadır.
Şekil B1: Okul öncesi eğitimden yükseköğretime eğitim sistemlerinin yapılarının tanımı
(ISCED 0’dan 5’e), 2006/07
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Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Almanya: Bazı Länder'da, Vorklassen 5 yaşındaki çocukları kabul etmektedir. Diğer çoğu Länder'da, Vorklassen
ya da Schulkindergärten ilköğretime başlamak için gereken olgunluğa erişmemiş zorunlu eğitim yaşındaki
çocukları kabul eder.
Estonya: Zorunlu eğitim temel eğitimi tamamlamamış öğrenciler için 17 yaşına kadar devam eder.
İrlanda: ISCED 1997'ye göre, erken başlanan okullar ISCED 0 olarak kabul edilir; küçük çocuk sınıfları ise
ISCED 1 düzeyidir.
İspanya: Enseñanzas artísticas de grado superior daha geniş bir kategoriye dahil edilmiştir (Enseñanzas de
régimen especial de grado superior).
Şekil B1: Okul öncesi eğitimden yükseköğretime eğitim sistemlerinin yapılarının tanımı (ISCED 0'dan
5'e), 2006/07

Okul öncesi eğitim - ISCED 0
(Eğitim Bakanlığının sorumlu
olmadığı kurumlar)

Ortaöğretim 1. düzey
genel - ISCED 2
(ön-mesleki dahil)
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Yükseköğretim - ISCED 5B

Okul öncesi eğitim - ISCED 0
(Eğitim Bakanlığının sorumlu
olduğu kurumlar)
İlköğretim - ISCED 1

Ortaöğretim 1. düzey
mesleki- ISCED 2

Yükseköğretim - ISCED 5A

Ortaöğretim 2. düzey
genel - ISCED 3

Yarı zamanlı veya birleştirilmiş
okul ve işyeri dersleri

Ortaöğretim 2.düzey
mesleki - ISCED 3
Tek yapı
(ISCED 1 ve 2 arasında
kurumsal ayrım olmayan)

Ortaöğretim sonrası
yükseköğretim olmayan
- ISCED 4

Zorunlu tam zamanlı eğitim

Ek yıl

Yurtdışı eğitim

Zorunlu yarı zamanlı eğitim

Zorunlu iş deneyimi + süresi

Kaynak: Eurydice.

ISCED düzeylerine dağılım:
ISCED 0 ISCED 2
ISCED 1

Ek Not
İtalya: 2007/2008'den itibaren zorunlu eğitim 16 yaşında son bulmaktadır.
Kıbrıs: 2004/05'ten itibaren, bir yıl okul öncesi eğitim (prodimotiki) zorunlu olmuştur.
Letonya: 15 yaşına kadar temel eğitim sertifikası almamış öğrenciler temel mesleki eğitim müfredatı
çerçevesinde bu türde bir eğitimi 18 yaşına kadar takip edebilirler.
Litvanya: Yürürlükteki mevzuat zorunlu eğitime başlama yaşını 7 (ya da eğer çocuk okula başlamak için
yeterli olgunluğa ulaşmışsa 6) olarak belirtmektedir.
Şekil B1: Okul öncesi eğitimden yükseköğretime eğitim sistemlerinin yapılarının tanımı (ISCED 0'dan
5'e), 2006/07
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Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Lüksemburg: Bazı ilçeler, çocuklar 3 yaşına geldiğinde eğitim vermeye başlarlar. 2009/10'dan itibaren,
belediyeler erken eğitim sağlamak için zorunlu tutulacaktır.
Malta: İlk öğrencilerini 2001/02'de alan Malta Edebiyat, Fen ve Teknoloji Enstitüsü (MCAST) aşamalı olarak
mesleki eğitimin tamamının sorumluluğunu devralmaktadır.
Hollanda: Zorunlu okul öncesi eğitim yoktur. Şekilde basisonderwijs'in (ilköğretim) ilk yıllarındaki durumu
gösterilmektedir. Zorunlu eğitim öğrencilerin 16 yaşına girdiği ve 12 yıl zorunlu eğitimi tamamlamış olduğu
eğitim yılının sonunda sona erer. 2007/08'den itibaren bütün öğrenciler temel eğitim diploması alana kadar
okula devam etmek zorunda olacaktır. Bu yeni ölçüt, 18 yaşına kadar olan zorunlu yarı zamanlı eğitimin yerini
almaktadır.
Şekil B1: Okul öncesi eğitimden yükseköğretime eğitim sistemlerinin yapılarının tanımı (ISCED 0'dan 5'e),
2006/07

Okul öncesi eğitim - ISCED 0
(Eğitim Bakanlığının sorumlu
olmadığı kurumlar)

Ortaöğretim 1. düzey
genel - ISCED 2
(ön-mesleki dahil)

Yükseköğretim - ISCED 5B

Okul öncesi eğitim - ISCED 0
(Eğitim Bakanlığının sorumlu
olduğu kurumlar)

Ortaöğretim 1. düzey
mesleki- ISCED 2

Yükseköğretim - ISCED 5A
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İlköğretim - ISCED 1

Ortaöğretim 2. düzey
genel - ISCED 3

Yarı zamanlı veya birleştirilmiş
okul ve işyeri dersleri

Ortaöğretim 2. düzey
mesleki - ISCED 3
Tek yapı
(ISCED 1 ve 2 arasında
kurumsal ayrım olmayan)

Ortaöğretim sonrası
yükseköğretim olmayan
- ISCED 4

Zorunlu tam zamanlı eğitim

Ek yıl

Yurtdışı eğitim

Zorunlu yarı zamanlı eğitim

Zorunlu iş deneyimi + süresi

ISCED düzeylerine dağılım:
ISCED 0 ISCED 2
ISCED 1

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Polonya: 2009'da kabul edilen mevzuata göre, zorunlu okul-öncesi eğitim 2011 itibariyle 5 yaşından ve zorunlu
ilköğretim ise 2012 itibariyle 6 yaşından itibaren başlayacaktır. Yeni mevzuatla uyum içerisinde, 2012'den önce
ailelerin 6 yaşındaki çocuklarını eğer isterlerse okula gönderme hakları olacaktır ve okulların da bu çocukları
kaydetme zorunlulukları bulunacaktır.
Portekiz: 9 yıllık zorunlu eğitimi başarıyla tamamlayamamış 15 yaşındaki çocuklar eğitim için ikinci bir şans
veren cursos de educação e formação'da yer alabilecektir.
Şekil B1: Okul öncesi eğitimden yükseköğretime eğitim sistemlerinin yapılarının tanımı (ISCED 0'dan 5'e),
2006/07
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Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Slovenya: Her düzeyde yarı zamanlı eğitim almak mümkündür. ISCED 4 düzeyi programları ikinci kademe
ortaöğretim kurumları tarafından verilir ve sadece uluslar arası istatistiklerde bu düzeyde sınıflandırılır.
Finlandiya: ISCED 5A düzeyi politeknik yüksek lisans diplomaları 60-90 ECTS'ye (yaklaşık bir yıldan bir
buçuk yıla kadar olan eğitim) karşılık gelmektedir, fakat programlar genellikle 2 yıldan 3 yıla kadar sürer çünkü
öğrenciler bir işte çalışırken eğitimlerini de sürdürebilsinler diye düşünülmüştür.
İsveç: KY (komvux ve folkhögskola) tarafından verilen eğitim ISCED 4 düzeyinde olmayan bazı dersleri de
içerir. Eğitimin süresi ve minimum öğrenci yaşı değişebilmektedir.
Şekil B1: Okul öncesi eğitimden yükseköğretime eğitim sistemlerinin yapılarının tanımı (ISCED 0'dan 5'e),
2006/07

Okul öncesi eğitim - ISCED 0
(Eğitim Bakanlığının sorumlu
olmadığı kurumlar)
Okul öncesi eğitim - ISCED 0
(Eğitim Bakanlığının sorumlu
olduğu kurumlar)

Ortaöğretim 1. düzey
genel - ISCED 2
(ön-mesleki dahil)
Ortaöğretim 1. düzey
mesleki- ISCED 2
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Yükseköğretim - ISCED 5B
Yükseköğretim - ISCED 5A

İlköğretim - ISCED 1

Tek yapı
(ISCED 1 ve 2 arasında
kurumsal ayrım olmayan)

Ortaöğretim 2. düzey Yarı zamanlı veya birleştirilmiş
genel - ISCED 3
okul ve işyeri dersleri
Ortaöğretim 2. düzey
mesleki - ISCED 3
Ortaöğretim sonrası
yükseköğretim olmayan
- ISCED 4
Yurtdışı eğitim

Zorunlu tam zamanlı eğitim

Ek yıl

Zorunlu yarı zamanlı eğitim

Zorunlu iş deneyimi + süresi

ISCED düzeylerine dağılım:
ISCED 0 ISCED 2
ISCED 1

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Gönüllü ve özel okul öncesi eğitim kurumları (yuvalar, kreşler, oyun
grupları) eğitim odaklı olarak kabul edilir, çünkü hükümetin direktiflerine uygun bir eğitim programı izlerler ve
finansman alırlar. İngiltere'de 2008'de Kuruluş Aşaması'nın yerini Erken Yıllar Kuruluş Aşaması almıştı. Bu,
sadece 3 yaşından itibaren ISCED 0 düzeyine dahil olmasına rağmen doğrudan 5 yaşına kadar olan süre için
uygulanmaktadır. Galler'de 3-7 yaşındaki çocuklara yönelik kuruluş aşamasının uygulanması 2008'de başladı.
Kuzey İrlanda uzatılmış bir kuruluş aşamasının kademeli olarak tanıtımına 2007'de başladı. İngiltere ve
Galler'de, çocuklar okul yılı içerisinde değişik noktalarda zorunlu okul yaşına gelir. Okullar, önemli aşama 1'in
(ISCED 1) başlamasından önce zorunlu okul yaşına gelen çocuklar için algılama sınıfı (ISCED 0) temin eder.
Algılama yerleri, yılın her zamanı ya da bazı zamanlarında 4 yaşındaki çocuklar için de elverişli olabilir.
Genellikle, yüksekokullarla ve eğitim kurumlarıyla ortaklık içerisinde çalışan ortaöğretim okulları, 14-16
yaşındakiler için bazı meslek (uygulamalı) ve işle ilgili dersler de sunmaktadır. İngiltere'de zorunlu eğitim yaşını
16'dan 18'e çıkaran mevzuat geçmiştir. Access dersleri olgun öğrencileri (19+ fakat genellikle daha büyük)
resmi bir belge olmadan yükseköğretime hazırlar.
Şekil B1: Okul öncesi eğitimden yükseköğretime eğitim sistemlerinin yapılarının tanımı (ISCED 0'dan 5'e),
2006/07
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Okul öncesi eğitim - ISCED 0
(Eğitim Bakanlığının sorumlu
olmadığı kurumlar)

Ortaöğretim 1. düzey
genel - ISCED 2
(ön-mesleki dahil)

Yükseköğretim - ISCED 5B

Okul öncesi eğitim - ISCED 0
(Eğitim Bakanlığının sorumlu
olduğu kurumlar)

Ortaöğretim 1. düzey
mesleki- ISCED 2

Yükseköğretim - ISCED 5A

İlköğretim - ISCED 1

Ortaöğretim 2. düzey
genel - ISCED 3

Yarı zamanlı veya birleştirilmiş
okul ve işyeri dersleri

Ortaöğretim 2. düzey
mesleki - ISCED 3
Tek yapı
(ISCED 1 ve 2 arasında
kurumsal ayrım olmayan)

Ortaöğretim sonrası
yükseköğretim olmayan
- ISCED 4

Zorunlu tam zamanlı eğitim

Ek yıl

Yurtdışı eğitim

Zorunlu yarı zamanlı eğitim

Zorunlu iş deneyimi + süresi

ISCED düzeylerine dağılım:
ISCED 0 ISCED 2
ISCED 1

Kaynak: Eurydice.
Açıklayıcı not
Norveç: Diplomaların yeni sistemi 2002/03 akademik yılında başladı. Eski sistemden yenisine geçişi
basitleştirmek için her iki sistemin de aynı anda devam etmesine olanak sağlayan bir geçiş dönemi konusunda
anlaşmaya varıldı. Genel kural, yeni diploma sistemindeki diploma kriterlerini karşılayan adaylara bu
diplomaların verilmesidir. Ancak, eski sistemin yükseköğretim diplomaları 2006/07 akademik yılına kadar
verilebilecekken eski sistemdeki doktora düzeyi diplomaları 2007/08 akademik yılına kadar verilebilmektedir.
Türkiye: ISCED 2. düzey bulunmamaktadır. Tek yapı (6-14 yaşları arasındaki öğrenciler için) ISCED 1. düzeye
genel olarak eşit düşünülmektedir.
Zorunlu eğitimin bitişi genellikle ortaöğretim birinci kademeden ikinci kademeye geçişle ya da eğitimin tek yapı
altında tamamlanmasıyla aynı zamanda olmaktadır. Ancak bazı ülkelerde (Belçika, Bulgaristan, Fransa, İrlanda,
Hollanda, Avusturya, Slovakya, Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) ve Lihtenştayn'da
(Gymnasium), ortaöğretimde birinci kademeden ikinci kademeye geçiş tam zamanlı zorunlu eğitim bitmeden
bir veya iki yıl önce gerçekleşir. Macaristan'da, zorunlu eğitim tüm ortaöğretim ikinci kademeyi
kapsamamaktadır. 15 ya da 16 yaşında, gençler Belçika, Almanya ve Polonya'da iki ya da üç yıllığına en az yarı
zamanlı eğitimden geçmek zorundadır. Hollanda'da bir yıl süren yarı zamanlı eğitimi tamamlama zorunluluğu
2007/08'e kadar vardı. Bu ülkelerde zorunlu eğitim ortaöğretim ikinci kademeye kadar sürer ya da bu eğitim
düzeyinin sonunda tamamlanır.
İkinci kademe ortaöğretimde her ülkede farklı eğitim uygulamaları bulunmaktadır. Bunları iki ana kategoriye
ayırmak olasıdır: öğrencileri yükseköğretime hazırlayan genel eğitim seçeneği ve hem iş yaşamına hem de
eğitimin sürdürülmesine yönelik mesleki eğitim seçeneği.
Birçok ülkede, bu farklı program türleri ayrı branşlar olarak düzenlenir ve öğrenciler bu branşlardan birini
seçmek zorundadır. Diğer ülkelerde, genel ve mesleki eğitim programları aynı çerçevede ve bazen aynı kurum
içerisinde verilmektedir. İrlanda'da hem genel hem de mesleki eğitimi kapsayan programlar genel eğitim
dersleriyle birlikte verilir. İsveç, Birleşik Krallık (ileri eğitim kurumları için) ve Norveç'te, mesleki ve genel
eğitim aynı kuruluşlar tarafından verilebilmekte ve öğrenciler genel ya da mesleki eğitimi alabilir ve hatta her iki
türü de birleştirebilirler.
Bazı ülkeler yükseköğretim düzeyinde kabul edilmeyen ortaöğretim sonrası eğitimi vermektedir. Bu türde bir
eğitimi takip eden öğrenciler genellikle kaydolmak için resmi bir ortaöğretim ikinci kademe derecesi
gerekmeksizin bu düzeyi tamamlamışlardır. Ortaöğretim sonrası verilen eğitim genellikle bir ila iki yıl arasında
sürer ve genellikle yarı zamanlı olarak verilir. Bazı programlar iş piyasasına girişi sağlarken diğerleri
yükseköğretime giden yolda bir basamaktır.
Diyagram, yükseköğretime girişin teorik yaşını ve verilen derslerin asgari süresini göstermektedir. Bu bilgi bir
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belirti olarak verilmektedir. Aslında, söz konusu ülkeye bağlı olarak, yükseköğretime giriş yaşı teorik olarak 18
ya da 19'dur fakat değişebilmektedir. Bu eğitim düzeyinde, bütün ülkeler büyük ölçüde akademik odaklı
programlar (ISCED 5A) sunmaktadır. Bu programlar öğrencilere yüksek-düzeyde beceri gerektiren mesleklere
ya da burada gösterilmeyen doktora düzeyinde ileri araştırma programlarına (ISCED 6) yönelmeleri için
gereken nitelikleri kazandırmaktadır. Estonya, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Romanya, Finlandiya ve
Lihtenştayn dışında, Avrupa'da yükseköğretim ayrıca daha pratik, teknik ya da hatta mesleki nitelikli
programları da kapsamaktadır (ISCED 5B). Bunlar akademik odaklı programlardan daha kısa sürelidir.
2000'lerin başından bu yana Bolonya Süreci'nin parçası olarak başlatılan reformlar doğrultusunda, eğitim
programları, birçok ülkede, ECTS kredilerine dönüştürülmüştür. Birinci diplomaya (lisans türü) doğru giden
akademik odaklı programların asgari süresi genellikle üç yıldır (ya da 180 ECTS kredi); daha yüksek diplomalar
ise (Yüksek lisans türü) ortalama olarak 1 ve 2 yıl arasında değişir (60'dan 120 ECTS kredisine kadar).
Bu eğitim düzeyinde görülen son değişmeler arasından, Lüksemburg'daki uygulanabilir çünkü sunulan
programların 2005/06'dan bu yana Bolonya Süreci'nde önerilen modele göre düzenlenmiş bir üniversite
açmıştır. Romanya'da 2006/07'den itibaren artık ISCED 5B düzeyi programlar sunulmamaktadır. Estonya,
Finlandiya ve Norveç'te, yükseköğretimin bazı süreçlerinin de önemi vardır çünkü sadece belirlenmiş bir
sürenin mesleki deneyiminden sonraki eğitimin ikinci döngüsüne erişim sunmaktadır ve bu da ilgili alandaki
eğitimin birinci döngüsünün başarılı bir şekilde tamamlanmasından hemen sonra olmaktadır.
Bolonya Süreci'ne yol açan altı aylık konferanslarda işlenen bakanlık önerilerine yükseköğretim yapılarını
uygulamayla bağlantılı çeşitli reformlar ek olarak, son yıllarda birçok ülkede değişik reform türleri de dikkate
alınmıştır.
Bu reformlar genellikle, zorunlu eğitimi uzatmayla ve/veya okul aşamalarını (mesleki eğitimi (öncesini) dahil
ederek) tekrar yapılandırmayla ilgilidir.
Tam zamanlı zorunlu eğitim bu yüzden Kıbrıs ve Polonya'da 2004/05'den, Danimarka'da 2008'den itibaren bir
yıl uzatılmıştır.
Eğitim aşamalarının yeniden yapılandırılması farklı ülkelerde farklı eğitim düzeylerini etkilemektedir.
Litvanya'da Lopšelis-Darželis içerisindeki ilköğretim öncesi düzey 2006/07'de bir yıl uzatılmıştı. Türkiye'de
ortaöğretim ikinci kademesinin doğasını ve süresini başlıca etkileyen reformlar 2005/06'dan bu yana yavaş
yavaş uygulanmaktadır. Eski ve yeni eğitim sistemlerinin 2008/2009'a kadar beraber olması gerekmektedir.
Bazı ülkelerde, okulda kalma oranlarını arttırma gibi mevcut problemleri belirleme ihtiyacı, eğitim sisteminin
bazı kısımlarını iyileştirmeye yönelik ölçütlere yol açmıştır. İtalya ve Hollanda'da, örneğin, 18 yaşına kadar
bütün öğrencilerin temel eğitim diploması alana kadar eğitime devam etme zorunlulukları bulunacaktır. 2007/08
okul yılından bu yana yürürlükte olan bu ölçüt aynı zamanda yarı zamanlı zorunlu eğitimin de yerini almaktadır.
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B
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARI İÇİN BAŞLICA SORUMLULUK EĞİTİM
BAKANLIKLARININDIR
Avrupa'da ilköğretime başlamadan önce küçük yaştaki çocukların yararlanabileceği birçok olanak vardır. Kabul
yaşı bir ülkeden diğerine farklılık gösterebilir fakat, genelde, eğitim odaklı kurumlar 3 yaşından sonra çocukları
kaydeder (Şekil B1).
Şekil B2: Okul öncesi eğitim odaklı kurumlardan sorumlu eğitim yetkilileri (ISCED 0), 2006/07

Eğitim bakanlığının sorumlu olduğu eğitim hizmeti
Eğitim bakanlığından başka bakanlıkların sorumluluğu altında
olan eğitim hizmeti
İlköğretime kadar farklı bakanlıkların sorumlu olduğu çeşitli
eğitim türlerinin bir arada verilmesi

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Hollanda: Zorunlu okul öncesi eğitim yoktur. Şekilde basisonderwijs'in (ilköğretim) ilk yıllarındaki durum
gösterilmektedir.
Finlandiya: 6 yaşındakiler için okul öncesi eğitim, Eğitim Bakanlığı'yla diğer kurumlar arasında paylaşılan bir
sorumluluktur.
Açıklayıcı not
Bir grup çocuktan sorumlu olan personelin eğitim diplomalı olması koşulu arandığı 'eğitim odaklı' diye
adlandırılan okul öncesi düzeyde eğitim veren kurumlar, eğitim bakanlığının sorumluluğunda olup olmadıkları
dikkate alınmaksızın burada gösterilmiştir. Personelinin eğitim diplomalı olması gerekmeyen yuvalar, kreşler ve
oyun grupları dahil edilmemiştir.
B
Eğitim bakanlığının sorumluluğunda olan okul öncesi eğitim kurumlarında, bir grup çocuktan sorumlu olan
personelin her zaman yükseköğretim düzeyinde yeterliği bulunmaktadır (Şekil D18). Finlandiya, İzlanda ve
Norveç'te, çok küçük yaştan itibaren çocuklarla ilgilenen her türdeki okul öncesi kurum eğitim alanında
üniversite yeterliği olan personeli işe almak zorundadır.
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI ISCED 1, 2 VE 3'TE AZ SAYIDA ÖĞRENCİ KAYDEDER
Hükümete bağlı özel okullarda oransal olarak daha fazla kişinin olduğu Belçika ve Hollanda hariç hemen hemen
bütün Avrupa ülkelerinde öğrencilerin büyük çoğunluğu devlet okullarına gitmektedir. Hükümete bağlı özel
okullara devam İspanya, Fransa, Malta (%21 ile 26 arasında) ve Birleşik Krallık'ta da (%14.7) oldukça
yaygındır.
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Şekil B3: Devam ettikleri okulun türüne göre öğrenci dağılımı (ISCED 1, 2 ve 3), 2006

Devlet

Hükümete bağlı özel

Bağımsız özel

Toplam özel

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
AB-27: Ortalama, ülkelerden gelen uygun verilerle hesaplanmaktadır.
Belçika: Verilere bağımsız özel okullar dahil edilmemiştir.
Hollanda: Veriler 2004 yılındandır.
Birleşik Krallık: Devlet okullarının 16 yaşına kadar olan çocukların büyük çoğunluğuna hizmet vermesine
rağmen, veriler başlıca daha ileri aşamada yüksekokullarda, örneğin devlete-bağımlı özel kurumlar, temin edilen
yetişkinlere yönelik ISCED 3 eğitim imkanını yansıtmaktadır. Veriler ayrıca raporlama hakkındaki uluslar arası
yönergeleri daha sıkı bir şekilde sıralamak için tasarlanmıştır, bu da Avrupa'da Eğitime İlişkin Önemli Veriler
2005'in en son baskısından bu yana raporlama yöntemindeki bir değişiklikten etkilenmiştir.
Açıklayıcı not
Devlet veya özel okula devamlarına göre her yaştan öğrenciler farklı kategorilere ayrılmaktadır. Doğrudan kamu
yetkilileri tarafından yönetilen kuruluşlar devlet okulu olarak sınıflandırılmıştır. Aksi taktirde özeldir. Özel
kuruluşlar temel finansman kaynağına göre hükümete bağlı veya bağımsızdır. Finansmanın %50'den fazlasını
kamu yetkililerinden karşılarsa hükümete bağımlı olarak adlandırılır. Bağımsız özel kuruluşlar finansmanın
%50'den azını kamu sektöründen karşılar.
Hemen hemen tüm öğrencilerin (%98 ya da daha fazlasının) devlet okullarına gittiği ülkeler Bulgaristan, İrlanda,
Letonya, Litvanya, Romanya, Slovenya ve Türkiye'dir.
27 AB ülkesinde, bağımsız özel okullar, kayıtların ortalama olarak yalnızca %2.5'ine karşılık gelirken bu oran
devlet okullarında %86.5'tir. Kıbrıs bağımsız özel okullarda en yüksek öğrenci yüzdesine sahiptir (%10.1), bunu
Malta (%8.9), Portekiz (%8.7) ve Lüksemburg (%7.4) izlemektedir.
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KAMU SEKTÖRÜNDE, ÖĞRENCİLER BELLİ BİR OKULA GÖNDERİLİR, FAKAT AİLELER
ALTERNATİF TALEP EDEBİLİR
Aileler normalde çocuklarını devlet okuluna veya özel okula göndermeyi tercih edebilirler. Eğer devlet okulları
söz konusu olursa öğrenciler farklı yollarla belirli okullara gönderilebilir. Yine de, aileler bazen tercih ettikleri
okulu özgürce seçebilir. Ancak, bir okulun azami kayıt kapasitesi dolduğunda kamu yetkilileri genellikle
çocukları farklı kriterler kullanarak başka okullara yönlendirirler.
Avrupa ülkelerinin çoğunda aileler de yetkililer gibi öğrencilerin devlet okullarına dağılımıyla ilgili kararları
farklı ölçülerde de olsa etkileyecek konumda olabilirler. Tüm ülkelerin üçte birinde öğrenciler kendi
bölgelerinde belirli bir okula verilir ancak aileler başka bir okul seçebilir. Bu kuralın uygulandığı yerlerde,
okullar öğrenci alımını reddetmemeli ya da o bölgede oturan öğrencilerden daha fazla onlara öncelik vermelidir.
Diğer bir üçte birlik dilimde ise aileler belirli bir okul seçebilirler ancak kayıt kapasitesi dolduysa kamu
yetkilileri müdahale edebilir. Bu durumda, öğrenci sayısına sınır getirebilmek için farklı kabul kriterleri (kura
çekme, ailelerin iş bölgesi, okula devam eden kardeş/ler, vb.) uygularlar.
Sadece Belçika, İrlanda, Lüksemburg (ortaöğretim birinci kademede) ve Hollanda'da kamu yetkililerinin
müdahalesi olmaksızın aileler çocukları için istedikleri okulu seçebilirler. Bu tür durumlarda, örneğin İrlanda'da,
eğer çocuğun kaydı belli bir okul tarafından reddedilirse, çocuğun ailesi Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na bu karar
için itiraz edebilir. Bu yasal itiraz bağımsız bir komite tarafından ele alınır ve önerisi okulu bağlayıcıdır.
Buna karşın, Yunanistan, Fransa, Kıbrıs, Lüksemburg (ilköğretim düzeyi), Malta ve Portekiz, Lihtenştayn ve
Türkiye'de ailelerin müdahalesine izin vermeden yetkililer öğrencileri okullara yerleştirir (özel muafiyet
durumu hariç). Bu yerleştirmede yetkililer örneğin öğrencilerin (veya kardeşlerinin) daha önce o okula gidip
gitmediğini veya ailelerinin ev veya işinin bulunduğu yeri dikkate alabilir.
Şekil B4: Zorunlu eğitim için devlet okullarında ailelerin seçim özgürlüğü derecesi, 2006/07

Ortaöğretim birinci kademe
Öğrenciler bir okula verilir (karardan
muaf olmak için özel başvuru gerekir)
Öğrenciler bir okula verilir ancak aileler
başka bir okul talep edebilir
Aileler bir okul seçerler ancak okulun
kayıt kapasitesi dolduysa kamu
yetkilileri müdahale edebilir.
Aileler okul seçmekte özgürdür

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Bulgaristan: 2006'dan bu yana, Ulusal Okul Ağı'nı İyileştirme Programı düzenlemeleri doğrultusunda, ailelerin
isteğine rağmen, öğrencileri söz konusu okullardan diğer okullara yönlendirmek için okulların (küçük sınıflar ya
da karışık sınıflar) kapatılması durumunda, belediyelerin müdahalesi zorunlu olmuştur. Bu bağlamda, ailelerin
seçimi sınırlıdır çünkü kendi seçtikleri okullara kayıt bazı koşullara bağlıdır.
Almanya: Ortaöğretim okulları söz konusu olduğunda, Hauptschulen ve Berufsschulen'in hizmet alanları
bulunmaktadır.
Estonya: Her çocuğun yerel bir okulda eğitim fırsatı temin edilmiştir ancak aileler eğer boş yer varsa alternatif
bir okul seçmekte özgürdür.
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İrlanda: Kamu yetkilileri, bir okuldaki öğrenci sayısını düzenlemez, fakat resmi öğrenci/öğretmen oranları ve
azami sınıf büyüklüğü koşulları okulun öğrenci kabul kapasitesini etkileyebilir. Alternatif yerleştirme arama
sorumluluğu ailelerdedir.
Fransa: 2007/08 akademik yılından bu yana, aileler, eğer talep edilen kuruluşta boş yer varsa uygun olduğu
takdirde dağıtım için başvurabilmektedir.
Litvanya: Aileler alternatif bir okul seçebilir, fakat, eğer boş yer yoksa, çocukları, kendi belediyelerindeki ilk
başta kayıt oldukları okula ya da en yakın okula kaydolmak zorundadır.
Macaristan: Kamu sektöründe, öğrenciler belli bir hizmet alanındaki okullara dağıtılır, fakat aileler alternatif
okul talebinde bulunabilir. Alternatif okullar azami kayıt kapasitelerine ulaştıktan sonra başvuruları
reddedebilir.
Hollanda: Belediye yetkilileri okul bölgelerinde bir bölme yapabilir ve bir öğrenciyi bir okula verebilir, ancak
öğrencinin ailesi daha sonra çocuklarını başka bir okula göndermeyi seçebilir.
Polonya ve Finlandiya: Öğrenciler sadece yer olduğu takdirde alternatif okula kaydolabilir.
İsveç ve Norveç: Ailelerin tercih yapma özgürlüğü belediyeler arasında farklılık gösterir.
Birleşik Krallık(SCT): Aileler başka bir okul için istekte bulunursa (yerleştirme talebi olarak bilinir), eğitim
yetkilisi mümkün olduğunda bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.
Türkiye: Aileler, eğer talep edilen okul dolu değilse, planlanmış okul alanı dışındaki bir okula kayıt için
başvurabilir.
ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU ORTALAMA 400'DEN DAHA AZ KAYIT ALAN İLKÖĞRETİM
OKULLARINA DEVAM ETMEKTEDİR
PIRLS 2006 araştırmasına göre, ilköğretimin dördüncü yılındaki öğrencilerin çoğu 200 ile 400 arasında
öğrencisi olan okullara devam etmektedir. Dokuz ülkede, büyük okullara devam önemli orandadır,
öğrencilerin çoğu 400 ila 600 arasında öğrenci kaydı alan okullara devam eder. Bulgaristan, Danimarka,
İspanya, Letonya, Macaristan, Romanya, Slovenya, Slovakya ve İzlanda'da durum bu şekildedir. Diğer tarafta,
Fransa ve Avusturya'da, öğrencilerin çoğu okul kayıt öğrenci sayısı 250'den az olan okullara devam eder. Bu
farklılıklar kısmen eğitimin yapısına (Şekil B1) ve farklı düzeylerdeki öğrencilerin ayrı okullarda eğitim alıp
almadığına bağlı olarak ortaya çıkar. Sadece Litvanya ve İtalya'da okulların ortalama büyüklüğü 600
öğrenciden fazladır. Fransa ve Avusturya'da, ilköğretim okulları her zaman ortaöğretim okullarından ayrıdır.
Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Macaristan, Romanya, Slovenya ve İzlanda'da, çoğu okul hem ilköğretim
hem de ortaöğretim eğitimi vermektedir, bu da kapasitelerinin çok fazla olmasını açıklamaktadır.
Şekil B5: İlköğretimin dördüncü yılındaki öğrencilerin okulun büyüklüğüne göre dağılımı, (ortalama ve
yüzdelik değer açısından) devlet okulları ve özel okullar, 2006

Yüzdelik değer 25
ülkeLER

Yüzdelik değer 50

Yüzdelik değer 75
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Verilerin toplanmasına katkısı olmayan

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı. B
(P) Yüzdelik değer; Ø Ortalama
büyüklük.
Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
Ek Not
AB-27: Ortalama, ülkelerden gelen
uygun verilerle hesaplanmaktadır.
Açıklayıcı not
Okul müdürlerinden okullarındaki öğrencilerin sayısını belirtmeleri istenmiştir.
Okuldaki toplam kayıt sayısını bulmak için bu iki rakam toplanmıştır.
Örnekleme prosedürü okulların ve ilköğretimin dördüncü yılındaki bir sınıfın öğrencilerinin seçilmesini
kapsamıştır.
Devam ettikleri okulun büyüklüğü dikkate alınmaksızın her öğrenciye aynı seçilme olasılığı sunulmak
istenmiştir. Bu amaçla okullar, seçilme olasılıkları büyüklükleriyle ters orantılı olacak şekilde gösterilmiştir.
Şeklin neden doğrudan söz konusu bir veya birkaç faktöre ilişkin olarak okulların oranlarını göstermek yerine,
belirli bir okula giden öğrencilerin oranlarının verildiğini açıklamaktadır.
Araştırmada kullanılan örnekleme yöntemi büyük okulların daha fazla gösterilmesine sebep olmuştur. Okulların
örneklenmesinden elde edilecek değerler biraz daha düşük olacaktır. PIRLS araştırmasıyla ilgili daha fazla bilgi
ve yüzdelik değer kavramının tanımı için, Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
Daha açık olması için Şekilde sadece dağılımda 25, 50 ve 75 yüzdelik değerlerine karşılık gelen değerler
gösterilmektedir. 10 ve 90 yüzdelik değerleri için değerler Şeklin altındaki tabloda gösterilmiştir.
Veri toplamasına katkıda bulunmayan ülkeler için, konu hakkında ek bilgi Eurybase'de bulunabilir.
İlköğretimin dördüncü yılında öğrencilerin devam etmekte olduğu okulların büyüklüğü arasındaki farklar
Bulgaristan, Letonya, Litvanya ve Romanya'da çok büyük olmaktadır. Bazı öğrenciler 200'den az kayıt olan
okullardayken diğerleri 800'den fazla öğrencisi olan okullardadır. Ancak, Fransa, Hollanda, Avusturya, Birleşik
Krallık (İskoçya) ve Norveç'te ve daha az derecede Belçika (Flaman Topluluğu) ve Almanya'da, okul
büyüklüğünde daha az değişiklik görülür. Bu ülkelerde ortalama büyüklük de daha azdır.
İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÇOĞUNLUĞU İÇİN OKULDAN ÖNCE YA
DA SONRA BAKIM HİZMETİ BULUNMAKTADIR
Okullarda derslerden önce ve/veya sonra çocuk bakım hizmeti Avrupa ülkelerinde geniş çapta bulunmaktadır,
fakat bu türde bir hizmet veren bir okula giden öğrencilerin oranı (ilköğretimin 4. yılında) bir ülkeden diğerine
değişmektedir. PIRLS 2006 araştırmasına göre, Polonya, Slovenya ve Norveç dahil birçok ülkede 4. sınıf
öğrencilerinin büyük çoğunluğu (%90'ın üzerinde) derslerden önce ya da sonra bakılabildikleri bir okula
gitmektedir. Belçika (Fransız Topluluğu), Macaristan ve Slovakya'da tüm ilköğretim okulları okul binalarında
derslerden önce ya da sonra çocuk bakım hizmetleri sunmaktadır.
2000/01 okul yılıyla karşılaştırıldığında (bakınız Avrupa'da Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2005), çocuk bakım
hizmetlerinin elverişliliği bazı ülkelerde 2005/06'da önemli ölçüde artmıştır; Birleşik Krallık (İngiltere) ve
Norveç'te derslerden önce ya da sonra çocuk bakım hizmetleri olan bir okula ilköğretim 4. sınıfa giden
öğrencilerin oranı yaklaşık %30'dur. Okulun kendi binalarında derslerden önce ya da sonra çocuk bakım
hizmetlerinin olduğu bir okula giden öğrencilerin oranının en düşük olduğu ülkeler Danimarka, Litvanya,
Hollanda, Romanya ve Birleşik Krallık'tır (İskoçya).
Şekil B6: Ders saatlerinden önce veya sonra okul binasında çocuk bakım hizmeti veren, okullara devam eden
ilköğretim dördüncü yılındaki öğrencilerin yüzdeleri, devlet okulları ve özel okullar, 2006

Verilerin toplanmasına katkısı olmayan ülkeler
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Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
Ek Not
AB-27: Ortalama, ülkelerden gelen uygun verilerle hesaplanmaktadır.
Açıklayıcı not
Okul müdürlerinden öğrencilere okul binasında okuldan önce ya da sonra çocuk bakım hizmeti verilip
verilmediğini belirtmeleri istenmiştir.
Örnekleme yöntemi okulların ve ilköğretimin dördüncü yılındaki bir sınıfın öğrencilerinin seçilmesini
kapsamıştır. Devam ettikleri okulun büyüklüğü dikkate alınmaksızın her öğrenciye aynı seçilme olasılığı
sunulmak istenmiştir. Bu amaçla okullar, seçilme olasılıkları büyüklükleriyle ters orantılı olacak Şekilde
gösterilmiştir. Şeklin neden doğrudan söz konusu bir veya birkaç faktöre ilişkin olarak okulların oranlarını
göstermek yerine, belirli bir okula giden öğrencilerin oranlarının verildiğini açıklamaktadır.
PIRLS araştırmasıyla ilgili daha fazla bilgi için, Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
Veri toplamasına katkıda bulunmayan ülkeler için, konu hakkında ek bilgi Eurybase'de bulunabilir.
ORTAÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMENİN BİTİŞİ GENELLİKLE TAM ZAMANLI ZORUNLU
EĞİTİMİN BİTİŞİYLE AYNI ZAMANA DENK GELİR
Bu bağlamda, ülkelerin tek bir yapısı, 'ortak bir temele' dayalı zorunlu entegre bir ortaöğretim sistemi veya farklı
eğitim türleri oluşuna göre üç farklı örgütsel model vardır (Şekil B1). Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan ve
Slovakya'da üç modelden ikisinin bir arada olduğu görülür.
Şekil B7: Birinci kademe ortaöğretim yapısı ve süresinin tam zamanlı zorunlu eğitimin bitişinde öğrencilerin
yaşlarıyla karşılaştırılması, 2006/0

Yıllar
Tek yapı
Ek yıl mümkün

Yıllar
Ortak temelli müfredat /
ortak genel eğitim

Ayrılan branşlar ya da eğitim türleri

Zorunlu tam zamanlı eğitimin bitişi

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika: Birinci kademe ortaöğretimin ilk aşamasını tamamlamamış öğrenciler için tam zamanlı zorunlu
eğitimin bitişi için süre 16 yaşına kadar uzatılmıştır. Fransızca ve Almanca konuşan topluluklarda bu düzeyde
eğitime kaydolma başka bir aşamada gerçekleşebilir (1re B ve 2e année professionnelle).
Almanya: Söz konusu Länder'a göre tam zamanlı zorunlu eğitim 9 ile 10 yaş arasında sona erer.
Estonya: Zorunlu eğitim öğrenciler temel eğitimi tamamlayana (16 yaşında) veya 17 yaşına girene kadar devam
eder.
Letonya: 15 yaşında temel eğitim sertifikası olmayan kişiler temel mesleki eğitim müfredatı çerçevesinde 18
yaşına kadar uygun dersleri alabilirler.
Litvanya: Mesleki nitelik kazanmak isteyen kişiler 14 yaşından itibaren mesleki okula devam edebilirler.
Macaristan: Birinci kademe ortaöğretimin bitişi, yıl tekrar eden öğrenciler için 16 yaşına kadar uzatılmıştır.
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Hollanda: Okula göre birinci kademe ortaöğretim 15 (VWO, HAVO) ya da 16 (MAVO, VBO ve VMBO)
yaşında sona erer. Zorunlu eğitim öğrencilerin 18 yaşına girdiği zamanki okul yılının sonunda ya da temel
diploma (VWO, HAVO ya da MBO-2 sertifikası) aldıklarında biter, bu da 17 yaşında olabilir.
İsveç: Eğer bir öğrenci Zorunlu Genel Eğitim'de zorunlu eğitimin bittiği zamandaki son sınıfı tatmin edici bir
şekilde tamamlayamamış fakat eğitimini tamamlama yeteneğinin olduğu farz edilirse, öğrenciye zorunlu
eğitimin son bulmasından itibaren azami iki yıl içerisinde zorunlu eğitimi tamamlaması için bir fırsat verilir.
Türkiye: Ortaöğretim birinci kademe Türkiye'de bulunmamaktadır. Türkiye'de aralarında resmi bir ayrım
olmaksızın ortaöğretimin birinci kademesini de içeren tek bir yapı olarak zorunlu ilköğretim bulunmaktadır.
Açıklayıcı not
Ortaöğretimin tek bir sürekli yapı çerçevesinde verildiği ülkelerde, sadece ISCED 2'ye denk gelen yılların sayısı
Şekilde renklendirilmiştir. Zorunlu eğitimin parçası olan ISCED 3 programları şekle dahil edilmemiştir.
Tek yapının eğitim düzenlemeleri için tek sistem olduğu tüm ülkelerde (Bulgaristan, Danimarka, Estonya,
Letonya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Norveç ve Türkiye), zorunlu eğitimin bir yıl sonra
bittiği Bulgaristan hariç, (tek yapısı olan) eğitimin bitişi zorunlu eğitimin bitişiyle aynı zamana denk
gelmektedir.
Tüm Avrupa ülkelerinin nerdeyse yarısında tüm öğrenciler birinci kademe ortaöğretim süresince aynı genel
eğitim programı (ortak temel) izlemektedir. Bu ülkelerin ya da bölgelerin sekizinde ortaöğretim birinci
kademenin bitişi tam zamanlı zorunlu eğitimin bitişiyle aynı zamana denk gelmektedir.
Belçika, Bulgaristan, İrlanda, Fransa, Macaristan, Hollanda, Avusturya, Slovakya ve Birleşik Krallık'ta
(İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), tam zamanlı zorunlu eğitimin bitişi birinci kademe ortaöğretimin bitişiyle
aynı zamana denk gelmemektedir. Bunun yerine zorunlu eğitimin bir veya birden fazla yılı ikinci kademe
ortaöğretimin bir bölümüdür.
Belçika'nın Fransızca ve Almanca konuşan toplulukları, Almanya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya
ve Lihtenştayn'da öğrenciler birinci kademe ortaöğretimin başında veya bitişinden önce farklı eğitim veya okul
türlerini seçebilirler. Almanya'da öğrenciler farklı okullara devam etseler de uygun branşın seçilmesinin
ertelenebilmesi için ilk iki yıl tamamen uyumlu müfredatlar izlenmektedir. Hollanda'da VMBO'da genellikle iki
yıl, HAVO ve VWO'da ise üç yıl ortak temeli olan bir eğitim programı uygulanmaktadır. İlgili okulun türüne göre
düzey değişmekle beraber her bireyin kazanması gereken asgari beceriler verilmektedir. Lihtenştayn'daki üç tür
ortaöğretim birinci kademe düzeyinde Realschule veya Gymnasium'daki eğitimle desteklenen ortak bir temel
eğitim programı uygulanmaktadır.
YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ İÇİN KISITLAMA YA DA SEÇİM SÜRECİ HEMEN HEMEN HER
ÜLKEDE BULUNMAKTADIR
Avrupa'nın her yerinde yükseköğretime giriş için aranan minimum koşul ikinci kademe ortaöğretim sertifikası
veya ona denk bir sertifikadır. Birçok ülkede buna giriş sınavının geçilmesi, kişisel başarı raporunun verilmesi
veya mülakata girilmesi gibi başka giriş işlemleri de eklenebilir.
Bu tür prosedürler ya giriş sayısını sınırlandırmak çünkü aday sayısı kurumun kapasitesini aştığı için ya da
sunulan eğitim imkanına bağlı olan yeterliklere sahip adayların olduğunu temin etmektir (örneğin, sanat, teknik
ya da tıp alanında). İşgücü piyasası koşulları, eğer bunlara karşılık gelen meslek sektörlerinde elverişli olan
işlerle ilgili alanlardan çok fazla ya da çok az sayıda mezun genç insan varsa uygun yerlerin sayısını kontrol etme
teşebbüslerinin de temelini oluşturabilir.
Yükseköğretime girişin düzenlenmesinde başlıca üç düzey bulunmaktadır: merkezi/bölgesel numerus clausus
(sınırlanmış sayı), kurumsal düzenleme, serbest erişim. Ayrıca, bazı ülkelerde bu üç kategori içerisinde farklı
kombinasyonlar kullanılabilir. Giriş kriterleri, eğitim programlarının tüm alanlarına ya da bazılarına
uygulanabilir.
Bir seçim ya da kısıtlama süreci ulusal ya da bölgesel düzeyde olabilir. Böyle durumlarda, hükümet mevcut
kontenjan sayısını sınırlandırır ve seçim prosedürünü doğrudan yönetir. Bu türde bir numerus clausus
yükseköğretim kurumları tarafından sunulan bütün programlara ya da bazılarına uygulanabilir. Yedi ülkede
(Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, Lüksemburg, Portekiz, Lihtenştayn ve Türkiye), üniversite eğitimine yönelik tüm
alanlar için seçim prosedürü ulusal ya da bölgesel düzeyde gerçekleştirilmektedir. İspanya'da ulusal üniversite
giriş sınavı (Prueba de Aptitudpara el Acceso a la Universidad) bazı üniversite bölümleri için esas itibariyle
zorunlu değildir. Ancak, kurumların kapasitesi genellikle yapılan başvuru sayısından daha az olduğu için, giriş
sınavını geçen öğrencilere öncelik verilmektedir.
Kıbrıs'ta, ulusal düzeyde bir seçim ve kısıtlama prosedürü bulunmaktadır. Öğrenci adaylarına yönelik uygun
yerlerin sayısı yükseköğretim kamu kurumlarıyla (örneğin, Kıbrıs Üniversitesi) ilgili hükümet yetkilileri
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(örneğin, Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Planlama Bürosu) arasındaki uzlaşmaların sonucuna
göre belirlenir. Yükseköğretim kamu kurumlarına giriş, adı Pancyprian Sınavları olan ve Eğitim ve Kültür
Bakanlığı tarafından düzenlenen rekabete dayalı giriş sınavlarıyla olmaktadır.
Açıkça belirtilen gereksinimler ya da yetenekler doğrultusunda öğrenci seçmeyi ya da kontenjan sayısını
sınırlandırmayı kurumlar kendileri belirleyebilir. Burada, kurumlar, kapasitelerini veya kontenjanı
sınırlandırmak için merkezi olarak belirlenen kriterleri dikkate alarak, bu prosedürleri uygulamayı tercih
etmekte serbesttir. Sınırlandırma tüm bölümler veya bazıları için geçerli olabilir. Buna ek olarak, mevcut
kontenjan dikkate alınmaksızın kurumlar becerileri doğrultusunda öğrencileri seçmeyi tercih edebilirler.
Aslında bu yaklaşım en yaygın olanıdır. Ülkelerin üçte birinde bu durum gerçekleşmektedir.
Her iki süreç arasında farklı bir kombinasyon da bazı ülkelerde kullanılmaktadır. Slovenya ve İsveç, tüm eğitim
programları için ulusal ve kurumsal düzeyde paralel süreçler benimserken Finlandiya bunu çoğu programda
yapmaktadır.
İrlanda'da, kurum kontenjan sayısını ve giriş koşullarını belirler ve hemen hemen bütün tam zamanlı lisans
programlarına başvuru Merkezi Başvurular Ofisi'nden yapılır. İtalya'da, sağlıkla ilgili derslerde ulusal düzeyde
bir numerus clausus bulunmaktadır. Her üniversite düzeyinde belirlenmiş prosedürler de bulunmaktadır fakat
sadece sınırlı sayıda birkaç durum içindir ve Üniversite ve Araştırma Bakanlığı'nın yetkisindedir.
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya ve Romanya'da, her kurum kendi kontenjan sayısına ve seçim
prosedürlerine karar verir. Ancak finansman sağlanacak kontenjan sayısını hükümet belirler. Slovenya'da, kabul
prosedürlerini kurumlar kendileri belirler ve ayrıca kontenjan sayısını da düzenler ancak bu durumda hükümet
tarafından onaylanır. Bulgaristan'da kurumlar kayıt sayısını sınırlandıran ulusal standartları dikkate alarak
öğrenci seçimini yapar.
Hollanda'da, yükseköğretimdeki bazı dersler için, öğrencinin kurumlar tarafından oluşturulan bazı becerileri,
bilgi ya da vasıflara (aanvullende eisen, örneğin ek gereklilikler) sahip olması gerekmektedir. Üniversite
eğitiminde bazı dersler için, uygun yerden daha fazla kayıt vardır. Bu yüzden yerler kurayla belirlenir. Eğer kayıt
olan öğrenci sayısı ulusal olarak belirlenen sayıdan (opleidingsfixus, course clausus) ya da kurumsal düzeyde
belirlenen sayıdan (instellingsfixus, kurumsal clausus) fazlaysa bir numerus clausus/numerus fixus tanıtılır.
Macaristan'da, hükümet finanse ettiği yerlerin sayısını düzenler. Ayrıca, Eğitim Yetkilileri, devlet tarafından
finanse edilmeyen yerlerin sayısı üzerinde de belli başlı kontrollerde bulunmaktadır. Bir yükseköğretim
kurumuna kabul için ön şart, liseden ayrılma ulusal sınavını (érettségi vizsga) başarılı şekilde geçmektedir, bu
sınav aynı zamanda lisans eğitimine bir giriş sınavı olarak da kullanılabilir. Sınav iki düzeyde (standart ve ileri)
alınabilmektedir.
Birleşik Krallık'ta öğrencilerin toplam sayısı merkezi olarak belirlense de, üniversiteler ve diğer yükseköğretim
kurumları hangi öğrencileri ne tür ölçütlere göre kabul edeceklerine özgürce karar verirler. Tam zamanlı lisans
programlarına (ISCED 5A birinci döngü ve 5B) başvuran adaylar, kurumlar adına süreci yürüten UCAS
(Üniversiteler ve Yüksekokullar Kabul Hizmeti) aracılığıyla altı kuruma/programa kadar (ya da 2008
girişlerinden sonra beşe kadar) çevrim-içi olarak başvurabilir. Başvurular genellikle finallerin sonuçları
açıklanmadan yapıldığı için kurumlar bir adayı kabul edip etmeyeceklerine daha çok tahmin edilen notlara göre
karar verirler. Kontenjan teklifinde adayın alması gereken kuruma ve bölüme göre değişen notlar
belirlenmiştir.
Şekil B8: Yükseköğretimin birinci döngüsü için kontenjan sınırlandırılmasına ya da öğrenci seçimine
dahil olan yetkili düzeyleri

Bütün programlar ya da bazıları için ulusal/bölgesel düzeyde
kontenjan sınırlandırılması/öğrenci seçimi
Bütün programlar ya da bazıları için kurumsal düzeyde
kontenjan sınırlandırılması/öğrenci seçimi
Söz konusu programa ya da kuruma bağlı olan farklı birkaç
prosedür
Bütün ya da hemen hemen bütün programa serbest giriş
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Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE de): Yalnızca öğretmen eğitiminde ve hemşirelik alanında program sunulmaktadır (her ikisi de
ISCED 5B düzeyinde).
Kıbrıs: Panepistimio (üniversite) için bilgi.
Lihtenştayn: Yalnızca iş alanına yönelik eğitim ve mimarlık alanında program sunulmaktadır
Açıklayıcı not
Ülke ülke, yükseköğretimin yapısı hakkında daha fazla bilgi için Eurydice yayınlarına bakınız: Avrupa'da
Yükseköğretimin Yapısına Odaklanma 2006/07: Bologna Süreci'nde Ulusal Eğilimler.
Norveç'te Samordna opptak (Üniversite ve Yüksekokullar Kabul Servisi) tarafından kayıt yapıldıktan sonra,
adayın (15 tercih arasından) ilk tercihi olan yükseköğretim kurumu, adayın tercih ettiği tüm kurumlar adına
başvuruyu ele alır. Kabul edilirse aday sadece bir kabul teklifi alır tercih listesinde en üstte yer alan kurum ve
bilim dalı için ancak rekabet ve ilgili kurumların kayıt kapasitesi de dikkate alınır. Uygulamalar İsveç'te de
benzer şekilde gerçekleşmektedir.
Çoğu ülkede, tüm eğitim programları için benimsenen yaklaşımlar hemen hemen aynıdır. Ancak, bazı ülkelerde
program alanına, kurum türüne bağlı olarak, yükseköğretime girişi düzenleyen daha karmaşık bir yaklaşım
bulunmaktadır (program türüne göre giriş kriterlerine yönelik özel düzenlemeler hakkında daha ayrıntılı bilgi
için, lütfen şu rapora bakınız; Avrupa'da Yükseköğretime İlişkin Temel Veriler 2007).
Eğer ikinci kademe ortaöğretim başarıyla tamamlandığında verilen sertifika ya da eşdeğeri bir kuruma kabul
edilmek için gerekenin hepsi buysa yükseköğretime sınırlandırma yoktur ya da açık giriş vardır. Tüm
programlara ya da bazılarına bu türde bir serbest giriş sadece birkaç ülkede bulunmaktadır; Belçika, Malta,
Hollanda ve İzlanda. Belçika'da çok güçlü bir serbest giriş geleneği vardır. Öğrencilerin sadece Fransız ve
Flaman Topluluklarda bazı sanatsal bölümler ile Flaman Topluluğunda tıp ve diş hekimliği için giriş sınavına
katılması gerekmektedir. Hollanda'da yükseköğretim branşlarının tamamına giriş prensipte serbesttir. Ancak
kabul sayısı, işgücü piyasasıyla ilgili olarak ulusal düzeyde sınırlandırılabilir. Aday sayısı kontenjanı aştığında
da kurum tarafından böyle bir karar verilebilir. Bazı bölümler için bakanlık ortaöğretimde adayların belirli bir ya
da iki dersi almış olması koşulunu getirebilir.
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BÖLÜM II HEDEFLER VE DEĞERLENDİRME
AVRUPA ÜLKELERİNİN YARIDAN FAZLASI ÇOCUKLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN
SONUNDA KAZANMIŞ OLMASI GEREKEN BECERİLERİ BELİRLER
Avrupa'daki ülkelerin çoğunda, eğitim bakanlığı veya diğer yetkililerin sorumlu olduğu okul öncesi eğitim
odaklı kurumlar, ülkelerin çoğunda 3 veya 4 yaşından itibaren çocukların bakımından sorumludur (Şekil B1).
Genellikle çocukların bu düzeyde eğitim alması zorunlu değildir, ancak bütün ülkelerde okul öncesi eğitimle
ilgili resmi belgelerde genel amaçlara veya daha ayrıntılı hedeflere veya her ikisine de yer verilmektedir. Genel
amaçlar söz konusu olduğunda kullanılan terimler her yerde benzerdir ve 'gelişim', 'özerklik', 'sorumluluk',
'esenlik', 'özgüven', 'vatandaşlık', 'okul yaşamına hazırlık', 'öğrenmenin peşinde olma' gibi ifadeleri içerir.
Ailelerle işbirliği yapılması da genellikle vurgulanmaktadır. Burada da 'iletişim', 'bilgi', 'kavrama', 'işbirliği',
'diyalog', 'destekleme', 'karşılıklı yardım', 'katılım', 'ailelerin eğitim stratejisi ve süreçlerine dahil edilmesi',
'süreklilik', 'tutarlılık' gibi kavramlar yeniden karşımıza çıkmaktadır. Çok sayıda program tam olarak hangi
derslerin verilmesi veya hangi etkinliklerin yürütülmesi gerektiğini, ayrıca istenen eğitim yaklaşımlarını ve
değerlendirme yöntemlerini belirtmektedir. Buna ek olarak, okul öncesi eğitimin sonunda veya zorunlu eğitime
başlamadan kazanılmış olması gereken beceriler, ilgili kurumdan eğitim bakanlığı veya başka bir kuruluşun
sorumlu olduğu dikkate alınmaksızın, Avrupa ülkelerinin üçte ikisinde açıkça ifade edilmektedir.
Şekil B9: Eğitim odaklı okul öncesi kurumlar için resmi direktiflerin kapsamındaki alanlar, 2006/07
Amaçlar
Dersler/faaliyetler
Eğitim yaklaşımı
Değerlendirme
Kazanılacak beceriler
Okul öncesi eğitim için Eğitim bakanlığı:

sorumludur

sorumlu değildir

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE fr): Okul öncesi eğitimin sonunda çocukların kazanmış olması gereken belirli beceriler yoktur.
Ancak, okul öncesi eğitimde ve ilköğretimin ilk iki yılında kazanılması gereken beceriler belirlenmiştir.
Danimarka: Ağustos 2007'den bu yana, bütün belediyeler tüm üç yaşındaki çocuklara dilsel bir değerlendirme
sunmuştur. Bu, çocukların dilsel gelişimiyle pedagojik çalışmayı desteklemek ve geliştirmek için bir araç olarak
düşünülmektedir.
İrlanda: Burada gösterilen resmi direktifler ilköğretim sistemindeki Erken Başlama birimleri (3-4 yaşındaki
çocuklar) ile küçük çocuk sınıfları (4-6 yaşındaki çocuklar) için geçerlidir.
Malta: Ulusal asgari müfredat hali hazırda gözden geçirilmektedir. Gözden geçirme Ocak 2008'de başlamıştır.
Avusturya: Eğitim Bakanlığı 5-6 yaşındakilerin dile hakim olmaları için bir gözlem skalasının yanı sıra dil
gelişimine yönelik federal bir müfredat geliştirmiştir. Her iki araç da anaokullarında Eylül 2008'den bu yana
kullanılmaktadır.
Finlandiya: Burada gösterilen ulusal direktifler altı yaşındaki çocuklar için okul öncesi eğitimde geçerlidir.
Norveç: Erken çocukluk sektörü, Eğitim Bakanlığı'na 2006'da geçti ve yeni bir “Anaokulları için İçerik ve Görev
Çerçeve Planı” aynı yıl yürürlüğe girdi. Çocukların kazanmaları gereken beceri bulunmamaktadır fakat
personelden talepler bulunmaktadır.
Açıklayıcı not
Burada sadece eğitim diplomalı personel çalıştırmak zorunda olan 'eğitim odaklı' okul öncesi eğitim kurumları
gösterilmiştir. Kreşler, yuvalar ve oyun grupları (personelinin eğitim diplomalı olması gerekmeyen)
gösterilmemiştir.
'Değerlendirme' kategorisi, yazılı bir belge ve/veya resmi bir değerlendirmenin verilmesi gerekmeksizin,
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çocukların ilerlemesinin gözleme dayalı olarak değerlendirilmesiyle ilgilidir. 'Eğitim yaklaşımı' kategorisi
sadece öğretme yöntemlerini değil ayrıca çocukların faaliyetlerini yönlendirirken organizasyon ve uygun
davranışları da kapsar.
ZORUNLU EĞİTİM VEREN OKULLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOK YAYGINDIR
Eğitimde kalitenin değerlendirilmesi farklı idari düzeylere odaklanabilir. Eğitim sisteminin genel olarak
değerlendirilmesinin (Şekil B13) yanı sıra, ülkeye göre bu değerlendirme öğretmenleri, okulları ya da yerel
yetkilileri içerebilir.
Birçok ülkede okullar değerlendirilmektedir ve bu değerlendirme öğretmenlerin de değerlendirilmesiyle
desteklenebilir veya desteklenmeyebilir. Okullar genellikle bir denetim heyeti tarafından dışarıdan ve okul
personeli tarafından ve bazen okul camiasının diğer üyeleri tarafından içerden değerlendirilir. İçsel
değerlendirme zorunludur veya her yerde şiddetle önerilir. İlgili ülkelerin yaklaşık yarısı dışsal değerlendirme
için ulusal kriterler oluşturmuşlardır (Şekil B11).
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya ve Polonya'da, yerel yetkililerin değerlendirme yaptığı Birleşik Krallık'ta
olduğu gibi (Kuzey İrlanda hariç) okullar eğitim tedarikçisi tarafından da değerlendirilir. Litvanya ve Birleşik
Krallık'ta, yerel yetkililerin kendileri merkezi yönetim tarafından değerlendirilmektedir. Macaristan'da, okulu
dışarıdan değerlendirme sorumluluğu, ulusal eğitim yetkilileri tarafından belirlenen bir çerçeve içerisinde, yerel
eğitim tedarikçileriyle gerçekleşir (Şekil B11). İtalya'da, okulun değerlendirilmesi aslında içseldir.
Sadece okulların değil öğretmenlerin de bireysel olarak değerlendirildiği ülkelerde, hemen hemen bütün
durumlarda bireysel olarak öğretmenin değerlendirilmesinden okul müdürü sorumludur. Fransa (ISCED 2) ve
Kıbrıs'ta öğretmenler düzenli olarak denetim heyeti tarafından değerlendirilir. Lihtenştayn'da sadece denetim
heyeti değerlendirme yapar. Okulların değerlendirildiği yedi ülkede, öğretmenler işin doğası gereği bireysel
olarak değerlendirilmez. Ancak Belçika (Flaman Topluluğu), Estonya, İspanya, İtalya, Litvanya, ve
Slovenya'da, hizmette ilk yıllarının sonunda terfi için başvurduklarında olduğu gibi, belirli durumlarda
değerlendirilebilirler.
İki grup ülkede, zorunlu eğitim veren okullar değerlendirme sisteminin merkezinde yer almaz.
Yunanistan, Fransa (ilköğretim) ve Lüksemburg'da (ilköğretim), denetim heyeti veya okul danışmanları
tarafından yapılan dışsal değerlendirme öncelikle öğretmenlerle ilgilidir. Okulların dışsal değerlendirmesi bütün
bu ülkelerde yapılsa da, kapsamı kısıtlı konularla ilgilidir. Okullarda içsel değerlendirme çok yaygın değildir
veya hiç yoktur.
İzlanda hariç Kuzey ülkelerinde, değerlendirme sisteminin merkezi yerel yetkililerdir, çünkü kendi eğitim
hizmetlerini değerlendirmekle yükümlüdür ve merkezi eğitim yetkilileri veya milli eğitim kuruluşları tarafından
değerlendirilirler. Bu ülkelerde sorumluluklarını okullara devretme yetkisine sahiptir. Öğretmenler bireysel
olarak değerlendirilmez. İçsel değerlendirme (kendini değerlendirme) çeşitli derecelerde her yerde vardır ancak
her zaman zorunlu değildir. Ancak, İsveç'in bu gruptaki ülkelerden farklı olan bir yaklaşımı vardır; İsveç'te
okullar sistematik olarak merkezi yetkililer tarafından da değerlendirilmektedir.
2002/03'te okulların değerlendirme sisteminde önemli olmadığı bazı ülkelerde durum değişmektedir. Belçika
(2006/07 itibariyle Fransız Topluluğu ve 2008/09 itibariyle Almanca Konuşan Topluluğu), Lüksemburg
(ortaöğretim), İsveç ve Norveç'te, okulların değerlendirilmesi (ve Lüksemburg'da içsel değerlendirme) giderek
önem kazanmaktadır (Bakınız Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler 2005 ve Avrupa'da Zorunlu Eğitim Veren
Okulların Değerlendirilmesi, Eurydice, 2004).
Şekil B10: Eğitim sisteminin değerlendirmeye tabi unsurları, zorunlu genel eğitim, 2006/07
İlköğretim

Okulun değerlendirilmesi ve bireysel öğretmen
değerlendirilmesi (ve ayrıca bazı ülkelerdeki yerel
yetkililer)
Okulun değerlendirilmesi
Başlıca bireysel öğretmen değerlendirilmesi
Başlıca yerel yetkililer

Kaynak: Eurydice.
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Ek Not
Belçika (BE fr): Mart 2007 kararnamesi okul faaliyetlerinin kapsamını değerlendirmek üzere genişletmiştir.
Belçika (BE de): 31 Ağustos 1998'de çıkarılan bir kararnameyle okulların dışarıdan değerlendirilmesi
2007/08'de ilköğretimde bir pilot aşamayla ve 2008/09'da bir ortaöğretimde tanıtılmıştır. Diğer ortaöğretim
okulları 2009/10'dan itibaren değerlendirilecektir. 1998 kararnamesi ayrıca zorunlu içsel değerlendirmeyi de
planlamaktadır.
Danimarka: 2000/01'den beri, tüm Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan EVA sorumludur. Bu amaçla okulları
değerlendirir, ayrıca seçilen okullar için bireysel değerlendirme de yapılabilir.
Estonya: Eylül 2006'dan bu yana, merkezi olarak organize edilen dışsal değerlendirme her yıl farklı okulları
inceler. Değerlendirmelerin odak noktası yıllık önceliklere bağlıdır. içsel değerlendirme zorunlu olmaya devam
etmektedir.
İtalya: 2007 yasası okulların dışarıdan değerlendirmelerinin tanıtımını öngörmektedir ve Eğitim Sistemi'nin
Değerlendirilmesi'ne Yönelik Ulusal Enstitü tarafından yürütülmektedir.
Malta: 2006/07 itibariyle, okulların dışarıdan değerlendirmesi tanıtılmıştır. Kalite Güvence Departmanı
tarafından yürütülmektedir.
Slovenya: Öğretmenlerin periyodik olarak sınıfta değerlendirilmeleri okul müdürünün yasal
sorumluluklarından birisidir, buna karşın 2006/07'de öğretmen değerlendirilmesine yönelik herhangi bir resmi
sistem bulunmamaktaydı. Ancak, 2009'dan itibaren, okul müdürlerinin her öğretmen için bir yıllık
değerlendirme raporu hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır.
Finlandiya: Eğitim tedarikçileri (genellikle belediyeler) hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmekle sorumludur
ve ulusal değerlendirmelere katılmak zorundadır.
İsveç: 1990'larda öncelikle yönetmeliklere uyulup uyulmadığını denetlemekle sorumlu olan Ulusal Eğitim
Ajansı (NAE), 2003/04'ten bu yana, okul değerlendirme faaliyetlerini hızlandırmıştır. 2008'de, okul
değerlendirmesi NAE'den yeni bir merciye, Ulusal Okul Denetim Kurulu'na, geçmiştir.
Norveç: 2004/05'ten itibaren okulların belediyeler tarafından değerlendirilmesi zorunlu olmuştur.
Açıklayıcı not
Burada değinilen okulların ve öğretmenlerin değerlendirilmesi söz konusu ülkeye göre iç ve/veya dış denetçiler
tarafından yürütülür.
Okulların denetlenmesi okul mensuplarının bir veya daha fazlasını kişisel olarak sorumlu tutmaksızın
personelin yürüttüğü faaliyetlere odaklanır. Bu tür bir değerlendirme okulun performansını ve sonuçlarını
izlemeyi ve iyileştirmeyi amaçlar, bulgular kişisel değerlendirme içermeyen bir raporda sunulur. Eğer okul
müdürünün herhangi bir değerlendirmesi tüm okul faaliyetlerini kapsayan bir değerlendirmenin (kendi
sorumluluklarında olmayanlar dahil) parçası olursa ve bulgular ilgili okulun kalitesini arttırmak için
kullanıldığında, bu, okulun değerlendirilmesi olarak kabul edilir. Buna karşılık, okul müdürlerinin personel ya
da mali kaynakların yönetimi gibi sınırlı ve belli görevlerinin okul kurulu/konseyi tarafından değerlendirilmesi
okulun değerlendirilmesi anlamına gelmez.
Okulların dışarıdan değerlendirilmesi yerel, bölgesel ya da merkezi eğitim yetkililerine rapor sunan ve söz
konusu okulun personeli olmayan denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Bu türde bir değerlendirme, eğitim ve
öğretimi ve/veya okul idaresiyle ilgili tüm konuları içeren bir dizi geniş okul faaliyetini kapsamaktadır. Uzman
denetçiler tarafından yürütülen ve belirli konularla ilgili olan (muhasebe kayıtları, sağlık, güvenlik, arşiv, vb.)
değerlendirme okulun dışarıdan değerlendirmesi olarak sayılmaz.
Okulun içeriden değerlendirilmesi, aynı zamanda okulun öz-değerlendirmesi olarak da bilinir, okul mensupları,
yani okul faaliyetlerine doğrudan katılan bireyler veya gruplar (örneğin okul müdürü, öğretmenler ve idari
personel ile öğrenciler) veya okul faaliyetlerinde doğrudan payı olan kişiler tarafından (örneğin aileler veya
yerel toplum temsilcileri) yürütülür.
Bireysel olarak öğretmenlerin değerlendirilmesi, bireyler olarak gelişmeleri için öğretmenlere yol göstermek ve
yardımcı olmak için bir karar oluşturmaktır. Değerlendirmeye tabi olan öğretmen yazılı veya sözlü olarak kişisel
dönüt alır. Bu değerlendirme, okulun değerlendirilme sürecinde de (genellikle sözel dönütün olduğu
durumlarda) olabilir ya da bundan ayrı olarak da (bu yolla değerlendirilen öğretmen büyük olasılıkla resmi bir
değerlendirmeden geçer) gerçekleşebilir.
AVRUPA ÜLKELERİNİN NEREDEYSE YARISI DIŞSAL DEĞERLENDİRMEDE MERKEZİ
OLARAK STANDARDLAŞTIRILMIŞ KRİTERLER KULLANIR
2006/07'de, 13 Avrupa ülkesinde ve İspanya'daki bazı Özerk Topluluklarda merkezi düzeye (ya da en yüksek
eğitim düzeyine) karşı doğrudan sorumlu olan denetçiler tarafından yürütülen okulların dışarıdan
değerlendirmesi için standart kriter listeleri vardı. Daha çok 1990'larda başlayan bu standardizasyon süreci bazı
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ülkelerde milenyumun son 10 yılında devam etmiştir (Avrupa'da Zorunlu Eğitim Veren Okulların
Değerlendirilmesi, Eurydice, 2004). Bu yüzden, İrlanda, Polonya ve İsveç'te, standart kriter listeleri 2004/05'ten
beri kullanılmaktadır. Lüksemburg, Malta ve Slovenya'da bu türde listeler hali hazırda geliştirilmektedir.
Şekil B11: Zorunlu genel eğitim veren okulların dışarıdan değerlendirilmelerine yönelik standart kriterlerin
kullanımı, 2006/07

İlköğretim
Dışarıdan değerlendirme için standart kriterler listesi
İçsel değerlendirmede kullanılması için tavsiye edilen
İçsel değerlendirmede kullanılması için tavsiye edilmeyen
Dışarıdan değerlendirme için kriter listesi yoktur
Yerel özerklik
Okulların dışarıdan değerlendirilmeleri yoktur
Veri yoktur

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE de) ve İtalya: Şekil B10'daki nota bakınız.
Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Slovakya ve Birleşik Krallık (ENG/WLS, SCT): Dış değerlendirmeyle ilgili
ifadeler merkezi düzeyde uygulanan değerlendirme için de geçerlidir.
Danimarka: Bu sadece belediyelerin değerlendirmesi için geçerlidir.
Estonya: Eylül 2006'dan bu yana, bakanlık tarafından bir okul yılı için onaylanan öncelikler ve konulara göre
yürütülen okulların dışarıdan değerlendirilmelerine ilişkin daha standart bir kriterler listesi bulunmamaktadır.
İrlanda: Dış değerlendirme için ölçütler 2003/04'te geliştirilmiştir ve iç değerlendirme için de kullanımı
önerilmektedir.
İspanya: Okulların değerlendirilmesi, Özerk Toplulukların yetkisindedir ve ulusal düzeyde standart kriterler
listesi bulunmamaktadır. Okulun dışarıdan değerlendirilmesine ilişkin standart kriterler listesi, bazı Özerk
Topluluklarda bulunmaktadır ve genellikle içsel değerlendirme için de kullanılmaktadır.
Letonya: Okullara iç değerlendirmelerini 2005/06'da tanıtılan okulların dış değerlendirmeleri için olan yeni
yaklaşıma yönelik kriterlere dayandırmaları önerilmiştir. Bu değerlendirme, Genel Eğitimde Devlet Kalite
Değerlendirme Ajansı tarafından üstlenilmiştir.
Litvanya: 2004/05'den itibaren, Eylül 2007'de tanıtılan okulların dış değerlendirmeleri için olan yeni yaklaşıma
uygulanmaktadır ve ulusal okul değerlendirme ajansının denetiminde yürütülmektedir.
Lüksemburg: Ortaöğretimin dış değerlendirmesi için, bir standart kriterler listesi hazırlanmaktadır ve
2010/11'de uygulanacaktır.
Macaristan: Okulların dış değerlendirmesi için herhangi bir standart kriterler listesi bulunmamaktadır. Ancak,
öğrencilerin ulusal olarak değerlendirilmelerinde tanımlanmış asgari eşiğin başarılmaması durumunda
izlenecek standart bir süreç vardır.
Malta: Okulların iç ve dış değerlendirilmeleri için bir standart kriterler listesi hazırlanmaktadır.
Polonya: 2007 itibarıyla, her bölgesel eğitim yetkilisinin bölgesel denetleme kurulu (kuratorium) tarafından
yürütülen okulların dış değerlendirilmeleri için bir standart kriterler listesi hazırlaması gerekmektedir.
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Romanya: Şekil denetim heyeti tarafından üretilen değerlendirme ölçütleriyle ilgilidir ve değerlendirme
kriterleri Üniversite-öncesi eğitimde Romanya Kalite Güvencesi Ajansı tarafından oluşturulmuştur.
Slovenya: 2008'de kabul edilen Eğitimin Organizasyonu ve Finanse Edilmesi Kanunu'ndaki değişiklikler 2011
itibarıyla okulların dış değerlendirilmelerine yönelik bir ulusal kriterler listesinin gelişimini öngörmektedir.
Finlandiya: Şekil B10'daki nota bakınız.
İzlanda: İç değerlendirme yöntemlerini değerlendirmek için bir standart ölçütler listesi oluşturulmuştur ancak
okulların değerlendirilmesi için söz konusu değildir.
Norveç: 2004/05'ten itibaren okulların belediyeler tarafından dış değerlendirmesi zorunludur.
Açıklayıcı not
Okulların dışarıdan ve içeriden değerlendirilmelerinin tanımları için, Şekil B10'un açıklayıcı notuna bakınız.
Değerlendirme kriterleri iki bölümden oluşur, bunlar parametre (veya değerlendirilen görevin ölçülebilir bir
yönü) ile parametrenin değerlendirildiği istenen standart (kıstas, kural, düzenleme veya yeterlik standardı). Bir
hükmün oluştuğu dayanağı (niceliksek ve/veya niteliksel) sağlar.
Standart kriterler listeleri okulların dışarıdan değerlendirilmelerinin içeriğini belirler ve eğitim için merkezi
(veya en üst) düzeyde denetim yönetim kurulu veya eğitimden sorumlu bakanlık düzeyinde ya da yönetsel
bölümler tarafından oluşturulur.
Dış değerlendirme listeleri ayrıca iç değerlendirme için de kullanıldığında, bu genellikle merkezi (veya en üst
düzey) eğitim yetkilileri tarafından çıkarılan bir tavsiye üzerine olur.
Genellikle merkezi düzeyde denetçilerin önceden belirlenmiş kriter listeleri yoksa bunun nedeni, sadece
düzenlemelere uygunluk veya okul kalkınma planı gibi belli konularla ilgili okul faaliyetlerini
değerlendirmeleridir. Buna karşılık, bir ülke harici değerlendirmeye tabi okul faaliyetlerinin kapsamını
genişletince standartlaştırılmış kriter listeleri oluşturma eğilimi göstermektedir. Bu durum özellikle İrlanda,
Lüksemburg ve İsveç'te görülmektedir (değerlendirme Ulusal Eğitim Ajansı tarafından yapılmaktadır ve
2008'den itibaren Ulusal Okullar Denetleyici Kurul tarafından devralınmıştır).
Merkezi veya en üst düzeye karşı doğrudan sorumlu olmayan denetçiler daha önceden merkezi düzeyde
oluşturulmuş kriter listeleri kullanmak zorunda değildir. Genellikle kriterler belirlenirken ulusal mevzuatın
içeriği veya yerel yetkilinin eğitimle ilgili hedefleri dikkate alınmaktadır.
Bazı ülkelerde ölçüt listeleri sık sık gözden geçirilmektedir. Çek Cumhuriyeti'nde yıllık olarak gözden
geçirilmektedir. Letonya'da kullanılan ölçüt listeleri farklı düzenlemelere tabiydi ve değerlendirmenin odağına
göre değişmekteydi. 2004/05'te bu uygulamalar daha ayrıntılı bir ölçüt listesiyle değiştirilmiştir. Portekiz'de
denetleyici kurulun okulları değerlendirmek için kullandığı yaklaşım 2006'da gözden geçirilmişti ve sonrasında
yeni bir kriterler listesi oluşturuldu. Birleşik Krallık'ta (İskoçya), denetleyici kurul tarafından belirlenen
değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilmiş versiyonu 2007'de yayınlandı, değerlendirme için yeni yaklaşım
bağlamında 2008'de tanıtılmıştı.
Ulusal listelere göre dış değerlendirmenin standardizasyonunun yanı sıra içsel değerlendirme kriterleri de bir
ölçüde standartlaşmadan geçmektedir. İrlanda, Letonya, Slovakya, Romanya ve Birleşik Krallık bu listelerin
okulların iç değerlendirmesi için kullanılmasını önermektedir. Litvanya'da, dışarıdan değerlendirme için yeni
tanıtılan bir yaklaşım içsel değerlendirme için hali hazırda standartlaştırılmış kriterler kullanmaktadır. Dış
değerlendirme ölçütlerinin içsel değerlendirmede kullanılması bu iki değerlendirme türü arasındaki tutarlılığı
arttırmaktadır.
AB ÜLKELERİNİN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASI OKULLARIN DIŞARIDAN DEĞERLENDİRİLME
SONUÇLARINI DÜZENLİ OLARAK YAYINLAR
Neredeyse bütün ülkeler okulların dışarıdan değerlendirilmelerinin bazı şekillerini üstlenir (Şekil B10).
Değerlendirme raporlarında kayıt edildiği üzere, bulgularının düzenli olarak yayınlanması, Avrupa'da oldukça
yeni bir uygulamadır. Genelde, 1990'ların sonuna gitmesine karşın, Birleşik Krallık'ta (İngiltere) 1980'lerde
zaten kurulmuştu.
Belçika'nın Flaman Topluluğu (2007/08 itibariyle), Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Litvanya (2007/08 itibariyle),
Hollanda, Portekiz, Romanya, İsveç, Birleşik Krallık ve İzlanda'da, okulların, merkezi yetkililere (çoğunlukla
müfettişler) doğrudan sorumlu olarak denetleyiciler tarafından yürütülen dışarıdan değerlendirilmelerinin
bulguları doğal olarak denetleyici kurulun ya da eğitim bakanlığının internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Macaristan, İsveç, İzlanda ve Norveç'te, yerel düzeyde gerçekleştirilen değerlendirme sonuçları (da) düzenli bir
tabanda yayınlanmaktadır. Polonya'da, karar bölgesel düzeyde alınır ve arada bir yayınlanır.
Birleşik Krallık bu bilginin ailelere ulaşmasına da özel önem vermektedir. Denetleme raporları talepte bulunan
herkese ve tüm ailelere yollanır.
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Şekil B12: Okulların dış değerlendirilmesinden elde edilen verilerin yayınlanması, zorunlu genel eğitim,
2006/07
İlköğretim

Okullar için bulgular düzenli olarak yayımlanır
Okullar için bulgular düzenli olarak yayımlanmaz
Yerel özerklik
Okulların dış değerlendirmesi yoktur
Veri yoktur

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE fr): Okulların dış değerlendirilmelerinin sonuçları yayınlanmamaktadır.
Belçika (BE de): 2007/08'den itibaren bir pilot aşamada tanıtılan okulların dış değerlendirilmelerinin
sonuçlarının yayınlanacağı (bakınız Şekil B10'daki not) öngörülmemektedir.
Belçika (BE nl): 2007'nin sonundan itibaren, okul değerlendirilme sonuçlarının denetleme kurulunun internet
sitesinde yayınlanmaktadır.
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Slovakya ve Birleşik Krallık (ENG/WLS, SCT): Şekil sadece merkezi düzeyde
yürütülen dış değerlendirmeyle ilgilidir. Yerel yetkililer tarafından yürütülen değerlendirmenin bulgularının
yayımlanmasıyla ilgili merkezi yönetmelik yoktur. Durum değişebilir.
İrlanda: 2006'dan bu yana, denetleme kurulu tarafından hazırlanan okulların değerlendirilme raporları Eğitim ve
Bilim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanmaktadır.
İtalya ve Finlandiya: Şekil B10'daki nota bakınız.
Letonya: 2009/10 okul yılıyla birlikte, genel eğitimdeki kalite değerlendirmesinden sorumlu kurum her okulun
dış değerlendirilmesini rutin bir şekilde yayınlayacaktır.
Litvanya: 2007/08' itibarıyla, Ulusal Okul Değerlendirme Ajansı tarafından yürütülen okulların dış
değerlendirme raporları Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi'nde yayınlanmaktadır.
Macaristan: 2006/07 itibarıyla, yerel eğitim sağlayıcısı tarafından yürütülen okul dış değerlendirme bulguları
ilgili okul tarafından duyurulmalıdır.
Malta: Dış değerlendirme raporunun bazı kısımları ailelerin talebi üzerine okullar tarafından sunulmalıdır.
Hollanda: Ocak 2008'den bu yana, denetimler çoğunlukla kötü performans sergileyen okullara odaklanır ve
özellikle okulun şartlarına uyarlanır. Bu yüzden, bütün okullarla ilgili olan standartlaştırılmış bilgi denetleme
kurulunun internet sitesinde yayınlanan değerlendirme raporlarıyla verilmemektedir.
Romanya: Üniversite-öncesi eğitimde Romanya Kalite Güvence Ajansı, internet sitesinde okulların raporlarını
yayınlar, rapor sonuçları 2006/07'de tanıtılan okulların dış değerlendirilmelerine yönelik yeni yaklaşımla elde
edilmiştir.
Slovakya: Sonuçlar yayımlanmaz ancak istendiğinde bakılabilir.
İzlanda: Harita sadece okulların dış değerlendirmesini göstermektedir. İç değerlendirme yöntemlerinden elde
edilen bulgular yayımlanmamaktadır.
Açıklayıcı not
Okulların dışarıdan değerlendirilmelerinin tanımları için, Şekil B10'un açıklayıcı notuna bakınız.
Okulların dış değerlendirilmelerinden gelen bulguların yayınlanması değerlendirmenin bir kısım ya da tüm
sonuçlarının yayınlanması olarak tanımlanmaktadır; okullar arası karşılaştırmalar da ortaya çıkabilir. Okul
değerlendirme sonuçlarını bir araya getiren ve genel bilgi sağlayan bir rapor bu tanıma uymamaktadır. Sonuçlar
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farklı şekillerde yayınlanabilir (örneğin, okulda okuyan bir öğrencinin ailesine olduğu kadar talep üzerine başka
kişilere de yazılı rapor verilebilir ve/veya raporlar internette yayınlanabilir).
Okulların dış değerlendirilme sonuçlarının rutin olarak yayınlanması her değerlendirmeden sonra işin doğası
gereği yer alır ve resmi düzenlemeler doğrultusunda verilir. Yayın, eğer sadece belli koşullarda meydana gelirse
ya da ad hoc bir tabanda olursa, ya da eğer söz konusu sonuçlara yalnızca talep üzerine bakılacaksa rutin olarak
verilmez.
E Ğ İ T İ M S İ S T E M L E R İ N İ N İ Z L E N M E S İ İ Ç İ N Ç E Ş İ T L İ B İ L G İ K AY N A K L A R I
KULLANILMAKTADIR
Eğitim sistemlerinin ulusal olarak izlenmesi hedefler ve standartlarla ilişkili olarak performansını kontrol
etmenin yanı sıra sistemde gerekli görülen değişikliklerin yapılması için bir bilgi toplama ve analiz etme
sürecidir. Farklı ülkelerde farklı referans kriterleri kullanılmaktadır ve özel olarak hazırlanan performans
göstergeleri, yeterlik eşikleri veya nihai gereklerin belirlenmesi, uluslar arası değerlendirmeler (PIRLS, TIMSS,
PISA, vb.) veya uzmanlara ya da özel bir yetkiliye dayanılmasıyla (örneğin bir yeniliği izlemek için oluşturulan
bir konsey) bağlantılı olabilir.
Ülkelerin çoğu ne şekilde olursa olsun bu uygulamayı gerçekleştirmektedir ve birçoğu bu görevi yerine getirmek
için özel organlar oluşturmuştur. Burada eğitim sistemlerinin kalkınmasını izlemek için iki ana araç analiz
edilmektedir: öğrencilerin dış sınavlardaki sonuçları ve okul değerlendirilme bulguları.
Ülkelerin yarısından çoğunda, tasdikli değerlendirme için dış sınavların sonuçları (öğrencilerin kariyerleri için
önemli sonuçları olan sınavlardır çünkü eğitimin belli bir aşamasının tatmin edici bir şekilde tamamlandığını
işaret eder), belirli bir zamanda eğitim sisteminin durumu ile ilgili genel bir inceleme yürütmek için kullanılır ve
zaman zaman okullar arası değerlendirmelerle - ve sınıflandırma- ile sonuçlanır. Genel olarak, söz konusu
sınavlar ya mecburi eğitim döneminin sonunda, ya da lise eğitiminin bitiminde yapılır. Ortaöğretimdeki tasdikli
değerlendirme düzenleme yöntemleri ve aynı zamanda, ilgili eğitim yılları ve ders programları ülkeden ülkeye
değişmektedir (Şekil E22 ve E23).
Estonya, İrlanda, İtalya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovenya (2006/07'ye kadar), Birleşik Krallık ve
Norveç, tasdikli değerlendirme için gerek mecburi öğretim veya ortaöğretim eğitiminin sonunda gerekse lise
eğitiminin sonunda dış sınavlar yapmaktadır. Danimarka ve 2008/09'a kadar İzlanda, dış sınavları sadece
mecburi eğitimin sonunda uygularken, Yunanistan, Kıbrıs, Litvanya, Macaristan ve Slovenya (2007/08'den
itibaren) dış sınavların sonuçlarını lise eğitiminin tamamlanmasında yapılan tasdik edilmiş değerlendirmeler
için kullanmaktadır.
Ülkelerin üçte birinden fazlası, hem ikincil değeri olan sınav sonuçlarını (bu sonuçların öğrencilerin
kariyerlerine önemli sayılabilecek doğrudan etkileri bulunmamaktadır; bu sonuçlar bireysel öğrencilerin
öğrenmelerini destekleyen ve eğitim sistemini izlemeye ilişkin belli bir amaçla tasarlanan testleri içermektedir)
(Şekil B14) hem de birincil değeri olan sınav sonuçlarını kullanmaktadır. Sadece sertifikaya doğru giden sınav
sonuçlarını altı ülke kullanırken sekiz ülke de sadece ikincil değeri olan sınavları kullanmaktadır. 2008/09'dan
bu yana İzlanda'da ikinci gruba dahildir.
Okulların dış değerlendirmelerine dair bulgular bir bütün olarak, söz konusu değerlendirmelerin düzenli bazda
yapıldığı ülkelerde sıklıkla eğitim sisteminin izlenmesinde kullanılmaktadır. (Şekil B10). İstisnalar
Lüksemburg, Macaristan, Malta, Avusturya, Romanya ve Lihtenştayn'dır. Bütün diğer ülkelerde, merkezi
ve/veya yerel düzeyde okul değerlendirmelerine ait bulgular, sistemin izlenmesi için kullanılır. Merkezi
düzeyden doğrudan sorumlu olan değerlendirmeciler, eğitim yetkilileri tarafından kullanılan genel bir rapor
hazırlarlar. Kıbrıs ve İzlanda'da, ulusal bir rapor üretilmemekte, fakat eğitim yetkilileri bağımsız okullarla ilgili
değerlendirme raporlarına bakarak karara varmaktadırlar. Değerlendiricilerin yerel veya bölgesel düzeyde
doğrudan sorumlu oldukları durumlarda, merkezi eğitim yetkililerinin ilgili değerlendirme bulgularını
kullanmasına olanak sağlayan düzenlemeler bir ülkeden diğerine değişmektedir. Polonya'da, bölgesel eğitim
yetkilileri kendi bölgelerindeki eğitimin durumuna ilişkin raporlar hazırlar. Danimarka ve İsveç'te, belediyeler
tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerin bulguları, eğitim alanında uzmanlaşmış bir ulusal kuruluş
tarafından işlenir ve akabinde merkezi eğitim makamları tarafından kullanılır.
Eğitim sistemlerini merkezi ya da ulusal düzeyde izlemek için, Estonya, İrlanda, Fransa, Litvanya, Lüksemburg,
Polonya, Portekiz, Slovenya, Birleşik Krallık ve İzlanda burada incelenen üç bilgi kaynağına güvenmektedir.
Çoğu ülke bu kaynaklardan en az ikisini kullanmaktadır.
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Şekil B13: Eğitim sistemlerinin ulusal olarak izlenmesi
öğrencilerin ve okulların dışarıdan
değerlendirilmelerinin sonuçlarının kullanımı, ISCED 1-3 düzeyleri, 2006/07
Öğrencilerin dış sınav sonuçlarının
kullanılması

Okulların dışarıdan değerlendirilme
bulgularının kullanılması

Ulusal izlemede kullanılan
ikincil değeri olan sınavlar

Ulusal izlemede kullanılan okulların dış
değerlendirmesinden elde edilen bulgular

Ulusal izlemede kullanılan
birincil değeri olan sınavlar

Ulusal izlemede kullanılmayan okulların
dış değerlendirmesinden elde edilen bulgular

Dış sınavlar ulusal izlemede
Kullanılmamaktadır

Veri yoktur

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Almanya: 2005/06'dan bu yana, eğitim sistemini standartlaştırılmış test sonuçlarına göre izleme Länd düzeyinde
yer almaz, bazı Länder'da testler özellikle bu amaca göre ve tüm Länder'da testler sertifikalı değerlendirme için
tasarlanmıştır.
Malta: Eğitim sisteminin izlenmesi için hazırlanan dış testler düzenli olarak uygulanmaz. Ancak, ulusal okuryazarlık araştırmasının bir bölümü olarak, bu tür testler Mart 1999 ve Mart 2003'te aynı grup öğrencilere sırayla
ilköğretimin ikinci ve beşinci yıllarında uygulanmıştır.
Avusturya: 2005 itibarıyla, eğitim sistemini izlemek için öğrenci örneklerine yönelik dış testler aşamalı olarak
zorunlu eğitimin 4. ve 8. yıllarında tanıtılmıştır. Tam uygulamanın 2012'de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Bu testlerin sonuçları daha sonra eğitim sistemini izlemek için kullanılacaktır.
Romanya: 2002/03'te, üniversite öncesi eğitimin durumuyla ilgili bir rapor hazırlandı. Bu rapor birinci ve ikinci
kademe ortaöğretimin sonunda sertifikalı değerlendirme için yapılan sınavlarda öğrencilerin sonuçlarını
içermekteydi.
Slovenya: 2007/08'den itibaren, zorunlu eğitimin sonunda yapılan ulusal testler öğrenci sertifikası için artık
kullanılmayacaktır.
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İzlanda: 2008/09'dan itibaren, zorunlu eğitimin sonunda artık dış sınav olmayacaktır.
Norveç: İkincil değere sahip testler öğrencilerin kariyerlerine yönelik sonuçları bakımından
tanıtılmıştı.

2004'te

Açıklayıcı not
“Ulusal izlemede kullanılan ikincil değerdeki sınavlar” ulusal bir değerlendirmede belirli bir yaş grubundaki
tüm öğrenciler (veya öğrencileri temsil eden bir örnek grup) tarafından elde edilen ortalama sonuçlara dair ulusal
düzeydeki verilerin kullanımı demektir. Bu sınavlara “ikincil değerde sınavlar” denir çünkü bu
değerlendirmenin sonuçları öğrencilere herhangi bir sertifika vermek için, eğitim düzeyinde onları bir sonraki
aşamaya geçirmek için ya da okul yılı sonunda onlara not vermek için değildir. Pek çok durumda, elde edilen
sonuçlar belirli bir eğitim düzeyinde elde edilmesi gereken beceriler veya bilgi birikimi ile karşılaştırılır.
“Ulusal izlemede kullanılan birincil değerdeki sınavlar” belirli bir eğitim düzeyinin yeterli derecede
tamamlandığını işaretlemek üzere dış sınavlara girdiklerinde bütün öğrenciler tarafından elde edilen ortalama
sonuçlara dair ulusal düzeydeki verilerin kullanımı demektir. Okulları değerlendirmede münhasıran kullanılan
ve yalnızca okul veya yerel makamlar tarafından yayınlanan dış sınav sonuçları, burada dikkate alınmamaktadır.
Okulların dışarıdan değerlendirilmelerinin tanımları için, Şekil B10'un açıklayıcı notuna bakınız.
“Ulusal izlemede kullanılan okulların dışarıdan değerlendirilmesine ait bulgular” okullar tarafından elde edilen
sonuçları toplayan ulusal-düzeydeki verilerin kullanımı demektir.
Uluslararası değerlendirme projeleri amacıyla alınan testler burada dikkate alınmamaktadır.
İKİNCİL DEĞERE SAHİP SINAVLAR EĞİTİM SİSTEMİNİN İZLENMESİNDE GİTTİKÇE DAHA
ÇOK KULLANILMAKTADIR
Öğrenci sertifikası (birincil öneme sahip testler) için tasarlanan dış sınavların sonuçları genellikle eğitim
sistemini izlemek için kullanılmaktadır (Şekil B13). Ayrıca, ilköğretim ve ortaöğretimin birinci kademesinde,
gittikçe artan sayıda ülke eğitim sisteminin genel durumu hakkında rapor almak için öğrencilerin kariyerlerinin
sonuçları bakımından ikincil öneme sahip testler kullanmaktadır. Bu testler öncelikli olarak eğitim sistemini
izlemeyi amaçlamaktadır ya da öğrencilerin öğrenmesini destekleme ya da okul sorumluluğunu sağlama gibi
diğer amaçları da olabilir.
Özellikle eğitim sistemini izlemek için tasarlanan dış sınavlar ülkelerin yarısından fazlasında bulunmaktadır,
Bulgaristan, İtalya, Avusturya ve Norveç son zamanlarda tanıtmıştır. Bu sınavlar, farklı zamanlarda,
öğrencilerin ulusal olarak yapılan değerlendirme skalalarında beceri ve/veya bilgi alanında ne kadar yeterli
olduklarını ölçmeyi mümkün hale getirmektedir.
Ülkeler iki ana gruba ayrılmıştır; bu sınavları bütün öğrencilere uygulayanlar ya da sadece örneklem grubuna
uygulayanlar. İkincisi en sık kullanılandır. Öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki yükü sınırlandırırken eğitim
sisteminin genel kalitesi hakkında da iyi kanıt sağlar. Ancak, ulusal testlerin hep birlikte idare edilmesi okul
düzeyinde gelişim stratejilerini bilgilendirme, ailelere ya da okul sorumluluğuna karşılaştırmalı bilgi sağlama
gibi ulusal izlemeye yönelik ek hedeflerin yerine getirilmesine olanak sağlayabilir.
Özellikle eğitim sistemini izlemek için tasarlanan sınavlar ya da okul yılının ortasında ya da sonunda
gerçekleştirilir, Norveç istisnadır çünkü okul yılının başında gerçekleşir. Sınavların uygulandığı ISCED 1 ve 2
düzeylerinde eğitim yılı sayısı bir ülkeden diğerine değişmektedir. Çoğu ülke hem ilköğretimde hem de
ortaöğretim birinci kademede (ISCED 1 ve 2 düzeyleri) olmak üzere iki okul yılında sınav yapar fakat
Bulgaristan, İtalya, Litvanya ve Birleşik Krallık'ta (İskoçya) sınav daha sık yapılır. Romanya ve Slovakya'da
sadece ISCED 2 düzeyinin son yılında ve ilköğretimde yapılır. İrlanda ve Portekiz sınavları ISCED 1 düzeyinde
yaparken diğer ülkeler bu sınavları ISCED 1 ve 2 düzeylerine yayar.
Belçika'nın Fransız Topluluğu, Lüksemburg, Macaristan, Slovenya, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere) ve
İzlanda'da, öğrencilerin öğrenmesini destekleyen ulusal sınavların sonuçları da eğitim sisteminin durumunu
değerlendirmek için kullanılmaktadır. Öğretimi ve öğrenimi destekleyen sınavlar Lüksemburg ve İzlanda'da
okul yılının başında yapılırken yukarıda adı geçen diğer beş ülkede yıl içinde daha sonra yapılmaktadır.
Genellikle ISCED 2 düzeyden ziyade ISCED 1 düzeyinde gerçekleşir ve ya zorunludur ya da seçmeli, fakat asla
basit değildir.
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Şekil B14: Eğitim sisteminin izlenmesi için kullanılan ikincil değere sahip dış sınavların sıklığı ve
düzenlenmesi, ISCED 1 ve 2 düzeyleri, 2006/07

Öğrenci örnekleri

Bütün öğrenciler test edilmiştir

X

Eğitim sistemini izlemek
için ikincil değere sahip dış test yoktur

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Bulgaristan: Ulusal sınavlar zorunlu eğitimin dördüncü ve beşinci yıllarında 2006'da tanıtılmıştı ve 2008'de
altıncı yıla uzatılmıştı.
İspanya: Ulusal sınavlar bazı öğrencilere uygulanırken Özerk Topluluklar tarafından gerçekleştirilen sınavlar
tüm öğrencileri kapsamaktadır.
İtalya: Ulusal pilot testlerin tanıtımı 2001/02'de başladı. İlköğretimin ikinci ve beşinci yıllarına yönelik olan
testler 2008/09'da son hallerine geldi. Ortaöğretimin birinci yılına yönelik olan testler son hallerine 2009/10'da
gelecek.
Litvanya: Testler, bazı öğrencilere ilköğretimin dördüncü yılında, ortaöğretim birinci kademenin ise ikinci,
dördüncü ve altıncı yıllarında uygulanmaktadır. İsteğe bağlı testler ortaöğretim birinci kademenin altıncı yılında
bulunmaktadır.
Macaristan: Ulusal testler, ulusal analizin okul başına sadece bazı öğrencilerin sonuçlarını göstermesine rağmen,
tüm öğrenciler içindir.
Avusturya: 2005/06'dan bu yana, eğitim sistemini izleme için tasarlanan ulusal testler zorunlu eğitimin dördüncü
ve sekizinci yıllarında tedricen tanıtılmıştır. 2012'de tamamen uygulanacaktır.
Portekiz: Ulusal testler 2006/07'den bu yana tüm öğrenciler için uygulanmaktadır.
Slovenya: Zorunlu eğitimin altıncı yılında uygulana ulusal testler isteğe bağlıyken zorunlu eğitimin son yılına
konan testler tüm öğrenciler için zorunludur.
Slovakya: Ulusal testlerin tanıtımı, ISCED 2 düzeyinin sonundaki öğrenciler için bir projeyle başladı. 2009'da
tam uygulama gerçekleşti.
İsveç: Zorunlu eğitimin beşinci yılına konan testler isteğe bağlıdır. Zorunlu testler 2009/10'dan itibaren zorunlu
eğitimin üçüncü yılında tanıtılacaktır.
Norveç: 2004'te tanıtılan dış testler, Eylül'de zorunlu eğitimin beşinci ve sekizinci yıllarındaki öğrenciler için
kondu. 2007/08'den bu yana, okuma ve matematik derslerinde öğrenme güçlüklerini belirlemek için olan diğer
testler baharda zorunlu eğitimin ikinci yılındaki tüm öğrenciler tarafından alınmalıdır, fakat eğitim sistemini
izlemek için bunlardan sadece birkaçı kullanılmaktadır.
Açıklayıcı not
B14'teki göstergede içerilen ulusal sınavlar bütün öğrenciler için zorunlu, seçmeli ya da örnek tabanlı olabilir. Bu
testler eğitim sistemini izlemeyi ya da eğer sonuçları aynı zamanda belli bir yaş grubundan bütün öğrenciler (ya
da temsili bir öğrenci örneklemi) tarafından elde edilen ortalama sonuçlar hakkında ulusal-düzeyde veri
sağlamak için de kullanılırsa öğrencilerin öğrenmelerini desteklemeyi hedefler.
Öğrencilere sertifika vermek için onları bir sonraki eğitim düzeyine aktarmak ya da bir sonraki okul yıllarına
geçmelerine olanak sağlamak için kullanılan sınavlar burada ele alınmamıştır.
ISCED 1. ve 2. düzeyleri esnasındaki birden fazla sıklık 2006/07'de farklı sınıfları sınav yapan ülkelerin yanı sıra
her yıl bir ya da alternatif olarak daha fazla sınıfı sınav yapan ülkelere de değinmektedir.
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BÖLÜM III KARAR-VERME DÜZEYLERİ VE SÜREÇLERİ
OKUL ÖZERKLİĞİ POLİTİKALARI AVRUPA ÇAPINDA GİDEREK YAYGINLAŞMAKTADIR
Okul özerkliği politikasının şimdilerde Avrupa'da yaygın olarak görünmesine rağmen, bu, kademeli olan bir
uygulama sürecinin sonucu olmuştur. Süreç, 1980'lerde birkaç öncü ülkede başlamış ve daha sonra 1990'larda
büyük ölçüde genişlemiştir. Büyük bir çoğunlukla, bu reformlar yukarıdan aşağıya karar verme sürecinin bir
parçası olarak empoze edilmiştir.
Bu şekilde verilen bilgi son iki yılda sürdürülmüş olan iki derin çalışmadan gelmektedir. Daha fazla ayrıntı için,
bakınız Avrupa'da Okul Özerkliği: Politikalar ve Ölçütler (Eurydice 2007) ve Avrupa'daki Öğretmenlerin
Özerklik ve Sorumluluk Düzeyleri (Eurydice 2008).
Okul etkinliğinin üç geniş alanı burada ele alınmıştır, direk okulların yönetimiyle ilgili olanlardan öğretim ve
öğrenimle ilgili olanlara kadar değişmektedir. Bu alanların her biri daha sonra bir dizi daha ayrıntılı özelliğe
bölünmüştür.
Genel olarak, Avrupa'da okul özerkliği sürecinin altında yatan gerekçeyle uygulanma zaman ölçütünde belirgin
farklılıklar bulunmaktadır. Bu yüzden, 2007'de, okulların özerkliği bulunan alanlarında büyük ölçüde
farklılaşması da şaşırtıcı değildir.
Okullara finansal ve insan kaynaklarının yönetimi için verilen özerkliğin ayrıntılı analizi, bazı ülkelerin
diğerlerinden daha özerk olduğunu göstermektedir, buna benzer şekilde, özerkliğin okullara diğerlerinden
ziyade bazı belirli alanlarda verilmesi olasıdır.
Yaklaşık on ülke adı geçen iki alanda büyük ölçüde özerklik vermektedir. Baltık Ülkeleri, Belçika, İrlanda
(ISCED 2), İtalya, Slovenya, Slovakya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) durum
budur. Macaristan ve Polonya'da, buna benzer durum vardır fakat bu ülkelerde, pek çok karar yüksek makamın
onayını gerektirir ya da belirlenmiş yönergeler doğrultusunda alınır.
Hollanda ve Finlandiya'da, durum daha değişkendir çünkü yetkili makamların isteğine ve fiili uygulamalarına
bağlıdır. Aslında, yetkilerini resmi olarak okullara yönetim alanının tümünü (Hollanda) ya da birazını
(Danimarka ve Finlandiya) verip vermemeyi seçebilirler.
Buna karşılık, azınlık olan bazı ülkelerde, az özerklik verilmektedir. Bu durum özellikle Almanya, Yunanistan,
Fransa (ISCED 1), İrlanda (ISCED 1), Lüksemburg, Malta, Avusturya, Portekiz ve Lihtenştayn'da
görülmektedir. Kıbrıs'ta, bu alanlarda özerklik verilmemektedir.
İnsan kaynakları yönetimi alanı karşıt özellikler ortaya çıkarmaktadır. Bu, öğretmenleri işe almada sorumlu olan
farklı idari düzeylerin olması sonucuna bağlanabilir (Şekil B18). Okul müdürünün görevleri, genellikle daha
yüksek makamın kontrolü altındayken öğretim personelinin yönetimiyle ilgili kararlar (gelmeyen öğretmenin
yerine personel seçimi, görevleri, sorumlulukları ve disiplin ölçütlerini tanımlama) okul düzeyinde
alınabilmektedir. Okul müdürlerine ilişkin, okullara Belçika (yardım yapılan okullar), İrlanda, Slovenya ve
Birleşik Krallık'ta (İngiltere) tam özerklik verilmektedir.
Mali kaynaklarla ilgili olarak, masrafların idaresi, bağışlarla sponsorluk yoluyla özel fonların arttırılması,
binaların kullanımı ve taşınabilir malları almak için özel fonların kullanımının yönetiminde özerklik daha
yaygındır. Buna karşılık, kararlar genellikle sermaye harcaması (mümkün olan yerde kamu fonlarının ya da özel
kaynakların kullanımı), borçlardan gelen finansman ve personel istihdamı (mümkün olan yerlere) için özel
fonların kullanımına ilişkin yüksek makamın ayrıcalığıdır. Belçika (yardım yapılan okullar), İtalya ve Hollanda
(eğer yetki verilirse) okullara kredi için tam özerklik verilmektedir.
Öğretim ve öğrenim sürecinin analizi, eğitim sisteminin, bir kısmı oldukça esnek araçlarla başarılabilecek bir
dizi birbirleriyle ilişkili hedeflere dayandırılmış gibi görüldüğünü göstermektedir.
Ne okullar ne de öğretmenler karar vermeyi şekillendirebilir ya da eğitim sisteminin yapısını etkileyen ve burada
özellikle zorunlu asgari müfredatla (içerik ya da hedef odaklı) ve sertifikalandırılmış niteliklere yönelik
sınavlarla (uygun olan yerlerde) ilgili o alanlarda ne olursa olsun rahat bir şekilde hareket edebilirler. Bu alanlar
öğrenciler için eğitim eşitliğinin bazı şekillerini sağlamada önemlidir.
Öğretmenlerin zorunlu asgari müfredatın içeriğine karar vermede söyleyecek çok az şeyleri vardır, ya çünkü
böyle bir şey okulda yoktur (söz konusu ülkelerin yaklaşık 2/3'ünde) ya da çünkü nerede olursa olsun görev
başlıca okul müdürünün sorumluluğundadır. Okulların tam özerk oldukları yerlerde bile, müfredata karar
vermeye ya da başarılacak hedeflere yönelik ana ulusal yönergeler bulunmaktadır. Zorunlu müfredatı yöneten
prosedürlerin aksine, okulların seçmeli derslerin müfredatını belirleme söz konusu olduğunda büyük
özgürlükleri bulunmaktadır.
Eğitim faaliyetlerinin günlük uğraşıyla ilgili olan alanlar, genellikle okul müdürleri tarafından desteklenen okul
özerkliği ve öğretmenlerin özerkliği, daha fazladır. Bütün ülkeler, eğer izleme mekanizmaları genellikle
kurulmuşsa, örneğin denetlemeler, okulları hangi öğretim yöntemlerini kullanacaklarına karar vermeleri
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konusunda özgür bırakır. Yunanistan, Kıbrıs (ISCED 1), Lüksemburg (ISCED 1), Malta ve Lihtenştayn dışında,
ülkelerin büyük çoğunluğunda, okullar ayrıca kendi ders kitaplarını da seçerler. Tüm ülkeler okullara hangi
öğrencilerin eğitim ve öğretim gruplarında organize edeceklerine dair en azından biraz özgürlük verir.
Öğretmenler faaliyetlerinin diğer bir önemli alanında, öğrencilerin değerlendirilmesinde, geniş ölçüde kararverme özerkliklerine sahiptir.
Çoğu ülkede, öğrencilerin bir yılı tekrar edip etmemeleri kararı tamamen okulların inisiyatifindedir. Kıbrıs
(ISCED 1), Letonya, Lüksemburg (ISCED 2), Lihtenştayn (ISCED 1) ve Norveç'te, okullar öğrencilerin bir yılı
tekrar edip etmemelerine karar vermekten sorumlu değildir. Norveç'te, öğrenciler normalde zorunlu eğitimleri
boyunca otomatik olarak bir sonraki sınıfa geçerken Lihtenştayn'da bu olay ISCED 1 düzeyinde gerçekleşir.
Birleşik Krallık'ta, öğrencilerin hangi öğretim grubunda olacaklarına karar verme yetkisi okullarındır ve düşük
başarıya sahip öğrenciler, aynı yılı tekrar etmeleri yerine, farklılaştırılmış öğretime ve ilave destek imkanına
gönderilmesi de istisnai bir durumdur. Öğrenciler bu yüzden neredeyse her zaman bir üst sınıfa otomatik olarak
geçer.
Çok az ülke ilköğretimin sonunda (ISCED 1) diploma verir daha fazla ayrıntı için bakınız Şekil E21
(ortaöğretim birinci kademeye kayıt koşulları). Bunların içinden, çok azı yazılı sınav yapar. ISCED 2 düzeyinde
sınav yapan ülkeler için, bu sınavlar sadece nadiren okul düzeyinde tasarlanmaktadır. Ancak, okullar dört
ülkede, Belçika (Flaman Topluluğu), Yunanistan, İtalya ve Kıbrıs'ta, bu iş özerk olarak gerçekleşir.
Diğer şekiller, öğrencilerin aynı tekrar edip etmemeleri konusundaki kararlar (Şekil E20), ilköğretimden
ortaöğretime geçiş (Şekil E21), sertifika sınavının içeriği (Şekil E22), “taşınabilir” öğretim ekipmanı ve
“taşınamaz” sabit varlıklar (Şekil B19a, b, c) ve öğretmenlerin okulda bulunmaları gereken süre (Şekiller D29 ve
D30) gibi bazı önemli konularla ilgili birbirini tamamlayan bilgileri içerir.
Şekil B15: Kamu sektöründe, insan kaynaklarıyla mali kaynaklar, öğretim kapsamı ve süreçlerine ilişkin okul
özerkliği, ISCED 1 ve 2, 2006/07
Okul müdürleriyle ilgili

İNSAN KAYNAKLARI

Seçim
Görev ve sorumluluklar

MALİ KAYNAKLAR

Öğretim personeliyle ilgili
Öğretmen açığının yerine seçim
Gelmeyen öğretmenlerin yerine seçim
Öğretmenlerin görevine son verilmesi
Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları
Sözleşme-dışı anlaşma yapmak için …. fazla mesai
ek ücret ödeme teklifi …. görev ve sorumluluklar

Kamu fonlarının kullanımI
Sermaye harcanması veya sağlanması
İşletme masrafları
Bilgisayar donanımlarının sağlanması

Fon arttırma ve özel fonların kullanımı
Finansman (bağış ve sponsor araştırması)
Ders-dışı faaliyetler için okul binalarının kiraya verilmesi
Borçlar
Özel fonların kullanımı taşınmazların sağlanması
menkullerin sağlanması
eğitim kadrosunun işe alımı
eğitim dışı kadronun işe alımı
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ÖĞRETİM KAPSAMI VE SÜREÇLER
Zorunlu asgari müfredatın içeriği
Seçmeli derslerin müfredat içeriği
Öğretim yöntemlerinin seçimi
Ders kitaplarının seçimi
Öğrencileri zorunlu öğrenme faaliyetleri için gruplama kriterleri
Öğrencilerin dahili olarak değerlendirilmeleri için kriter belirleme
Öğrencinin yıl tekrarı yapıp yapmamalarının kararları
Diploma sınavlarının içeriğini belirleme

Tam Özerklik

Sınırlı Özerklik

Yerel makam tarafından devredilebilen karar verme yetkileri

Özerklik Yok
Uygulanabilir değil

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE fr): ISCED 1 düzeyinde, Fransız Topluluğu tarafından atanan okul müdürleri ya da devlet-yardımlı
eğitim durumunda eğitim sağlayıcısı haftalık ders programını 29, 30 ya da 31 ders saatine arttırabilir. ISCED 2
düzeyinde, ders programı okulun Topluluk yetkililer tarafından hazırlanan bir listeden seçmek zorunda olduğu
zorunlu haftalık dört saatlik ilave faaliyetleri içermelidir.
Belçika (BE fr, BE de): (a) Topluluğun doğrudan sorumlu olduğu okullar ve bir bakan sorumlu yetkilidir; ve (b)
devlet ve devlet yardımı alan özel sektördeki okullar. Devlet-yardımlı sektörde, sorumlu yetkili, okul-tabanlı
idari organ olarak varsayılmaktadır.
Belçika (BE de): Sermaye harcamalarına ilişkin olarak, okullar belirli bir harcama düzeyi içinde karar verebilir,
bu düzeyin ötesindeki kararlar bakanlık tarafından alınır. ISCED 1 düzeyinde, tüm dersler kararnamede
belirlenmiştir ve daha fazla seçmeli ders seçilememektedir.
Bulgaristan: Okulların bazı işletim masraflarına yönelik özerklikleri bulunmaktadır.
Çek Cumhuriyeti: Müfredat reformu 2007/08'de başladı. 2006/07'de, seçilmiş okullar yeni “Okul Eğitim
Programları”nı denediler. ISCED 1 düzeyinde seçmeli ders bulunmamaktadır.
Estonya: Öğrencilerin ayrı sınıflara yerleştirilip yerleştirilmeyeceğini belirleyen ana kriter öğrencilerin yaşıdır.
Erkekler ve kızların okulun beşinci sınıfından itibaren beden eğitimindeki dersler için ayrılması önerilmektedir.
Okulların yeterli mali kaynağı varsa, sınıflar diğer dersler için de (dil gibi) gruplara ayrılabilir.
Yunanistan: Okullar bazı işletim masrafları için tamamen özerk olabilir.
İspanya: Okul müdürlerinin seçimi, okul temsilcilerinden ve eğitim yetkililerinden oluşan bir komite tarafından
yürütülmektedir. Sermaye masraflarına ilişkin, okullar masraf önerir fakat eğitim yetkilisi onaylar ve finansman
sağlar.
Fransa: ISCED 1: kamu fonlarının kullanımı ve öğretim personeline ilişkin özerklik bulunmamaktadır. ISCED
2: okullar 2 haftalık ya da daha az süreliğine öğretmen olmadığında yerine yedek öğretmen yerleştirmede
özerktir. Sadece teknoloji sınıfları olan ya da değiştirilmiş bir genel/mesleki yapısı (SEGPA) olan okullar özel
teşebbüslerden finansman alır.
Kıbrıs: ISCED 1 düzeyinde, okul kitaplarının seçiminde ya bir delegasyon vardır ya da özerklik yoktur.
Öğrencilerin aynı yılı tekrar edip etmemeleri konusundaki kararlara ilişkin olarak, ISCED 1 düzeyinde, istisnai
koşullar dışında genelde öğrenciler otomatik olarak bir sınıftan diğerine geçtiğinden özerklik bulunmamaktadır;
istisnai durumlarda ise, hem okul müdürünün hem de okul müfettişinin onayı gerekmektedir.
Lüksemburg: ISCED 1: Bazı belediyelerde, yönetim gelmeyen öğretmenin yerine yedek öğretmen seçer; okul
müdürlüğü bulunmamaktadır ve seçmeli ders yoktur; kamu fonlarının yönetimine, zorunlu müfredatın seçimine
ve ders kitaplarına yönelik kararlarda okullara özerklik verilmemektedir. Öğrencilerin sınıf tekrarıyla ilgili
kararlara ilişkin, okullar bu alanda ISCED 1 düzeyinde özerktir.
Macaristan: Diğer kazanımlar tedarik organı tarafından temin edilen yıllık bütçeden finanse edilebilir. Amaç
beyan edilmeli ve miktar bütçeden ayrılmalıdır. Yıllık kazanımları planlama, okul müdürünün görevidir ve
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tedarikçi tarafından onaylanmalıdır.
Malta: Okul müdürlerinin seçilmiş olan seçmeli dersini her grup ortamındaki öğrenci sayısına göre mümkün
olup olmadığını görmek için Eğitim Bakanlığı'na danışmaları gerekmektedir.
Hollanda: Her okulun bir ya da birçok okuldan sorumlu olabilen yetkili makamı (bevoegd gezag) bulunmaktadır.
Bu makamın her durumda sorumluluğu vardır fakat karar-verme yetkisini okul idaresine ya da okul müdürüne
bırakabilir. Bu devir yönetim tüzüğünde belirtilmelidir. Resmi olarak, yetkili makam her şeyden sorumludur ve
hangi görevlerin devredildiğini ya da uygulamada olmadığını belirtmesi mümkün değildir.
Avusturya: Binaların toplumun kullanması için kiralanmalarına ilişkin, Allgemein bildende höhere Schule,
belirlenmiş eğitim yönergeleri içinde karar verebilir.
Portekiz: Okullar, yalnızca ulusal düzeydeki istihdamın dağıtılmasından sonra hala boşluk varsa personel
seçebilir. Disiplin ve atılmaya ilişkin, okullar prosedürleri geliştirmeye başladı fakat nihai karar daha yüksek bir
düzeyde alınmaktadır. Öğrenciler sadece ISCED 2 düzeyinde Portekizce ve matematik sınavlarına girer ve
okulların bu sınavların içeriğine ilişkin söz hakları bulunmamaktadır.
Romanya: Yedek personelin ve disiplin ölçütlerinin seçimi özel durumlara bağlıdır, okulların özerkliği
olmayabilir.
Slovenya: Binaların toplumun kullanması için kiralanmalarına ilişkin, yerel konseylerin (kurucular) kendi
planlarını hazırlama hakları bulunmaktadır. Binaların dini derslerde kullanımı için, eğitim bakanlığı onay
vermelidir. Yatırım kurucu-belediye ve/veya kamu finansman organı (eğitim bakanlığı, maliye bakanlığı)
onaylar. Özerklik finansmanın kaynağına (devlet, belediye ya da okul) bağlıdır. Öğretmenler önceden
hazırlanmış bir listeden ders kitapları seçmekte özgürdür.
Slovakya: Öğretim personelinin rolleri ve görevleri ve disiplin ölçütlerine ilişkin, bazı durumlar belirlenmiş
yönergelere göre yönetilir. Okullar daha yüksek bir yetkili makamın onayıyla bazı sermaye harcamalarına karar
verebilir.
İsveç: Disiplin ölçütlerine ilişkin, bazı durumlar belirlenmiş yönergelere göre yönetilir. Kamu fonlarının
kullanımı için, yerel yetkililer ulusal yönergeleri takip etmeli ve bu yüzden de okullara en azından belli bir kararverme yetkisi bırakmalıdırlar.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Binaların toplumun kullanması için kiralanmalarına ilişkin, okulların
binanın kamu-özel ortaklıkla elde edildiği durumlarda özerklikleri bulunmamaktadır. Kanuni müfredat
öğrenciler için gereken asgariyi içermektedir. Müfredatı, okulun sorumlu olduğu, kendi bütünlüğü içerisinde
belirlemezler.
Birleşik Krallık (SCT): Yerel eğitim yetkilisi, disiplin ölçütlerinden tamamen sorumludur. Bazı durumlarda,
okullar ilave ücret ödemelerine yol açabilecek bir görevin alanını genişletebilir.
İzlanda: Okul müdürlerinin rolleri ve görevleri, yerel yetkililer tarafından görevlendirmeye bağlıdır.
Lihtenştayn: ISCED 2'deki okullar, sadece küçük projeleri finanse etmek için özel fonların kullanımı ve
arttırılması konusunda özerktir. Bu uygulama pek yaygın değildir. 3 000 CHF'nin altındaki harcamalar için
tamamen özerklerdir; yukarısı için bu özerklik düzeyi sınırlıdır ya da bulunmamaktadır. ISCED 1 düzeyinde,
kamu fonlarının kullanımına ilişkin ya yetkilendirme vardır ya da özerklik yoktur. Okulların seçmeli derslerin
içeriği ve okul kitaplarının seçimine ilişkin özerklikleri bulunmamaktadır. Bu düzeyde, öğrenciler bir sınıftan
diğerine otomatik olarak geçer, okullar özerk değildir.
Norveç: Okullar sadece bağış alabilir.
Açıklayıcı not
Bu gösterge yerel, bölgesel ve merkezi eğitim makamları bakımından okul özerkliğinin derecesini
göstermektedir. Benzer şekilde, okul içinde okulun iç konuları ile ilgili (okul personeli arasında) düzenlenmiş
olan karar verme yöntemi dikkate alınmamıştır.
“Özerklik yok”, sürecin belirli bir aşamasında okula danışılabiliyor olunsa dahi, kararların sadece yetkili eğitim
makamı tarafından verildiği anlamına gelmektedir. “Tam özerklik” ulusal/yerel mevzuat veya düzenlemeler
tarafından oluşturulan sınırlar dahilinde okulun kararları tek başına aldığı anlamına gelmektedir. Bağlayıcı bir
hükmü olmaksızın yetkili eğitim makamları tarafından yapılan bir öneri okul özerkliğini sınırlandırmamaktadır.
“Sınırlı Özerklik” birbirinden farklı dört durumu ihtiva etmektedir, diğer bir deyişle:
- okul kararı yetkili eğitim makamı ile birlikte almaktadır veya önerisini onay için söz konusu makama
yönlendirmektedir;
- okul kararını daha önceden yetkili eğitim makamı tarafından kararlaştırılan seçenekler kümesi içinden birini
seçerek almaktadır;
- okul incelediği hususlara ilişkin bazı kararlar bakımından özerktir ancak bu kararlar için eğitim makamına
başvurmalıdır, veya kararların kalan bölümleri söz konusu olduğunda -özerk değildir-;
- okul prensip olarak özerktir, bununla birlikte kararlarında sıkı bir şekilde resmi önerileri izlemeye teşvik
edilmekte, yönlendirilmektedir.
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“Yerel makam tarafından devredilebilen karar verme yetkileri” yerel makamların karar vermeden sorumlu
oldukları ve karar verme yetkilerini yasal olarak kendi yetkileri dahilinde okul düzeyine devretmeleri anlamına
gelmektedir.
OKUL SEVİYESİNDE VELİ TEMSİLCİLERİ OLAN ORGANLAR KARAR VERME SÜRECİNİN
BAZI KISIMLARINDA YER ALIRLAR
Ailelerin okul düzeyinde karar vermedeki işlevleri ailelerin okulun yönetsel kurullarında mı yoksa yönetim
organlarında mı yer aldıklarına bağlı olmaktadır. Durum böyle iken ailelerin etkileri karar verilen alanların erimi
içinde önemli ölçüde değişmektedir. Ailelerin karar verme yetkileri olabilir veya bir danışman işlevi
üstlenebilirler, veya ne karar verme yetkilerini ne de danışmanlık işlevlerini kullanmayabilirler. Finlandiya,
İsveç ve daha az bir ölçüde Hollanda ve Birleşik Krallık'ta (İskoçya) okul düzeyinde aile temsilcilerinin de dahil
olduğu organlara verilen yetkiler ilgili okula bağlı kalmaktadır.
Aile temsilcilerinin okulun öğretim planın veya okul eylem planının oluşturulmasında karar verme yetkileri ile
(on bir ülkede ya da bölgede) danışmanlık rolleri ile (15 ülkede ya da bölgede) katkı sağlamaktadırlar. Sadece
Danimarka, Kıbrıs, İzlanda, Lihtenştayn ve Türkiye'de aile temsilcilerinin bu alanda hiçbir müdahaleleri ya da
danışmanlık rolü bulunmamaktadır.
Okulun günlük faaliyetlerini yöneten kurallar bakımından durum bir ülkeden diğerine önemli ölçüde
değişmektedir. Okul düzeyindeki organlarda içinde yer alan aileler için on bir eğitim sisteminde karar verme
yetkileri mevcut olup diğer on beş ülkede ise danışmanlık rolleri bulunmaktadır. Ve Kıbrıs, Slovakya, İzlanda,
Lihtenştayn ve Türkiye'de ise aileler için bu alanda ne karar verme yetkisi ne de danışmanlık işlevi
bulunmaktadır.
Buna karşılık, ailelerin Avrupa'nın yarısından daha fazla sayıdaki eğitim sistemi içinde öğrencilerin ihraç
edilmesi veya geçici olarak uzaklaştırılmaları bakımından verilen kararlarda resmi hiçbir etkileri
bulunmamaktadır ve sadece Belçika (Almanca Konuşan Topluluk), Estonya, Kıbrıs, Litvanya, Macaristan ve
Avusturya'da danışmanlık işlevleri bulunmaktadır. Yedi ülke aile temsilcilerine bu alanda tam karar verme
yetkilerine erişim vermektedir, fakat bazı ülkelerde bu yetki ortaöğretimin birinci kademesiyle sınırlıdır.
Öğretmenlerin işe alınması ve onların eğitim hizmet sözleşmelerinin feshedilmesi genel olarak içinde aile
temsilcilerin bulunduğu okul düzeyindeki organların konusu değildir. Sadece Belçika (Flaman Topluluğu),
İrlanda ve Birleşik Krallık'taki birimlerin bu alanda karar verme yetkileri bulunmaktadır. Danimarka'da, bu
organların sadece danışmanlık rolleri bulunurken Finlandiya'da bu rol söz konusu okula göre değişmektedir.
Bütün ülkelerde, öğretmenlerin işe alımına yönelik sorumluluk düzenlemeleri, sadece çok az farklılıklarla,
öğretmenlerin hizmet sözleşmelerinin feshedilmesine yönelik yetki düzenlemeleriyle yansıtılmaktadır.
Benzer bir şekilde, eğitimin kapsamı ile ilgili kararlar da çok nadiren içinde aile temsilcilerin bulunduğu okul
düzeyindeki organları ilgilendiren bir konu olmaktadır. Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya,
İrlanda, Lüksemburg ve Macaristan bu konuda danışmanlık işlevi sunmaktadır ve sadece Birleşik Krallık
(İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) bu alanda karar verme yetkileri sunmaktadır.
Okulda hangi seçmeli derslere karar verilmesi konusuna içinde aile temsilcilerin bulunduğu okul düzeyindeki
organların katkı sağlayıp sağlamaması hususu oldukça karışıktır ve eğitim düzeyleri arasında karar vermede
bazı değişiklikler de bulunmaktadır: ailelerin Belçika'nın Almanca Konuşan Topluluğu ve Portekiz'de
ilköğretim düzeyinde, Fransa'da ise ortaöğretim düzeyinde seçmeli derslerin verilmesine ilişkin danışmanlık
rolleri bulunmaktadır. On beş ülkede söz konusu organların danışmanlık işlevleri veya karar verme yetkileri
bulunmamaktadır. Karar verme yetkisi Danimarka, Almanya ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey
İrlanda) bulunurken ailelerin Belçika (Flaman Topluluğu), Çek Cumhuriyeti, İrlanda, İtalya, Litvanya,
Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz (ilköğretim düzeyi), Slovakya ve Norveç'te danışmanlık rolleri
bulunmaktadır.
Aile temsilcilerinin Danimarka, Almanya, İspanya ve Avusturya'da ders kitabı seçimine ilişkin karar verme
yetkileri bulunurken Belçika, üç Baltık ülkesi, Fransa (ortaöğretim birinci kademe), İtalya, Lüksemburg,
Polonya, Portekiz ve Birleşik Krallık'taki (İskoçya) organlar aileleri danışmanlık rolleri için bu konuya dahil
etmektedir.
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Şekil B16: Ailelerin dahil olduğu okul konseyi/kurulları tarafından kullanılan sekiz alandaki yetkiler, zorunlu
eğitim, 2006/07
Okul eğitim planı, okul eylem planı
Okulun günlük faaliyetlerini düzenleyen kurallar
Öğrencinin ihracı veya uzaklaştırılması
Öğretim içeriğini ilgilendiren konular
Seçmeli dersleri verilmesi
Ders kitapları, eğitim yazılımı v.b. alımı
Öğretmenlerin işe alınması
Öğretmenlerin hizmet sözleşmelerinin sonlandırılması

Sol
İlköğretim

Sağ
Ortaöğretim

Karar verme yetkisi
Danışmanlık işlevi

Karar verme yetkisi ve
danışmanlık işlevi yok

Uygulanabilir değil

Yetki ilgili okula bağlı

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE nl): Özel yardım alan okulların organlarında bulunan ailelerin öğretmenlerin işe alınması ve hizmet
sözleşmelerinin feshedilmesi hususunda karar verme veya istişare yetkileri bulunmamaktadır.
Yunanistan: İlköğretimdeki öğrenciler okuldan ihraç edilmeyebilirler veya geçici olarak
uzaklaştırılmayabilirler. İki kurul vardır: içyapıdan ve okul finansmanından sorumlu Okul Komitesi (Sxoliki
Epitropi) ve okul çevresinden sorumlu Okul Konseyi (Sxoliko Symboulio).
İspanya: 2006 Eğitim Yasası, okul müdürlerine öğrencilerin uzaklaştırılmaları konusunda daha fazla yetki
vermektedir. Bu yetki doğrultusunda, çatışmaları çözmede arabuluculuk etme ve öğrenciler için disiplin
tedbirleri alma sorumlulukları vardır. Ancak, müdür tarafından kabul edilen disiplin tedbirlerini öğrenciler
üzerinde kötüye kullanıp okula ciddi zarar vermeye başlarsa, ailelerin ve öğretmenlerin talebi üzerine, Okul
Konseyi, uygulanabilir durumlarda, daha önce verilmiş kararı tekrar gözden geçirip uygun tedbirler önerebilir.
İtalya: Ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin okuldan atılmaları veya geçici olarak uzaklaştırılmaları kararı okul
düzeyindeki organlar tarafından verilmektedir. Bu organdaki ailelerin katılımları okulun iç düzenlemelerine
bağlıdır. İlköğretim düzeyinde okuldan ihraç ve geçici uzaklaştırma kuralları düzenlenmemiştir, ve uygulamada
da çok nadir karşılaşılmaktadır.
Slovenya: Olumsuz davranış gösteren öğrencilerle ilgili şikayetler bu hususta bu türdeki öğrencilerin nakli ile
ilgili karar verme yetkileri bulunan okul kurullarına yapılabilmektedir.
Slovakya: İçinde en az dört aile temsilcisinin bulunduğu okul kurullarının yetkileri devlet yönetimi tarafından
2003 yılında yasal düzenleme ile genişletildi ve eğitimde özyönetim 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girdi.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Okul yönetim organı, okul kuralları, müfredat ve personel için stratejik bir
çerçeve oluşturur. Okul müdürü bu çerçeve içerisinde kararlar alır. Bir öğrencinin okuldan atılması ya da geçici
uzaklaştırılmasına yönelik karar için özel düzenlemeler uygulanır. İngiltere ve Galler'de, bu karar sadece okul
müdürü tarafından alınabilir fakat yönetim organı tarafından onaylanması gerekmektedir. Kuzey İrlanda'da
okuldan ihraç etme kararı tamamen mahalli eğitim makamı tarafından finanse edilen okullar hariç olmak üzere
her kategoride başkanlar kurulu tarafından verilmektedir.
Birleşik Krallık (SCT): Kıdemli, deneyimli öğretmenleri atama sorumluluğu Yerel Makamlarla
paylaşılmaktadır.
Türkiye: Aileler yukarıdaki konularla ilgili olarak okul organlarında yer almaz; kararlar Milli Eğitim
Bakanlığı'nın merkezi organları tarafından alınır. Okul organlarının, stratejik plan taslağı çıkarma dışında,
yukarıdaki konular hakkında düzenleme yapma yetkileri bulunmamaktadır. Her okul bir okul eylem planı içeren
stratejik bir plan geliştirmelidir. Stratejik planlamanın doğası, aileleri de içeren bütün paydaşların katılımını
gerektirmektedir fakat bu genel bir uygulama değildir. Aileler, Okul-Aile Birliği yoluyla okul faaliyetlerinde yer
alır. Bu birlik eğitimi geliştirmek için çalıştaylar düzenler ve ayrıca okul idaresiyle günlük faaliyetler üzerine
işbirliği yapar.
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MERKEZİ SEVİYEDE, KATILIMCI KURULUŞLAR ARACILIĞI İLE AİLE DANIŞMANLIĞI
AVRUPA ÜLKELERİNİN YAKLAŞIK YARISINDA GÖRÜLMEKTEDİR
Avrupa ülkelerinde, eğitim sisteminin içindeki diğer katılımcıların yanında aileleri de dahil eden genellikle bir
ulusal veya merkezi katılımcı kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar var oldukları durumlarda, danışman
sıfatıyla hareket etmekteler ve karar oluşturma sorumlulukları bulunmamaktadır.
Buna karşılık, on yedi ülkede ve Belçika'nın Almanca Konuşan Topluluğu'nda, ailelerin temsil edilmiş olduğu
ulusal düzeyde bir kurulun oluşturulması için herhangi bir özel imkan bulunmamaktadır. İtalya'da, merkezi
düzeyde bir kuruluş bulunmakla birlikte aileleri kapsamamaktadır.
Şekil B17: Ulusal ya da merkezi düzeydeki danışman kuruluşlara ailelerin katılımı, zorunlu eğitim, 2006/07

Danışman kuruluşa veli katılımı
Danışman kuruluşa veli katılımının olmaması

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Bulgaristan: 2006-2015 Okul ve Okul-öncesi Eğitime İlişkin Ulusal Programın kabulünü takiben, Eğitim ve
Bilim Bakanlığı ülke çapında bazı belediyelerde bir pilot proje başlatmıştır. Söz konusu proje, ailelerin
katılımıyla ulusal konseylerle olmaktadır. Eğer taslak Okul Eğitim Kanunu 2009'da kabul edilirse, bu türde
ulusal organlar kurulacak ve okul yönetimine ve okul yaşamının iç organizasyonuna katılıma ilişkin bu
organlara bazı yetkiler verilecektir.
Almanya: Durum bir Länder'dan diğerine değişiklik göstermektedir. Okulun yasaları ve eğitim sisteminin
yönetimi Länder'ın sorumluluğunda bulunmaktadır.
Litvanya: Litvanya Eğitim Konseyi'ne uzman değerlendirmeyi uygulamak ve Litvanya Eğitimine stratejik
konularda danışmanlık sunmak için aile temsilcileri görevlendirilmiştir. Litvanya Eğitim Konseyi yönetmeliği
hükümet tarafından onaylanmaktadır.
Polonya: Aileleri dahil eden bir ulusal kurul mevzuatta (Daha ileride değişikliklerle birlikte 1991 Eğitim Sistemi
hakkındaki kanun) sunulmuş olmakla birlikte henüz kuruluşu tamamlanıp uygulaması başlatılmamıştır.
Romanya: Aileler Okulların Yönetim Kurulu (Consiliul de Administratie al Şcolii) ve Okul Sınıflarının Aile
Temsilciler Kurulu (Consiliile Reprezentative ale parintilor pe clase, şcoala) gibi danışma organlarında yer
alırlar, fakat merkezi düzeyde daha sınırlı bir katılım bulunmaktadır.
Açıklayıcı not
Tamamen ailelerden oluşan kuruluşlar gösterilmemiştir.
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYLERİNDE ÖĞRETMENLERİN İŞVERENLERİNİN
AYNI KİŞİLER OLMA EĞİLİMİ BULUNMAKTADIR
Öğretmenleri işe alma sorumluluğuna sahip idari düzey öğretmenlerin istihdam durumları ile yakından
bağlantılıdır (Şekil D26). Bütün kariyerlerini memur olarak geçirecek öğretmenlerin işe alımı eğitim için en üst
düzeyde makama tekabül eden merkezi veya bölgesel yetkili makamlar tarafından yapılmaktadır. Bu durum on
beş Avrupa ülkesinde ya da bölgesinde aynıdır. Kuzey ülkelerinin yanı sıra Macaristan, Hollanda ve Birleşik
Krallık'ta (İskoçya), kamu kuruluşlarında çalışan öğretmenlerin işvereni yerel yetkilidir. Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Baltık ülkeleri, İrlanda, Polonya, Romanya ve Slovakya'da öğretmenleri işe almaktan okullar
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sorumludur. Son olarak, öğretmenlerin işe alınma sorumluluğu, Belçika, İsveç ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere,
Galler ve Kuzey İrlanda) söz konusu okul kategorisine bağlı olarak değişmektedir.
Birçok durumda, öğretmenin görev yaptığı eğitim makamı ile onların işe alınmasından sorumlu organ arasında
bir ilişki bulunmamaktadır. Sadece Malta, İzlanda ve Norveç gibi sınırlı sayıdaki birkaç ülkede lise
öğretmenlerini işe alan ilk ve ortaöğretim öğretmenlerini işe alandan farklıdır. Malta (bazı durumlarda) ve
İzlanda'da işveren okulken Norveç'te lise öğretmenlerinin istihdamından sorumlu merci Bölge/İl Eğitim
Komitesi'dir.
Öğretmenlerin işe alınması konusunda karar verme süreçlerinde okulların dahil olmasının kapsamının (Şekil
B15) aynı zamanda bu bilgi ile yakın bir ilişkisi vardır, zira işveren öğretmeni tayin etmede sorumluluğu olan
yetkili anlamında alınmaktadır. Bununla birlikte, okullar işverenin okul düzeyinde konuşlanmadığı (Hollanda,
Finlandiya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve Galler) okulların bazı kategorileri için) yerlerde bile
okulların tam olarak özerkliği bulunmaktadır. Bu öğretmenlerin atanması için daha yüksek bir makamın resmi
sorumluluğu olmasına rağmen okulların öğretmenlerini seçme konusunda serbest olmaları anlamına
gelmektedir.
Şekil B18: İlköğretim ve ortaöğretim kurumları öğretmen istihdam sorumluluğunun yönetim düzeyi, 2006/07
Lise

İşveren merkezi/bölgesel devlet kurumudur
İşveren belediye/yerel eğitim makamıdır
İşveren okuldur

Kaynak: Eurydice.
B
Ek Not
Belçika: Kamu kesimi okullarında çalışan öğretmenler ya kendi Toplulukları (eğitimin en üst düzeyi olan)
tarafından ya da belediyeler veya bölgeler tarafından atanabilmektedir. Özel yardım alan kesimde çalışan
öğretmenlerin işe alınması kendi yetkili makamları tarafından yapılmaktadır. Bu son durum Şekilde
gösterilmemiştir.
Almanya: Kariyerlerini devlet memuru olarak geçirmeyecek olan öğretmenlerin azınlığı bakımından
öğretmenlerin iş kontratlarını yapacak taraf ya Land ya da belediye olabilir.
Malta: Lise düzeyinde Eğitim Müdürlüğü'nün içine giren okullardaki öğretmenlerin işe alınmasından merkezi
yetkili makam sorumludur. Doğrudan Eğitim Müdürlüğü'nün altına girmeyen üç diğer lise bulunmaktadır.
Bunlar, Gençlik Koleji (genel eğitim), Malta Sanat, Fen ve Teknoloji Yüksekokulu ve Turizm Çalışmaları
Enstitüsü (her ikisi de mesleki).
Hollanda: Öğretmenler halk eğitimi için belediye üst düzey yetkilisi ve özel yardım alan eğitim kesimi için özel
kanunla yönetilen idari organ olan (bevoegd gezag) yetkili makam tarafından işe alınmaktadır.
Avusturya: İlköğretim düzeyinde ve temel eğitim veren ortaöğretim okullarında (Hauptschulen) çalışan
öğretmenler Länder tarafından işe alınır. Lisede (allgemein bildende hohere Schulen) çalışan öğretmenler ise
merkezi hükümet (Bund) tarafından işe alınır.
Slovenya: Öğretmenler, istihdam prosedürlerinin bazı öğeleri okulların sorumluluğunda olmasına karşın,
hükümet tarafından işe alınırlar.
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İsveç: İşveren okul idarecisidir, çoğu devlet okulu içinse belediyedir. Devlet-yardımı alan bağımsız okullarda
işveren normal olarak okul yönetim kuruludur.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): İşveren okulun yasal kategorisine göre değişmektedir. İngiltere ve Galler'de,
işveren yerel yetkili ya da okul yönetim kuruludur. Kuzey İrlanda'da, Eğitim ve Kütüphane Kurulu, Devlet
Yardımı alan Okullar için Katolik Konseyi ya da okul yönetim kuruludur.
Açıklayıcı not
“İşveren makam” terimi ile çalışma koşullarını belirleyerek (diğer ortaklarla işbirliği yaparak, eğer uygunsa) ve
bu koşulların yerine getirilmesini sağlayarak öğretmenlerin atanmasından doğrudan sorumluluğu olan yetkili
makam kastedilmektedir. Her ne kadar bu maksatla olan fonlar yetkili makamın bütçesinden doğrudan çıkmıyor
olabilse dahi bu terim öğretmen maaşlarının ödenmesinin sağlanmasını da kapsamaktadır. Bu konudaki
sorumluluğun okulun kendi içindeki okulun en üst yöneticisinde veya okul yönetim kurulunda (büyük bir ölçüde
veya daha az ölçüde) olan kaynakları yönetme sorumluluğundan ayırt edilmesi gerekmektedir.
Birçok ülkede, merkezi hükümet eğitim için en üst düzey yetkili makamdır. Bununla birlikte Belçika,
Almanya'da Länder ve İspanya'daki Özerk Toplulukların hükümetleri olmak üzere üç durumda kararın verilmesi
değişik bir düzeyde olmaktadır.
EĞİTİM PERSONELİNE YÖNELİK HARCAMANIN MERKEZİ OLARAK BELİRLENMESİ
EĞİLİMİ BULUNMAKTADIR, ANCAK DİĞER TÜR HARCAMALARA YEREL YETKİLİLERLE
ORTAKLAŞA KARAR VERİLİR
Merkezi ve/veya yerel hükümetler, okulların zorunlu eğitim vermeleri için tahsis olunmuş kamu harcamalarının
toplam miktarını ilgilendiren kararları söz konusu kaynağın kategorisine göre vermektedir (Şekil D9). Bununla
birlikte bazı ülkelerde, söz konusu bu organlar sadece eğitim harcamalarının toplam miktarlarının kararlarını
vermekteler ve kaynağın özel kategorileri ile ilgili kararlar okul düzeyinde alınmaktadır (Şekil B15). Seçilen
dağıtım yöntemine bağlı olarak, belirli bir kaynağın finanse edilmesi için olan miktar ya okullar arasında en
uygun şekilde paylaştırılması bakımından toplam bir meblağ olarak ya da her bir okula ayrı olarak
uygulandığında ihtiyaç duyulan toplam finansman düzeyini veren bir formül vasıtasıyla tespit edilmektedir.
Birçok ülkede, eğitim personeli için tahsis olunan genel kamu harcamaları (ya da okulların kategorilere ya da
harcamalar için olan dağıtımın kararlaştırıldığı okulların olduğu ülkelerde, okullara yönelik genel kamu
harcamaları), merkezi hükümet ya da eğitim ilgili en üst düzey yetkili makam tarafından kararlaştırılmaktadır.
Fransa, Letonya, Macaristan, Slovenya ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve Galler) karar-verme hem merkezi/üst
düzey eğitim yetkilisinde ve yerel yetkili makamda yer alırken Romanya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık
(İskoçya), İzlanda ve Norveç'te ise tek sorumluluk yerel yetkililerdedir.
Tahsis olunması gereken harcamayla ilgili karar verme prosedürleri eğitim kadrosu dışındaki personel,
operasyonel kaynaklar ve menkul eşyalar için birlikte incelenmelidir, hemen hemen bütün ülkelerde aynı
prosedürü takip ederler. Genel olarak, bu kararlar merkezi ve yerel makamlar arasında paylaşılmakta ya da
yalnızca yerel düzeyde alınmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu kararlar Belçika (Fransızca ve Almanca
konuşan Topluluklar), İrlanda, Kıbrıs, Malta, Hollanda, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda) ve Türkiye'de
merkezileştirilmiş olarak kalmıştır.
Söz konusu ülkeye bağlı biçimde merkezi olarak belirlenen kaynakları harcamaya ilişkin karar-verme dağıtımı
çok büyük ölçüde değişmektedir. Genelde, eğitim donanımı ve malzemesinin (menkul eşya üst başlığının altında
bulunan bilgisayarlar dahil olmak üzere) bir kısmı veya tamamının edinimini amaçlayan kaynaklarla ilgili
kararlar merkezi olarak alınırken kalan bölüm ile ilgili kararlar yerel olarak alınmaktadır. Bu gruptaki bazı
ülkelerde, okul ders kitapları her zaman merkezi olarak üretilmekte ve dağıtılmaktadır.
Son olarak, sabit varlıklar (taşınmazlar) için tahsis edilen kamu kaynaklarının genel miktarlarının
belirlenmesine yönelik sorumluluk düzeyiyle ilgili olarak, çoğu ülkede, sorumlulukların yerel ve merkezi düzey
yetkilileri arasında bölündüğünün fakat genellikle yerel düzeyde yoğunlaştığının da belirtilmesi gerekmektedir.
Sadece Belçika, İrlanda, Kıbrıs, Malta, Slovakya, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda) ve Türkiye'de, taşınmazlara
yatırım yapma konusunda karar-vermekten sorumlu olan tek yetkili makam merkezi/üst düzey eğitim yetkili
makamıdır. Bazı ülkelerde özel durumlarla da karşılaşılabilir, örneğin, bir belediyenin merkezi hükümetten
aldığı miktarın bir dizi kritere göre belirlendiği Hollanda. Ancak, belediyeler, bu miktarları kendi kararları
dahilinde kullanabilirler ve diğer bütçeleri ile birleştirilebilirler. Sonuç olarak, hükümet diğer kaynaklar için
toplam miktarı belirlerken belediyeler sabit varlıklar için tahsis olunan toplam miktarı etkin şekilde
belirleyebilirler.
Ayrıntılı planların karşılaştırılması açısından, bir taraftan eğitim kadrosunun parasının sağlanmasına ilişkin
kararların merkezi hükümet veya tam anlamıyla eğitimden sorumlu bölgesel kuruluşlar tarafından alınması
eğilimi bulunmakta, diğer taraftan ise operasyonel kaynaklar (geniş anlamda) için fon sağlanmasına ilişkin
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kararların yerel makamlarla paylaşılması gerekmektedir. Kararların değişik yönetsel düzeyler arasında
paylaşılması yöntemleri analiz edildiğinde; her bir ana kaynak kategorisinin (personel kadrosu, operasyonel
kaynaklar ve sermaye) doğrudan eğitime tahsis olunmayan kaynakların belirlenmesine ilişkin kararların
sorumluluğunun merkezi olmaktan çıkarılarak dağıtılması yönündeki eğilimin daha çok olduğu açıktır.
Şekil B19: Zorunlu eğitim veren okullar için tahsis edilen kamu kaynaklarının toplam miktarını belirleyen kararı
veren makamların konumları, kamu kesimi veya eşdeğeri, 2006/07
Şekil B19a: Eğitim Kadrosu

Şekil B19b: Eğitim kadrosu dışındaki
Personel, operasyonel kaynaklar

Şekil B19c: Taşınmazlar
Yerel
Merkezi/Üst Düzey

Kaynak: Eurydice.
Ek Not: Şekil B19a, B19b ve B19c
Belçika: Okulların belediyeler ve eyaletler tarafından yönetilmeleri durumunda, eyaletler Topluluklar
tarafından tahsis edilen yardımların yanı sıra bütçenin özellikle operasyonel kaynaklara ve taşınırlara ayrılıp
ayrılmayacağına karar verebilir.
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, İzlanda, Bulgaristan ve
Romanya: Tüm eğitim malzeme ve donanımı olmasa dahi kitaplar ve/veya görsel-işitsel donanım veya
bilgisayarlar, için ayrılan miktarlar merkezi düzeyde tespit edilmektedir.
Çek Cumhuriyeti: Yerel makam diğer operasyonel kaynak ve menkul eşyadan sorumlu iken, merkezi makamlar
eğitim kadrosu dışında kalan personel için tahsis olunan miktarın belirlenmesinden sorumludurlar.
Almanya: Länder (en üst karar verme düzeyi) yerel-düzey yetkililerinin taşınmazlar için fonlarını tahsis etmeleri
için kullanılan okul geliştirme planlarını yayınlarlar.
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Estonya: Devlet belirli okullara Ulusal Yatırım Programı vasıtasıyla kaynak tahsisi yapar ve yerel yönetim kendi
bütçesinden benzer özellikteki okullar için tahsisler yapar. Bu iki süreç birbirleri ile bağlantılı değildir.
Yunanistan: Taşınmazlar için olan sorumluluk Eğitim Bakanlığı ve Ekonomik İşler Bakanlığı (merkezi düzey)
ve Valilikler (yerel düzey) tarafından paylaşılırlar.
İspanya: İlköğretimde, taşınmazlara ilişkin sorumluluk, okul binalarını yapan Özerk Topluluklarla yeri
sağlayan ve okulların bakımından ve tamiratından sorumlu belediyeler arasında paylaştırılmaktadır.
Ortaöğretim düzeyinde, okul binalarına ilişkin harcamalarla ilgili tüm sorumluluk Özerk Topluluklarındır.
Fransa: Finansmana yönelik yeni bir anayasa, akademik yetkililere (okul bölgesel yetkililer) merkezi yetkililerle
işbirliği içerisinde bulunarak, öğretim personeline ödenecek maaşlar da dahil olmak üzere okullara ayrılan kamu
harcamalarının miktarını belirleme sorumluluğu vermektedir.
İtalya: Yerel düzey kendi bütçelerinden bazı operasyonel kaynakları (örneğin ilköğretimler için ders kitapları)
temin etmekten sorumludurlar.
Letonya: Merkezi düzey ücretlerin miktarını ve ödenme prosedürlerini belirlemektedir, ve yerel yönetim ulusal
bütçeden ayrılmış olan sübvansiyonları tahsis etmekte ve bunları yerel gelirlerle desteklemektedir. Benzer
şekilde hem merkezi hem de yerel düzeyler taşınmazlarla ilgili harcamaların toplam miktarını
paylaşmaktadırlar.
Litvanya: Öğretim ve yönetim kadrosu, sosyal pedagoglar ve kütüphaneciler, ders kitapları ve diğer eğitim
yardımları için kişi başı modeline dayanan yeni bir finansman sistemi 2002 yılından itibaren yürürlüktedir.
Fonlar merkezi hükümet tarafından tahsis edilmektedir. Diğer kaynak kategorileri (eğitim personeli dışında
kalan diğer personel, operasyonel kaynaklar, taşınır ve taşınmaz mallar) belediyelerin sorumluluğunda
kalmaktadır.
Lüksemburg: Yerel düzey ilköğretimdeki öğretim personelinden daha fazla diğer kaynaklardan sorumludur ve
merkezi düzeyin ortaöğretimde sorumluluğu bulunmaktadır.
Macaristan: Yerel yönetimlerin, yardımların dağıtımına yönelik geniş yetkileri bulunmaktadır. Yardımlar,
2007'de tanıtılan performans göstergelerine göre belirlenmektedir.
Avusturya: İlköğretimde ve ortaöğretim birinci kademede (Hauptschulen) ve Politeknik Okullarda
(Polytechnische Schulen) yerel düzey öğretim kadrosu dışında kalan personel, operasyonel ve sermaye
kaynaklarından sorumludur; genel eğitim veren ortaöğretim okulları ve liselerde (ofallgemein bildende hohere
Schulen) sorumluk merkezi düzeyde olmaktadır.
Polonya: Öğretim kadrosu için kaynak düzeyini belirlerken, yerel makamlar ücretler, sınıf büyüklükleri ve
öğrenci/öğretmen oranları ile ilgili mevzuatı uygulamak durumundadırlar, bununla birlikte bu miktarı kendi
gelirlerinden destekleyebilirler.
Portekiz: ISCED 1 düzeyinin ilk aşamasını sunan okullarda yerel düzey operasyonel kaynaklar ve menkul
eşyalardan ve sermaye kaynaklarından sorumludur.
Romanya: Yeni yapı, rehabilitasyon, konsolidasyon, yararlanma ve ana mal onarımları devlet bütçesinden ve
yerel bütçelerden karşılanmaktadır.
Slovenya: Yerel düzey, merkezi düzeyin de bazı yardımları ile taşınmazlar için finansman temin etmektedir.
Eğitim Bakanlığı ihale açmakta ve yerel yatırım programlarını duyurulmuş bulunan öncelik kriterlerine göre
onaylamaktadır.
Finlandiya: Taşınmaz yatırımları için hükümetten finans temin edilmesi için projenin Eğitim Bakanlığı
tarafından ulusal finansman planının bir bölümü olarak bütçeye uygun olarak onaylanması gerekmektedir.
Birleşik Krallık (İngiltere/Galler//Kuzey İrlanda): Okullar gelir fonlarının çoğunu global bir miktar olarak alır.
Bu fondan farklı harcama kategorileri için fonun dağıtımından sorumludur.
Lihtenştayn: İlköğretimde, yerel düzey operasyonel kaynaklardan sorumludur. Bu sorumluluk sermaye
kaynakları için yerel ve merkezi düzeyler arasında paylaşılırken ortaöğretim düzeyi söz konusu olduğunda
merkezi düzeyde bulunmaktadır.
Türkiye: Yerel idareciler ayrıca öğretim personelinin dışında harcama için kaynak tahsis etmelidir, fakat merkezi
katkılarla karşılaştırıldıklarında çok küçük kalır.
Açıklayıcı not
Kaynak kategorileri şu şekilde ele alınmaktadır: eğitim kadrosu, eğitim kadrosu haricindeki personel, eğitim için
gerekli operasyonel kaynaklar, diğer operasyonel kaynaklar, taşınır ve taşınmazlar. Finansal verinin toplanması
bu altı kategoriyi üç ana kategori halinde gruplandırmaktadır, diğer bir deyişle personel için cari harcamalar,
diğer cari harcamalar ve sermaye harcamaları. Bununla birlikte idari karar verme bakış açısından, kategorileri
daha değişik gruplandırmak daha yararlı olabilmektedir, diğer bir deyişle a) eğitim kadrosu, b) eğitim kadrosu
dışında kalan personel, operasyonel kaynaklar ve taşınır ve c) taşınmazlar.
Cari harcamalar süre giden yılda kullanılan ve yıllık olarak yenilenmesi gereken malları ve hizmetleri
kapsamaktadır.
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Sermaye harcamaları bir yıldan daha fazla süren varlıkları içermektedir. Sermaye harcamaları ile donanım,
mobilyalar ve bilgisayarların (taşınırlar) yanı sıra inşaat, yenileme veya binalara yapılan önemli tamiratlar
kastedilmektedir. Bununla birlikte belirli bir sabit miktarın altındaki küçük harcamalar operasyonel giderlere
dahil edilmektedir.
Hedef nüfusla desteğin özel programlarına (etnik azınlıkların öğrencileri için eğitim eylem bölgeleri,
programları gibi) ilişkin okullar için kaynaklar bu Şeklin içine dahil edilmemişlerdir.
Birçok ülkede merkezi hükümet eğitim için en üst düzey makamdır. Bununla birlikte üç durumda karar verme
değişik düzeyde gerçekleşmektedir, diğer bir deyişle Belçika'daki Toplulukların hükümetlerinde, Almanya'daki
eyaletlerde ve İspanya'nın Özerk Topluluklarında.
Sadece kamu kesimindeki okullar göz önünde tutulmuştur. Bununla birlikte, üç ülke (Belçika, İrlanda ve
Hollanda) destek alan özel okullarda öğrencilerin önemli bir miktarını kaydettiklerinden ve kamu kesimindeki
okullarda eşdeğer olarak nitelendirildiklerinden dahil edilmişlerdir.
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C
KATILIM
AVRUPA'DAKİ NÜFUSUN NEREDEYSE %20'Sİ EĞİTİM GÖRMEKTEDİR
Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda öğrencilerin genel nüfusa oranı % 15 ile % 25 arasındadır. İzlanda %25 kayıt
düzeyine sahip tek ülkedir.
Ulusal demografik yapıların okula katılım oranları ile bir bağlantısı bulunmaktadır. Daha genç nüfus okula daha
fazla oranda kayıtlıdır. Avrupa'daki durum şöyledir; 0-9 yaş grubu en az kalabalık gruptur, bu grubu 10-19 yaş
grubu izlemektedir. Son beş yıldaki gençlerin sayısındaki azalma (Şekil A1) nüfustaki öğrencilerin yaklaşık
%5'lik düşüşünü açıklayabilmektedir. Şekil A4.1'de sunulan 5-9 yaş grubundaki sayının öngörülen büyüme
oranları zorunlu eğitim yaşındaki öğrenci sayısındaki azalma eğilimini destekleyebilir.
Şekil C1: Okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar öğrencilerin (ISCED 1-6) toplam nüfus içindeki oranı,
2006

Kaynak: Eurostat, UOE ve nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika: Bağımsız özel gruplarla ilgili veriler hariç tutulmuştur.
Kıbrıs ve Lihtenştayn: Yükseköğretim öğrencilerinin çoğu ülke dışında okumaktadır ve okula kayıt olma
verilerine dahil edilmemiştir, bununla birlikte nüfus verilerine dahil edilmiştir.Bu nedenle gösterge tahminlerin
altındadır.
Lüksemburg: Yükseköğretim öğrencilerinin çoğu yurtdışında okumaktadır, bu nedenle dahil edilmemiştir. Aynı
zamanda ISCED 1, 2 ve 3 düzeyindeki öğrenciler de yurt dışında okumaktadırlar ve bu nedenle veriye dahil
edilmemiştir.
Açıklayıcı not
Okula kayıt verisi kurumların sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın tüm eğitim sistemini kapsamaktadır.
Nitelik kazandırmaya yönelik ve standart eğitim programlarına benzer veya standart eğitim programlarının
kapsamlarına benzer konuları kapsayan yetişkin eğitim programlarının yanı sıra bütün standart eğitim
programları veriye dahil edilmiştir. Öğrenim kurumları ve öğrencilerin gereksinimlerinden bağımsız olmak
üzere bütün özel eğitim programları dahil edilmişlerdir. Tamamen iş bazlı ve resmi eğitim makamının denetimi
olmayanlar hariç olmak üzere bütün çıraklık eğitim programları dahil edilmişlerdir. Kısmi ve tam gün
öğrencileri dahil edilmişlerdir.
Okula kayıtlı öğrenciler birden çok programa kayıt olsalar dahi sadece bir kez sayılmışlardır.
3-19 YAŞ ARASINDAKİLERİN %90'INDAN FAZLASI EĞİTİM GÖRMEKTEDİR
Tüm Avrupa ülkelerinde, 3-19 yaş grubu arasında eğitime katılım oranı yüksek düzeydedir: eğitimin herhangi
bir düzeyinde öğrenim görenlerin oranı on altı ülkede %90'ın üzerindedir ve Belçika, Estonya ve Fransa'da ise
%95'in üzerindedir.
3-19 ve 3-29 yaş grupları okula kayıt olmada Avrupa'nın tamamında 3-29 yaş grubunda belirgin bir biçimde
düşüş göstermektedir, bu düşüş Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda ortalama %30 düzeyindedir. Bu duruma ters
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olarak bu düşüş Danimarka, Finlandiya ve Türkiye'de iki yaş grubu arasında %20'den daha azdır.
Devam edilen eğitim programından bağımsız olarak daha az sayıda gencin 19 yaşından sonra eğitim
programlarına katıldığı anlamına gelmektedir. Avrupa Birliğindeki ortalama 3-29 yaş grubu için yaklaşık
%65'dir (ve 3-19 yaş grubu için %92'in üzerindedir). Katılımdaki bu düşüş kesinlikle zorunlu eğitimin sona
ermesiyle ilgilidir (Şekil C10). Sadece Belçika ve Kuzey ülkelerinde katılım oranları 3-29 yaş grubu için
%70'den fazladır.
Şekil C2: 3-19 ve 3-29 yaş grubundaki öğrencilerin oranları, 2006

3-29 yaş

3-19 yaş

Kaynak: Eurostat, UOE ve nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika: Bağımsız özel gruplara ilişkin veriler hariç tutulmuştur.
Kıbrıs ve Lihtenştayn: Yükseköğretim öğrencilerinin çoğu ülke dışında okumaktadır ve okula kayıt olma
verisine dahil edilmemiştir, bununla birlikte nüfus verisine dahil edilmiştir. Bu nedenle gösterge tahminlerin
altındadır.
Lüksemburg: Yükseköğretimdeki öğrencilerin çoğu yurt dışında okumaktadırlar ve veriye dahil
edilmemişlerdir. Aynı zamanda ISCED 1, 2 ve 3 düzeyindeki öğrencilerin çoğunluğu yurt dışında okumakta olup
okul kayıt verinse dahil edilmemişler ancak nüfus verisine dahil edilmişlerdir. Bu nedenle yaş itibariyle olan
bütün katılım oranları normal değerlerin altındadır. ISCED 5 düzeyinde yaş itibariyle olan veri eksiktir.
Açıklayıcı not
3-19 ve 3-29 yaşlarında kamu ve özel kurumlarda ISCED düzeyinde olan bütün öğrenciler değerlendirmeye
dahil edilmişlerdir. Öğrenci adetleri nüfus içinde tekabül ettikleri yaş grupları itibariyle dağıtılmışlardır. Nüfus
verisi 1 Ocak 2002 tarihine aittir.
Okula kayıt verisi kurumların sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın tüm eğitim sistemini kapsamaktadır.
Nitelik kazandırmaya yönelik ve standart eğitim programlarına benzer veya standart eğitim programlarının
kapsamlarına benzer konuları kapsayan yetişkin eğitim programlarının yanı sıra bütün standart eğitim
programları veriye dahil edilmiştir. Okul öncesi eğitim en az üç yaşında olan çocukların eğitim ve gelişme
ihtiyaçlarını karşılamak için planlanmıştır. Öğrenim kurumları ve öğrencilerin gereksinimlerinden bağımsız
olmak üzere bütün özel eğitim programları dahil edilmişlerdir. Tamamen iş bazlı ve resmi eğitim makamının
denetimi olmayanlar hariç olmak üzere bütün çıraklık eğitim programları dahil edilmişlerdir.
ERKEKLERDEN DAHA YÜKSEK BİR YÜZDEYLE KIZLAR EĞİTİM YA DA ÖĞRETİME
KATILMAKTADIR
Avrupa Birliği'nde, ortalama olarak, 15-24 yaşları arasındaki kızların %60'dan biraz daha fazlası, erkeklerde bu
oran %57, eğitim ya da öğretime katılmaktadır. Cinsiyetler arasındaki kayıt oranı farklılıkları genellikle
farklılığın %7'den fazla olduğu Estonya, Yunanistan, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Portekiz, Slovenya ve
İsveç'tedir. Sadece Almanya ve Hollanda'da, erkeklerle kızların kayıt oranları arasında bir denge vardı.
Lihtenştayn'da erkeklerin katılım oranı kızlardan yüksekti, fakat burada yurtdışında okuyan öğrenciler
araştırmaya dahil edilmemiştir bu yüzden cinsiyete göre kayıt oranları eksik değerlendirilmiştir ya da güvenilir
değildir.
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Şekil C3: 15-24 yaşları arasındaki genç nüfusun cinsiyete göre eğitim ve öğretimdeki yüzdeleri, 2006

Kızlar

Erkekler

Kaynak: Eurostat, İşgücü anketi (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Almanya, İtalya ve Polonya: Veriler, ISCED 6 düzeyindeki öğrencileri hariç tutmaktadır.
Kıbrıs ve Lihtenştayn: Araştırmaya genel olarak ülkede yaşayan fakat yurt dışında eğitim gören öğrenciler
katılmamıştır
Lüksemburg: Kısmı kapsam: ISCED 5A ve ISCED 5B programlarının kapsamı kısmi olduğundan veriler eksik
değerlendirilmiştir. Yurtdışında birçok öğrenci okumaktadır ve kayıt sayılarına dahil edilmemiştir ancak nüfus
verilerinde bulunmaktadırlar; bu yüzden yaşa göre tüm katılım oranları eksik değerlendirilmiştir.
Açıklayıcı not
Eğitim gören bir kişi, anket öncesinde dört haftalık bir süreçte bir tür eğitim ya da yetiştirmeye tabi tutulmuştur.
Toplanan veriler, ankete katılan kişinin şu andaki ya da gelecekteki istihdamı ve devam edeceği herhangi bir
eğitim öğretim süreci ile ilgili olsun ya da olmasın her türlü eğitim ya da mesleki yetiştirme ile ilgilidir.
ÇOĞU ÜLKEDE 15 YAŞINDAKİLERİN %10'UNDAN DAHA AZININ GÖÇMEN GEÇMİŞİ VARDIR
PISA 2006 araştırmasına göre, aileleri yurt dışında doğmuş olan 15 yaşındaki öğrenciler verilerin elde
edilebildiği ülkelerin çoğunda %10'dan daha azını oluşturmaktadır.
Belçika (Fransızca ve Almanca Konuşan Topluluklar), Almanya, Estonya, Fransa, Hollanda, Avusturya,
Slovenya ve İsveç'te göçmen geçmişi olan 15 yaşındakilerin oranı bu yaştaki toplam okul öğrenci sayısının %
10'u ile % 20'si arasındadır. Göçmen geçmişi bulunan öğrencilerin oranı toplam 15 yaş okul öğrencileri arasında
Lüksemburg ve Lihtenştayn'da üçte bir oranından daha fazlasına ulaşmıştır.
Bu katılım oranları toplam nüfusun içerisinde yabancı gençlerin oranını gösteren demografik veri ile tutarlılık
göstermekte (Şekil A5) ve göç konusundaki tarihi eğilimleri yansıtmaktadır.
Şekil C4: Göçmen geçmişi olan öğrencilerin 15 yaşındaki toplam öğrenci nüfusu içindeki oranı, 2006

Çalışmaya katılmayan ülkeler

Kaynak: OECD, PISA 2006 veritabanı
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Açıklayıcı not
Öğrencilerin soru formlarında öğrencilerden kendilerinin doğum yerlerinin yanı sıra anne ve babalarının da
doğum yerlerini belirtmeleri istenmişti. Göçmen geçmişli öğrencilerin kategorisi anne ve babalarının yurt
dışında doğduğunu belirten öğrencilerin kendi doğum yerlerinden bağımsız olarak oluşturulmuştur.
Örnekleme prosedürü önce okulları daha sonra öğrencileri seçmeyi kapsıyor (15 yaşında 35 öğrenci) Her
öğrenciye okuduğu okulun büyüklüğünden bağımsız olarak aynı seçilme ihtimalinin olmasına çalışılmıştır.
PISA araştırması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, bakınız Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümü.
EĞİTİME 4 YAŞINDA KATILIM HEMEN HEMEN TÜM AVRUPA ÜLKELERİNDE
ARTMAKTADIR
Okul öncesi eğitime kayıt neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde gönüllü olarak yapılmaktadır. Sadece iki ülke,
Lüksemburg ve Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda), dört yaşında çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunlu
kılmıştır. Okul öncesinde verilen eğitime başlamanın kavramsal yaşı bütün eğitim sistemlerinde ülkeden ülkeye
değişmektedir (Şekil B1).
Okul öncesi eğitime katılım oranları mevcut eğitime bağlıdır, ancak Avrupa'nın hemen hemen her yerindeki
genel eğilim, okul öncesi eğitime ya da ilköğretime kaydolan 4-yaşındaki çocukların sayısında artış yönündedir.
2006'da, Belçika, Fransa ve İtalya'da neredeyse tüm 4 yaşındaki çocuklar eğitime kayıt yaptırmıştır. Bütün bu
ülkelerin geleneksel olarak bu yaş için kayıtları doludur. Danimarka, Almanya, İspanya, Lüksemburg,
Macaristan, Malta, Birleşik Krallık, İzlanda ve Norveç'te %90'ının üzerinde bir oranda katılım bulunmaktadır.
Bu grup ülkede katılımdaki artış özellikle Almanya ve Norveç'te, son beş yılda %10'un üzerinde büyümeyle
birlikte, görülmektedir.
Bütün diğer ülkelerde, İrlanda, Polonya ve Finlandiya dışında, 4 yaşındaki çocukların %50'sinden fazlası
2005/06'da okul öncesi eğitime ya da ilköğretime kayıt yaptırmıştır. Ayrıca, Kıbrıs, Letonya, Romanya,
Slovenya ve İsveç, son beş yılda kayıt sayısında %10'dan daha fazla büyümeyle birlikte, kayıttaki en büyük artışı
göstermiştir. Sadece çok az ülkede kayıtlarda bir düşüş görülmektedir, bu da başlıca nüfustaki yıllık sapmalarla
ve eğitim istatistikleri zaman serileriyle açıklanmaktadır. Son olarak, 2006'da Türkiye sadece %7 katılımla 4
yaşındaki çocuklarda en düşük kayıt düzeyine sahiptir.
Şekil C5: 1979/80'den 2005/06'ye kadar 4-yaş grubu çocukların okul öncesi eğitime ve ilköğretime (ISCED 0-1)
katılım oranlardaki değişim

Kaynak: Eurostat, UOE ve nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika: Verilere bağımsız özel kuruluşlar dahil edilmemiştir.
Almanya: 1979/80 ve 1989/90 verileri Federal Cumhuriyetin önceki bölgesine aittir.
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İrlanda: ISCED 0 düzeyinde kamu kesimi tarafından sağlanan eğitim hizmeti bulunmamaktadır. Çocukların pek
çoğu ilköğretim öncesi müfredatı özel kurumlarda izlemektedir, ancak veriler büyük bir bölümü
kapsamamaktadır. Zaman serisi, ISCED 76'da okul öncesi olarak sınıflandırılan (tipik süresi bir yıl) ISCED 97
programları ile kırılmıştır.
Hollanda: Veriler, şekiller 1 Ekim'de okul (öncesi) eğitimdeki öğrenci sayısına göre olduğundan tahminden
düşüktür. 1 Ekim ve 31 Aralık arasında, 3 yaşındakilerin dörtte biri 4 yaşına girer ve bundan dolayı okul-öncesi
eğitime girme hakları ortaya çıkar. Hemen hemen hepsi de bunu yapar.
Birleşik Krallık: 2005/06 verileri gözden geçirilmiş bir yönteme dayanmaktadır. Çocuk, Okul ve Aile Bakanlığı
gözden geçirilmiş yöntemi kullanarak önceki yıllar için şunların tahmininde bulunmuştur: 1979/80: %83.0;
1989/90: %85.0; 1999/2000: %87.1.
Açıklayıcı not
Okul öncesi eğitim (ISCED 0) en küçük 3 yaş grubundaki çocukların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamak
üzere tasarlanmıştır. Okul öncesi eğitim için eğitim konusunda özel yeterlikli sahibi personel işe alınmalıdır.
Eğitim konusunda özel yeterlikli kadro zorunluluğu bulunmayan, gündüz yuvaları, oyun grupları, ve gündüz
bakım evleri dahil edilmemiştir.
Gösterge, okul öncesi eğitim alan 4-yaş grubu çocuk sayısı, toplam nüfustaki 4 yaş grubu çocuk sayısına
bölünerek hesaplanmıştır.
Bazı ülkelerde, kayıt oranı %100'den fazla görünmektedir. Bunun sebebi yıl içinde değişik tarihlerde yapılan
farklı araştırmalardan elde edilen iki farklı veri grubu üzerinden hesaplanmış olmasıdır (nüfus ve eğitim).
Rakam 100'ü göstermek üzere oransal olarak aşağı doğru yuvarlanmıştır.
Nüfus verileri referans alınan yılın 1 Ocak tarihine aittir.
OKUL-ÖNCESİ EĞİTİME KAYIT ÇOCUKLARIN YAŞIYLA BİRLİKTE ARTMAKTADIR
Çocukların okul öncesi eğitime başlama yaşları ülkeden ülkeye değişmektedir. Eğitim genellikle, en az 3 veya 4
yaşında olan çocuklar için verilmektedir (Şekil B1). Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasında bu yaşlarda okul
öncesi eğitime toplu halde katılım (%80'nin üzerinde) söz konusudur.
Yunanistan, Kıbrıs, Letonya, Romanya, Slovenya, Slovakya ve Lihtenştayn'da, çocukların çoğu okul öncesi
eğitime 5 yaşında başlarken Bulgar, Litvanyalı, Polonyalı ve Finlandiyalı çocukların çoğu ise bir yıllık okul
öncesi eğitime 6 yaşlarında kaydolmaktadırlar.
Belçika, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Kıbrıs, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovenya, İzlanda ve
Norveç'teki çocukların %90'dan fazlasının ISCED 1'e geçişi 6 yaşında olmaktadır. Bu ülkelerde, çok az sayıda
çocuğun 6 yaşında okul öncesi eğitimde kaldığı (%3-7 arasında) Belçika, Lüksemburg, Portekiz ve Slovenya
hariç, katılım oranları bu sebeple, okul eğitimine teorik başlama yaşı ile çakışmaktadır. Almanya, Avusturya ve
Slovakya'da 6 yaş grubu çocukların yaklaşık %40'ı hala okul öncesi eğitimdedir. İrlanda'da, tüm çocukların
yarısı, 4 yaşında okul eğitimine kayıt olmaktadır; bu sayısı 5 yaşında, çocukların tamamının kaydolması
düzeyine yükselmektedir. Birleşik Krallıktaki 5 yaşındaki çocukların tamamı ve Malta'daki 5 yaşındaki
çocukların yaklaşık %70'i okul eğitimine kayıt yaptırmaktadır.
Bulgaristan, Danimarka, Üç Baltık ülkesi, Macaristan, Polonya, Romanya, Finlandiya ve İsveç'te pek çok çocuk
için okul eğitimine başlama yaşı 7'dir. Ancak, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Letonya, Litvanya, Macaristan ve
Romanya'da 7 yaşındaki çocukların %3'ünden daha fazlası okul öncesi eğitimde kalmaktadır. Çek Cumhuriyeti
ve Macaristan'da bu durum, belirli bir tarihten sonra doğan çocukların zorunlu okul eğitimine başlamak için bir
yıl beklemeleri gerektiği koşulu ile açıklanabilir. Çek Cumhuriyetinde, bu durum ayrıca, zorunlu eğitimin
(ailelerin talebi ve okul yönetiminin kararı ile) çocukların yaklaşık %20'si için uzatılmasına da bağlıdır. Letonya
ve Litvanya'da okul eğitimine başlamanın ertelenmesi, çocukların yeterli olgunluk düzeyine ulaşamamalarına
bağlıdır (Şekil B4).
Ek Not: Şekil C6
Belçika: Verilere bağımsız özel kuruluşlar dahil edilmemiştir.
İrlanda: ISCED 0 düzeyinde kamu kesimi tarafından sağlanan eğitim hizmeti bulunmamaktadır. Çocukların pek
çoğu okul öncesi müfredatı özel kurumlarda izlemektedir, ancak veriler büyük bir bölümü kapsamamaktadır.
Hollanda: Milli Eğitim Sistemi'ne göre (bakınız Şekil B1), ilköğretim dört yaşında başlar ve beş yaşından
itibaren zorunludur. Yine de, eğitimin ilk iki yılı ISCED 0 ve ISCED 1 düzeyine göre sınıflandırılmıştır ve 6
yaşında başlar.
Açıklayıcı not
Okul öncesi eğitim (ISCED 0) en küçük 3 yaş grubundaki çocukların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamak
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üzere tasarlanmıştır. Okul öncesi eğitim için eğitim konusunda özel ehliyetli personel işe alınmalıdır. Eğitim
konusunda ehliyetli kadro zorunluluğu bulunmayan, gündüz yuvaları, oyun grupları, ve gündüz bakım evleri
dahil edilmemiştir.
ISCED 1 programları, okuma, yazma ve matematik konularında temel eğitim ve bununla birlikte diğer konuların
basit anlatımlarını vermek üzere tasarlanmıştır.
Bu gösterge ISCED 0 ve 1 düzeylerine, 3 ile 7 yaş arasındaki her yaş için katılım oranlarını ve küçük yaşlarda
eğitime kayıt modellerini göstermektedir.
Bazı ülkelerde, kayıt oranı %100'den fazla görünmektedir. Bunun sebebi yıl içinde değişik tarihlerde yapılan
farklı araştırmalardan elde edilen iki farklı veri grubu üzerinden hesaplanmış olmasıdır (nüfus ve eğitim).
Rakam 100'ü göstermek üzere oransal olarak aşağı doğru yuvarlanmıştır.
Nüfus verileri 1 Ocak 2006 tarihine aittir.
Şekil C6: Yaşa göre okul öncesi ve ilköğretime katılım oranları (ISCED 0 ve 1), 2006
Yaşlar

Yaşlar
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ISCED 0

ISCED 1

Kaynak: Eurostat, UOE ve nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
GENÇ İNSANLARIN ÇOĞU LİSE EĞİTİMİNE 16 YAŞINA KADAR KAYDOLMAKTADIR
Yaşları 15 ila 19 arasında değişen genç insanlar için okuldan yükseköğretime doğru giden bu yol, Avrupa'daki
eğitim sisteminin farklı örgütsel yapılarını yansıtmaktadır (Şekil B1). Bazı ülkelerde, ISCED 2'nin süresi, daha
yükseköğretim düzeylerine geçişe hazırlamak üzere belirgin şekilde uzundur. Diğer ülkelerde, ISCED 3 ve onu
izleyen düzeylere geçiş genellikle daha genç yaşlarda olmaktadır.
Ortalamada, Avrupa'daki genç nüfusun yaklaşık yarısı ISCED 3 düzeyine 15 yaşında kaydolmaktadır ve bu
katılım 17 yaşında yaklaşık %80'e kadar artmıştır. 19 yaşında, eğitime katılan gençler ISCED 3'le ISCED 5
arasında bölünmüştür ve ayrıca küçük bir oran da ISCED 4 düzeyinin bulunduğu yerlerde (19 yaşındaki nüfusun
yaklaşık %5'i) bu düzeydedir. Avrupa'daki ülkelerin pek çoğunda ISCED 3'e geçiş, tüm veya hemen hemen tüm
genç insanlar için 16 yaşında gerçekleşmektedir. Belçika, İtalya, Kıbrıs, Avusturya ve Slovenya'da bu geçiş,
neredeyse tümüyle 15 yaşında tamamlanmaktadır. Birleşik Krallıkta ise,15 yaşındakilerin tamamı ISCED 3'e
kayıt olmuş durumdadır.
Bazı ülkelerde, ISCED 2'den geçiş daha ileri yaşlarda olmaktadır. ISCED 2'ye 15 yaşında katılım oranı on bir
Avrupa ülkesinde %90'ının üzerindedir. Danimarka, Almanya, İspanya, Litvanya, Hollanda ve Portekiz'de 17
yaşındaki öğrencilerin %10'u ile %20'si arası ISCED 2'de kayıtlıdır. Bu durum, bu ülkelerdeki ortaöğretim
eğitiminin süresinden (Danimarka'da bazı durumlarda 16 veya 17 yaşına kadar devam etmektedir, Hollanda'da
VMBO düzeyine kadar olan durumda, genelde, ISCED 2 olarak da düşünülebilir) ve/veya öğrencilerin
ulaşmaları gereken düzeydeki başarısızlıklarından ötürü bir yılı tekrar etmek zorunda kalmalarından
kaynaklanmaktadır.
Avrupa'nın hemen her yerinde, Almanya ve Avusturya haricinde, 19 veya 18 yaşında ISCED 4'e kaydolan
öğrenci sayısı ISCED 5'e kaydolanlardan fazladır. Ancak, bazı ülkelerde (Danimarka, Kıbrıs, Hollanda,
Finlandiya, İzlanda ve Lihtenştayn) bu yaş için ISCED 4 düzeyinde belirgin bir eğitim verilmemektedir (Şekil
B1).
Ek not: Şekil C7
Belçika: Bağımsız özel kuruluşlar dahil değildir. 'sosyal ilerleme' için eğitim gören öğrenciler dahildir.
Kıbrıs ve Lihtenştayn: Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin çoğu yurt dışında okumaktadır ve bu öğrenciler
kayıt verilerine dahil edilmemekte ancak nüfus verilerinde sayılmaktadır. Bu suretle, oran tahminin altındadır.
Lüksemburg: Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin çoğu yurt dışında okumaktadır ve dahil edilmemiştir.
Aynı zamanda yurt dışında ISCED 1, 2 ve 3 düzeylerinde eğitim gören öğrenciler kayıt verilerine dahil
edilmemiş ancak nüfus verilerine dahil edilmişlerdir, dolayısıyla, yaşa göre olan bütün katılım oranları
tahminlerin altındadır. ISCED 5 düzeyinde yaşa göre veri bulunmamaktadır.
Açıklayıcı not
Okula kayıt verisi kurumların sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın tüm eğitim sistemini kapsamaktadır.
Nitelik kazandırmaya yönelik ve standart eğitim programlarına benzer veya standart eğitim programlarının
kapsamlarına benzer konuları kapsayan yetişkin eğitim programlarının yanı sıra bütün standart eğitim
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programları veriye dahil edilmiştir. Öğrenim kurumları ve öğrencilerin gereksinimlerinden bağımsız olmak
üzere bütün özel eğitim programları dahil edilmişlerdir. Tamamen iş bazlı ve resmi eğitim makamının denetimi
olmayanlar hariç olmak üzere bütün çıraklık eğitim programları dahil edilmişlerdir.
Okula kayıtlı öğrenciler birden çok programa kayıt olsalar dahi sadece bir kez sayılmışlardır.
Bazı ülkelerde, kayıt oranı %100'den fazla görünmektedir. Bunun sebebi yıl içinde değişik tarihlerde yapılan
farklı araştırmalardan elde edilen iki farklı veri grubu üzerinden hesaplanmış olmasıdır (nüfus ve eğitim).
Rakam 100'ü göstermek üzere oransal olarak aşağı doğru yuvarlanmıştır.
Nüfus verileri 1 Ocak 2006 tarihine aittir.
Şekil C7: Ortaöğretim birinci kademeden yükseköğretime kadar yaşa göre katılım oranları (ISCED 2'den 6'ya),
2006
Yaşlar

Yaşlar
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ISCED 2

ISCED 3

ISCED 4

ISCED 5-6

Kaynak: Eurostat, UOE ve nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
PEK ÇOK ÜLKEDE GENEL EĞİTİME KAYIT BÖLGESEL DÜZEYDE KARŞILAŞTIRILABİLİR
Her ne kadar ülkeler arasında, genel lise eğitimine (mesleki eğitim öncesi dahil) kaydolan öğrencilerin
yüzdelerine göre dikkate değer değişimler varsa da (Şekil C9), bu öğrencilerin dağılımı ulusal düzeyde bölgeler
arasında oldukça tekdüzedir. Bir başka deyişle, yüksek ulusal katılım oranı genellikle yüksek bölgesel oranlar
anlamına gelmektedir ve bunun tersi de olabilir. Başkentin olduğu bölgeler genel eğitime yüksek katılım
olduğunu göstermektedir.
Şekil C8: NUTS bölgeleri itibariyle genel eğitim programına devam eden lise öğrencilerinin (ISCED 3)
yüzdeleri, 2006

Kaynak: Eurostat, UOE ve nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
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Ek Not
Belçika: Bağımsız özel kuruluşlar dahil değildir.
İrlanda ve İsveç: Katılım verileri 2005 yılındandır.
Birleşik Krallık: ISCED 4, mesleki ISCED 3'e dahil edilmiştir.
Açıklayıcı not
Bu gösterge, tam zamanlı ve yarım zamanlı, genel ve mesleki lise eğitimine kaydolan öğrenci sayısını, bölgedeki
tüm lise eğitimi alan öğrencilere oranı şeklinde göstermektedir.
Bütün standart eğitim programları dahil edilmiştir. Konu kapsamı standart eğitim programları ile aynı olan, veya
benzer niteliklerin kazanılmasına yol açan ve ilgili standart programlara karşılık gelen bütün yetişkin eğitim
programları dahil edilmiştir. Herhangi bir resmi eğitim yetkilisinin gözetiminde yapılmayan ve tamamıyla iş
bazlı olan eğitimler haricinde çıraklık programları dahil edilmiştir.
Bölgeler NUTS sınıflandırmasına uygun olarak tanımlanmıştır (Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne
bakınız)
NUTS 2 düzeyinin kullanıldığı Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Portekiz, Slovakya, Finlandiya ve İsveç
dışındaki bütün ülkelerde NUTS 1 düzeyi kullanılmaktadır.
Bölgeler arasındaki en büyük eşitsizlik daha büyük Avrupa ülkelerinde görülmektedir: Almanya'da bölgelerdeki
yüzdeler %29.5'dan (Sachsen) %49.6'ya (Nordrhein-Westfalen) kadar değişmektedir; Fransa'da denizaşırı
départements'larda %52.4'den Île de Fransa'daki %64.1 arasında dalgalanmaktadır ve Birleşik Krallık'ta büyük
oranda öğrenci, Birleşik Krallık'ın geri kalan kısmından bu oran Londra'yla (%52.6) ya da Kuzey Doğu
bölgesiyle (%52) karşılaştırıldığında, Kuzey İrlanda'da (%65.3) mesleki ortaöğretimden ziyade genel eğitime
kaydolmuştur.
MESLEKİ EĞİTİMDE ERKEKLER KIZLARDAN FAZLADIR
Avrupa düzeyinde, mesleki ve genel eğitim öğrencileri arasında göreceli bir denge vardır, yine de ülkeler
arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Romanya, Slovenya ve
Finlandiya'da, mesleki eğitim öğrencileri ortaöğretim ikinci kademedeki tüm öğrencilerin %60'ından fazlasına
karşılık gelir. Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya ve Lihtenştayn'daki meslek liselerinde istisnai olarak
yüksek katılım oranları (tüm öğrencilerin %70'inden daha fazla) bulunmaktadır. Ancak, Kıbrıs, Litvanya ve
Macaristan'da, genel ortaöğretim ikinci kademedeki öğrencilerin oranı %70'ten daha fazla ve Estonya, İrlanda,
Yunanistan, Letonya ve Portekiz'de %60 - %70 arasındadır.
Katılım oranlarının dağılımı cinsiyetlere göre yapıldığında, modelin özellikle erkekler için belirginleştiği
görülmektedir. Mesleki eğitimde erkek öğrencilerin kaydı genel olarak yüksektir. Neredeyse ülkelerin
tamamında erkek öğrencilerin mesleki eğitime katılımları ile kız öğrencilerin katılımı arasında erkek öğrenciler
lehine en azından yüzde 10'luk bir fark bulunmaktadır. Bulgaristan, Estonya, İtalya, Malta ve Polonya'daki
durum özellikle çok çarpıcıdır. Bu ülkelerde erkek öğrencilerin mesleki lise eğitimine katılımları kız
öğrencilerden 20 puan daha yüksektir (mesleki eğitimdeki genel katılım oranının neredeyse genel eğitimle aynı
olmasına rağmen). Özellikle Çek Cumhuriyeti, İtalya, Avusturya, Romanya, Slovenya, Slovakya ve
Lihtenştayn'da mesleki eğitime kayıtlı erkek katılımı yüksektir (%70'den daha fazla). Sadece Belçika, İspanya,
Hollanda ve Birleşik Krallık cinsiyete göre dağılım yüzde beşten daha az farklarla göreceli olarak daha dengeli
bir dağılım göstermektedir.
Şekil C9: Lise (ISCED 3) öğrencilerinin eğitim programının türüne (genel veya mesleki) ve cinsiyete göre
dağılımı, 2006
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a. Toplam

b. Erkekler

c. Kızlar

Genel

Mesleki a

Erkek + kızlar

b

Erkek

c

Kızlar

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
C
Ek Not
Belçika: Bağımsız özel kurumlar ilgili veriler bulunmamaktadır.
Birleşik Krallık: Meslek öncesi meslek içine dahil edilmiştir. ISCED 4, ISCED 3'e dahil edilmiştir.
Açıklayıcı not
Bu gösterge genel ve mesleki lise eğitimine kayıt olmuş erkek ve kızların sayılarını lise eğitimindeki bütün
öğrencilere (ISCED 3) oranı olarak göstermektedir. Meslek öncesi eğitim genel eğitimin içine dahil edilmiştir.
Okula kayıtlarla ilgili verinin toplanması kurumların sahipliğine bakılmaksızın ulusal eğitim sistemlerini
kapsamaktadır. Nitelik kazandırmaya yönelik ve standart eğitim programlarına benzer veya standart eğitim
programlarının kapsamlarına benzer konuları kapsayan yetişkin eğitim programlarının yanı sıra bütün standart
eğitim programları veriye dahil edilmiştir. Bütün özel eğitim programları dahil edilmiştir. Tamamen iş bazlı ve
resmi eğitim makamının denetimi olmayanlar hariç olmak üzere bütün çıraklık eğitim programları dahil
edilmiştir.
Mesleki eğitim katılımcılarının ek bir eğitime gerek kalmaksızın doğrudan belirli mesleklere girmesini
hazırlayan eğitimi kapsamaktadır. Genel programlar belirli kategorideki meslekler için tasarlanmamış olup,
program içeriğinin yüzde 25'inden daha azı teknik veya meslekidir. Meslek öncesi eğitimler en az yüzde 25
mesleki veya teknik içeriklidir, bununla birlikte esasen katılımcılarını iş dünyasına tanıtmak için planlanmış
olup belirli bir mesleki veya teknik nitelik kazandırmaya yönelik değildirler.
Hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı öğrenciler dahil edilmişlerdir. Tablo insan sayılarını göstermektedir.
ZORUNLU EĞİTİMİN SONA ERMESİ İLE KATILIM AZALMAKTADIR
Zorunlu eğitim genel olarak ortaöğretim birinci kademe ortaöğretimin tamamlanması ile veya bazı ülkelerde lise
eğitimi sırasında sona ermektedir. Zorunlu eğitimin üst yaş limiti bir ülkeden diğerine farklılıklar göstermektedir
(Şekil B1) ve toplam ve cinsiyet olarak üç ayrı noktada: zorunlu eğitimin bitmesinden bir yıl önce, zorunlu
eğitimin bittiği zaman, ve zorunlu eğitim döneminin bitiminden bir ve iki yıl sonrası olarak gösterilen katılım
oranlarını analiz ederken bu hususun unutulmaması gerekmektedir.
Verinin mevcut olduğu Avrupa ülkelerinde katılım oranları zorunlu eğitimin sonunda gittikçe düşmektedir.
Katılım oranları Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Letonya, Litvanya, Avusturya, Polonya, Slovenya, Finlandiya,
İsveç, Lihtenştayn ve Norveç'te daha yavaş azalmaktadır; bu ülkelerde zorunlu eğitimin bitişinden sonra hala
%85'ler düzeyinde sürmektedir. Buna karşılık, Almanya, Malta ve Birleşik Krallık'ta gençlerin %50'sinden azı
zorunlu eğitimin sonundan iki yıl sonra hala okula kayıtlı bulunmaktadırlar.
Ülkelerin çoğunda genç kızlar eğitimde genç erkeklere göre daha uzun süre kalmaktadırlar. Bu eğilim özellikle
zorunlu eğitimin bitişinden iki yıl sonra kızların katılım oranlarının erkeklere göre yaklaşık olarak yüzde on veya
daha fazla Belçika, İspanya, İrlanda, Romanya ve İzlanda'da belirgindir. Diğer yandan, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Malta ve İsveç'te erkek katılım oranları kızlardan çok az daha yüksektir. Cinsiyetler arasındaki
farklar zorunlu katılımdan sonraki birinci ve ikinci yıldan gelen verilerle karşılaştırıldığında daha fazla telaffuz
edilmektedir. Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Portekiz, Romanya, İzlanda ve Norveç'te cinsiyetler
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arasındaki katılım farkı zorunlu eğitimden sonraki ikinci yıl birinci yılla karşılaştırıldığında %3.5'ten fazla
oranda artmaktadır.
Ek Not
Belçika: Veride bağımsız özel kurumlar bulunmamaktadır.
İrlanda: Zorunlu eğitimin bitiş yaşı 5 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe giren Eğitim Refahı Kanunu 2000 den
sonra 16 yaşına yükseltildi.
Kıbrıs ve Lihtenştayn: Yükseköğretimdeki öğrencilerin çoğu yurt dışında eğitim görmekteler ve kayıt verisinin
içine dahil edilmemişlerdir. Bununla birlikte nüfus verisinin içinde yer almaktadırlar, bu nedenle gösterge
normal değerinin altında bulunmaktadır.
Lüksemburg: Yüksek öğretimdeki öğrencilerin çoğu yurt dışında öğrenim görmektedirler ve veriye dahil
edilmemişlerdir. Aynı zamanda ISCED 1, 2 ve 3 düzeyindeki öğrencilerin çoğunluğu yurt dışında okumakta olup
okul kayıt verinse dahil edilmemişler ancak nüfus verisine dahil edilmişlerdir. Bu nedenle yaş itibariyle olan
bütün katılım oranları normal değerlerin altındadır. ISCED 5 düzeyinde yaş itibariyle olan veri eksiktir.
Macaristan: Okula 1 Eylül 1998 tarihinde veya daha sonra başlayan öğrencilerin zorunlu eğitimleri 18 yaşını
doldurdukları yılda sona erecektir.
Açıklayıcı not
Bu gösterge zorunlu eğitimin sonunda her bir ülkedeki (bütün ISCED düzeylerinde) eğitime kayıt oranlarını
göstermektedir. Bütün tam zamanlı ve yarı zamanlı öğrenciler dahil edilmiştir, tablo insan sayılarını
göstermektedir.
Okula kayıtlarla ilgili verinin toplanması kurumların sahipliğine bakılmaksızın ulusal eğitim sistemlerini
kapsamaktadır. Nitelik kazandırmaya yönelik ve standart eğitim programlarına benzer veya standart eğitim
programlarının kapsamlarına benzer konuları kapsayan yetişkin eğitim programlarının yanı sıra bütün standart
eğitim programları veriye dahil edilmiştir. Bütün özel eğitim programları dahil edilmiştir. Tamamen iş bazlı ve
resmi eğitim makamının denetimi olmayanlar hariç olmak üzere bütün çıraklık eğitim programları dahil
edilmiştir.
Şekil C10: Zorunlu eğitim sonrası, toplam ve cinsiyetlere göre dağılmış katılım oranlarının dağılımı, 2006

Kızlar
Erkekler
Kızlar + Erkekler
Zorunlu eğitimin bitiş yaşı
Kaynak: Eurostat, UOE ve nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
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ORTALAMA OLARAK, 5 YAŞINDAKİ BİRİSİNİN EĞİTİMDE 17 YIL GEÇİRMESİ
BEKLENMEKTEDİR
Eğitimde beklenen süre 5 yaşındaki bir çocuğun eğer mevcut kayıt yapıları değişmeden aynen kalırsa yaşamı
süresince okul sistemine kayıtlı olması beklenen yılların tahmini sayısıdır. Eğitimin beklenen süresi mevcut
durumda güncel olarak eğitim sisteminde kayıtlı olan kişilerin yapılarına uygun kayıt modellerini öngörmek için
kullanılabilmektedir.
5 yaşında bir çocuğun yaşamı boyunca devam etmesi beklenen eğitim yıllarının sayısı Kıbrıs, Lüksemburg ve
Malta'da (bu ülkelerdeki gençlerin çoğu yurt dışında eğitim gördükleri ve veriye dahil olmadıkları halde) 14'ten
Belçika, İsveç ve İzlanda'da 19 yıla kadar değişmektedir. Eğitimde beklenen sürenin en uzun olduğu ülke 20
yıldan fazla eğitimin geçirildiği Finlandiya'dır. Son olarak, Türkiye eğitimde beklenen sürenin 13 yıldan az
olduğu tek ülkedir.
2002'yle karşılaştırıldığında (bakınız Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler 2005), eğitimde beklenen sürenin
bir yıldan daha fazla arttığı ülkeler vardır; bunlar Bulgaristan, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Slovakya,
Finlandiya ve İzlanda'dır.
Söz konusu bu veriler zorunlu eğitimin süresi (Şekiller B1 ve B13), kişilerin eğitimde kalma eğilimleri (Şekil
C2), öğrencilerin okulun veya çalışmanın belirli yıllarını tekrarlamaları, yarı zamanlı kayıtlar ve bazı yetişkin
eğitim program çeşitleri referans alınarak yorumlanmalıdır.
Şekil C11: 5 yaşındakiler için eğitimde beklenen süre (ISCED 0'dan 6'ya) 2006
Yıllar

Yıllar

Kaynak: Eurostat, UOE ve nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika: Veride bağımsız özel kurumların bilgisi bulunmamaktadır.
Almanya: İleri düzeydeki yükseköğretim araştırma programları (ISCED 6 düzeyi) hariç tutulmuştur.
İrlanda: ISCED 0 düzeyinde kamu kesiminin eğitimi bulunmamaktadır. Çok sayıda çocuk özel kuruluşlarda
okul öncesi eğitim almaktadır ancak veride bu bilgilerin önemli bir kısmı bulunmamaktadır.
Kıbrıs, Malta ve Lihtenştayn: Yurtdışında öğrenim gören yükseköğretim öğrencileri dahil edilmemiştir.
Lüksemburg: Yükseköğretimdeki öğrencilerin çoğu yurt dışında okuyorlar ve veriye dahil edilmemişlerdir. Aynı
zamanda ISCED 1, 2 ve 3 düzeyindeki öğrencilerin çoğunluğu yurt dışında okumakta olup okul kayıt verisine
dahil edilmemişler ancak nüfus verisine dahil edilmişlerdir. Bu nedenle yaş itibariyle olan bütün katılım oranları
normal değerlerin altındadır. ISCED 5 düzeyinde yaş itibariyle olan veri eksiktir.
Birleşik Krallık: Sadece bir döneme eşit ya da bir dönemden fazla derslere katılan öğrenciler ISCED 3 ve 4
düzeylerine dahil edilmiştir.
Açıklayıcı not
Eğitimde beklenen süre 5 yaşında bir çocuğun tipik olarak eğer mevcut kayıt modelleri değişmeden aynen
kalırsa yaşamı boyunca eğitim sisteminde kayıtlı olmayı beklediği yıların tahmini sayısıdır.
Tek bir yılın kayıt olma oranlarının toplanması (yıllarla ifade olunan) o dönemleri kapsayan okul yaşam
süresinin tahmini sayılarını vermektedir. Bu tür bir tahmin, mevcut kayıt olma modelleri değişmez kaldığı
takdirde doğru olur. Tahminler, kişi sayısı verilerine dayanmaktadır, dolayısıyla tam zamanlı ve yarım zamanlı
çalışmalar arasında bir fark bulunmamaktadır.
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Net kayıt oranları, belirli bir yaş veya yaş grubundaki öğrenci sayılarının (ISCED 0 ila 6'ya karşılık gelen)
nüfustaki aynı yaş veya yaş grubunda bulunan insan sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Yaşları “bilinmeyen”
öğrenciler için, net kayıt oranı, bu tür öğrencilerin sayısının 5-64 yaş arası toplam nüfusa bölümü ve 60 (yıl) ile
çarpımı ile tahmini olarak hesaplanır.
EĞİTİMDEKİ TÜM KATILIMCILARIN %17'DEN FAZLASI YÜKSEKÖĞRETİM
ÖĞRENCİLERİDİR
2006'da, Avrupa Birliği'nde neredeyse 19 milyon öğrenci yüksek öğretime (ISCED 5-6) kayıtlıdır, toplam
öğrenci sayısının (ISCED 0-6 düzeylerinde) %17'sinin biraz üzerini temsil etmektedir. Son zamanlarda, bu
yüzde 2002'deki %15.6'dan 2006'daki %17.4'e yükselmiştir.
Bu gösterge, demografik profili (Şekiller A3 ve C13), eğitim yapısını (örneğin, okul-öncesi eğitimin sağlanması,
zorunlu eğitim ve yükseköğretimin değişken süresi, Şekil B1), yükseköğretim kurumlarındaki mevut kontenjanı
ve kabul için olası sınırlılıklarla (Şekil B14) birlikte ülkeler arasında analiz edilmesi gereken büyük farklılıkları
olan senaryoları göstermektedir. Özellikle, okul çağındaki öğrencilerin sayısında güçlü bir artış yaşayan nüfusta
normalde yükseköğretimde daha düşük bir oranda öğrenci olması beklenebilir.
Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin en yüksek oran Yunanistan'dadır ve ayrıca Baltık Devletleri, Polonya,
Slovenya ve Finlandiya'da eğitime kaydolanların beşte birinden daha fazlası da yükseköğretimdedir. Buna
karşılık, Lihtenştayn ve Lüksemburg'da %10'dan daha az ve Malta'da %10'un biraz üzerindedir. Bu ülkeler ve
Kıbrıs'taki (%12.4) durum buralardaki öğrencilerin büyük çoğunluğunun yurtdışında okuyor olmasıyla
ilişkilendirilebilir (Şekil C19). Diğer ülkelerde, öğrencilerin yüzdesi, AB ortalaması civarında değişmektedir,
%13.6 (Almanya) ve %19.8 (İspanya) arasındadır.
Birçok ülkede, yükseköğretime kayıtlı öğrencilerin çoğu 20 ve 22 (Şekil C15) yaşları arasındadır.
Şekil C12: Bütün öğrencilerin yüzdesel oranı olarak yükseköğretimdeki öğrenciler (ISCED 5 ve 6) 2006

Kaynak: Eurostat , UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika: Bağımsız özel kuruluşlar dahil edilmemiştir.
Almanya: ISCED 6 düzeyi dahil edilmemiştir.
Kıbrıs, Lüksemburg ve Lihtenştayn: Yurtdışında öğrenim gören çoğu öğrenci dahil edilmemiştir.
Lüksemburg: Veriler tüm ISCED 5A ve ISCED 5B programlarını kapsamadığından eksik değerlendirilmiştir.
Birleşik Krallık: Sadece bir döneme eşit ya da bir dönemden fazla derslere katılan öğrenciler ISCED 3 ve 4
düzeylerine dahil edilmiştir.
Açıklayıcı not
ISCED 5-6 düzeylerindeki tüm öğrenciler (tam zamanlı ve yarı zamanlı) dahil edilmiştir. Payda her ülkenin
eğitim sistemine kayıtlı olan tüm öğrencilerden oluşmaktadır.
YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN SAYISI 1998'DEN 2006'YA KADAR %25 ARTMIŞTIR
1998-2006 arasında, yükseköğretimdeki öğrenci nüfusu Avrupa Birliği'nde düzenli olarak artmaya devam
etmiştir. Toplamda, Avrupa Birliği'ndeki öğrenci sayısı, bu yıllarda %25 büyüyerek (%2.8 yıllık artış hızı) 18.7
milyona ulaşmıştır.
Bu süre boyunca, hemen hemen tüm Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri (Bulgaristan hariç), Baltık Devletleri,
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Yunanistan, İsveç, İzlanda ve Türkiye öğrenci sayısında çok önemli artış kaydetmiştir. Tüm bu ülkelerde, bu süre
boyunca sayıları en az %50 oranında, Romanya ve Litvanya'da ise iki katından da fazla artmıştır. Yine de çoğu
için, artış oranında son yıllarda azalma eğilimi vardır. Nitekim Malta ve İsveç'te, öğrenci sayısı bu dönemde
biraz düşmüştür. Son yıllarda Lüksemburg'da, 2003'e kadar olan dinamik bir süreden sonra öğrenci sayısında bir
düşüş gözlenmekteyken, Lihtenştayn'da öğrenci sayısı aslında %40'dan daha fazla artmıştır.
Çoğu Batı Avrupa ve bazı İskandinav ülkelerinde, öğrencilerin sayısındaki artış sınırlı olmuştur ve Belçika,
Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Portekiz'de ve o kadar olmasa da, Finlandiya, Birleşik Krallık ve
Norveç'te AB-27 ortalamasının altındadır. Bütün dönem boyunca, öğrenci sayısı neredeyse İspanya, Avusturya
ve Portekiz'de öğrenci sayısı neredeyse sabit olarak hesaba katılmaktadır, her iki durumda da birkaç yıldır düşüş
olmaktadır.
Bulgaristan'da, öğrenci sayısı özellikle 2002 yılına kadarki dönem boyunca azalmıştır. O zamandan bu yana
eğilim yine olumlu olmuştur fakat bu durum ilk aşamada gözlemlenen kaybı henüz karşılamamıştır.
Bu eğilim Danimarka ve İrlanda'da süre sonunda düzeliyor gibi görünse bile geri kalan ülkelerde (Danimarka,
İrlanda ve Hollanda), öğrenci sayısı AB-27 ortalamasına benzer bir oranda büyümektedir.
Şekil C13: Yüksek öğretimdeki (ISCED 5 ve 6) öğrenci sayıları için endeksteki eğilimler, 2002-2006

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
AB-27:1998 yılı Belçika, Kıbrıs ve Malta için 1999 yılı verilerini içermektedir.
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Belçika: Bağımsız özel kuruluşlar dahil edilmemiştir.
Almanya: ISCED 6 düzeyi dahil edilmemiştir.
Kıbrıs, Lüksemburg ve Lihtenştayn: Yurtdışında öğrenim gören çoğu öğrenci dahil edilmemiştir.
Lüksemburg: Veriler tüm ISCED 5A ve ISCED 5B programlarını kapsamadığından eksik değerlendirilmiştir.
Açıklayıcı not
Yıllık büyüme endeksi ilgili yılın öğrenci sayısını 1998 yılındaki öğrenci sayısına bölerek ve çıkan sonucu 100
ile çarparak hesaplanmıştır.
1998 = 100 Belçika, Kıbrıs, Malta ve Türkiye'nin (1999) ve Lihtenştayn'ın (2000) durumları hariç olmak üzere.
ISCED 5 ve 6'nın bütün tam zaman ve yarı zamanlı öğrencileri dahil edilmiştir.
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ NÜFUSUNUN YOĞUNLUĞU BAZI BÖLGELERDE ÇOK
YÜKSEKTİR
Bazı bölgelerdeki yükseköğretim öğrencilerinin oranı, aynı bölgedeki toplam nüfusla karşılaştırıldığında, bazı
bölgelerdeki yüksek öğrenci yoğunluğu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Karşılaştırmadan açık bir şekilde
görüldüğü üzere, bazı bölgeler, toplam nüfusa göre olan paylarından çok daha büyük oranda öğrenci yüzdesi
çekmektedir, öte yanda, diğer bölgelerde, ilgili bölgenin demografik gücü ile kıyaslandığında karşılık gelen oran
çok daha mütevazıdır. Gösterge, öğrencilerin nereden geldiklerine veya nerede yaşadıklarına dair verilerden
değil, nerede okudukları ile ilgili verilerden türetilmiştir. Sonuç olarak üniversite ve diğer yükseköğretim
kurumları bulunan bölgeler - genellikle büyük şehirler veya büyük yerleşim birimleri değişmez olarak 1'in
üzerinde skora sahiptir. Bu durum, yükseköğretim altyapısının bölgeler arasındaki eşitsiz dağılımının ve bunun
doğal sonucu olarak da, öğrencilerin bölgelerarası hareketinin güçlü bir göstergesidir.
Birçok ülkede, bazı bölgelerde (NUTS 2'ye göre) nüfus büyüklüklerine göre çok az sayıda öğrenci
bulunmaktadır. Bulgaristan'da (Severozapaden), Çek Cumhuriyeti'nde (Prag'ın su havzası bölgesine bağlı olan
Stredni Cechy), Yunanistan'da (Notio Aigaio), Hollanda'da (Drenthe) ve Avusturya'da (Vorarlberg), öğrencilerin
bölgesel oranı toplam nüfustaki bölgesel payın onda birini geçmez. Diğer uçta ise, yoğun kentsel alanları içeren
bölgeler veya - ekseriya - başkentler çok yüksek sayıda öğrenci çekmektedirler. Belçika'da (Brüksel), Çek
Cumhuriyeti'nde (Prag), Almanya'da (Bremen), Hollanda'da (Groningen), Avusturya'da (Viyana), Romanya'da
(Bükreş) ve Slovakya'da (Bratislava), öğrenci nüfusunun oranı, toplam nüfustaki paylarından iki katından
fazladır.
Ek Not: Şekil C14
Belçika: Bağımsız özel kuruluşlar dahil değildir.
Almanya ve Romanya: ISCED 6. düzey dahil edilmemiştir.
Kıbrıs: Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin çoğu yurt dışında okumaktadır ve bu öğrenciler kayıt verilerine
dahil edilmemekte ancak nüfus verilerinde sayılmaktadır. Bu suretle, oran tahminin altındadır.
İrlanda: Sadece tam zamanlı bölgesel kayıtlar uygundur.
İrlanda, Yunanistan ve İsveç: Katılım verileri 2005 yılındandır.
Birleşik Krallık: Katılım verileri 2004 yılındandır.
Açıklayıcı not
Bu göstergede, “ülkenin, bölgede kaydolan yükseköğretim öğrencilerinin oranı” “ülkenin bölgedeki nüfus
oranına” bölünür. Dolayısıyla, bir bölge öğrenci nüfusu itibariyle ülke ortalamasının üzerinde temsil ediliyorsa
1'in üzerinde bir skor alır, eğer ülke ortalamasının altında temsil ediliyorsa 1'den düşük bir skor alır; her iki
durumda da, bölgenin toplam nüfus içerisindeki oranı dikkate alınmaktadır.
ISCED 5 ve 6. düzeylerdeki bütün öğrenciler (tam ve yarı zamanlı) dahil edilmektedir. Kayıt verileri 2005/06
akademik yılına, ve nüfus verileri 1 Ocak 2006 tarihine aittir. Sonuç olarak, gösterge, yükseköğretime kayıt
olmadaki bölgesel farklılıktan ziyade, yükseköğretim kurumlarının bölgelerdeki eşitsiz dağılımını gösterme
eğilimindedir.
Bölgeler NUTS sınıflandırmasına uygun olarak tanımlanmıştır (Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne
bakınız)
NUTS 2 düzeyinin kullanıldığı Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Portekiz, Slovakya, Finlandiya ve İsveç
dışında bütün ülkelerde NUTS 1 düzeyi kullanılmaktadır.
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Şekil C14: NUTS bölgeleri itibariyle, yükseköğretim öğrencilerinin (ISCED 5 ve 6) nüfus içindeki bölgesel
paylarının oranı, 2006
Veri yoktur

Kaynak: Eurostat, UOE ve nüfus istatistikleri (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
20-22 YAŞLARI ARASINDAKİ KİŞİLERİN ÜÇTE BİRİ YÜKSEKÖĞRETİMDEDİR
Yükseköğretime katılım oranı büyük ölçüde söz konusu yaş grubunun sayısına bağlıdır. Bütün ülkelerde, 20-22
yaşları arasında sayıca en üst düzeyine ulaşır ve az bir ölçüde, Danimarka'da ise 24. AB-27'de 20-22 yaşları
arasındaki nüfusun yaklaşık üçte biri yükseköğretime kayıtlıdır. Buna karşılık, oran 18 yaşındakiler için %15'dir
ve 24 yaşından sonra hızlıca düşer.
Ancak, farklı ülkelerde öğrencilerin yaşlarına göre yapılan analizlerde eğitim sistemleri bakımından ve özellikle
ISCED 3 düzeyinden ISCED 5 düzeyine geçildiği zamanki yaş ve ISCED 5'te yapılan çalışmaların süresi
bakımından ulusal farklılıkların vurgulandığı değişik modeller bulunmaktadır. Katılım oranlarındaki tepe
noktalar değişik yaşlarda görülmektedir ve değerleri, belirli yaşlara ve ülkelere bağlı olarak, daha az ya da daha
fazla ölçüde düşmektedir.
Belçika ve İrlanda'da ve o kadar olmasa da İspanya ve Fransa'da, 18 yaşındakilerin yaklaşık üçte biri
yükseköğretimdedir.
Yelpazenin diğer ucunda, yükseköğretime katılım oranı İskandinav ülkeleri ve Almanya'da 28 yaşındakilerin
%10'undan fazladır. Letonya, Finlandiya, İsveç ve İzlanda'da, 35-39 yaş arası nüfusun %5'inden fazlası hala
yükseköğretimdedir (AB-27 ortalaması: 2.0).
Belçika, İrlanda, Yunanistan, Fransa, Kıbrıs, Malta, Slovakya, Birleşik Krallık, Lihtenştayn ya da Türkiye gibi
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ülkelerde, katılım oranı 22 yaşından sonra keskin bir şekilde düşmektedir ve 24 yaşındakilerin %15'inden fazla
değildir. Danimarka, Slovenya, Finlandiya ve İsveç'te ve o kadar olmasa da İzlanda ve Norveç'te, 24
yaşındakilerin %30'dan fazlası hala yükseköğretime kayıtlıdır. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, İskandinav
ülkelerinde (Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Norveç), bu oran 24 yaş ve üzeri nüfus için oldukça
yüksek bir düzeyde seyretmektedir. Almanya, bir çan eğrisi göstererek, daha düşük bir düzeyde bile, aynı modeli
takip eder.
Yaşa bağlı göre kız ve erkeklerin yükseköğretime katılım oranları pek çok ülkede benzer bir yol izlemektedir.
Hemen her yerde, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya ve Portekiz dışında, genç kız ve erkeklerin oranı
en yüksek düzeyine aynı yaşta ulaşmaktadır. Bu beş ülkede erkekler arasındaki katılım en yüksek noktasına
kızlardan iki yıl sonra erişmektedir. Bunun nedenlerinden birisi erkeklerin askerlik veya kamu hizmetlerini
tamamlama yükümlülükleridir (her iki mecburi görevin de bulunmadığı Lüksemburg ve Hollanda hariç). Kızlar
için oranın en yükseğe 18'de çıktığı Kıbrıs tek istisnai durumdur.
18-39 yaşları arasında, kızların katılım oranları genelde erkeklerden daha yüksektir, bu fark, özellikle Baltık
Ülkeleri'nde, Slovenya'da ve İzlanda'da çok belirginken Almanya, Yunanistan, Kıbrıs, Lüksemburg, Hollanda ve
Avusturya'da çok fark yoktur. Lihtenştayn ve Türkiye, erkeklerin kızları tüm yaş kategorilerinde geçtiği
ülkelerdir.
Kızlarla erkekler arasındaki katılım oranlarındaki farklılıklar, yaşa bağlı olarak, neredeyse sıfırlandığı noktaya
kadar düşmektedir. Bazı ülkelerde, özellikle Almanya, Yunanistan, Kıbrıs, Lüksemburg, Hollanda ve
Avusturya'da, 22 yaşından sonra erkeklerin katılım oranı kızlarınkinden daha yüksektir. Yine de, 18 yaş için şunu
belirtmek gerekir, Almanya, Kıbrıs ve Avusturya'da yükseköğretime kızların kayıt oranı erkeklerin oranını 4 ya
da 5 kat geçmektedir.
Şekil C15: Yaş ve cinsiyete göre yükseköğretime katılım oranları (ISCED 5 ve 6), 2006

Kız

Erkek

Toplam
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Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika: Bağımsız özel kuruluşlar dahil değildir.
Almanya, İtalya ve Polonya: ISCED 6 düzeyi dahil edilmemiştir.
İrlanda: 30-34 yaş grubuna 35 yaş ve üzerindekiler dahildir.
Yunanistan: Yüksek katılım oranı, kısmen, Yunanistan'daki yüksek sayıda/orandaki Kıbrıslı öğrencilerle
ilişkilendirilebilir.
Kıbrıs: Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin çoğu yurt dışında okumaktadır ve dahil edilmemişlerdir.
Lüksemburg: Kısmı kapsam: ISCED 5A ve ISCED 5B programlarının kapsamı kısmi olduğundan veriler eksik
değerlendirilmiştir.
Polonya: 18 yaş ISCED 5: kayıt verileri 17 yaşındakileri kapsamaktadır. 26 ve 28 yaş ISCED 5B: kayıt verileri
yoktur. 30-34 yaş ISCED 5: kayıt verileri 35 yaş ve yukarısındakileri kapsamaktadır.
Lihtenştayn: Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin çoğu yurt dışında okumaktadır ve dahil edilmemişlerdir.
Açıklayıcı not
Belirli yaştaki veya belirli yaş gruplarındaki kız ve erkek öğrenciler toplam nüfusta karşılık gelen yaş veya yaş
gruplarındaki erkek ve kız sayısına bölünmektedir. ISCED 5. ve 6. düzeylerdeki bütün (tam ve yarı zamanlı)
öğrenciler dahildir.
ÇOĞU ÜLKEDE YÜKSEKÖĞRETİME KIZLAR ERKEKLERDEN DAHA FAZLA
KATILMAKTADIR
Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde, kızlar erkeklerden daha fazla yükseköğretime kaydolmaktadır. 2006
yılında AB-27 için, ortalama olarak, her 100 erkeğe karşılık 123 kız kaydolmuştur. Almanya'da ve o kadar
olmasa da Yunanistan, Kıbrıs, Lüksemburg ve Hollanda'da, kız ve erkek dağılımı oldukça dengelidir. Diğer tüm
ülkelerde, yükseköğretime kaydolan her 100 erkeğe karşılık 115'den fazla kız vardı. Bu sayısal üstünlük, her 100
erkek için 150'den fazla kızın kaydolduğu İskandinav (İsveç, İzlanda ve Norveç) ve Baltık Ülkelerinde en
yüksek düzeydedir. Belçika, İrlanda, Fransa, Portekiz ve Romanya'da ise, oran AB ortalamasına karşılık gelir.
Yine de kızlarla erkeklerin katılım oranlarındaki farklılıkların neredeyse yok oldukları bir noktaya kadar yaşla
birlikte düşmekte olduğunu belirtmekte fayda vardır (Şekil C15).
1970'lerin ortalarından bu yana görülmektedir ki, bu eğilim özellikle 1998'den bu yana önemli ölçüde
gelişmektedir (bakınız Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler 2005) ve son dönemde (2002-2006), AB-27
ortalama oranı 119'dan 123'e yükselmiştir.
Ülkelerin büyük çoğunluğunda bu son dönemde (2002-2006) fazla bir değişiklik yaşanmazken, Slovakya
(109'dan 136'ya), aynı zamanda Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Lihtenştayn'da ve o kadar olmasa da Belçika ve
Letonya'da kaydolan her 100 erkeğe karşılık kız sayısında önemli bir artış görülmektedir. Buna karşılık, Kıbrıs,
Lüksemburg ve Portekiz'de düşmüştür. Çok düşük oranına rağmen, Türkiye çok sınırlı bir değişim yaşamıştır.
Kızların yükseköğretime erkeklerden daha fazla sayıda kayıt yaptırıyor olmaları, kızların artan mesleki
faaliyetlerine ve işgücü piyasası vasıflarının gereksinimleriyle ilişkilendirilebilir. Ancak, eğitimin doğasından
kaynaklanan diğer faktörlerle de ilgilidir. Pek çok ülkede, kız öğrencilerin, zorunlu eğitimi tamamlama kuramsal
yaşından bir iki sene sonra katılma oranları erkeklere nazaran daha yüksekken (Şekil C10) işgücü piyasası için
vasıf kazandıran meslek okullarında eğitim gören erkek öğrencilerin (ve bu suretle yükseköğretim görmeye
daha az yeltenen) oranı kız öğrencilerden genelde daha yüksektir (Şekil C9).
Yükseköğretimdeki çoğunluğu temsil eden kızların, her 100 erkeğe karşılık kız mezunların sayısına da açık bir
etkisi olmaktadır (Şekil C5).
Şekil C16: Yükseköğretime kaydolan her 100 erkeğe karşılık kız sayısındaki eğilimler (ISCED 5 ve 6), 20022006

82

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika: Bağımsız özel kuruluşlar dahil değildir.
Almanya: ISCED 5A yarı zamanlı öğrenciler ilk defa dahil edilmiştir (ISCED 5A'nın %3.8'i).
Almanya ve Romanya: ISCED 6. düzeye dahil edilmemiştir.
Yunanistan: Eğitim Bakanlığı dışındaki bakanlıklar tarafından denetlenen programlar ilk defa rapor
edilmektedir.
İspanya: ISCED 5A-ikinci derecede altı yıldan fazla olan öğrenciler ilk defa verilere dahil edilmiştir.
Kıbrıs ve Lihtenştayn: Öğrencilerin çoğu yurtdışında okumaktadır ve dahil edilmemiştir.
Lüksemburg: ISCED 5A ve ISCED 5B programlarının kapsamı olarak eksik değerlendirilen veriler kısmidir.
Açıklayıcı not
ISCED 5. ve 6. düzeylerdeki tüm (tam zamanlı ve yarım zamanlı) öğrenciler dahil edilmiştir. Yüksek örenime
kaydolan her 100 erkeğe karşılık gelen kız sayısının oranı, kaydolan kız öğrencilerin sayıları karşılık gelen erkek
öğrenci sayısına bölünmesi ve sonucun 100'le çarpılması ile bulunur.
YAŞI DAHA BÜYÜK ÖĞRENCİLERİN PAYI BİRÇOK ÜLKEDE GİTTİKÇE ARTMAKTADIR
FAKAT ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER BULUNMAKTADIR
2006 yılında, Avrupa Birliği'nde yükseköğretimdeki tam zamanlı öğrencilerin %70'i, 18.7 ila 27 yaşında ve
yarısı 21.5 yaşından büyüktü. Bu durum 2002'yle karşılaştırıldığında sabit kalmaktadır (bakınız Avrupa'da
Eğitime İlişkin Temel Veriler 2005). Yine de yaşa göre öğrenci nüfusunun dağılımı, Avrupa'da çok büyük ölçüde
farklılaşmaktadır ve öğrencilerin ortalama yaşı Belçika'da 19.9'dan Danimarka'da 24.9'a değişmektedir. Bazı
ülkelerde, yaş aralığı oldukça sınırlıdır ve çoğu öğrenci nispeten gençken (Belçika, Bulgaristan, İrlanda,
Litvanya, Macaristan, Malta, Hollanda, Polonya, Slovenya ve Slovakya) diğer ülkelerdeki görünüm daha
geniştir ve daha yüksek yaş gruplarını içerebilir. Bu model, İskandinav ülkelerinin çoğu, Portekiz ve o kadar
olmasa da İtalya ve Lihtenştayn'ın tipik bir örneğidir. Yükseköğretimdeki tam zamanlı öğrencilerin en az %15'i,
Danimarka, Estonya, Portekiz, İsveç, İzlanda ve Norveç'te 30 yaşından büyüktür. İzlanda'da, öğrencilerin %15'i
35.8 yaş üstüdür.
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Şekil C17: Yükseköğretimde tam zamanlı öğrencilerin yaşa göre dağılımı (ISCED 5 ve 6), 2006

Yüzdelik değer 15

Orta yaş değeri

Yüzdelik değer 85

Kaynak: Eurostat, UOE.
Ek Not
Belçika: Bağımsız özel kuruluşlar dahil değildir.
Almanya ve Romanya: ISCED 6. düzey dahil edilmemiştir.
Kıbrıs ve Lihtenştayn: Öğrencilerin çoğu yurtdışında okumaktadır ve dahil edilmemiştir.
Açıklayıcı not
Orta yaş, öğrenci nüfusunu ikiye ayıran yaştır. Nüfusun yüzdelik değer 15'ine karşılık gelen yaş, öğrencileri,
%15'i söz konu yaştan daha genç, ve % 85'i daha yaşlı olmak üzere iki gruba ayıran yaştır.
Danimarka ve İzlanda'da, 21 yaşın altıdaki nüfus, genel öğrenci nüfusunun yaklaşık %15'ini temsil ederken
Belçika, Bulgaristan, İrlanda, Yunanistan, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Hollanda, Polonya,
Slovakya, Birleşik Krallık ve Türkiye'de, yükseköğretim öğrencilerinin %50'sinden fazlası 21 yaşın altındadır.
Litvanya, Polonya ve Slovakya öğrenci nüfusunun en homojen olduğu ülkelerdir, buralardaki öğrencilerin
%85'inden fazlası 23 yaşın altındadır.
2002 ile karşılaştırıldığında, yaşı daha büyük öğrencilerin payı, birçok ülkede artma eğilimindedir, özellikle
sayılarının sınırlı olduğu yerlerde. Buna karşılık, 2002'de yaşı büyük olan öğrencilerin sayısında önemli bir
azalmanın görüldüğü Almanya'da (P85 2002 ile 2006 yılları arasında 31.6'dan 28.6'ya düşmüştür) ve o kadar
olmasa da Finlandiya ve İsveç'te düşmektedir.
Çeşitli ülkelerdeki tam zamanlı öğrenciler arasında bu türdeki yaş farklılıklarının sebepleri çoktur ve karışıktır
ve yapısal faktörlere bağlanabilir. Ortaöğretimin farklı yaşlarda tamamlanması, yükseköğretim programlarının
uzunluğu (Şekil B1), mali yardım için belirlenen kamu politikaları tarafından teşvik edilen öğrencilerin
alışılmış finansal bağımsızlıkları (Şekil D18), işyerinde deneyim kazanmış kişileri (bundan dolayı doğal olarak
birçok öğrenciden yaşları daha büyük) teşvik etmeye yönelik aktif politikaların varlığı, yurtdışında deneyim
kazanmaya harcanan süre ve son olarak askerlik yapma yükümlülüğü bunlar arasında içerilmektedir.
2002'DEN BU YANA CİNSİYET DENGESİNDEKİ SINIRLI DEĞİŞİKLİKLER
Genelde, kız öğrenciler yükseköğretimde çoğunluktalar, ancak katılanların cinsiyete göre dağılımı ilgili
bölüme göre ciddi farklılıklar göstermektedir.
“Eğitim”, “sağlık ve bakım”, “beşeri bilimler ve sanat” alanları olmak üzere üç ana alanda kayıtların çok büyük
çoğunluğunu kızlar oluşturmaktadır. “Eğitim” ve “sağlık” alanlarında, AB-27'de yükseköğretimdeki toplam
öğrenci sayısının yaklaşık %75'ini temsil etmektedirler ve bu oran 2002 yılından bu yana değişmemektedir.
Türkiye (“eğitim” - %53, “sağlık” - %61) ve Lihtenştayn (“sağlık” - %21) dışında, bütün ülkelerdeki
öğrencilerin %66'sından daha fazlasını temsil etmektedirler. Estonya'da, erkeklerden sayıca çok daha
fazladırlar ve bu iki alandaki nüfusun %90'ına ulaşırlar. İskandinav ülkeleri ve Slovakya'da, “sağlık” alanında
öğrenim gören öğrencilerin %80'inden fazlasını temsil ederler. “Beşeri bilimlerde”de kızlar yine büyük
çoğunluktadır (AB-27'de ortalama olarak %66), fakat bu durum ülkeler arasında çok değişmektedir.
Lihtenştayn ve Türkiye'de kızlar bu alanda öğrencilerin yaklaşık %45'ini temsil ederken Baltık Devletleri,
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İtalya, Kıbrıs, Polonya, Slovenya ve Finlandiya'da nüfusunun %70-80 arasında bir orana ulaşırlar.
Daha önceki derslerle karşılaştırıldığında, her ne kadar 2002'den bu yana (Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel
Veriler, 2005) oran biraz artmış olsa da yine de “sosyal bilimler, ticaret ve hukuk” biraz geridedir.
Kızlar, ülkeler arasında büyük farklılıklarla yükseköğretim düzeyinde bu alandaki nüfusun %58'ini temsil
ederler. Lihtenştayn'da, erkekler bu alandaki nüfusun %70'inden fazlasını temsil ettiklerinden dolayı satıca
kızlardan fazladırlar ve Almanya, Kıbrıs, Hollanda ve Türkiye'de, kızlar hala öğrencilerin yarısından daha azını
temsil etmektedir. Baltık Devletleri, Macaristan ve Slovenya'da, kızlar, öğrencilerin yaklaşık üçte ikisini
oluşturmaktadır.
Diğer uçta, erkekler çoğunlukla “mühendislik, imalat, inşaat” ve “fen, matematik, bilgisayar” alanlarında
kızlardan sayıca üstündür ve bu durum 2002 yılından bu yana pek fazla değişmemiştir. “Mühendislik” alanında
(AB-27 ortalaması: %24), kızlar hiçbir ülkede öğrenci nüfusunun %40'ından fazlasını temsil etmemektedir.
Bulgaristan, Danimarka, İzlanda ve Lihtenştayn'da (%37), kızlar %30'dan fazlasını temsil ederken İrlanda,
Hollanda ve Kıbrıs'ta, kızların yüzdesi yaklaşık %15'e karşılık gelmektedir. “Fen bilimleri, matematik ve
muhasebe” alanlarında (AB-27 ortalaması: %37), Bulgaristan, İtalya, Portekiz ve Romanya'da oran dengelidir
fakat kızlar Hollanda'da bu grubun sadece %15'ini temsil eder. Diğer tüm ülkelerde, erkeklerin sayısı kılardan
çok daha fazladır ve bu alandaki öğrencilerin yaklaşık %60-70'ini temsil ederler.
İkisinin ortasında, “hizmetler” ve “tarım ve veterinerlik bilimi”nde 2002 yılından bu yana küçük hareketlerle
(“tarım”da küçük bir artış) cinsiyet dengelenmiştir. Danimarka (%22) ve Türkiye (%31) dışında, birçok ülkede
“Hizmetler” alanında, bir dengeye ulaşılmıştır ya da ulaşılmaktadır. Kızlar, Finlandiya, Birleşik Krallık,
İzlanda'da (%82) ve o kadar olmasa da Macaristan ve İsveç'te bu alandaki öğrencilerin %60'ından daha fazlasını
temsil etmektedir. “Tarım” alanında, Malta dışında (%18), hemen hemen bütün ülkeler %40'dan daha fazla kız
öğrenci oranına ulaşmıştır, Avusturya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta özel bir durum bulunmaktadır, bu ülkelerde
oran %60'a ulaşmıştır.
Şekil C18: Yükseköğretimde değişik alanlara kaydolan kız öğrencilerin yüzdeleri (ISCED 5 ve 6), 2006
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A Eğitim
B Beşeri bilimler ve güzel sanatlar C Sosyal bilimler, ticaret ve hukuk
D Fen bilimleri, matematik, muhasebe E Mühendislik, imalat, inşaat
F Tarım ve veterinerlik bilimi G Sağlık ve bakım hizmetleri H Hizmetler
Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika: Bağımsız özel kuruluşlar dahil değildir.
Almanya: ISCED 6 düzeyi dahil değildir.
Kıbrıs ve Lihtenştayn: Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin çoğu yurt dışında okuduklarından dahil
edilmemektedir.
Açıklayıcı not
Bu gösterge, bir bölüme kayıt yaptıran kız öğrencilerin sayılarının, aynı bölüme kaydolan toplam öğrenci
sayısına bölünmesi ve çıkan sonucun 100'le çarpılması ile hesaplanır.
YÜKSEKÖĞRETİMLERİNİ BİR BAŞKA AVRUPA ÜLKESİNDE SÜRDÜREN ÖĞRENCİLERİN
ORANI ARTMAKTADIR
Avrupa Birliği içerisinde, 2006'da, yükseköğretime kayıt yaptıran öğrencilerin yaklaşık %2.6'sı eğitimlerinin en
az bir yılını bir başka AB Üye Ülkesinde, aday ülkede veya EFTA/EEA ülkelerinden birisinde tamamlamışlardır.
Bu oran 2002 ve 2006 yılları arasında %2.1'den %2.6'ya çıkmıştır. İstatistikler yurtdışında bir üniversiteye en az
bir yıllığına kayıt yaptıranları içermektedir ve sadece öğrencilerin milliyetlerine dayanmaktadır. Bu, ev sahibi
ülkede kalıcı ikameti bulunan yabancı öğrencilerin, her ne kadar yükseköğretim düzeyinde ülke dışına çıkmıyor
olsalar da, yabancı öğrenci statüsünde değerlendirildikleri anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, Şekil C19,
öğrenci hareketleri ile ilgili geniş manada bilgi vermemekte ve dikkatli yorumlanması gerekmektedir. Gerçekte,
pek çok ülke durumunda, burada gösterilen veriler Avrupa hareketlilik programlarına katılan öğrencileri dikkate
almamaktadır.
Şekil C19: Bir başka AB Üye Ülkesinde, aday ülkede veya EFTA/EEA ülkesinde yükseköğretim gören (ISCED
5 ve 6) öğrencilerinin yüzdeleri 2002-2006
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Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika: Bağımsız özel kuruluşlar dahil değildir.
Almanya ve Romanya: ISCED 6 dahil edilmemiştir.
Kıbrıs: Başka bir AB-27/EEA ülkesinde okuyan öğrencilerin yüzdesi, Kıbrıslı öğrencilerin Yunanistan'da
öğrenim görmesinden dolayı (Yunanistan'daki yabancı öğrenciler hakkında veri bulunmamaktadır) tahminlerin
altındadır.
Lüksemburg: Yükseköğretimdeki öğrencilerin çoğu yurtdışında eğitim almaktadır. ISCED 5A ve ISCED 5B
programlarının kapsamı kısmi olduğundan veriler tahminlerin altındadır.
Slovenya: ISCED 6 düzeyi, 2004/05'den önceki akademik yıllar için dahil değildir.
Açıklayıcı not
Bir başka ülkedeki yükseköğretim kurumlarında kısa dönemli (bir akademik yıldan kısa) eğitim gören ve
ülkelerindeki kurumlarda kayıtlı olmaya ve/veya kayıt ücretlerini ödemeye devam eden öğrenciler, ev sahibi
ülkede yabancı öğrenci statüsünde değerlendirilmemektedir.
Bir milliyete mensup, yurt dışında okuyan öğrenci sayısı, ev sahibi ülkelerden alınan bu milliyetteki öğrenci
sayılarının toplanmasıyla hesaplanır. Bu sayı daha sonra bu milliyete mensup toplam öğrenci sayısına bölünür
(kendi ülkelerinde okuyan öğrenciler dahil). Bazı ülkelerdeki öğrencilerin milliyetlerine göre dağılımlarını
gösteren verilerin eksikliği bazı ülkeler için değerlerin tahminin altında kalmasına yol açmaktadır.
Yabancı öğrenci verileri vatandaşlığa bağlıdır. Bu, bir ev sahibi ülkede kalıcı ikameti olan ve başka bir ülkenin
vatandaşı görünen öğrencilerin, veri toplamada yabancı öğrenci olarak sayıldıkları ve raporlandıkları anlamına
gelmektedir.
Kendi ülkelerinde yükseköğretim imkanının sınırlı olması sebebiyle öğrencilerinin büyük çoğunluğunun
yurtdışında okuduğu Lihtenştayn, Kıbrıs ve Lüksemburg dışında, İrlanda, Malta, Slovakya, İzlanda ve o kadar
olmasa da Bulgaristan, daha büyük oranda olmak üzere (yaklaşık %9-10'dan daha fazla) öğrencilerinin yurt
dışında okuduğu beş ülkedir. Buna karşılık, Birleşik Krallık (%0.65 - 2002 yılından bu yana devam etmekte),
aynı zamanda İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya ve Türkiye, öğrenci hareketliliğinin en düşük olduğu
(öğrencilerin %2'den daha azı yurt dışında öğrenim görmektedir) ülkelerdir.
Son dönemde (2002-2006), durum genel olarak on ülkede (Belçika, Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Macaristan,
Avusturya, Romanya, Finlandiya, İsveç ve Norveç) sabit kalmıştır fakat yurtdışında okuyan öğrencilerin
oranında sadece birkaç ülkede düşüş yaşanmıştır, özellikle Yunanistan olmak üzere Malta ve Türkiye. Verilerin
olduğu diğer tüm ülkelerde, öğrenci hareketliliği, özellikle İrlanda, Letonya, Polonya, Portekiz ve Slovakya'da
artmaktadır. Bu ülkelerde, öğrenci hareketliliğinin oranı %60'dan daha fazla olma üzere artmıştır. Ancak,
Letonya ve Polonya hala AB-27 ortalamasının altında kalırken İrlanda ve Slovakya'da yurtdışında okuyan
öğrencilerin oranı %10'dan fazladır.
Bu tür değişimler, öğrenci sayılarındaki mevcut eğilimi, bazı ülkelerdeki yükseköğretime yönelik artan imkanı,
aynı zamanda öğrencilere yurt dışında öğrenim görmeleri için yaratılan fırsatlardan faydalanmalarının
belirlenmesini, özellikle hareketlilik, ulusal finansal desteğin taşınabilirliği için belirlenen ek destekleri
yansıtmaktadır.
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D
KAYNAKLAR
BÖLÜM I - YATIRIM VE DONANIM
GSYİH YÜZDESİ OLARAK EĞİTİME YAPILAN KAMU HARCAMALARI 2001'DEN BU YANA
SABİT KALMAKTADIR
2001-2006 döneminde, eğitim için verilen AB-27 GSYİH'nin genel oranı %5.1 civarında sabit kalmaktadır.
Ancak, bu ortalama oran, bu dönemde ortaya çıkan bazı önemli değişiklikler yaşayan ülkeler arasındaki
eşitsizliği gizledi.
Kıbrıs, Macaristan ve İzlanda'da, 2001 ve 2006 yılları arasında, eğitim için ayrılan GSYİH oranı %20'den fazla
artmıştır. Bu büyüme Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta %10'un üzerinde
gerçekleşmiştir.
2006 yılında, eğitime yapılan kamu harcamalarının payı Avrupa ülkelerinin yarısından biraz fazlasında
GSYİH'nin %5'inden fazla olmuştur. İskandinav ülkeleri ve Kıbrıs'ta bile %6'nın üzerinde gerçekleşmiştir.
Başka yerde, GSYİH payı olarak eğitime yapılan kamu harcamaları %5'in altında idi.
Şekil D1: Eğitime yapılan toplam kamu-sektörü harcamalarının (ISCED 0 ila 6) GSYİH olarak yüzdesi, 2006

Kaynak: Eurostat, UOE ve Ulusal Hesaplar (veri Haziran 2009'da alınmıştır).
Ek Not: Şekil D1
AB-27: Tahmini rakamlar.
Belçika: Harcamalar, bağımsız özel kurumları ve Almanca konuşan Topluluğu içermez.
Danimarka: 2001-2002: ISCED 4 harcamaları dahil değildir; 2005 ve 2006: araştırma/geliştirme harcamaları
dahil değildir.
Yunanistan: 2001-2002: Tahsis edilmiş olan emeklilik maaşları tutarı dahil değildir; 2003-2006: Kamu sektörü
öğrenci kredileri dahil değildir.
Kıbrıs: Yurt dışındaki Kıbrıslı öğrencilere sağlanan finansal destekler dahil edilmiştir.
Litvanya: 2003-2006: “Diğer özel kuruluşlara” kamu sektörü transferleri dahil değildir. Lüksemburg: 2001 ve
2002: ISCED 5 ve 6 harcamaları ve tahsis edilmiş emeklilik maaş tutarları dahil edilmemiştir; 2003-2006:
“Diğer özel kuruluşlara” kamu sektörü transferleri, ISCED 4, 5 ve 6 harcamaları ve yardımcı harcamalar dahil
değildir.
Polonya ve Slovakya: Okul-öncesi çocuk bakım imkanı harcamaları dahildir.
Portekiz: Yerel düzey harcamaları ve tahsis edilen emeklilik maaşları tutarı dahil değildir; 2003-2006: Kamu
sektörü öğrenci kredileri ve ISCED 4 harcamaları dahil değildir.
Birleşik Krallık: GSYİH'de yapılan ayarlamalar 1 Nisan 31 Mart arasındaki mali yıla göre yapılmaktadır.
İzlanda: 2001-2002: ISCED 0 harcamaları dahil değildir; 2003-2006: ISCED 5B harcamaları ve yardımcı
harcamalar dahil değildir.
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Lihtenştayn: Lihtenştayn'ın GSYİH'sı, önemli ölçüde yurtdışında oturanlar tarafından yapılan işlerden
kaynaklanmaktadır. 2005 yılında, Lihtenştayn'da çalışanların %48.1'i yurtdışından sınır ötesi gidip gelenlerdi.
Bu nedenle, Lihtenştayn içinde yerleşik nüfus esasına göre kişi başına GSYİH hesaplamak mümkün değildir.
GSYH ve kişi başına GSYİH, tahminlerin altındaki oranlarla gösterilmekte ve diğer ülkelerle doğrudan
karşılaştırılamaz.
Norveç: 2001-2002: Okul-öncesi çocuk bakımı harcamaları dahil edilmiştir.
Türkiye: 2001-2003: ISCED 0 harcamaları dahil değildir; 2000 ve 2002: doğrudan bölgesel ve yerel düzeydeki
harcamalar dahil değildir; 2003: “Diğer özel kuruluşlara” kamu sektörü transferleri dahil değildir; 2001 ve 2003:
bölgesel ve yerel düzeydeki harcamalar dahil edilmemiştir.
Açıklayıcı not
Genel olarak, kamu sektörü eğitim harcamalarını, mevcut ve sermaye harcamalardan doğrudan sorumlu olmak
(okulların doğrudan kamu tarafından finanse edilmesi), veya öğrencilere ve ailelerine mali destek vererek (kamu
bağışları ve kredileri) ve özel sektör veya kar amacı gütmeyen kuruluşların eğitim faaliyetlerini sübvanse ederek
(hane halkı veya firmalara transferler) finanse etmektedir. Eğitim kurumlarının kamu kesimi tarafından
doğrudan finansmanı ve hane halklarına veya firmalara yapılan transferler toplam kamu eğitim harcamalarına
dahil edilmiştir.
Eğitime yapılan toplam kamu harcamaları GSYİH'yle ilişkilidir. Sonuçlar 100'le çarpılır.
TOPLAM KAMU HARCAMALARININ NEREDEYSE %11'İ EĞİTİME AYRILMAKTADIR
AB-27 açısından, eğitim alanındaki kamu-sektör yatırımları toplam kamu harcamalarının yaklaşık %11'ini
temsil ederek eğitime yapılan kamu harcamaları ile 2001-2006 döneminde genel olarak sabit kalmıştır. 2006
yılında ülkelerin dörtte üçünün bazıları eğitim için kamu harcamalarının %10'undan daha fazlasını tahsis
etmelerine rağmen, sadece birkaç ülke (Danimarka, Estonya, İrlanda, Kıbrıs, Litvanya, İzlanda ve Norveç) %14
eşiğine yaklaşmış ya da aşmıştır. Almanya, İtalya ve Lüksemburg'da ise oran %10'a bile yaklaşmamaktadır. Bu
rakamları yorumlarken, bu göstergenin öğrenci sayılarını dikkate almadığını ve öğrenci başına düşen birim
maliyet hakkında herhangi bir bilgi vermediğini de belirtmek gerekir (Şekil D4).
Verilerin olduğu ülkelerin çoğunda, eğitime ayrılan toplam kamu harcamalarının payı, 2001 yılından bu yana
nispeten istikrarlı kalmıştır, ancak Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Slovakya ve İzlanda'da önemli ölçüde
artmıştır. Sadece Baltık ülkeleri, Fransa, Lüksemburg ve Portekiz'de kamu harcamalarının bir oranı olarak
eğitime ayrılan harcamada düşüş kaydedilmiştir.
Şekil D2: Toplam kamu harcamaları yüzdesi olarak eğitime ayrılan toplam kamu harcamaları, (ISCED 0-6),
2006

Kaynak: Eurostat, UOE ve Ulusal Hesaplar (veri Haziran 2009'da alınmıştır).
Ek Not
AB-27: Tahmini rakamlar.
Belçika: Harcamalar, bağımsız özel kurumları ve Almanca konuşan Topluluğu içermez.
Danimarka: 2006: araştırma/geliştirme harcamaları dahil değildir; 2000-2002: ISCED 4 harcamaları dahil
değildir.
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Estonya: 2001: Okul-öncesi çocuk bakımı harcamaları dahil edilmiştir.
Yunanistan: 2001-2002: tahsis edilmiş emeklilik maaşları tutarı dahil değildir; 2003, 2004: kamu sektörü
öğrenci kredileri dahil değildir.
Kıbrıs: Yurt dışındaki Kıbrıslı öğrencilere sağlanan finansal destekler dahil edilmiştir.
Litvanya ve Lüksemburg: 2003-2006: “Diğer özel kuruluşlara” kamu sektörü transferleri dahil değildir.
Lüksemburg: 2001, 2002: ISCED 5 ve 6 harcamaları ve tahsis edilen emeklilik maaşları tutarı dahil değildir;
2003-2006: ISCED 4, 5 ve 6 harcamaları ve yardımcı harcamalar dahil değildir.
Polonya, Slovakya ve Norveç: Okul-öncesi çocuk bakımı harcamaları dahil edilmiştir.
Portekiz: Yerel düzeyde harcama ve tahsis edilmiş emeklilik maaşları tutarı dahil değildir; 2003-2006: kamu
sektörü öğrenci kredileri ve ISCED 4 harcamaları dahil değildir.
Birleşik Krallık: Toplam kamu harcamaları 1 Nisan 31 Mart arsındaki mali yıla göre yapılmaktadır.
İzlanda: 2001, 2002: Okul-öncesi çocuk bakımı harcamaları dahil edilmiştir; 2003-2006: ISCED 5B
harcamaları ve yardımcı harcamalar dahil değildir.
Lihtenştayn: Şekil D1 için nota bakınız.
Açıklayıcı not
Eğitime yapılan toplam kamu harcamaları, tüm eğitim düzeylerini tek olarak değerlendirerek, eğitim
kurumlarının doğrudan kamu kesimi tarafından finansmanını ve hane halklarına ve firmalara yapılan transferleri
içerir. Toplam kamu harcamalarının yüzdesi olarak ifade edilir, eğitime harcanan birleştirilmiş tüm idari
düzeylerin (örneğin, merkezi, bölgesel ve yerel düzeyler ve aynı zamanda sosyal güvenlik sistemi) bütçesi
anlamında, toplam bütçenin payını verir.
EĞİTİME YAPILAN TOPLAM KAMU-SEKTÖRÜ HARCAMALARININ ÜÇTE BİRİNDEN
FAZLASI ORTAÖĞRETİME YAPILMAKTADIR
Eğitim düzeyine göre eğitim alanındaki kamu harcamaları, eğitim düzeylerinin süresi (Şekil B1) ve zorunlu
eğitim sonrasındaki düzeylere katılım oranları (Şekil C15) gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak ülkeden ülkeye
değişmektedir. Zorunlu eğitimi kapsayan eğitim düzeylerinde (çoğu ülkede ilköğretim ve ortaöğretim I. kademe
düzeyleri), demografik değişikliklerin de (Şekiller A1 ve A2) bir etkisi vardır ama gecikmeli olarak. Ayrıca, pek
çok ülkedeki durumu yorumlarken dikkatli olunmalıdır, çünkü harcamalar her zaman tam olarak eğitim
düzeyine göre ayrılmış olamayabilir. Son olarak, bu göstergenin öğrenci sayılarını dikkate almadığını ve öğrenci
başına birim maliyeti hakkında bilgi vermediği de akılda tutulmalıdır (Şekiller D4-D5).
Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde, ortaöğretim için ayrılan eğitim toplam kamu harcamaları, diğer eğitim
düzeylerine yapılan harcamalardan daha fazla bir GSYİH oranını temsil eder, ancak hiçbir zaman %3.1'in
(Kıbrıs) üzerine çıkmaz. Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, Lüksemburg, Malta, Romanya, Slovenya, Slovakya,
Lihtenştayn ve Türkiye'de, GSYİH'nin %2'sinin altındadır. İlköğretim için ayrılan eğitim toplam kamu
harcamaları, %2.6'ya çıktığı Slovenya ve İzlanda dışında, genellikle GSYİH'nın %2'sinin altındadır.
Avrupa düzeyinde (AB-27), ilköğretim ve yükseköğretim için ayrılan eğitim toplam kamu harcamalarıyla temsil
edilen GSYİH payı neredeyse aynıdır (%1.2). Bu durum, İspanya, Fransa, Macaristan, Hollanda ve İsveç için de
geçerlidir. Yükseköğretime ayrılan GSYİH payı, ülkeden ülkeye önemli ölçüde değişir. Sadece Danimarka ve
Norveç, %2'ye ulaşır ya da geçer.
Şekil D3: Eğitim kademesine göre, eğitime ayrılan toplam kamu harcamalarının (ISCED 1, 2-4 ve 5-6)
GSYİH'deki yüzdeleri, 2006
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ISCED 0 ve düzeye göre tahsis edilmemiş ISCED 1

ISCED 2-4

ISCED 5-6

Kaynak: Eurostat, UOE ve Ulusal Hesaplar (veri Haziran 2009'da alınmıştır).
Ek Not
AB-27: Tahmini rakamlar.
Belçika: Harcamalar, bağımsız özel kurumları ve Almanca konuşan Topluluğu içermez.
Danimarka: ISCED 5-6: araştırma/geliştirme harcamaları dahil değildir. ISCED 4 harcamaları kısmen ISCED 56 harcamalarına dahil edilmiştir.
Yunanistan: ISCED 5-6: yerel düzeyde harcamalar dahil edilmemiştir. ISCED 0 harcamaları ISCED 1
harcamalarında yer almaktadır.
İrlanda ve İspanya: ISCED 5-6: Yardımcı harcamalar dahil değildir.
Kıbrıs: Öğrencilere ve yurtdışındaki öğrencilere maddi destek dahil edilmiştir.
Litvanya: “Diğer özel kuruluşlara” kamu sektörü transferleri dahil değildir.
Lüksemburg: ISCED 0 harcamaları ISCED 1 harcamalarına dahildir; ISCED 1 ve ISCED 2-4: “Diğer özel
kuruluşlara” kamu sektörü transferleri ve yardımcı harcamalar dahil değildir. ISCED 4 harcamaları dahil
değildir.
Polonya ve Slovakya: ISCED 0: Okul-öncesi çocuk bakım imkanı harcamaları dahildir.
Portekiz: Tahsis edilmiş emeklilik maaşları tutarı ve ISCED 4 harcamaları dahil değildir; ISCED 0, 1 ve 2-4:
yerel düzeyde harcama, kamu sektörü öğrenci kredileri ve “diğer özel kuruluşlara” kamu sektörü transferleri
dahil değildir; ISCED 5 -6: Yerel ve bölgesel düzeydeki harcamalar dahil değildir; ISCED 0, 5-6: Yardımcı
harcamalar dahil değildir.
Romanya: ISCED 2 harcamaları ISCED 1 harcamalarına dahildir; ISCED 5-6: yerel düzeydeki harcamalar
dahil edilmemiştir.
Slovenya: ISCED 2 harcamaları ve ISCED 0 harcamalarının bir kısmı, ISCED 1 harcamalarına dahildir.
Slovakya: ISCED 5B harcamaları ISCED 3 harcamalarına dahildir.
Birleşik Krallık: Toplam kamu harcamaları, 31 Mart-1 Nisan arasındaki mali yılla uyum içerisindedir. ISCED 56: Yardımcı harcamalar dahil değildir.
İzlanda: ISCED 5B harcamaları ve yardımcı harcamalar dahil değildir.
Lihtenştayn: Şekil D1 için nota bakınız.
Norveç: ISCED 0: Yardımcı harcamalar dahil değildir.
Açıklayıcı not
Genel olarak, kamu sektörü eğitim harcamalarını, okulların mevcut ve sermaye harcamalarından doğrudan
sorumlu olmak (okulların doğrudan kamu tarafından finanse edilmesi), veya öğrencilere ve ailelerine mali
destek vererek (kamu bağışları ve kredileri) ve özel sektör veya kar amacı gütmeyen kuruluşların eğitim
faaliyetlerini sübvanse ederek (hane halkı veya firmalara transferler) finanse etmektedir. Eğitim kurumlarının
kamu kesimi tarafından doğrudan finansmanını ve hane halklarına veya firmalara yapılan transferler toplam
kamu eğitim harcamalarına dahil edilmiştir.
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ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN BİRİM MALİYET 1 İLA 4 ORANINDA DEĞİŞEBİLİR
AB-27'de bir öğrenci toplam yıllık birim maliyeti ortalama 5 748 Avrodur ve bu oran ülkeler arasında büyük
farklılıklar gösterir.
Bir grup ülke (Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya ve Slovakya), Topluluk
ortalamasıyla karşılaştırıldığında nispeten düşük kalan öğrenci başına birim maliyetle tanımlanmaktadır ve 4
000 Avro'dan fazla değildir (Romanya'da 1 467 Polonya'da 3 278 olmak üzere arasında bu rakamlar arasında
değişerek).
Birim maliyetlerinin 7 000 Avrodan 8 000 Avroya kadar değiştiği ikinci bir grup vardır; Belçika, İspanya, Kıbrıs,
Hollanda, İsveç ve Lihtenştayn ve o kadar olmasa da İrlanda, Fransa ve İtalya (biraz aşağıda).
Üçüncü bir grupta ise birim maliyetleri 8 000 Avrodan fazladır; Danimarka, İzlanda ve Norveç. Lüksemburg ise
öğrenci başına 14 000 Avrodan daha fazla bir tutarla oldukça ileridedir.
Şekil D4: Öğrenci başına (ISCED 0'dan 6'ya) kamu sektöründeki yıllık harcama, PPS avro (bin), 2006

Kaynak: Eurostat, UOE ve Ulusal Hesaplar (veri Haziran 2009'da alınmıştır).
Ek Not: Şekiller D4 ve D5
AB-27: Tahmini rakamlar.
Belçika: Harcamalar, bağımsız özel kurumları ve Almanca konuşan Topluluğu içermez. ISCED 1, ISCED 2-4:
“Diğer özel kurumlar”dan kamu kurumlarına yapılan ödemeler dahil değildir.
Danimarka: ISCED 5-6: araştırma/geliştirme harcamaları dahil değildir ve “diğer özel varlıklar”dan kamu
sektörü kurumlarına yapılan ödemeler dahil değildir. ISCED 4 harcamaları kısmen ISCED 5-6 harcamalarına
dahil edilmiştir.
Estonya: Uluslar arası kuruluşlar ve diğer yabancı kaynaklar ve hane halkından ve “diğer özel varlıklar”dan
kamu eğitim kurumlarına yapılan harcamalar dahil değildir.
İrlanda: ISCED 1, ISCED 2-4: “Diğer özel varlıklar”dan kamu sektörü kurumlarına yapılan ödemeler dahil
değildir.
Yunanistan: ISCED 1, ISCED 2-4: “Diğer özel varlıklar”dan kamu sektörü kurumlarına yapılan ödemeler dahil
değildir. ISCED 0 harcamaları ISCED 1 harcamalarına dahil edilmiştir.
Yunanistan, Malta ve Romanya: Veriler 2005 yılına karşılık gelmektedir.
İspanya: ISCED 1, ISCED 2-4: “Diğer özel varlıklar” ve hane halkından kamu sektörü kurumlarına yapılan
ödemeler dahil değildir.
İspanya ve İrlanda: ISCED 5-6: Yardımcı harcamalar dahil değildir.
İtalya: ISCED 4 harcamaları dahil değildir; ISCED 2-4; uluslararası kuruluşlar ve diğer yabancı kaynaklardan
yapılan ödemeler dahil değildir.
Lüksemburg: Uluslar arası kuruluşlar ve diğer yabancı kaynaklar ve hane halkından kamu eğitim kurumlarına
yapılan harcamalar dahil değildir. ISCED 0 harcamaları ISCED 1 harcamalarında yer almaktadır. ISCED 4, 5 ve
6 harcamaları dahil değildir; ISCED 1, ISCED 2-4: Yardımcı harcamalar dahil değildir.
Polonya: Uluslar arası kuruluşlar ve diğer yabancı kaynaklar ve “diğer özel kuruluşlar”dan kamu sektörü
kurumlarına yapılan ödemeler dahil değildir.
Portekiz: Tahsis edilmiş emeklilik maaş tutarları ve ISCED 4 harcamaları dahil değildir. ISCED 0, 1 ve 2-4: yerel
düzeydeki harcamalar dahil değildir; ISCED 5-6: yerel ve bölgesel düzeydeki harcamalar ve yardımcı
harcamalar dahil değildir. Uluslar arası kuruluşlar ve diğer yabancı kaynaklar ve “diğer özel kuruluşlar”dan
kamu sektörü kurumlarına yapılan ödemeler dahil değildir.
Romanya: ISCED 2 harcamaları ISCED 1 harcamalarında yer almaktadır. ISCED 5-6: hane halkından kamu

92

eğitim kurumlarına yapılan ödemeler dahil değildir.
Slovenya: ISCED 2 harcamaları ISCED 1 harcamalarına dahildir.
Slovakya: ISCED 5B harcamaları ISCED 3 harcamalarına dahildir.
İsveç: ISCED 1, ISCED 2-4: uluslar arası kuruluşlar ve diğer yabancı kaynaklardan kamu sektörü kurumlarına
yapılan ödemeler dahil edilmemiştir.
Birleşik Krallık: Toplam kamu harcamaları, 31 Mart-1 Nisan arasındaki mali yılla uyum içerisindedir. Birleşik
Krallık'taki üniversiteler, devlete-bağımlı özel kurumlar olarak sınıflandırılmaktadır ve bu nedenle ISCED 5-6
düzeyleri için kamu kurum harcamalarına ilişkin gösterge bulunmamaktadır.
İzlanda: Yardımcı harcamalar dahil değildir. Uluslar arası kuruluşlar, diğer yabancı kaynaklar ve “diğer özel
kuruluşlar”dan kamu sektörü eğitim kurumlarına yapılan ödemeler dahil edilmemiştir; ISCED 5-6: ISCED 5B
harcamaları dahil değildir.
Lihtenştayn: ISCED 1, ISCED 2-4: “Diğer özel kuruluşlar” ve hane halkından kamu sektörü eğitim kurumlarına
yapılan ödemeler dahil edilmemiştir.
Norveç: “Diğer özel kuruluşlar”dan kamu sektörü eğitim kurumlarına yapılan ödemeler dahil edilmemiştir.
ISCED 2-4, 5-6 ISCED: Hane halkından kamu sektörü eğitim kurumlarına yapılan ödemeler dahil edilmemiştir.
Açıklayıcı not
Kamu kurumlarındaki öğrenci başına harcama merkezi, bölgesel ve yerel yönetimin, ev halkının ve diğer özel
kuruluşların (iş kesimi ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşların) öğrenci başına harcadıklarını ölçmektedir.
Yıllık harcama personel harcamalarının yanı sıra cari harcamaları ve sermaye harcamalarını kapsamaktadır.
Gösterge toplam yıllık harcamanın tam zamanlı eşdeğer öğrencilerin toplamına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.
Yıllık harcama değişik ulusal fiyat düzeylerinin yarattığı karışıklığı ortadan kaldırmak için satın alma
standardına (PPS bakınız Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümü) dönüştürülmüştür. PPS avro olarak
gösterilmektedir.
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ BAŞINA MALİYET İLKÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİ BAŞINA
MALİYETİN HEMEN HEMEN İKİ KATIDIR
Kamu-sektörü kurumlarda öğrenci başına yıllık harcamanın eğitim kademesi itibariyle analiz edilmesi, ülkeler
arasında harcanan toplam bakımından öğrenci başına toplam maliyete ilişkin gözlemlendiği gibi aynı
farklılıkları ortaya çıkarmaktadır (Şekil D4).
Şekil D5: Kamu kesimi kurumlarında öğrenci başına ve eğitim düzeyine göre yıllık harcama ISCED 1,2-4 ve 56), PPS AVRO (bin), 2006

Kaynak: Eurostat, UOE ve Ulusal Hesaplar (veri Haziran 2009'da alınmıştır).
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Ek Not ve Açıklayıcı not: bakınız Şekil D4
Öğrenci başına eğitim kademelerine göre yıllık harcamaların analizi iki olguyu açığa çıkarmaktadır: hemen
hemen bütün ülkelerde birim maliyet eğitimin kademesinin artmasıyla birlikte artmaktadır ve ülkeler arasındaki
değişkenlikler eğitim düzeyiyle genişlemektedir. Danimarka, Yunanistan, Lüksemburg, Romanya, Slovenya ve
Slovakya'da durum dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır, çünkü eğitime yapılan kamu harcamaları bu ülkelerde
her zaman eğitim kademesine göre dağıtılamamaktadır.
AB-27 içinde, ortaöğretim öğrencisi başına düşen yıllık ortalama maliyet (ISCED 2'den 4'e kadar) (5 663 Avro)
ilköğretim öğrencisi başına düşen yıllık ortalama maliyetten (ISCED 1, 4 896 Avro) daha yüksektir. 8 388
Avroluk AB-27 ortalaması ile yükseköğretim daha pahalıdır. Ancak, bazı ülkelerde eğitim düzeyleri arasında
nispeten hafif farklılıklar görülmektedir. Bu, özellikle yükseköğretim birim maliyetinin ilköğretim birim
maliyetiyle karşılaştırılabildiği İtalya, Slovenya ve İzlanda'da bu şekildedir. Almanya, Kıbrıs, Hollanda,
Finlandiya, İsveç ve Norveç'te büyük farklılıklar bulunmaktadır.
EĞİTİMİN ÖZEL OLARAK FİNANSE EDİLMESİ MARJİNAL OLARAK
GERÇEKLEŞMEKTEDİR
Eğitim harcamaları iki farklı kaynaktan finanse edilmektedir: kamu ve özel. Kamu harcamaları kamu sektörü
(her ne idari düzey olursa olsun) tarafından doğrudan yapılan bütün eğitim kaynaklarını kapsarken özel
harcamalar okul eğitimi ücret ve harçlarının (ve diğer bütün ödemelerin) başta hane halkı olmak üzere iş kesimi
ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından ödenmesini kapsamaktadır.
Şekil D6: Kamu ve özel kaynaklardan yapılan eğitim harcamalarının (ISCED 0'dan 6'ya) oranı, 2006

Kamu Kaynakları

Özel kaynaklar

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Haziran 2009'da alınmıştır).
Ek Not
AB-27: Tahmini rakamlar.
Belçika: Harcamalar, bağımsız özel kurumları ve Almanca konuşan Topluluğu içermez.
Danimarka: Araştırma/geliştirme harcamaları dahil değildir.
Yunanistan ve Malta: Veriler 2005 yılına karşılık gelmektedir.
Polonya ve Slovakya: Okul-öncesi çocuk bakım imkanı harcamaları dahildir.
Portekiz: Yerel düzeydeki giderler dahil değildir. Tahsis edilmiş emeklilik maaş tutarları ve yükseköğretim
olmayan lise eğitimi sonrası harcamaları dahil değildir.
İzlanda: ISCED 5B harcamaları ve yardımcı harcamalar dahil değildir.
Açıklayıcı not
Gösterge, eğitim kurumları (özel ve kamu) için tahsis edilen kamu ve özel harcamaların payını göstermektedir.
Kamu veya özel kesimin harcamalarının nihai oranı kamu ve özel kesim tüketicilerinin eğitim kaynakları için
doğrudan eğitim harcamalarının yüzdesine tekabül etmektedir. Nihai kamu harcamaları kamu sektörü tarafından
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eğitim kaynaklarının doğrudan satın alınmasını ve eğitim kurumlarına ve diğer özel kuruluşlara yapılan
transferleri kapsamaktadır. Nihai özel harcamalar kurumlara yapılan eğitim ücreti ve diğer bütün ödemeleri
içermektedir. Eğitim kurumlarına “diğer özel kuruluşlar” kategorisinden gelen ödemeler ülkelerin büyük
çoğunluğunda yoktur.
Eğitim harcamaları büyük ölçüde kamu fonları ile finanse edilmektedir. Gerçekten de, bütün ülkelerde, eğitim
harcamalarının en azından %75'i, bütün eğitim düzeyleri toplu halde olmak üzere, devlet bütçesinden finanse
edilmektedir. Küçük olduğu kadar, özel finansman payı bir ülkeden diğerine önemli ölçüde değişmektedir. Aynı
zamanda ve 2002-2006 arasındaki eğilimlere bakılacak olursa, aynı payın birçok ülkede önemli ölçüde
artmadığı görülmekte ve hatta bazı ülkelerde ise düşmektedir (bakınız Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler
2005).
Bulgaristan, Almanya, Kıbrıs, Slovakya ve Birleşik Krallık'ta kamu finansman payının eğitim harcaması AB-27
ortalamasının (%87.5) biraz altındadır. Bulgaristan, Kıbrıs, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta özel finansman
eğitim maliyetinin %15'inden fazlasını temsil etmektedir.
Özel kaynaklara ilişkin bütün verilerin mevcut olmadığı ülkelerde de durum belki de benzerdir ve özel kesimin
payı bu veriler temin edilemediğinden dolayı normal değerlerin altında gösterilmiştir (Şekil D7'nin ek notlarına
bakınız).
Özel finansman oranı, diğer şeylerin arasında, eğitim-odaklı okul öncesi eğitime başvurunun olup olmadığına
(Şekil D7) ve yükseköğretime kaydın ya da eğitim ücret ve harçlarının öğrenciler tarafından ödenebilip
ödenemediğine (Şekil D15) ve eğer öyleyse, bu söz konusu ücretlerin miktarına bağlı olmaktadır.
Eğitimin finanse edilmesinin ilgili kaynakları (kamu ve özel), her ülkede özel finansmanı arttırmadaki kurumsal
özerklikle ve zorunlu eğitim veren hangi okulların bu türdeki finansmanı dağıtacağıyla ilgili olduğu kadar
yardım-alan özel okulların yöntemleriyle de ilgilidir (Şekil D8).
OKUL ÖNCESİ KAMU EĞİTİM KURUMLARI ÇOĞU ZAMAN ÖZEL KAYNAKLARDAN
KATKILAR SAĞLAMAKTADIRLAR
Ülkelerin büyük bir çoğunluğunda, eğitime yönelik okul öncesi kuruluşlar, devlet yetkilileri veya özel birimler
tarafından yönetilip yönetilmediklerinden bağımsız olarak ücretlidirler.
Belçika okul öncesi eğitimin herkes için parasız olduğu tek ülkedir. Bazı ülkelerde (İrlanda, Yunanistan, İspanya,
Fransa, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya ve Lihtenştayn) özel sektörde
kayıtlar paralı iken kamu kesiminin sağladığı okul öncesi eğitim parasızdır. Birleşik Krallıkta da kamu
tarafından verilen eğitim parasızdır. Özel sektörde eğitimin verilmesi eğitimin tamamıyla devlet tarafından
finanse edilmesi ile mümkündür, aksi takdirde paralıdır.
Beş ülkede, kamu kesiminin okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt olma bazen parasızken bazen de bir ücret
(ihtiyaç sahibinin gelirine bağlı olarak) ödenmesini gerektirmektedir. Özel kesim eğitimin gereği olarak (Çek
Cumhuriyeti, Polonya, Slovenya ve Slovakya'da olduğu gibi), veya ilgili kuruma bağlı olarak (İspanya'da
olduğu gibi) ailelerden katkı isteyebilmektedir.
Şekil D7: Eğitime yönelik kuruluşlarda ücretsiz ve ücretli olarak verilen okul öncesi eğitim, 2006/07

Kamu

Ücretsiz

Özel

Kamu

Ücretli

Özel

Okul öncesi eğitim veren bu tarz kuruluş bulunmamaktadır
Kaynak: Eurydice.
Ek Not
İrlanda: Sadece devlet tarafından finanse edilen Erken Başlama Birimlerindeki (çok az sayıda öğrenci için
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hizmet vermektedir) öğrenciler devlet tarafından ücretsiz eğitim almaktadırlar.
İspanya: Devlet dışından özel olarak finanse edilen okul-öncesi eğitimde, ailelerin ücret ödemesi gerekmektedir,
ancak hibe-destekli özel eğitimde ücret ödenmemektedir. .
Fransa: Neredeyse tüm özel okullar hibe-desteklidir ve ücretleri çok düşüktür.
Lüksemburg: 2006/07'de, yaklaşık 1000 çocuk, devlet tarafından sübvanse edilmeyen özel okul-öncesi
kurumlara katıldı.
Malta: Devlet bağımlı olan özel sektör kuruluşlarında kayıt ücretsizdir.
Hollanda: 4 yaşından sonra öğrenciler basisonderwijs (ilköğretimin) ilk sınıflarında eğitim almaktadırlar.
Avusturya: Bir eyalette (Aşağı Avusturya), okul-öncesi eğitim sabahları ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Bir
başka eyalet (Carinthia), 2007 yılından bu yana son yıllarına katılan, 2008 Eylül'ünden bu yana ise 3-6 yaş
arasındaki çocuklar için ücretsiz yarım-günlük anaokulu sunmaktadır. Diğer eyaletlerde, ücretsiz (yarım-gün)
anaokullarıyla ilgili görüşmeler sürmektedir.
Portekiz: Kamu ve kar-amacı gütmeyen özel sektör kurumlarında eğitim imkanı her zaman ücretsizdir. Devlet
ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'yla özel tüzük dernek sözleşmelerinde kar-amacı gütmeyen özel kurumları tercih
eden düşük bütçeli aileleri destekler. Aileler, gelirlerine bağlı olarak, yemek ve ders dışı etkinlikler için ödeme
yapabilir de yapmayabilir de. Belediyeler de ayrıca bu türdeki harcamalara destek olabilir.
Finlandiya: Altı yaşındakiler için eğitim verilmesi, özel veya kamu kesimi tarafından düzenlendiğinden
bağımsız olarak ücretsizdir.
İsveç: Dört ve beş yaşındakilere yönelik evrensel okul-öncesi eğitim yılda 525 saate kadar ücretsizdir.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Gönüllü ve özel okul öncesi eğitim tesisleri (gündüz yuvaları, okul öncesi
gruplar) finansman temin etmenin koşulu olarak devletin yönergelerini izleyen eğitim programları
verdiklerinden burada eğitime yönelik olarak dikkate alınmışlardır. Bu tesisler haftalık olarak iki buçuk saatlik
çalışma sürelerini ücretsiz olarak vermek için finanse edilmektedirler. Para ödenmesi karşılığı ilave saatlerde de
çalışmalar verebilmektedirler.
Türkiye: Devlet okullarında, şehit çocukları, özürlüler, savaş gazileri ve yoksul ailelerin çocukları, kurumlara
1/10 oranında ücretsiz olarak kabul edilir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları altındaki kurumlar da
ayrıca ücretsizdir. Özel öğretim kurumları, kapasitelerinin en azından %2'sini yoksul ailelere ücretsiz olarak
sunmalıdır.
Açıklayıcı not
Kadrosundaki elemanlarda eğitim vermek için nitelikleri bulunan ve eğitime yönelik olarak isimlendirilen okul
öncesi kuruluşları burada gösterilmişlerdir. Kadrosundaki elemanlarda eğitim verme nitelikleri bulunmayan
gündüz kreşleri, gündüz yuvaları ve oyun bahçe ve köşeleri burada gösterilmemiştir.
ISCED 0 düzeyi olarak nitelendirilen 4 ile 6 yaşındaki öğrencilere eğitim veren ilköğretimler dahil
edilmemişlerdir. Okul öncesi bir eğitim kurumunun ücretli olması, öğrencilerin ailelerinden çocuklarının eğitim
programında yer alması için talep edilen kayıt ücreti anlamına gelmekte olup yemeklere veya belirli bir eğitim
(özel veya ilave) için ödenen ücret anlamına gelmemektedir.
Kamu-sektörü kurumlar ya doğrudan ya da dolaylı yoldan bir kamu eğitim yetkili makamı tarafından
yönetilmektedir. Özel kurumlar (yardım alsın ya da almasın) ya doğrudan ya da dolaylı yoldan hükümet
kuruluşu olmayan bir kuruluş (kilise, ticari meslek birliği, özel bir işletme veya bir başka organ) tarafından
yönetilmektedir.
ÇOĞU ÜLKEDE ÖZEL OKULLAR KAMU EĞİTİMİNDE KULLANILAN AYNI YÖNTEMLE
FİNANSE EDİLMEKTEDİR
Bazı ülkelerde, destek alan özel okullar alınan miktarlar bakımından kamu kesimindeki okullar ile tüm kaynak
kategorileri için aynı şekilde finanse edilmektedirler. Böylece, Belçika, Hollanda, Polonya ve İsveç'te devlet
tarafından yönetilen okullara sağlanan sübvansiyon ile özel okullara sağlanan sübvansiyon arasında miktar
olarak bir farklılık bulunmamaktadır. Benzer bir şekilde Finlandiya'da da kamu ve destek alan özel okullara aynı
finansman ilkeleri uygulanmaktadır.
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, İspanya, İtalya ilköğretimler için- Kıbrıs ve Lüksemburg, üç
EFTA/EEA ülkesi ve Romanya, destek sağlanan özel okullara sübvansiyonlar vermektedir. Bu sübvansiyonların
miktarları ve hesaplama yöntemleri bu kaynağın dahil olduğu kategoriden bağımsız olarak kamu kesimi
okullarına uygulananlardan farklı olmaktadır. Bazı durumlarda, sübvansiyon kamu sektörü okullarına tahsis
edilen sabit yüzdeye eşittir.
12 Avrupa ülkesinde, özel okullar farklı kategoriler (öğretim elemanları ya da bütün personel ve/veya
operasyonel kaynaklar) için bazı kamu sektörü okullarınınkine benzer miktarı ya da hesaplama yöntemi olan bir
sübvansiyon alır.
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Genel olarak, destek alan özel okullar merkezi hükümetten doğrudan finansman temin etmektedirler. Bu kamu
kesimi okul kaynaklarının bir veya birden fazla belirli kategorilerine yerel makamların katkıda bulunduğu,
yardım ettiği tüm ülkelerde finansman kaynağının farklı olması anlamına gelmektedir (Şekil B28). Bununla
birlikte, belirli istisnaların kaydedilmesi gereklidir. Estonya ve İsveç'te yerel makamlar hem destek alan özel
okulların hem de devlet okullarının finanse edilmesinden sorumludurlar. Hollanda'da destek alan özel okullar ve
devlet (kamu kesimi) okulları aynı devlet makamları tarafından finanse edilmektedir.
Şekil D8: Destek alan özel okullara ilköğretim ve ortaöğretim için yapılan devlet finansmanın kamu kesimi
okulları ile (miktar ve hesaplanma yöntemleri açısından) karşılaştırılması, 2006/07

Ortaöğretim birinci kademe

AYNI miktar / Öğretim ve öğretim dışı kadro ve bütün kaynak kategorileri (taşınmazlar dahil) dışı kadro
öğretim ve öğretim hesaplama yöntemi operasyonel kaynaklar öğretim kadrosu için
FARKLI miktar /
hesaplama yöntemi

Bütün kaynak kategorileri durumunda

Destek almayan
özel okullar

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika: Destek alan özel kuruluşlar kendilerine operasyonel kaynaklar için yapılan tahsisi okulların iller veya
belediyeler tarafından yönetildikleri gibi ve öğretim dışı personel için daha fazla kaynak alan Topluluk
okullarının aksine öğretim dışı kadronun ücretlerinin ödenmesi için kullanabilirler.
Almanya: Ya Eyalet belirli biri istatistiksel veri ile ve ilgili okulun türüne göre düz oranda bir sübvansiyon tahsis
eder veya alternatif olarak okullar kendi finansal gereksinimlerini maddeler halinde hazırlarlar ve karşılığında
bu ihtiyaçlarının belirli bir oranını karşılamak üzere sübvansiyon alırlar.
İtalya: Özel ortaöğretim okulları projeler için veya özel eğitim ihtiyacı içindeki öğrenciler bu okullardan eğitim
alırlarsa yardım (bağış) alırlar.
Letonya: Özel okullar yerel yönetimlerle anlaşma imzalayabilir ve öğrenci başına belirli maliyetlerine göre mali
yardım alırlar. Bu giderler merkezi yetkililer tarafından belirlenmektedir.
Litvanya: Kadro ve bir takım operasyonel kaynaklar söz konusu olduğunda kişi başı modeline dayanan yeni bir
finansman sistemi 2002 yılından itibaren mevcuttur (Şekil B28). Sadece bu modele dahil olan kaynaklar kamu
kesimindekilerle aynı sübvansiyonları alırlar.
Portekiz: Şekil ailelerle kontratı olan destek alan özel okulları göstermektedir. Finansör anlaşmaları bulunan
destek alan özel okullar kaynağın kategorisinden bağımsız olarak bazen kamu kesimi okulunun almış olduğu
sübvansiyondan daha az sübvansiyon almaktadırlar.
Romanya: Bazı özel fonlar, bilgisayarla ilgili eğitim materyalleri satın almaları için bütün okullara
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dağıtılmaktadır.
Birleşik Krallık (ENG): Özel okulların çoğunluğun hibe-destekli olmamasına rağmen, Akademi olarak bilinen
bazıları hibe-desteklidir. Özellikle yoksul topluluklara hizmet etmek için son yirmi yılda kurulmuş olan bu
okullar kurulduklarında yüklü sermaye yatırımları almışlardı. Gelirleri, benzer koşullardaki devlet okullarına
benzemekteydi, fakat yerel yetkililer tarafından değil de merkezi hükümet tarafından desteklendiklerinden
yöntemleri farklıdır.
Türkiye: Sadece özel eğitim okulları hibe-desteklidir. Miktarı, öğrenci başına birim maliyet üzerine her yıl
devlet tarafından belirlenmektedir.
Açıklayıcı not
Devlet (kamu) okulları doğrudan veya dolaylı olarak bir devlete ait eğitim makamı tarafından yönetilir. Özel
okullar (destek alanlar veya destek almayanlar) doğrudan veya dolaylı olarak devlete ait olmayan bir kuruluş
(kilise, ticari meslek birliği, özel bir işletme veya bir başka organ) tarafından yönetilirler.
EĞİTİM FİNANSMANI KAYNAKLARI ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN İDARİ YAPISINI
YANSITMAKTADIR
Eğitimin finanse edilmesinde çeşitli idari düzeyler işin içinde bulunmaktadır. Merkezi, bölgesel veya yerel
yönetim makamlar toplamış oldukları fonların bir kısmını kendilerinin nihai kullanıcıları olan diğer yönetsel
düzeyler (genellikle merkez dışında dağıtılmış olarak bulunan) için hazır bulundurarak yeniden
dağıtmaktadırlar. İdari makamlar itibariyle başlangıçta mevcut olan fonlar ile ve onları kullanan idari
makamların kullandıkları fonları karşılaştırarak katkıda bulunan idari yetkililer mali transferleri alanlardan ayırt
edilebilir.
Hemen ülkelerin tamamında eğitim için tahsis edilen fonlar ya merkezi ya da yerel yetkililer tarafından
kullanılmaktadır. Bu finansal kaynakların yönetimi kaynakların %70'inden fazlasının merkezi yetkililer
tarafından hazır bulundurulduğu ve kullanıldığı Yunanistan, Fransa, İtalya, Kıbrıs, Malta, Hollanda, Portekiz,
Slovenya ve Lihtenştayn'da merkezileştirilme eğilimindedir.
Sadece dört ülkede (Belçika, Almanya, İspanya ve daha az ölçüde Çek Cumhuriyeti) Bölgesel düzey ana
finansman kaynağı ve eğitimle ilgili bütçenin temel kullanıcısıdır. Bu ülkelerde eğitime tahsis edilen fonların %
70'inden fazlası (Çek Cumhuriyeti'nde %45.5) bölgesel düzeyde oluşturulmakta ve kullanılmaktadır. Bu
ülkelerin üçünde bölgesel kuruluş (Belçika'daki Topluluklar, İspanya'daki Özerk Topluluklar ve Almanya'daki
Länder) en üst-düzey eğitim yetkili makamını oluşturmaktadır.
Avusturya'da durum biraz daha karmaşıktır kaynakların yaklaşık neredeyse %75'i merkezi düzey tarafından
oluşturulurken, bunların ancak %53'ü merkezi düzey tarafından harcanmaktadır. Estonya, Slovakya ve
Finlandiya'da merkezi yetkililer kaynakların temel payını sağlar ancak %40'dan daha azını kullanır.
Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık ve İzlanda'da eğitimin finanse edilmesi merkezin
dışında dağıtılmıştır. Bu ülkelerde eğitime tahsis olunan fonları temin eden ve kullananlar yerel düzeylerdir. Bu
durum, bu ülkelerdeki eğitim siteminin örgütsel yapısı yüzündendir ve çünkü bölgesel düzey yer almamaktadır
(Polonya'daki hariç).
Merkezi düzeyle bölgesel ya da yerel düzeyler arasındaki transferler en çok Bulgaristan, Estonya, Macaristan,
Slovakya, Finlandiya'da ve daha az ölçüde İrlanda, Hollanda ve Avusturya'da yaygındır. Diğer ülkelerde çok az
transfer bulunmaktadır.
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Şekil D9: Transferlerden önce ve sonra yönetim düzeyine göre eğitimin kamu kaynaklarından finanse edilmesi
(ISCED 0'dan 6'ya), 2006
Merkezi

Başlangıçtaki Finansman

Bölgesel

MERKEZİ

Nihai Finansman

BÖLGESEL

YEREL

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Haziran 2009'da alınmıştır).
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Yerel

Ek Not: Şekil D9
AB-27: Tahmini rakamlar.
Belçika: Harcamalar, bağımsız özel kurumları ve Almanca konuşan Topluluğu içermez.
Danimarka: Araştırma/Geliştirme harcaması dahil edilmemiştir.
Yunanistan, Malta ve Romanya: Veriler 2005 yılına karşılık gelmektedir.
Kıbrıs: Yurtdışındaki öğrencilere yönelik destek dahil edilmiştir.
Litvanya ve Lüksemburg: “Diğer özel kuruluşlara” kamu sektörü transferleri dahil değildir.
Lüksemburg: ISCED 4 ve ISCED 5-6 harcamaları ve yardımcı harcamalar dahil değildir.
Macaristan: Bölgesel idari düzeydeki harcama yerel düzeydeki harcamaya dahil edilmiştir.
Polonya ve Slovakya: Okul-öncesi çocuk bakım imkanı harcamaları dahildir.
Portekiz: Yerel düzeyde harcama, tahsis edilmiş emeklilik maaş tutarı, kamu-sektörü öğrenci kredileri ve ISCED
4 harcamaları dahil edilmemiştir.
İzlanda: Yardımcı harcamalar ve ISCED 5B harcamaları dahil değildir.
Açıklayıcı not
Eğitim için ayrılan fonlar merkezi, bölgesel ve yerel idari düzeyler arasında transfer edilmektedir. Net akışlar
burada verilmektedir. Başlangıç finansmanı her bir idari düzey tarafından hazır bulundurulan (temin edilen)
toplam eğitim kaynaklarının payını temsil etmektedir. Nihai finansman her bir idari düzey tarafından üstlenilen
toplam harcama payını göstermektedir. Her iki finansman türü doğrudan kamu harcamasını ve özel kesime
yapılan transferleri kapsamaktadır.
PERSONEL HARCAMALARI EN BÜYÜK KALEMİ OLUŞTURMAKTADIR
Kamu-sektörü eğitim kurumları tarafından yapılan harcama iki ana başlık altında ayrılmaktadır cari ve sermaye
harcamaları. Cari harcamalar personel ücretlerini ve personel bağlantılı giderleri ve bina bakım ve onarımı, okul
malzeme ve ekipmanı ve operasyonel mal ve hizmetler gibi diğer cari harcamaları kapsamaktadır. Bu ana
başlıklar incelendiğinde hiç şüphesizdir ki personel harcamaları en başta gelen kategoridir.
Kamu-sektörü kurumları tarafından yapılan cari harcamalar hemen hemen tüm ülkelerde toplam harcamanın %
85'inden fazlasını oluşturmaktadır. Bu konuda toplam harcamaların %80'inden biraz azını oluşturan cari
harcamayla Yunanistan bir istisna teşkil etmektedir. Personel masrafları bütün ülkelerde toplam eğitim
harcamalarının en önemli payını oluşturmaktadır, AB-27 ülkelerinde ortalama yıllık harcamanın %71'i. Belçika
ve Portekiz'de bu oran %85'ten daha fazladır.
Bununla birlikte sermaye harcamalarının paylarında ülkeler arasında hala büyük farklılıklar bulunmaktadır.
Belçika, Avusturya ve Portekiz gibi bazı ülkeler neredeyse bütün kaynaklarını cari harcamalara tahsis etmekte ve
böylece sermaye harcamalarını %5'den daha azına sınırlamaktadır. Buna karşılık, sermaye harcamasının oranı
Yunanistan'da, içyapıdaki önemli yatırımları yansıtarak, yaklaşık %21'e ulaşmaktadır.
D
Şekil D10: Kamu kesimi kuruluşlarda yıllık toplam giderlerin önemli harcama kategorileri arasında dağılımı
(ISCED 0'dan 6'ya), 2006

Sermaye

Cari Harcama

Personel Cari Harcama - Diğer

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Haziran 2009'da alınmıştır).
Ek Not
AB-27: Tahmini rakamlar.
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Belçika: Harcamalar, bağımsız özel kurumları ve Almanca konuşan Topluluğu içermez.
Danimarka: Araştırma/geliştirme harcamaları dahil değildir.
Yunanistan, Malta ve Romanya: Veriler 2005 yılına karşılık gelmektedir.
Litvanya: Kamu ve özel kurumlar gider türlerine göre analiz edilmiştir.
Lüksemburg: ISCED 4, 5 ve 6 harcamaları ve yardımcı harcamalar dahil değildir. Uluslar arası kuruluşlardan ve
diğer yabancı kaynaklardan ve hane halkından kamu-sektörü kurumlarına yapılan ödemeler dahil değildir.
Avusturya ve Polonya: Uluslar arası kuruluşlardan, diğer yabancı kaynaklardan ve “diğer özel varlıklar”dan
kamu-sektörü kurumlarına yapılan ödemeler dahil değildir.
Portekiz: Yerel düzeydeki harcama dahil değildir. Tahsis edilmiş emeklilik maaş tutarı ve ISCED 4 harcamaları
dahil değildir.
Portekiz ve İzlanda: “Diğer özel kuruluşlar”dan, uluslar arası kuruluşlardan ve diğer yabancı kaynaklardan
kamu-sektörü kurumlarına yapılan ödemeler dahil değildir.
İzlanda: Yardımcı harcamalar dahil değildir.
Norveç: “Diğer özel kuruluşlar”dan kamu sektörü kurumlarına yapılan ödemeler dahil değildir.
Açıklayıcı not
Eğitim kurumları itibariyle toplam harcama genellikle cari ve sermaye harcamaları olarak bölünebilmektedir.
Cari harcamalar kendi arasında personel harcamaları (giderleri) ve diğer car harcamalar olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Maliyetin dağılımı öğretmen maaşları ve öğrenci/öğretmen oranına ve aynı zamanda kurumların
kendi tesislerine sahip olup olmadıklarına veya tesisleri kiralayıp kiralamadıklarına veya öğrencilerine
verdikleri eğitimi destekleyen ders kitapları veya hizmetler (yemekler ya da konaklama imkanları, örneğin) gibi
imkanlar sunup sunmadıklarına bağlı olarak değişmektedir.
İLKÖĞRETİMDE HEMEN HEMEN HER YERDE OKUL YA DA SINIF KÜTÜPHANELERİ
BULUNMAKTADIR
Okumayı öğrenme ilköğretimin en önemli özelliklerinden birisidir ve bu amaca yönelik kitaplara erişim
önemlidir. Bu yüzden bir okulda kütüphanenin varlığı ya da bir sınıfta okuma köşesi okul kaynaklarının
göstergesidir.
Öğretmenler ve okul müdürleri tarafından PIRLS 2006 araştırmasında verilen cevaplara göre, ilköğretimin
dördüncü yılında kütüphanesi olan bir okula ya da sınıf kütüphanesi / okuma köşesi olan bir sınıfa devam eden
öğrencilerin oranı yaklaşık %90'dır. Çoğu ülkede, okul kütüphanelerinin oranı sınıf okuma köşelerinden daha
çoktur. Yine de, Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde, öğrencilerin okul kütüphanelerinden daha çok
sınıflarında kütüphaneleri ya da okuma köşeleri bulunmaktadır. Ayrıca, Almanya ve Birleşik Krallık'ta (İskoçya)
okul ve sınıf kütüphaneleri oranları birbirine benzerdir.
Okulda ya da sınıfta kütüphane olmayan öğrencilerin oranı, öğretmenlere ya da okul müdürlerine göre, birçok
ülkede önemsenmeyecek kadar azdır. Ancak, öğrencilerin okulda kütüphaneye erişim imkanlarının nispeten az
olduğu yerlerde başka bir yerde benzer hizmet bulunmaktadır. Örneğin Almanya ya da Avusturya'daki yerel
makamlar çocuklar için de bölümler ihtiva eden çok sayıda kütüphane işletmektedirler.
Şekil D11: Öğretmenlere ya da okul müdürlerine göre ilköğretim dördüncü sınıfta okuyan ve bir okul
kütüphanesine ve bir sınıf kitaplığına veya okuma köşesine erişim imkanı olan öğrencilerin oranları, 2006

Okul kütüphanesi ya da sınıfta okuma köşesi

Sadece okul kütüphanesi

Kaynaklar: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
Açıklayıcı not
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Veri toplamaya katkıda bulunmayan ülkeler

Okul müdürlerine gönderilen ankette okulda kütüphane olup olmadığı soruldu. Öğretmenlere gönderilen
ankette sınıfın bir kitaplığı veya okuma köşesi olup olmadığını belirtmeleri istendi. Şekil anketteki her soru için
okul müdürünün ve öğretmenlerin temsil ettiği öğrenci sayısına göre cevaplandırılan sorular karşılaştırılmıştır.
Örnekleme prosedürü ilk önce okulu ve daha sonra ilköğretim dördüncü sınıfta okuyan öğrencileri seçmeyi
içermekte idi. Her bir öğrenciye seçilmeleri için devam ettiği okulun büyüklüğünden bağımsızı olarak aynı
ihtimalin verilmesine çaba gösterildi. Bu amaçla okullar kendi büyüklüklerinin tersine bir ihtimalle seçilme
şansları artacak bir şekilde değerlendirildiler. Bu neden dolayı Şeklin doğrudan belirli bir cevap veren
öğretmenlerin oranlarının değil de öğretmenleri söz konusu cevabı veren öğrencilerin oranını gösterdiğini izah
etmektedir.
ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN KAMU-SEKTÖRÜ MALİ DESTEK EĞİTİME AYRILAN KAMU
HARCAMASININ ÖNEMLİ BİR KISMINI OLUŞTURMAKTADIR
Bütün ülkelerin finansal destekli kamu-sektör sistemleri bulunmaktadır, fakat finansal desteğin verilmesine ve
verildiği eğitim düzeylerine yönelik gereklilikler bir ulusal sistemden diğerine farklılık göstermektedir (Şekiller
D13 ve D14). Öğrencilere yönelik doğrudan kamu-sektörü desteği (burs ve/veya krediler şeklinde) zorunlu
eğitime kaydolmuş öğrencilerin ailelerine yapılan mali desteği temsil eder, ayrıca zorunlu eğitimden sonra
eğitime devam edilmesini de teşvik eder. Öğrenciler için olan doğrudan kamu desteği bundan dolayı eşitlik
fırsatına olanak sağlayan kamu-sektörü eğitim yatırımının bir dizisini temsil eder.
Şekil ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, Avrupa Birliği ülkeleri, tüm eğitim kademeleri için ortalama olarak,
öğrencileri için doğrudan desteğe yönelik kamu harcamalarının yaklaşık %6'sını ayırır. Bulgaristan, Danimarka
ve Norveç, öğrencilerini desteklemek için kamu harcamalarının %14-%20 arasını tahsis ederken Avrupa
ülkelerinin neredeyse yarısı AB-27 ortalamasından daha azını tahsis eder. Ulusal sistemler arasındaki
farklılıkların kamu-sektörü desteğindeki ulusal verilerin tamamen uyumlu olmadığı anlamına geldiğinden bu
farklılıkların nitelendirilmesi gerekmektedir. Burada analiz edilen şekiller, sadece öğrencilere yönelik doğrudan
kamu desteğiyle ilgilidir, ancak alınabilen desteğin gerçek düzeyini de tamamen göstermez. Veriler, bursları ve
öğrencilere ve binalara ödenen diğer transferleri ve varsa öğrencilere verilen kamu-sektörü kredileri içerir. Diğer
taraftan, ISCED 1'den 3'e kadar (Şekiller D13 ve D14)olan vergi indirimi ve/veya aile yardımı dikkate
alınmamaktadır.
Aynı zamanda, bu katkı eğitim düzeyleri arasında eşit olarak dağılmamıştır. İlköğretim, ortaöğretim ve
ortaöğretim sonrası düzeydeki öğrencilere birleşik olarak tahsis edilen doğrudan destek payıyla yükseköğretim
düzeyindeki öğrencilere tahsis edilen destek payı arasındaki karşılaştırma belirgin eşitsizlikler göstermektedir.
Avrupa ortalaması, yükseköğretime ayrılan kamu harcamalarının yüzdesi olarak doğrudan destek %16'dan
fazlayken ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine sağlanan kamu harcamalarının yüzdesi olarak doğrudan
desteğin ise sadece %3.2'ye karşılık geldiğini göstermektedir. Bu durum, özellikle ISCED 1, 2 ve 3 düzeyleri için
eğitimin ücretsiz olduğunu yansıtmaktadır.
Polonya, Romanya ve doğrudan destek düzeyinin söz konusu olduğu iki eğitim düzeyi arasında (ISCED 1-4 ve
ISCED 5-6) çok az farklılaştığı, az bir ölçüde olmak üzere Çek Cumhuriyeti istisna ülkelerdir. Bu durum aslında
yükseköğretime olan desteğin zayıflığı olarak yorumlanmalıdır.
Benzer şekilde, Bulgaristan okul düzeyinin ciddi şekilde yükseköğretimden daha fazla destek aldığı tek ülkedir.
İlköğretim ve ortaöğretim birlikte düşünüldüğünde, hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde öğrenciler için olan
doğrudan destek, eğitim harcamalarının %8'inden daha azdır. Bulgaristan (%16.3), Danimarka (%10.5) ve
İrlanda (%9) oranla en yüksek yüzdeleri kaydetmişlerdir. Diğer taraftan, Yunanistan ve Avusturya'da oran
%1'den daha azdır.
Yükseköğretimde, öğrenciler için olan destek genellikle toplam harcamanın %10'undan daha fazlasını temsil
etmektedir ve kayıt ve okul harçlarıyla birlikte düşünülmelidir (Şekiller D15 ve D16). Yunanistan ve Polonya,
%1.4 ve %1.7'yle en düşük yüzdelere sahiptir. Danimarka, Kıbrıs, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık ve Norveç,
yükseköğretim kamu harcamalarının %25'ini ya da daha fazlasını öğrencilere doğrudan finansal destek olarak
ayırır. Kıbrıs'taki durum, özellikle yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin sayısının çokluğuna sağlanan destek
mekanizmasıyla ilişkilidir.
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Şekil D12: Eğitim kademelerine göre, toplam kamu harcamalarının bir yüzdesi olarak öğrencilere doğrudan
sağlanan kamu-sektörü desteği (bağış ve krediler), genel (ISCED 0-6), okul düzeyi (ISCED 1, 2, 3 ve 4) ve
yükseköğretim düzeyi (ISCED 5 ve 6), 2006

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Haziran 2009'da alınmıştır).
Ek Not
AB-27: Tahmini rakamlar.
Belçika: Harcamalar, bağımsız özel kurumları ve Almanca konuşan Topluluğu içermez.
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İspanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Polonya, Romanya, Slovenya
ve Finlandiya: Öğrencilere yönelik kamu-tarafından finanse edilen kredi bulunmamaktadır.
Danimarka: “Diğer özel kuruluşlar”dan öğrencilere gelen finansal destek dahil değildir. ISCED 4 harcamaları
kısmen ISCED 5-6 harcamalarına dahil edilmiştir.
İrlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg ve Slovakya: ISCED 1-4: Öğrencilere yönelik kamu-tarafından finanse
edilen kredi bulunmamaktadır.
Yunanistan: ISCED 5-6: yerel düzeydeki harcamalar dahil edilmemiştir.
Yunanistan ve Lüksemburg: ISCED 0 harcamaları ISCED 1'e dahil edilmiştir.
Yunanistan ve Romanya: Veriler 2005 yılına karşılık gelmektedir.
İspanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Birleşik Krallık: ISCED 5-6: yardımcı harcamalar dahil değildir.
Kıbrıs: ISCED 5-6: yurtdışındaki öğrencilere sağlanan maddi destek dahil edilmiştir.
Litvanya ve Lüksemburg: “Diğer özel kuruluşlar”a kamu-sektöründen yapılan transferler dahil değildir.
Lüksemburg: ISCED 4 ve ISCED 5 ve 6 harcamaları dahil değildir.
Polonya ve Slovakya: ISCED 5B harcamaları ISCED 3 harcamalarına dahildir.
Portekiz: Tahsis edilmiş emeklilik maaşları tutarı ve öğrencilere verilen krediler dahil değildir. ISCED 1-4: yerel
düzeydeki harcamalar ve kamu sektöründen “diğer özel varlıklara” yapılan transferler dahil değildir. ISCED 56: yerel ve bölgesel düzeydeki harcamalar dahil değildir. ISCED 4 harcamaları dahil değildir.
Romanya: ISCED 5-6: yerel düzeydeki harcamalar dahil edilmemiştir.
İzlanda: Hibe bulunmamaktadır. ISCED 4 harcamaları kısmen ISCED 5-6 harcamalarına dahildir. ISCED 5B
harcamaları ISCED 5-6 harcamalarına dahildir. Yardımcı harcamalar dahil değildir.
Açıklayıcı not
Öğrencilere mali yardım devlet tarafından öğrencinin durumuna bağlı olarak öğrenim bağışları, krediler, aile
tahsisatları şeklinde finanse edilen fonların transferlerine tekabül etmektedir. Gösterge öğrencilere yapılan
desteği tam olarak ölçememektedir, çünkü öğrenciler özel bankalardan da kredi olarak finansal destek
alabilmekte, belirli sosyal hizmetlerden (sübvanse edilen yemekler, ulaşım, sağlık ve konaklama imkanları gibi)
veya vergi muafiyetin de yararlanabilmektedirler. Eğitim sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle öğrenciler için
olan maddi destek bir ülkeden diğerine değişebilmektedir.
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ZORUNLU EĞİTİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNE DESTEK AVRUPA'NIN HER YERİNDE
BULUNMAKTADIR
Eğitim için ailelere yapılan yardım istisnasız bütün Avrupa ülkelerinde mevcut bulunmaktadır. Genel olarak,
çocuk doğduğu zaman başlamakta ve zorunlu eğitimin sonuna kadar ödenmektedir (yükseköğretimdeki
öğrencilere sağlanan destek için Şekil D14'e bakınız).
Şekil D13: Çocukları ilköğretim ve ortaöğretimde bulunan ailelere sağlanan yardım türleri, 2006/07

İlköğretim

Sadece aile yardımı

Aile yardımı + Öğrenim Yardımı

Aile yardımları+ Vergi indirimi Aile Yardımı+ Vergi indirimi + Öğrenim Yardımı
Kaynak: Eurydice
Ek Not
Bulgaristan: Aile yardımıyla vergi indirimine yönelik birleşik yaklaşım 2006/07 öğretim yılı için hazırlık
niteliğinde tanıtıldı.
Estonya: Bir veli ya da çocuğun koruyucusu ya da üç veya daha fazla çocuğun bakımını sağlayan diğer bir kişi,
ikinci çocuktan başlayarak, 17 yaşına kadar her çocuk için vergilendirme döneminde kendi gelirlerine yönelik
temel muafiyetlerden yararlanırlar.
Malta: Aileler sadece özel okullarda ödenen eğitim ücretleri için vergi indirimi almaktadır.
Polonya: Vergi indirimi 2007 yılında ortaya çıktı ve miktarı çocuk sayısına bağlıdır.
Lihtenştayn: Aileler sadece yatılı okullardaki ortaöğretim I. kademe için burs alabilir. Burs miktarı, aile gelirine
ve çocuk sayısına göre ayarlanır.
Türkiye: Düşük gelirli ailelere bir “koşullu fon aktarımı” yapılır. Yurtlarda kalan öğrencilere, barınma ve servis
ücretleri için günlük ek bir destek de bulunmaktadır. 2003/04 yılından bu yana, ders kitapları devlet tarafından
ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Açıklayıcı not
Öğrenim yardımı, eğitim yardımına ya da öğrenci yardımına eşittir ve bir eğitim düzeyini finanse etmek için
verilmesi anlamına gelmektedir. Gösterge yurt dışında öğrenim gören öğrencilere yapılan yardımı
içermemektedir.
Her durumda, verilen miktarlar ilgili çocukların sayı ve yaşlarına göre değişmektedir. Bulgaristan, Çek
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Cumhuriyeti, İtalya, Portekiz, Slovakya ve İzlanda'da miktarlar aile gelirlerine göre orantılıdır. Ayrıca, Çek
Cumhuriyeti, İspanya, Malta, Polonya, Slovenya ve Slovakya'da gelirleri belirli bir düzeyin üzerinde olan
aileler yardım almamaktadır.
Vergi indirimi Kıbrıs, Malta ve Kuzey ülkeleri hariç olmak üzere çoğu ülkede bulunmaktadır. Aile yardımların
aksine, vergi indirimi genellikle çocukların sayı ve yaşından bağımsız olarak verilmektedir. Bu kurala istisna
teşkil eden az sayıda ülke bulunmaktadır. Estonya'da bu indirim ancak üçüncü çocuğun doğması ile birlikte
geçerli olurken Belçika, Yunanistan, Lüksemburg ve Romanya'da çocukların sayısı dikkate alınmaktadır.
Ayrıca, birçok durumda vergi indirimi Almanya, Yunanistan, Fransa, Lüksemburg, Portekiz ve Birleşik
Krallık'ta olduğu gibi ailelerin gelirlerine bağlıdır.
Zorunlu eğitim çağındaki çocuklara öğretim yardımı sadece çok az ülkede bulunmaktadır. Bu ülkelerin
dördünde (Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda) bu yardımlar sadece ortaöğretim eğitiminden ileriye
doğru bulunmakta ve her zaman ailenin gelir durumuna göre belirlenmektedir.
Çeşitli ülkelerde zorunlu eğitimde çocukları olan ailelere destek uygulamak için başka özel tamamlayıcı
ölçütler de bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan bazıları indirgenmiş-ücret ya da bedava ulaşım ya da okulda
bedava yiyecek, öğretim materyalleri için belirli yardım, ders kitaplarının bedava dağıtımı, vb.
ISCED 5 ÖĞRENCİLERİNE HEMEN HEMEN HER YERDE YAŞAM GİDERLERİNİ
KARŞILAMAK İÇİN MALİ DESTEK SAĞLANIR
Yükseköğretimdeki öğrenciler ve/veya aileleri, bir dizi finansal destekten faydalanabilir, bunlar
yükseköğretime geniş ölçüde erişim (ya da alternatif olarak sınırlı) ve ailelerinden finansal olarak bağımsız olan
öğrenciler (ya da tersi) olmak üzere iki sosyal ilkeye dayandırılan bir dizi finansal destek ve olası
kombinasyonlarıdır.
Burada üç temel destek kategorisi ele alınmaktadır:
- Yaşam maliyetlerini karşılamaları için öğrencilere kredi ya da burs şeklinde sağlanan maddi destek;
- İdari harçları ve okul ücretini ödemeleri için öğrencilere kredi ya da burs şeklinde ya da muafiyet ya da indirim
şeklinde sağlanan maddi destek;
- Aile yardımı ve/veya vergi indirimi şeklinde yükseköğretimdeki öğrencilerin ailelerine sağlanan mali yardım.
Avrupa'da her yerde, ilk yeterlilik için ISCED 5 programlarına kayıtlı olan öğrencilere yapılan maddi destek,
devlet ya da devlete bağlı özel kurumlara kayıtlı olsunlar olmasınlar, kabaca aynıdır. Birinci model, bazen 18
yaşından itibaren gençlere verilen öğrenci mali bağımsızlık (1) ilkesine dayanmaktadır. Burada destek sadece
öğrencilere yöneliktir ve aileleri de bu nedenle ne aile yardımı ne de vergi indirimi alır. Bu gruptaki ülkelerin
durumu da eğitim ücretini ücretsiz olarak ilke edinmiş olup olmadıklarına bağlı olarak değişebilir (Şekil D15).
İskandinav ülkeleri (İzlanda hariç), Macaristan, Malta ve Birleşik Krallık'ta (İskoçya), devlet tarafından
sübvanse edilen yerlerde öğrenim gören öğrencilerin idari ya da okul masrafı bulunmamaktadır.
Yükseköğretime kabul de bu yüzden ücretsizdir ya da neredeyse ücretsizdir (burada öğrenciler öğrenci
organizasyonlarına ücret öderler). Dolayısıyla bu ülkelerde, öğrencilere geçim giderleri için mali destek
sağlanır.
(1) Burada, öğrenciler, aileleri hiç maddi yardım almadığında ve desteğin verilmesi için sadece öğrencinin geliri
dikkate alındığında finansal açıdan bağımsız olarak kabul edilmektedirler. Eğer aileler destek almazsa fakat
gelirleri öğrencilere verilen destekte para ya da mal soruşturması varsa bu türde bir özgürlük kısmidir. Burada
ele alınan mali bağımsızlık kavramının mutlaka ulusal mevzuattaki tanımına uyması gerekmemektedir
Bu ilk gruptaki diğer ülkelerde, öğrencilerin Bulgaristan, İspanya, Hollanda, Romanya, Birleşik Krallık
(İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) ve İzlanda'da olduğu gibi, idari ücretleri ya da okul ücretini ödemeleri
gerekmektedir. Geçim giderlerini ve/veya idari ücretleri ya da okul ücretini ödemeleri karşılayabilmeleri için
öğrencilere bu ülkelerde mali destek sağlanır.
İkinci bir modelde ise, öğrenci ailesine maddi açıdan bağımlı olduğu sürece (söz konusu ülkeye göre genellikle
23 ya da 26 yaşına kadar) öğrencinin ailesine destek sağlanır. Bu grupta aynı zamanda, yükseköğretimin paralı
olduğu ya da ücretsiz olduğu ülkeler de bulunmaktadır.
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Kıbrıs, Polonya ve Slovenya'da, devlet tarafından sübvanse edilen
yerlerde öğrenciler ilk yeterlik için idari ücretler ya da okul harcı ya ödemezler ya da çok az öderler. Özellikle
yaşam maliyetlerini karşılamaları için öğrencilere verilmesinin yanı sıra mali yardım için ailelerine de destek
sağlanıyordu.
Bu modele ait diğer ülkelerde, öğrencilerin ücret ödemeleri gerekmektedir. Bu ülkelerin hemen hemen hepsi,
geçim giderleriyle okul ücretine destek versin vermesin, üç temel destek kategorisini sağlamaktadır. Sadece
Portekiz yalnızca devlet tarafından sübvanse edilen yerlerdeki öğrencilerin geçim giderlerini karşılamak için
destek sağlamaktadır.
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Şekil D14: Kamu ve/veya devlete-bağımlı özel sektörlerde ilk yeterlik için (ISCED 5) yükseköğretimde tamzamanlı eğitime yönelik kamu finansal desteğin alıcıları ve amacı, 2006/07
Öğrencilere geçim masraflarını
karşılamak üzere sağlanan destekler

Öğrenci ailelerine sağlanan destekler

Öğrencilere yönetim giderlerini ödemeleri ve harç maliyetini karşılamaları için yapılan destek
Kapsamlı destek sağlayan ülkeler (destek için düzenlemeler, öğrenci geçim giderlerini kapsamaya yönelik
desteği idari ücretlerin ve/veya okul ücretlerinin ödenmesine ilişkin olan destekten ayrı tutmaz).
.
Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Çek Cumhuriyeti: Öğrencilerin yaşam maliyetini karşılamaya ilişkin destek sadece vysoká škola'dakilere
(ISCED 5A) yönelikken ailelere ilişkin destek hem ISCED 5A hem de 5B düzeylerindeki öğrenciler için
geçerlidir.
Almanya: Burada sadece BAföG tarafından sunulan destek ele alınmaktadır.
Estonya: Gerçek yoksulluk içinde olduğu düşünülen öğrencilere yönelik finansal destek burada dikkate
alınmamaktadır.
İrlanda: Vergi indirimi öğrenci katkı payını ödemesi gereken öğrenci ailelerine sağlanır (eğer öğrencilerin aynı
düzeye ilişkin önceki bir yeterlikleri ya da yıl tekrar etme durumları varsa).
Yunanistan: IKY (Devlet Bursu Vakfı) tarafından verilen finansal destek burada gösterilmektedir.
Yükseköğretimdeki öğrencilerin sadece %1-2'sini etkilemektedir.
İspanya: Finansal desteğin kapsamlı şekilleri özel destek şekillerinin yanında yer almaktadır (geçim giderlerini
karşılamak ve öğrenci katkı paylarını ödemek için).
Fransa: Akademik kriterlere dayalı burslar da bulunmaktadır (sosyal kriterlere bağlı olarak verilen 520 000'e
kıyasla 13 000), bunun yanı sıra eğitim-öğretim yıllarında bazı güçlüklerle karşılaşan öğrencilere yardım için
verilen 10 000 çalışma ödeneği de bulunmaktadır (aileleri dağılmış olan, aileden ayrı yaşayan ya da 26 yaşından
sonra eğitime dönenler).
İtalya: Tüm özel kurumlardaki (devlete-bağımlı veya başka türlü) öğrencilere ilişkin mali destek dikkate
alınmaktadır.
Kıbrıs: Hali hazırda yükseköğretimin neredeyse ücretsiz olduğu öğrencilerin dışında (sadece öğrenci
organizasyonlarına katkı payı ödeyenler) idari ücretlere ve okul ücretine ilişkin destek de sağlanmaktadır.
Letonya: Şekil sübvanse edilen yerlerin (toplamın %77'si) dışındaki öğrencilerin durumunu göstermektedir.
Eğitim sübvanse edilen yerlerdeki öğrenciler için ücretsizdir.
Lüksemburg: Eğer özel katkı payı PPS 90.3 avroyu aşarsa, okul ücreti ve idari ücretlere ilişkin destek sağlanır.
Macaristan: Vergi indirimi sübvanse edilen yerlerde olmayan öğrencilerin ailelerine sunulur.
Hollanda: Vergi indirimi (vergi muafiyeti şeklinde), masrafları kanıtladıkları sürece, doğrudan mali destek
almayan öğrencilerin ailelerine verilir.
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Polonya: 2005 yılında yeni bir yasa kabul edilmiştir ve şu anda uygulanmaktadır.
İsveç: Mali desteğin amacı, geçim giderlerini ve öğrenci organizasyonlarını karşılamaktır. Sadece “geçim
giderleri” bileşeni şekilde gösterilmiştir.
Birleşik Krallık (SCT): Öğrencilerin çoğu, ancak, eğitimlerinin tamamlanmasını takip eden yılın Nisan ayından
önce 2 977 avroluk bir miktarı SAAS'e ödemek zorundadır (Şekil C9). Bunu gerçekleştiremeyecek olanlar için
krediler mevcuttur.
Norveç: Şekil, sadece kamu kurumlarındaki öğrencileri dikkate almaktadır. Öğrenim ücretlerinin devletebağımlı özel kurumlarda ödenmesi gerekmektedir ve öğrencilerin ödemeleri için özel destek şekilleri
bulunmaktadır.
Açıklayıcı not
Açıklayıcı notta aksini belirten herhangi bir gösterge olmadığı sürece, şekil söz konusu ülkenin vatandaşı olan
ve/veya daimi oturma izni olan ve ilk yeterlik (ISCED 5) için gündüz eğitimi için devlet tarafından sübvanse
edilen yerlere kaydolan tam-zamanlı öğrencilerin durumunu dikkate almaktadır.
Destek tanımları için sözlükçeye bakınız
BİR DÜZİNE ÜLKEDE ISCED 5 DÜZEYİNDE DEVLET YÜKSEKÖĞRETİMİNE SERBEST
ERİŞİM
Her yerde, kamu yetkilileri yükseköğretimdeki harcamalara katkıda bulunur. Kurumlara ayrılan miktarlar
genellikle sadece kısmen okul masraflarını karşılar. Birçok ülkede, bütçeleri de kısmen gelirlerinin oldukça
önemli bir payını temsil eden özel binalara bağlıdır. Bu gibi durumlarda, ISCED 5 düzeyinde bir ilk yeterlik için
tam zamanlı kayıtlı olan öğrencilerin eğitim maliyetlerine finansal olarak katkıda bulunmaları gerekmektedir.
Burada yalnızca devlet tarafından sübvanse edilen yerlerdeki öğrencilerin durumu ele alınmaktadır.
İdari masraflar ve okul ücretleri, bazen birlikte bulunan bu iki ana katkı payının arasında bir ayırım yapılması
gerekebilir. İdari masraflara yapılan katkılar, öğrencilerin ilk defa kayıt olduklarında yaptıkları ödemeyi (giriş
ücreti) ya da yıllık ödemeleri (kayıt ücretleri) ve sınavların düzenlenmesini ve nihai yeterlikle ilgili idari
belgelerin temin edilmesini kapsamaya ilişkin sertifika ücretlerini içerebilir. Ayrıca, öğrencilerin genellikle
idari ücretlerden daha yüksek olan okul ücretlerini de ödemeleri gerekebilir (Şekil D16).
Burada, bazı kriterlere göre öğrencilerin herhangi bir finansal destek alıp almadıklarına bakılmaksızın
öğrencilerin ödemek zorunda oldukları katkı payları ele alınmıştır.
Şekil D15: Kamu ve/veya devlete-bağımlı özel sektörlerde ilk yeterlik için (ISCED 5) tam-zamanlı gündüz
eğitimi öğrencileri tarafından yıllık olarak ödenen özel katkı payı çeşitleri, 2006/07

Öğrenci organizasyonları için yıllık katkı payları
Yıllık kayıt ücreti (ve olası öğrenci organizasyon katkı payları)
Yıllık öğrenim ücretleri (ve olası idari ücretler ve/veya öğrenci organizasyonları katkı payları)
Ne yıllık ücretler ne de zorunlu katkı payı
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Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE nl, fr): Öğrencilerden istenen yıllık miktar kayıt ücretini ve harç ücretini kapsamaktadır.
Almanya: 2006/07 yılından bu yana, Länder eğitim masrafları için PPS 944 avroya kadar katkı payı istemekte
özgür bırakılmıştır. Ocak 2007 itibariyle, yedi Länder bu katkı paylarını talep etmeye karar vermiştir.
Estonya, Macaristan, Romanya ve Slovenya: Sübvanse edilmeyen yerlerdeki öğrenciler okul harcı için katkıda
bulunur.
Yunanistan: Yunan Açık Üniversitesi, okul harcı için katkı payı talep eden tek kurumdur.
İtalya: Öğrenciler ayrıca sosyal yardımlaşma için bölgesel bir vergi ödemek zorundadır. Sertifika ücretleri,
yalnızca alta formazione artistica e musicale (yüksek düzeyde sanat ve müzik eğitimi) sunan sanat ve müzik
kurumlarında alınmaktadır.
Kıbrıs: Öğrenci organizasyonlarına yönelik katkı payı sadece bir kez olmak üzere öğrenciler yükseköğretime ilk
defa kabul edildiklerinde ödenir.
Letonya: Şekil, devlet tarafından sübvanse edilmeyen yerlerdeki öğrencilerle ilgilidir (tüm öğrencilerin
yaklaşık dörtte üçü). Sübvanse edilen yerlerdeki öğrenciler erişimden ücretsiz olarak yararlanır.
Litvanya: Devlet sübvansiyonu alsın almasın, lisans eğitimine yönelik birinci aşama ve yüksek lisans eğitimine
yönelik ikinci aşama öğrencilerinden okul harcı talep edilir.
Avusturya: Üniversiteler, okul harcının ödenmesinden vazgeçebilir, ancak yasal olarak muaf olan öğrencilerden
talep edemez. Avusturyalılar ve AB ülkelerinden gelen öğrenciler şu anda (Eylül 2008'den bu yana)
üniversitelerde öğrenim ücreti ödememektedir.
Slovenya: Yükseköğretim kurumları, öğrencilerden kayıt ücreti, idari giderler, seçim prosedürü maliyetleri ya
da alan eğitim maliyetini talep edebilir.
Finlandiya: Üniversite öğrencileri öğrenci organizasyonlarına katkı payı öder; buna karşılık, bu tür ödemeler
politeknik fakültelerinde öğrenciler için isteğe bağlıdır.
Birleşik Krallık (SCT): SAAS (İskoçya Öğrenci Teşvikleri Ajansı), talep eden öğrencinin katkı payını öder.
Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin çoğu, mezuniyetlerinden sonra zorunlu bir ödeme “mezuniyet bursu”
yapmakla yükümlüdür. Ancak, İskoçya Hükümeti, 1 Nisan 2008'den itibaren Mezuniyet Bursu Ücreti'ni
kaldırmak için yasa çıkarmıştır.
Norveç: Devlete-bağımlı özel sektördeki bazı kurumlarda, öğrencilerin idari giriş ücreti, yıllık kayıt ücretleri ve
okul harçlarını ödemeleri gerekmektedir.
Açıklayıcı not: Şekil D15
İdari giriş ücreti (sadece bir kez ödenir) ve sertifika ücretleri ele alınmamaktadır. Sadece yıllık kayıt ücretleri,
öğrenci organizasyonları katkı payları ve eğitim masrafları dahildir. Sözlükçede tanımlanmıştır. Burada rapor
edilen katkı payı türleri, sübvanse edilen yerlerdeki tam-zamanlı öğrenciler tarafından (ya da Letonya'da,
sübvanse edilmeyen yerlerde) ve eğitimleri zamanında ödenebilir olanlardır. Alabildikleri her türdeki finansal
destek hiçe sayılabilir.
Bu katkı paylarından bağımsız olarak ya da bu katkıların yanında, öğrenci organizasyonlarına yönelik zorunlu
bir ödeme sistemi oluşturulmuş olabilir. Bunlar, öğrenci hayatı ve kültürel faaliyetlerden ya da çeşitli sigorta
türlerinden ortaya çıkan hizmetlerle ilişkilendirilen maliyete yönelik katkı paylarıdır. Gerektiğinde, bu
miktarlar eğitim finansmanına yönelik katkılardan çok daha düşük olabilir.
Bazı ülkelerde, sene tekrarı yapmak zorunda kalan ya da eğitimlerini tamamlamak için belirlenen süreden daha
fazlasını isteyen öğrencilere uygulanan özel önlemler bulunmaktadır.
Öğrenim ücretlerinin, 16 ülkede kabul edildiği şekilde, çok yaygın bir katkı payı şekli bulunmaktadır. Bunların
yedisinde Belçika (Fransız ve Flaman Toplulukları), Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti (yalnızca ISCED 5B
programları), Litvanya, Hollanda, Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) ve Lihtenştayn bu türde
ücretler öğrencilerden istenen tek finansal katkıdır.
Yıllık olarak ödenen kayıt ücretleri de oldukça yaygındır. Ya Belçika (Almanca-konuşan Topluluk), İspanya
(ISCED 5A programları), İtalya, Portekiz, Norveç (devlete-bağımlı özel sektördeki bazı kurumlar) ve
Türkiye'de olduğu gibi okul ücretleriyle birlikte ya da tek başına (Almanya, Fransa, Lüksemburg, Romanya,
Slovakya ve İzlanda) olarak 12 ülkede uygulanmaktadır.
Finlandiya (kamu-sektörü üniversiteleri kurumları), İsveç ve Norveç'te (kamu sektöründe), öğrenciler sadece
kendi organizasyonları yıllık katkı payı öder. Kıbrıs'ta, sadece okula ilk kayıt olduklarında öğrenci
organizasyonuna küçük bir katkı payı öderler. Polonya'da, yükseköğretime ilk kayıt olduklarında çok düşük
kayıt ücreti ödemek zorundadırlar.
Yedi ülkede, Çek Cumhuriyeti (ISCED 5A), Danimarka, Yunanistan (Açık Öğretim Fakültesi hariç), İspanya
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(ISCED 5B), Macaristan, Malta ve Birleşik Krallık (İskoçya), ilk yeterliklerini normal eğitim süresi içinde
tamamlayan öğrencilerin ücretsiz yükseköğretim hakkı bulunmaktadır. Aynı durum, Finlandiya'da politeknik
fakültelerindeki öğrencilere ve Estonya ve Letonya'da devlet tarafından sübvanse edilen yerlerdeki öğrenciler
için geçerlidir. Birleşik Krallık (İskoçya) yükseköğretime erişimin ücretsiz olduğu bir ülke gibi
düşünülmektedir, burada bir hükümet ajansı sosyal olarak sınıflandırılmalarına bakmaksızın tüm öğrenciler için
resmi olarak belgelenen kayıt ücretini öder. Bunun için öğrencilerin talepte bulunmaları ve ders yılı tekrarında
bulunmamaları gerekmektedir.
Ancak, Nisan 2008 tarihine kadar, mezun olduktan sonra, bu öğrencilerin aldıkları desteğin karşılığında zorunlu
bir ödeme yapmaları gerekmektedir. Toplamda, bu nedenle, bir düzine ülkede yükseköğretime erişim ücretsiz
gibi görünmektedir (ne öğrenim ücreti ne de yıllık kayıt ücreti).
Son olarak, Avrupa'da yükseköğretime yönelik katkı paylarında mevcut eğilimin öğrenim ücretlerine doğru
olduğunu belirtmek gerekir. Bu durumun birçok ülkede bu şekilde olduğunu belirtme gerçeğinin yanı sıra,
bazıları son zamanlarda bu türde ücretler sunmuştur, birkaç ülke daha bu türdeki ücretleri sunup sunmama
konusunu tartışmakta ya da sunacaklar (Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Macaristan) ya da bu ücretleri ödemeleri
için öğrencileri hazırlamaktadır (Litvanya). Buna karşılık, Slovenya 2009 yılı itibariyle ISCED 5 düzeyindeki
programların tüm eğitim ücretlerini kaldırmıştır.
ISCED 5 PROGRAMLARI İÇİN OLAN OKUL ÜCRETLERİ GENELLİKLE YILLIK PPS 200 AVRO
İLA PPS 1 000 AVRO ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR
Katkı paylarının büyüklüğüyle ilgili verilerin olduğu ülkelerde; okul ücretleri genellikle diğer katkı payı
şekillerinden daha yüksektir: rapor edilen yıllık idari ücretler, kayıt ücretlerinin nispeten yüksek olduğu iki ülke
dışında, hiçbir zaman PPS 200 avronun üzerinde olmamıştır. Fransa'da, neredeyse PPS 1 000 avroya kadar
çıkabilir, ama bu durum psikomotor tedavisinde (çoğu öğrenci için yıllık kayıt ücreti PPS 149 avroya
sabitlenmiştir) uzmanlık için devlet yeterlik eğitimi gören öğrencilerin istisnai durumudur. İzlanda'da, kayıt
ücretleri PPS 361 avrodur. Ancak, hem Fransa hem de İzlanda'da, öğrencilerden istenen tek katkı payı kayıt
ücretidir.
Öğrenci organizasyonlarına ödenen katkı payları yine de düşüktür, PPS 100 avroyu geçmez. Özellikle,
öğrencilerin ödemek zorunda olduğu tek katkı payının bu olduğu Finlandiya (üniversiteler) ve Norveç'te bu
tutar PPS 51 avroyla PPS 78 avro arasında bir tutardır. İsveç'te, bu katkı payları, farklı öğrenci organizasyonları
tarafından sabitlenmiştir ancak genellikle PPS 27 avro civarında seyreder.
Öğrenim ücretlerinin devlet-tarafından sübvanse edilen öğrenciler tarafından ödenmesi halinde, bunların
miktarı - ya da en azından azami miktarı çoğu durumda merkezi düzeyde sabitlenir. 16 ülke dışında sadece iki
ülkede, söz konusu miktarlar, devlete-bağımlı özel sektörde (Norveç) ve kamu sektöründe (İtalya), kurumların
inisiyatifine bırakılmıştır. Miktar bakımından ülkeler arasındaki önemli farklar bulunmaktadır. Belçika (Fransız
Topluluğu) ve Türkiye'deki bazı programlarda PPS 200 avrodan Hollanda'daki ve Birleşik Krallık'taki
(İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) ISCED 5 düzeyindeki (ilk yeterlik) tüm programlarının yanı sıra İspanya ve
Portekiz'deki bazı programlar gibi PPS 1 000 avroya kadar çıkabilir. Bu katkı payı, devlet-tarafından sübvanse
edilmeyen yerlerdeki öğrenciler için Letonya'da devlete-bağımlı özel sektörde ise neredeyse PPS 12 000 avro
gibi yüksek olabilir. Ancak, ülkelerin çoğunda, bu ücretlerin ödenmesine yönelik mali destek, sosyo-ekonomik
açıdan dezavantajlı öğrencilere verilir.
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Şekil D16: Kamu ve/veya devlete bağlı özel sektörde bir eğitim diploması (ISCED 5) için kaydolan gündüz
eğitimli tam-zamanlı öğrenciler tarafından PPS AVRO olarak ödedikleri miktar ve diğer katkı payları, 2006/07
BE fr

BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE

EE
IE
EL
ES

FR

IT
CY
LV

LT
LU
HU
MT

Öğrenim ücretleri (akademik-olmayan
kısa, ISCED 5B)
Öğrenim ücretleri (akademik-olmayan
uzun, ISCED 5A)
Öğrenim ücretleri (üniversite, ISCED
5A)
Kayıt ücretleri (ISCED 5B)
Öğrenim ücretleri (ISCED 5B)
Öğrenim ücretleri
Öğrenim ücretleri: Lisans ISCED 5A
programları
Öğrenim ücretleri (ISCED 5B)
ISCED 5A programları
Giriş ücretleri
Kayıt ücretleri
Öğrenci katkı payları
Kayıt ücretleri
ISCED 5B programları
Öğrenim ücretleri (ISCED 5A)
Kayıt ücretleri (ISCED 5A)
Sertifika ücretleri (ISCED 5A)
RF: üniversite diploması (ISCED 5A)
ve Instituts Universitaires de
Technologie (ISCED 5B)
Kayıt ücretleri: sağlık – üniversite
(ISCED 5A)
RF: grande école hazırlık sınıfları
(ISCED 5A) ve Section de
Techniciens Supérieurs (ISCED 5B)
Kayıt ücretleri
Öğrenim ücretleri
Öğrenci giriş katkı payları
Giriş ücretleri
(devletSertifika ücretleri
tarafından
sübvanse
edilmeyen
yerlerdeki
öğrenciler)
Öğrenim ücretleri: kamu sektörü
(ISCED 5A)
Öğrenim ücretleri: kamu sektörü
(ISCED 5B)
Öğrenim ücretleri
Kayıt ücretleri

Öğrenim ücretleri

Öğrenci katkı payları

İdari ücretler:Kayıt ücretleri
Kurumlar tarafından belirlenen miktar

Giriş ya da sertifika ücretleri
Özel katkı payı yok

Kaynak: Eurydice.
Ek Not: Şekil D16
Belçika (BE fr): Üniversite dışı programlarda, azami miktar son sınıf öğrencilerinin ödemek zorunda oldukları
toplama karşılık gelmektedir. 2006/07 öğretim yılından itibaren, üniversite öğrencilerinin ödediği toplam ücret,
Écoles supérieures des Arts, Instituts Supérieurs d'Architecture ve diğer Hautes écoles'deki (yükseköğretim
kurumları) bazı bölümler dışında, PPS 762 avroyu geçemez.
Belçika (BE nl, fr): Miktar, kayıt ücretlerinin yanı sıra öğrenim ücretlerine ilişkin öğrenci katkı payını da kapsar.
Belçika (BE de): Tek yükseköğretim kurumu, Autonome Hochschule, öğrenim ücretine PPS 242 avroluk bir
katkı payı gerektirmektedir ve bu da PPS 358 avroluk resmi olan azami miktarın altındadır.
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Çek Cumhuriyeti ve Malta: Yükseköğretim kurumları (ISCED 5A) tarafından bir başvuru ücreti (Çek
Cumhuriyeti'nde PPS 30 avro ve Malta'da PPS 34 avro civarında) tahsil edilir. Ancak, tam kayıt ücretin
ödenmesinden hemen sonra gelmeyebilir.
Estonya: Sübvanse edilmeyen yerlerdeki öğrencilerin durumunda, her kurum idari ücret miktarını belirlemekte
özgürdür. Ancak uygulamada, çok az sayıda kurum bunu yapar ve bu durumun olduğu yerlerde, genellikle
sadece sembolik bir miktar talep edilir. Ne sübvanse edilmeyen yerlere ilişkin öğrenim ücretlerinin katkı payı
düzeyi mutlak değerde düzenlenmiştir ne de bir eğitim-öğretim yılından diğerine geçerken ücret şeklinde bir
yetkili artış olmaktadır.
İspanya: Ücret miktarları her Özerk Topluluk'ta ve Topluluk içinde de bir programdan diğerine değişir. Burada
rapor edilen öğrenim ücretleri (ISCED 5A programları için) sırasıyla en yüksek ve en düşük fiyatlar olmak üzere
(Kanarya Adaları ve Navarre) iki Özerk Topluluk'ta 60-kredilik bir eğitim programına dayalı tahminlerdir.
Fransa: Yalnızca Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı bünyesindeki programlar burada ele alınmaktadır.
Diğer bakanlıklara bağlı kurumlar dahil edilmemiştir. Ulusal olarak belirlenen ücretlere ek olarak, her
üniversite, spor faaliyetlerini, Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
(SUMPPS, ya da koruyucu hekimlik ve sağlık teşviki için üniversite hizmeti) ya da Service Universitaire
d'Information et d'Orientation (SUIO, ya da üniversite bilgi ve rehberlik hizmeti) tarafından sağlanan hizmetleri
kapsayacak şekilde, kendi yönetim kurulu tarafından onaylanan özel ücreti (PPS 9 avroyla PPS 28 avro
arasında) talep edebilir.
İtalya: Öğrenciler ayrıca, miktarı bölgesel düzeyde sabit olan, öğrenci yardımına ilişkin bölgesel bir vergi
ödemek zorundadır.
Letonya: Öğrenim ücretlerine ilişkin katkı payları yalnızca devlet-tarafından sübvanse edilmeyen yerlerdeki
öğrencilerden (yaklaşık tüm öğrencilerin dörtte üçü) talep edilir. Miktarlar merkezi düzeyde sabitlenmemiş ve
kurumların takdirine bırakılmıştır. Burada rapor edilenler ise Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından sağlanan
tahminlerdir.
Litvanya: Öğrenim ücretlerine ilişkin katkı payları, devlet sübvansiyonu alıp almadıklarına bakılmaksızın
lisans yeterliği için birinci-aşama öğrencilerini ilgilendirirken devlet-tarafından sübvanse edilen yerlerde
öğrenim gören ikinci-aşama yüksek lisans öğrencilerinin (bütün öğrencilerin üçte biri) bu katkı payını
ödemelerine gerek yoktur.
Macaristan: Sübvanse edilmeyen yerdeki öğrenciler (devlet-destekli-olmayan) yıllık öğrenim ücreti öderler.
Yıllık öğrenim ücreti, her yükseköğretim kurumu tarafından merkezi düzenlemelere göre ayrı ayrı hesaplanır.
Olağanüstü sınav sonuçları olup devlet-tarafından finanse edilmeyen öğrenciler devlet-destekli durum
kazanabilir. Devlet-destekli olup gereken kredileri alamayıp başarısız olan öğrenciler, devlet-tarafından finanse
edilen öğrenci çemberinin dışında kalır ve devlet-tarafından finanse edilmeyen öğrenciler kategorisine girerler.
Avusturya: Üniversiteler, okul harcının ödenmesinden vazgeçebilir, ancak yasal olarak muaf olan öğrencilerden
talep edemez. Avusturyalılar ve AB ülkelerinden gelen öğrenciler şu anda (Eylül 2008'den bu yana)
üniversitelerde öğrenim ücreti ödememektedir.
Polonya: 2007/08 eğitim-öğretim yılı için, ulusal bakanlık düzenlemesine göre farklı giriş ücretleri ödenmelidir.
Sanat eğitiminin yanı sıra mimarlık, iç mimarlık ve kentsel planlama programları için, azami miktar PPS 67 avro
olarak belirlenmiştir; spor yetenekleri gerektiren programlar için, azami miktar PPS 44 avro olarak
belirlenmiştir; kalan programlara azami giriş ücreti ise PPS 38 avro olarak belirlenmiştir.
Romanya: Bükreş Üniversitesi'nde, kayıt ücretleri PPS 32 avrodan PPS 127 avroya kadar ve eğitim ücretine
ilişkin katkı payı (sübvanse edilmeyen yerler için) ise PPS 1 109 avrodan PPS 1 273 avroya kadar değişmektedir.
İsveç: Katkı payının büyüklüğü öğrenci birlikleri tarafından belirlenir ve bir kurumdan diğerine değişir.
Ortalama miktar PPS 27 avro civarındadır.
Birleşik Krallık (SCT): Eğitimlerini başarıyla bitiren öğrencilerin mezuniyet bursunu geri ödemeleri
gerekmektedir. Miktarı (eğitimine 2005/06 yılında başlayan bir öğrenci için PPS 2 977 avro) sorgulanamaz ve
mezun olduktan sonraki Nisan ayında ödenmelidir. Ancak, İskoçya Hükümeti 1 Nisan 2008'den geçerli olmak
üzere Mezuniyet Bursu'nu kaldırmayı kararlaştırdı.
Açıklayıcı not
İdari ücrete ilişkin katkı payları (yıllık kayıt ücreti, giriş ve sertifika ücretleri), öğrenci organizasyonlarına
ilişkin katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin katkı payları (öğrenim ücretleri) Sözlükçede tanımlanmıştır.
Burada rapor edilen katkı payı türleri, sübvanse edilen yerlerdeki tam-zamanlı öğrenciler tarafından (ya da
Letonya'da, sübvanse edilmeyen yerlerde) yıllık olarak ödenen katkı paylarıdır. Alabildikleri her türdeki
finansal destek hiçe sayılabilir.
“Diğerleri” kategorisi giriş ücretlerini ve sertifika ücretlerini kapsamaktadır. “_” işareti, miktarın kurumlara
bırakıldığını göstermektedir. Eğer asgari ve/veya azami bir miktar gösterilmişse, miktarlar buna karşılık gelen
aralıkta özgürce belirlenebilir.
Miktarlar “satın alma gücü standardı”yla dönüştürülmektedir (Tanım ve dönüşüm tablosu için Sözlükçeye
bakınız).
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BÖLÜM II - ÖĞRETMENLER
ZORUNLU EĞİTİM İÇİN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE EŞ ZAMANLI MODELE ÇOK SIK
RASTLANMAKTADIR
Öğretmenlik eğitimi çeşitli yollarla düzenlenebilmektedir, ancak genellikle bir genel bir de mesleki bileşeni
içermektedir. Genel unsur, dersler vasıtasıyla verilen ve genel eğitim ve öğretmenliği yapılacak olan bir veya
daha belirgin olan birtakım konuların kapsandığı bölümdür.
Mesleki kısım ise, öğretmen adayının öğretmen olabilmesi için gereken hem teorik hem de uygulamalı
becerileri kazanmasını sağlar ve sınıf-içi yerleştirmeleri kapsar.
Başlangıç öğretmenlik eğitiminin iki ana modeli bu iki unsurun birleştiği yola dayalı olarak ayırt edilebilir.
Mesleki unsur, ya genel unsur (eş zamanlı model) olarak aynı anda ya da ondan sonra (birbirini izleyen model)
verilebilir. Eş zamanlı modele göre eğitim almak için, lise bitirme diploması ve aynı zamanda yükseköğretim
için yetenek belgesi gerekmektedir. Birbirini izleyen modelde, üniversitede belirli bir alanda yükseköğretim
görmüş olan öğrenciler daha sonra ayrı bir aşamada mesleki eğitime geçer. Eş zamanlı modelde, öğrenciler özel
öğretmenlik eğitimlerine eğitimlerinin en başında başlarken, birbirini izleyen modelde bu durum diploma
aldıktan sonra olur.
Hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde, okul öncesi ve ilköğretim düzeylerinde öğretmenler eş zamanlı
modele göre eğitim almaktadırlar. Ancak, Fransa'da söz konusu bütün öğretmenler birbirini izleyen modelde
eğitim almaktadır. Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) eş zamanlı model okul öncesi ve
ilköğretim öğretmenleri için geleneksel bir yoldu, fakat her iki yol da artık bulunmaktadır ve şu anda yaygın olan
birbirini izleyen modeldir.
Genel ortaöğretim birinci kademe eğitimi için, eş zamanlı model ya birbirini izleyen modelin yanında yer alır ya
da olası tek seçenektir. Letonya, Litvanya, Malta, Slovenya, Finlandiya ve İzlanda'da bu düzeydeki eğitimde eş
zamanlı model en yaygın olan modeldir. Bu ülkelerde, Litvanya ve Malta dışında, ilköğretim ve ortaöğretim
birinci kademe tek bir yapı halinde düzenlenmiştir (Şekil B1). İspanya, Fransa, İtalya, Kıbrıs ve Macaristan'da,
ancak ortaöğretim eğitimi vermek için tek eğitim alma olasılığı birbirini izleyen modeldir.
Birbirini izleyen model, daha ziyade genel lise eğitimi vermek üzere öğretmen eğitiminde benimsenen yoldur.
Ancak, Almanya, Slovakya ve İsveç'te bu düzeyde öğretmenin eğitimini alan tüm öğretmenler eş zamanlı
modele uygun eğitim almaktadır. Pek çok ülke her iki türü de sunmaktadır. Bulgaristan, İrlanda, Portekiz,
Slovenya ve Birleşik Krallık'ta, birbirini izleyen model bu eğitim düzeyi için en yaygın olan modeldir.
Malta, Finlandiya ve Litvanya'da, ortaöğretim (birinci ve ikinci kademe) öğretmenlerinin büyük çoğunluğu eş
zamanlı modele göre eğitilmektedir. Almanya, Slovakya, İsveç ve Türkiye'de tüm eğitim düzeyleri için tek olası
eğitim modeli eş zamanlı modeldir. Fransa'da sadece birbirini izleyen model bulunmaktadır.
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Şekil D17: Okul-öncesi, ilköğretim ve genel ortaöğretim için başlangıç öğretmenlik eğitiminin yapısı (ISCED
0, 1, 2 ve 3), 2006/07
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim
Eş zamanlı model
Birbirini izleyen model
Yurt dışında eğitim gören öğretmen
Mesleki aşama zorunlu değil

Ortaöğretim birinci kademe

Ortaöğretim ikinci kademe (Lise)

Kaynak: Eurydice.
Ek not: Şekil D17
Belçika (BE de): Ortaöğretim düzeyi için başlangıç öğretmen eğitimi Almanca konuşan Topluluğun dışında
verilmektedir. Öğretmenlerin çoğu Belçika'nın Fransız Topluluğunda eğitilmektedir.
Danimarka: Lise öğretmenleri için, mesleki eğitim sadece tam olarak istihdam edildiklerinde ilk bir yıl içinde
zorunlu hale gelir.
Yunanistan: Ortaöğretim düzeyi için mesleki öğretmenlik eğitimi kuruma ve müstakbel öğretmenin
uzmanlaşacağı konuya bağlı olarak verilir.
Letonya: İlköğretimdeki müzik, beden eğitimi, yabancı dil, görsel sanatlar, Letonya dili ve edebiyatı
öğretmenleri ardışık modele göre bir programı tamamlayabilir.
Lüksemburg: Ortaöğretim için ülke dahilinde yalnızca nihai yeterlik aşaması verilmektedir.
Macaristan: Genel ortaöğretim eğitimi için, eş zamanlı model, yeni ardışık model (2009) tamamen
uygulanıncaya kadar devam edecektir.
Birleşik Krallık: En yaygın eğitim rotası birbirini izleyen modeldir. Eş zamanlı rota da geniş ölçüde, özellikle
ilköğretim öğretmenleri için mevcuttur. İngiltere ve Galler'de Yeterli Öğretmenlik Statüsünü kazanmak üzere
yarı-zamanlı, esnek ve istihdam bazlı eğitimi içeren diğer yollar da mevcuttur.
Lihtenştayn: Müstakbel öğretmenler İsviçre ya da Avusturya'da eğitilirler.
Türkiye: ISCED 2 düzeyi bulunmamaktadır. Tüm tek yapı (6-14 yaş arası öğrenciler için sekiz yıl) ISCED 1
olarak kabul edilir. Ortaöğretim I. kademe haritası bu tek yapı içerisindeki durumu göstermektedir.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ PROGRAMLARI MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMLİ BİR
ORANINI İÇERMEKTEDİR
Okul öncesi düzeyde (ISCED 0) başlangıç öğretmenlik eğitimi pek çok durumda yüksek okul düzeyindedir.
Avusturya'da ya lise düzeyinde ya da yükseköğretim olmayan ortaöğretim sonrası düzeyde verilir. Malta'da okul
öncesi öğretmen adayları yalnızca lise düzeyinde eğitilir. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da bu düzeydeki
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öğretmenlik eğitiminin iki türü bulunmaktadır, birisi lise eğitimi diğeri de üniversite düzeyinde verilmektedir.
Birçok Avrupa ülkesinde (Belçika, Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Polonya, Portekiz,
Romanya ve Birleşik Krallık) okul öncesinde çalışmayı düşünenlere yönelik öğretmenlik eğitimi ilköğretim
için olan başlangıç öğretmenlik eğitimine benzer ya da aynıdır. Ayrı, okul-tabanlı bir okul öncesi düzeyinin
olmadığı İrlanda ve Hollanda'da (Şekil B1) dört yaşındakiler ilköğretim okulundadır ve ilköğretim öğretmenleri
tarafından eğitime tabi tutulurlar.
Pek çok durumda, okul öncesi eğitim için başlangıç öğretmenlik eğitiminin süresi üç ve dört yıl arasındadır.
Ancak, bu süre Fransa ve Polonya'da (üç olası rotadan birisi) beş yılken Malta'da iki yıldır. Avusturya'da okul
öncesi öğretmenlik eğitimi beş yıl lise düzeyinde (n yaygın yol) ve iki yıl da ortaöğretim sonrası düzeydedir.
Mesleki eğitim için zorunlu asgari dönem hemen hemen tüm ülkelerde şart koşulmuştur ancak ülkeler arasında
önemli farklılıklar da bulunmaktadır.
Mesleki eğitime harcanan süre, takip edilen modelin yanı sıra öğretmenlik eğitiminin hangi düzeyde verildiğine
de bağlı görülmektedir (Şekil D17). Örneğin, meslek-odaklı yükseköğretim düzeyinde (ISCED 5B) ya da lise
düzeyinde verildiği Belçika'nın almanca Konuşan Topluluğu, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Slovenya'da
tahsis edilen toplam zamanın %60'ı ya da daha fazlasıdır. Bu iki düzeyin herhangi birinde verildiğinde, mesleki
eğitim oranı asla %30'dan daha az değildir ve genellikle en az %50'dir. Buna karşılık, ISCED 5A yükseköğretim
düzeyinde, Danimarka, Macaristan, Finlandiya ve Norveç dışında, mesleki eğitim oranı genellikle %50'nin
altındadır. Eş zamanlı modelde öğretmenlik eğitimi veren tüm ülkelerde mesleki eğitimin oranı, Polonya ve
Portekiz dışında, her zaman en az %30'dur.
Birçok ülkede, eğitim sağlayıcıları belirtilen minimumun üzerine mesleki eğitim ekleyebilir. Öğretmenlik
eğitim sağlayıcıları yalnızca Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti (ISCED 5A düzeyi), Yunanistan, Slovakya ve
İzlanda'da öğretmenlik eğitimine harcanacak zamana karar vermekte özgürdür.
Açıklayıcı not: Şekiller D18-D19-D20-D21
Başlangıç öğretmenlik eğitiminin tüm süresi içinde mesleki eğitimin oranı belirlenirken, sadece tüm müstakbel
öğretmenler için zorunlu olan minimum müfredat dikkate alınmaktadır. Bu zorunlu minimum müfredat
içerinde, genel ve mesleki eğitimler arasında bir fark olmaktadır.
Genel eğitim: Eş zamanlı modelde, bu, adayların yeterli olduklarında öğretecekleri konulara hakim oldukları ve
genel eğitim dersleri anlamına gelmektedir. Bu derslerin amacı, dolayısıyla, adaylara bir veya daha fazla konuda
tam ve mükemmel bilgi vermek ve daha geniş genel eğitimle ilgili bilgiler sağlamaktır. Birbirini izleyen
modelde ise, genel eğitim belli bir derste alınan derece anlamına gelmektedir.
Mesleki eğitim: Öğretmen adaylarına öğretmen olmaları için gereken hem teorik hem de pratik becerileri
kazandırmaktır. Psikoloji ve öğretim yöntemleri ve metodolojileri derslerine ek olarak, sınıf-içi yerleştirmeleri
de içermektedir. Birkaç ülkede, mesleki eğitim “işbaşında” yeterlik aşamasının son şeklini alır (Şekil D22).
Rakamlar yalnızca başlangıç öğretmenlik eğitiminin zorunlu olan minimum bölümünü ve başlangıç
öğretmenlik eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak düşünüldüğü ülkelerde, 'iş başında' yeterlik aşamasını
göstermektedir.
Başlangıç öğretmenlik eğitiminin süresi yıllar cinsinden ifade edilir. Farklı yolları izleyen öğretmenlik eğitimi
veren ülkeler için, sadece en yaygın olan yol gösterilmiştir.
Bazı ülkelerde başlangıç öğretmenlik eğitiminde mesleki eğitime ayrılacak olan zaman, bağımsız kurum
tarafından belirlenmektedir. Eğitim sağlayıcılarının özerkliği tam olabilir (minimum bir sürenin zorunlu
olmadığı anlamını taşımaktadır). Bu durumlarda, sadece 0 sembolü ilave edilir. Ancak, özerklik de
sınırlandırılabilir. Bu tür durumlarda, eğitim sağlayıcıları mesleki eğitim için merkezi/üst düzey merciler
tarafından belirlenen ancak payının istenirse arttırılabileceği minimum süre tayin etmek zorundadırlar. Burada,
minimum oranlar gösterilmektedir ve eğitim sağlayıcılarının bunu yükseltme olasılıkları bulunanlar ayrıca 0
sembolü ile ifade edilmektedir.
Şekil D18: Okul öncesi eğitimde (ISCED 0) başlangıç öğretmen eğitiminin düzeyi ve süresi ve mesleki
yetiştirmeye ayrılan zorunlu zaman, 2006/07
Yıllar
Yıllar

ISCED 3 ya da 4
Mesleki eğitimin zorunlu minimum oranı
Özerklik

ISCED 5A

ISCED 5B

Yurtdışında öğretmen eğitimi

Mesleki eğitimin zorunlu minimum oran yüzdeleri
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Kurumsal

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE nl): Sınıf-içi yerleştirmelerin en az 45 ECTS'nin aşamalı uygulaması 2007 yılında başlamıştır.
Bulgaristan: Yükseköğretim imkanının her iki şekli de (ISCED 5B ve ISCED 5A), ISCED 5A'nın yaygınlığıyla,
bulunmaktadır.
Çek Cumhuriyeti: Öğretmen eğitimi, ISCED 5B düzeyinde de üç yıl sürebilir.
Fransa: Mesleki eğitim, bir yıl süren nihai “işbaşında eğitim” aşamasında gerçekleşir.
Avusturya: Beş-yıllık öğretmenlik eğitiminin ilk 4 yılı ISCED 3 düzeyindeyken, beşinci yıl ISCED 4
düzeyindedir. İki yıllık öğretmenlik eğitimi ISCED 4 düzeyindedir.
Polonya: Lisans diplomasıyla biten üç yıllık ISCED 5A, bu düzey için de mümkündür.
Portekiz: Yükseköğretim imkanının her iki şekli de (ISCED 5B ve ISCED 5A) mevcuttur.
Slovakya: Sağlayıcılar, mesleki eğitim miktarına karar verebilir, ancak sınıf-içi yerleştirmelerin asgari sayısı
tanımlanmıştır.
Almanya: Bilgiler, öğretmenlik statüsüne sahip olmayan kalifiye gençlere ve amme görevi yapanlara (Erzieher)
aittir.
İrlanda ve Hollanda: Mesleki eğitim oranı şekilde bir ortalama göstermektedir, çünkü mesleki eğitime ayrılan
zamana kurumlar karar vermektedir. 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar ilköğretime başlamaktadır. Bu şema
ilköğretim düzeyi için başlangıç öğretmenlik eğitimi ile ilgilidir.
Finlandiya: Ulusal düzenlemeler çerçevesinde, üniversiteler, verdikleri derecelerin kapsam ve yapılarını ve
sonuçta ortaya çıkan yüzdesel değişiklikleri belirlerler.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Mesleki unsurlar, her ne kadar bütün adayların okullarda asgari bir süre
geçirmeleri gerekiyorsa da, süreden ziyade standartlara ve becerilere göre tanımlanmaktadır. Verilen bilgiler
birbirini izleyen rota üzerinedir. Eşzamanlı rota da her zaman mevcuttur ancak çok yaygın değildir. İngiltere ve
Galler'de yarı-zamanlı, esnek ve istihdama dayalı eğitim rotaları da mevcuttur.
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ İÇİN MESLEK-ODAKLI DERSLERDE DAHA FAZLA
MESLEKİ EĞİTİM
Avrupa ülkelerinin biri dışında hepsinde, ilköğretim düzeyi (ISCED 1) için başlangıç öğretmenlik eğitimi
yükseköğretim düzeyinde (ISCED 5A ya da ISCED 5B) verilmektedir. Bulgaristan, Lüksemburg, Avusturya ve
Romanya'da bu düzey için başlangıç öğretmenlik eğitimi yalnızca meslek-odaklı yükseköğretim düzeyinde
(ISCED 5B) verilmektedir. Tek istisna Romanya'dır, burada öğretmen kıtlığı bir yükseköğretim düzeyi
programının yanı sıra lise düzeyinde de bir öğretmen eğitimi programının tekrar başlatılmasını gündeme
getirmiştir.
Şekil D19: İlköğretim düzeyinde (ISCED 1) başlangıç öğretmenlik eğitiminin düzeyi ve minimum süresi ve
mesleki eğitime ayrılması zorunlu olan minimum zamanın oranı, 2006/07
Yıllar

Yıllar

ISCED 3 ya da 4

ISCED 5A

Mesleki eğitimin zorunlu minimum oranı

ISCED 5B

Yurtdışında öğretmen eğitimi

0 Kurumsal Özerklik

Mesleki eğitimin zorunlu minimum oran yüzdeleri

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE nl): Sınıf-içi yerleştirmelerin en az 45 ECTS'nin aşamalı uygulaması 2007 yılında başlamıştır.
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Bulgaristan: Öğretmenlik eğitimi, kuruma bağlı olarak beş yıl sürebilir. Aynı zamanda çok sınırlı bir imkanla
ISCED 5B'de üç yıl sürer.
Çek Cumhuriyeti: Öğretmenlik eğitimi yalnızca yüksek lisans programlarında düzenlenebilir ve 4-6 yıl
sürebilir. 2006/07 yılında, yeni açılan programlar genellikle 5 yıl sürmüştür.
Fransa: Mesleki eğitim, bir yıl süren nihai “işbaşında eğitim” aşamasında gerçekleşir.
Polonya: Lisans diplomasıyla biten üç yıllık ISCED 5A, bu düzey için de mümkündür.
Portekiz: Yükseköğretim imkanının her iki şekli de (ISCED 5B ve ISCED 5A) mevcuttur.
Romanya: 2005/06 yılından bu yana, ISCED 5B'deki dersler, ISCED 5A'ya dönüşümlerini amaçlayan yeniden
yapılanma sürecine girmiştir.
Slovenya: Eğitimi 5 yıla uzatan yeni bir eğitim programı 2009'da tanıtılmaktadır.
Finlandiya: Ulusal düzenlemeler çerçevesinde, üniversiteler, verdikleri derecelerin kapsam ve yapılarını ve
sonuçta ortaya çıkan yüzdesel değişiklikleri belirlerler. Burada verilen bilgiler başlıca,
perusopetus/grundlaggande utbildning'in ilk altı yılındaki öğretmenlerle ilişkilidir.
İsveç: Bilgiler grundskola'nın ilk yedi yılındaki öğretmenlerle ilgilidir.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Mesleki unsurlar, her ne kadar bütün adayların okullarda asgari bir süre
geçirmeleri gerekiyorsa da, süreden ziyade standartlara ve becerilere göre tanımlanmaktadır. Verilen bilgiler
birbirini izleyen rota üzerinedir. Eşzamanlı rota da her zaman mevcuttur ancak çok yaygın değildir. İngiltere ve
Galler'de yarı-zamanlı, esnek ve istihdama dayalı eğitim rotaları da mevcuttur.
Türkiye: Fakültelerin programı %25'ine kadar tasarlama özgürlükleri bulunmaktadır.
Açıklayıcı not: Şekil D18-D19-D20-D21 ile ilgili açıklama notlarına bakınız.
ISCED 1 için başlangıç öğretmenlik eğitiminin süresi ve özel mesleki eğitime harcanan sürenin oranı, eğitimin
verilme düzeyine bağlıdır. Öğretmenlik eğitiminin meslek-odaklı yükseköğretim düzeyinde (ISCED 5B)
verildiği ülkelerde norm üç yıldır ve normalde bu sürenin %50'sinden fazlası mesleki eğitime harcanır, bu
durum özellikle Avusturya ve Romanya'da çok daha yüzdelidir. İlköğretim öğretmenlerinin ISCED 5A eğitimi
genellikle dört yıl sürer (Estonya, Fransa, Polonya ve Finlandiya'da beş yıl). Mesleki eğitime ayrılan pay %1390 arasındadır, bu yüzden bir ülkeden diğerine büyük ölçüde farklılaşır, Slovenya, Malta ve Finlandiya'da yüzde
çok yüksektir. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Slovakya ve İzlanda'da eğitim sağlayıcıları mesleki
eğitime ne kadar süre verebilecekleri konusunda özgürdür. Diğer bazı ülkelerde, sadece küçük bir miktar
mesleki eğitim belirlenmiş ve ek imkan eğitim sağlayıcıları arasında değişebilmektedir.
ORTAÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME İÇİN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ GENELLİKLE
AKADEMİK-ODAKLIDIR
Bütün ülkelerde, ortaöğretim birinci kademe düzeyi (ISCED 2) başlangıç öğretmenlik eğitimi yükseköğretim
ile verilmekte ve pek çok durumda akademik-odaklı bir yeterliğe (ISCED 5A) yol açmaktadır. Ancak, Belçika
ve Avusturya'da (Hauptschulen durumunda) öğretmenler meslek-odaklı yükseköğretim eğitimlerini (ISCED
5B) tamamladıktan sonra öğretmenlik görevine başlayabilirler.
Ortaöğretim birinci kademe düzeyi için başlangıç öğretmenlik eğitimi genel olarak dört veya beş yıl
sürmektedir; Belçika ve Avusturya (Hauptschule öğretmenleri durumunda) hariç, bu ülkelerde üç yıl
sürmektedir. İzlanda'da eş zamanlı modele göre eğitim üç yıl sürmektedir. Birbirini izleyen modeli takip eden
yollar İtalya ve Lüksemburg'da genellikle uzundur.
Öğretmenlik eğitimi eş zamanlı modele uygun olarak verildiğinde (Şekil D17), mesleki eğitime ayrılan sürenin
oranı genellikle daha yüksek olmaktadır; Malta ve İsveç'te olduğu gibi %30'dan daha fazla ve Belçika'nın
Fransız Topluluğu, Letonya ve Avusturya'da %50'den bile daha fazla. Buna karşılık, birbirini izleyen modelde,
Macaristan dışında bu oran hiç bir zaman %40'ı aşmamaktadır.
Bazı ülkelerde, ortaöğretim birinci kademe düzeyi için başlangıç öğretmenlik eğitimi her iki modele göre de
verilmektedir. Avusturya (allgemein bildenden hoheren Schulen'deki öğretmenler), Letonya ve Litvanya'da
birbirini izleyen modele dayalı olan öğretmenlik eğitimi daha uzun sürmektedir, ancak mesleki eğitimin oranı eş
zamanlı modelde daha yüksektir. Buna karşılık, Litvanya'da, öğretmenlik eğitimindeki mesleki eğitimin ilgili
oranı eğitim verilen modele bağlı değildir.
Bazı ülkelerde, eğitim sağlayıcıları öğretmenlik eğitiminin farklı unsurlarına ayrılan süreleri diledikleri gibi
organize etmekte tamamen özgür bırakılmıştır. Ancak, pek çok ulusal politika bu bağlamda okullardaki sınıf-içi
yerleştirmeler için belirli minimum süreleri şart koşmaktadır.
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Şekil D20: Genel ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2) başlangıç öğretmenlik eğitiminin düzeyi ve minimum
süresi ve mesleki eğitime ayrılması zorunlu olan minimum zamanın oranı, 2006/07

ISCED 5A
Mesleki eğitimin zorunlu minimum oranı

ISCED 5B
Yurtdışında öğretmen eğitimi

Kurumsal Özerklik

Mesleki eğitimin zorunlu minimum oran yüzdeleri

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika: Ortaöğretim öğretmenleri genel lisenin ilk üç yılında öğretmenlik yapabilirler.
Belçika (BE nl): Sınıf-içi yerleştirmelerin en az 45 ECTS'nin aşamalı uygulaması 2007 yılında başlamıştır.
Çek Cumhuriyeti: Yükseköğretim Kanunu'na göre, iki-aşamalı programlar 4-7 yıl sürer. 2006/07'de, çoğu
üniversite, öğretmenlik eğitimi için genellikle 5 yıl süren bu tür programlar açmıştır. Ancak, dört yıllık eski
programlar hala verilmektedir.
Yunanistan: Mesleki öğretmenlik eğitimi kuruma ve müstakbel öğretmenin uzmanlaşacağı konuya bağlı olarak
verilir.
İspanya: Öğretmenlik eğitimi beş ya da altı buçuk yıl sürebilir. Yeni Eğitim Yasası'ndan (2006) sonra, mesleki
eğitimin yeniden düzenlenmesi beklenmektedir.
Fransa: Mesleki eğitim bir yıl süren 'iş başında' yeterlik aşamasında verilmektedir.
Lüksemburg: Öğretmenlik eğitiminin genel unsurunun yurt dışında alınması gerekmektedir. Mesleki eğitim bir
yıl süren 'iş başında' yeterlik aşamasında verilmektedir.
Macaristan: Yeni yasaya göre, bu düzeydeki başlangıç öğretmenlik eğitimi sadece yüksek lisans düzeyinde
organize edilebilir. Bu da, önceki Lisans-düzeyi yeterliğin artık 2009 yılında bu mevzuatın tam olarak
uygulanmasından sonra genel ortaöğretim I. kademe düzeyinde öğretim için artık kabul edilemeyeceği
anlamına gelmektedir.
Malta: Birbirini izleyen model dört veya beş yıl sürmektedir. Burada gösterilen mesleki eğitim oranı yalnızca eş
zamanlı model içindir.
Hollanda: Eğitimi kısaltmak için birçok olasılık bulunmaktadır; belirli durumlarda, ilgili bir düzeyde mesleki
eğitim sertifikası, 6 aydan 1 yıla kadar bir azalmaya olanak sağlar. Yükseköğretim düzeyindeki nitelikli insanlar
için, bir yıllık lisansüstü eğitimi almaları için olasılık bulunmaktadır.
Avusturya: Bu şema, (a) Hauptschule ve (b) allgemein bildende hohere Schule için öğretmenlik eğitimini
göstermektedir. İkincisi dört buçuk yıl sürmekte ve ardından bir yıllık 'iş başında' yeterlik aşaması gelmektedir
(Şekil D22), bu da başlangıç öğretmenlik eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır.
Polonya: Lisans diplomasıyla biten üç yıllık ISCED 5A, bu düzey için de mümkündür.
Romanya: Üç-aşamalı yapının uygulanmasının sonucu olarak, birinci aşamaya karşılık gelen başlangıç
öğretmenlik eğitiminin süresi, eğitim alanına bağlı olarak, 3 ila 4 yıl arasında değişebilir. Değişken kısım genel
eğitimi ilgilendirir.
Slovenya: Yeni öğretmenlik eğitimi programları 2009 yılında tanıtılacak ve öğretmenlik eğitimini dört yıldan
beş yıla uzatacaktır. Ayrıca dört buçuk yıl süren ardışık modeli takip eden bir yol da bulunmaktadır.
Finlandiya: Bilgiler, çoğunlukla perusopetus/grundlaggande utbildning'in son üç yılındaki uzmanlık konusu
öğretmenleri ile ilgilidir. Eşzamanlı model daha uzun sürmektedir ancak mesleki eğitimin ilgili oranı çok fazla
değişmemektedir.
İsveç: Bilgiler grundskola'nın son yılındaki öğretmenlerle ilgilidir.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Mesleki unsurlar, her ne kadar bütün adayların okullarda asgari bir süre
geçirmeleri gerekiyorsa da, süreden ziyade standartlara ve becerilere göre tanımlanmaktadır. Verilen bilgiler
birbirini izleyen rota üzerinedir. Eşzamanlı rota da her zaman mevcuttur ancak çok yaygın değildir. İngiltere ve
Galler'de yarı-zamanlı, esnek ve istihdama dayalı eğitim rotaları da mevcuttur.
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İzlanda: Şema eş zamanlı modeli göstermektedir. Birbirini izleyen model dört yıl sürmektedir.
Norveç: Universitet'te, seçilen konuya bağlı olarak öğretmenlik eğitimi dört ila yedi yıl arasında sürmektedir.
Türkiye: ISCED 2 düzeyi bulunmamaktadır. Bütün tek yapı (6-14 yaşındaki öğrenciler için sekiz yıl) ISCED 1
olarak düşünülmektedir. Şekil, durumu bu tek yapı içerisinde göstermektedir.
Açıklayıcı not: Şekil D18-D19-D20-D21 ile ilgili açıklama notlarına bakınız
ORTAÖĞRETİM İKİNCİ KADEME İÇİN BAŞLANGIÇ ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİNDE MESLEKİ
EĞİTİM ORANI OLDUKÇA DÜŞÜKTÜR
Bütün Avrupa ülkelerinde, lise düzeyinde (ISCED 3) çalışmak isteyenler için başlangıç öğretmenlik eğitimi
akademik-odaklı programlarda (ISCED 5A) verilmektedir. Birçok ülkede dört ve beş yıl arasında sürer.
Birbirini izleyen modele göre (Şekil D17) düzenlenen daha uzun eğitim dönemleri (altı yıl) Danimarka, İtalya
ve Lüksemburg'da bulunmaktadır.
Takip edilen modele bakılmaksızın (eş zamanlı ya da birbirini izleyen), mesleki eğitim oranı yalnızca İtalya,
Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta ve İsveç'te %30'u aşmaktadır. Birçok ülkede, öğretmenlik becerilerini
kazanma zamanı yüzdesi %11'le 30 arasında değişmektedir.
Bazı ülkeler (Danimarka ve İspanya), özellikle mesleki eğitime daha az oranda süre (%10'dan daha az)
ayırmaktadır.
Diğer eğitim düzeylerinde olduğu gibi (Şekiller D18, D19, D20), bazı ülkelerdeki eğitim sağlayıcıları,
öğretmenlik eğitiminin farklı unsurlarını diledikleri gibi organize etmekte tamamen özgür bırakılmıştır.
D
Şekil D21: Genel ortaöğretim kademesinde (ISCED 3) başlangıç öğretmenlik eğitiminin düzeyi ve minimum
süresi ve mesleki eğitime ayrılması zorunlu olan minimum zamanın oranı, 2006/0
Yıllar

Yıllar

Mesleki eğitimin zorunlu minimum oranı

ISCED 5A
Yurtdışında öğretmen eğitimi

0 Kurumsal Özerklik

Mesleki eğitimin zorunlu minimum oran yüzdeleri

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika: Özel izne bağlı olarak, ortaöğretim eğitimi için öğrenim görmüş olan öğretmenler (Şekil D20) lise
eğitiminde de görev alabilirler ancak bu uygulamalı/teknik derslerle sınırlıdır.
Belçika (BE nl): Sınıf-içi yerleştirmelerin en az 30 ECTS'nin aşamalı uygulaması 2007 yılında başlamıştır.
Çek Cumhuriyeti: Yükseköğretim Kanunu'na göre, iki-aşamalı programlar 4-7 yıl sürer. 2006/07'de, çoğu
üniversite, öğretmenlik eğitimi için genellikle 5 yıl süren bu tür programlar açmıştır. Ancak, dört yıllık eski
programlar hala verilmektedir.
Danimarka: Genel eğitim aşaması 5 yıl sürer ve bunu fiili istihdamın gerçekleştiği ilk yıl içinde zorunlu olan iki
yıla kadar sürebilen mesleki eğitim takip eder.
Yunanistan: Mesleki öğretmenlik eğitimi kuruma ve müstakbel öğretmenin uzmanlaşacağı konuya bağlı olarak
verilir.
İspanya: Öğretmenlik eğitimi beş ya da altı buçuk yıl sürebilir. Yeni Eğitim Yasası'ndan (2006) sonra, mesleki
eğitimin yeniden düzenlenmesi beklenmektedir.
Fransa: Mesleki eğitim, bir yıl süren 'iş başında' yeterlik aşaması ile verilmektedir.
Lüksemburg: Öğretmenlik eğitiminin genel unsurunun yurt dışında alınması gerekmektedir. Mesleki eğitim bir
yıl süren 'iş başında' yeterlik aşamasında verilmektedir.
Malta: Mesleki eğitimin oranı, salt birbirini izleyen modele uygulanmaktadır.
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Hollanda: Eğitimi kısaltmak için birçok olasılık bulunmaktadır; belirli durumlarda, ilgili bir düzeyde mesleki
eğitim sertifikası, kuruma bağlı olarak bir azalmaya olanak sağlar. Yükseköğretim düzeyindeki nitelikli insanlar
için, bir yıllık lisansüstü eğitimi almaları için olasılık bulunmaktadır.
Avusturya: Bir yıl süren nihai 'iş başında' yeterlik aşaması başlangıç öğretmenlik eğitiminin ayrılmaz bir
parçasıdır.
Polonya: Yabancı dil öğretmenleri için üç yıllık eğitim de verilmektedir.
Romanya: Üç-aşamalı yapının uygulanmasının sonucu olarak, birinci aşamaya karşılık gelen başlangıç
öğretmenlik eğitiminin süresi, eğitim alanına bağlı olarak, 3 ila 4 yıl arasında değişebilir. Değişken kısım genel
eğitimi ilgilendirir.
Slovenya: Yeni öğretmenlik eğitimi programları 2009 yılında tanıtılacak ve öğretmenlik eğitimini dört yıldan
beş yıla uzatacaktır. Ayrıca dört yıl süren eşzamanlı modeli takip eden bir yol da bulunmaktadır.
Finlandiya: Eşzamanlı model daha uzun sürmektedir ancak mesleki eğitimin ilgili oranı çok fazla
değişmemektedir.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Mesleki unsurlar, her ne kadar bütün adayların okullarda asgari bir süre
geçirmeleri gerekiyorsa da, süreden ziyade standartlara ve becerilere göre tanımlanmaktadır. Verilen bilgiler
birbirini izleyen rota üzerinedir. Eşzamanlı rota da her zaman mevcuttur ancak çok yaygın değildir. İngiltere ve
Galler'de yarı-zamanlı, esnek ve istihdama dayalı eğitim rotaları da mevcuttur.
Norveç: Seçilen konuya bağlı olarak, öğretmenlik eğitimi dört yıldan yedi yıla kadar değişmektedir. Mesleki
eğitimin ilgili oranı, dört yıllık eğitimlerde %25'ten, yedi yıllık eğitimde %14.3 aralığında değişmektedir.
Türkiye: Fakültelerin programı %25'ine kadar tasarlama özgürlükleri bulunmaktadır.
Açıklayıcı not: Şekil D18-D19-D20-D21 ile ilgili açıklama notlarına bakınız.
NİHAİ BİR “İŞBAŞINDA” YETERLİK AŞAMASI TÜM AVRUPA ÜLKELERİNİN YARISINDAN
BİRAZ AZINDA TANITILMIŞTIR
Öğretmen adaylarına destek sağlamak ve onları yeni iş çevresine alıştırmak için bazı ülkelerde bu zorunlu süre
(genellikle “göreve başlatma” denir) başlangıç öğretmenlik eğitiminden tam gelişmiş meslek hayatına bir geçiş
sağlar. Öğretmen adaylarının başarılı öğretmen olabilmelerine ve yeni öğretmenlerin işlerini bırakmalarını
önlemeye yardımcı olur. Bu aşamada, öğretmenler hala tam olarak yeterli düzeyde nitelendirilmemekte ve
genellikle “öğretmen adayı” ya da “stajyer” olarak kabul edilmektedirler. Tamamen ya da kısmen tam nitelikli
öğretmenlerin üzerine düşen görevleri yerine getirirler ve faaliyetlerinin hakkını verirler. Bu aşama, bir “rehber”
tarafından temin edilen önemli bir destek ve denetim boyutunu ve ayrıca normalde öğretim becerilerinin resmi
olarak değerlendirilmesini içerir. Aynı zamanda, teorik eğitimi de kapsamaktadır. Çoğu durumda, öğretmen
adayları bir dizi resmi değerlendirme kriterinden sonra bu aşamanın sonunda tamamen yeterli öğretmen olurlar.
On bir ülke, bu türde bir aşama düzenler, yedisinde her dört eğitim düzeyi de göz önünde bulundurulmaktadır
(okul-öncesi, ilköğretim, genel ortaöğretim I. kademe ve lise). Lüksemburg ve Avusturya'da bu türde bir aşama
yalnızca ortaöğretim düzeylerinde gerçekleştirilirken Almanya ve Birleşik Krallık'ta (İskoçya) ise bu türdeki
aşamalar okul-öncesi düzeyde olmasa da ilköğretimde mevcuttur.
Genellikle bir yıl süren bu durumun uzunluğu, Slovenya'da on ay, Almanya'da iki yıl ve Lüksemburg, Birleşik
Krallık (İskoçya) ve Türkiye'de iki yıla kadar uzar. Düzenlemenin farklı biçimleri nedeniyle, öğretmen
adaylarının okullarda ve teorik eğitimde geçirmeleri gereken zaman değişir.
Bazı ülkelerde, bu süre başlangıç öğretmenlik eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır (Şekiller D18, D19, D20 ve
D21) ve nihai aşamayı oluşturmaktadır. Avusturya, Fransa ve Lüksemburg'daki durum budur. Çoğu ülke, bu
“göreve başlama aşamasını” öğretim diploması almadan önce elde edilen zorunlu mesleki eğitime ek olarak
temin eder. Bu durum Fransa ve Lüksemburg'da biraz farklıdır. Bu iki ülkede, öğretmen adaylarının aynı
zamanda mesleki eğitimi de oluşturan bu aşamaya girmeden önce bir rekabeti geçmeleri gerekmektedir.
Şekil D22: Okul-öncesi, ilköğretim ve genel ortaöğretim için nihai “işbaşında” yeterlik aşaması (ISCED 0, 1, 2
ve 3), 2006/07

Uygun nihai “işbaşında” yeterlik aşaması
Nihai “işbaşında” yeterlik aşaması yok
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Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Kıbrıs: Ekim 2008 yılından bu yana, ilköğretim ve ortaöğretimdeki özellikle hem yeni öğretmenler hem de
rehberler için tasarlanmış bir göreve başlama programı tanıtılmıştır.
Malta: 2006 yılında Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikler, bir öğretmenin daimi şekilde öğretmen olarak
atanmasından önce öğretmenlik mesleğinin uygulanmasında, diplomanın alınmasından sonra tam-zamanlı en
az iki eğitim-öğretim yılı ya da yarı-zamanlı eş değerine karşılık gelen denetim altında, yeterli deneyimi alması
gerektiğini şart koşar. Eğitim Yasası'nın bu maddesi hala yürürlüğe girmemiştir.
Hollanda: Başlangıç öğretmenlik eğitiminin son yılında öğrenciler, okulda yer olduğu takdirde, sınırlı bir süre
için (tam zamanlı beş aydan fazla olmayan zamana eşdeğer olarak) bir eğitim ve iş sözleşmesine dayanarak yarı
zamanlı istihdam edilebilir. Öğretmen adayı yeterli bir öğretmen tarafından denetlenir ve kadrolu bir çalışanın
yapacağı her şeyi yapar.
Avusturya: Nihai “işbaşında” yeterlik aşaması sadece allgemeinbildende höhere Schule'de çalışmak isteyen
öğretmenlerle ilgilidir.
Slovenya: Organizasyon ve Finansman Yasası, nihai “işbaşında” yeterlik aşamasının en az altı ay en çok on ay
sürmesi gerektiğini belirtir, ancak okul müdürleri erken bitirmek için karar verebilir ve bir öğretmen adayını
stajyerliği bitmeden aday öğretmen olarak istihdam edebilir.
Türkiye: ISCED 2 düzeyi bulunmamaktadır. Bütün tek yapı (6-14 yaşındaki öğrenciler için sekiz yıl) ISCED 1
olarak düşünülmektedir. Şekil, durumu bu tek yapı içerisinde göstermektedir.
Açıklayıcı not
Nihai “işbaşında” yeterlik aşaması: Başlangıç öğretmenlik eğitiminden tam teşekküllü meslek hayatına zorunlu
geçiş dönemi en az birkaç ay sürer. Bu dönemde, öğretmenler hala tam olarak yeterli kabul edilmez ve genellikle
“öğretmen adayı” ya da “stajyer” olarak kabul edilmektedirler. Tamamen ya da kısmen tam nitelikli
öğretmenlerin üzerine düşen görevleri yerine getirirler ve faaliyetlerinin hakkını verirler. Bu aşama, bir “rehber”
tarafından temin edilen önemli bir destek ve denetim boyutunu ve ayrıca normalde öğretim becerilerinin resmi
olarak değerlendirilmesini içerir. Öğretmen adayları bir dizi resmi değerlendirme kriterinden sonra bu aşamanın
sonunda tamamen yeterli öğretmen olurlar. Bu yüzden bu aşama, yeni öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinde
yeterli öğretmenler tarafından kabul edilebilmeleri için önemli olan tam teşekküllü yeterli konumu elde etmeleri
için başarılı bir şekilde tamamlamaları gereken bir aşamadır. Bazı ülkelerde, bu dönem başlangıç öğretmenlik
eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve nihai aşamayı oluşturmaktadır.
YENİ ÖĞRETMENLERE YÖNELİK DESTEK ÖLÇÜTLERİ DAHA ÇOK YAYGINLAŞMAKTADIR
Öğretmenler kariyerlerinin başında birçok zorlukla karşılaşabilir. Özel destek önlemleri, mesleğe yeni giren
kişiler olarak karşılaşabilecekleri güçlüklerin üstesinden gelme konusunda öğretmenlere yardımcı olabilir ve bu
öğretmenlerin mesleği erken bırakmaları ihtimalini azaltabilir. 2006'da, yaklaşık 20 ülke bu süre zarfında yeni
öğretmenlere resmi yardım önerdi.
Estonya ve Avusturya'da, yeni girenlere yönelik tüm destek ölçütleri nihai “işbaşında” yeterlik aşaması
çerçevesinde sunulmuştur (Şekil D22).
Uygulanabildiği yerlerde, ilköğretimdeki ve ortaöğretimdeki (I. ve II. kademe) yeni öğretmenlere yönelik
destek önlemleri, genellikle derslerinin planlanmasına ve değerlendirilmesine, problemlerin tartışılması için
danışmanlarıyla toplantı yapmalarına, sınıfın gözlenmesine ya da özellikle kendileri için ayarlanan eğitime
yardım şeklini alır. Rehber, genellikle yeni öğretmenlere yardım etmesi için atanır genelde hizmette önemli bir
süre geçirmiş olan deneyimli bir öğretmen ve/veya okul müdürü olabilir.
Bu türde düzenlemelerin yapıldığı her yerde, bu destek koşulsuz olarak herkese sunulmaktadır.
Birleşik Krallık'ta (Galler ve Kuzey İrlanda), iki yıl süren ve bütün öğretmenlerin mesleki gelişiminde önemli
bir aşama olarak düşünülen resmi bir erken mesleki gelişim aşaması bulunmaktadır.
Yunanistan, İspanya, İtalya ve Kıbrıs'ta, öğretmenler deneme süreleri boyunca zorunlu eğitimi takip etmek
zorundadır, bu sürenin uzunluğu ise büyük ölçüde farklılaşmaktadır. Yeni başlayanlar için zorunlu eğitim aynı
zamanda Fransa, Birleşik Krallık, Lihtenştayn ve Türkiye'de de bulunmaktadır.
Öğretmenlerin kariyerlerinin ileriki aşamalarında da destek önlemleri bulunmaktadır (Şekil D27).
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Şekil D23: İlköğretim ve genel (birinci ve ikinci kademe) ortaöğretimde öğretmenlik mesleğine yeni giren
öğretmenlere destek hizmetlerinin türlerine ilişkin düzenlemeler ve/veya tavsiyeler (ISCED 1, 2 ve 3), 2006/07
İlerleme ya da sorunlara yönelik tartışmalar için düzenli toplantılar

Derslerin planlanmasında yardım

Derslerin değerlendirilmesinde yardım

Sınıf etkinliklerine katılım ve/veya sınıfta gözlem

Seçmeli eğitimin düzenlenmesi

Özel zorunlu eğitim

Diğer okullara/kaynak merkezlerine ziyaretler

Nihai bir “işbaşında” yeterlik aşamasının varlığı

Hali hazırda ölçüt yoktur

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE nl): Eylül 2007'de yeni öğretmenlere rehberlik tanıtıldı.
İspanya: Fiili çalışmanın ilk yılının organizasyonu, Özerk Toplulukların sorumluluğu altındadır ve bir okuldan
diğerine ya da bir Topluluktan diğerine farklılık gösterebilir.
Lüksemburg: Sınıf aktivitesine ve/veya sınıfın gözlemlenmesine ve nihai “işbaşında” yeterlik aşamasına
katılım sadece ortaöğretim düzeyi öğretmenlerine yönelik destek önlemlerdir.
Avusturya: Nihai “işbaşında” yeterlik aşaması sadece allgemeinbildende höhere Schule'de çalışmak isteyen
öğretmenlerle ilgilidir.
Polonya: Yasal düzenlemelere uygun olarak, okul müdürlerinin her yeni başlayan öğretmene bir rehber
(deneyimli bir öğretmen) tayin etme zorunlulukları bulunmaktadır.
Türkiye: ISCED 2 düzeyi bulunmamaktadır. Bütün tek yapı (6-14 yaşındaki öğrenciler için sekiz yıl) ISCED 1
olarak düşünülmektedir. Şekil, durumu bu tek yapı içerisinde göstermektedir.
Açıklayıcı not
Burada açıklanan destek önlemleri, bir okulun bireyin özel gelişim ihtiyaçlarına göre sunması beklenen faaliyet
türlerine örneklerdir.
TÜM AVRUPA ÜLKELERİNİN YARISINDAN FAZLASINDA SÜREGELEN MESLEKİ GELİŞİM
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GÖREVLERİ ARASINDADIR
Süregelen mesleki gelişim (CPD) 20'den fazla Avrupa ülkesinde ve bölgede öğretmenler için mesleki bir görev
olarak kabul edilir. Ancak, öğretmenlerin açıkça hepsinde CPD zorunluluğu bulunmamaktadır. Örneğin, CPD
Fransa, Hollanda, İsveç, İzlanda ve Norveç'te mesleki bir görevken, buna dahil olma uygulamada isteğe
bağlıdır.
İspanya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Slovakya'da, CPD isteğe bağlıdır, ancak açıkça kariyer
gelişimi ve maaş artışlarıyla bağlantılıdır. İspanya ve Lüksemburg'da, belirli bir süreliğine eğitime kaydolan
öğretmenler bir maaş ikramiye için uygundur. Diğer dört ülkede, krediler CPD programlarına katılım yoluyla
elde edilebilir ve destek amaçlı olarak göz önünde bulundurulur.
Yeni eğitim reformlarının tanıtımıyla bağlantılı olan ve ilgili makamlar tarafından düzenlenen belli CPD, tüm
ülkelerdeki öğretmenler için genel bir mesleki görevdir.

121

Şekil D24: İlköğretim ve genel (birinci ve ikinci kademe) ortaöğretimde (ISCED 1, 2 ve 3) öğretmenlerin devam
eden mesleki gelişimlerinin statüsü, 2006/07

Mesleki görev
Seçimli ama terfi için gerekli
Seçimli

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Lüksemburg: 2007'den bu yana, ortaöğretimdeki öğretmenler için CPD zorunlu olmuştur.
Açıklayıcı not
Mesleki görev: Çalışma kurallarında/sözleşmelerde/mevzuatta ya da öğretmenlik mesleği hakkındaki diğer
düzenlemelerde tanımlanan görev.
ÇOĞU ÖĞRETMEN SON İKİ YILDIR OKUMA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK EĞİTİM İÇİN 35
SAATTEN AZ HARCAMIŞTIR
Devam eden mesleki gelişime (CPD) birçok ülkede bir öğretmenin mesleki görevlerinin bir parçası olarak
belirtilir (Şekil D24). Aynı zamanda, ilköğretim müfredatında okuma öğretiminin önemi, müfredatta ona ayrılan
öğretim süresi bakımından, geniş ölçüde kabul edilmektedir (Şekil E2). PIRLS 2006 anketi, katılan ülkelerde
okuma öğretimine yönelik hizmet-içi eğitim faaliyetlerine fiili katılım hakkında bazı yararlı bilgiler
vermektedir.
Belçika (Fransız ve Flaman Toplulukları), Bulgaristan, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Slovakya ve
Birleşik Krallık (İngiltere ve İskoçya) olmak üzere sekiz ülkede, dördüncü sınıf öğrencilerinin %60'tan
fazlasının öğretmenleri, önceki iki yıl içinde bu alanda herhangi bir hizmet içi eğitim etkinliğine
katılmadıklarını ya da altı saatten daha az bir süre katıldıklarını ifade etmiştir.
Litvanya, Macaristan, Romanya, Slovenya, İsveç, İzlanda ve Norveç'te öğrencilerin yaklaşık %40'ının
öğretmenleri, okuma öğretimine yönelik hizmet içi eğitime 6 ila 35 saat ayırmış olduklarını ifade etmektedir.
Avusturya'da öğrencilerin %70'i ve Polonya'da %60'ı olmak üzere oran daha yüksekti, buralardaki öğretmenler
okuma öğretimine 6 ila 35 saat arasında bir süre ayırmıştır. 2000/01 eğitim-öğretim yılıyla karşılaştırıldığında,
bu oran Almanya, Fransa, Macaristan, İsveç ve Norveç gibi bazı ülkelerde 2005/06'da önemli ölçüde artmıştır.
Bu artış, son iki senede haftada 6 ila 35 saat arasında okuma öğretimine yönelik eğitim faaliyetlerine katılmış
olan öğretmenlerin olduğu öğrenci sayısında %10'luk bir artıştır.
Ülkelerin çoğunda, son iki yıl içinde okuma öğretimine yönelik 35 saatten fazla hizmet-içi eğitimi alanlar
öğretmenlerin öğrenci payı %10'un altındadır. Oranın %20'nin üzerinde olduğu Letonya, Romanya ve İzlanda
istisna ülkelerdir.
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Şekil D25: İlköğretimin dördüncü yılında bulunan ve öğretmenleri son iki yıl içinde okuma öğretimine yönelik
hizmet içi eğitime katıldığını bildirmiş olan öğrencilerin oranı, 2006

Katılım yok ya da
6 saatten az

6 ila 35 saat arası

35 saat üzeri

Veri toplanmasına
katkıda bulunmayan
ülke

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
Açıklayıcı not
Kendilerine gönderilen anket formunda öğretmenlerden son iki yılda doğrudan okuma ile ya da okuma öğretimi
ile ilgili olan hizmet içi eğitim seminerlerine ya da mesleki gelişim çalıştaylarına kaç saat ayırdıklarını
belirtmeleri istenmiştir.
Örneklem prosedürü, okulların seçimini ve ardından ilköğretimin dördüncü yılında bulunan öğrencilerin
seçimini kapsamaktadır. Örneklemde her öğrenciye devam ettiği okulun boyutundan bağımsız olarak seçilme
olasılığı tanınmıştır. Bu amaç doğrultusunda okullar, seçilme olasılıklarının boyutları ile ters orantılı olacağı bir
şekilde değerlendirilmiştir. Bu durum, şekilde neden doğrudan belirtilen seçeneklerden biri ya da diğeri ile ilgili
belirli bir yanıt veren öğretmenlerin oranın değil de öğretmenleri bu yanıtı veren öğrencilerin oranının
gösterildiğini açıklamaktadır.
PIRLS anketine ilişkin daha fazla bilgi için Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
ÖĞRETMENLER AVRUPA ÜLKELERİNİN YALNIZCA ÇOK AZINDA KADROLU MEMUR
KONUMUNDALAR
Avrupa ülkelerinde (ilköğretim, ortaöğretim I. kademe ya da II. kademede) tam yeterli öğretmenlerin istihdam
durumu iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Bu ülkelerin yarısından çoğunda, öğretmenler memur statüsündedirler
ama bu ülkelerin yalnızca çok az bir bölümünde kadrolu ömür boyu memur konumundadırlar. Diğer ülkelerde
öğretmenler sözleşmeli olarak istihdam edilmekte ve istihdam ile ilgili genel mevzuata tabi tutulmaktadırlar.
Birkaç ülkede ise bu iki istihdam kategorisi bir arada kullanılmaktadır.
İlk kategoride öğretmenler; merkezi, bölgesel ya da yerel düzeyde kamu kuruluşları tarafından istihdam edilen
memurlardır. Bu statüde olan memurlar, kamu sektöründeki ya da özel sektördeki sözleşmesel ilişkileri
düzenleyen mevzuattan ayrı bir yasal çerçeveye uygun olarak istihdam edilmektedirler.
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Şekil D26: İlköğretimde ve genel (birinci ve ikinci kademe) ortaöğretimde (ISCED 1, 2 ve 3) öğretmenler için
mevcut olan istihdam statüsü türleri, 2006/07

Memur statüsü
Kadrolu memur statüsü
Sözleşmeli kamu sektörü çalışanı statüsü

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika: Bu üç Topluluktan her biri tarafından idare edilen okullarda çalışan öğretmenler memur olarak
atanmaktadırlar.
Devlet destekli özel sektörde çalışan öğretmenler, genel istihdam mevzuatı kapsamında istihdam edilmelerine
karşın, memur statüsüne “dönüştürülmüş” olarak görülmektedirler.
Almanya: Yeni Länder'daki öğretmenlerden bazıları kalıcı devlet sözleşmeleri kapsamında istihdam
edilmektedirler.
Genel olarak bu öğretmenlerin statüsü memur statüsüne benzemektedir.
Lüksemburg: İlköğretim ve ortaöğretimdeki belli bazı öğretmenler (charges d'education) söz konusu kamu
kuruluşu tarafından geçici sözleşmeler ile işe alınmaktadırlar.
Macaristan: Yarı zamanlı çalışan küçük bir bölüm öğretmen memur statüsünde değildir.
Hollanda: Kamu kuruluşu olan okullardaki öğretmenler, Merkezi ve Yerel Devlet Personeli Kanununun
öngördüğü anlamda memurdurlar. Özel okullardaki öğretmenle, istihdam edildikleri tüzel kişinin ilgili kurulu
ile bir sözleşme (özel hukuk sözleşmesi) imzalarlar. Ancak bu personelin, çalışma koşulları devlet tarafından
belirlenen kamu sektörü personeli statüsünü paylaştıkları düşünülebilir; toplu sözleşmeler tüm eğitim sektörünü
(hem devlet okullarını hem de özel okulları) kapsamaktadır.
Avusturya: Öğretmenler, bir hizmet sözleşmesi ile (sözleşmeli öğretmenler) ya da kamu hukukuna göre
(kadrolu) olarak istihdam edilmektedirler.
Polonya: Şekilde, öğretmen terfi skalası üzerinde birinci ve ikinci kategorilerdeki öğretmenler (sözleşmeli
statü) ve üçüncü ve dördüncü kategorideki öğretmenler (kariyer yapan memur statüsüne “dönüştürülmüş” statü)
gösterilmektedir.
İzlanda: İlköğretim ve ortaöğretim birinci kademe düzeyi öğretmenleri kamu-sektörü çalışanları olarak
atanırken lise düzeyindekiler ise memur statüsündedirler.
Norveç: Devlet hizmetine ilişkin mevzuatın bazı unsurları öğretmenler için geçerlidir.
Açıklayıcı not
Burada, öğrencilerin çoğunun devlet destekli özel okullara (yani temel finansmanının yarısından fazlası kamu
bütçesinden karşılanan okullara) devam eden Belçika, İrlanda ve Hollanda dışında kamu sektöründeki tam
vasıflı öğretmenler (yani devlet tarafından finanse edilen, yönetilen ve doğrudan denetlenen okullarda çalışan
öğretmenler) ele alınmıştır.
Bazı ülkelerde uygulanan kalıcı memuriyet hakkının alınmasından önceki geçici statü, burada ele alınmamıştır.
Memur statüsü, (merkezi, bölgesel ya da yerel düzeyde) kamu kuruluşları tarafından kamu sektöründeki ya da
özel sektördeki sözleşmesel ilişkileri düzenleyen mevzuattan ayrı bir mevzuata göre istihdam edilen bir
öğretmenin statüsüdür. Yapısal kariyer sistemlerinde öğretmenler, eğitim ile ilgili üst düzey yetkili makamlara
karşılık gelen uygun merkezi ya da bölgesel makamlar tarafından ömür boyu kadrolu memurlar olarak atanırlar.
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Sözleşmeli statüsündeki kamu sektörü çalışanı ifadesi, genel olarak yerel makamlar ya da okullar ile ilgili yetkili
makamlar tarafından istihdam ile ilgili genel mevzuata uygun olarak ve sözleşmeli bazda ve ödemeler ve
koşullar konusunda merkezi anlaşmalar olsa da olmasa da istihdam edilen öğretmenleri ifade etmektedir.
Ancak daha yakından incelendiğinde, bu öğretmenlerin bu temele dayalı olarak istihdamlarının bir ülkeden
diğerine değişiklik gösterdiği ve daha kesin olarak tanımlanmaya ihtiyaç duyduğu açığa çıkmaktadır. Kadrolu
memurların bir alt-kategoriyi temsil ettikleri açıktır. Kariyer bazlı sistemlerde öğretmenler, bir ülkede eğitim ile
ilgili üst düzey yetkili makama karşılık gelen merkezi ya da bölgesel makamlar tarafından işe alınırlar ve
istihdam edilirler (zorunlu öğretim öğretmenleri ile ilgili olarak Almanya'da Länder, İspanya'daki Özerk
Topluluklar ve Belçika'daki Topluluklar ve Avusturya'daki Bundesländer bu makamlara örnek olarak
verilebilir). Ömür boyu atama kavramı çok önemlidir ve öğretmenler ancak çok istisnai koşullarda işlerini
kaybetmektedirler. Belçikalı, Alman, Yunan, İspanyol, Fransız, Kıbrıslı, Lüksemburglu, Maltalı, Hollandalı,
Avustralyalı, Polonyalı ve Portekizli öğretmenler yapısal bir kariyer sisteminin parçaları olan memurlar olarak
düşünülebilirler.
İkinci tür statüde olan öğretmenler, “çalışanlar” olarak değerlendirilebilirler. Bu öğretmenler, istihdam
mevzuatının genel hükümlerine uygun olarak belirlenen bir sözleşme bazında çalışırlar. Kamu sektörü
çalışanları gibi öğretmenler de (genel olarak yerel düzeyde ya da okul düzeyinde) devlet makamları tarafından
atanabilirler ama en yaygın olarak görülen durum, bu öğretmenlerin doğrudan ilgili okul tarafından istihdam
edilmesidir.
İş güvenliği ile ilgili olarak gerçekten keskin olan ayrım memur statüsü ile sözleşmeli çalışan statüsü arasındaki
ayrım değil, kadrolu memur statüsü ile diğer iki kategorideki statüler arasındaki ayrımdır.
ÖĞRETMENLERE YÖNELİK DESTEK GİTTİKÇE DÜZENLENMEKTEDİR
Kariyerlerinin başında karşılaştıkları bazı problemlerin ve ilgilenmek zorunda kaldıkları destek ölçütleri
dışında (Şekil D23), öğretmenler, kariyerlerinin belirli bir noktasında görevlerini tam kapasite ile
gerçekleştirmelerine engel olan durumlar ile karşılaşabilirler. Bu gibi koşullarda yardıma ihtiyaç duyabilirler ve
bir ya da birkaç türde desteğin sağlanması normal olarak çok yardımcı olur. Öğretmenlerin sıklıkla
karşılaştıkları dört durum burada belirtilmektedir; bunlar şu şekilde sıralanabilir: Kişisel nitelikte sorunlar;
öğrencileri, aileleri ve/veya meslektaşları içeren kişilerarası çatışmalar; öğretmenlik etkinliği ile ilişkili sorunlar
(örneğin müfredata yeni bir konunun dahil edilmesi ya da yeni öğretim ekipmanlarının ya da materyallerinin
kullanılması vb.); ve ek ihtiyaçları olan öğrencilerle çalışma.
Söz konusu eğitimin üç düzeyinde (ilköğretim, ortaöğretim birinci kademe ve ikinci kademe) ülkelerin
çoğunluğu, özel olarak eğitsel nitelikte olan ya da daha genel olarak karışık öğrenci grupları ile çalışmalarında
sorunlar ile karşılaşan öğrencilere (resmi ya da gayri resmi olarak) özel destekler vermektedir. Çatışmalarla
uğraşan öğretmenlere yönelik destek yaygın bir durumken bu türde bir destek her nasılsa üç ülkede (İtalya,
Macaristan ve Romanya) bulunmamaktadır. Bunların aksine, kişisel nitelikteki sorunlar karşısında psikolojik
destek verilmesi daha az yaygındır. Hatta belli bazı ülkelerde bu türden bir desteğin öğretmenlerin psikolojik bir
sorunu olduğunun açık şekilde kabulünü varsayabileceği düşünülmektedir.
2006/07'de, aşağıda yer alan farklı türdeki durumlarla yüzleşen öğretmenleri desteklemeye yönelik çeşitli
düzenlemeler pek çok ülkede 2002/03'de (Şekil D31, Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler) olduğundan daha
fazla resmi olarak düzenlenmiş görünmektedir. Ülkelerin yarısından fazlası özel desteğin gerekli olabileceği
sorunlu durumlara yönelik yönetmelikler ya da resmi tavsiyeler yayınlamıştır. Diğer ülkelerde zor durumlarda
öğretmenlerin desteklenmesine yönelik prosedürleri belirleyen düzenleyici bir çerçeve sadece belli bazı
spesifik durumlar için geçerlidir ya da bu tür prosedürler hiç belirlenmemiştir. Ancak ihtiyacın doğduğu
durumlarda yardım isteyen öğretmenlere genelde gayri resmi olarak yardı almaktadırlar.
Beş ülke ya da bölge (Belçika'nın Flaman Topluluğu, Bulgaristan, İrlanda, Kıbrıs ve Türkiye) özellikle
öğretmenlere yönelik desteğe odaklanan reformların sürdüğünü göstermektedir.
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Şekil D27: İlköğretim ve genel ortaöğretimde (ISCED 1, 2 ve 3) öğretmenlere yönelik belli bazı destek
biçimlerine ilişkin düzenlemeler ve/veya öneriler, 2006/07

(Merkezi/bölgesel/yerel düzeyde) yönetmelikler, tavsiyeler ve/veya
Destek var ama resmi değil (sistematik olarak organize edilmiyor)

Kişisel sorunlar
Çatışmalar kılavuzlar mevcut
Öğretim sorunları
Karışık öğrenci grupları ile çalışma

Bu tür destek verilmiyor

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Danimarka: İş çevresiyle psikolojik problemleri olan üyelere rehberlik sağlanmasına yönelik mevcut daimi
düzenlemelere ek olarak, Danimarka Öğretmenler Birliği şu anda bu türdeki psikolojik problemlerle bağlantılı
olarak rehberlik sunmaktadır.
Fransa: İlköğretimde öğretim sorunlarına yönelik resmi bir destek mevcuttur.
Malta: 2002/03 öğretim yılında okuldaki durumlardan kaynaklanan kişisel sorunlar için psikolog desteği
başlatılmıştır.
Hollanda: Şekilde gösterilen destek türleri kurumların takdirine göre düzenlenmiştir.
İzlanda: Ortaöğretim ikinci kademede C ve D kategorileri için gayri resmi destek düzenlemesi yapılmıştır.
Açıklayıcı not
Bu Şeklin amaçları doğrultusunda ne süregelen mesleki gelişim (CPD) ne de maaş ikramiyeleri görev başındaki
öğretmenlere yönelik özel yardım tedbirleri olarak düşünülmüştür.
Kişisel nitelikteki sorunlar özellikle ilgili öğretmenler için görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmeyi
güçleştiren fiziksel ve sinirsel tükenmişlik ile karakterize edilen bir stres biçimi olan çöküntü ile ilişkilidir.
Öğrencileri, aileleri ve/veya meslektaşları içeren kişilerarası çatışmalar, temel olarak öğrenciler ile yaşanan
disiplin niteliğindeki çatışmalardır (yıkıcı sınıf içi davranışlar, öğretmenlere yönelik sözlü ve/veya fiziksel
saldırılar vb.). Öğretim sorunları, öğretmenlerin yeni öğretim yöntemlerini vb. benimserken
karşılaşabilecekleri sorunlar ile ilişkilidir. Ek ihtiyaçları olan öğrencilerle çalışma, bir ya da birkaç spesifik
kategoriden öğrencileri, yani özel eğitsel ihtiyaçları olan öğrencileri, göçmen öğrencileri, özel sorunları
(dezavantajlı geçmişler, sosyal güçlükler) bulunan öğrencileri ve farklı öğrenme kabiliyetlerine sahip olan (ya
önemli sorunları bulunan ya da istisnai derecede üst düzeyde performans gösteren) öğrencileri kapsamaktadır.
Ulusal kamu sağlık hizmetlerinde temel tıbbi kuruluşlar tarafından (özellikle kişisel sorunlar ile ilgili olarak)
verilen destek burada ele alınmamıştır.
OKUMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÖĞRENCİLERE UZMAN DESTEK ÇOĞUNLUKLA SINIF
DIŞINDAN SAĞLANIR
İlköğretimde öğretime harcanan süre bakımından en önemli konu, eğitimde kullanılan dildir. Genel olarak
öğretim süresinin dörtte biri ile üçte biri arasında değişen süre bu konuya ayrılmaktadır (Şekil E2). Öğrenciler
için okuma güçlüğü ortaya çıktığında, uzman personelden gelecek destek yardımcı olabilir.
PIRLS 2006 verilerinin olduğu ülkelerde, okuma güçlüğü çeken öğrenciler için sınıflarda bazı destek türleri
mevcuttur. Çoğu ülkede, ilköğretim dördüncü sınıftaki öğrencilerin %5'inden daha azının, okuma güçlüğü
çeken öğrenciler için sınıfta okuma uzmanlarının bulunduğunu belirten öğretmenleri vardır. Belçika (Flaman
Topluluğu), Polonya ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere), oran biraz daha yüksektir, buralarda öğrencilerin
%10'undan daha fazlasının öğretmeni sınıfta okuma uzmanlarının olduğunu belirtmiştir.
Öğrenme uzmanları ya da konuşma terapistleri gibi sınıf dışından gelen diğer uzmanlar, okuma güçlüğü çeken
öğrencilere destek olmak için daha uygundur. Belçika (Fl aman Topluluğu), Danimarka, İspanya, Macaristan,
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Hollanda, Polonya, Slovenya, Birleşik Krallık (İskoçya) ve İzlanda'da, öğrencilerin %20'sinden fazlasının
öğretmenleri bu türde desteğin bunduğunu rapor etmişlerdir. Hem Letonya'da hem de Litvanya'da, oran %40'ın
üzerine karşılık gelmektedir.
Ortalama olarak öğrencilerin %5'inin öğretmeni, okuma güçlüğü çeken öğrencilere yardım etmek için diğer
yetişkinlerin de bulunduğunu belirtmiştir. Bu oran, Almanya, Fransa ve Romanya'da %1'in altından Macaristan
ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve İskoçya) %10'un üzerine kadar değişmektedir.
İtalya, Avusturya, İsveç ve Norveç gibi bazı ülkelerde, okuma güçlüğü çeken öğrenciler için, sınıf içinde ya da
dışında küçük destek türleri bulunmaktadır.
Şekil D28: İlköğretimin dördüncü yılında bulunan ve öğretmenlerin okuma güçlüğü çeken öğrencilere yardımcı
olmak için uzmanların ya da başka yetişkinlerin hazır bulunduğunu bildirdiği öğrencilerin oranı, 2006

Sınıfta okuma uzmanları

Sınıf dışında okuma uzmanları
ya da diğer uzmanlar

Başka bir
yetişkin

Bu ülke veri toplanmasına
katkıda bulunmamıştır

Bu ülke veri toplanmasına katkıda bulunmamıştır
Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
Açıklayıcı not
Kendilerine gönderilen anket formunda öğretmenlerden okuma güçlüğü çeken öğrenciler ile ilgilenirken
yardım alıp almadıklarını belirtmeleri istenmiştir.
Öğretmenlerden gelen yanıtlar iki kategoriye ayrılmıştır. İlk kategori olan “sınıfta okuma uzmanı” kategorisi,
okuma güçlüğü çeken öğrencilere sınıfta yardımcı olmak üzere bir okuma uzmanının hazır bulunduğu yanıtını
veren öğretmenlerden oluşmaktadır. İkinci kategori olan “sınıf dışında okuma uzmanları ya da diğer uzmanlar”
kategorisi, iyileştirici okuma sınıflarında ya da özel gruplardaki okuma ya da öğrenme uzmanlarının, konuşma
terapistlerinin, vb. elverişliliğini temsil etmektedir. Son olarak üçüncü kategori olan “başka bir yetişkin”
kategorisi, okuma güçlüğü çeken öğrencilere sınıfta yardımcı olmak üzere bir asistanın ya da başka bir
yetişkinin hazır bulunduğu yanıtını veren öğretmenlerden oluşmaktadır.
Örneklem prosedürü, okulların seçilmesini ve daha sonra ilköğretimin dördüncü yılında bulunan öğrencilerin
seçilmesini içermektedir. Örneklem prosedürü, okulların seçimini ve ardından ilköğretimin dördüncü yılında
bulunan öğrencilerin seçimini kapsamaktadır. Örneklemde her öğrenciye devam ettiği okulun boyutundan

127

bağımsız olarak seçilme olasılığı tanınmıştır. Bu amaç doğrultusunda okullar, seçilme olasılıklarının boyutları
ile ters orantılı olacağı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu durum, Şekilde neden doğrudan söz konusu faktör ile
ilgili ile ilgili belirli bir yanıt veren öğretmenlerin oranın değil de öğretmenleri bu yanıtı veren öğrencilerin
oranının gösterildiğini açıklamaktadır.
PIRLS anketine ilişkin daha fazla bilgi için Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
ÜLKELERİN ÇOĞUNLUĞUNDA, ÖĞRETMENLERİN İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ ÖĞRETİME
HARCANAN SÜRE YERİNE TAAHHÜTLER İÇERMEKTEDİR
Çoğu ülkede, çalışma süresi iki ana etkinliğe ayrılan zaman olarak tanımlanmaktadır; bir yanda ders öğretimi,
diğer yanda da derslerin hazırlanması ve not verme. Birçok ülkede, ek etkinlikler de ayrıca dahil edilmektedir.
Genel çalışma süresi, toplu sözleşmelere yoksa daha önceden belirlenenlere uygun olarak müzakere edilen
haftalık çalışma saati sayısına karşılık gelmektedir. Bu kavram dahil edilen ülkelerin yarısından fazlasında
kullanılmaktadır.
Toplantılar ya da yönetim faaliyetleri vb. diğer etkinlikler için okulda bulunulma saatlerinin kesin sayısı da
ayrıca 14 ülkede belirlenmiştir. Çoğu, ayrıca öğretim zamanını ve/veya genel çalışma süresini de belirler. Her iki
olayda da, durum ilköğretim ve ortaöğretimde aynıdır.
Öğretmenlerin çalışma süresi, sadece üç Avrupa ülkesinde (Belçika, İrlanda ve Lihtenştayn) öğretim saatlerinin
sayısı baz alınarak sözleşmesel olarak tanımlanmışken Yunanistan, İtalya, Kıbrıs, Lüksemburg, Malta ve
Finlandiya'da hem öğretim zamanını hem de okulda bulunma zamanını içermektedir. Birçok ülke, ilkesel olarak
öğretmenlerin belirlenen öğretim saatlerinin üzerinde verdikleri hizmetleri kapsayan bir genel çalışma saatleri
uygulamasını kullanmaktadır.
Şekil D29: İlköğretim ve genel (birinci ve ikinci kademe) ortaöğretimde (ISCED 1, 2 ve 3) öğretmenlerin iş
yüküne ilişkin resmi tanımlar, 2006/07
Öğretim saatleri

Genel çalışma saatleri

Okulda hazır bulunulan saatler
Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE fr, BE de): İlköğretimde, (ders vermeye ayrılan süre de dahil olmak üzere) okulda hazır
bulunulması gereken azami saat sayısı da belirtilmiştir.
Danimarka: Öğretmenlerin okulda hazır bulunmalarının gerekli olduğu süre gösterilmemiştir çünkü bu süre
yalnızca gün olarak (okul yılı boyunca) ifade edilmiştir.
Estonya: Öğretmenlerin okulda hazır bulunmalarının gerekli olduğu süre gösterilmemiştir çünkü bu süre her bir
okulun inisiyatifine bağlı olarak belirlenmiştir.
İtalya: Genel çalışma saati sayısı ele alınmamıştır çünkü bu süre, yalnızca gün sayısına (okul yılı boyunca) ve
öğretmenlerin yürütmek zorunda oldukları etkinliklere (hesaplanamayan) dayalı olarak belirlenmiştir.
Lüksemburg: Yalnızca memur statüsündeki öğretmenler gösterilmiştir. Geçici sözleşme ile çalışan öğretmenler
(charges d'education), ile ilgili olarak öğretim saatlerinden çok hazır bulunulan saat sayısı belirlenmiştir.
Macaristan: Eylül 2006'daki değişikliklerden bu yana, okulda bulunulma saatleri işveren tarafından
belirlenmektedir fakat net çalışma saatleri olarak değil. Bu değişiklikler öğretmen tarafından okulda ve okul
dışında yerine getirilebilecek görevleri belirler.
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Türkiye: ISCED 2 düzeyi bulunmamaktadır. Tüm tek yapı (6-14 yaşları arasındaki bütün öğrenciler için sekiz
yıl) ISCED 1 olarak düşünülmektedir.
Açıklayıcı not
Verilen tüm bilgiler, öğretmenlerin tam zamanlı olarak çalıştığı durumlar için geçerlidir. Henüz yeterlik
kazanmamış olan ya da kariyerlerinin başlangıcında olan öğretmenler, eğer özel zaman çizelgesi
gereksinimlerine tabi tutulmuşlarsa, dikkate alınmamışlardır.
Resmi tanımlar, öğretmenlerin istihdam sözleşmelerinde, iş tanımlarında ya da diğer resmi belgelerde
tanımlandığı şekliyle çalışma süresi ile ilişkilidir. Bu tanımlar, merkezi yetkili makamlar ya da bölgesel yetkili
makamlar tarafından yayınlanmıştır ve bölgesel yetkili makamlar söz konusu olduğunda bu durum eğitimle
ilgili en üst düzey yetkili makama karşılık gelmektedir.
Öğretim saati sayısı, öğretmenler tarafından öğrenci grupları ile geçirilen süreye işaret etmektedir. Bazı
ülkelerde, bu sadece sözleşmeyle belirlenmiş çalışma zamanıdır. Haftalık ya da yıllık olarak tanımlanabilir.
Okulda bulunulma saat sayısı, okulda ya da okul müdürü tarafından belirlenen başka bir yerde görevlerin yerine
getirilmesi için hazır bulunulması gereken süreye işaret etmektedir. Bazı durumlarda bu, öğretim zamanına
ayrılan süreye eklenen sürelere işaret etmekte ve diğer durumlarda hazır bulunulması gereken süre, öğretime
ayrılan süreyi de kapsamaktadır. Haftalık ya da yıllık olarak tanımlanabilir.
Genel çalışma saatleri; öğretim saatleri, okulda hazır bulunulması gereken saatler ve okul dışında
gerçekleştirilebilecek olan hazırlık ve not verme etkinliklerinin süresini kapsamaktadır. Saatlerin sayısı ya
özellikle farklı etkinlikler için belirlenir ya da genel olarak tanımlanır. Haftalık ya da yıllık olarak tanımlanabilir.
Son olarak üç ülkede, yani Hollanda, İsveç ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda),
öğretmenlerden talep edilebilecek öğretim saatlerinin sayısı merkezi düzeyde belirlenmemiştir. Hollanda'da
mevzuatta yalnızca genel yıllık çalışma süresi belirlenmiştir.
İsveç'te, öğretmenlerin okulda hazır bulunmaları gereken süre ile birlikte, saat olarak genel bir yıllık çalışma
süresi belirlenmiştir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki İsveç'te bazı okullarda, yeni çalışma süresi çerçevesinde
bir öğretim derslerinin sayısının belirlenmesine yönelik daha önceki hesaplamaların kullanılmasına devam
edilmektedir. Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) yönetmeliklerde yalnızca öğretmenlerin
okulda ya da okul müdürü tarafından belirlenebilecek başka bir yerde görevini yerine getirmek için hazır
bulunması gereken süre belirtilmiştir. Bu görevler, öğretim, planlama, hazırlama ve değerlendirme (PPA),
öğrencilerin iyi olması ve ilerlemesiyle bağlantılı diğer etkinlikler, personel toplantıları, süregelen mesleki
gelişim (CPD), ailelerle toplantılar ve idari görevleri içerir. Azami öğretim zamanı bu şekilde belirlenmemiştir,
fakat İngiltere ve Galler'de, şu anda bir tarafta öğretim bir tarafta da PPA arasındaki denge üzerine düzenlemeler
bulunmaktadır.
Ayrı etkinliklerin özellikle öğretmenlerin tam-zamanlı haftalık iş yüklerindeki saatler olarak tanımlandığı
yerlerde, bir ülkeden diğerine önemli ölçüde farklılık gösterebilmektedir (Şekil D30).
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK OLARAK YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARI ÖĞRETİM
SAATLERİ ÜLKELER ARASINDA GENİŞ ÖLÇÜDE FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR
Çoğu ülkede, öğretim saati sayısı öğretmenlerin istihdam sözleşmelerinde belirtilir (Şekil D29). Genelde
ülkeler ya bir haftada uygulanacak olan öğretim dönemi sayısını ve bu dönemlerin süresini ya da haftalık
öğretim saati sayısını belirlemektedir. 2006/07'de Avrupa'daki öğretmenlerin çoğu, normal olarak planlanan
aralar ve öğrenciler ile öğretimi içermeyen iletişim süreleri hariç olmak üzere, haftada 18 ila 20 saat arasında
öğrencilere aktif olarak öğretim vermek durumunda olmuştur. Ülkeler arasında ancak önemli değişiklikler
görülmektedir.
Genel olarak ülkeler, ortaöğretim birinci kademe ve/veya ikinci kademe olmak üzere ortaöğretimdeki
öğretmenlerinin haftalık öğretim sürelerini azaltma eğilimindedirler. Yalnızca Bulgaristan ve Romanya,
ortaöğretimindeki öğretmenleri için çalışma saatlerini önemli ölçüde arttırmıştır. Bir düzeyine ülkede,
öğretmenlerin aynı sayıdaki miktarı hem ortaöğretim I. kademede hem de II. kademede öğretme zorunlulukları
bulunmaktadır. Dört ülke, Letonya, Litvanya, Polonya ve Birleşik Krallık (İskoçya), aynı miktardaki haftalık
öğretim saatinin hem ilköğretim hem de ortaöğretimde kullanılmasını belirlemiştir.
On üç ülke, öğretmenlerin her hafta okulda hazır bulunmalarının gerekli olduğu kesin süreyi belirlemiştir.
Genellikle bu gereksinimler yıllık olarak ya da saat yerine gün sayısı olarak tanımlanmaktadır. Ancak mümkün
olduğunda kavramsal haftalık ortalamalar hesaplanmıştır. Genel olarak öğretmenlerden her hafta okulda hazır
bulunmalarının istendiği süre, Portekiz, Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) ve İzlanda dışında
30 saati geçmemektedir.
Avrupa ülkelerinin yarısından fazlası aynı zamanda diğer çalışanların çalışma sürelerine yoksa daha önceden
belirlenenlere dayalı olan ve toplu sözleşmelerde belirtilen bir haftalık çalışma saati sayısı da belirlemişlerdir.
Bu ülkelerin büyük çoğunluğunda bu durum 35-40 saat arasındadır.
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Okulda bulunulma zamanı ve genel çalışma saatleri söz konusu olduğunda, bu durum birçok ülkede farklı
eğitim düzeyleri arasında çok benzerdir.
Şekil D30: İlköğretim ve ortaöğretimde (ISCED 1, 2 ve 3) tam zamanlı öğretmenlerin haftalık iş yükünün saat
olarak analizi, 2006/07

Genel çalışma süresi

Okulda bulunulan süre

Kaynak: Eurydice.
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Öğretim süresi

Ek Not
Belçika (BE fr): İlköğretimde öğretmenler tarafından tüm hizmetler için harcanan toplam yıllık süre 962 saati
geçemez.
Bu süre dersleri, danışmanlık görevlerini ve diğer meslektaşlar ile yapılan (ve en az 60 döneme karşılık gelen)
toplantı ve istişare çalışmaları içermektedir. Yalnızca öğretime ayrılan süre gösterilmiştir.
Belçika (BE nl): ISCED 3 sütununda gösterilen süre, Algemeen Secundair Onderwijs'in ikinci yılında çalışan
öğretmenler için geçerlidir; üçüncü ve dördüncü yıllarda çalışan öğretmenler için öğretim süresi haftalık 16,7
saattir.
Danimarka: Her okul yılı için gün sayısı ve araların uzunluğu bakanlık tarafından düzenlenmez, ancak
kurumların inisiyatiflerine bırakılır. Bu yüzden öğretim saatlerinde farklılıklar olabilmektedir.
Almanya: Genel 40 saatlik süre, tüm Länder'lar için ortalamayı temsil etmektedir.
Estonya: Genel çalışma süresi haftalık 35 saattir. Öğretmenlerden bu 35 saat boyunca okulda kalmaları
istenebilir ama bu, ilgili okulun ya da okul müdürünün inisiyatifine bırakılmıştır.
Fransa: ISCED 2. düzey verileri professeurs certifies için ve ISCED 3. düzey verileri professeurs agreges için
geçerlidir. Professeurs certifies aynı zamanda ISCED 3 düzeyinde de öğretebilir.
Kıbrıs: Haftalık öğretim süresi, azami saat sayısıdır ve hizmet yılı sayısına bağlıdır.
Malta: Şekilde öğretim süresi ve öğretmenlerin tam gün okulda hazır bulunmalarının gerekli olduğu süre
gösterilmektedir. Yarım günlerde öğretim süresi ilköğretimde haftalık 17,5 saat, alt ortaöğretimde haftalık 13
saat ve ortaöğretim ikinci kademede haftalık 13 saattir. Bulunulması gereken süre her üç durum için de haftada
18,75 saattir.
Hollanda: Yalnızca yıllık öğretim günü (200) ve yıllık genel çalışma saati sayısı (1659) belirlenmiştir.
Portekiz: 2007/08'den bu yana, ortaöğretim ikinci kademe düzeyi öğretmenleri için öğretim süresi 22 saattir.
Slovenya: Öğrenim dili öğretimini gerçekleştiren öğretmenlerin durumunda, haftalık öğretim süresi ISCED 1
ve 2'de 15,8 saat ve ISCED 3'te 14,3 saattir. “Diğer etkinlikler”e ayrılan süre, öğretim süresine dahildir.
Finlandiya: Öğretmenlerin okulda hazır bulunmalarının gerekli olduğu süre, toplu sözleşmelerde belirlenen
öğretmenler için yıllık 3-5 ek çalışma gününü içermemektedir.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Şekilde öğretmenlerin öğretim, planlama ve hazırlama, değerlendirme ve
raporlama, personel toplantıları ve mesleki gelişim vb. için hazır bulunmalarının gerekli olduğu 195 gün içinde
1265 saate dayalı olarak varsayımsal bir haftalık ortalama gösterilmektedir.
Birleşik Krallık (SCT): 2001 yılında öğretmenlerin maaş ve çalışma koşullarına ilişkin yapılan anlaşma
kapsamında, öğretmenlerin okul binasında hazır bulunmalarını gerektirmeyen tüm işler, öğretmenin tercihine
bağlı bir yer ve zamanda gerçekleştirilebilir.
Lihtenştayn: ISCED 3 için veriler, haftada 19,5 saate karşılık 26 dersi bulunan spor, müzik ya da sanat
öğretmenleri ile ilgilidir.
Norveç: Toplam çalışma saati sayısı yalnızca yıllık saat sayısı olarak ifade edilmiştir (1687,5).
Türkiye: Zorunlu öğretim saatinin dışında, öğretmenler fazladan ödeme karşılığında fazladan öğretim saatini
doldurmak zorunda kalabilir. ISCED 2 düzeyi bulunmamaktadır. Tüm tek yapı (6-14 yaşları arasındaki bütün
öğrenciler için sekiz yıl) ISCED 1 olarak düşünülmektedir. Şekil, durumu bu tek yapı içerisinde göstermektedir.
Açıklayıcı not
Şekilde tam zamanlı çalışan ve örneğin yönetim görevleri gibi başka görevleri olmayan bir öğretmenin durumu
gösterilmektedir. Öğretilen konu ya da öğretmenin istihdam durumu gibi spesifik faktörler ile ilişkili oldukları
ya da her bir öğretmen için öğretim saati sayısının ya da hazır bulunulması gereken sürenin belirlenmesine
yönelik okul düzeyinde bir esnekliği temsil ettikleri durumlarda, ülke içindeki değişiklikler gösterilmiştir.
Henüz yeterlik kazanmamış ya da henüz yeterlik kazanmış öğretmenlere yönelik azaltılmış süre koşulları
gösterilmemiştir; hizmet süresine uygun olarak ya da başka görevler söz konusu olduğunda saat sayısının
azaltılmasına yönelik esneklik de gösterilmemiştir.
Şekilde yalnızca haftalık saat sayısına ilişkin bilgi verilmektedir. Öğretmenlerin gerçek çalışma süresi, yıllık
hizmet günü sayısına göre de değişiklik gösterebilir.
Resmi tanımlar, öğretmenlerin istihdam sözleşmelerinde, iş tanımlarında ya da diğer resmi belgelerde
tanımlandığı şekliyle çalışma süresi ile ilişkilidir. Bu tanımlar, merkezi yetkili makamlar ya da bölgesel yetkili
makamlar tarafından yayınlanmıştır ve bölgesel yetkili makamlar söz konusu olduğunda bu durum eğitimle
ilgili en üst düzey yetkili makama karşılık gelmektedir.
Haftalık öğretim saati sayısı, öğretmenler tarafından öğrenci grupları ile geçirilen süreye işaret etmektedir. Bu
sayı, verilen araların süresi ya da öğrenciler ile geçirilip öğretimi içermeyen süreler kesinlikle hariç tutularak
hesaplanmaktadır. Ders sayısının her bir dersin süresi ile çarpılarak çıkan rakamın 60'a bölünmesi ile bulunur.
Okulda bulunulması gereken haftalık saat sayısı, okulda ya da okul müdürü tarafından belirlenen başka bir yerde
görevlerin yerine getirilmesi için hazır bulunulması gereken öğretim süresi dışındaki süreye işaret etmektedir.
Genel çalışma saatleri; öğretim saatleri, okulda bulunulması gereken saatler ve okul dışında
gerçekleştirilebilecek olan hazırlık ve not verme etkinliklerinin süresini kapsamaktadır.

131

Tahminler, öğretmenlerin statüsünde ya da sözleşmesinde öğretim süresinin, öğretmenlerin okulda
bulunmalarının gerekli olduğu sürenin ve/veya genel çalışma süresi için yapılmıştır. Öğretmenlerin
yükümlülüklerinin yıllık olarak belirlendiği yerlerde, mümkün olduğunda, okulda hazır bulunulması gereken
gün sayısından ve/veya genel çalışma süresinden hareketle ortalama haftalık saat sayısı hesaplanmıştır.
Tahminler, Almanya (genel çalışma süresi), İspanya (öğretim süresi), Romanya (öğretim süresi), Finlandiya
(okulda bulunulan süre, ISCED 2), Norveç (okulda bulunulan süre) ve İzlanda (genel çalışma süresi, ISCED 3)
için yapılmıştır.
ÖĞRETMENLER İÇİN RESMİ EMEKLİLİK YAŞI GENELDE 65'TİR
Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde öğretmenlerin özel durumlar dışında mesleki faaliyetlerini artık
sürdüremeyecekleri bir sınır belirleyen resmi bir emeklilik yaşı mevcuttur. Bu üst yaş sınırı çoğu durumda 65
yaştır. Bu sınır Fransa ve Polonya'da (kadınlara yönelik olarak) 60, Lihtenştayn'da 64 ve Norveç'te 67'dir.
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Slovenya ve Slovakya'da resmi emeklilik yaşı,
öğretmenlerin mesleki faaliyetlerini artık sonlandırabilecekleri ve emekli maaşı almaya başlayabilecekleri yaş
sınırının düşük olması ile paraleldir. Resmi emeklilik yaşı 65'in epey altındadır. Bu sınırın ilgili ülkeye bağlı
olarak 60 ila 63 yaş arasında belirlenmesine yönelik reformlar hazırlanmaktadır.
Birçok ülkede, öğretmenler resmi emeklilik yaşına ulaşmadan önce emekli olabilmektedirler. Genel olarak
öğretmenlerin emekli olabildikleri asgari yaş 60'tır ve bu emeklilik, gerekli hizmet süresini doldurdukları
takdirde, tam emeklilik maaşı hakkını içermektedir. Ancak, bu rakam bir ülkeden diğerine değişmektedir,
örneğin Lihtenştayn'da 15, Türkiye'de 25 ve Belçika, Avusturya ve İrlanda'da 40 yıllık hizmet. İtalya ve
Portekiz'in (2007'ye kadar) herhangi bir asgari emeklilik yaşı belirlemeksizin belli bir hizmet yılı süresinin
ardından emekliliği öngören düzenlemeleri muhafaza ettiklerini de belirtmek gerekir.
Finlandiya'da (1993 yılından sonra atanan öğretmenler ile ilgili olarak) resmi yaşa ulaşmış olmak, emeklilik için
kabul edilen tek kıstastır ve bunun öncesinde emekli olmak mümkün değildir.
Ülkelerin çoğunluğunda emeklilik yaşını düzenleyen kıstaslar hem erkekler hem de kadınlar için aynıdır. Ancak
Malta ve bazı orta ve doğu Avrupa ülkesinde farklılıklar mevcuttur. Bu gibi durumların çoğunda kadınların
emekli aylığına erkeklerden daha erken hak kazanabilmelerine karşın eğilim, kadınlar ile erkekler arasındaki bu
farklılığın azaltılması yönündedir. Çek Cumhuriyeti, Letonya, Slovenya ve Slovakya'da sürdürülmekte olan
reformlar, bu farkı asgariye indirmeyi ya da tümden kaldırmayı amaçlamaktadır.
Şekil D31: İlköğretim ve ortaöğretimdeki (ISCED 1, 2 ve 3) öğretmenlerin emeklilik yaşı, 2006/07
Yaşlar
Yaşlar

Kadınlar

Erkekler

Her ikisi

Asgari emeklilik yaşı (hizmette doldurulması
gereken yıl sayısına tabi olarak tam emeklilik hakkı ile birlikte)
Resmi emeklilik yaş(lar)ı
Bir asgari yaşta emekliliğin mümkün olduğu durumlarda tam emeklilik hakkı için hizmette doldurulması gereken yıl sayısı

Tam emeklilik hakkıyla resmi emeklilik yaşından önce emekli olmak mümkün değildir
Kaynak: Eurydice.
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Ek Not
Belçika: Tabloda gösterilen 41.25 hizmet yılı, diplomayı, askerlik hizmetinin (eğer varsa) uzunluğu ve
potansiyel olarak diğer kamu hizmetlerinde ya da eşdeğerinde harcanan süreyi elde etmek için gereken süreyi yıl
olarak içermektedir.
Bulgaristan: 2007 yılında, erken emeklilik olasılığı, kadınlar için 56, erkekler için 60 yaştı.
Çek Cumhuriyeti: Veriler 2006 yılıyla ilgilidir. İki ya da üç yıl önce, ancak düşük emekli maaşıyla, emekli olmak
mümkündür. Burada gösterilen kadınlar için emeklilik yaşı, çocuksuz kadınlarla ilgilidir. Çocuk sayısına göre
azalır. Mevcut mevzuata göre, emeklilik yaşı kademeli olarak erkeklerde ve çocuksuz kadınlarda 63 yaşına
yükseltilmektedir.
Danimarka: Asgari emeklilik yaşına gelen her kamu-sektörü çalışanları, hizmet yılına göre miktarı artan bir
emekli maaşına hak kazanmaktadır.
Estonya: Kadınların durumunda, gerçek emeklilik yaşı doğum yılına bağlıdır. 2007 yılında, doğum yılı 1947
olan (60 yaş) kadınların emekli olma hakları bulunmaktaydı; 2016 yılında, resmi emeklilik yaşı ve gerçek
emeklilik yaşı aynı zamana denk gelecektir.
İrlanda: 1 Nisan 2004 yılından bu yana, 1 Nisan 2004'te yeni girenler ve mevcut kamu görevini bırakıp ara
verdikten sonra en az 26 hafta kamu hizmetinde çalışanlar, genel olarak 65 yaşına gelene kadar emekli aylığı
alamazlar.
Fransa: Hala instituteur statüsüne sahip olan ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin yaşı 55'tir. 2003 yılından
bu yana, talep edilen hizmet yıl sayısı giderek değişmeye başladı ve 2008 yılında 40'a ulaşmıştır.
Kıbrıs: Yasal asgari emeklilik yaşı yoktur. Bir öğretmen hizmette 400 ayını (ya da 33.33 yıl) tamamladığında
tam emeklilik alır.
Letonya: 2009 yılında 62 yaşına ulaşıncaya kadar kadınlar için emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır.
Avusturya: Şekilde memur olan öğretmenler gösterilmiştir. Sözleşme kapsamında istihdam edilen öğretmenler
ile ilgili olarak emeklilik yaşı kadınlar için 60, erkekler için 65'tir. Tam emeklilik hakkının elde edilmesi için
doldurulması gereken yıl sayısı sözleşmeli öğretmenler için sırasıyla 40 ve 45'tir.
Polonya: Resmi emeklilik yaşından önce tam emeklilik hakkı ile emeklilik için düzenleme 2008 yılının sonuna
kadar geçerliydi.
Portekiz: Ocak 2006'dan itibaren, öğretmenlerin emeklilik yaşı 10 yıl içinde yılda 6 aylık bir hızla giderek 65'e
yaklaşmaktadır. Tam emeklilik için 36 yıl ve 6 aylık hizmet gerekmektedir, 40 yıllık hizmeti doldurana kadar
yılda 6 ay eklenmektedir.
Romanya: 2000 yılında çıkan ve 2000 ile 2003 yılları arasında tedrici olarak uygulamaya konacak olan yasa,
emeklilik yaşını kadınlar için 60 ve erkekler için 65 olarak belirlemektedir. Emeklilik için gereken hizmet süresi
kadınlar için 30, erkekler içinse 35 yıla çıkarılmaktadır.
Slovenya: 2014 yılına kadar tedrici olarak uygulanan 1999 yılında çıkan yasa, resmi emeklilik yaşını hem
kadınlar hem de erkekler için 58 olarak belirlemekte ve emekliliklerini hizmette sırasıyla 38 ve 40 yılın
doldurulması koşuluna bağlı kılmaktadır.
Slovakya: Mevcut mevzuata göre, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı 62'dir, ancak erkekler için emeklilik
yaşı kademeli olarak 2 yıl, kadınlar için ise 10 yıllık bir artış göstermektedir.
Finlandiya: 1 Ocak 1993'te ya da daha sonra hizmete başlayanlar için emeklilik yaşı 65'tir. Bu tarihten önce
istihdam edilenlerin emeklilik yaşı 60 ile 65 yaş arasında değişmektedir.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Yeni öğretmenler için emeklilik yaşı 65'tir. 1 Ocak 2007'den (Kuzey
İrlanda'da 1 Nisan 2007) önce emeklilik planlayan öğretmenler 60 yaşında azaltılmamış bir emekli aylığıyla
emekli olabilir.
İzlanda: 1997 yılından önce atanan öğretmenler, 60 yaşına ulaştıkları takdirde 35 yıllık, 61 yaşına ulaştıkları
takdirde 34 yıllık vb. hizmet süresinin ardından emekli olabilmektedirler.
ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARINI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR HİZMETTE
GEÇİRDİKLERİ SÜREDİR
Çeşitli ülkelerde öğretmenlerin mali durumunun karşılaştırılması için Şekil D32'de, bir ülkenin nüfusunun
yaşam standardının bir göstergesi olan kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzdesi olarak eğitim
düzeyine göre asgari ve azami temel brüt öğretmen maaşları gösterilmiştir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki
temel maaşlar, hizmet süresi ile bağlantılı olanlar dışındaki ödenekleri ve diğer avantajları kapsamamaktadır.
Bazı ülkelerde bir öğretmenin maaşının önemli bir bölümünü oluşturabilen bu unsurlar, Şekil D32'de dikkate
alınmamıştır.
İsveç dışında tüm ülkelerde öğretmen maaşları genel olarak ulusal bir düzeyde belirlenen bir maaş skalasına
göre belirlenmektedir. Öğretmenlerin kariyer yapan memurlar olduğu durumlarda (Şekil D26) maaş skalası,
öğretmenlik mesleğinin belirli karakteristik özellikleri ile ilgili belirli özellikleri içerse dahi, memuriyetin
tamamı için belirlenebilir. Maaş skalasında ilerlemeyi ve ayrıca yükselmenin hızı ile derecelerin sayısını
düzenleyen kıstaslar, bir ülkeden diğerine değişmektedir. En yaygın olarak kullanılan kıstaslar hizmet yılını, ek
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yeterlikleri ve terfi değerlerini vb. içermektedir. Bazı ülkelerde maaşlar ayrı ayrı ele alınan tekil kıstaslara göre
yükselebilirken, diğerlerinde aynı kıstaslar bir arada ele alınmaktadır. Bu nedenle, kariyerlerinin başında ve
sonunda olan öğretmenlerin maaşları değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla şekilde, hizmet süresi dışında başka bir
kıstas dikkate alınmaksızın, temel maaş skalasının asgari ve azami uç noktaları örneklenmektedir.
15 ülkede ya da bölgede asgari ve azami temel öğretmen maaşları tüm üç eğitim düzeyinde de (ilköğretim,
ortaöğretim birinci ve ikinci kademe) aynıdır. Çoğunluk tek yapılı eğitimi sunduğundan dikkati çekmektedir
(Şekil B1).
Belçika, Danimarka, Almanya, Avusturya (Volksschulen ve Hauptschulen öğretmenleri) ve İzlanda'da hem
ilköğretimde hem de ortaöğretim birinci kademede temel öğretmen maaşlarının aynı olduğu gözlenmektedir.
İspanya, Fransa, Kıbrıs, Lüksemburg, Avusturya (allgemein bildenden höheren Schulen öğretmenleri) ve
Romanya'da hem ortaöğretim birinci kademe hem de genel ortaöğretim ikinci kademede karşılaştırılabilir bir
durum bulunmaktadır. Son olarak, diğer üç ülkede (İtalya, Finlandiya ve İsveç) maaşlar, öğretmenlerin
çalıştıkları eğitim düzeyiyle yükselmektedir.
Şekil D32: Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya göre asgari ve azami brüt yıllık öğretmen maaşları,
(ISCED 1, 2 ve 3) 2006/07

Minimum

Maksimum

Kaynak: Eurostat ve Eurydice.
Ek Not
Belçika: (Her Toplulukta kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yerine) kişi başına düşen ulusal düşen Gayri
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Safi Yurtiçi Hasıla dikkate alınmıştır.
Danimarka: Maaşların ana kısmı merkezi düzeyde karar verilen toplu sözleşmelere dayalıdır. Şekilde gösterilen
azami temel maaş, merkezi düzeyde sadece üzerinde mutabık kalınan miktardır.
Almanya: Koşulların karmaşıklığı ve çok çeşitli oluşu göz önünde bulundurulduğunda öğretmen maaşları,
kariyerin başlangıcındaki ortalama yaşa (ki bu da öğrenimin hangi yaşta başladığına ve ne kadar sürdüğüne
bağlıdır) ve Alman Länder'ındaki maaşlara göre hesaplanmaktadır. ISCED 3'e ilişkin veriler, Gymnasium
öğretmenleriyle ilgilidir. (a): ISCED 2'de, veriler Realschule ve Gymnasium öğretmenlerinin maaşlarına
karşılık gelmektedir. Gymnasium'daki öğretmenler, düzeylerine bakılmaksızın (ISCED 2 ya da 3), aynı maaşı
alır. (b): ISCED 2'de, veriler Hauptschule öğretmenlerinin maaşlarına karşılık gelmektedir.
Estonya: Merkezi düzeyde belirlenen asgari maaş miktarı (meslek derecesine göre), gerçek miktarın
belirlenmesi için zorunlu değildir. Maaş koşullarının ve okul personeli için miktarın belirlenmesi yerel
yetkililerin katılımına tabidir. Bu yetkililer, merkezi düzeyde belirlenen asgari maaş miktarından önce okullarla
maaş konusunda bir anlaşmaya varmalıdır.
İspanya: Kamu eğitimindeki ortalama maaşlara karşılık gelen toplam tutar, her Özerk Topluluk'taki öğretmen
sayısıyla ölçülen farklı Özerk Topluluklardaki maaşların ortalaması alınarak hesaplanır.
Fransa: ISCED 2 düzeyinde, maaşlar professeurs certifiés'le ilgilidir. Professeurs agrégés (rekabetle ya da
atamayla) olabilirler. ISCED 3 için, burada gösterilen asgari ücret professeurs certifies'lerin, azami maaşlar ise
professeurs agrégés'lerindir.
Letonya: Öğretmen maaşları kıdem ve iş yüküne dayanmaktadır. Üç derece kıdem bulunmaktadır: 5 yıldan az, 5
ila 10 yıl ve 10 yıldan fazla.
Macaristan: Bu veriler ikramiyeleri, zamları ve ödenekleri içermektedir ve tüm öğretmenlere yönelik ortalama
maaş tahminlerine karşılık gelmektedir.
Hollanda: Asgari ve azami maaşlar mesleğin başlangıcındaki ve 18 yıldan sonraki maaşları göstermektedir.
Avusturya: Veriler 2006 eğitim-öğretim yılıyla ilgilidir. ISCED 3'e ilişkin veriler Hauptschulen öğretmenleriyle
ilgilidir. (a): ISCED 2'yle ilgili veriler Hauptschule öğretmenlerinin maaşlarına karşılık gelmektedir. (b):
ISCED 2'yle ilgili veriler allgemein bildenden höheren Schulen öğretmenlerinin maaşlarına karşılık
gelmektedir.
Polonya: Ocak 2008'den bu yana, en düşük maaş %19 oranında arttırılmıştır.
Portekiz: Sadece Licenciatura'sı olan öğretmenlerin maaşları gösterilmektedir. Yemek parası dahildir.
Romanya: Sadece institutor'ların maaşları gösterilmektedir. Temel maaşlar aşağıdaki kriterlere göre
hesaplanmaktadır: öğretim pozisyonu ve unvan, başlangıç eğitimi ve kıdem düzeyi.
Finlandiya: Azami maaş tutarı öğretmenlerin hizmet yıllarına ve bireysel gelirlerine bağlı olarak büyük ölçüde
değişebilir. Burada gösterilen bilgiler yıllık temel brüt azami maaşın bir tahminini vermektedir.
İsveç: Maaş skalası bulunmamaktadır. Maaşlar, öğretmenlerle işveren arasındaki bireysel anlaşmalara
dayanmaktadır. Asgari ve azami maaşlar ya da öğretmenlerin meslekte geçirdikleri yıllar hakkında bilgi
bulunmamaktadır. Veriler, Kasım 2006'da (2006/07 eğitim-öğretim yılı) eğitim düzeyi başına düşen ortalama
öğretmen maaşlarıyla ilgiliyken asgari ve azami maaşlar hakkındaki bilgi sırasıyla 10. ve 9. yüzdelik değere
karşılık gelmektedir.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Gösterilen maaşlar Londra içi ödeneklerini içermektedir. Ödenekler ayrıca
Londra dışında ve Londra'nın kenar yerlerinde de ödenmektedir. İngiltere'nin diğer yerlerinde, Galler ve Kuzey
İrlanda'da ortak ücret skalaları işlemektedir. Gösterilen azami miktar yukarı ödeme skalasının en üstüdür. Bu
düzey, azami miktara doğru ilerleme otomatik olarak gerçekleşmese de, tüm iyi sınıf öğretmenlerinin
isteyecekleri bir düzeydir.
İzlanda: Burada sadece temel maaşlar gösterilmektedir. Olası ek ödemeler (fazla mesai, ekstra sorumluluklar)
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genellikle göz önünde bulundurulmaktadır.
Lihtenştayn: Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla mevcut değildir.
Norveç: (a): ISCED 2'ye ilişkin veriler adjunkt maaşlarıyla ilgilidir. (b): ISCED 2'ye ilişkin veriler lektors
maaşlarıyla ilgilidir.
Türkiye: ISCED 2 düzeyi bulunmamaktadır. Tüm tek yapı (6-14 yaş arası öğrenciler için sekiz yıl) ISCED 1
olarak kabul edilmektedir. Öğretmen maaşları (1 Ocak ve 1 Temmuz'da) yılda iki kez arttırılır. Şekilde gösterilen
bilgiler, eşit ağırlıklarla Haziran 2006 ve Ocak 2007 maaşları esas alınarak hesaplanmıştır.
Açıklayıcı not
Veriler bekar ve çocuksuz olan ve ülkelerinin başkentinde çalışan asgari yeterliklere sahip olan öğretmenlere
ilişkindir.
Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla için referans takvim yılı 2006'dır. Maaşlar için referans dönem, 2006
ya da 2006/07 öğretim yılıdır.
Diyagramda belirtilen rakamlar ulusal kur üzerinden (asgari ve azami) temel brüt yıllık maaş ile ilgili ülkenin
(ulusal kurdaki rayiç üzerinden) kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılsı arasında bir ilişki kurularak elde
edilmiştir.
Temel brüt yıllık maaş; maaş skalalarına genel artışları, (geçerli yerlerde) 13. ay ödeneği ve tatil ödenekleri vb.
gibi ödenekler de dahil ama işverenin sosyal sigorta ve emeklilik prim ödemeleri hariç olmak üzere bir işveren
tarafından bir yılda ödenen miktardır. Bu maaş diğer ödenekleri ya da mali avantajları (örneğin daha ileri
yeterlikler, kıdem, fazla mesai, ek sorumluluklar, coğrafi bölge, güç sınıflarda öğretim yapma yükümlülüğü
veya barınma, sağlık ya da seyahat giderleri ile ilişkili) içermemektedir.
Asgari maaş, yukarıda belirtilen koşullardaki öğretmenlerin kariyerlerinin başlangıcında aldıkları maaştır.
Azami maaş, yukarıda belirtilen koşullardaki öğretmenlerin emekli olduktan sonra ya da hizmette belli bir yılı
doldurduktan sonra, hizmet süresi dışında herhangi bir kıstas ile bağlantılı maaş düzenlemeleri ya da mali
kazançlar hesaba katılmaksızın aldıkları maaştır.
Ülkelerin çoğunda, ilköğretimde ve ortaöğretim birinci kademede asgari temel öğretmen maaşları kişi başına
düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın altındadır. Bu nedenle öğretmenlerin maaşlarını kişi başına düşen Gayri Safi
Yurtiçi Hasılanın üzerine çıkarabilmeleri için hizmette belli bir yılı doldurmuş olmaları ve/veya başka koşulları
yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Malta,
Slovakya ve Norveç'te, ilköğretim, ortaöğretim birinci ve ikinci kademede çalışan öğretmenlerin brüt yıllık
maaşları kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın altındadır.
Azami ve asgari temel yıllık maaşlar arasındaki ilişki, öğretmenlerin yalnızca hizmet süreleri dikkate alındığı
takdirde kariyerleri boyunca makul olarak bekleyebilecekleri maaş artışına ilişkin uzun vadeli olanakların bir
göstergesidir. Bu temel üzerinde azami ve asgari düzeyler genel olarak ikiden daha az bir faktöre göre farklılık
göstermektedir. Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Malta, Slovakya ve Norveç'te, öğretmenler çok düşük
düzeylerde maaş artışı almayı umut edebilirler. Ancak Kıbrıs, Macaristan, Avusturya, Polonya ve Portekiz'de
örneğin, maaşlar ilk düzeylerinin iki katından fazlasına ulaşabilir.
Bu olgu, maaş artışının sıklığı ile birlikte, öğretmenliğin neden bazı aşamalarda diğerlerinden daha cazip bir
kariyer olduğunu açıklayabilir. Açık ki, kariyerlerinin tamamı boyunca maaşları önemli ölçüde artan
öğretmenler, maaşları ilk birkaç yılın ardından fazla yükselmeyecek olan öğretmenlere göre mesleği bırakma
eğilimini daha az sergileyebilirler.
AVRUPA ÜLKELERİNDE ÖĞRETMENLER, AKTİF NÜFUSUN ORTALAMA OLARAK %2'SİNİ
TEMSİL ETMEKTEDİR
2006 yılında, ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğretmenler genel olarak tüm Avrupa ülkelerinde ekonomik olarak
aktif olan nüfusun en az %1.5'ini oluşturmaktadır. Öğretmenler Bulgaristan'da düşük sayıda (%1.2) temsil
edilmekteydi ve Litvanya ve Malta'da ise aktif nüfusun %3.2'sini oluşturmaktadır. Toplam aktif nüfus içindeki
öğretmenlerin oranı, söz konusu ülkeye bağlı olarak, bir ve neredeyse iki faktör arasında değişmektedir.
2005/06'da, ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğretmenler aktif nüfusun %1.2'si (Bulgaristan) ve en az %2.5'ine
(İzlanda ve Norveç) karşılık gelmekteydi. Litvanya ve Malta'da aktif nüfusun (% 3.2) en yüksek oranında temsil
edilmektedirler.
Ancak, (zorunlu eğitimin süresi ve öğretmenlerin çalışma süresi bakımından) eğitim sistemleri çok farklı
biçimlerde düzenlenmesinden ve demografik faktörlerden (toplam nüfusun bir oranı olarak aktif nüfustaki
değişikliklerden) ötürü yüzdelerin ülkeler arası karşılaştırması ihtiyatlı bir şekilde yapılmalıdır.
Şekil D33: Toplam aktif nüfusun bir yüzdesi olarak ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğretmenler (ISCED 1 ve 2),
2006
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Kaynak: Eurostat, UOE ve İşgücü anketi (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika: Almanca konuşan Topluluktaki öğretmenler ve bağımsız özel kurumlarda çalışan öğretmenler dahil
edilmemiştir.
Lüksemburg: Rakamlar yalnızca kamu sektörüne ilişkindir.
Hollanda: ISCED 0 dahil edilmiştir.
Açıklayıcı not
Yalnızca doğrudan ders veren öğretmenler dikkate alınmıştır. Veriler, özel eğitim alanındaki öğretmenleri ve bir
sınıf içinde bir bütün olarak öğrenciler ile, bir kaynak odasında küçük öğretmenler ile ya da düzenli sınıfın
içinde ya da dışında bire bir olarak öğrenciler ile çalışan öğretmenleri içermektedir. Öğretmenlik dışında
görevler verilen personel, stajyerler ya da öğretmen yardımcıları dahil edilmemiştir. ISCED 1. ve 2. düzeylerde
kamu sektörü ve özel sektörde hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışan öğretmenler paya dahil edilmiştir.
Aktif nüfus, nüfus içindeki istihdam edilmiş ve istihdam edilmemiş kişilerin toplam sayısına karşılık
gelmektedir. (Paydada bulunan) aktif nüfus ile ilgili veriler, İşgücü Anketinden elde edilmiştir.
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE BAYAN ÖĞRETMENLER ERKEK ÖĞRETMENLERDEN
SAYICA FAZLADIR FAKAT YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİLDİR
Bayanlar, hem ilköğretimde hem de ortaöğretimde öğretmenlerin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ancak verileri
mevcut olan tüm ülkelerde eğitimin düzeyi yükseldikçe bayanların temsili bazen önemli ölçüde azalmaktadır.
2006'da tüm Avrupa ülkelerindeki (Yunanistan, Lüksemburg, Lihtenştayn ve Türkiye hariç) ilköğretim ve
ortaöğretim öğretmenlerinin (ISCED 1, 2 ve 3) %60'ından fazlası bayandı.
Dört ülkede (Bulgaristan, Estonya, Letonya ve Litvanya), bu düzeylerdeki öğretmenlerin %80'i bayandı.
Bu durum, yükseköğretim düzeylerinde (ISCED 5 ve 6) bayanların temsil edilmesiyle ciddi bir karşıtlık
oluşturmaktadır. Bayan öğretmenler, Letonya ve Litvanya dışındaki tüm ülkelerde, yükseköğretimdeki tüm
öğretmenlerin %50'sinden azını temsil etmektedir. Ülkelerin yarısında, katılımları %40'ın altındadır. ISCED 13 düzeyleriyle karşılaştırıldığında yükseköğretim düzeyinde bayanların temsil edilmesindeki düşüş Malta ve
Slovenya'da çok belirgindi.
Şekil D34: İlköğretim ve ortaöğretimde (ISCED 1, 2 ve 3) ve yükseköğretimde (ISCED 5 ve 6) bayan
öğretmenlerin yüzdesi, kamu ve özel sektör birlikte, 2006

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
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Ek Not
Belçika: Almanca konuşan Topluluktaki öğretmenler ve bağımsız özel kurumlarda çalışan öğretmenler dahil
edilmemiştir. ISCED 3, ISCED 4'ü kapsamaktadır.
İrlanda, Finlandiya ve Birleşik Krallık: ISCED 3, ISCED 4'ü kapsamaktadır.
Lüksemburg: Şekil yalnızca kamu sektörüne ilişkindir.
Hollanda: ISCED 1, ISCED 0'ı kapsamaktadır.
Finlandiya: ISCED 5-6 düzeylerinde, akademik personel hakkındaki veriler sadece öğretim personelini
kapsamaktadır. Araştırma personeli dahil edilmemiştir. Önceleri araştırma personeli de ISCED 5-6
düzeylerinde akademik personele dahil edilmekteydi.
İzlanda: ISCED 3 kısmen ISCED 4'ü kapsamaktadır.
Açıklayıcı not
Yalnızca doğrudan ders veren öğretmenler dikkate alınmıştır. Veriler, özel eğitim alanındaki öğretmenleri ve bir
sınıf içinde bir bütün olarak öğrenciler ile, bir kaynak odasında küçük öğretmenler ile ya da düzenli sınıfın
içinde ya da dışında bire bir olarak öğrenciler ile çalışan öğretmenleri içermektedir. Kamu sektörü ve özel
sektörde hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışan öğretmenler dahil edilmiştir. stajyerler ya da öğretmen
yardımcıları dahil edilmemiştir.
BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN BÜYÜK
BİR BÖLÜMÜ 40-49 YAŞ GRUBUNDADIR
Almanya, İtalya ve İsveç'te ilköğretimdeki öğretmenler görece yaşlıdırlar: En güçlü olarak temsil edilen iki yaş
grubu 40-49 yaş ve 50 yaş grubudur.
Aynı zamanda diğer 12 ülkede de (Belçika, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Finlandiya) 30-39 ve 40-49 yaş grupları en büyük bölümü teşkil
etmektedir. Bu ülkeler arasında, bu yaş grupları Macaristan'da öğretmenlerin yaklaşık %66'sını ve Bulgaristan,
Yunanistan ve Slovenya'da %72'iden fazlasını oluşturmaktadırlar.
İlköğretimdeki öğretmenlerin en genç olduğu ülkeler, 30 yaş altı ve 30-39 yaş grubunun en güçlü şekilde temsil
edildiği (%60 üzeri) Kıbrıs ve Malta'dır.
Lüksemburg ve Romanya'da, öğretmenlerin yaşa göre dağılımı oldukça dengelidir. Her yaş grubu
öğretmenlerin yaklaşık dörtte birini teşkil etmektedir.
D
Şekil D35: İlköğretimde öğretmenlerin yaş grubuna göre dağılımı (ISCED 1), kamu sektörü ve özel sektör
birlikte, 2006
< 30 yaş

30-39 yaş

≥50 yaş

40-49 yaş

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
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Ek Not
Belçika: Almanca konuşan Topluluktaki öğretmenler ve bağımsız özel kurumlarda çalışan öğretmenler dahil
edilmemiştir
Lüksemburg: Şekil yalnızca kamu sektörüne ilişkindir.
Hollanda: ISCED 0. düzeydeki öğretmenler dahil edilmiştir.
Açıklayıcı not
Yalnızca doğrudan ders veren öğretmenler dikkate alınmıştır. Veriler, özel eğitim alanındaki öğretmenleri ve bir
sınıf içinde bir bütün olarak öğrenciler ile, bir kaynak odasında küçük öğretmenler ile ya da düzenli sınıfın
içinde ya da dışında bire bir olarak öğrenciler ile çalışan öğretmenleri içermektedir. Kamu sektörü ve özel
sektörde hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışan öğretmenler dahil edilmiştir. Stajyerler ya da öğretmen
yardımcıları dahil edilmemiştir.
ORTAÖĞRETİMDEKİ ÇOK AZ ÖĞRETMEN 30'UN ALTINDADIR
Malta dışındaki ülkelerin büyük bir çoğunluğunda, ortaöğretimdeki öğretmenler, 40 yaşındaki öğretmenlerin
yüzdesinin çok yüksek olmadığı ilköğretimdeki öğretmenlerden daha yaşlıdırlar (bakınız Şekil D35).
Almanya, İtalya, Hollanda, İsveç ve Norveç'te, 50 ve üzeri yaştaki öğretmenler tüm öğretmenlerin %40'ından
fazlasını oluşturmaktadır. 30 yaşın altında çok az sayıda Bulgaristan, Almanya, İtalya, Avusturya, Finlandiya,
İsveç ve Norveç'te bulunur.
Ortaöğretimdeki öğretmenlerin en genç olduğu ülkeler Malta ve Portekiz'dir. Portekiz'de, 30-39 yaşları
arasındaki grup sayıca en güçlü temsil edilen grupken Malta'da 30 yaşın altındakiler tüm öğretmenlerin
%30'una karşılık gelmektedir.
Şekil D36: Ortaöğretimde öğretmenlerin yaş grubuna göre dağılımı (ISCED 2 ve 3), kamu sektörü ve özel sektör
birlikte, 2006
< 30 yaş

30-39 yaş

40-49 yaş

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
D
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≥50 yaş

Ek Not
Belçika: Almanca konuşan Topluluktaki öğretmenler ve bağımsız özel kurumlarda çalışan öğretmenler dahil
edilmemiştir. ISCED 4. düzeydeki öğretmenler dahil edilmiştir.
Danimarka: ISCED 1. düzeydeki öğretmenler dahil edilmiştir.
İrlanda, Finlandiya ve Birleşik Krallık: ISCED 4. düzeydeki öğretmenler dahil edilmiştir.
Lüksemburg: Şekil yalnızca kamu sektörüne ilişkindir.
İzlanda: ISCED 4. düzeydeki öğretmenler kısmen dahil edilmiştir.
Açıklayıcı not
Yalnızca doğrudan ders veren öğretmenler dikkate alınmıştır. Veriler, özel eğitim alanındaki öğretmenleri ve bir
sınıf içinde bir bütün olarak öğrenciler ile, bir kaynak odasında küçük öğretmenler ile ya da düzenli sınıfın
içinde ya da dışında bire bir olarak öğrenciler ile çalışan öğretmenleri içermektedir. Kamu sektörü ve özel
sektörde hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışan öğretmenler dahil edilmiştir. Stajyerler ya da öğretmen
yardımcıları dahil edilmemiştir.
ÖĞRETMENLERİN ÇOĞU MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ERKEN EMEKLİ OLMAKTALAR
Genel olarak, verileri mevcut olan ülkelerde, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, ilköğretim ya da
ortaöğretimde olmalarından bağımsız olarak, emekli olma fırsatını elde eder etmez mesleklerinden emekli
olmaktadırlar. Böylelikle öğretmenler, gerekli hizmet süresini doldurduktan ve/veya tam emekli maaşı hakkı
için öngörülen asgari yaşa ulaştıktan sonra emekli olmaktadırlar. Ancak Danimarka'da (ortaöğretimde),
Almanya, İrlanda, Romanya ve Slovenya'da (ortaöğretimde), öğretmenlerin önemli bir bölümü asgari emeklilik
yaşına ulaştıktan sonra mesleklerinde kalmaktadırlar.
Estonya, Litvanya ve Slovakya (ortaöğretim), öğretmenlerin önemli bir bölümünün (yaklaşık %5'inin) resmi
emeklilik yaşının ötesinde çalışmaya devam ettikleri yegâne ülkelerdir. Bu ülkelerde, emekliliğe yakın olan
öğretmenler (kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya göre) oldukça düşük temel maaşlar almaktadırlar ve
bu, diğer maaş düzenlemeleri ya da mali avantajlar dikkate alınmaz ise, bu durumu kısmen açıklayabilir (Şekil
D32).
Aynı veriler, gelecek yıllarda diğer tüm yönlerden durum değişmeden kaldığı takdirde öğretmen açığı sorunları
ile karşılaşma riski taşıyan ülkelerin öngörülmesi için de kullanılabilir. 40 yaş üstü yaş gruplarında bulunan
öğretmenlerin oranının önce en yüksek noktaya ulaşıp daha sonra düşüş gösterebileceği Almanya ya da
(özellikle ortaöğretim ile ilgili olarak) İtalya gibi ülkeler, yakın gelecekte çok büyük ölçekte öğretmen
emeklilikleri ile karşılaşacaktır. Bu ülkelere yönelik diyagramlardaki demografik yükselme, emekliliğe en
yakın olan yaş gruplarının oranının yüksek olduğuna işaret etmektedir. Almanya'da ve (ortaöğretim ile ilgili
olarak) İtalya'da öğretmenlerin neredeyse %20'si gelecek 20 yılda emekli olacaktır. Buna karşılık, oranların yaş
gruplarına paralel olarak düşme eğiliminde olduğu Belçika (ilköğretimle ilgili olarak), Bulgaristan, İrlanda,
Yunanistan (ilköğretimde), İspanya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Avusturya, Portekiz (özellikle
ortaöğretimde), Slovenya, İzlanda ya da Lihtenştayn gibi ülkelerde emeklilikler zamana daha fazla yayılmış
olarak gerçekleşecektir.
Kıbrıs (ilköğretimle ilgili olarak) ve Malta, diyagramın emekliliğe yakın olan yaş gruplarında çok hafif bir eğri
çizdiği ve düşük oranlar gösterdiği çok az ülkeden ikisidir. Bu, bu ülkelerin öğretmenlerinin bir bütün olarak yaş
gruplarına dengeli dağıldıklarını ve oldukça genç olduklarını göstermektedir. Gerçekten'de ilköğretimdeki
Kıbrıslı öğretmenlerin neredeyse %90'ı ve Maltalı öğretmenlerin %60'ı, 40 yaşın altındadır. Bu ülkelerde
gelecek 20 yıl içinde az sayıda öğretmen emekli olacaktır ve her yıl hemen hemen aynı sayıda öğretmen emekli
olacaktır.
Ek not: Şekil D37
Belçika: Amanca konuşan Topluluktaki öğretmenler ve bağımsız özel kurumlarda çalışan öğretmenler dahil
edilmemiştir. Fransız Topluluğunda “sosyal ilerleme” alanında eğitimde çalışan öğretmenler de dahil
edilmemiştir.
Belçika ve Birleşik Krallık: ISCED 4'teki öğretmenler dahil edilmiştir.
Danimarka ve İzlanda: ISCED 1 düzeyindeki öğretmenler, ISCED 2'ye dahil edilmiştir.

140

Lüksemburg: Şekil yalnızca kamu sektörüne ilişkindir.
Hollanda: ISCED 0'daki öğretmenler ISCED 1'e dahil edilmiştir.
Finlandiya: ISCED 3, ISCED 4'ü içermektedir.
İzlanda: ISCED 4'teki öğretmenler, ISCED 3'e kısmen dahil edilmiştir.
Açıklayıcı not
Yalnızca doğrudan ders veren öğretmenler dikkate alınmıştır. Veriler, özel eğitim alanındaki öğretmenleri ve bir
sınıf içinde bir bütün olarak öğrenciler ile, bir kaynak odasında küçük öğretmenler ile ya da düzenli sınıfın
içinde ya da dışında bire bir olarak öğrenciler ile çalışan öğretmenleri içermektedir. Kamu sektöründeki ve özel
sektördeki hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışan öğretmenler dahil edilmiştir. Stajyer ya da yardımcı
öğretmenler dahil edilmemiştir. Yaş gruplarına göre öğretmenlerin temsiline ilişkin daha ayrıntılı bilgi Şekil
D35 ve D36'da verilmiştir.
Şekil D37: İlköğretimde (ISCED 1) ve ortaöğretimde (ISCED 2 ve 3) emekliliğe yakın olan yaş gruplarındaki
öğretmenlerin oranları, kamu sektörü ve özel sektör, 2006
Bayanlar
Erkekler ve bayanlar/sadece erkekler
Resmi emeklilik yaşı
Tam emekli maaşı hakkı ile birlikte asgari

emeklilik yaşı
Kaynaklar: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır); Eurydice: 2006/07.
D
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BÖLÜM III YÖNETİM PERSONELİ
OKUL MÜDÜRÜ OLABİLMEK İÇİN GENELLİKLE MESLEKİ DENEYİM VE ÖZEL EĞİTİM
İSTENMEKTEDİR
Birçok ülkedeki okul özerkliğinin artmasıyla (Şekil B15), okul müdürleri bugün öğretim elemanlarının,
finansmanın ve müfredat içeriğinin yönetimiyle ilgili daha fazla görevle karşı karşıya kalmaktadır. Seçim
kriterleri bu nedenle çok önemlidir ve çeşitli birçok ön şart bir kişinin okul müdürü olarak atanmasında dikkate
alınmaktadır. Özellikle mesleki öğretim deneyimi, idari/yönetimsel deneyim ya da müdürlük için özel eğitimi
içerebilir. Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde, söz konusu okulun tüm zorunlu eğitime ya da tek bir eğitim
düzeyine imkan sağlayıp sağlamamasına bakılmaksızın, okul müdürü olmak isteyenlerden beklenen şartları
belirten resmi belgeler bulunmaktadır.
Sadece beş ülke, yani Letonya, Hollanda, İsveç, İzlanda (ortaöğretim ikinci kademe) ve Norveç'te, okul
müdürlüğü görevine atanabilmenin bir koşulu olarak öğretmenlikte yeterlik dışında başka bir şart
öngörülmemektedir. Ancak pratikte okul müdürü olan kişilerin genellikle bu tür bir deneyimi vardır. İsveç'te,
aldığı eğitimin ya da deneyiminin bir sonucu olarak eğitim alanında beceriler kazanmış kişiler müdürlüğe terfi
edebilmektedir ve bu kişilerin göreve atandıktan sonra özel bir eğitimden geçmeleri tavsiye edilmektedir.
Resmi belgelerde gelecekteki okul müdürleri tarafından karşılanması gereken koşulların belirlendiği ülkelerde
öğretmenlikte mesleki deneyim, atanmak için asgari koşuldur. Ancak bunun öngörülen süresi değişmektedir
(Şekil D39). Birçok ülkede bu koşul, bir ya da daha fazla koşul ile desteklenmektedir. Belçika (Fransız ve
Almanca Konuşan Toplulukları, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İspanya, Fransa (ortaöğretim düzeyleri için),
İtalya, Avusturya, Polonya, Slovenya ve Lihtenştayn'da okul müdürlüğü görevine başvuran kişilerin öğretmen
olarak çalışmış olmaları ve özel eğitim almış olmaları gerekmektedir. Slovenya'da danışman ya da rehber
yeterliği de öngörülen mesleki deneyimin bir parçasıdır. Malta'da muhtemel okul müdürleri yalnızca
öğretmenlikte mesleki deneyime ve idari deneyime sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda atanmadan önce özel
eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), özel bir yeterlik,
Müdürlük için Ulusal Mesleki Yeterlik bütün ilk başlayan öğretmenler için zorunludur. Kıbrıs, Portekiz,
Finlandiya ve Türkiye'de, okul müdürlerinin hem öğretmenlik deneyimine hem de idari deneyime sahip
olmaları gerekmektedir.
12 ülkede, muhtemel okul müdürlerinin müdürlük için özel eğitim almış olmaları gerekmektedir. Çoğu
durumda bu kişilerin sorumluluklarını üstlenmeden önce aynı zamanda bu gereksinimi de yerine getirmiş
olmaları gerekmektedir. Ancak Çek Cumhuriyeti'nde eğitim, atanmanın ardından gerçekleşmektedir. Fransa'da,
yönetim personeline yönelik rekabetçi sınavda başarı gösteren kişiler, iki aşamada eğitim almaktadırlar ve bu
eğitimi başarıyla tamamlamalarının ardından tam hakları ile birlikte bu meslek koluna kabul edilmektedirler.
Okul müdürlerine yönelik zorunlu ilk eğitimin asgari süresi bir ülkeden diğerine büyük farklılıklar
göstermektedir. İspanya'nın bazı Özerk Toplulukları'nda yalnızca birkaç saat sürmekte ama Malta ve
Lihtenştayn'da bu eğitim tam zamanlı olarak bir yıl süreyle verilmektedir.
Birçok Avrupa ülkesinde okul müdürleri atandıktan sonra eğitim alabilmektedirler ve bunu yapmaları şiddetle
tavsiye edilmektedir. Bu eğitimin içeriği ve uzunluğu, eğitimi veren kuruma bağlıdır.
Müdürlüğe yönelik özel eğitim veren tüm ülkeler, bu eğitime eğitsel ya da öğretmenlik ile ilgili konuları, idari
konuları ve mali yönetimi de içeren okul kaynaklarının yönetimi ile ilgili konuları dahil etmektedir.
Şekil D38: İlköğretim ve genel ortaöğretim birici ve ikinci kademelerinde (ISCED 1, 2 ve 3) okul müdürü
olabilmek için resmi olarak müdürlük için şart koşulan mesleki deneyim ve eğitim, 2006/07

Öğretmenlikte mesleki deneyim
Öğretmenlikte mesleki deneyim ve idari deneyim
Öğretmenlikte mesleki deneyim ve müdürlük için eğitim
Öğretmenlikte mesleki deneyim, idari deneyim ve
müdürlük için eğitim
Yalnızca öğretmenlik yeterliği

142

Okul müdürlüğü görevine atanmadan önce ya da atandıktan sonra asgari bir zorunlu eğitim süresini şart koşan
ülkeler.
İlköğretim ve ortaöğretim, 2006/07
BE fr 120 saat
CZ 100 saat
EE (a) 160 saat; (b) 240 saat
ES Değişken

Atanmadan önce
Kaynak: Eurydice.

FR 70 gün
IT 160 saat
MT 1 yıl
AT 200 saat

PL 200 saat
SI 144 saat
UK ENG/WLS
LI 1 yıl

Değişken

Atandıktan sonra

Ek Not
Belçika (BE fr): Yeni eğitim Şubat 2007'den bu yana yürürlüktedir.
Belçika (BE de): Topluluk tarafından idare edilen bir kuruluşta okul müdürü görevine daimi olarak atanabilmek
için bir yönetim sertifikası istenmektedir.
Çek Cumhuriyeti: Öğretmenlik deneyimi, aynı veya benzer bilgi gerektiren faaliyetlerdeki ya da üst düzey
yönetici konumundaki deneyimle değiştirilebilir. Bu durum, devlet tarafından desteklenen tüm özel
sektörlerdeki okul müdürleri için de geçerlidir. Eğitim, sadece devlet okullarının ya da Eğitim, Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından belirlenen okulların müdürleri için zorunludur.
Estonya: (a) algkool okul müdürleri ve (b) pohikool okul müdürleri için eğitim süresi. 2004 yılından bu yana, üç
yıllık idari tecrübesi olan ya da özel eğitimi geçmiş olanlar da okul müdürlüğüne başvurabilir.
İspanya: Eğitimin süresi, ilgili Özerk Topluluğa ve ilgili eğitim kurumuna bağlıdır.
Lüksemburg: Okul müdürü görevi ilköğretimde mevcut değildir.
Macaristan, Hollanda, Slovenya, Slovakya ve İzlanda: Bu bilgi aynı zamanda devlet destekli özel sektörün
tamamındaki okul müdürleri için de geçerlidir.
Malta: İki yıl süreli yarı zamanlı eğitim olanağı da mevcuttur.
Hollanda: Merkezi bir yönetim kurulu olan büyük ortaöğretim okullarında (centraal school bestuur), öğretim
nitelikleri, öğretim faaliyetleri gerçekleştirmeyen yönetim kurulu üyeleri için gerekli değildir.
Avusturya: 2008/09 yılından bu yana, zorunlu eğitimin miktarı 12 ECTS olmuştur.
Polonya: Eğitim kurumunun inisiyatifine bağlı olarak 20 saat eklenebilir.
Finlandiya: Okul müdürünün belli bir eğitim düzeyinde nitelikli bir öğretmen olması, öğretim konusunda ve
eğitim yönetiminde yeterli deneyime ya da kazanılmış bilgiye sahip olması gerekmektedir.
İsveç: 2-3 yıllık bir süre zarfında 30 günlük bir eğitim süresi tavsiye edilmektedir.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): İngiltere ve Galler'de, Ulusal Mesleki Yeterlik Başkanlığı tüm ilk defa
müdür olanlar için zorunludur. Galler'de, programın atanmadan önce tamamlanması gerekmektedir.
İngiltere'de, Nisan 2009 tarihine kadar, geçiş düzenlemeleri atanacak kişilere programda yer sağlamaktadır.
Kuzey İrlanda'da ise, eşdeğer program, zorunlu olmayan Mesleki Yeterlilik Başkanlığı'dır.
Türkiye: ISCED 2 düzeyi bulunmamaktadır. Tüm tek yapı (6-14 yaşları arasındaki bütün öğrenciler için sekiz
yıl) ISCED 1 olarak düşünülmektedir. Şekil, durumu bu tek yapı içerisinde göstermektedir.
Açıklayıcı not
Okul müdürü, tek başına ya da örneğin bir kurul ya da konsey gibi idari bir organ içinde, okulun
liderliğinden/yönetiminden/idaresinden sorumlu olan kişidir. Koşullara bağlı olarak ilgili kişi aynı zamanda
eğitimsel sorumlulukların (bu sorumluluklar öğretmenlik görevlerini içerebilir) yanı sıra aynı zamanda örneğin
zaman planlamaları, müfredatın uygulanması, öğretilecek konulara ve kullanılacak materyal ve yöntemlere
karar verilmesi ve personelin ve/veya mali sorumlulukların yönetilmesi gibi sorumluluklar taşıyabilir.
Öğretmenlikte mesleki deneyim, çoğunlukla kişinin okul müdürü olarak atanmayı istediği eğitim düzeyinde bir
öğretmeni sıfatıyla mesleki olarak belli sayıda yıl çalışmış olmaktır.
İdari deneyim, örneğin müdür muavinliği görevinde okulun yönetimine ilişkin kazanılan deneyimdir.
Müdürlük için eğitim, başlangıç öğretmenlik eğitiminin ve öğretmen olarak yeterlik kazanılmasının ardından
gerçekleşen özel eğitimdir.
Dolayısıyla bu eğitim yalnızca hali hazırda bu şekilde yeterlik sahibi olmuş kişiler tarafından alınabilir.
Koşullara bağlı olarak bu eğitim okul müdürlüğü görevine başvurunun öncesinde veya işe alma prosedürü
dahilinde ya da göreve getirildikten sonraki bir ya da birkaç yıl içinde verilebilir. Bu eğitimin amacı, yeni
görevleri yerine getirilebilecek gelecekteki okul müdürlerini gerekli olan becerilerle donatmaktır. Bu eğitim,
okul müdürlerinin hizmet içi eğitimi ya da ileri eğitimi ile karıştırılmamalıdır.
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OKUL MÜDÜRÜ OLABİLMEK İÇİN GENELLİKLE ASGARİ OLARAK ÜÇ İLA BEŞ YILLIK
MESLEKİ DENEYİM GEREKMEKTEDİR
Okul müdürü olabilmek için gerekenler içinden (Şekil D38), en yaygın olanı asgari bir mesleki öğretim
deneyimi gereksinimidir. Türkiye'de en az bir yıl ve İzlanda'da iki yıl (ilköğretim düzeyi) olmak üzere
Yunanistan'da 12 yıl ve Kıbrıs'ta 13 yıla kadar değişmektedir. Birçok durumda, gereken asgari süre üç ila beş
yıldır. Bazı ülkelerde (Yunanistan, İspanya, İtalya, Slovenya, Slovakya ve Romanya), mesleki deneyim süresi
belirlenirken yalnızca tam zamanlı öğretmenlik görevleri dikkate alınmaktadır. Danimarka, Almanya,
Avusturya (ilköğretim), Finlandiya ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), öğretmenlik
deneyimi şart koşulmaktadır ama resmi belgelerde bu deneyimin süresi kesin olarak belirtilmemiştir.
Şekil D39: İlköğretim ve ortaöğretim kademelerinde okul müdürü olabilmek için şart koşulan asgari
öğretmenlik deneyimi (ISCED 1, 2 ve 3), 2006/07
Yıllar

Yıllar

ISCED 1-2
ISCED 3

Öğretmenlik deneyimi şarttır ama resmi belgelerde bu deneyimin süresi
belirtilmemiştir.
Öğretmenlikte mesleki deneyim açık şekilde şart koşulmamıştır.

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE de): Topluluk tarafından yönetilen kurumlarda, gereken mesleki öğretim deneyimi asgari 10 yıldır.
Ancak 1 Eylül 2007'den bu yana ve sadece ortaöğretim kurumlarına yönelik, okul müdürü olmak için gereken
koşullar artık asgari öğretim yılı tecrübesini kapsamamaktadır.
Kıbrıs: Ek olarak adayların (ilköğretimde üç yıl ve ortaöğretimde iki yıl olmak üzere) müdür muavinliği
deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.
Malta: Başvuru sahibinden beklenen öğretim yılı tecrübesinin sayısı konusunda resmi bir gösterge
bulunmamaktadır. Bir okulda dört yıllık müdür yardımcılığı ve Eğitim Yönetimi ve İşletmeciliği'nde
diplomasının olması gerekmektedir. Okul Müdür Yardımcılığı pozisyonu için, en on yıllık öğretmenlik
deneyiminin olması gerekmektedir. 2007/08 yılından bu yana, Bölüm Başkanları, Okul Danışmanları ve Eğitim
Koordinatörleri de, eğer Okul Müdür Yardımcılığı için gereken nitelikleri yerine getirmişlerse, Okul Müdürlüğü
pozisyonuna başvurabilmektedirler.
Türkiye: Kurumun türüne göre, okul yönetiminde bir ila üç yıl deneyim de gerekmektedir. ISCED 2 düzeyi
bulunmamaktadır. Tüm tek yapı (6-14 yaşları arasındaki bütün öğrenciler için sekiz yıl) ISCED 1 olarak
düşünülmektedir. Şekil, durumu bu tek yapı içerisinde göstermektedir.
ÖĞRETMEN MAAŞLARINDAN YÜKSEK OLMASININ YANI SIRA, OKUL MÜDÜRÜ MAAŞLARI
GENELLİKLE OKULUN BÜYÜKLÜĞÜYLE İLGİLİDİR
Brüt yıllık asgari ve azami temel maaşlarda olduğu gibi ilköğretim ve ortaöğretimdeki okul müdürlerinin
maaşları, her ülkedeki kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile ilişkilendirilmiştir. 14 ülkede ya da
bölgede, okulların boyutlarının, bir okula ne kadar yüksek oranda kayıt olursa okul müdürünün maaşının da o
oranda artması anlamında okul müdürlerinin maaşları üzerinde doğrudan bir etkisi mevcuttur.
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Buna karşılık, okul müdürlerinin yönettikleri okulların eğitim düzeyi genel olarak fazla önem taşımamaktadır.
Dokuz ülkede (Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, Birleşik Krallık ve
Türkiye), okul müdürlerinin temel maaşları, eğitimin bütün üç düzeyinde de aynıdır. Ancak, Birleşik Krallık'ta
(İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), okul müdürleri aynı kapsayıcı maaş skalasını paylaşır fakat o skala
içerisinde her müdürün kendi maaş aralığı bulunmaktadır. Bu aralık hem okulun büyüklüğüyle hem de
öğrencilerin yaşlarıyla ilgilidir. Bu da ortaöğretim okul müdürlerine ilköğretim okul müdürlerinden daha çok
ödeme yapılma eğilimi olduğunu göstermektedir. Bütün üç düzey için aynı temel maaşı veren ülkelerin çoğunun
tek-yapı eğitim sunduğunu belirtmek gerekir. Bu da şu demektir; ilköğretime ve ortaöğretim birinci kademeye
denk gelen iki düzey arasında bir bölünme olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, okul müdürlerine yönelik
açık şekilde yalnızca tek bir maaş skalası mevcuttur.
Beş ülkedeki (Danimarka (yalnızca küçük okullar içerisinde), İtalya (asgari maaşlar için), Avusturya, Slovakya
ve İzlanda) hem ilköğretim hem de ortaöğretim birinci kademe okul müdürlerine aynı maaş skalası
uygulanmaktadır. Buna benzer şekilde, 13 ülkede, hem ortaöğretim birinci kademede hem de ikinci kademedeki
okul müdürlerine benzer maaş skalaları uygulanmaktadır.
Diğer yandan Belçika, Almanya, İspanya, Fransa ve Macaristan'da, okul müdürlerinin temel maaşları,
yönettikleri okulun verdiği eğitimin düzeyi ile birlikte yükselmektedir. Fransa'da aynı uygulama öğretmenlerin
maaşları için de geçerlidir (Şekil D32).
Bütün ülkelerde, okul müdürlerinin temel maaşları, aynı öğretim düzeyinde çalışan öğretmenlerin temel
maaşlarına göre daha yüksektir.
Okullarda bulunan öğrenci sayıları ya da eğitim düzeyi ne olursa olsun, okul müdürlerinin asgari temel maaşları
genel olarak her bir ülkede kişi başına GSYİH oranına eşittir ya da daha yüksektir. Ancak, Litvanya (küçük
okullar içerisinde), Polonya, Romanya, Slovakya ve İsveç'te ise hem ortaöğretim birinci kademe hem de ikinci
kademede küçük okullarda çalışan okul müdürlerinin sadece azami temel maaşları kişi başına GSYİH oranının
üzerindedir. Hollanda ve Birleşik Krallık'ta ise asgari temel maaşlar kişi başına GSYİH oranının iki katına
erişecek kadar yüksektir.
Okul müdürlerinin kariyerleri boyunca temel maaşlarında gerçekleşecek artışa ilişkin olarak beklentilerinin
değerlendirilmesi için bir yöntem olarak asgari ve azami temel maaşları arasındaki tezat öğretmenler vakasında
olduğu şekilde belirgin değildir. Mali açıdan bakıldığında, okul müdürlerinin mesleki kariyerleri çoğu ülkede
daha düzgün bir şekilde gelişme seyreder. Her ne kadar okul müdürlerinin maaşlarının mesleki kariyerleri
boyunca artışı istisnai olmasa da, müdürlerin başlangıç maaş oranlarının daha yüksek olması nedeni ile
müdürlerin azami maaşları öğretmen meslektaşlarının maaşlarına göre daha yüksek miktarda olmaya devam
edecektir.
Bu hususlar, çoğu ülkede bir okul müdürü olabilmek için belirli bir öğretim deneyiminin gerekli olduğu
gerçeğine indirgenebilir (Bakınız Şekil D39). Bazı ülkelerde müdür olmak için özel eğitim alınması yönündeki
zorunluluk (Bakınız Şekil D38) benzeri diğer koşullarda ayrıca ders ile ilişkilendirilebilir. Bunun yanı sıra, okul
müdürlerinin kariyerleri, gerekli olan ek deneyim yıllarına bakıldığında nispeten daha kısadır, bu yüzden
maaşlarının artış gösterebileceği dönem de buna bağlı olarak daha kısadır.
Şekil D40: Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya göre, ISCED 1, 2 ve 3, okul müdürlerinin yıllık asgari

ve azami brüt maaşları, 2006/07
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AaaAsgari

Azami

a. Küçük okullar

b. Büyük okullar

Kaynaklar: Eurostat ve Eurydice.
Ek Not
Belçika: Kişi başına düşen ulusal GSYİH hesaba katılmıştır (Toplulukların kişi başına GSYİH oranı yerine).
Belçika (BE de): Sadece ortaöğretim I. kademe sunan kurumların yerini hem ortaöğretim I. kademe hem de II.
kademe sunan kurumlar almıştır. Tek bir okul müdürü tarafından yönetilmektedir.
Çek Cumhuriyeti: Asgari ve azami maaşları öğretmenlerinkilerle aynıdır. Bir okul müdürünün, kurucusu
tarafından yasanın öngördüğü doğrultudaki sınırlar içerisinde, liderlik için ödenek alma hakkı bulunmaktadır.
Danimarka: Maaşın temel bölümü toplu sözleşmeye dayanmaktadır. Azami maaşlar, yerel düzeyde müzakere
edilen ek ödemeye bağlı olduklarından gösterilmemektedir.
Almanya: Tekil durumların karmaşıklığı ve çok çeşitli oluşu dikkate alındığında, okul müdürlerinin maaşları
eski Batı Almanya Länder'ındaki maaşlar temelinde hesaplanmıştır. Okul müdürü olabilmek için şart koşulan
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bir yaş sınırı ya da asgari deneyim süresi mevcut değildir ve asgari maaş, varsayımsal olarak 40 yaşa göre
hesaplanmıştır. Küçük ve büyük okullarda çalışan okul müdürlerinin maaşları arasında fark yoktur. Çok küçük
köy okullarının okul müdürleri yoktur, fakat liderlik görevleri olan öğretmenleri vardır. ISCED 2 düzeyine
ilişkin veriler Realschule okul müdürlerinin maaşlarıyla ilgilidir.
Estonya: Maaşlar belediyelere bağlı olarak büyük ölçüde değişebildiğinden maaşların verileri burada
gösterilememektedir.
Yunanistan ve Letonya: Maaşlar, maaş skalalarına ve bireysel ek ödeneklere bağlı olarak büyük ölçüde
değişebildiğinden maaşların verileri burada gösterilememektedir.
İspanya: Toplam tutar, öğretmenlerin buna karşılık gelen her eğitim düzeyindeki ortalama maaşlarına bir
“müdürlük ilavesi” eklenerek hesaplanır. “Müdürlük ilavesi” her Özerk Topluluktaki okul müdürlerinin
sayısına (hem küçük hem de büyük okullarda çalışan) bağlı olarak bu ilavenin ortalaması olarak
hesaplanmaktadır.
Litvanya: Yıllık brüt temel maaşları, temel aylık maaş ve kıdem ve yönetsel durum-tabanlı katsayılar esas
alınarak hesaplanmıştır.
Lüksemburg: İlköğretimde okul müdürü yoktur. Asgari maaşlar, maaş skalalarına ve bireysel ek ödeneklere
bağlı olarak büyük ölçüde değişebildiğinden bu maaşların verileri burada gösterilememektedir.
Hollanda: ISCED 1 düzeyinde, orta-büyüklükte okullarda çalışılan okul müdürlerinin maaşlarıyla ilgili olarak
bir ayırım bulunmaktadır. GSYİH'ye göre, asgari ve azami maaşlarla ilgili değerler sırasıyla 113.09 ve
194.37'dir.
Avusturya: Okul müdürlerine yönelik yasal yardım, söz konusu okuldaki sınıf sayısına göre belirlenmektedir.
ISCED 2 ve 3 düzeylerine ilişkin veriler Hauptschulen okul müdürlerinin maaşlarıyla ilgilidir.
Polonya: İşlevsel ödeneğin miktarı okulların büyüklüğüne bağlıdır ve okul yönetim organları tarafından karar
verilir.
Portekiz: Gösterilen verilerde maaşa yiyecek yardımı dahil edilmiştir.
Finlandiya: Azami maaş tutarı müdürlerin hizmet yılına ve bireysel kazancına göre önemli ölçüde değişiklik
gösterebilir. Şekilde gösterilen bilgiler yıllık temel brüt azami maaşın bir tahminini göstermektedir.
İsveç: Herhangi bir maaş skalası bulunmamaktadır. Maaşlar, okul müdürleriyle işverenler arasında yapılan
bireysel anlaşmalara dayanmaktadır. Asgari ya da azami maaşlar ya da öğretmenlerin meslekte geçen yılları
hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Veriler Kasım 2006'da (2006/07 eğitim-öğretim yılı) ortaöğretim
I. ve II. kademede okul müdürlerinin ortalama maaşlarıyla ilgiliyken asgari ve azami maaşlara yönelik bilgiler
sırasıyla 10. ve 9. yüzdelik değerlere karşılık gelmektedir.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Gösterilen asgari ve azami maaşlar iç Londra'daki 43-puanlık liderlik
kısmının en uç noktalarını temsil etmektedir; düşük skalalar İngiltere'de bu alan dışındaki yerlerde ve Galler ve
Kuzey İrlanda'da uygulanmaktadır. Okul müdürlerine bu kısım içerisinde 7 ardışık puanlık bir aralıkta ödeme
yapılmaktadır. Aralık öğrenci sayısına ve yaşlarına bağlı olan okulun kapasitesiyle ilgilidir, bu yüzden
gösterilen asgari tutar sadece en küçük ilköğretim okulları için geçerli olurken azami tutar da sadece en büyük
ortaöğretim okulları için geçerli olur. Yönetim organları, zor okullara bir müdür işe almak ve müdürü işte tutmak
için azami tutardan daha fazlasını ödeyebilir.
Birleşik Krallık (SCT): Maaşlardaki endeks-bağlantılı değişiklikler her yıl 1 Nisan'da gerçekleşir. Şekilde
gösterilen maaşlar Nisan 2007'den önce atanmamış öğretmenler için kullanılan endeksle ilgilidir.
İzlanda: Lise müdürlerine yönelik rakamlar tahminidir.
Lihtenştayn: Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla mevcut değildir.
Norveç: Çok az okul müdürü asgari miktarı alır. Azami maaş, okul müdürünün aldığı ek ödemelere bağlıdır. Bu
ödemeler bir görevden diğerine değişiklik göstermektedir ve bu nedenle değerler belirtilememektedir.
Türkiye: ISCED 2 düzeyi bulunmamaktadır. Tüm tek yapı (6-14 yaşları arasındaki bütün öğrenciler için sekiz
yıl) ISCED 1 olarak düşünülmektedir. Okul müdürü maaşları yılda iki kez (1 Ocak ve 1 Temmuz'da) arttırılır.
Şekilde gösterilen bilgiler eşit ağırlıklarla birlikte Haziran 2006 ve Ocak 2007 maaşlarına göre
hesaplanmaktadır.
Veriler bekar ve çocuksuz olan ve ülkelerinin başkentinde çalışan asgari yeterliklere sahip olan öğretmenlere
ilişkindir.
Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla için referans takvim yılı 2006'dır. Maaşlar için referans dönem, 2006
ya da 2006/07 öğretim yılıdır.
Diyagramda belirtilen rakamlar ulusal kur üzerinden (asgari ve azami) temel brüt yıllık maaş ile ilgili ülkenin
(ulusal kurdaki rayiç üzerinden) kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılsı arasında bir ilişki kurularak elde
edilmiştir.
Temel brüt yıllık maaş; maaş skalalarına genel artışları, (geçerli yerlerde) 13. ay ödeneği ve tatil ödenekleri vb.
gibi ödenekler de dahil ama işverenin sosyal sigorta ve emeklilik prim ödemeleri hariç olmak üzere bir işveren
tarafından bir yılda ödenen miktardır. Bu maaş diğer ödenekleri ya da mali avantajları (örneğin daha ileri
yeterlikler, kıdem, fazla mesai, ek sorumluluklar, coğrafi bölge, güç sınıflarda öğretim yapma yükümlülüğü
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veya barınma, sağlık ya da seyahat giderleri ile ilişkili) içermemektedir. Bazı ülkelerde maaş skalasında
yükselmeyi belirleyen ulusal düzeydeki kıstasların sayısı göz önünde bulundurulduğunda, bir kariyerin
başlangıcındaki ve sonundaki maaşların belirtilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Bu gibi durumlarda
asgari ve azami maaşlar, maaş skalasının iki ucuna karşılık gelmektedir. Gerçek maaşlar okulun boyutu,
öğrencilerin yaşı, okul/öğrenci oranı vb. gibi faktörlere göre değişebilir. Asgari ve/veya azami maaşların okul
müdürünün küçük veya büyük bir okulda çalışmasına göre değişiklik gösterdiği ülkelerde maaşlar, her bir
durum için ayrı olarak belirtilmiştir.
Okul boyutunun tanımları bir ülkeden diğerine değişmektedir. Bu nedenle küçük okullar, ilgili ülkenin tanımına
göre en küçük okulları ve benzer olarak, büyük okullar ilgili ülkenin tanımına göre en büyük okulları temsil
etmektedirler.
Asgari maaş, yukarıda belirtilen koşullardaki okul müdürlerinin kariyerlerinin başlangıcında aldıkları maaştır.
Azami maaş, yukarıda belirtilen koşullardaki öğretmenlerin emekli olduktan sonra ya da hizmette belli bir yılı
doldurduktan sonra, hizmet süresi dışında herhangi bir kıstas ile bağlantılı maaş düzenlemeleri ya da mali
kazançlar hesaba katılmaksızın aldıkları maaştır.
OKUL MÜDÜRLERİ ÇALIŞMA ZAMANLARININ ÇOĞUNU YÖNETİM FAALİYETLERİ VE
AİLELER VE ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM İÇİN HARCAR
Okul müdürleri genellikle, müdürlük için mesleki öğretim ve idari tecrübe ve/veya özel eğitimde yeterlidir
(Şekil D38). Bu durum mesleki faaliyetlerinin bir kısmını kapsamasına rağmen, okul müdürleri çalışma
zamanlarını görevli oldukları diğer faaliyetlere de ayırabilir. Müdürlerin farklı faaliyetlere harcadıkları zaman
Avrupa'daki ülkelerde oldukça benzer bir şekilde dağıtılmıştır.
Birçok ülkede, ilköğretim okul müdürleri zamanlarının çoğunu, ortalama %40'dan fazlasını, personel atama ve
yönetme ve bütçe gibi yönetim ve idari faaliyetlere ayırır. Belçika (Fransız Topluluğu), Danimarka, İtalya, İsveç
ve Norveç'te, oran daha yüksektir, müdürler zamanlarının %50'sini ya da daha fazlasını yönetim ve idari
faaliyetlere ayırırlar.
Şekil D41: İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin olduğu okulda okul müdürleri tarafından bir dizi faaliyete
harcanan zamanın oranı, 2006
Müfredat ve pedagoji
geliştirme

Öğretim

Yönetim ve İdari
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Aileler ve öğrencilerle
iletişim

Diğer

Müfredat ve pedagoji geliştirme
Öğretim
Yönetim ve İdari
Aileler ve öğrencilerle iletişim
D iğer

Müfredat ve pedagoji geliştirme
Öğretim
Yönetim ve İdari
Aileler ve öğrencilerle iletişim
Diğer

Ve r i t o p l a m a s ı n a k a t k ı d a
bulunmayan ülke
Kaynak: PIRLS 2006 veritabanı.
Ek Not:
Lüksemburg: İlköğretim okullarında okul müdürü bulunmamaktadır.
Açıklayıcı not
Kendilerine gönderilen anket formunda okul müdürlerinden zamanlarının yaklaşık yüzde kaçını okuldaki bir
dizi mesleki faaliyetlere ayırdıklarını belirtmeleri istenmiştir.
Okul müdürlerinden gelen cevaplar yedi kategoriye ayrılmıştır. Şekilde, “yönetim ve idare”, “personeli
yönetme/personel gelişimi” ve “idari görevler (işe alma, bütçe, vb.)” olarak verilen orijinal cevapları
kapsamaktadır. “Aileler ve öğrencilerle iletişim” kategorisi, “aileler ve toplum ilişkileri” ve “öğrencilerle
bireysel olarak etkileşimde bulunma” olarak verilen orijinal cevapları bir araya getirmektedir.
Örneklem prosedürü, okulların seçilmesini ve daha sonra ilköğretimin dördüncü yılında bulunan öğrencilerin
seçilmesini içermektedir. Örneklem prosedürü, okulların seçimini ve ardından ilköğretimin dördüncü yılında
bulunan öğrencilerin seçimini kapsamaktadır. Örneklemde her öğrenciye devam ettiği okulun boyutundan
bağımsız olarak seçilme olasılığı tanınmıştır. Bu amaç doğrultusunda okullar, seçilme olasılıklarının boyutları
ile ters orantılı olacağı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu durum, Şekilde neden doğrudan söz konusu faktör ile
ilgili ile ilgili belirli bir yanıt veren öğretmenlerin oranın değil de öğretmenleri bu yanıtı veren öğrencilerin
oranının gösterildiğini açıklamaktadır.
PIRLS anketine ilişkin daha fazla bilgi için Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
Çoğu ülkede, okul müdürlerinin çalışma zamanının diğer önemli bir payı ortalama %20'den fazla aile ve
toplum ilişkilerini sürdürmenin yanı sıra öğrencilerle bireysel olarak etkileşimde bulunmayı içeren aileler ve
öğrencilerle iletişime ayrılmıştır. Bunu, okul için müfredat ve pedagoji geliştirmeyle ilgili mesleki faaliyetler
takip eder, bu durum Bulgaristan ve Slovenya'da en fazla zaman alan iştir.
Okul müdürleri, zamanlarının ortalama olarak yalnızca %13'ünü öğretim faaliyetlerine ayırırlar, Belçika
(Flaman Topluluğu), İtalya ve İsveç öğretime en az zaman ayıran ülkelerdir. İki ülkede, Almanya ve Fransa'da,
okul müdürleri çalışma zamanlarının çoğunu öğretim faaliyetlerine ayırır. Öğretim faaliyetlerine harcanan
çalışma zamanındaki farklılıklar, okulun büyüklüğüne bağlı olarak öğretim sorumluluklarıyla kısmen de olsa
açıklanabilmektedir.
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E
EĞİTİM SÜREÇLERİ
BÖLÜM I ÖĞRETİM SÜRESİ
BİRÇOK ÜLKEDE, ÖĞRETİM SÜRESİ ÇOCUKLAR OKULDA İLERLEDİKÇE ARTAR
Avrupa ülkeleri, ilköğretim ve ortaöğretim I. kademe sırasında farklı şekilde yıllık öğretim süresi organize eder.
Çoğu ülkede, ilköğretimdeki toplam saat sayısı ortaöğretimdeki toplam saat sayısından farklıdır. Birçok ülkede,
resmi ders programı, ilköğretimin başında (genellikle ilk iki yıl) çok yoğun değildir, daha sonra ortaöğretim I.
kademe düzeyinde önemli artışlarla birlikte, zorunlu eğitimde giderek artar. Öğretim süresi, haftada altı gün
olan İtalya dışında, genellikle haftada beş gündür. Sınıfta öğrencilerin geçirdikleri zaman ve derslerinin süreleri
de ülkeden ülkeye ve eğitim yılına göre değişmektedir.
Diğer ülkelerde bu düzeylerin her birinde yıllık öğretim süresinin tek bir tipi vardır. Belçika (Fransızca ve
Almanca-konuşan Topluluklar), İspanya, İtalya, Kıbrıs ve Portekiz'de, yıllık süre ilköğretim ve ortaöğretim
boyunca sabittir. Yine de, iş yükü bir düzeyden diğerine artar. Belçika'da, örneğin, ilköğretimde yılda yaklaşık
850 saatten ortaöğretim I. kademede 971 saate çıkar. İspanya'da, artış yılda 875 saatten 1 050 saate yükselmiştir.
Son olarak, yıllık toplam iş yükü Belçika (Flaman Topluluğu), Lüksemburg ve Türkiye'de ilköğretim ve
ortaöğretim I. kademe düzeylerinde (ISCED 1 ve 2) aynıdır. Estonya, Hollanda, Polonya, İsveç ve Norveç'te ise,
tüm zorunlu eğitime (ya da bazı aşamalarına) yönelik saat sayısı, bu saatleri farklı yıllara bölmekten sorumlu
olan yetkili makamlar tarafından ayarlanır.
Ek Not
Almanya: Hauptschule.
İspanya: “Ley Orgánica de Educación” (LOE, ya da Eğitim Anayasası) adı verilen ve 2006'da çıkan yeni yasa,
2006/07'den 2009/10'a kadar ilerlemeli olarak uygulanacak olan zorunlu eğitimin tekrar düzenlenmesini
sağlamaktadır.
Romanya: Şcoala primar_ + Gimnaziu + Liceu.
Lihtenştayn: Primarschule + Gymnasium.
Açıklayıcı not
Bu şekilde gösterilen öğretim süresi öğrencilerin kavramsal minimum ders yüküne karşılık gelmektedir ve
ilköğretim ve ortaöğretimin ilk dokuz yılı için, ulusal eğitim sistemlerinin yapısına uygun olarak (Şekil B1),
asgari ulusal tavsiyelere dayanmaktadır. Her yıl için, ders yükü günlük asgari ortalama ders yükünün bir yıl
içerisinde eğitimin gerçekleştirildiği günlerin sayısı ile çarpılması yolu ile hesaplanmaktadır. Eğlence amaçlı ya
da diğer her tür teneffüslerin yanı sıra isteğe bağlı dersler için verilen süreler hesaba katılmamıştır. Asgari
öğretim süresinin yıllık toplamları, her yıl için saat cinsinden toplam asgari ders yükünün elde edilmesi için
toplanmıştır.
Şekil E1: İlköğretim ve ortaöğretimin ilk 9 yılı için tavsiye edilen asgari yıllık öğretim süresi (saati), 2006/07

Kaynak: PIRLS 2006 veritabanı.
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Ek Not:
Lüksemburg: İlköğretim okullarında okul müdürü bulunmamaktadır.
.Şekil E2: İlköğretim ve ortaöğretimin ilk 9 yılı için tavsiye edilen asgari yıllık öğretim süresi (saati), 2006/07
NL: 9. ve 10. yıllar için asgari 1040 saat/yıl; NO: 8-10. yıllar için toplam 2564 saat
Esnek zaman
Farklı okul yılları arasında
dağıtılan saatlerin sayısı

Her okul yılı için saat sayısı
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Kaynak: Eurydice.
DİL ÖĞRENİMİ, MATEMATİK VE ESNEK ÖĞRETİM SÜRESİNİN UYGULANMASI
İLKÖĞRETİMDEKİ ANA UNSURLARDIR
Genelde, ilköğretimde, resmi müfredat kapsamında açıkça belirtilen zorunlu dersler bütün ülkelerde aynıdır. Bu
düzeyde gözlemlenen başlıca farklılıklar, esnek haftalık ders programlarına ve ICT eğitimi verilme
zorunluluğuna ve dini ya da manevi eğitim verilmesi yükümlülüğüne dayanmaktadır.
Çoğu ülkede, okullar belirli derslere ayrılacak süreyi tamamen ya da kısmen belirlemekte serbest olabilsin diye
esnek bir haftalık ders programı uygulanmaktadır. Bu okullar Hollanda ve Birleşik Krallık'ta bu açıdan
tamamen özerktir. Belçika ve İtalya'da, ilköğretim düzeyinde öğretim süresinin %75 ila %90'ına okullar karar
vermektedir. İspanya ve Polonya'da esnek sürenin oranı, toplam öğretim süresinin üçte birine ya da yarısına
karşılık gelmektedir (toplam ders süresinin dağıtımına ilişkin daha fazla ayrıntı için bakınız Şekil E1).
Polonya'da, bu süre ilköğretimin ilk üç yılı esnasında birleşik şekilde öğretilen derslerle
ilişkilendirilebilmektedir. Bu dersler “esnek haftalık ders programı” kategorisine dahil edilmiştir.
Diğer ülkelerde, ilköğretim esnasında değişik dersler için resmi olarak bloke edilmiş sürenin nispi miktarını
mukayese etmek mümkündür. Verilecek eğitimin dili belirgin bir şekilde ders için tahsis edilecek öğretim
süresinin miktarı açısından en önemli husustur ve genellikle tavsiye edilen toplam sürenin dörtte biri ile üçte biri
arasındadır. Bu hususta tek istisna Lüksemburg'dur. Lüksemburg'da oldukça alışılmadık bir durum
yaşanmaktadır, çünkü her ikisi de resmi dil olarak kabul edilen Almanca ve Fransızca müfredat tarafından
yabancı dil olarak kabul edilmekte ve ilköğretimin başlangıcından itibaren öğretilmeye başlanmaktadır. Bu
durum yabancı dillere tahsis edilen oldukça yüksek oranı (% 39) açıklamaktadır.
Çoğu ülkede, matematik dersi tavsiye edilen öğretim süresi açısından ikinci sırayı almaktadır. Malta, zorunlu
matematik öğretiminin eğitim dilinden oran olarak daha fazla zaman aldığı tek ülkedir (%15'le
karşılaştırıldığında %19). Malta'nın ayrıca yabancı dil öğretimine fazla zaman harcamasının kendi sebepleri
vardır çünkü Maltaca ve İngilizcenin her ikisi de resmi dildir.
İlköğretim süresince, doğal ve sosyal bilimler birlikte alındığında bunlara ayrılan toplam süre payı genellikle
%9'la %15 arasında değişmektedir. İsveç ve Türkiye'de, bu oran sırasıyla %25 ve %21'dir. Bulgaristan'da ise, bu
dersler toplam öğretim süresinin %6'sından biraz fazlasını almaktadır.
Son olarak, beden eğitimine ayrılan sürenin oranı genellikle %5'den az olan İrlanda ve Türkiye dışında, %7 ile
%12 arasında değişmektedir.
Yabancı dil hemen hemen tüm ülkelerde zorunlu olmakla birlikte, öğretime ayrılan zamanın %10'unu oluşturur.
İstisnalar, yabancı dilin ilköğretim birinci yılından itibaren verildiği Belçika'nın Almanca-konuşan Topluluğu,
Lüksemburg ve Malta'dır. Daha fazla bilgi için, bakınız Avrupa'da Okullarda Dil Öğretimine İlişkin Önemli
Veriler - 2008 Baskısı.
Din ya da ahlak öğretiminin zorunlu ders olduğu ülkelerde, toplam öğretim zamanından bu derse ayrılan süre
genellikle %4 ila %8 arasında değişmektedir. Son olarak, bilgi ve iletişim teknolojisinin unsurları (ICT),
genellikle zorunlu derslerde yer almaktadır. ICT, ilköğretimde kendi başına bir ders olarak çok nadir
öğretilmektedir, fakat diğer derslere çalışmak için bir kaynak olarak kullanılma eğilimindedir.
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“Teknoloji” kapsamına
alınmıştır

Diğer derslerin
kapsamına alınmıştır

Esnek haftalık ders
programına sahip
zorunlu ders

Esnek haftalık ders
program

Diğer

Çekirdek müfredat
Seçenekleri

Teknoloji

ICT

Din / ahlak eğitimi

Sanatsal faaliyetler

Spor

Kaynak: Eurydice.

Yabancı diller

Sosyal bilimler

Fen bilimleri

Matematik

Eğitim verilen dil

Şekil E3: İlköğretimin tüm genel alanları ya da zorunlu konular bir bütün olarak düşünüldüğünde tavsiye edilen
toplam öğretim süresinin yüzdesi olarak tavsiye edilen asgari zaman dağılımı, 2006/07

Ek Not
Belçika (BE fr): Brüksel Başkent Bölgesinde, zorunlu yabancı dillerin öğretimi belirgin şekilde farklılık
göstermektedir. Flamanca eğitimi ilköğretimin üçüncü yılında başlamaktadır ve ilköğretimde öğretimdeki en
çok süreyi almaktadır.
Çek Cumhuriyeti: 2011/12'de tamamen uygulanacak olan Yeni Çerçeve Eğitim Programı (2007), daha yüksek
yüzdeli esnek bir ders programı içerecektir.
İspanya: Merkezi hükümet tarafından tüm ülke için belirlenen zorunlu müfredat, ikinci bir ortak resmi dile sahip
Özerk Toplumlarda öğretim süresinin % 55 oranını ve diğer toplumlarda % 65 oranını temsil etmektedir. Geriye
kalan öğretim süresi her bir Özerk Toplum tarafından tespit edilmektedir. “Ley Orgánica de Educación” (LOE,
ya da Eğitim Anayasası) adı verilen ve 2006'da çıkan yeni yasa, 2006/07'den 2009/10'a kadar ilerlemeli olarak
uygulanacak olan zorunlu eğitimin tekrar düzenlenmesini sağlamaktadır. Bu reform, vatandaşlık ve insan
hakları eğitimini de kapsayacak ve derslere göre öğretim süresini tekrar düzenleyecektir.
Kıbrıs: Kırsal bölgelerde, her bir ders için tahsis edilen süre ilgili okulda bulunan öğretmenlerin sayısına
bağlıdır.
Litvanya: Sanatsal faaliyetler ilköğretimin ilk iki yılı boyunca entegre bir şekilde öğretilir. 2007/08 reformu,
derslere ayrılan süreyi değiştirecek ve okul zamanının nasıl düzenleneceğine karar veren yerel belirleyicileri
(müdürler ve karar-verme organları) yeniden ayarlayacaktır.
Lüksemburg: “Diğer dersler” kategorisi, Letzeburgesch, yaratıcı faaliyetler ve müzik dersini içermektedir.
Macaristan: Ulusal Çekirdek Müfredatı (NCC) dersleri şart koşmaz, fakat her kültürel alan tarafından toplam
öğretim zamanının tahsisine yönelik önerilen çerçeveyi sunan “kültürel alanları” tanıtır. Birkaç ders-tabanlı
çerçeve müfredatı (eğitiminden sorumlu bakan tarafından geliştirilmiş ve akredite edilmiş) zamanın tahsisine
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ilişkin önerilerde bulunulması için okullara bırakılmıştır. “Diğer dersler” kategorisi, hayat yönetimi ve
uygulamalı çalışmaları içerir.
Avusturya: İlk iki yıllık süre içerisinde, yabancı dil öğretimi, tümleşik bir yaklaşım doğrultusunda, diğer
derslerle (haftada 50 dakika) bağdaştırılmaktadır.
Slovenya: “Diğer dersler” kategorisi, ev ekonomisi ve sınıf tartışmalarını içerir.
Slovakya: ICT, 2007/08'den başlayarak ilköğretimin birinci yılından itibaren öğretilmektedir.
İsveç: Veriler ISCED 2'yi de içermektedir.
İzlanda: “Diğer dersler” kategorisi, ev ekonomisi ve yaşam becerilerini içerir.
Lihtenştayn: İngilizce, 2008/09'dan başlayarak ilköğretimin ikinci yılından itibaren öğretilmektedir.
Türkiye: “Diğer dersler” kategorisi, “yol güvenliği ve ilk yardım” ve “rehberlik ve sosyal etkinlikler”i içerir.
Açıklayıcı not
İlköğretimin tüm süresi için derslere göre yüzde oranları, bireysel zorunlu derslere atanan süre ile bütün dersler
için tavsiye edilen toplam ders saatleri arasındaki ilişkinin hesaplanması ile elde edilir. Hesaplama resmi ulusal
asgari tavsiyelere dayanmaktadır. Siyah noktalar ile belirtilen hususlar, müfredat kapsamında derslerin
eğitiminin verilmesinin öngörüldüğü durumlarda belirli derslerin ülkelerde zorunlu olduğunu göstermek için
kullanılmaktadır ve bu dersler için belirlenecek süreler konusunda hiçbir referans vermemektedir ve okulları bu
dersler için ne kadar sürenin ayrılması konusunda karar vermek için tamamen serbest bırakmaktadır.
ICT için belirlenen öğretim süresi, eğer bu konu tek başına ders olarak açılmış ise şekilde gösterilmiştir. Kırmızı
bir nokta, bunun diğer derslerin içerisine dahil edildiğini göstermektedir.
'Çekirdek müfredat seçenekleri” kategorisi, öğrencilerin zorunlu müfredat dahilinde bulunan bir ders
grubundan bir ya da daha fazla sayıda ders seçmesi gerektiğini belirtmektedir.
'Esnek haftalık ders programı' kategorisi, ya çeşitli zorunlu dersler için belirlenen sürenin sabit olarak tespit
edilmediğini ya da müfredat kapsamında öğrencilerin ya da okulun kendi isteklerine göre bu dersler için
ayırabileceği belirli sayıda ekstra saatin bulunduğunu ifade etmektedir.
ZORUNLU ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLER İÇİN DAHA ÇEŞİTLİ BİR DERS PROGRAMI
Zorunlu genel ortaöğretim esnasında zorunlu dersler için ayrılan öğretim süresinin resmi dökümü
ilköğretimden oldukça farklıdır (Şekil E2). Neredeyse bütün ülkelerde eğitimde kullanılan dil ve matematik için
bloke edilen süreye ait pay azalırken, fen bilimleri ve sosyal bilimler için ayrılan sürenin artması özellikle dikkat
çekicidir. Çek Cumhuriyeti, Estonya, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya'da, “fen bilimleri” (Slovakya'da
matematiğin yanı sıra) ayrılan öğretim süresi açısından ilk sırada gelirken Lihtenştayn'da bu durum sosyal
bilimler için geçerlidir. Bütün ülkelerde verilen yabancı dil eğitimine de nispeten daha fazla süre ayrılmaktadır.
Genel olarak, tam zamanlı zorunlu genel ortaöğretim kademesinde öğretim süresinin % 10 - % 20 oranı yabancı
dil eğitimi için ayrılmaktadır.
Değişik eğitim sistemleri ve hatta tek bir ülke içerisinde uygulanan sistemler arasındaki farklılıkların bir sonucu
olarak ve bu farklılıklara rağmen, eğitimde kullanılan dil, matematik, fen bilimleri, beşeri bilimler ve yabancı dil
eğitimi için ayrılan süre ilköğretimde karşılaşılandan nispeten daha eşit bir şekilde dağılmaktadır.
Öğretim sürelerine ilişkin tavsiyeler kapsamında sanatsal faaliyetler için tahsis edilen sürenin oranı ise
ilköğretim kademesi ile mukayese edildiğinde azalma sergilemektedir. Söz konusu faaliyetler genellikle
zorunlu eğitimin ilk kademesinde toplam öğretim süresinin %10 - %20 oranına tekamül etse de, zorunlu genel
ortaöğretim esnasında bu faaliyetlere karşılık gelen oran normalde %10 oranını aşmamaktadır. Ancak, İtalya,
Avusturya (Allgemeinbildende Höhere Schule), Finlandiya ve Lihtenştayn'da (Gymnasium) sanatsal
faaliyetlere daha fazla süre ayrılmaktadır.
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Şekil E4: Tam zamanlı zorunlu genel ortaöğretimin tüm döneminde genel alanların ya da zorunlu konuların bir
bütün olarak düşünüldüğünde tavsiye edilen toplam öğretim süresinin yüzdesi olarak tavsiye edilen asgari
zaman dağılımı, 2006/07

Yabancı diller Spor Sanatsal faaliyetler Din / ahlak eğitimi ICT Teknoloji Çekirdek müfredat Seçenekleri
Diğer Esnek haftalık ders program Esnek haftalık ders programına sahip zorunlu ders Diğer derslerin
kapsamına alınmıştır “Teknoloji” kapsamına alınmıştır
Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Çek Cumhuriyeti: 2011/12'de tamamen uygulanacak olan Yeni Çerçeve Eğitim Programı (2007), daha yüksek
yüzdeli esnek bir ders programı içerecektir.
Almanya: a) Gymnasium, b) Hauptschule.
Yunanistan: “Diğer dersler” kategorisi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, ev ekonomisi ve kariyer rehberliği
eğitimini içerir.
İspanya ve Macaristan: Şekil E2'nin notuna bakınız.
Litvanya: 2007/08 reformu, derslere ayrılan süreyi değiştirecek ve okul zamanının nasıl düzenleneceğine karar
veren yerel belirleyicileri (müdürler ve karar-verme organları) yeniden ayarlayacaktır.
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Lüksemburg: “Diğer dersler” kategorisi, Letzeburgesch, müzik ve el sanatlarını içerir.
Malta: Ortaöğretim okulları.
Avusturya: a) Hauptschule ve Polytechnische Schule, b) Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS) (alt-bölüm
Realgymnasium).
Polonya: Bu düzeyde esnek ders programı artık entegre eğitimle ilgili değildir (ilköğretimde olduğu gibi), fakat
fazladan birkaç saat kanun yapıcılar tarafından okul müdürünün takdirine bırakılmıştır.
Romanya: a) Gimnaziu + Liceu, b) Gimnaziu + Şcoala de arte şi meserii.
İsveç: Veriler ISCED 1 düzeyini de içerir.
İzlanda: “Diğer dersler” kategorisi, ev ekonomisi ve yaşam becerileri içerir.
Lihtenştayn: Oberschule
Türkiye: “Diğer dersler” kategorisi, “yol güvenliği ve ilk yardım” ve “rehberlik ve sosyal etkinlikler”i içerir.
Açıklayıcı not
Tam zamanlı zorunlu genel ortaöğretimin tüm süresi için derslere göre yüzde oranları, bireysel zorunlu derslere
atanan süre ile bütün dersler için tavsiye edilen toplam ders saatleri arasındaki ilişkinin hesaplanması ile elde
edilir. Tam zamanlı zorunlu genel ortaöğretimin sonu, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Macaristan, Hollanda
(VWO ve HAVO), Slovakya ve Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) dışındaki ülkelerde genel
olarak genel ortaöğretim ya da ilköğretim dönemlerinin tamamlanması ile çakışmaktadır (bakınız Şekil B1).
ICT için belirlenen öğretim süresi, eğer bu konu tek başına ders olarak açılmış ise şekilde gösterilmiştir. Kırmızı
bir nokta, bunun diğer derslerin içerisine dahil edildiğini göstermektedir.
'Çekirdek müfredat seçenekleri” kategorisi, öğrencilerin zorunlu müfredat dahilinde bulunan bir ders
grubundan bir ya da daha fazla sayıda ders seçmesi gerektiğini belirtmektedir.
'Esnek haftalık ders programı' kategorisi, ya çeşitli zorunlu dersler için belirlenen sürenin sabit olarak tespit
edilmediğini ya da müfredat kapsamında öğrencilerin ya da okulun kendi isteklerine göre bu dersler için
ayırabileceği belirli sayıda ekstra saatin bulunduğunu ifade etmektedir.
Zorunlu ortaöğretimde ders programı Hollanda ve Birleşik Krallık'ta tamamıyla ve Belçika'nın Flaman
Topluluğu'nda ise neredeyse tamamı esnektir. İspanya'da ilköğretim ve ortaöğretimde benzer bir durum varken
Polonya'da esnek ders programının oranı %47'den (ilköğretim) %6'ya (ortaöğretim) düşmektedir. Ayrıca,
ülkelerin büyük çoğunluğunda zorunlu genel ortaöğretime devam eden öğrenciler, “çekirdek müfredat
seçeneklerinin” önceden belirlenen bir listeden belirli dersleri seçmelerine imkan verdiği ölçüde devam etmek
istedikleri dersleri seçmekte serbesttirler.
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (ICT) ülkelerin neredeyse yarısında kendi başına bir ders olarak okutulmaktadır,
ancak toplam ders programında oldukça düşük bir orana sahiptir. Ekseriyetle, ICT diğer derslerin kapsamına
dahil edilmekte ya da teknoloji derslerinin bir kısmı olarak öğretilmektedir (İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya ve
Finlandiya).
İLKÖĞRETİMDE DİL EĞİTİMİ İÇİN HARCANAN SÜRE GENELLİKLE TAVSİYE EDİLEN
ASGARİ SÜREYİ AŞMAKTADIR
Avrupa'da, öğretim dili genellikle en yüksek asgari ders saati tavsiyesinin yapıldığı zorunlu derstir (Şekil E2).
Bahsi geçen bu resmi tavsiyeler ile PIRLS 2006 anketine katılan ülkelerde ilköğretimin dördüncü yılında
öğretmenler tarafından eğitimde kullanılan dil için fiili olarak harcandığı ifade edilen süre arasında bir ilişki
kurmak mümkün olabilir.
Ülkelerin çoğunda, dördüncü sınıf öğrencilerinin dörtte üçüne, Lüksemburg ve Slovenya dışındaki ülkelerde bir
haftada en az altı saat eğitimde kullanılan dil eğitimi verilmektedir. Belçika (Fransız Topluluğu), Fransa ve
Hollanda'daki öğrencilerin yarısından çoğunun eğitim dilinde haftada 8 saatten fazla dersleri vardır. Letonya
dışında, verilerin alınabildiği tüm ülkelerde, bu eğitim dilini öğretmek için tavsiye edilen asgari öğretim
süresiyle (saat olarak) bağdaştırılmaktadır, örneğin, ilköğretim dördüncü sınıftaki öğrencilerin en az %75'i, bu
konu üzerine haftada tavsiye edilen saat (ya da daha fazla) eğitim almaktadır.
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Şekil E5: Tavsiye edilen resmi asgari süre ile mukayese edilmek üzere bir hafta içerisinde öğretim dili için
verilen toplam saat sayısına göre kamu ve özel sektörde bulunan ilköğretim kademesi dördüncü sınıf
öğrencilerinin dağılımı, 2006

Esnek

Tavsiye edilen asgari süre (tabloda gösterilmiştir)

Kaynak: Yüzde: IEA, PIRLS 2006 veritabanı;
Ulusal düzeyde tavsiye edilen asgari süre:
Eurydice, 2006/07
E
Açıklayıcı not
Öğretmenlere gönderilen anketin soru formunda, öğretmenlerden bir hafta içerisinde eğitimde kullanılan dil kaç
saat harcadıklarını belirtmeleri istenmiştir.
Örnekleme yöntemi ilk olarak okulların seçimini, daha sonra ise ilköğretim kademesinin dördüncü sınıfında
bulunan öğrencilerin seçimini içermektedir. Bu prosedür, öğrencinin devam ettiği okulun boyutundan bağımsız
olarak her öğrenciye seçilebilmek için aynı olasılığın sunulmasını hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda,
okullara boyutları ile ters orantılı olacak şekilde ağırlık değerleri atanmıştır. Bu durum, Şeklin neden belirli bir
yanıt veren öğretmenlerin oranını doğrudan göstermediğini, ancak bunun yerine öğretmenleri yanıt veren
öğrencilerin oranını gösterdiğini açıklamaktadır.
PIRLS Anketi ile ilgili daha fazla bilgi için, Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
Belirli konulara açıklık getirmek için, Şekil sadece dağılım kapsamında yüzde 25, 50 ve 75 oranlarına karşılık
gelen değerleri göstermektedir. Yüzde 10 ve yüzde 90 oranları için değerler Şeklin alt kısmında verilen tabloda
belirtilmiştir. Haftada asgari tavsiye edilen süre, eğitim dilini öğretmek için ayrılan sürenin yıllık olarak
tahminini okul yılının hafta sayısına bölerek hesaplanır.
Öğrencilerin, öğretmenlerin kendilerine haftada eğitim verilen dil eğitimi verdiklerini belirttikleri ders saati
sayısı doğrultusunda dağılımı bir ülkeden diğerine değişkenlik göstermektedir. Yüzde 25 ila yüzde 75 arasında
gerçekleşen sapma genel olarak haftada iki ya da üç saate karşılık gelirken yüzde 10 ile yüzde 90 arasında ise
haftada genel olarak dört ila altı saatlik sapma bulunmaktadır. Danimarka, İspanya, İtalya, Litvanya ve
Romanya'da nispeten küçük sapmalar görünürken Lüksemburg ve Slovakya'da hemen hemen bütün öğrencilere
eğitim dili aynı saat sayısında öğretilmektedir. Ayrıca, Slovakya'da bu öğretim süresi resmi olarak tavsiye edilen
asgari süreye karşılık gelmektedir.
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İLKÖĞRETİMDE, OKUMANIN ÖĞRETİLMESİ İÇİN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI VE
İNTERNET MATERYALLERİ HALA AKTİF ŞEKİLDE KULLANILMAMAKTADIR
Öğrencilere okuma öğretilmesi ve öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi özellikle ilköğretim kademesinde
karşılaşılan temel faaliyetlerdir. İlköğretim kademesinin dördüncü sınıfında kullanılan okuma materyallerinin
çeşitliliği ve bunların kullanım sıklığı, katılımcı ülkeler için PIRLS 2006 anketinden elde edilen verilere dayalı
olarak analiz edilmiştir.
Ders kitapları ya da okuma pasajları ilköğretimin dördüncü yılına devam eden ve okumayı öğrenen öğrenciler
için kullanılan başlıca kaynaklardır. Belçika (Fransız Topluluğu), Danimarka, Fransa ve Birleşik Krallık'ta
(İngiltere) dışındaki bütün ülkelerde, öğrencilerin dörtte üçünden fazlası haftada en az bir kere ders kitabı
kullanan bir öğretmene sahiptir. Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya ve Slovakya'da, okumayı
öğretmek için her durumda ders kitapları birincil materyal olarak kullanılmaktadır.
Öğrencilerin yarısından fazlasının öğretmenleri çocuk edebiyatından belirledikleri bir dizi kitaba
güvenmektedir. Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık, İzlanda ve Norveç'te, öğrencilerin yaklaşık %80 ya da daha
fazlasının çeşitli çocuk kitapları kullanan öğretmenlere sahiptir. Fransa, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere) ve bir
dereceye kadar Belçika'da (Fransız Topluluğu) okuma öğretmek için çocuk edebiyatını kullanma ders
kitaplarından bile daha sık kullanılmaktadır.
Buna karşılık, okumanın öğretilmesi için eğitsel yazılımların ya da internet materyallerinin kullanımı daha az
yaygındır. Ancak, 2001 yılındaki durumla karşılaştırıldığında (Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler, 2005),
okullarda okuma öğretimi için yeni teknolojilerin kullanımı artmıştır. Öğrencilerin %30'undan fazlasının
haftada bir defadan fazla okuma yazılımları ya da internet materyalleri kullandığı Hollanda, Avusturya, Birleşik
Krallık (İngiltere ve İskoçya) ve Norveç'te bu durumun etkilerine büyük oranda rastlanmıştır. Özellikle
ilköğretimde okuma öğretimine yönelik yazılımların ve çevrim-içi materyallerin büyümesiyle bu artışın daha
sonraki yıllarda hızlanması beklenmektedir.
Şekil E6: Kamu ve özel sektörde öğretmenleri haftada en az bir kez okuma öğretmek için ders kitabı, çocuk
edebiyatı ya da eğitsel yazılım ya da internet materyalleri kullandığını ifade eden ilköğretim dördüncü sınıftaki
öğrencilerin yüzdeleri, 2006

Ödev için okuma yok

Haftada bir kereden az

Haftada bir ila dört kez arasında

Her gün
Veri toplama sürecine katkıda bulunmayan ülke
Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
Açıklayıcı not
Öğretmenlere gönderilen anketin soru formunda, öğretmenlerden eğitim verilen dil üzerine öğrencilerine hangi
sıklıkla ödev verdiklerini belirtmeleri istenmiştir (okuma, yazma, konuşma dili, edebiyat, ve diğer dil
yetenekleri).
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Örnekleme prosedürü ilk olarak okulların seçimini, daha sonra ise ilköğretim kademesinin dördüncü sınıfında
bulunan öğrencilerin seçimini içermektedir. Bu prosedür, öğrencinin devam ettiği okulun boyutundan bağımsız
olarak her öğrenciye seçilebilmek için aynı olasılığın sunulmasını hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda,
okullara boyutları ile ters orantılı olacak şekilde ağırlık değerleri atanmıştır. Bu durum, Şeklin neden belirli bir
yanıt veren öğretmenlerin oranını doğrudan göstermediğini, ancak bunun yerine öğretmenleri yanıt veren
öğrencilerin oranını gösterdiğini açıklamaktadır.
PIRLS Anketi ile ilgili daha fazla bilgi için, Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASI, HEM DİL HEM DE MATEMATİK
ÖDEVİNE HAFTADA İKİ YA DA DAHA FAZLA SAAT HARCAMAKTADIR
PISA 2006 anketine katılan 15 yaşındaki öğrenciler tarafından ifade edilen şekilde evde gerçekleştirilen ödev ve
çalışmalara harcanan ortalama aman ülkeden ülkeye önemli farklılıklar sergilemektedir. Genel bir kural olarak,
İskandinav ülkelerinde öğrenciler daha az ödev yaparken orta ve doğu Avrupa ülkelerinde daha çok ödev
yaparlar. Ayrıca, ödev faaliyetlerine ayrılan zaman söz konusu üç derste (dil, matematik ve fen) farklıdır.
15 yaşındaki öğrencilerin üçte birinden fazlası dil ya da matematik ödevlerine haftada iki saatten fazla zaman
ayırır. Bulgaristan, Polonya, Romanya ve Türkiye'de bu oran %40'dan daha fazla öğrenciye karşılık gelirken
İtalya'da bu oran %60'dan fazladır. Öte yandan, Belçika (Flaman Topluluğu), Çek Cumhuriyeti, Hollanda,
Finlandiya ve İsveç'te, öğrencilerin %80'inden fazlası, eğitim dilinde haftada iki saatten daha az ödev
yaptıklarını ya da o dertse ödevleri olmadıklarını dile getirir.
Ülkelerin çoğunda, öğrencilerin çoğu matematik ödevine eğitim diline ayırdıkları zamandan haftada iki saatten
daha fazla zaman ayırır. Yedi ülkede, eğitim dili ya da matematik ödevine haftada dört saat ya da daha fazlasını
ayıran öğrencilerin oranı aşağı yukarı aynıyken (%3'ten daha az bir fark) Danimarka, İtalya, Polonya ve Birleşik
Krallık'ta (İngiltere), öğrencilerin çoğu eğitim dili ödevine matematik ödevine ayırdıkları zamandan daha fazla
zaman ayırır.
Genel olarak, daha düşük yüzdede öğrenci, fen ödevine haftada iki saatten daha fazla zaman ayırır. Yine de,
Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Letonya, Polonya ve Portekiz'de, öğrencilerin %35'ten fazlası fen ödevine
haftada en az iki saat ayırır. Buna ek olarak, Belçika (Flaman Topluluğu), Hollanda, Polonya ve Slovenya'da,
daha fazla öğrenci fen dersleri ödevlerine eğitim dili ödevine ayırdıkları zamandan daha fazla zaman ayırır.
Açıklayıcı not: Şekil E7
Öğrencilere gönderilen anketin soru formunda, öğrencilerden bir hafta içerisinde ödevler ve Fen, Matematik ve
Dile çalışma üzerine evde harcadıkları saat sayısını belirtmeleri istenmiştir. Şekilde şu kategoriler halinde
gruplandırılmış beş kategori bulunmaktadır: (a) hiç zaman ya da 2 saatten az, (b) iki ila 4 saat arasında ve (c) 4
saatten fazla.
Örnekleme prosedürü önce okulların, daha sonra ise öğrencilerin (15 yaşındaki 35 öğrenci) seçilmesini
içermektedir Bu prosedür, öğrencinin devam ettiği okulun boyutundan bağımsız olarak her öğrenciye
seçilebilmek için aynı olasılığın sunulmasını hedeflemiştir. PISA Anketi ile ilgili daha fazla bilgi için, Sözlükçe
ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
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Şekil E7: Kamu ve özel sektör okullarında evde yapılan ödev ve çalışmalar için bir haftada harcadıkları süre
hakkında rapor sunan 15 yaşındaki öğrencilerin dağılımı, 2006
Hiç zaman ya da 2 saatten az

Dil

Matematik

2 ila 4 saat arası

Fen

4 saatten fazla

Veri toplama sürecine katkıda bulunmayan ülke

Kaynak: OECD, PISA 2006 veritabanı.
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E
BÖLÜM II - ÖĞRENCİLERİN GRUPLANDIRILMALARI VE OKUL ORTAMI
ÇOCUKLARIN YAŞA GÖRE GRUPLANDIRILMALARI OKUL-ÖNCESİ EĞİTİMDE YAYGIN BİR
UYGULAMADIR
Okul öncesi eğitim kurumlarında (ISCED 0), çocuklar iki ana prosedüre göre gruplandırılırlar:
- İlki, yaşlarına göre gruplandırılmış çocuklarla, ilköğretim düzenlemelerinin önceden yaşanan küçük bir
deneyimini arz eder. Bundan 'okul modeli' olarak söz edilir
- Farklı yaşta çocukların aynı grupta bulunduğu, ikincisi daha çok bir 'aile' düzenlemesini çağrıştırır.
Şekil E8: Okul öncesi eğitimde (ISCED 0) çocukların gruplandırılmasının başlıca yöntemleri, 2006

Okul modeli (aynı yaş grupları)
Aile Modeli (karma yaş gruplandırması)

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika (BE fr, BE nl), Lüksemburg ve İzlanda: Aile modeli mevcuttur ancak daha az yaygındır.
Çek Cumhuriyeti: 2005 yılında düzenlenen okul-öncesi eğitim yönetmeliği, grupların düzenlenmesini yaş
gruplarına göre ayarlar; farklı yaşlardaki çocuklar materská škola'nın bir sınıfına yerleştirilebilir. Buna karar
verecek kişi okul müdürüdür.
Hollanda: Kelimenin dar anlamında okul öncesi yoktur. Şekil hemen hemen 4 yaşındaki bütün çocukların büyük
bölümünün devam ettiği basisonderwijs'in (ilköğretim okulları) ilk yıllarındaki durumu göstermektedir.
Portekiz: Kamu kurumları, grupları aile modeline göre organize etme eğilimindedir. Özel ağ içinde, gruplar
genellikle okul modeline göre düzenlenmiştir.
Birleşik Krallık (İngiltere/Galler/Kuzey İrlanda): Okul modelinin hakim olmasına karşın, çocukların
gruplandırılması kuruma bağlı bir husustur, bu yüzden farklılık gösterebilir.
E
Avrupa'daki en yaygın uygulama, grupların okul modeli doğrultusunda aynı yaştaki çocuklardan
oluşturulmasıdır. Bunun meydana geldiği kurumlar eğitim bakanlığının sorumluluğundadır. Açıklamaya göre,
Danimarka, Finlandiya ve İsveç'te yalnızca belli bir yaştaki çocuklardan (6 yaş) oluşan gruplardaki durum da
budur.
Buna karşılık, Almanya'da ve Danimarka'daki 6 yaş altı çocuklar için olan eğitime yönelik kurumlarda,
Finlandiya ve İsveç'te, farklı yaştaki çocuklar daha çok “aileye benzer” bir modele göre birçok durumda birlikte
gruplandırılmaktadırlar (buna 'dikey gruplandırma' da denmektedir). İsveç hariç adı geçen tüm ülkelerde, bu
modelin eğitim bakanlığı dışındaki bakanlıkların sorumluluğundaki kurumlarda gözlendiği belirtilmelidir
(Şekil B1).
Diğer yerlerde, Belçika (Almanca Konuşan Topluluk), Çek Cumhuriyeti, Estonya, İtalya, Kıbrıs, Letonya,
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Litvanya, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Norveç ve Türkiye'de olduğu gibi her iki model
yan yana mevcuttur. Bazı ülkelerde, karma yaş gruplandırması başlıca olarak kırsal kesimdeki çok küçük
okullarda meydana gelmektedir. Bu yüzden, bu durumlarda, okul modeli açıkça en yaygın modeldir.
YETİŞKİN BAŞINA 20 İLA 25 ÇOCUK ÜST LİMİTİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ORTAK BİR
KOŞULDUR
Okul öncesi eğitime ilişkin olarak, birçok ülke bir yetişkinin sorumlu olabileceği azami çocuk sayısını belirten
bazı koşullar benimsemektedirler. Eğer bu rakam aşılırsa, çocukların oluşturduğu grup ya ikiye bölünür, ya da
eşzamanlı olarak çalışan iki yetişkin tarafından idare edilir.
Dört yaşındaki çocuklara ilişkin olarak, en yaygın resmi koşullar yetişkin başına en fazla 20-25 çocuk düşmesi
gerektiğini belirtmektedirler. Bu limitler, Letonya, Finlandiya, Birleşik Krallık (İskoçya) ve İzlanda'da 10
öğrenciden daha düşüktür. Ancak, Birleşik Krallık'ta (Kuzey İrlanda) ilköğretimin ilk yılında önemli ölçüde
daha yüksektir (yetişkin başına 30 çocuğa kadar).
Bazen, 3 yaşının altındaki çocukların kabulü (Malta ve Finlandiya), aynı grup içinde farklı yaşlardaki
çocukların mevcudiyeti (Estonya ve Slovenya), dezavantajlı bölgelerde okulların konumu (Fransa ve Slovenya)
veya bir grup içerisinde özel gereksinimleri olan çocukların mevcudiyeti (Çek Cumhuriyeti, İrlanda, İtalya ve
Slovenya) gibi özel durumlar için daha katı koşullar konulabilmektedir.
Çocuk/yetişkin oranlarını düzenleyen yasal düzenlemelere sahip olmayan ülkelerde, çeşitli düzenlemeler
benimsenmektedir. Belçika ve Hollanda'da, bir kurumun sahip olabileceği toplam öğretmen sayısı kuruma
kayıtlı öğrencilerin sayısına dayanır. Okul müdürleri sınıfların nasıl oluşturulacağını kendileri belirlerler.
Hollanda'da okullar işe alacakları öğretmenleri sayısına arar vermede özgürdür. Fransa'da, academie
müfettişleri yıllık olarak kendi bölümleri için sınıf başına düşen ortalama sayısını tanımlayabilir ve kendi
kriterlerine göre sınıf başına düşen azami çocuk sayısını da belirleyebilirler.
E
Şekil E9: Okullarda veya diğer eğitime yönelik kurumlarda tavsiye edilen yetişkin başına düşen 4 yaş grubu
çocukların maksimum sayıları, 2006/07

Grup başına düşen yetişkin sayısı konusunda herhangi bir düzenleme yoktur

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Bulgaristan: Yetişkin başına düşen öğrenci sayısında herhangi bir merkezi düzenleme bulunmamaktadır, fakat
genel olarak azami grup büyüklüğü 24 öğrenciyle sınırlıdır.
Estonya: Koşul aynı yaştaki çocuklardan oluşan gruplardan yanadır ve sayı gruplar farklı yaşta çocuklar içerdiği
zaman 18'e düşürülür.
İrlanda: Şekil ilköğretim okullarındaki yuva sınıflarıyla ilgilidir.
Fransa: Herhangi bir düzenleme olmasa bile, bir agent territorial spécialisé d'école maternelle'in (ATSEM)
katıldığı okullardan bir öğretmen tarafından yönetilen bir sınıfta ortalama öğrenci sayısı 26'dır.
Kıbrıs: Eylül 2008'den bu yana, azami çocuk sayısı 25 olmuştur.
Hollanda: Kelimenin dar anlamıyla okul öncesi öğretim yoktur. Şekil, 4 yaşındaki çocukların büyük bölümünün
devam ettiği ilköğretimlerin (basisonderwijs) ilk yıllarındaki durumu göstermektedir.
Slovenya: Yetişkin başına 12 çocuk belirten koşul her gün 4 saati kapsamaktadır. Geri kalan zaman için, tek bir
yetişkin tüm grupla ilgilenir (maksimum 22 çocuk).
Slovakya: 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren geçerli olan Yeni Eğitim Yasası'nı takiben, önerilen azami sayı 21'dir.
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Birleşik Krallık (ENG/WLS): İki yetişkin (bir vasıflı öğretmen ve bir vasıflı yuva asistanı) başına maksimum 26
çocuk olması gerektiğini belirten tavsiye kamu sektöründeki ana okulları ve sınıfları için geçerlidir. Eğer
öğretmenin idari görevleri de varsa maksimum çocuk sayısı 20'dir. Diğer okul öncesi grupları eğer personelleri
aynı vasıflara sahipse bu oranı benimseyebilirler; aksi takdirde tavsiye yetişkin başına maksimum sekiz çocuk
düşmesinden yanadır. 4 yaşındaki birçok çocuk sınıf boyutu limiti yasalarla 30 olarak belirlenmiş, ilköğretim
kabul sınıflarındadır.
Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda): Diyagram ilköğretimin ilk yılı ile ilgilidir. 4 yaşındaki çocukların birçoğunun
ilköğretimin ilk yılında olmasına rağmen, 4 yaşından daha küçükler, İngiltere ve Galler'de geçerli olan
tavsiyelere benzer tavsiyelerin uygulandığı anaokullarında ve diğer okul öncesi ortamlarda olabilirler.
Birleşik Krallık (İskoçya): Şart 2002 yılından beri yürürlüktedir. Daha önceleri oran yetişkin başına maksimum
10 çocuktu.
İzlanda: Şart sadece okul öncesi eğitimdeki vasıflı öğretmenlerle ilgilidir.
Türkiye: 4 yaşındaki çocuklar için herhangi bir özel yasal düzenleme olmasa bile, okul-öncesi ayarlamalar için
önerilen sınıf mevcudu genelde 10 ile 20 arasındadır.
Açıklayıcı not
Şekil, nitelikli bir yetişkin başına 4 yaşındaki çocukların maksimum sayısıyla ilgili resmi tavsiyelere
değinmektedir. Bazı ülkelerde, bu nitelikli yetişkine, bir asistan ya da yardımcı personel yardım edebilmektedir.
ÇOĞU ÜLKEDE, 7 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERE HEMEN HEMEN TÜM DERSLER AYNI
ÖĞRETMEN TARAFINDAN ÖĞRETİLMEKTEDİR
Çoğu ülkede ilköğretimin başlangıcında (ISCED 1 düzeyiyle ilgili ilişkiler için bakınız Şekil B1), sınıflar birçok
konuda dersler veren ancak belli özel dersler (yabancı diller, beden eğitimi ve spor, müzik ve din bilgisi gibi) için
yerini başka bir öğretmenin alabileceği belirli bir öğretmenin sorumluluğundadır.
On ülkede, her sınıf öğretmeni kendilerine verilen öğrencilere tüm dersleri öğretmen sorumluluğunu
almaktadır, fakat bazı belirli dersleri uzman öğretmenler onların yerine verebilir. Bulgaristan, Fransa, Letonya,
Hollanda, Avusturya, Portekiz, İsveç, İzlanda ve Norveç'te, bazı durumlarda sınıf öğretmenleri tüm derslerden
tamamıyla sorumlu olurken, diğerlerinde uzman öğretmenler belli derslerde sınıfı devralır.
Derslerin öğretmenler arasında paylaştırılması doğrudan öğretmenlerin ne ölçüde uzmanlaşmış olduklarına
bağlıdır. Bu, sınıfların her zaman ille de katı bir biçimde bölmelere ayrılacağı anlamına gelmez. Örneğin,
Birleşik Krallıkta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), birçok okul öğretim kadrolarını esnek biçimde
kullanmakta ve belli etkinlikler için sınıflar arasında personel alışverişi sağlamaktadır.
Şekil E10: 7 yaş civarı çocukların öğretmenleri arasında öğretimi ve dersleri bölmeye ilişkin başlıca modeller,
2006/07

Tüm derslerden bir öğretmen
tek başına sorumlu
Belirli dersler için diğer öğretmenlerin rutin
olarak yerini aldığı bir öğretmen
Farklı derslerden sorumlu iki veya birkaç
öğretmen

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Bulgaristan: 7 yaşındaki öğrencilerin tüm derslerdeki eğitiminden yalnızca bir öğretmen sorumludur, o da
“ilköğretim öğretmeni”dir. Ancak söz konusu alanlarda uzman olan diğer öğretmenler de müzik, beden eğitimi,
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yabancı dil ve el sanatları gibi dersleri öğretmek için işe alınır. Tam-gün eğitim olduğunda, çocuklara bakılır ve
derslere hazırlanmaları için bir eğitimci-danışmandan pedagojik yardım alınır.
Litvanya: Bazı okullarda, öğretmenler müzik, sanat, beden eğitimi ve yabancı dil gibi belirli derslerde
uzmanlardan yardım olabilir.
Hollanda: Müzik ve beden eğitimi gibi derslerde sorumlu öğretmenin yerine başka öğretmen geçer, çünkü
normal ilköğretim öğretmenlerinin bu iki dersi öğretme yetkileri bulunmamaktadır.
Slovenya: Zorunlu eğitimin ilk yılında (6-7 yaşındaki öğrenciler), öğretim süresinin yarısı için bir ana öğretmen
bulunur ve genellikle okul-öncesi öğretmen yeterliği olan ikinci bir öğretmen bu öğretmene yardımcı olur. Aynı
grupta 3 ya da daha fazla Roman öğrenci olduğunda, her zaman iki öğretmen bu grupla ilgilenir.
İki ülkede, ilköğretimdeki derslerin bölünmesinde belli bir profili bulunmaktadır. Danimarka'da, öğretim
görevlerinin bölünmesi okullarda belli düzenlemeleri yansıtmaktadır, fakat birçok durumda iki ya da daha fazla
öğretmen farklı dersleri paylaşır. Ancak, pek çok durumda, öğretmenler takım olarak çalışırlar ve bazı derslerin
öğretimi disiplinler arasıdır. İtalya'da birkaç düzenleme mümkündür. Sözde birimsel sınıflar uygulamasını
seçen okullarda, üç ya da dört öğretmen, sırasıyla, iki ya da üç sınıftan sorumludurlar ve bu sınıfların derslerini
paylaşırlar. Sırayla bu sınıflardan birine ders verirler ve her gün birkaç saat bu sınıf ile birlikte çalışırlar. Tam
zamanlı sınıf uygulamasını seçen okullarda iki öğretmen tek bir sınıftan sorumludur.
Bazı ülkelerde, öğretim sorumlulukları ilköğretimin sonunda birkaç öğretmen arasında paylaştırılır. Örneğin,
Finlandiya'da öğrencilerin dersleri gittikçe artarak uzman öğretmenler tarafından verilmektedir; amaç
öğrencileri, bu uygulamanın norm olduğu birleştirilmiş tek yapının (perusopetus/grundläggande utbildning)
son senelerine geçişe hazırlamaktır. Portekiz'de, ensino básico'nun ikinci aşamasında öğretmenlerin her biri bir
grup dersten sorumludur. PIRLS 2006 araştırması bu düzenleme biçiminin Almanya ve Macaristan'da
ilköğretimin dördüncü yılında en yaygın düzenleme olduğunu göstermiştir (Şekil E13).
DERSLER İLKÖĞRETİMİN DÖRDÜNCÜ YILINDA ÖĞRETMENLER ARASINDA
BÖLÜNEBİLİR
Avrupa'da ortalama olarak, daha fazla ilköğretim dördüncü sınıf öğrencisine, farklı dersleri farklı öğretmenler
öğretir, fakat ülkeler arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. PIRLS 2006 anketine katılan dokuz ülkede,
sınıflar her biri bir ya da daha fazla farklı dersten (örneğin matematik, fen ve dil) sorumlu olan öğretmenlere
verilmiştir. Bulgaristan, Danimarka, Almanya, İtalya, Macaristan, Polonya ve Romanya'da, bu en yaygın
uygulamadır. Danimarka'da ise ilköğretim dördüncü sınıftaki öğrencilerin %95'inden daha fazlası için farklı
öğretmenler farklı derslerden sorumludur, bu da hali hazırda ilköğretim birinci sınıftaki mevcut durumdur
(bakınız Şekil E10). Ancak, 13 ülkede, ilköğretim dördüncü sınıftaki öğrencilerin çoğunluğu tüm derslerden
(neredeyse) sorumlu bir öğretmene aittir. Belçika (Flaman Topluluğu), Letonya, Litvanya, Lüksemburg,
Avusturya, Slovenya, Birleşik Krallık ve İzlanda'da, bu durum öğrencilerin %50'den fazlası için geçerlidir.
Hollanda, İsveç ve Norveç ve bir dereceye kadar Birleşik Krallık'ta (İskoçya), üçüncü bir yaklaşım nispeten
yaygındır. Ya eş zamanlı (sözde 'takım öğretimi') ya da sırayla ('iş paylaşımı') çalışarak sorumlulukları paylaşan
iki öğretmeni içerir. İsviçre'de zorunu eğitimin ilk yıllarında, öğretmenler, söz konusu okula bağlı olmak üzere,
çeşitli biçimler (örneğin, ya tümü bir yerde ya da iki gruba bölünmüş bir grup öğrenci ile eş zamanlı çalışma)
üstlenebilecek takım öğretimi üstlenmeye teşvik edilirler. Hollanda'daki durum gerek ilköğretimdeki yarı
zamanlı çalışan öğretmenlerin yüksek o anına gerekse takım öğretimini teşvik eden eğitim bakanlığı
tavsiyeleriyle ilişkilendirilebilir (bu husustaki nihai karar okulların kendisine bırakılır).
Şekil E11: Öğretim ve dersler sorumluluklarının öğretmenler arasında bölünme şekline göre ilköğretimin
dördüncü yılındaki öğrencilerin dağılımı, kamu sektörü ve özel sektör birleşik, 2006
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Okul haftasının tümünden ya da çoğundan bir öğretmen sorumlu
Farklı dersler için farklı öğretmenler (örneğin, matematik, fen, yabancı diller, vb.)
Öğretim sorumluluklarını paylaşan iki öğretmen (takım öğretimi veya iş paylaşımı)
Veri toplamaya katkıda bulunmamış ülke
Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
Ek Not
Slovakya: Bu soru, o ülkedeki öğretmenlere gönderilen ankete dahil edilmemişti.
Açıklayıcı not
Kendilerine gönderilen ankette öğretmenlerden diğer öğretmenlerin sınıflarını haftanın önemli bir bölümü için
alıp almadıklarını ve eğer alıyorlarsa, öğrencilerin değişik dersler için farklı öğretmenleri olduğu bir durum ve
öğretmenin derslere ilişkin sorumluluğu başka bir öğretmenle paylaştığı diğer bir durum arasında seçim
yapmaları istendi.
Örneklendirme prosedürü okulların ve daha sonra ilköğretimin dördüncü yılındaki bir sınıfından öğrenciler
seçilmesini gerektirmiştir. Her bir öğrenciye devam ettiği okula bakılmaksınız aynı seçilme olasılığının
sunulmasına gayret göstermiştir. Bu amaçla, okullar seçilme olasılıklarının boyutlarıyla ters orantılı olacağı
biçimde değerlendirilmiştir. Bu, Şeklin neden doğrudan belli bir cevap veren öğretmenlerin oranını değil de,
öğretmenleri bu cevabı veren öğrencilerin oranını gösterdiğini açıklamaktadır.
PIRLS araştırması konusunda daha fazla bilgi için, Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
BİRÇOK ÜLKE İLKÖĞRETİMDEKİ SINIFLARIN ÖĞRENCİ SAYISINI YAKLAŞIK 25'LE
SINIRLANDIRMAKTADIR
Tüm ülkelerin yaklaşık üçte birinin, öğretilen derse bakılmaksızın, bir sınıftaki azami öğrenci sayısına ilişkin
herhangi bir resmi düzenlemeleri bulunmamaktadır ve üçte ikisinin ise asgari öğrenci sayısına ilişkin
düzenlemeleri de bulunmamaktadır. Geri kalan ülkelerde, merkezi (ya da üst-düzey) yetkililer, sınıf mevcudu
konusunda azami ve/veya asgari sayıları belirlemiştir. Bu resmi düzenlemelerin gerçek ortalama sınıf
mevcuduna karşılık gelmesi gerekmemektedir, örneğin, PIRLS 2006 anketine katılan ülkelerdeki sınıf
mevcudu önerilen azami sayıdan daha düşüktü (Şekil E14).
Birçok dersin öğretilmesine yönelik azami grup ya da sınıf mevcudu, bir ülkeden diğerine büyük ölçüde
değişebilir, ancak 33-34 öğrenciyi asla aşmaz, azami öğrenci sayısı, sırasıyla, Birleşik Krallık (İskoçya) ve
Slovakya'dır. Genellikle, daha önce belirtilen üst sınır 25-30 öğrencidir ve en düşük azami mevcut (22
öğrenciden az) Bulgaristan'da görülebilir. 11 ülkede, asgari sayıda öğrenci gerekmektedir, ancak Çek
Cumhuriyeti, İtalya, Letonya, Avusturya ve Romanya'da, bu sayı sınıf başına 10 öğrenciden düşük ya da
eşdeğerdir.
İlköğretim düzeyinde, azami sınıf mevcuduna yönelik düzenlemelerin olmadığı ülkeler, okul-öncesi eğitimde
de yetişkin başına düşen azami çocuk sayısıyla ilgili herhangi bir düzenlemenin olmadığı ülkelerle aynıdır
(Şekil E9). Tüm bu ülkelerde, yerel yetkililerin ya da okulların sınıflara kaç öğrenci alınmasına karar verme
yetkileri bulunmaktadır.
Genel olarak, sınıf mevcudu gereksinimleri, müfredatta ya da sınıflardaki farklı dersler arasında herhangi bir
ayırım yapmaz; yine de, birkaç ülkede bazı durumlar için özel düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin, Kıbrıs ve
Slovakya'da, ilköğretimin ilk yılı için gereksinimler sınıf mevcudunun düşük olması ve Polonya'da ise azami
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sınıf mevcudu düzenlemeleri yalnızca yabancı dil öğretiminde geçerlidir. Çek Cumhuriyeti, İspanya, Letonya
ve Litvanya'da, yabancı dil öğretimi sınıfları için önerilen azami öğrenci sayısı, müfredattaki diğer dersler için
önerilen azami sayıdan %30 daha düşüktür (Avrupa'da Okullarda Dil Öğretimi'ne İlişkin Önemli Veriler - 2008
Baskısı).
Şekil E12: İlköğretimde sınıf büyüklüğüne ilişkin yönetmelikler veya öneriler, 2006/07
Öğrenci sayısı

Öğrenci sayısı

Asgari

Azami

Herhangi bir öneri mevcut değil

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Çek Cumhuriyeti: İstisnai durumlarda, sınıflarda 30'dan fazla öğrenci olabilir.
Almanya: Farklı Länder'da sınıf mevcudu için belirlenen sınırların ortalaması.
İrlanda: Azami sınıf mevcuduna yönelik hiçbir merkezi zorunlu düzenleme olmamasına rağmen, Eğitim ve
Bilim Bakanlığı, okul yetkililerinden sınıflardaki öğrenci sayısını mümkün olduğunca düşük tutmalarını ister
ve ortalama sınıf mevcudunu 28 olarak önerir.
İspanya: Ulusal düzeydeki tek düzenleme azami sınıf mevcuduyla ilgilidir; yabancı dil sınıflarına düşen öğrenci
sayısının azalmasına ilişkin öneriler, Özerk Toplulukların yetki alanındadır.
Fransa: Sınıf başına düşen tahmini ortalama öğrenci sayısı 23'tür.
Kıbrıs: İlk iki yıl için koşul 30'dur. Son dört yılda, 32'dir.
Letonya: Asgari sınıf mevcudu okulun yerine bağlı olarak 8 ila 15 arasında değişebilir. Şehirlerdeki okullarda
asgari sayı 15'tir.
Macaristan: Tüm derslerdeki sınıflar her birindeki öğrenci sayısı önerilen azami sınıf mevcudunun yarısından
fazlasını geçmeyecek şekilde ayrılabilir.
Avusturya: 2008 yılında Ağustos ayında, Avusturya Länder'ı federal yasalara göre azami sınıf mevcudunu
30'dan 25'e düşürmek zorunda kaldı.
Polonya: 2008 yılında kabul edilen yasaya göre, bir sınıftaki öğrenci sayısının ilköğretim 1-3 sınıflarında azami
26 öğrenciyle sınırlandırılması gerektiği belirtilir.
Portekiz: Ensino básico'nun ikinci döngüsünde (ISCED 1), şart minimum 25 öğrenci ve maksimum 28 öğrenci
öngörür.
Slovakya: 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren geçerli olan Yeni Eğitim Yasası'nı takiben, asgari sınıf mevcuduna
yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır, ancak yıla bağlı olarak azami sınıf mevcuduna yönelik
düzenleme bulunmaktadır: 1. sınıf, 22 öğrenci; 2. sınıftan 4. sınıfa kadar, 25 öğrenci ve 5. sınıftan 9. sınıfa kadar,
28 öğrenci.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): 30 olan azami sınıf mevcudu, sadece 5-7 (ENG / WLS) ya da 4-8 yaşındaki
öğrenciler (NIR) için geçerlidir.
Birleşik Krallık (SCT): İskoçya'nın ilköğretimin ilk üç yılı (5-7 yaş) için azami sınıf mevcudunu 30 olarak
belirleyen bir yasası bulunmaktadır. Mevcut İskoçya Hükümeti, ilköğretimin ilk 3 yılındaki sınıf mevcudunu
18'e düşürmek için yerel belediyelerle çalışmaktadır.
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Açıklayıcı not
Özel eğitim gereksinimleri olan çocukları içeren sınıfların büyüklükleri konusundaki yönetmelik ve tavsiyeler
hesaba katılmamaktadır.
İLKÖĞRETİMDE ÖĞRETMEN BAŞINA 10 İLA 15 ÖĞRENCİ DÜŞMEKTEDİR
İlköğretimde, 19 ülkenin öğretmen başına 10-15 öğrenci arasında bir oranı bulunmaktadır ve hemen hemen geri
kalanın hepsinde öğretmen başına düşen oran 20'nin altındadır. Sadece Türkiye'de öğretmen başına 25
öğrenciden fazla dikkate değer bir oran bulunmaktadır.
Genel olarak bakıldığında, öğrenci/öğretmen oranı, 1.82 puanlık bir artışın olduğu Slovenya dışında, tüm
ülkelerde 2001 ve 2006 yılları arasında düşmüştür. Bu eğilim, aslında genç nüfusun nispeten azalmasıyla (Şekil
A1) ve ilköğretim öğretmenlerinin sayısında sabit bir eğilim olmasıyla açıklanabilir. Sekiz ülkede (Çek
Cumhuriyeti, Yunanistan, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Malta, Slovakya ve Türkiye), bu oran yüzde iki puandan
daha fazla düşmüştür, ancak Litvanya durumunda, düşüş kısmen 2002 yılından beri tam zamanlı eşdeğer
öğretmenlerin hesaplanmasına yönelik yeni bir yöntem yüzünden oldu.
Öğrenci/öğretmen oranı sınıftaki öğrenci sayısıyla karıştırılmamalıdır (Şekil E12). Bir sınıfın sorumluluğunun
eş zamanlı olarak çalışan birkaç öğretmen arasında paylaştırılması veya öğrenciler özel eğitimsel gereksinimler
konusunda destek veren uzman öğretmenlerin mevcudiyeti sınıf büyüklüklerini etkilemeksizin
öğrenci/öğretmen oranları üzerinde etkisi olan etkenler arasındadır.
Genelde, sınıf mevcutları (Şekil E14) öğrenci/öğretmen oranlarından çok daha büyüktür. Eğer tüm ülkeler bir
bütün olarak düşünülürse, öğrenci/öğretmen oranlarının yüksek olduğu durumlarda sınıf mevcutlarının artması
açısından iki gösterge arasında bir ilişki teşhis edilebilir. Ancak, Macaristan ve Slovakya'da, örneğin, sınıf
mevcutları oldukça benzerdir, fakat öğrenci/öğretmen oranı Slovakya'da ortalamadan yüksek, Macaristan'da ise
düşüktür.
Şekil E13: İlköğretimde öğretmen başına öğrencilerin oranındaki değişmeler (ISCED 1), 2001 ve 2006

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika: Devletten bağımsız olan özel okullar dahil değildir.
Fransa: 2006 verileri 2005 ile ilgilidir.
Kıbrıs: 2006 verileri özel eğitim okullarındaki öğretim personelini içermektedir.
Litvanya: Tam zamanlı eşdeğer öğretmenlerin hesaplanması 2002 yılından bu yana geliştirilmiştir; veriler bu
nedenle tam olarak bir önceki yılla karşılaştırılabilir konumda değildir.
Lüksemburg: 2001 verileri sadece kamu sektörünü içermektedir.
Hollanda: Veriler aynı zamanda ISCED 0'ı da içermektedir.
Portekiz: 2001 verileri, paydadaki tüm öğretmenleri içermektedir. Tam-zamanlı eşdeğer öğretmenler hakkında
veri mevcut değildir.
İzlanda: Veriler aynı zamanda ISCED 2'yi de içermektedir. 2006 yılına yönelik rakam ulusal bir tahmindir.
Açıklayıcı not
Öğrenci/öğretmen oranı belli bir eğitim düzeyindeki öğrencilerin sayısı aynı düzeyde çalışan tam zamanlı
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eşdeğer öğretmenlerin sayısına bölünerek elde edilir. Birkaç istisna dışında sadece iş başındaki öğretmenler
dikkate alınır.
Öğretimden başka görevler verilen personel (müfettişler, ders vermeyen okul müdürleri, başka bir kurumda
görevlendirilmiş öğretmenler) ve okullarda öğretmenlik alıştırması yapan öğretmen adayları dahil edilmezler.
Tek bir derslik içerisinde bütün bir sınıf ile, küçük gruplar ile kütüphanede çalışan veya alışılmış bir derslik
içinde veya dışında bireysel öğretim hizmeti veren destek öğretmenleri ve diğer öğretmenler dahil değildir.
AVRUPA'DA İLKÖĞRETİMDE SINIF BAŞINA YAKLAŞIK 23 ÖĞRENCİ BULUNMAKTADIR,
FAKAT BÜYÜK EŞİTSİZLİKLERLE BİRLİKTE
Sınıf mevcudu öğretmen ve öğrenciler arasındaki etkileşim üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Öğretmenin
bireysel olarak öğrenci ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmasına olanak sağladığı için küçük mevcutlu sınıflar
çoğu zaman öğrenci performansı için de yararlı olarak algılanmaktadır. Ancak, sınıf mevcudu ve öğrenci
performansı arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığı ve diğer faktörlere bağlı olabildiği önerilmektedir.
PIRLS 2006 anketine cevap veren öğretmenler tarafından bildirildiği gibi, ilköğretimin dördüncü yılındaki sınıf
büyüklükleri bir ülkeden diğerine olduğu gibi ülkeler içinde de farklılık göstermektedir. Okullardan gelen
veriler, genellikle resmi olarak zorunlu olan ya da tavsiye edilen azami sayılar içinde sınıf büyüklükleri ortaya
çıkarmaktadır (Şekil E12). Bulgaristan, İspanya, Litvanya ve Macaristan, bazı okullarındaki gerçek sınıf
mevcutlarının tavsiye edilen maksimum büyüklükleri aşabileceği tek ülkelerdir.
Şekil E14: Öğretmenler tarafından bildirildiği biçimiyle ve resmi olarak önerilen ya da veya şart koşulan
maksimum mevcutlara kıyasla ilköğretimin dördüncü yılında sınıflarının mevcuduna göre öğrencilerin
dağılımı, 2006

Azami büyüklüğe ilişkin yönetmelik veya tavsiye
Veri toplamaya katkıda bulunmamış ülke Yüzdelik değer 25
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Yüzdelik değer 50

Yüzdelik değer 75

((P) Yüzdelik değer.
Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı ve Eurydice 2006/07.
Açıklayıcı not
Kendilerine gönderilen ankette öğretmenlerden sınıflarındaki öğrencilerin sayısını belirtmeleri istenmiştir.
Örnekleme prosedürü okullar ve daha sonra ilköğretimin dördüncü yılındaki bir sınıftan öğrenciler seçilmesini
gerektirmiştir. Bu amaçla, okullar seçilme olasılıklarının boyutlarıyla ters orantılı olacağı biçimde
değerlendirilmiştir. Bu, Şeklin neden doğrudan belli bir cevap veren öğretmenlerin oranını değil de,
öğretmenleri bu cevabı veren öğrencilerin oranını gösterdiğini açıklamaktadır.
PIRLS anketi konusunda daha fazla bilgi için Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız. Açıklık
namına, Şekil dağılımda sadece 25, 50 ve 75 yüzdelik değerlerine karşılık gelen değerleri göstermektedir. 10 ve
90 yüzdelik değerlerine ilişkin değerler Şeklin altındaki tabloda gösterilmektedir.
Azami sınıf büyüklüğüne ilişkin yönetmelik veya tavsiyeler Şekil E12'den alınmıştır.
Belçika, Fransa, Hollanda, Polonya, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere), İzlanda ya da Norveç gibi sınıf
mevcuduna ilişkin herhangi bir tavsiye ya da düzenlemenin bulunmadığı ülkeler için, Şekil E14 durumun genel
bir bakışını sunmaktadır. Sınıflardaki öğrenci sayılarında nispeten bir eşitsizlik bulunmaktadır, çünkü ülkeler
Norveç'te sınıf başına 20 öğrenci ile ortalamaya başlar ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere) sınıf başına 29 öğrenciye
ulaşır.
Özellikle büyük sınıflar başlıca olarak Fransa, Macaristan, Hollanda, Slovakya ve İsveç'te görülmektedir.
Ayrıca, Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve İskoçya), bütün sınıfların %75'i Avrupa ortalamasından büyük ve en az
%10'unun 32 ya da daha fazla öğrencisi vardır. Diğer yandan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Norveç'te,
sınıfların dörtte biri 15 ya da 16 öğrenci içermektedir. Bu küçük sınıflar kısmen ilgili okulların kırsal alanlarda
olma eğiliminde olan konumuyla ilişkilendirilebilir.
Ancak, sınıf büyüklüğü öğrenci/öğretmen onanından (öğretmen başına düşen öğrenci) farklıdır. Genelde,
birkaç öğretmenin tek bir sınıftan sorumlu olabileceği göz önüne alınırsa, sınıf büyüklükleri bu
öğrenci/öğretmen oranını belirgin biçimde aşmaktadır (Şekil E13). Bununla beraber, bu iki gösterge arasındaki
ilişki ilköğretimin dördüncü yılında nispeten küçük sınıflara sahip ülkelerin aynı zamanda ilköğretim düzeyinin
bütünü için düşük öğrenci/öğretmen oranları bildirmeleri açısından apaçık görünmektedir. Ancak, iki ülke bu
eğilimden ayrılmaktadır, İsveç ve Macaristan'da, sınıflar büyük (ortalama 23 öğrenci sayısı ile) ve
öğrenci/öğretmen oranları nispeten düşük (öğretmen başına sırasıyla 12.1 ve 10.4 öğrenci) olma eğilimi
göstermektedir.
OKUMA ÖĞRETİMİ İÇİN ORGANİZASYONEL YAKLAŞIMLARI BİRLEŞTİRME YAYGIN BİR
UYGULAMADIR
Öğretmenler çoğunlukla öğrencilerin farklı derslerdeki bilgilerine dayalı olarak sınıf organizasyonunda çeşitli
stratejiler uygulayabilir. Genelde, 10 ülke ağırlıklı olarak ileride sınıf gruplandırmasının diğer sınırlı çeşitlerini
de kullanma olasılığıyla tüm-sınıf öğretimini kullanır. Bulgaristan, Macaristan, Hollanda, Polonya, Romanya
ve Slovakya gibi ikinci bir grup ülkede ise, üç farklı yöntemin kullanılması oldukça yaygındır. Son olarak, bazı
ülkelerde özel düzenlemeler de görülebilmektedir.
Eğer her tür gruplama ayrı ayrı analiz edilirse, öğretmenlerin aynı anda tüm öğrencileriyle iletişimini sağlayan
tüm-sınıf öğretimi en yaygın organizasyonel yaklaşım gibi görünmektedir. Birçok ülkedeki bu yöntem aynı
zamanda yetenek grupları ya da bireyselleştirilmiş öğretim gibi diğer yöntemlerle de tamamlanmaktadır.
Bulgaristan, İspanya, İtalya, Letonya ve Romanya'daki öğretmenlerden gelen cevaplara göre, tüm-sınıf
öğretimi neredeyse tüm öğrenciler için kabul edilen bir öğretim yöntemidir. Diğer tarafta ise, Birleşik Krallık'ta
(İskoçya), tüm-sınıf öğretiminin diğer ülkelere göre çok daha az yaygın olduğu görülmektedir. Aynı durum
Birleşik Krallık (İngiltere) ve İzlanda'da belirgindir, buralarda öğrencilerin %50'sinden daha azına tüm-sınıf
öğretimi olarak okuma öğretilmektedir.
Yeteneğe dayanan küçük gruplara yönelik öğretim, Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve İskoçya) tercih edilen bir
yaklaşımdır ve Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'da da öğretimi tamamlayıcı bir yöntem olarak
görülmektedir.
Son olarak, okuma öğretimine yönelik bireysel eğitim İzlanda'da en popüler yaklaşımdır (öğrencilerin
%70'inden fazlası) ve aynı zamanda Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya'da da
tamamlayıcı bir yöntemdir.
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Şekil E15: Okuma öğretimi için kullanılan organizasyonel yaklaşıma göre ilköğretimin dördüncü yılındaki
öğrencilerin dökümü, öğretmenleri tarafından rapor edildiği üzere, kamu sektörü ve özel sektör birleşik, 2006

Tüm-sınıf okuma öğretimi
Yetenek grupları
X Veri toplamaya katkıda bulunmamış ülke

Bireyselleştirilmiş öğretim

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
Açıklayıcı not
Öğretmenlere gönderilen ankette, farklı organizasyonel yaklaşımlarını kullanarak okumayı ne sıklıkta (her
zaman ya da neredeyse her zaman, sık sık, ara sıra, hiç) öğrettiklerini belirtmeleri istendi, bu farklı yaklaşımlar
şu şekilde sıralanabilir; tüm-sınıf öğretimi; aynı-yetenek gruplarına öğretim; karma-yetenek gruplarına
öğretim; diğer düzenlemelere göre oluşturulmuş gruplara öğretim; bireyselleştirilmiş eğitim. Şekil üç
parametreyi ele almaktadır; tüm-sınıf öğretimi, aynı-yetenek grupları ve bireyselleştirilmiş eğitim ve olası
cevaplar “her zaman” ya da “neredeyse her zaman” ve “sık sık” tek bir başlık altında birleşmişti.
Yetenek grupları, burada, belirli bir derste eğitim için öğretmenlerin kendileri tarafından sınıfların içinde
gruplandırılmış öğrencileri kastetmektedir.
Örneklendirme prosedürü okulların ve daha sonra ilköğretimin dördüncü yılındaki bir sınıfından öğrenciler
seçilmesini gerektirmiştir. Her bir öğrenciye devam ettiği okula bakılmaksınız aynı seçilme olasılığının
sunulmasına gayret göstermiştir. Bu amaçla, okullar seçilme olasılıklarının boyutlarıyla ters orantılı olacağı
biçimde değerlendirilmiştir. Bu, Şeklin neden doğrudan belli bir cevap veren öğretmenlerin oranını değil de,
öğretmenleri bu cevabı veren öğrencilerin oranını gösterdiğini açıklamaktadır.
PIRLS araştırması konusunda daha fazla bilgi için, Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
YERLİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN ENTEGRASYONU: KAYNAŞTIRMA VE/VEYA AYRI
SINIFLAR İÇERİSİNDE DESTEK
Hemen hemen tüm eğitim sistemlerinde, anadili yabancı olup yerli olmayan çocukların eğitim diline hakim
olmaları için bu çocuklar belirli ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel yardım alırlar. Bu türde önlemlerin henüz
tanıtılmadığı tek ülke Türkiye'dir. Bu dil destek tedbirlerinin büyük çoğunluğu ev sahibi ülkeye son zamanlarda
gelmiş göçmen çocuklar için geliştirilmiştir. Bu destek iki ana modele ve aralarındaki farklı kombinasyonlara
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uygun olarak sağlanmaktadır.
Şekil E16: Yabancı anadile sahip yerli olmayan öğrencilerin tam zamanlı zorunlu eğitim okullarına entegre
edilmesine ilişkin düzenlemeler, 2006/07

Dil desteğiyle doğrudan bütünleşme
Ayrı grupların/sınıfların oluşumu
(dil desteğiyle özel program)
Resmi ölçüt yok

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Çek Cumhuriyeti: Okullar, kaynaştırma sınıfları içerisine entegre edilen AB üyesi olmayan ülkelerden gelen
öğrencilere Çek dilini öğrenmeleri konusunda yardımcı olmak zorunda değildir, fakat, pratikte, özel destek
sağlanır. AB'den gelen öğrenciler için ise bölgesel yetkililer ücretsiz olarak dil hazırlık kursları düzenler.
Estonya: Özel önlemler ağırlıklı olarak sadece anadili Rusça olan göçmen çocuklarını etkiler.
İrlanda: Bir okulun ayrı “başlatma/tutma” sınıfları temin etmesi için, öğrencilerinin %20'sinden fazlası göçmen
kökenli olmalıdır. Yalnızca çok az sayıda okul bu kategoriye girmektedir.
İspanya: Bölgesel yetkililerin her öğrencinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okullar tarafından
uygulanan özel önlemler hakkında karar almalarını takiben merkezi hükümet genel kuralları belirler.
Letonya: Şekil sadece Rusça, Polakça, Ukraynaca, İbranice, Litvanyaca, Estonca, Romence, Beyaz Rusça dil
azınlıklarına ait öğrenciler için (iki dilli bir yaklaşım içeren) özel eğitim programları sunan okullar/sınıflarla
ilgilidir.
Avusturya: Avusturya'ya yeni gelmiş öğrenciler için ayrı sınıflar sadece istisnai bir temelde oluşturulur ve
federal bakanlığın onayını gerektirir.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Merkezi yetkililerin destek önlemleri ve iyi uygulamalar konusunda
rehberlik için finansman sağlamalarına rağmen, bu finansman, önlemler yerel koşullara uygun olarak
yerleştirilebilsin diye yerel yetkililere (İngiltere ve Galler'de) ve okullara devredilir. Ek destek ile doğrudan
entegrasyon baskın modeldir fakat tek model değildir.
Açıklayıcı not
Sadece genel okullarda uygulanan destek önlemleri göz önüne alınmaktadır. Kendi anadillerinde eğitim alan
öğrenciler dikkate alınmamaktadır.
Ayrı grupların/sınıfların oluşumu: sınıflara/derslere geçici katılım özellikle anadili yabancı dil olan göçmen
çocuklar için düzenlenmiştir. Bu sınıflarda, eğitim dilinin öğretimi için ayrılan zamanı içeren ve özellikle
ihtiyaçlarına yönelik bir program takip edilir.
Doğrudan entegrasyon: anadili yabancı olan elverişli göçmen çocuklar, doğrudan kaynaştırma sınıflarına
kaydolur. Bu çocuklar normal okul saatlerinde eğitim dilini öğrenmeye yönelik özel destek alırlar.
İlk yaklaşım, öğretim dili konusundaki bilgilerini geliştirmek için zamanlarının olması için yaşlarına karşılık
gelen okul yılından önceki bir okul yılına kaydederek, öğrencilerin derhal eğitim sisteminin ana çizgisindeki
okullara entegre edilmelerini içerir. Burada tüm öğrencilere yönelik düşünülen yöntemi ve müfredatı takip
ederler. Dil destek önlemleri normal okul saatleri içinde her göçmen çocuk için bireysel bir tabana dayanarak
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uygulanmaktadır.
İkinci yaklaşım, öğrenciler ihtiyaçlarına uygun özel eğitim alabilsinler diye sınırlı bir süre için diğer
çocuklardan ayrı bir şekilde grup içinde ya da bireysel olarak öğrencilere destek sunmayı içerir. Ancak, diğer
tüm öğrencilerle birlikte ilgili kaynaştırma sınıflarında da bazı derslere katılabilirler. Çoğu ülkede, önceki iki
modelden bazı unsurları birleştiren tamamlayıcı bir yaklaşım kullanılır. Hedef, bu öğrencilerin özel
gereksinimlerine özellikle dilsel olan odaklanarak ayrı eğitim imkanı sağlama ve bu öğrencileri aşamalı olarak
kaynaştırma sınıflarına entegre etmektir. Göçmen öğrenciler böylece, bir eğitim-öğretim yılını geçmemek
koşuluyla, birkaç haftadan birkaç aya kadar değişen sürelerle bir “geçiş sınıfına”, “algı sınıfına” ya da “edinme
sınıfına” entegre edilir. Bazı durumlarda, eğitim dilinde ileri düzeyde yeterliğin gerekli olmadığı dersler için
(sanat dersleri, spor faaliyetleri ya da yabancı dil) kaynaştırma sınıfına katılırlar. Okuldaki göçmen öğrencilerin
yeterli bir oranı ya da belli gruplara imkan sağlanması gibi (örneğin, sığınmacıların çocukları ya da belirli bir dil
grubu çocukları) bazen belirli koşullara tabidir.
Sadece iki ülkede, Almanya ve Romanya, dil desteği sağlamanın ana yolu, sırasıyla azami dört yıl ve bir yıllık
sürelerle ana dili yabancı olan göçmen çocuklara yönelik ayrı sınıfların oluşturulmasından geçer.
ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRETMEN BAŞINA 1O İLA 15 ÖĞRENCİ
Ortaöğretimde, birçok ülke öğretmen başına 10 ila 15 öğrenci arasında değişen öğrenci/öğretmen oranlarına
sahiptir. Bu oranlar, ilköğretimde öğretmen başına sırasıyla 18.7 ve 11.4 öğrenci olan Almanya ve Polonya
dışında, genellikle ilköğretimden daha düşüktür (Şekil E13).
Yunanistan, Litvanya ve Portekiz ortaöğretimin her iki düzeyi için de öğretmen başına 10 öğrenciden düşük
oranlar bildirmektedir. Ayrıca, Belçika, Malta, Finlandiya ve Lihtenştayn'da ortaöğretim I. kademede öğretmen
başına 10 öğrenciden daha az öğrenci düşer, fakat bu oranlar lisede daha fazladır. Buna karşılık, Almanya,
Hollanda, Romanya (lise düzeyi), Finlandiya (lise), Birleşik Krallık (ortaöğretim I. kademe) ve Türkiye'de
öğretmen başına 15 öğrenciden fazla düşer.
Öğrenci/öğretmen oranları sınıfların büyüklükleri ile karıştırılmamalıdır. Öğretmenler tarafından kanunun
verilen ders saati sayısı ve öğrenciler için tahsis edilen ders saati sayısı arasındaki farka ek olarak ders yükü
olmayan ve özel eğitim gereksinimleri olan öğrencilere yardım eden destek öğretmenlerinin mevcudiyeti
sınıfların büyüklüğünü etkilemeksizin öğrenci/öğretmen oranları ile ilgili olan etkenler arasındadır. Kural
olarak, sınıf büyüklükleri yukarıda sözü edilen oranlardan daima daha büyüktür.
Şekil E17: Ortaöğretimde öğrencilerin öğretim personeline oranı (ISCED 2 ve 3), 2006

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika: Veriler bağımsız özel kurumları hariç tutmaktadır.
Belçika, Finlandiya ve Birleşik Krallık: ISCED 3 verileri ISCED 4. düzeyde çalışan öğretim kadrosuyla
öğrencilerin tümünü ya da bir bölümünü içermektedir.
Danimarka: ISCED 2 verileri, ISCED 1'deki tüm öğrencileri ya da bazılarını ve öğretim elemanlarını
içermektedir.
İrlanda ve Hollanda: ISCED 3 verileri ISCED 2 ve 4'teki öğrencileri ve öğretim elemanlarını içermektedir.
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Fransa: 2006 verileri 2005 ile ilgilidir.
Litvanya: ISCED 3 genel programları ISCED 2'de içerilmektedir.
İzlanda: ISCED 2 verileri, ISCED 1'deki tüm öğrencileri ya da bazılarını ve öğretim elemanlarını içermektedir.
ISCED 3'teki öğretmenler kısmen ISCED 4'te olanları içermektedir.
Lihtenştayn: Veriler Lihtenştayn'da (örneğin, yerli kavramını kullanarak) okuyan öğrencileri göstermektedir.
İsviçre ve Avusturya başta olmak üzere, birçok öğrenci yurt dışında okuyup mezun olmaktadır (ISCED 3-6
zorunlu eğitim sonrası).
Açıklayıcı not
Öğrenci/öğretmen oranı belli bir eğitim düzeyindeki öğrencilerin sayısı aynı düzeyde çalışan tam zamanlı
eşdeğer öğretmenlerin sayısına bölünerek elde edilir. Birkaç istisna dışında sadece iş başındaki öğretmenler
dikkate alınır. Öğretimden başka görevler verilen personel (müfettişler, ders vermeyen okul müdürleri, başka bir
kurumda görevlendirilmiş öğretmenler) ve okullarda öğretmenlik alıştırması yapan aday öğretmenler dahil
değildir. Tek bir derslikte bütün bir sınıf ile, küçük gruplar ile kütüphanede çalışan veya alışılmış bir derslik
içinde veya dışında bireysel öğretim veren destek öğretmenleri veya diğer öğretmenler dahil değildir.
İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIFTAKİ ÖĞRENCİLERİN BEŞTE BİRİ BAZI SUÇLARDAN
DOLAYI MAĞDUR OLMUŞTUR
Okul atmosferi, okul içindeki kişiler arası ilişkileri birçok alanda etkileyebilir ve öğrencilerin başarıları
üzerinde önemli bir etkisi vardır. Öğrenciler arasındaki olumlu kişiler arası ilişkiler ve az sayıdaki suç en uygun
öğrenme fırsatlarını teşvik etmekte ve olumsuz davranışları azaltmaktadır.
Şekil E18: İlköğretim dördüncü sınıftaki öğrencilerin bildirdiklerine göre okullarında gerçekleşen suçların
analizi, 2006

Benden bir
şey çalındı

Başka bir öğrenci
bana zorbalık yaptı

Başka bir öğrenci
beni yaralad

Veri toplamaya katkıda
bulunmayan ülke

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
Açıklayıcı not
Öğrencilere gönderilen anketin soru formunda, öğrencilerden anketin verilmesinden önceki ay okulda başlarına
şunlardan herhangi birisinin gelip gelmediğini belirtmeleri istenmiştir: “Benden bir şey çalındı”, “Sınıfımdaki
birinden bir şey çalındı”, “Başka bir öğrenci bana zorbalık yaptı”, “Sınıfımdaki birine zorbalık yapıldı”, “Başka
bir öğrenci beni yaraladı”, “Sınıfımdaki bir öğrenci başka bir öğrenci tarafından yaralandı”. Şekilde üç
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parametre ele alınmaktadır; “Benden bir şey çalındı”, “Başka bir öğrenci bana zorbalık yaptı” ve “Başka bir
öğrenci beni yaraladı”. Bu cevaplar okul atmosferini daha doğru bir şekilde algılamaya yardımcı olur.
Örnekleme prosedürü ilk olarak okulların seçimini, daha sonra ise ilköğretimin dördüncü sınıfında bulunan
öğrencilerin seçimini içermektedir. Bu prosedür, öğrencinin devam ettiği okulun boyutundan bağımsız olarak
her öğrenciye seçilebilmek için aynı olasılığın sunulmasını hedeflemiştir.
PIRLS anketi ile ilgili daha fazla bilgi için, Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
PIRLS 2006 anketine katılan ülkelerde, öğrencilerden anketin verilmesinden önceki ay kendilerinden bir şey
çalınıp çalınmadığı ya da kendilerine zorbalık yapılıp yapılmadığı ya da başka bir öğrenci tarafından yaralanıp
yaralanmadıklarını belirtmeleri istendi. Bu sorulara verilecek cevaplar, öğrencilerin okuldaki güvenlik
algılarını temsil etmekte ve okul atmosferinin analizi için bir yeterlik gibi kullanılabilir. Ancak, kültür ve eğitim
geleneklerindeki farklılıklar nedeniyle, okul ortamındaki bir suçun etkisinin toplumsal olarak algılanması ve
yorumlanması ülkeler arasındaki önemli farklılıkları gösterebilir. Bu nedenle, cevaplar dikkatle analiz
edilmelidir.
Bulgaristan, Danimarka, Polonya, Slovenya ve Norveç'te, görüşülen öğrencilerin %20'sinden daha azı okul
ortamıyla ilgili üç unsur ile ilgili bazı suçlar rapor etmiştir. Bu durum, cevap veren öğrencilerin %20.8'inin
“Başka bir öğrenci tarafından yaralandım” kategorisi dışında, İsveç'te de aynıdır.
Diğer yandan, Belçika (Fransız Topluluğu), İspanya, Fransa, Slovakya ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve
İskoçya), öğrencilerin % 20'sinden daha fazlası analiz edilen tüm suçların okullarında meydana geldiğini
bildirdi.
Son olarak, bazı ülkelerde, suçlardan sadece biri öğrenciler tarafından yüksek bir yüzdeyle cevaplanmıştır.
Öğrencilerin %30'dan fazlasının başka bir öğrenci tarafından yaralandıklarını belirttikleri Almanya'da ya da
öğrencilerin %45'inden fazlasının başka bir öğrenci tarafından zorbalığa uğradıklarını belirttikleri Macaristan
ve Romanya'da durum bu şekildedir.
ÖĞRENCİLERİN %20'SİNDEN DAHA AZI OKUL MÜDÜRÜNÜN ÖNEMLİ DİSİPLİN
SORUNLARININ OLDUĞUNU BELİRTTİĞİ OKULLARA GİDER
Uluslar arası PIRLS (2006) anketinde, okul müdürlerinden okul atmosferine etkisi olan olası sorunları
belirtmeleri istenmiştir. On iki farklı disiplin konuları hakkında görüş belirtmeleri istenmiştir. Günlük okul
atmosferine yeterlik sağlaması açısından, üç çeşit problem burada ele alınmaktadır; “öğrencinin gecikmesi”,
“öğrenci devamsızlığı” ve “sınıfı rahatsız etme”. Bazı durumlarda, okul müdürünün cevabı bireysel gözlemlere
ve diğerlerinde geç gelmeler ya da sınıfı rahatsız etmeye yönelik kayıtlarla ilgili belirli kurallara ve
düzenlemelere dayalı olabilir. Bu nedenle, verilerin dikkatle yorumlanması gerekir.
Belçika (Flaman Topluluğu), İspanya, Fransa, Polonya ve İsveç'te, ilköğretimin dördüncü sınıfındaki
öğrencilerin %20'sinden daha azını temsil eden okul müdürleri bu üç konuyla ilgili sorun yaşadıklarını bildirdi.
Ayrıca, Danimarka, Slovenya, İzlanda ve Norveç'teki okul müdürleri, “öğrencinin gecikmesi” ya da “öğrenci
devamsızlığı”nın kendi okullarında sadece küçük oranlarda bulunduğunu, fakat sınıfı rahatsız etme durumunun
aynı öğrenci nüfusunun yaklaşık üçte birinde “orta ayarda” ya da “ciddi” bir sorun olduğunu belirtmişlerdir.
Ortalama olarak, sınıfı rahatsız etme, bu olayın gerçekleştiği okula giden ilköğretimin dördüncü sınıfındaki
öğrencilerin yaklaşık %25'inde orta ayarda ya da ciddi bir sorun olarak en sık bahsedilen konuydu. Yine de,
ülkeler arasındaki eşitsizlik önemlidir. Almanya, Avusturya ve Slovakya'da, okul müdürleri tarafından bildirilen
sınıfı rahatsız etme öğrencilerin %40'ından fazlası için orta ayarda ya da ciddi bir sorundur ve bu ülkelerde
önemli ölçüde tekrar etme olasılığı açısından büyük bir problem olarak görülmektedir.
Öte yandan, Bulgaristan, İtalya, Letonya, Litvanya ve Romanya gibi ülkelerde öğrencilerin %20 ila %40'ını
temsil eden okul müdürleri bu üç faktörün kendi okullarında orta ayarda ya da ciddi bir sorun olduğunu
belirtmişlerdir. Tüm bu ülkelerde nispeten büyük okullar bulunmaktadır (Şekil B5) ki bunlar da bu yüksek
düzeyde gerçekleşen sınıfa geç gelmeyi ya da sınıfı rahatsız etmeyi açıklayabilir. Ayrıca, öğrenci devamsızlığı
Bulgaristan, Litvanya ve Romanya'daki söz konusu okullarda öğrencilerin %40'ından fazlası için orta ayarda ya
da ciddi bir sorun olarak bildirilmektedir. Her üç ülkede, bu en sık belirtilen disiplin sorunudur.
Öğrenci devamsızlığının (%5 altında) düşük bir yüzdesi Belçika (Flaman Topluluğu), Polonya, Birleşik Krallık
(İskoçya) ve Norveç'te bildirilmiştir.
Üç okul ortamı faktörü, sınıf ve okul büyüklüğü ve aynı zamanda verilen eğitim düzeyi ile birlikte
değerlendirilmelidir. Bazı ülkelerde PIRLS anketini cevaplayan okul müdürleri ortaöğretim imkanı sağlayan
bir okuldan sorumludur. Dolayısıyla bu okullarda üç faktöre ilişkin kayıt edilen oranların yüksek olduğu
varsayılabilir.
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Şekil E19: Gecikme, devamsızlık ve sınıfı rahatsız etme gibi sorunların, okul müdürüne göre, orta ayarda ya da
ciddi bir sorun olduğu beyan edilen bir okula giden ilköğretimin dördüncü sınıftaki öğrencilerin analizi, 2006

Öğrencinin gecikmesi

Öğrencinin devamsızlığı

Sınıfı rahatsız etme

Veri toplamaya katkıda
bulunmayan ülkeler

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
Ek Not
Lüksemburg: İlköğretim okullarında müdür bulunmamaktadır.
Açıklayıcı not
Kendilerine gönderilen ankette okul müdürlerinden bu on iki disiplin konusunun ne derecede kendi okullarında
olup olmadığını belirtmeleri istenmiştir. Okul müdürlerinden gelen cevaplar dört kategoride toplanmıştır. Şekil,
üç disiplin konusuna işaret eden cevapları göstermektedir; “Öğrencinin gecikmesi”, “Öğrencinin devamsızlığı
(örneğin gerekçesiz devamsızlık)” ve “Sınıfı rahatsız etme”nin “Orta ayar”mı yoksa “Ciddi bir problem”mi
olduğu.
Örneklendirme prosedürü okulların ve daha sonra ilköğretimin dördüncü yılındaki bir sınıfından öğrenciler
seçilmesini gerektirmiştir. Her bir öğrenciye devam ettiği okula bakılmaksınız aynı seçilme olasılığının
sunulmasına gayret göstermiştir. Bu amaçla, okullar seçilme olasılıklarının boyutlarıyla ters orantılı olacağı
biçimde değerlendirilmiştir. Bu, Şeklin neden doğrudan belli bir cevap veren okul müdürlerinin oranını değil de,
okul müdürleri bu cevabı veren öğrencilerin oranını gösterdiğini açıklamaktadır.
PIRLS araştırması konusunda daha fazla bilgi için, Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümüne bakınız.
BÖLÜM III- ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİR YILI TEKRAR ETME OLASILIĞI AVRUPA ÜLKELERİNİN ÇOĞUNDA MEVCUTTUR
Ülkeler, başarması zor öğrencileri idare etme biçimleri açısından değişiklik göstermektedir, bu da, iki standart
prosedürden birisine göre, öğrencilerin bir yıldan diğerine geçişlerini etkileyebilmektedir. Bu prosedürlerden
ilki öğrencilerin tamamladıkları yılı tekrar etmelerini içerir, oysa, ikincisinde, öğrenciler otomatikman bir
sonraki yıla geçerler.
Birçok ülkede, bir okul yılının sonunda müfredat üzerinde yeterince hakimiyet kazanamayan öğrenciler yılı
tekrar etmek zorundadır. Öğrencilere bir yılı tekrar ettirme kararı ilgili okulun takdirine bağlıdır. Bu, Belçika,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya,
Romanya, Slovakya, Finlandiya ve Türkiye'de meydana gelmektedir. Bu ülkelerde öğrencilerin bir yılı tekrar
etmelerinin kuramsal olarak mümkün olabilmesine karşın, bunun pratikte bazen çok nadiren meydana
gelebildiği belirtilmelidir. Örneğin, Finlandiya'da, öğrenciler bir yılı sadece iki olası durumda tekrar edebilirler,
ya değerlendirme sonrasında bir ya da daha fazla dersten 'kalmış' oldukları düşünüldüğünde ya da genel çalışma
gelişmeleri yılın tekrar edilmesinin uygun olacağının düşünülmesine neden olacak biçimde olduğunda. Ancak,
ilk durumda, öğrencilere, daha fazla öğretme olmaksınız, bir sonraki yıla geçmeleri için gereken düzeye
vardıklarının göstermeleri için bir fırsat verilmiş olması gerekir. İkincisinde, herhangi bir karar alınmadan önce
bir veliye veya hamiye görüş ifade etme fırsatı verilmelidir.
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Bir yılın tekrar etmenin mümkün olduğu ülkelerde, öğrencilerin bir yılı sınırsız sayıda tekrar etmelerine izin
verilmez (Belçika, İspanya, Kıbrıs ve Lihtenştayn). Ayrıca, bunu okul kariyerlerinin belli aşamalarında
yapabilirler. İki ülkede, İspanya ve Fransa, öğrenciler sadece, bu ülkelerde, iki ila dört sene süren her bir
aşamanın sonunda bir yıl tekrarlayabilirler. Bulgaristan, Almanya, Macaristan, Avusturya, Polonya ve
Portekiz'in de dahil olduğu bazı ülkelerde, öğrenciler ilköğretimin başlangıç yılını ya da ilk yılını tekrar
edemezler.
Buna karşılık, Danimarka, İrlanda, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Macaristan, Malta, Slovenya, İsveç, Birleşik
Krallık, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'te, öğrenciler zorunlu eğitim boyunca bir yıldan ikinci yıla, zor
durumda olanlar için sağlanan ilave öğretim desteği önlemleriyle, otomatik olarak geçerler. Bununla birlikte,
otomatik ilerlemeyi seçmiş ülkelerde dahi, öğrencilerin istisnai durumlarda bir yılı tekrar etmeleri mümkün
olabilmektedir. İlgili ülkeye bağlı olarak, bu istisnai durumlar okul yılı esnasındaki çok uzun bir devamsızlık
döneminden (hastalık dolayısıyla), okul haricindeki uygun ehliyetli kişilerin (psikologlar, doktorlar, sosyal
hizmet uzmanları, vb.) tavsiyesine kadar değişebilir. Bu tür kararlar genellikle ilgili okul müdürünün ve ailelerin
mutabakatı sonucu alınır.
Şekil E20: Kaynaştırmanın olduğu ilköğretimde bir üst sınıfa geçişe ilişkin başlıca resmi öneriler (ISCED 1),
2006/07

Otomatik geçiş
Bir yılı tekrar etmek olası
Belli bir aşamanın sonunda bir yılı tekrar etmek olası

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika: İlköğretim esnasında bir yıl sadece iki kez tekrar yapmak mümkün.
Bulgaristan: Zorluk çeken öğrenciler için düzenlenen yaz kurslarını takip eden, ilköğretimin ilk yılı dışında,
herhangi bir yılı tekrar etmek olasıdır.
Çek Cumhuriyeti: Eğitim Yasası'na (2005) göre, temel okulun (ISCED 1) birinci aşamasında bir yıl tekrar eden
öğrenci, sonucuna bakılmaksızın, ikinci aşamada üst sınıfa geçer.
Danimarka ve Yunanistan: Çocukların bir yılı tekrar etmelerin sadece çocukların bundan fayda elde edecekleri
sonucuna varan istisnai nedenler varsa mümkündür.
Almanya ve Avusturya: Öğrenciler ilköğretimin ilk yılından ikinci yılına otomatikman geçerler. Akabinde,
sonuçlarına bağlı olarak bir yılı tekrar ettirilebilirler.
Estonya: Öğrenciler sadece ilk ve ikinci yılı istisnai durumlarda tekrar etmek zorundadırlar (ör: tıbbi nedenler).
İspanya: Bunun üç ciclos'un her birinin sonunda meydana gelebilmesine karşın, öğrenciler bir yılı sadece bir kez
tekrarlayabilirler.
İtalya: Bir sonraki yıla kabul edilmemeye sadece istisnai durumlarda izin verilir. Öğrenciyi bir sonraki sınıfa
kabul etmeme kararı sınıfta derse giren öğretmenlerin sorumluluğundadır.
Kıbrıs: Öğrenciler ilköğretim süresince sadece bir defa sene tekrarı yapabilirler.
Macaristan: İlerleme ilk üç yıl içinde otomatik olarak gerçekleşir, ancak öğrenciler istisnai koşullar altında ve
ailelerinin onayıyla bir yılı tekrarlayabilir. Dördüncü sınıfta başarısız olup sınıfta kalmak ve yıl tekrarı yapmak
olasıdır.
Malta: İlköğretimde, öğrencilerin sadece istisnai durumlarda bir yılı tekrar etmeleri gerekir. Bunun olmasının
gerekip gerekmediği konusunda okul müdürünün tavsiyesi çok önemlidir. Çocukları ilköğretimin sonunda
Junior Lyceum sınavında başarısız olan aileler çocuklarının sınava bir sonraki yıl tekrar girmeleri amacıyla
çocuklarının son yılı tekrar etmelerini talep edebilirler.
Hollanda: Bir yılı tekrar etme seçeneğinden mümkün olduğunca kaçınılır. Bu genellikle sadece bir çocuğu bilgi
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ve gelişim düzeyi açısından sınıf arkadaşlarından dikkate değer biçimde geri olduğu ve okulun başka bir çözüm
bulamadığı durumlarda meydana gelir.
Polonya: İlk üç yıl boyunca, öğrenciler sadece istisnai durumlarda ve ailelerinin ve psikolojik destek
merkezlerindeki uzman personelin görüşü alındıktan sonra tekrar edebilirler.
Portekiz: Eğitimin ilk yılı dışında bir yılı tekrar etmek olasıdır.
Slovenya: Temel okul mevzuatı, temel eğitimin ilk 6 yılı içindeki öğrencilerin yıl tekrarı yapmamasını
öngörmektedir. Sadece çok istisnai durumlarda yıl tekrarı olasıdır (örneğin, hastalık ya da tehcir nedeniyle).
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Öğrencileri sınıflara ayırma kararı okullarındır. Ancak, düşük başarı
nedeniyle bireysel öğrencilerin, yıl tekrar etmeleri yerine, farklılaştırılmış öğretim ve ilave destek imkanıyla ele
alınmaları gerekmektedir. Öğrenciler bu nedenle hemen hemen her zaman bir sonraki yıl için otomatik olarak
ilerler.
Açıklayıcı not
Genel eğitim sınıflarındaki özel eğitim gereksinimleri olan çocukların değerlendirilmesinden kaynaklanan
kararlar dahil edilmemektedir.
SADECE BİRKAÇ ÜLKE ORTAÖĞRETİME KABUL İÇİN İLKÖĞRETİM SERTİFİKASI TALEP
ETMEKTEDİR
Zorunlu eğitimin yapısı Avrupa içerisinde büyük ölçüde değişiklik göstermektedir (Şekil B1). İlk grubu
oluşturan bir takım ülkelerde, öğrenciler zorunlu eğitimlerinin tümünü ya da neredeyse tümünü- tek bir yapı
içerisinde tamamlarlar. İkinci grubu oluşturan bir takım ülkelerde, ilk ve orta olmak üzere, birbirini izleyen iki
eğitim düzeyi vardır ve bu ülkelerin çoğunda, ortaöğretimin başlangıcında tüm öğrencilere ortak temel bir kurs
sunan ortak bir merkez vardır. Ancak, bu ülkelerin bazılarında, öğrenciler bu noktada birkaç branş ya da okul
türü arasında seçim yapabilirler.
Şekil E21: Ortaöğretim birinci kademede (ortaöğretim) kabul koşulları (ISCED 2), kamu sektörü ve devlete
bağımlı özel, 2006/07
Geçiş olmaksızın tek bir yapının devamı
İlköğretimin başarıyla tamamlanması
/ belli bir yaşa gelme
Bir sınıf ya da okul kurulunca eğitim rehberliği ve/veya
Sınav
İlköğretim sertifikası gereklidir

Kaynak: Eurydice.
Ek Not
Belçika: İlköğretimin altıncı yılının tamamlanması üzerine ilköğretim bitirme sertifikası almamış ve/veya en az
12 yaşında olan öğrenciler, sertifika alabilecekleri ortaöğretim birinci kademenin ilk aşamasına kabul
edilebilirler.
Belçika (BE fr): İlköğretim sertifikası, bu eğitim düzeyi sonunda harici olarak standartlaştırılmış sınava dayalı
olarak verilmektedir. 2008/2009'dan itibaren, sertifika almak için tek yol harici sınavdır.
Macaristan: Eğer öğrenci oturduğu bölge alanının dışında bir okul ya da özel bir müfredatı olan bir okul seçerse,
okul kabul kriterleri belirleyebilir.
Malta: Devlete bağımlı bir takım ortaöğretim okullarına kabul de Ortak Giriş Sınavı adı verilen ulusal bazlı bir
sınav yoluyla olmaktadır. Ortaöğretimlere Junior Lyceum'larda (Küçükler lisesi) devam etmek isteyen
öğrencilerin özel bir Junior Lyceum sınavını geçmeleri gerekir. Ancak, bu sınavın 2010/11 eğitim-öğretim
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yılında Junior Lyceum Giriş Sınavı'nı devre dışı bırakması planlanmaktadır.
Polonya: İlköğretimin sonunda, öğrenciler seçici bir işlevi olan sınav yerine tanı işlevine sahip harici bir sınava
girmek zorundadır. Ancak, bu sınava girme, elde edilen sonuçlar ne olursa olsun, ilköğretimi bitirmek ve
ortaöğretim I. kademeye başlamak için gereklidir.
Birleşik Krallık (ENG/NIR): Kuzey İrlanda'da ve İngiltere'nin bazı bölgelerinde, Kabil edilmenin rekabete
dayalı Bir sınavın sonuçlarına bağlı olduğu seçici okullar vardır. Kuzey İrlanda'da, sistem değişmekte ve
ortaöğretime giriş için merkezi olarak düzenlenen son sınav 2009 yılına giriş için 2008 yılında alınan sınavdı.
Eğitim sisteminin yapısına ve düzenlenişine bağlı olarak bazı ülkelerde, öğrencilerin elde ettikleri sonuçların,
öğrencilerin ilköğretimden ortaöğretime geçmelerine ilişkin düzenlemelerle ilgisi olabilir. Başlıca dört grup
ülke vardır.
Zorunlu eğitimin tek bir yapı oluşturduğu ilk grupta, ortaöğretim birinci kademeye kabul, geçiş olmaksızın,
otomatiktir (12 ülke). Bu yüzden, bir önceki yılın şartlarını yerine getirmişlerse bir sonraki yıla geçerler. Ancak,
Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'da öğrenciler zorunlu eğitimlerini birleştirilmiş temel eğitim sistemi
yerine bir ortaöğretim okulunda tamamlamak istediklerse, ilgili okul tarafından yapılan bir sınava girmeleri
gerekir.
İkinci grup ülkelerde ortaöğretime kabul hakkı kazanmak için, öğrencileri ilköğretimin son yılını başarıyla
tamamlamış olmaları gerekir. Bu, İrlanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz ve Romanya için geçerlidir. Fransa ve
Birleşik Krallık'ta, çocuklar normalde uygun yaşa geldiklerine ortaöğretim düzeyine kabul edilirler.
Üçüncü grup ülkelerde, ortaöğretimin birinci kademe aşamasına geçiş, ilköğretimin tamamlanmasının yanı
sıra, bir sınıf konseyi ya da okul konseyinin kararına bağlıdır. Tüm bu ülkelerde, ortaöğretimin birinci kademe
aşaması birkaç eğitim türüne ayrılmaktadır. Bu nedenle, ilköğretimlerini tamamlayan öğrenciler ilköğretim
düzeyinde elde ettikleri sonuçlara bağlı olarak farklı okul türlerine yönlendirilirler. Almanya'da, ilköğretim
tavsiyesi öğrencilerin bundan sonra ne tür bir eğitim almaları gerektiğine karar verilmesinin ve öğrencilere veya
ailelerine bu konuda tavsiyede bulunulmasının temelini oluşturur. Aslında, tavsiye her halükârda ailelerle fikir
alışverişi yapılmasını icap ettirir. İlgili Länd'a bağlı olarak, nihai karar aileler, olası okul veya okul denetleme
yetkilisince verilir. Lüksemburg, ilköğretimin altıncı yılının sonunda bir rehberlik tavsiyesinde bulunulur. Eğer
aileler bu tavsiyeyi kabul etmemeye karar verirlerse, öğrencinin genel ortaöğretime kabul için ulusal giriş
sınavına girmesi gerekir. Hollanda'da, ilköğretim bitirme raporu kısmen, birçok durumda, öğrencinin,
basisonderwijs'ın son yılında ulusal düzeyde düzenlenen, zorunlu olmayan testler içeren, değerlendirilmesine
bağlıdır. Test, öğrencinin düzeyini anlamaya yardım eder ve farklılaştırılmış ortaöğretim seçenekleri konusunda
bilgilendirir. Avusturya'da allgemein bildende hohere Schule'ye kabul öğrencilerin ilköğretimin dördüncü yılını
Almanca ve matematik dersleri için 'Pekiyi' veya 'İyi' notları ile tamamlamış olmalarına bağlıdır. Allgemein
bildende hohere Schule'ye otomatikman kabul edilmeyen öğrenciler, bu okul tarafından düzenlenen giriş
sınavına girebilirler.
Son olarak, ilköğretim ve ortaöğretimin ayrı olduğu az sayıda ülkede, öğrencilerin bir sonraki düzeye
aktarılmalarıyla ilgili karar öğrencilerin ilköğretim bitirme sertifikaları olup olmadığına bağlıdır. Bu sertifika
Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs, Litvanya ve Polonya'da (harici bir sınavın yanı sıra) okul yılı süresindeki
çalışma bazında verilir. Belçika'da, sertifika genellikle ilköğretimin altıncı yılının tamamlanması üzerine sınıf
konseyi tarafından, eğer çekirdek müfredatın (ders planı) hedefleri başarılmışsa, verilir. Bu ülkelerin neredeyse
tümünde, sertifika, herhangi bir harici gözetim olmadan, ilgili okul tarafından verilir.
ZORUNLU EĞİTİMİN SONUNDA VERİLEN SERTİFİKALAR GENELLİKLE FİNAL
SINAVLARINA DAYANMAKTADIR
Birçok Avrupa ülkesinde, genel ortaöğretimin birinci kademe düzeyinin sonundaki öğrencilere ve tam zamanlı
zorunlu eğitimlerini tamamlayanlara sertifika ya da sertifikalar verilmektedir. Buradaki bilgiler sadece, birçok
ülkede ortaöğretim ikinci kademe düzeyine geçişe karşılık gelen, gelen eğitimde sertifika verilmesine
değinmektedir. Sadece Hollanda'daki VWO be HAVO okullarına devam eden öğrenciler ve Slovakya'daki
öğrenciler eğitimlerinin bu düzeyinde sertifika almazlar.
Çoğu durumda, bu sertifika öğrencilere, en azından kısmen, bir final sınavında elde edilen sonuçlar bazında
verilir. Almanya'daki birkaç Länder (Hauptschule ve Realschule örneğinde), İrlanda ve Romanya'da (2007/08'e
kadar) tamamıyla harici bir sınava dayalı olarak verilir. Ancak, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, birçok Alman
Länder'ı, İspanya, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya, Slovenya, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'de, sertifika
öğrencinin sene boyunca olan notları ve çalışması temelinde verilir.
Bir final sınavı düzenlendiğinde, bu sınav en az bir yazılı bölüm içerir. Bazen sınavlar, yazılı ve/veya sözlü, okul
dışında bir ekip tarafından derlenir ancak genellikle okul tarafından yönetilirler. Yazılı bölümün, bu bölümden
tamamıyla sorumlu olan, okul içerisinde hazırlandığı yerler sadece Belçika, Yunanistan ve Lihtenştayn'dır.
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12 ülkede, iç değerlendirme, örneğin iç final testleri ya da sene boyunca alınan notlar ve çalışmaların
değerlendirilmesi şeklinde, harici ya da dolaylı olarak harici olan sınavlarla birleştirilir. Örneğin, İtalya'da,
okulun bir üyesi olmayan, sınav kurulu başkanı öğretmenler tarafından yapılan sınavlar konusunda görüşlerini
belirtir ve sınavların düzeltilmesi ve değerlendirilmesini denetler. Hollanda'da, final sınavı iki sınavdan oluşur:
okul dahilinde yapılan, yazılı ve/veya sözlü, bir sınav (schoolexamen) ve harici bir kuruluş tarafından yapılan
yazılı bir test (centraal examen). Son olarak, Portekiz'de, öğrenciler birleşik temel eğitimin sonunda okul içi ve
harici sınavlara girerler.
Sertifikanın sene boyunca olan notlar ve çalışma veya okul tarafından yapılan bir sınav bazında verildiği
durumlarda, öğretmenler genellikle sertifika üzerinde yazan nottan sorumludurlar. Birkaç ülkede, öğretmenler
tarafından verilen nota ya harici bir not eklenir (örneğin, harici sınavda elde edilen sonuçlar) ya da bir dış merci
tarafından tespit edilen kriterler temelinde kararlaştırılır (Estonya, Letonya, Hollanda ve Portekiz). İrlanda,
Malta, Polonya, Romanya ve Birleşik Krallık'ta, final notu okul dışından sınav yetkililerince verilir.
Şekil E22: Genel ortaöğretimin birinci kademesinin veya tam zamanlı zorunlu eğitimin sonunda sertifikaya
dayalı değerlendirme, 2006/07

Sadece yıl boyunca alınan notlara ve çalışmaya dayanan final notu
Yıl boyunca yapılan çalışmaya ve okul dahilinde yapılan bir final
sınavına dayanan final notu
İç değerlendirmeyi ve harici (veya haricen doğrulanan) bir final
sınavını birleştiren final notu
Yalnız bir harici sınava dayanan final

Kaynak: Eurydice.
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Ek Not
Belçika: Fransızca Topluluğu'nda, zorunlu eğitimin sonra ermesinden bir yıl sonra ulaşılan, ortaöğretimin ikinci
aşamasının bitiminde sertifika verilir. Flaman Topluluğu'nda, ortaöğretim birinci kademenin sonunda (örneğin,
birinci derecenin sonunda) bir sertifika verilir; ortaöğretim ikinci kademede, her sınıfın sonunda bir sertifika ve
üçüncü sınıfın sonunda bir diploma verilir. Halen, Almanca konuşan Topluluk içerisinde, öğrenciler tarafından
ortaöğretimin ikinci aşamasının sonuna kadar öğrenciler tarafından edinilmesi gereken yeterlilikler kanunla
tespit edilinceye kadar ortaöğretimin üçüncü yılının sonunda (tam zamanlı zorunlu eğitimin sonuna karşılık
gelmektedir) bir sertifika verilmektedir.
Çek Cumhuriyeti: Temel eğitimin 9 yılının başarıyla tamamlanmasından sonra, okul raporu temel eğitim
düzeyinin (základní vzdelání - ISCED 2A) kazanıldığına dair bir açıklama içerir. Bu açıklama 2005 yılından bu
yana yürürlükte olan Eğitim Yasası ile okul raporuna eklenmiştir.
Almanya: Bir takım Länder'da, Hauptschule veya Realschule'nın sonunda sertifika almak için öğrencilerin bir
final sınavına (yazılı ve sözlü) girmeleri gerekir. Land'a bağlı olarak, okul denetim mercii
(Schulaufsichtsbehorde) yazılı sınav konularını ya merkezi olarak tespit eder ya da bu konular okulların
kendileri tarafından belirlenmesi durumunda tespit edilen konulara sadece onay verir.
Litvanya: Şu anda, sertifika sınıflara ve yıllık çalışmalara dayalı olarak verilmektedir, fakat öğrenciler buna ek
olarak Temel Eğitim (Ortaöğretim I. kademe) başarımı/kazanımı sınavını seçebilirler. Görevler, uygulanması
için talimatlar ve değerlendirme kriterleri, bir dış organ tarafından hazırlanır, ancak final notu öğrencinin
öğretmenleri tarafından verilir.
Malta: Final notu için öğrencilerin ortaöğretimin son üç yılındaki uygulama raporları sonuçları dikkate alınarak
11 derse ilişkin okul içi değerlendirme yapılır. Nihai dış sınavı yürüten denetleme kurulu tarafından yönetilir.
Hollanda: Şekil VMBO okullarındaki durumu göstermektedir. HAVO ve VWO okullarındaki öğrenciler için,
zorunlu eğitim ortaöğretim ikinci kademe aşaması esnasında sona erer.
Polonya: Gimnazjum'un tamamlanmasına ilişkin öğrenciler tarafından elde edilen harici final sınavının
sonuçları sertifikada gösterilmiş ve bu sonuçların öğrencilerin ortaöğretim ikinci kademe aşamasına kabulleri
ile çok büyük bir ilişkisi vardır.
Portekiz: Öğrenciler tüm okul yıllarında tüm derslerden dahili bir genel değerlendirme ve ulusal sınavlar
yoluyla, eğitimin 9. yılında Portekizce ve matematikten harici bir genel değerlendirme alabilir.
Romanya: 2007/08'den itibaren, liseye (lyceum) geçiş için sertifika iç değerlendirme (son 4 yılda öğrenci
yaptıkları) ve dış değerlendirmeye dayalı olarak verilmektedir. Bu yeni testler okul içinden ve dışından hem bir
öğretmen hem de denetmen tarafından ulusal olarak hazırlanır, (Üniversite-öncesi Eğitimde Ulusal Müfredat ve
Değerlendirme Merkezi) dahili olarak uygulanır ve yarı harici olarak okul düzeyinde belirlenir.
Slovenya: Bir final (yazılı) sınavı vardır. Amacı, öğrencilerin bilgilerini geribildirim olarak öncelikle kendileri,
öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri için temin etmektir. Yazılı sınav bir dış organ tarafından ayarlanır. Final
notu verilmez; puanlar dış sınav görevlileri tarafından verilir. Final sınavındaki öğrenci başarısı final raporunda
ayrıca yer almaktadır.
Birleşik Krallık(ENG/WLS/NIR): Harici belgeler tek bir konu bazında verilmektedir. Bu belgeler bağımsız
kuruluşlarca tasdiklenmekte ancak devlet tarafından düzenlenmektedir. Bu belgelere ilişkin değerlendirme
sistemleri farklılık göstermektedir ancak daima, kursun sonunda veya modüler programlarda, kursu bitimine ek
olarak her modülün sonunda haricen yapılan ve değerlendirilen unsurlar içeririler. Değerlendirme sistemleri
eğitimin iki yılı süresince tamamlanan, haricen idare edilen bir ya da daha fazla proje de içerebilir.
İzlanda: Öğrenciler artık zorunlu eğitimin sonunda 10. yılda harici bir sınava girmezler.
Açıklayıcı not
'İç değerlendirmeyi ve harici (veya haricen doğrulanan) bir final sınavını birleştiren final notu' kategorisinde, iç
değerlendirme okul için bir final sınavı veya sene boyunca alınan notların veya yapılan çalışmaların
değerlendirilmesi anlamına gelebilir.
ORTAÖĞRETİMİN İKİNCİ KADEMESİNİN SONUNDAKİ BELGELEN DİRMEYE DAYALI
DEĞERLENDİRME SINAVI GENELLİKLE HARİCİDİR
Bütün ülkelerde, genel ortaöğretim ikinci kademe aşamasını tamamlayan ve belirlenen koşulları yerine getiren
öğrencilere sertifika ya da sertifikalar verilir. Bu sertifikalar normalde yükseköğretime kabul için asgari bir
koşuldur.
Sadece üç ülkede, İspanya, İsveç ve Türkiye'de, sertifika sadece, genel ortaöğretimin son yılı veya yıllarındaki
sürekli değerlendirme temelinde verilir. Diğer yerlerde, sertifika final sınavı şeklinde verilir. İrlanda, Fransa,
Malta, Romanya ve Slovenya'da, tamamen harici bir final sınavına dayalıdır.
Bazı ülkelerde, sertifika öğrencilerin final yılında ya da yıllarındaki çalışmalarına ya da dahili bir final sınavının
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sonuçlarına göre verilir.
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Finlandiya'da, genel ortaöğretim ikinci kademe
aşamasının sonunda iki sertifika verilebilir. Bu ülkelerin çoğunda, ilk sertifika sadece son öğretim yılındaki
çalışma için alınan notlara dayanırken, ikincisi bir final sınavı temelinde verilir. Estonya'da durum biraz
farklıdır; ilk sertifika final yıllarındaki çalışmalara ve dahili final sınavlarının sonuçlarına ve ikincisi ise harici
sınavlarda elde edilen sonuçlara dayalıdır. Finlandiya (polytechnics durumunda) hariç bu ülkelerin hiçbirisinde,
ilk sertifika tek başına yüksek öğretime kabul hakkı sağlamaz.
Ülkelerin çoğunluğunda, final sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere, iki bölümden oluşur. Bulgaristan, Yunanistan,
Kıbrıs, Litvanya, Portekiz ve Finlandiya'da sadece yazılıdır. Bu eğitim düzeyinde, halen zaman zaman okul
tarafından yönetilmesine karşın, yazılı sınav çoğunlukla okul dışı bir kuruluş tarafından derlenmekte ve harici
olarak doğrulanmaktadır.
Ancak, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve İzlanda'da, yazılı final sınavı okul içerisindeki bir öğretmen ya
da öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından yapılmaktadır. Yunanistan'da, öğrenciler iki yazılı sınavdan
geçerler; öğrenciler iki yazılı sınava girer; bunların birisi okul içi, biri ise harici sınavlardır. Portekiz'de, harici
final sınavı sadece ortaöğretim ikinci kademe aşamasının sonuna kadar okunan dersler için planlanmaktadır.
Avusturya'daki sınavın yazılı kısmına ilişkin, eğitim merci içerisindeki sorumlu okul müfettişi okul tarafından
önerilen sorular arasından sınav sorularını seçer. Sözlü kısmına ilişkin ise, sınav komitesinin başkanı sınav
yetkilileri tarafından sunulan sorulardan seçer.
Final sınavının iki bölümden (yazılı ve sözlü) oluştuğu çoğu ülkede, bu bölümler aynı şekilde organize
edilmektedir, ya okul içinde ya da harici bir kuruluş tarafından. Hollanda'da, final sınavı iki sınavdan meydana
gelmektedir: öğretmen tarafından yapılan ve değerlendirilen sözlü ve/veya yazılı dahili bir sınav
(schoolexamen), harici bir kuruluş tarafından yapılan ve harici kuruluş tarafından belirlenen standartlara göre
öğretmenler tarafından değerlendirilen yazılı bir harici sınav (centraalexamen).
Çoğu ülkede, final notu, okul içinde öğrencilerin hangi notu almaları gerektiğine karar veren öğretmenler
tarafından verilir. Öğretmenler kendi inisiyatifleri doğrultusunda sertifika verilip verilmeyeceğine ya da harici
olarak belirlenmiş kriterler doğrultusunda ya da öğrencilerin notlarını harici bir nota göre değerlendirerek karar
verirler. Finlandiya'daki harici yazılı giriş sınavının ardından sertifika elde etmek için, değerlendirme ilk başka
öğretmenler tarafından daha sonra da harici bir kuruluş, Giriş Sınavı Kurulu, tarafından yürütülür. Bazı
ülkelerde, final notu harici bir kuruluş ya da okul dışından kişiler tarafından verilir. Estonya'da, sadece harici
sınavlar harici sınav yetkilileri tarafından değerlendirilir. Benzer şekilde, Letonya ve Litvanya'da, harici sınav
yetkilileri merkezi olarak düzenlenen sınavlarda değerlendirilen derslere ilişkin değerlendirmede bulunurken,
diğer dersler için, öğretmenler sınavları harici bir kuruluş tarafından tespit edilen normlara rücuen düzeltirler.
Hollanda'da, final notu iki sınavdaki (okul içi ve harici) sonuçların ortalamasıdır.
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Şekil E23: Ortaöğretimin ikinci kademesinin sonunda belgelendirmeye dayalı değerlendirme 2006/07

Sadece yıl ya da birkaç yıl boyunca alınan notlara ve
çalışmaya dayanan final notu
Yıl boyunca yapılan çalışmaya ve okul dahilinde yapılan
bir final sınavına dayanan final notu
İç değerlendirmeyi ve harici (veya haricen doğrulanan)
bir final sınavını birleştiren final notu
Yalnız bir harici sınava dayanan final

Kaynak: Eurydice.
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Ek Not
Çek Cumhuriyeti: Öğrenciler, biri son eğitim yılında aldıkları notlar gösteren (vysvedceni), ikincisi ise okul içi
final sınavını da geçtikten sonra verilen (maturitní zkouška) iki sertifika alırlar. Sadece ikinci sertifika
yükseköğretime geçiş hakkı verir.
Danimarka: Şekil Gymnasium'un sonunda alınan sertifikaya değinmektedir. Sertifika yıl içerisindeki çalışmaya
ilişkin notları da gösterir. Bitirme sınavı geçilmemişse sertifika verilmez.
Almanya: Yedi Länder'da, yazılı sınav konularını okul denetleme mercii (Schulaufsichtsbehorde) tespit eder.
Estonya: Öğrenciler, birisi son yıl veya yıllar içerisindeki çalışmalarına ve okul içi final
sınavlarında(gumnaasiumi loputunnistus)sonuçlara dayanan diğeri ise harici ulusal sınavlarda
(riigieksamitunnistus) elde edilen sonuçlara dayanan iki sertifika alırlar. Öğrenimin devamı için her iki sertifika
da gereklidir.
İtalya: 1 no'lu Kanun (11 Ocak 2007), 2006/07'den başlamak üzere, sınav komitesinin yarısının okuldaki
öğretmenlerden oluşması gerektiğini, diğer yarısının ise harici bir başkanı olan harici öğretmenlerden oluşması
gerektiğini belirtmektedir.
Macaristan: Macaristan'da iki türlü sertifika vardır. Ulusal ortaöğretim bitirme sınavına yönelik sertifika
(Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány), ya középszint érettségi vizsga (standart ulusal ortaöğretim bitirme
sınavı) ya da emelt szint érettségi vizsga (ileri düzeyde ulusal ortaöğretim bitirme sınavı) olmak üzere bir final
sınavına dayalı olarak verilmektedir. Bu sınavlar, yazılı (bir dış organ tarafından belirlenen) ve sözlüdür
(standart sınav durumunda harici olarak doğrulanmayla okul tarafından belirlenen ve ileri düzeyde sınav için bir
dış organ tarafından belirlenen). Final notu, harici yetkililer (standart sınav) ya da harici denetmenler (ileri
düzeyde sınav) tarafından tanımlanan kriterlere bağlı olarak okulda öğretmenler tarafından verilir. Lisede
(Gimnáziumi Bizonyítvány) sınıflara ve çalışılan yıllara dayalı olarak verilen sertifika durumunda ise, final
notu yalnızca öğrencinin öğretmenleri tarafından verilir.
Malta: Bazı derslerde (sanat, coğrafya, bilgi teknolojisi ve bilgi sistemleri), final notu proje ve ödevler için
verilen notları içerir.
Avusturya: 2014 itibarıyla, genel lisenin sonundaki sertifikalı değerlendirmenin yazılı kısmı, tüm sınava
girecekler için harici bir sınav olarak planlanmaktadır.
Polonya: Yükseköğretime geçiş hakkı veren swiadectwo maturalne sertifikası harici matura sınavı (2005'te
tanıtılmıştır) ve son yılda elde edilen notlar bazında verilir. Matura sınavının yazılı kısmı Merkezi Sınav
Komisyonu tarafından düzenlenir ve harici yetkililer değerlendirme ve not vermeden sorumludur. Matura
sınavına girmek istemeyen öğrencilere, sadece yıl içerisindeki çalışmaya ve notlara dayalı olan ve
yükseköğretime kabule olanak sağlamayan swiadectwo ukonczenia liceum sertifikası verilir.
Portekiz: Ulusal sınavlar yoluyla, dış değerlendirme, Portekizce tüm derslerde zorunlu olmakla birlikte, sadece
dört konuda bilimsel-hümanistik derslerinden olacaktır. Eğer öğrenciler yükseköğretime devam etmek
istiyorsa, teknoloji, sanat ve meslek edindirme kursları gibi diğer lise dersleri, sadece harici sınavı içerir.
Slovakya: Son okul yılındaki çalışmaları için elde ettikleri notlara dayalı vysvedcenie sertifikasını aldıktan
sonra, öğrencilerin maturitne adı verilen okul bitirmen sertifikasını almaları için okul içi bir sınavı geçmeleri
gerekmektedir. Final notu, okulu bitirme sınavının dahili kısmında kendi öğretmenleri tarafından verilirken,
harici denetmenler harici kısımdaki yüzdeleri ve yüzdelik değerleri tahsis eder.
Finlandiya: Tüm öğrenciler final notları ortaöğretim ikinci kademe aşamasındaki çalışmaları için verilen bir
sertifika alırlar. Harici giriş sınavını geçen öğrenciler giriş sertifikası alılar. Bu sertifikalardan herhangi birisi
teknik okullara giriş hakkı verir ancak üniversiteye kabul için giriş sertifikasın gereklidir.
Birleşik Krallık(ENG/WLS/NIR): Harici diplomalar tek bir konu bazında verilmektedir. Bu diplomalar
bağımsız kuruluşlarca tasdik edilmekte ancak devlet tarafından düzenlenmektedir. Bu belgelere ilişkin
değerlendirme sistemleri farklılık göstermektedir ancak daima, kursun sonunda veya modüler programlarda,
kursu bitimine ek olarak her modülün sonunda haricen yapılan ve değerlendirilen unsurlar içeririler.
Değerlendirme sistemleri eğitimin iki yılı süresince tamamlanan, haricen idare edilen bir ya da daha fazla proje
de içerebilir.
Açıklayıcı not
Harita genel ortaöğretim ikinci kademe aşamasının sonundaki, yükseköğretime geçiş hakkı veren belgeli
değerlendirmeyi göstermektedir. İki sertifikanın verildiği ülkeler için, harita için kategori seçilirken her ikisi de
dikkate alınmıştır, eğer bir sertifika tek başına yükseköğretime kabul sağlamasa bile.
İç değerlendirmeyi ve harici (veya haricen doğrulanan) bir final sınavını birleştiren final notu' kategorisinde, iç
değerlendirme okul için bir final sınavı veya yıl veya birkaç yıl içerisinde alınan notların veya yapılan
çalışmaların değerlendirilmesi anlamına gelebilir.
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F
MEZUNLAR VE YETERLİK DÜZEYLERİ
AVRUPA'DAKİ GENÇLERİN ÇOĞU EN AZ ORTAÖĞRETİM İKİNCİ KADEME DİPLOMASINA
SAHİPTİR
Avrupa'daki 20-24 yaşlarındaki gençlerin %78'inden fazlası ortaöğretim ikinci kademeyi başarıyla
tamamlamıştır. Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovenya ve Slovakya'da, bu oran %90'dan daha fazladır. Sadece
Malta, Portekiz, İzlanda ve Türkiye'de, %60'dan daha az bir diploma oranı kaydedilmiştir.
Şekil F1: En az ortaöğretim ikinci kademeyi (ISCED 3) tamamlamış 20-24 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007
Kaynak: Eurostat, İş gücü anketi (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).

Ek Not
Kıbrıs: Yurtdışında yükseköğretim görmekte olan öğrenciler henüz anket kapsamına dahil edilmemişlerdir.
Birleşik Krallık: Ulusal Mesleki Diplomalar (NVQ) 1. düzey ve Genel Ulusal Mesleki Diplomalar (GNVQ)
ISCED 3. düzey diplomaları olarak kabul edilmemektedir.
İzlanda ve Norveç: Veriler 2006 İşgücü anketinden elde edilmiştir.
Açıklayıcı not
Eğitim düzeyleri burada Uluslararası Eğitim Standardı Sınıflandırması'na (ISCED) göre tanımlanmaktadır
(bakınız Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümü). Ortaöğretimin ikinci kademesini tamamlamış kişiler
yeterlikleri en yüksek ISCED 3., 4., 5. ya da 6. düzeyde olabilecek kişilerdir.
Veriler İş gücü anketi (veya LFS, bakınız Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümü) esnasında, halen ikamet
ettikleri ülkeler dışında eğitim görmüş insanların da dahil olduğu bir halk örneği ile ilgilidir. Bu yüzden
göstergenin söz konusu ulusal eğitim sistemlerinin performansını yansıttığı düşünülemez. Bu, önemli miktarda
göç alan ülkelerde özellikle akılda tutulmalıdır.
F
Ortaöğretimin ikinci kademesi, gerek işgücü piyasası için gerekse yükseköğretim için niteliklere yol açan hem
genel hem de mesleki programları (Şekil B1) içermektedir.
2002'den 2007'ye kadar, lise yeterliğine sahip gençlerin sayısında belirgin bir artış olmuştur. Malta ve Portekiz,
sırasıyla %15.7 ve %9 olmak üzere, liseli gençlerin oranında önemli bir olumlu eğilim göstermiştir. Sadece üç
ülkede (Danimarka, Slovakya ve İspanya) 20-24 yaş grubunda lise yeterliğine sahip öğrencilerin durumunda
2004'te olduğundan yüzde 2 puan daha az öğrenci olmuştur.
Yükseköğretimdeki gençlerin yüzdesinin (Şekil C15) ISCED 3. düzeyde vasıflı insanların yüzdesi ile neden
doğrudan ilgili olmadığını da kısmen açıklar, çünkü doğrudan işgücü piyasasına veya ISCED 4. düzeyde
öğrenime devam etmeye yönelen ISCED 3C düzeyinde ortaöğretim diplomasına sahip kişiler prensipte
yükseköğretime erişemezler.
Gençler tarafından edinilen eğitim düzeyinde genel artışa rağmen, ülkeler arasındaki büyük farklılıklar tüm
nüfus göz önünde bulundurulduğunda sürmektedir. Yine de, sadece iki Avrupa ülkesinde, Malta ve Portekiz, 2564 yaş grubundaki kişilerin yarısından azının bir ortaöğretim ikinci kademe diploması bulunmaktadır.
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GENÇ YAŞ GRUPLARININ ORTAÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEYİ TAMAMLAMIŞ OLMA
OLSILIKLARI DAHA FAZLADIR
Genç yaş gruplarındaki kişilerin (25-34 yaş grubu), ortalamada, daha büyük yaş grubundaki kişilerden daha
nitelikli oldukları görünmektedir. Tüm ülkelerde, en az ortaöğretim ikinci kademe diplomasına sahip olmayan
kişilerin oranı daha yüksek yaş gruplarında artmaktadır.
Şekil F2: En az ortaöğretim ikinci kademesini (ISCED 3) tamamlayamamış nüfusun oranı, yaş grubu itibarıyla,
2007

25-34 yaş

35-44 yaş

45-54 yaş

55-64 yaş

Kaynak: Eurostat, İş gücü anketi (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Birleşik Krallık: Ulusal Mesleki Diplomalar (NVQ) 1. düzey ve Genel Ulusal Mesleki Diplomalar (GNVQ)
ISCED 3. düzey diplomaları olarak kabul edilmemektedir.
İzlanda ve Norveç: Veriler 2006 İşgücü anketinden elde edilmiştir.
Açıklayıcı not
Eğitim düzeyleri burada Uluslararası Eğitim Standardı Sınıflandırması'na ya da ISCED'e göre
tanımlanmaktadır (bakınız Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümü). Bir ortaöğretim ikinci kademe aşama
diploması elde etmemiş kişiler en iyi durumda ISCED 0-2 düzeylerini tamamlamış kişilere karşılık gelmektedir.
Hemen hemen tüm ülkelerde, toplanan veri yılın ikinci çeyreğini göstermektedir. İstisnalar, verilerin yılın
değişik çeyreklerinden gelen ya da ortalama veriler olan Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'tır.
Veriler İş gücü anketi (veya LFS, bakınız Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümü) esnasında, halen ikamet
ettikleri ülkeler dışında eğitim görmüş insanların da dahil olduğu bir halk örneği ile ilgilidir. Bu yüzden
göstergenin söz konusu ulusal eğitim sistemlerinin performansını yansıttığı düşünülemez. Bu, önemli miktarda
göç alan ülkelerde özellikle akılda tutulmalıdır.
Tüm yaş grupları birleştirildiğinde, Malta, Portekiz ve Türkiye'de lise yeterliği olmayanların yüzdesi AB-27
ortalamasının iki katıydı.
2007 yılında, Avrupa Birliği'nde 25-34 yaş arası gençlerin yaklaşık %20'sinin, 55-64 yaş arası kişilerin %41.6'sı
ile karşılaştırıldığında, lise yeterliği olmadığı gözlenmiştir. Ortaöğretim I. kademe eğitimi olmayan gençlerin
oranı, özellikle Çek Cumhuriyeti (%5.8) ve Slovakya'da (%6) olmak üzere, pek çok Orta ve Doğu Avrupa Üye
Devletlerinde, AB ortalamasından önemli ölçüde (20.7) düşüktü. Gençlerin yeterlik düzeyleri çoğunlukla
Belçika, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg ve Birleşik Krallık'ta, 2002 ve 2007 yılları arasında, gelişti. Malta
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son beş yılda sadece ortaöğretim I. kademe eğitimi olan gençlerin sayısında önemli ölçüde azalmanın görüldüğü
ülkeydi ve düşüş 25-34 yaşları arasındaki kişilerde yaklaşık yüzde 15'ti.
İyileşme, düzeylerin hali hazırda nispeten yüksek olduğu ülkelerde çok daha az çarpıcıydı. Buna karşılık,
sadece ortaöğretim I. kademe eğitimine sahip gençlerin sayısı, aynı dönemde, Almanya, Estonya, Letonya,
Litvanya, Romanya ve İsveç olmak üzere, altı AB ülkesinde artmıştır (daha fazla bilgi için, bakınız Avrupa'da
Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2005).
Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya ve Romanya ve o kadar olmasa da Almanya'da, 25-34 yaş grubunda
olup lise eğitimi olmayan kişilerin oranı, 35-44 yaş grubundakilerden daha yüksekti. Bazı ülkeler için bu etki
kısmen de olsa zorunlu eğitimi tamamladıktan sonra bazı öğrencilerin piyasa ekonomisine geçiş için okuldan
ayrılıklarla yaşanan değişiklikler olarak da görülebilir.
KIZLAR ERKEKLERDEN SAYICA DAHA FAZLA GENEL ORTAÖĞRETİM İKİNCİ KADEME
DİPLOMASI ALMAKTADIR
2006 yılında, tüm Avrupa ülkelerinde genel ortaöğretimin ikinci kademesinden mezun olan genç kızların sayısı,
buna karşılık gelen genç erkeklerin sayısından fazlaydı, tek istisna Türkiye'ydi.
Şekil F3: Her 100 erkeğe karşı ortaöğretimin ikinci kademesinden (ISCED 3), diploma alan kızların sayısı,
2002-2006

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Danimarka, Fransa ve Avusturya: 2001 ve 2006 yılına ilişkin veriler.
Açıklayıcı not
Diploma sahibi her 100 erkeğe karşı genç kızların sayısının oranı ortaöğretim ikinci kademe aşamasını başarıyla
tamamlayan genç kızların sayısını aynı şeyi yapan genç erkeklerin sayısına bölerek hesaplanır. Sonuç 100 ile
çarpılır. Ortaöğretimin ikinci kademesinin (ISCED 3) başarıyla tamamlanmasına ilişkin koşullar ulusal
kriterlere göre belirlenir.
2002 ila 2006 arasında, ortalama oranın kabaca aynı kalmasıyla, çoğu ülkede küçük bir değişiklik olmuştur.
Ancak, bu genel görünüş, genel istikrardan çok AB içerisindeki çelişen eğilimlerin sonucuydu. Nitekim,
hakkında veriler mevcut olan Üye Devletlerin yarısı bu oranda bir düşüş bildirirken, diğer yarısı bir artış
kaydetmiştir. Bu dönem boyunca, Bulgaristan, Macaristan ve Polonya, ortaöğretim ikinci kademe diploması
alan kızların sayısında ciddi bir düşüş yaşamıştır. Fakat, bu ülkelerde bu düzeyde diplomaya sahip kızların sayısı
yine de erkeklerden fazladır.
Genç kızların daha yüksek oranı, her iki genç erkeğe karşı üç genç kızın genel ortaöğretim ikinci kademesi
diplomasına sahip olduğu, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Slovenya'da özellikle
dikkate değerdir.
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DAHA GENÇ YAŞ GRUPLARININ BİR YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMASINA SAHİP OLMA
OLASILIKLARI DAHA YAŞLI GRUPLARDAN İKİ KAK YÜKSEKTİR
Genç yaş gruplarında daha yaşlı yaş gruplarına göre, yükseköğretim diplomalarına sahip yaklaşık iki kat daha
fazla kişi içermektedir. 2007 yılında, Avrupa Birliği'nde, 30-34 yaş grubundaki kişilerin yaklaşık %30'u lisans
ya da lisansüstü diplomasına sahipken, bu oran 55-64 yaş grubunda %17 civarındaydı.
Bazı ülkelerde, nitelikli kişilerin bir nesilden bir sonrakine oranında dikkate değer bir artış vardır. Bu oran
Fransa, Kıbrıs, Malta ve Portekiz'de 30-34 yaş grubundaki kişiler arasında 60-64 yaş grubundan %60'dan daha
fazladır. Geri kalan Avrupa ülkelerinde en geç yaş grubuyla en yaşlı yaş grubu arasındaki fark AB-27
ortalamasına benzemektedir. Sadece dört ülkede, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Romanya ve Slovakya'da, farklı
nesillerin yükseköğretim diplomalarına kabaca benzer oranları vardır, fakat o ülkelerde bile, en genç yaş
grubunun (30-34 yaşlar) daha büyük oranda yükseköğretim mezunları vardır.
Yüksek öğretim diplomalarına sahip gençlerin yüzdesindeki artışa rağmen, ülkeler arasındaki önemli farklar
değişmeden devam etmektedir. Bazı Üye Ülkeler (Belçika, Danimarka, İrlanda, Fransa, Kıbrıs, Finlandiya ve
İsveç) ve ayrıca Norveç'te, 30-34 yaş grubundaki kişilerin %40'ından fazlasının yüksek öğretim mezunu
olmasının aksine Çek Cumhuriyeti, İtalya, Portekiz, Romanya ve Slovakya'da karşılık gelen oran %20'den fazla
değildir.
Şekil F4: 30-64 yaş aralığındaki nüfus içinde yükseköğretim diplomalarına sahip (ISCED 5 ve 6) nüfusun
yüzdeleri, 2007

30-34 yaş

35-39 yaş

40-44 yaş

45- 49 yaş

50-54 yaş

55-64 yaş

Kaynak: Eurostat, İş gücü anketi (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
İzlanda: Mezunlara yönelik veriler 2006 yılındandır.
Açıklayıcı not
Veriler İş gücü anketi (veya LFS, bakınız Sözlükçe ve İstatistiksel Araçlar bölümü) esnasında, halen ikamet
ettikleri ülkeler dışında eğitim görmüş insanların da dahil olduğu bir halk örneği ile ilgilidir. Bu yüzden
göstergenin söz konusu ulusal eğitim sistemlerinin performansını yansıttığı düşünülemez. Bu, önemli miktarda
göç alan ülkelerde özellikle akılda tutulmalıdır.
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YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ %60'I KIZDIR
2006 yılında, AB-27'deki tüm ülkelerde, yükseköğretimden mezun olan kızların sayısı erkeklerin sayısından
daha fazladır. Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya ve Portekiz'de bu oran kabaca iki katıdır.
Yükseköğretimden mezun olan kızların sayısı bazı ülkelerde mezun olan erkeklerin sayısından bir buçuk kat
fazladır, bu ülkeler Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, İzlanda
ve Norveç olarak sayılabilir. Yükseköğretimden mezun olan kızların yüzdesi sadece Türkiye'de erkeklerin
sayısının altındadır.
2002-2006 döneminde, yükseköğretimden mezun her iki erkek için yaklaşık üç kız vardı ve bu oran nispeten
sabitti.
Şekil F5: Yükseköğretimden mezun olan her 100 erkeğe karşı kızların sayısı, (ISCED 5 ve 6), 2006
Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).

Ek Not
Belçika (BE nl): Üniversite dışı yüksek öğretimde verilen ikinci diplomaların küçük yüzdesi dahil edilmemiştir.
Estonya: Yüksek lisans dereceleri (ISCED 5A) dahil değildir.
İtalya: ISCED 5A düzeyi ikinci ve daha sonraki dereceler ve ISCED 6 düzeyi dahil değildir.
Kıbrıs ve Lihtenştayn: Öğrencilerin çoğunluğu yurtdışında okumaktadır ve bu yüzden dikkate alınmamışlardır
Malta ve Portekiz: Veriler geçicidir.
Avusturya: ISCED 5B düzey verileri 2001 yılına karşılık gelmektedir.
Romanya: İkinci diplomalar ve ileri araştırma programları (ISCED 6) dahil değildir.
Açıklayıcı not
Mezun olan her 100 erkeğe karşı kız mezunların oranı, yükseköğretimi başarıyla tamamlayan kızların sayısını,
yükseköğretimi başarıyla tamamlayan erkeklerin sayısına bölerek hesaplanır. Sonuç 100'le çarpılır. Genellikle
ISCAD 5A, 5B düzeyindeki tüm mezunlar dahil edilirler.
Mezunlar veri toplama referans dönemi süresince bir yüksek öğretim diploması elde eden kişilerdir. Birçok
ülkede, referans dönemi takvim yılıdır ancak bazı ülkeler akademik yılı benimsemektedirler. Bir yüksek
öğretim diplomasının verilmesine ilişkin koşullar ulusal kriterler uyarınca belirlenir.
ISCED 6 düzeyindeki mezunların sayısı, 5A ve 5B düzeylerindeki sayıdan çok daha azdır ve
yükseköğretimdeki genel cinsiyet dengesi farklı ISCED düzeyleri arasındaki mezuniyet oranlarındaki bazı
önemli değişkenleri gizleyebilir.
ERKEKLERDEN ÇOK DAHA FAZLA SAYIDA KIZ YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMASI
ALMAKTADIR: SON BEŞ YILDIR SABİT BİR EĞİLİM
Sayıca erkeklerden çok kızın yükseköğretimden mezun olduğu (Almanya ve Avusturya dışında) daha 1998'de
(Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler 2005) görülüyordu. Bu akım, ülkelerin çoğunluğunda kız mezunların
oranında erkek karşılıklarına kıyasla %10'dan fazla bir artışla 2002 yılına dek devam etmiştir.
2002 yılından 2006 yılına kadar, her iki erkek için yaklaşık üç kız mezunu temsil eden kız mezunların oranı
oldukça dengeliydi. Bir grup ülkede (Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Avusturya,
Finlandiya ve Norveç), mezun olan her 100 erkek için kız sayısı bu dönemde nispeten çok az değişti. Ancak,
Macaristan, Slovenya, Slovakya, İsveç ve İzlanda'da kız mezunların oranı yılda yaklaşık %5 oranında
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büyümeye devam etti.
2006 yılında, verilerin mevcut olduğu tüm ülkelerde yükseköğretimden mezun olan erkekten daha fazla kız
vardı. Estonya, Letonya, Polonya ve Portekiz, farkın en büyük olduğu ülkelerdi, buralarda her erkek için iki kız
mezun olmaktaydı.
İrlanda ve Portekiz, 2006 yılındaki kız mezunların oranının 2002 yılından daha düşük olduğu iki ülkeydi, fakat,
Portekiz hala AB-27 Üye Devletleri içinde kız mezunlarının yüksek oranda olduğu ülkelerden biridir. Diğer
yandan, Bulgaristan ve Kıbrıs, her 100 erkek için mezun olan kızların oranının 1998-2002 yılları arasında
azaldığı ülkelerdi, 2002 yılından bu yana olan dönemdeki eğilim tersine dönmüştür. Gerçekten de 2006
itibarıyla, her iki ülke AB-27 ortalamasından daha yüksek oranlara ulaşmıştı (Bulgaristan için 150 ve Kıbrıs için
160).
Şekil F6: Yükseköğretimden (ISCED 5 ve 6) mezun olan 100 erkek başına kızların sayısında meydana gelen
değişiklikler, 2002-2006

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika (BE nl): Üniversite dışı yüksek öğretimde verilen ikinci diplomaların küçük yüzdesi dahil edilmemiştir.
Estonya: Yüksek lisans dereceleri (ISCED 5A) 2002'de dahil değildir.
İtalya: ISCED 5A düzeyi ikinci ve daha sonraki dereceler ve ISCED 6 düzeyi dahil değildir.
Kıbrıs ve Lihtenştayn: Öğrencilerin çoğunluğu yurtdışında okumaktadır ve bu yüzden dikkate alınmamışlardır.
Avusturya: ISCED 5B düzeyi verileri bir önceki yıla karşılık gelmektedir.
Romanya: İkinci diplomalar ve ileri araştırma programları (ISCED 6) dahil değildir.
Birleşik Krallık: 2001 yılındaki metodolojik bir değişim 2001 ve 2002 verilerinin 2000 yılına ve daha önceki
yıllara ait verilerle kıyaslanabilmesi düzeyini sınırlamaktadır. Bu değişim mezunların cinsiyet bazlı dağılımını
değil, mezunların toplam sayısını etkilemektedir.
Açıklayıcı not
Mezun olan her 100 erkeğe karşı kız mezunların oranı, yükseköğretimi başarıyla tamamlayan kızların sayısını,
yükseköğretimi başarıyla tamamlayan erkeklerin sayısına bölerek hesaplanır. Sonuç 100'le çarpılır. Genellikle
ISCAD 5A, 5B düzeyindeki tüm mezunlar dahil edilirler.
Mezunlar veri toplama referans dönemi süresince bir yüksek öğretim diploması elde eden kişilerdir. Birçok
ülkede, referans dönemi takvim yılıdır ancak bazı ülkeler akademik yılı benimsemektedirler. Bir yüksek
öğretim diplomasının verilmesine ilişkin koşullar ulusal kriterler uyarınca belirlenir.
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Ülke verilerinin iki defa sayılmasından mümkün olduğu durumlarda kaçınılmıştır. Belli bir öğrencinin aynı
düzeyde birkaç diploma (ISCED 5A'nın ilk devresi, ISCED 5A'nın ikinci devresi, ISCED 5B'nin ilk devresi,
ISCED 5B veya ISCED 5B'nin ikinci devresi), bu öğrenci sadece bir kişi sayılır.
Avrupa ortalaması her yıl için mevcut veriler kullanılarak hazırlanır.
SOSYAL BİLİMLER, İŞLETME VE HUKUK ALANINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARI
TÜM MEZUNLARIN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASINI TEMSİL ETMEKTEDİR
2006'da, “sosyal bilimler, işletme ve hukuk” alanlarındaki mezunlar, Avrupa'daki tüm mezunların %35'ten
fazlasını temsil etmiştir, bunu %14.4'le “sağlık ve bakım” ve %12'den biraz fazla olmak üzere “mühendislik”
“beşeri bilimler” takip etmiştir. Az sayıda ülkede (Letonya, Romanya, Slovenya ve Lihtenştayn), “sosyal
bilimler” alanından mezunlar tüm mezunların neredeyse yarısını temsil etmiştir. Almanya, Finlandiya ve İsveç
dışında geri kalan ülkelerde, yükseköğretim yeterliğine sahip olanların en az %25'i bu alanlardan mezun
olmuştur.
Beş ülkede (Danimarka, Almanya, Portekiz, İsveç ve Norveç), 2006'da mezunların %20'sinden fazlası “sağlık
ve bakım” alanından mezun olmuştu. “Mühendislik, imalat ve inşaat” alanlarından mezun olanlar, on ülkede
%15'ten fazlasını temsil etmiştir, bu oran en yüksek olmak üzere %34.9'la Lihtenştayn'da ve % 19.7'yle
Avusturya'da görülmüştür.
“Fen, matematik ve bilgisayar” alanlarından mezun olanların oranı, yılda yaklaşık %4.5 artmasına rağmen,
çoğu ülkede tüm yükseköğretim mezunları içinden %10'dan fazlasına karşılık gelmemektedir. Ülkeler arasında
önemli sapmalar vardır. Letonya, Romanya ve Slovenya'da bu alanlardaki mezunların oranı toplam oranın
%5'inden daha azına karşılık gelirken İrlanda, Avusturya ve Birleşik Krallık'ta bu oran %12'den fazladır.
2002 ve 2006 yılları arasında farklı disiplinlerden mezun olanların oranının karşılaştırılması (Avrupa'da
Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2005), Bulgaristan, Danimarka, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Hollanda, Slovenya
ve Birleşik Krallık'ta “sosyal bilimler, işletme ve hukuk” alanlarındaki mezunların yüzdesinde küçük bir artış
(beş yıllık dönem için 4-8 puan arasında) göstermektedir.
Aynı dönemde, başka bir grup ülke (Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Macaristan, Malta, Avusturya,
Polonya ve Portekiz), “fen, matematik ve bilgisayar” ve “mühendislik, imalat ve inşaat” alanlarındaki
mezunların sayısında bir artış eğilimi göstermiştir, fakat büyüme oranları, 2002 yılına göre daha düşüktü, bu
mezunların oranı %4'ten daha fazla bir artış göstermemiştir.
Yükseköğretim öğrenci sayısının 2006'ya kadar arttırılabilir olduğundan (bakınız Şekil C13), mezunların
sayısının önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceği tahmin edilebilir. Ancak, farklı alanlardaki
yükseköğretim mezunlarını önceden tahmin etmek için farklı disiplinlerden mezun olan öğrencilerin dağılımını
da akılda tutmak önemlidir (bakınız Şekil C17).
Şekil F7: Yükseköğretim mezunlarının (ISCED 5 ve 6) eğitim ve öğretim alanlarına göre dağılımı, 2006
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A
B
C
D
E
F
G
H

Eğitim ve yetiştirme
Beşeri bilimler ve sanat
Sosyal bilimler, işletme ve hukuk
Fen, Matematik ve bilgisayar
Mühendislik, imalat ve inşaat
Tarım ve veterinerlik bilimleri
Sağlık ve bakım
Hizmetler

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
AB-27: Ortalama, Eurostat tarafından yapılan tahmindir.
Belçika (BE nl): Üniversite dışı yüksek öğretimde verilen ikinci diplomaların küçük yüzdesi dahil edilmemiştir.
Estonya: Yüksek lisans dereceleri (ISCED 5A) dahil değildir.
İtalya: ISCED 5A düzeyi ikinci ve daha sonraki dereceler ve ISCED 6 düzeyi dahil değildir.
Kıbrıs ve Lihtenştayn: Yurtdışında okuyan öğrencilerin çoğu dikkate alınmamıştır.
Romanya: İkinci diplomalar ve ISCED 6. düzey programları dahil değildir.
Açıklayıcı not
Bu gösterge belli bir alandaki mezunların sayısı yüksek öğretimdeki mezunların toplam sayısına bölünerek elde
edilir. Sonuç yüzle çarpılır. 'Bilinmeyen çalışma alanlarındaki' mezunların sayısını paydadan hariç tutar.
Mezunlar veri toplama referans dönemi süresince bir yüksek öğretim diploması elde eden kişilerdir. Birçok
ülkede, referans dönemi takvim yılıdır ancak bazı ülkeler akademik yılı benimsemektedirler. Bir yüksek
öğretim diplomasının verilmesine ilişkin koşullar ulusal kriterler uyarınca belirlenir.
ISCED 5A ve 5B (ilk ve ikinci devreler) düzeylerinin yanında ISCED 6 düzeyindeki tüm mezunlar göz önünde
bulundurulur.
SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARININ ÇOĞU KIZDIR ANCAK DOĞAL VE UYGULAMALI
BİLİMLER ALANINDA DAHA ÇOK ERKEK MEZUN VARDIR
Bütün ülkelerde, 'eğitim', 'beşeri bilimler ve sanat', 'sosyal bilimler, işletme ve hukuk' ve 'sağlık ve sosyal hizmet'
alanlarında mezun olan kızların sayısı erkeklerden rahatlıkla daha fazladır.
Malta (%69) ve Türkiye (%54) dışında, 'eğitim' alanından mezun olan kişilerin en az %70'i kızdır. Estonya,
İtalya ve Letonya'da, kızların oranı %90'dan fazladır. Kızların bu aynı rakamsal üstünlükleri, Avrupa ülkelerinin
büyük çoğunluğunda mezunların %75'inden fazlasını oluşturdukları, 'sağlık ve sosyal hizmetler' alanlarında da
görülür. Estonya, Letonya ve İzlanda'da, bu alanda mezun olan kızların oranı %90'a ulaşmaktadır.
“Beşeri bilimler ve sanat” ve “sosyal bilimler, işletme ve hukuk” alanları 2006 yılıyla benzer özellikler
göstermektedir, her iki alanda da, AB-27 ortalaması mezunların %60'tan fazlasının kız olduğunu
göstermektedir, fakat “sosyal bilimler, işletme ve hukuk” alanında özellikle bazı önemli ulusal değişkenler
bulunmaktadır. Estonya, Letonya, Litvanya ve Finlandiya'da kız mezunların %70'i “sosyal bilimler” alanından
gelirken Danimarka, Almanya ve Hollanda'da kız ve erkek mezunları arasında nispeten denge vardır.
Neredeyse her yerde, sayıca, kızlardan daha fazla erkek 'mühendislik, üretim ve inşaat' ve 'fen, matematik ve
bilgi işleme' okumaktadır (Şekil C18), bu gerçek de ayrıca bu alanlardaki mezunların istatistiklerinde
gösterilmektedir. AB-27 ortalaması, bu mezunların %75'inden fazlasının erkek olduğunu göstermektedir.
Ancak, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Portekiz, Romanya ve o kadar olmasa da Yunanistan, Polonya,
Slovakya ve Slovenya'da kızların %30'dan fazlası “mühendislik” alanında mezun olmaktadır. Erkek mezunların
net bir sayısal yaygınlıkla mezun oldukları diğer bir alan ise “fen, matematik ve bilgisayar” alanıdır. Mezunların
%80'inin erkek olduğu Hollanda dışında, bu alandaki erkek mezunların yüzdesi asla %75'i geçmemektedir.
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Cinsiyet dengesinin bu alanda en eşit olduğu ülkeler Bulgaristan, İtalya ve Romanya'dır.
Son olarak, ilginç bir gelişme “hizmetler” alanında görülebilir, burada AB-27 ülkelerindeki kız mezunların
ortalama sayısı %55 civarındadır ve 2002 ve 2006 yılları arasında bu alanda kız mezunların önemli bir artışı
olmuştur. Estonya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Macaristan, Malta ve Avusturya'da yılda %5'ten fazla oransal
büyüme ile karşılaşılmıştır.
Şekil F8: Kızların aldığı yükseköğretim diplomalarının (ISCED 5 ve 6) oranı, eğitim ve yetiştirme alanına göre,
2006

A
C
E
G

Eğitim ve yetiştirme
Sosyal bilimler, işletme ve hukuk
Mühendislik, imalat ve inşaat
Sağlık ve bakım

B
D
F
H

Beşeri bilimler ve sanat
Fen, Matematik ve bilgisayar
Tarım ve veterinerlik bilimleri
Hizmetler

Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not: Şekil F9
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AB-27: Ortalama, Eurostat tarafından yapılan tahmindir.
Belçika (BE nl): Üniversite dışı yüksek öğretimde verilen ikinci diplomaların küçük yüzdesi dahil edilmemiştir.
Estonya: Yüksek lisans dereceleri (ISCED 5A) dahil değildir.
İtalya: ISCED 5A düzeyi ikinci ve daha sonraki dereceler ve ISCED 6 düzeyi dahil değildir.
Kıbrıs: Yurtdışında mezun olmuş öğrenciler dikkate alınmamıştır.
Romanya: İkinci diplomalar ve ISCED 6. düzey programları dahil değildir.
Açıklayıcı not
Bu gösterge belli bir alandaki mezunların sayısı yüksek öğretimdeki mezunların toplam sayısına bölünerek elde
edilir.
Sonuç yüzle çarpılır. 'Bilinmeyen çalışma alanlarındaki' mezunların sayısını paydadan hariç tutar ancak
bilinmeyen alandaki her bir ülkeye ait toplamlar eklerde gösterilir. Mezunlar veri toplama referans dönemi
süresince bir yüksek öğretim diploması elde eden kişilerdir. Birçok ülkede, referans dönemi takvim yılıdır ancak
bazı ülkeler akademik yılı benimsemektedirler. Bir yüksek öğretim diplomasının verilmesine ilişkin koşullar
ulusal kriterler uyarınca belirlenir.
ISCED 5A ve 5B (ilk ve ikinci devreler) düzeylerinin yanında ISCED 6 düzeyindeki tüm mezunlar dikkate
alınır.
FEN VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ MEZUNLARIN ORANINDA ÜLKELER ARASINDAKİ
EŞİTSİZLİK AZALMAKTADIR
“Fen ve teknoloji” alanında 20-29 yaşları arasındaki her 1 000 kişi başına düşen yükseköğretim mezunlarının
sayısı 2002-2006 arası dönemde birçok ülkede artmıştır. AB'de, “fen ve teknoloji” alanında 20-29 yaşları
arasındaki her 1 000 kişi başına düşen mezunların sayısı 2002'de 11'den 2006'da 13'e yükselmiştir.
2006 yılında, verilerin mevcut olduğu ülkelerin çoğunda “fen ve teknoloji” alanında 20-29 yaşları arasındaki
her 1 000 kişi başına düşen mezunların sayısı 10 ila 15 arasındaydı. Ancak, iki grup ülke bu görüntünün zıt
taraflarında durmaktadır. Bir tarafta, Fransa, İrlanda, Litvanya, Finlandiya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta “fen ve
teknoloji” alanında 20-29 yaşları arasındaki her 1 000 kişi için 15 mezundan fazla bulunurken, diğer tarafta,
Yunanistan, Kıbrıs, Macaristan ve Malta'da bu alanda 20-29 yaşları arasındaki her 1 000 kişi için 6 mezunla en
düşük oran bulunmaktadır. Malta ve Kıbrıs'ta bu bulgular, kısmen bu alanlarda üniversite eğitimi için sınırlı
olanakların olmasıyla açıklanmıştır.
Bu dönemdeki genelde olumlu eğilime rağmen, Danimarka, Estonya, İrlanda, Fransa İtalya ve Letonya'da 2006
yılında her 1 000 kişi için “fen ve teknoloji” alanındaki mezunların oranının yüzdesi 5 puandan daha fazla
düşmüştür. Ancak, bütün bu ülkeler (İtalya hariç) AB-27 ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Beş yıllık
dönem (2002-2006) analiz edildiğinde, sadece dört ülkede (Bulgaristan, İspanya, Slovenya ve Birleşik Krallık)
“fen ve teknoloji” alanındaki mezunların oranında bir düşüş yaşanmıştır.
Şekil F9: 20-29 yaşlarında her 1000 kişi başına düşen, fen ve teknoloji alanındaki yükseköğretim düzeyi
(ISCED 5 ve 6) mezunların sayısındaki değişiklikler, 2002-2006
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Kaynak: Eurostat, UOE (veri Temmuz 2008'de alınmıştır).
Ek Not
Belçika (BE nl): Üniversite dışı yüksek öğretimde verilen ikinci diplomaların küçük yüzdesi dahil edilmemiştir.
Estonya: Yüksek lisans dereceleri (ISCED 5A) dahil değildir.
İtalya: ISCED 5A düzeyi ikinci ve daha sonraki dereceler ve ISCED 6 düzeyi dahil değildir.
Kıbrıs ve Lihtenştayn: Yurtdışında “fen ve teknoloji” alanından mezun olmuş öğrenciler mezunların sayısına
dahil edilmemiş fakat toplam nüfus içerisine dahil edilmişlerdir, bu yüzden oran eksik değerlendirilmiştir.
Romanya: İkinci diplomalar ve ISCED 6. düzey programları dahil değildir.
Açıklayıcı not
Bu gösterge, her yaştan “fen, matematik ve bilgisayar” ile “mühendislik, üretim ve inşaat” mezunlarının sayısını
20-29 yaşları arasındaki toplam nüfusa bölmek suretiyle elde edilmektedir. Elde edilen sonuç 1000 ile
çarpılmaktadır.
Mezunlar, veri toplama referans dönemi içerisinde yüksek öğretim yeterliği alan kişilerdir. Birçok ülkede,
referans dönemi takvim yılıdır, ancak bazı ülkeler akademik yılı kabul etmektedir. Yüksek öğretim yeterliği
verilmesi ile ilgili şartlar ulusal kriterlere göre belirlenmektedir.
ISCED 5A ve 5B düzeyindeki (birinci ve ikinci döngüler) tüm mezunlar ve ayrıca ISCED 6. düzeydekiler
dikkate alınmaktadır. Payda 1 Ocak'taki nüfusa tekabül etmektedir.
SÖZLÜKÇE VE İSTATİSTİKSEL ARAÇLAR
I. Sınıflandırmalar
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED 1997)
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED), eğitimle ilgili istatistiklerin uluslararası düzeyde
derlenmesine elverişli bir araçtır. İki adet çapraz sınıflandırma değişkenini içerir: genel/mesleki/meslek öncesi
oryantasyonu ve eğitim/işgücü piyasası yönlenmesi gibi ek boyutları da içeren eğitim düzeyleri ve alanları.
Mevcut sürüm olan ISCED 97 (1), yedi ayrı eğitim düzeyini öngörmektedir. Ampirik olarak ISCED, eğitim
programlarının eğitim düzeylerine tahsis edilmesine yardımcı olabilecek çeşitli kriterler bulunduğunu
varsaymaktadır. İlgili eğitimin düzeyine ve tipine bağlı olarak, ana ve yan kriterler arasında hiyerarşi içeren bir
derecelendirme sistemi kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır (tipik giriş yeterliği, minimum giriş şartları,
minimum yaş, personel yeterliği vs.).
ISCED 0: Okul-Öncesi Eğitim
İlköğretime başlamadan önce organize ders sürecinin ilk aşaması olarak tanımlanmaktadır. Okul ya da merkez
odaklı olup, en az 3 yaşındaki çocuklar için geliştirilmiştir.
ISCED 1: İlköğretim
Bu düzey 5 ila 7 yaşları arasında başlar, tüm ülkelerde zorunludur ve genellikle dört ila altı yıl sürer.
ISCED 2: Ortaöğretim birinci kademe
İlköğretim düzeyinin temel programlarına devam edilir, ancak öğretim tipik olarak daha çok konu odaklıdır.
Genellikle, bu düzeyin sonu zorunlu eğitimin de sonu olmaktadır.
ISCED 3: Ortaöğretim ikinci kademe (Lise)
Bu düzey genellikle zorunlu eğitimin sonu ile birlikte başlar. Giriş yaşı tipik olarak 15 ya da 16'dır. Giriş
yeterlikleri (zorunlu eğitimin sonu) ve diğer minimum giriş şartları genellikle gereklidir. Dersler çoğunlukla,
ISCED 2. düzeye kıyasla daha konu ağırlıklıdır. ISCED 3. düzeyin tipik süresi iki ila beş yıldır.
ISCED 4: Ortaöğretim sonrası yüksek okul harici öğretim
Bu programlar, ortaöğretim ve yükseköğretim arasındaki sınırda yer alır. ISCED 3 mezunlarının bilgi düzeyini
genişletme amacına yöneliktirler. Tipik örnekler olarak öğrencileri 5. düzeydeki derslere ya da doğrudan işgücü
piyasasına girmeye hazırlayan programlar gösterilebilir.
ISCED 5: Yüksek öğretim (birinci aşama)
Bu programlara girmek için genellikle ISCED 3. ya da 4. düzeyin başarılı şekilde tamamlanması gerekmektedir.
Bu düzey, büyük ölçüde teorik tabanlı olan akademik yüksek öğretim programlarını (A tipi) ve genellikle A tipi
programlardan daha kısa olan ve işgücü piyasasına girişi hedefleyen mesleki yüksek öğretim programlarını (B
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tipi) içermektedir.
ISCED 6: Yükseköğretim (ikinci aşama)
Bu düzey, ileri araştırma yeterliğine ulaştıran yüksek öğretim çalışmaları (Ph.D. ya da doktora) için ayrılmıştır.
(1) http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=3813_201&ID2=DO_TOPIC
Coğrafi Birimler İstatistiksel Terimler (NUTS)
Eurostat'ın Sınıflandırmalar Sunucusu'na (RAMON) bakınız:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon
Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırması, 1988 (ISCO-88)
Eurostat'ın Sınıflandırmalar Sunucusu'na (RAMON) bakınız:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon
II. Tanımlar
Aktif nüfus (ekonomik bakımdan aktif nüfus/işgücü): İşgücü anketinde yer alan tanıma göre, çalışan ve işsiz
kişilerin toplamı.
Temel brüt yıllık maaş: İşveren tarafından yıl içerisinde ödenen tutar; buna ikramiyeler, zamlar ve geçim
maliyeti ile ilgili çeşitli ödenekler, (varsa) artı bir maaş ikramiye ve ücretli izinler dahildir; maaştan işverenin
ödediği sosyal sigorta primleri ve emeklilik katkı payları kesilir. Bu maaşta kaynağında vergilendirme ya da
başka herhangi bir vergi düzenlemesi veya mali yardımlar ve ek ödemeler (örneğin diğer yeterlikler, kıdem,
fazla mesai ya da ek zorunluluklar, coğrafi konum veya karma veya problemli sınıflara der verme zorunluluğu,
barınma, sağlık ya da seyahat masrafları ile ilgili) dikkate alınmaz.
Sermaye harcaması: Bir yıldan daha uzun ömürlü olan öz varlıklar. Bu terim, binalar (taşınmaz mülkler)
üzerindeki inşaat, yenileme ya da önemli onarım işleri ve ayrıca ekipman, mobilya, bilgisayarlar (taşınabilir
mülkler) ile ilgilidir. Ancak belirli bir tutarın altındaki küçük harcamalar işletim harcamaları başlığı altında
mütalaa edilmektedir.
Devlet memuru: Devlet sektöründeki ya da özel sektördeki geçerli sözleşme yönetmeliklerinden ayrı bir
mevzuat uyarınca resmi makamlarca (merkez, il ya da ilçe düzeyinde) çalıştırılan öğretmen. Yapılandırılmış
kadro sistemlerinde, öğretmenler genellikle ömür boyu kadrolu memur olarak ilgili merkez ya da il makamı
tarafından işe alınırlar, bunlar eğitim için en üst düzey yetkiye tekabül eder.
Eşzamanlı model: Başlangıcından itibaren genel öğretmen eğitimini bir ya da daha fazla konuda teorik ve
uygulamalı mesleki eğitim ile birleştiren ilk öğretmen eğitim programı.
Birbirini izleyen (ardıl) model: İki kademeli ilk öğretmen eğitim programı. Öğrenciler belirli bir alanda diploma
almak amacıyla ilk olarak genel eğitim alırlar. Bu dönemin sonunda ya da sonuna yakın, öğrenciler ilk mesleki
eğitim programına kaydolurlar ve öğretmen olma hakkını ve yeterliğini kazanırlar.
Cari harcama: Devam eden yıl içerisinde kullanılan her yıl yenilenmesi gereken mallar ve hizmetler. Bunlar,
personel ve işletim harcamalarını da içermektedir.
Eğitim amaçlı okul öncesi kurumlar ya da ortamlar: Personelin (bir grup çocuktan sorumlu) kurumlar eğitim
bakanlığına bağlı olsun ya da olmasın burada belirtilen eğitim yeterliliklerine sahip olması gereken kurumlar ya
da ortamlar.
Çalışan kişiler: İşgücü anketinde yer alan tanıma göre, referans haftası içerisinde (bir saat gibi kısa bir süre bile
olsa) para ya da kazanç karşılığında herhangi bir iş yapmış olan ya da o sırada çalışmayan ancak geçici olarak
gitmedikleri bir iş sahibi olan kişiler. Aile içerisinde çalışanlar da dahildir.
Sözleşmeli çalışanlar: İşgücü anketinde yer alan tanıma göre, şayet bir çalışan ve bir işveren belli bir işin bitiş
tarihi olarak spesifik bir tarih, bir işin tamamlanması ya da yerine bakılan çalışanın geri dönmesi gibi objektif
şartlar belirlemişler ise o iş geçici iştir. Sınırlı süreye sahip bir iş akdi söz konusu ise, genellikle sözleşmenin
hangi şartlar üzere sona ereceği belirtilir.
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İşveren kurum: Öğretmenlerin atanması, çalışma koşullarının belirlenmesi (varsa diğer ortaklarla birlikte) ve bu
şartların yerine getirilmesinin sağlanmasından doğrudan sorumlu olan makam. Buna öğretmenlerin maaşlarının
ödenmesi de dahildir, ancak bu amaca yönelik fonlar bu makamın kendi bütçesinden sağlanmak zorunda
değildir.
Okulların bir kurum olarak değerlendirilmesi: Okul çalışanlarının etkinlikleri üzerine odaklanan, ancak bu
etkinlikler için ilgili okulun mensuplarından birine ya da daha fazlasına bireysel sorumluluk yüklemek gibi bir
amacı olmayan değerlendirme. Bu türden değerlendirmenin amacı okulun performansını ve sonuçlarını
izlemek ya da iyileştirmek olup, Sözlükçe ve İstatistiksel araçlar bu değerlendirmede elde edilen bulgular
bireysel değerlendirmeler içermeyen genel bir rapor halinde sunulur. Okul yöneticilerinin tüm okul faaliyetleri
(kendilerinin sorumlu olmadığı etkinlikler de dahil olmak üzere) ile ilgili olarak mercek altında olduğu ve
bulguların ilgili okulun kalitesini artırmak için kullanıldığı durumlarda, bu işleme bir tüzel kişi olarak okulun
değerlendirilmesi gözüyle bakılır. Buna karşılık, okul yöneticilerinin yalnızca kendileri ile ilgili olarak tek
başına değerlendirildiği durumlarda, okul kurulunun ya da konseyinin personel yönetimi veya kaynak yönetimi
faaliyetleri dikkate alınmaz.
Öğretmenlerin bireysel olarak değerlendirilmesi: Öğretmenlere yol gösterilmesi ve bireyler olarak işlerini
geliştirmelerine yardımcı olunması için çalışmaları hakkında görüş bildirilmesi. Bu görüşler, gözleme tabi olan
öğretmene bizzat yazılı ya da sözlü olarak bildirilir.
Avrupa İstatistik Sistemi (ESS): AB Üye Ülkeleri, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de resmi istatistikleri
toplayan Eurostat ve İstatistik Enstitüsü, bakanlıklar, organlar ve merkez bankalarından oluşmaktadır.
Aday Öğretmenlik Aşaması ya da İşbaşı Yeterliği: Öğretmen adaylarının, hizmet öncesi eğitimi ile tam zamanlı
meslek yaşamına geçişleri arasında zorunlu bir geçiş dönemi. Başlangıç eğitimin nihai aşaması olarak muamele
edilmektedir. Bu aşama, önemli bir destek ve gözetim boyutunu ve ayrıca öğretme becerilerinin resmi olarak
değerlendirilmesini bünyesinde barındırmaktadır. Bu dönem boyunca, öğretmenler henüz yeterlik sahibi
değildir ve genellikle “aday” ya da “eğitim katılımcısı” olarak görülürler. Gerçek çalışma ortamında (okulda)
önemli miktarda zaman geçirirler; burada yeterlik sahibi öğretmenlerin yaptığı işleri tam ya da kısmi
sorumlulukla üstlenip yaparlar ve bu etkinlikleri karşılığında ücret alırlar.
Öğrencilere yönelik maddi destek: UOE anketinde yer alan tanıma göre, bunun bir tarafta bursları ve diğer
destekleri, diğer tarafta ise öğrenci kredilerini kapsadığı anlaşılmaktadır. Birinci kategori teorik olarak katı
anlamı ile bursları, daha geniş anlamı ile bursları (bağışlar, ödüller vs.), öğrenciler için ayni ya da nakdi cinsten
temin edilen her türden özel desteğin değerini (ücretsiz seyahat ya da toplu taşımada indirim gibi) ve ayrıca aile
indirimlerini ve veliye bağımlı durumda olan öğrenciler için vergi indirimlerini içermektedir. Vergi avantajları
dahil değildir. İkinci kategori ise kredileri içermektedir; bu kredilerin burada brüt tutarı dikkate alınmaktadır
(yani önceki yıllardan kredi alanlardan gelen geri ödemeler düşülmemektedir).
Esnek zaman çizelgesi: Ya çeşitli zorunlu derslere tahsis edilmesi gereken sürenin sabit olarak belirlenmediği ya
da bunlara tahsis edilen süreye ek olarak müfredatta öğrencilerin veya okulun istediği derse ayırabileceği belirli
ders saatlerinin öngörüldüğü anlamına gelir.
Genel öğretmen eğitimi: Genel dersler ve yeterlik alındıktan sonra öğretilecek olan konularda uzmanlaşılması
için alınan dersler. Dolayısıyla bu derslerin amacı, eğitim alanlara bir ya da iki ders alanında kapsamlı bilgi ve iyi
düzeyde genel bilgi sağlamaktır.
Gayri safi yurtiçi hasıla (GDP-GSYİH): Ülkede yerleşik üretim birimlerinin yürüttüğü üretim etkinliğinin nihai
sonucu.
Gayri safi milli gelir (GNI-GSMH): GSYİH eksi yerleşik birimler tarafından yerleşik olmayan birimlere
ödenecek temel gelir, artı yerleşik birimler tarafından dünyanın geri kalanından alınacak temel gelir. Küçük açık
ekonomilerde büyüyen GSYİH ve GNI farkını yansıtır, bu farkın nedeni üretim tesislerini orada kuran
denizaşırı şirketler tarafından uygulanan büyük ve giderek artan kar iadeleridir.
İşgücüne dahil olmayan kişiler: İşgücü anketinde yer alan tanıma göre, çalışan ya da işsiz olarak
sınıflandırılmayan kişiler.
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Okulların iç değerlendirmesi: Okul topluluğu üyeleri, yani okul etkinliklerine doğrudan katılım gösteren kişiler
veya gruplar (ör. okul yöneticisi, öğretmenler, idareciler ve öğrenciler) veya bunlar ile doğrudan ilgili olan
kişilerce (ör. aileler ya da yerel topluluk temsilcileri) tarafından yapılan değerlendirme.
Başarılı şekilde tamamlanan düzey: LFS anketinde yer alan tanıma göre, sertifikasyonun söz konusu olduğu
durumlarda bir sertifika veya diploma alma ile ilgili ifade. Sertifikasyonun olmadığı durumlarda ise, başarılı
tamamlama tam devam ile ilişkilendirilmelidir. En yüksek düzeyi belirlerken, hem genel hem de mesleki eğitim
dikkate alınmalıdır.
Eğitim sisteminin izlenmesi: Bu türden izlemenin birden fazla amacı vardır; bunlar arasında sistemin yakından
incelenmesi, kalitesi hakkında rapor verilmesi ve performansını artıracak şekilde adapte olmasının sağlanması
yer almaktadır. Ulaşmaya çalışması gereken standartların ve hedeflerin ve ayrıca gereken şekilde adapte
olabilmesi için lazım gelen düzenleyici mekanizmaların açık şekilde tanımlanmış olduğu varsayılabilir. Okul
düzeyinde ya da yerel, bölgesel veya ulusal düzeylerde gerçekleşebilir.
İlgili düzeye ve hangi ülke olduğuna bağlı olarak farklı referans kriterleri kullanılabilir. Bunlar okul geliştirme
(ya da eylem) planları, okulun kendi üzerinde yaptığı değerlendirmenin sonuçları, dış incelemeler, özel olarak
hazırlanmış performans göstergeleri, yetkinlik eşiklerinin tanımlanması ya da nihai şartlar, ulusal ya da
uluslararası değerlendirmeler (PIRLS, TIMSS, PISA vs. dahil) ya da uzmanlar veya özel makamlar ile çalışma
(örneğin, bir reformu izlemek için kurulmuş bir konsey) ile ilgili olabilir.
Toplam çalışma süresi (öğretmenlerin): Ders saati, okulda bulunulan saatler ve okul dışında yapılabilecek olan
sınav ve ödevlerin değerlendirilmesi etkinlikleri ile geçirilen saatlerin toplamı. Bu toplam haftalık süre normal
olarak toplu iş sözleşmelerinde görüşülen süreye tekabül etmektedir (haftada 40 saat).
Yarım gün çalışma: UOE anketinin tanımı uyarınca, tam gün iş yükünün %90'ından daha düşük olan iş yükü.
Her düzeyde yarım gün çalışma dikkate alınmaktadır.
Öğretmenlerin mesleki eğitimi: Geleceğin öğretmenlerine gelecekte yapacakları iş ile ilgili olarak teorik ve
uygulamalı bilgiler sağlar. Psikoloji, öğretim yöntemleri ve metodoloji derslerine ek olarak, (genellikle)
ücretsiz staj (ilgili sınıftan sorumlu öğretmen gözetiminde ve eğitim kurumundaki öğretmenler tarafından
periyodik değerlendirmeye tabi olarak).
Özel okullar/kurumlar: Doğrudan ya da dolaylı olarak bir sivil toplum kuruluşu (kilise, sendika, özel bir
teşebbüs ya da başka herhangi bir kuruluş) tarafından idare edilen ve UOE anketinde yer alan tanıma göre
finansmanının %50'sinden fazlasını resmi makamlardan alıyorsa devlete bağımlı sayılan okullar/kurumlardır.
Özel okullar eğer finansmanlarının %50'den azını kamu sektöründen alıyorlarsa bağımsız sayılırlar.
Sözleşmeli kamu sektörü çalışanı: Genellikle yerel makamlar tarafından çalıştırılan ya da okullar tarafından
genel istihdam mevzuatı çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretmen.
Devlet okulları/kurumları: Doğrudan ya da dolaylı olarak bir kamu eğitim yetkilisi tarafından idare edilen
okullar/kurumlar.
Satın alma gücü paritesi (PPP): Ulusal bir para birimi cinsinden ifade edilen ekonomik göstergeleri farklı ulusal
para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen yapay bir para birimine dönüştüren bir para birimi dönüşüm kuru.
Başka bir deyişle PPP, Satın Alma Gücü Standardı (PPS) adı verilen yapay bir ortak para birimine dönüştürme
sürecinde ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırır.
Satın alma gücü standardı (PPS): Avrupa Birliği'nde ülkeler arasındaki fiyat düzey farklılıkları ortadan
kaldırılacak şekilde uzamsal karşılaştırmalar yapmak amacıyla ekonomik toplamlar hacmini ifade etmek için
kullanılan yapay ortak referans para birimi. PPS cinsinden ekonomik hacim toplamları, bunların ulusal para
birimlerindeki orijinal değerleri ilgili PPP'ye bölmek suretiyle elde edilir. Dolayısıyla PPP tüm ülkelerde aynı
mal ve hizmet hacmini satın alırken, farklı ülkelerde aynı hacimde mal ve hizmet almak için fiyat düzeylerine
bağlı olarak farklı miktarlarda ulusal para birimlerine ihtiyaç duyulmaktadır
Kayıt ücretleri: Kayıt ve/veya sertifika ile ilgili olan ve öğrenciler tarafından ödenen ücretler.
Okul: Bir okul yöneticisi veya bir yönetim organı tarafından temsil edilen tüzel kişi. Okul yönetim organının bu
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bağlamda kabul edilebilmesi için okul düzeyinde yerleşik olması şarttır. Ancak yine de okul dışından kimseler
içerebilir; mesela yerel topluluğu temsil eden kişiler.
Eğitim Beklentisi: Mevcut kayıt örüntülerinin değişmeden kalması durumunda 5 yaşındaki tipik bir çocuğun
okulda kayıtlı kalacağı tahmini yıl sayısı. Her yaş için tek yıllık net kayıt oranları (yıl cinsinden ifade edilir)
eklediğimizde bu yaşları kapsayan dönem için tahmini bir değer elde ederiz (yıl cinsinden). Tüm yaşlar için tek
yıllık net kayıt oranlarını eklediğimizde bir ömür boyunca beklenen tahmini eğitim yılı sayısını elde ederiz. Bu
türden tahmini değer, mevcut kayıt örüntüleri değişmeden kalırsa kati olacaktır. Tahmini değerler sayım
verilerine dayanmaktadır, yani yarım gün ve tam gün çalışmalar arasında bir ayrım gözetilmemektedir.
Okul müdürü: Yalnız başına ya da kurul veya konsey gibi idari bir organ bünyesinde bir okulun yönetiminden
sorumlu olan kimse. Koşullara bağlı olarak, ilgili kişi eğitim sorumluluklarını (ders vermek buna dahildir, ancak
zaman çizelgesi, müfredatın uygulanması, ne öğretileceğine ve hangi materyal ve yöntemlerin kullanılacağına
karar verilmesi, öğretmenlerin ve performanslarının değerlendirilmesi vs. gibi alanlarda kurumun genel işleyişi
ile ilgili görevleri de içerebilir) ve/veya mali sorumlulukları (genellikle okula tahsis edilen kaynakların idare
edilmesi ile sınırlıdır) da yerine getiriyor olabilir.
Tek yapılı sistem: Eğitim, zorunlu okul döneminin başından sonuna kadar kesintisiz bir şekilde verilir;
ilköğretim ve ortaöğretim arasında geçiş yoktur; genel eğitim tüm çocuklar için aynı şekilde uygulanmaktadır.
Öğrencilerin ders süresi: Ulusal minimum tavsiyelere dayalı olan ulusal minimum öğrenci iş yükü. İlköğretimin
ya da tam gün zorunlu genel ortaöğretimin her bir yılı için iş yükü, ortalama minimum günlük yük, yıl
içerisindeki öğretim günlerinin sayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanmaktadır. Dinlenme amaçlı ya da her
türden diğer teneffüsler ve ayrıca seçmeli derslerde geçirilen süreler dikkate alınmamaktadır. Minimum ders
süresinin toplam yıllık miktarları alt alta toplanmak suretiyle ilköğretimin ya da tam gün zorunlu genel
ortaöğretim için saat cinsinden toplam minimum iş yükü elde edilmektedir. Bu değerler, her iki düzeye tekabül
eden yıl sayısına bölünmektedir.
Ders süresi (öğretmenlerin): Öğretmenlerin öğrenci grupları ile birlikte geçirdikleri ders saatlerinin sayısı (net
teneffüsler için ayrılan süre hariç).
Okulda bulunma süresi (öğretmenlerin): Okuldaki veya okul yöneticisi tarafından belirtilen başka bir yerdeki
görevleri yerine getirmek için kullanılabilen süre. Bazı durumlarda bu, ders süresine ilave bir süre için kullanılır,
bazı durumlarda ise ders saatleri de dahil olmak üzere okulda bulunulan süre şeklinde kullanılır (ders saatleri
merkezi olarak belirlenmiyorsa).
Toplam kamu eğitim harcaması: Eğitim kurumları, hane halkı ve firmalara doğrudan transfer edilen kamu
kaynaklarını içeren, eğitimle ilgili toplam kamu harcamaları.
Genel olarak devlet sektörü eğitim harcamalarını okulların cari ve sermaye harcamaları için doğrudan
sorumluluk üstlenmek (okulların doğrudan kamu finansmanına tabi olması) ya da öğrencilere ve ailelerine mali
destek sağlamak (devlet bursları ve kredileri) ve özel iş sektörünün veya sivil toplum kuruluşlarının eğitim
etkinliklerini sübvanse etmek (hane halkına ve firmalara aktarım) suretiyle finanse etmektedir. Yüksek
öğretime yönelik direkt kamu finansmanı, yüksek öğretim kurumlarının fonlarının hem eğitim hem de AR-GE
etkinlikleri için ayrılmış genel bütçelerden sağlandığı belirli ülkelerde araştırma ve geliştirme harcamalarını
içerebilir.
Öğrenim ücretleri: Bir ülkeden diğerine farklılık arz eden kavramları kapsamaktadır. Bazı ülkelerde yalnızca
öğrenciler tarafından ödenen ücretler anlamına gelmektedir. Yine bazı ülkelerde ise yüksek öğretim kurumları
tarafından üstlenilen ve tüm öğrenciler veya öğrencilerin çoğunluğu adına yetkili resmi makam tarafından
karşılanan eğitim maliyeti anlamına gelmektedir. Bu yayında, bu iki durumdan ikincisi ücretsiz eğitimle aynı
şey olarak algılanmaktadır.
İşsiz kişiler: İşgücü anketinde yer alan tanıma göre, yaşları 15 ila 74 arasında bulunan ve referans haftası
içerisinde a) işsiz olan, yani işi olmayan veya ücretli bir işte (bir saat ya da daha uzun bir süre) veya serbest
meslek sahibi olan, b) şu anda çalışabilecek durumda olan, yani referans haftayı izleyen iki hafta sona ermeden
önce ücretli bir işte ya da serbest meslekte çalışabilecek durumda olan ve c) aktif şekilde iş arayan, yani referans
haftası ile birlikte sona eren dört haftalık dönem içerisinde ücretli bir iş bulmak ya da serbest meslek işi kurmak
için spesifik girişimlerde bulunmuş olan ve ayrıca daha sonra başlamak üzere iş bulanlar, yani en fazla üç ay
içerisinde çalışmaya başlayacak olanlar.
İşsizlik oranı: İşgücünün yüzdesi olarak ifade edilen işsiz kimseler.
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III. Veritabanları
UOE veritabanı
UOE (UNESCO/OECD/Eurostat) veri toplama aracı sayesinde bu üç kuruluş, idari kaynakları kullanarak
eğitim sistemlerinin temel özellikleri hakkında uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir verileri yıllık bazda
müştereken toplayabilmektedir. Veriler ISCED 97 sınıflandırmasına göre toplanmakta ve kayıtları, yeni
girişleri, mezunları, eğitim personelini ve eğitim harcamalarını kapsamaktadır. Spesifik ayrıntılar arasında
eğitim düzeyi, cinsiyet, yaş, müfredat tipi (genel, mesleki), çalışma biçimi (tam gün/yarım gün), kurum tipi
(resmi/özel), araştırma alanı ve uyruk yer almaktadır.
2006/07 UOE koleksiyonu için kullanılan ve bu yayına dahil edilen verilerin de alındığı metodoloji ve anketlere
Eurostat Temel ve Mesleki Eğitim ve Kültür İstatistikleri Internet sitesinden (2) erişilebilmektedir.
(2) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/introduction
Demografi Veritabanı
Eurostat, ulusal istatistik kurumlarına gönderilen yıllık bir ankete verilen cevaplardan ulusal demografik veriler
toplamaktadır. Yıllık ulusal nüfus tahminleri, ya en güncel nüfus sayımına ya da nüfus kayıtlarından alınan
verilere dayanmaktadır. Önemli Veriler'in bu sürümünde yer alan demografik verilerin referans yılı 2006/07'dir.
Topluluk İşgücü anketi (LFS)
1983'ten bu yana her yıl yapılmakta olan İşgücü Anketi, Avrupa Birliği'nde istihdam ve işsizlik ile ilgili
istatistiklerin ana kaynağı durumundadır. Bu örnek araştırma, bireyleri ve hane halklarını hedef almaktadır.
Sorular temel olarak istihdam ve iş arama hususlarının özellikleri ile ilgilidir. Bu araştırma ayrıca, araştırma
öncesindeki dört hafta içerisinde iştirak edilen genel ve mesleki eğitim çalışmaları ile ilgili sorular ve ISCED 97
sınıflandırmasına göre ulaşılan eğitimin düzeyi hakkında bilgiler de içermektedir. LFS'de kullanılan kavramlar
ve tanımlar, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1982 yılında düzenlenen 13. Çalışma İstatistikçileri
Konferansı'nda kabul edilen tavsiyelerde yer alan kavram ve tanımlara dayanmaktadır.
1897/2000 (EC) sayılı Komisyon Yönetmeliği'nde, Avrupa Birliği içerisindeki istatistiksel verilerin
karşılaştırılabilirliğini artırmak amacıyla işsizliğin kati bir tanımı yapılmaktadır. Bu tanım, Uluslararası
Çalışma Örgütü'nün tavsiyeleri ile de tutarlıdır. Aşağıdaki tanımların tamamı, 15 yaşında ve üzerinde olup da
özel hane halkı içerisinde yaşayan bireyler için geçerlidir.
Çeşitli ülkeler için maksimum referans dönemi eşitliği elde etmek ve Temel Veriler içerisinde yer alan verilerin
tutarlılığını devam ettirmek için, bu sürümde referans yılın ikinci çeyreğine ait verilere yer verilmiştir (NisanHaziran). İngiltere ve İrlanda'ya ait sonuçlar referans yılın bahar dönemine ait veriler iken, Fransa ve Avusturya
verileri ilk çeyreğe aittir. LFS'den alınan istatistiklere ait referans dönemi 2007 bahar dönemidir.
Tüm araştırmalar gibi, LFS de bir nüfus örneğine dayalıdır. Dolayısıyla bulguları örnekleme koşullarından ve
bunlarla ilişkili hatalardan etkilenebilir. Bu sürümde yer alan ulusal veriler, Eurostat tarafından tavsiye edilen en
yüksek güvenilirlik eşiklerine uygundur. Yeterli bir güvenilirlik eşiğine uymayan veriler yok sayılmış (:) işareti
ile gösterilmiştir.
Ulusal Hesaplar Veritabanı
Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (kısaca 'ESA 1995', 'ESA' ya da kimi zaman 'sistem' olarak da
bilinir), bir 'toplam ekonominin' (yani bir bölge, ülke ya da ülkeler grubu), bileşenlerinin ve diğer 'toplam
ekonomiler' ile olan ilişkilerinin sistematik ve ayrıntılı bir şekilde açıklanması amacına yönelik uluslararası
düzeyde karşılaştırılabilir bir hesaplama çerçevesidir. Bu sürümde Ulusal Hesaplar ile ilgili olarak yer alan
verilerin referans yılı 2006'dır.
OECD ve IEA Veritabanları (sırasıyla PISA 2006 ve PIRLS 2006)
Performansı ölçmenin yanı sıra, PISA ve PIRLS araştırmaları bulguları açığa çıkaracak okul ve aile bağlamlı
değişkenleri tespit etmeye yönelik anketler de içermektedir. Bu anketler, PISA araştırması süresi içerisinde okul
yöneticilerine ve öğrencilerine, PIRLS araştırmasında ise öğretmenlere ve öğrenci ailelerine gönderilmiştir. Bu
yayında yer alan 30 gösterge bu diğer anketlerden elde edilen cevaplar kullanılarak hazırlanmıştır.
- Örnekleme prosedürü çerçevesinde, okullar ve sonrasında öğrenciler seçilmiştir (35 adet 15 yaşındaki öğrenci
ya da bir ilköğretimin dördüncü sınıfı). Devam ettiği okulun yerine ya da büyüklüğüne bakılmaksızın her
öğrenciye eşit seçilme olasılığı sağlayacak şekilde yapılmasına gayret gösterilmiştir. Bu amaçla, örnekleme
öncesinde okullar ağırlıklı olarak değerlendirmeye tabi tutulmuş ve seçilme olasılıklarının büyüklükleri ile ters
orantılı olması sağlanmıştır (3). Şekillerin yorumlanmasında bu prosedürün sonuçları, açıklama notlarında
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belirtilmektedir.
- Verilerin ülkenin tüm nüfusuna uygulanacak şekilde alındığı durumlarda, standart hata analizi (örnekleme ile
ilgili hataların ölçülmesi) gibi bazı çok katı şartlara uyulması hayati önem taşımaktadır; bunun sonucunda da iki
veri kalemi arasındaki algılanabilir bir fark istatistiksel anlamda önemsiz sayılabilir. Standart hatanın tanımı
için, Bölüm IV'e (İstatistiksel terimler) bakınız.
- Anket cevap oranı da dikkate alınmıştır. Verinin güvenilirliğini olumsuz etkileyecek kadar düşük ise, bunlar
şekillere değil bunların altındaki ilave bir nota dahil edilmektedir. Belirli bir soru ve ülkede cevap oranın çok
düşük olması durumunda, bu ülkeye ait verilerin eksik olduğu söylenir.
(3) PISA'da, küçük okullar (hepsinin seçilmesi durumunda aynı seçilme olasılığına sahip olacak 35 tane 15
yaşında öğrenci bulunan okullar) yeterince temsil edilebildikleri (bu kategorideki okulların %5'inden fazlası)
ülkelerde ayrı olarak örneklenmiştir.
IV. İstatistiksel Terimler
Korelasyon katsayısı: İki değişken arasındaki ilişki derecesi; buna ait değerler -1 ila +1 sınırları arasında
değişiklik arz edebilir. Korelasyon katsayısının eksi değerleri iki değişken arasında ters bir ilişki olduğunu
gösterir: Bir değişkene ait değerler azalırken diğer değişkene ait değerler artar. Örneğin, bir bireyin yaşı ile
geriye kalan ömrü arasındaki varyasyon katsayısı -1'dir. İki değişkene ait değerler aşağı yukarı aynı anda
arttığında ya da azaldığında, korelasyon katsayısı artıdır.
Örneğin, bir bireyin büyüklüğü ile aynı bireyin ayağının büyüklüğü arasında artı korelasyon söz konusudur. Bir
korelasyon -1 ya da +1'e ne kadar yaklaşırsa, iki değişken arasındaki ilişki de o kadar kuvvetli olacaktır. 0
değerine sahip bir korelasyon katsayısı, iki değişken arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı anlamına gelir.
Desil: Bu değer, verilerin tamamını eşit frekansa sahip on gruba böler.
Medyan/Ortanca: Bir dağılım içerisinde tam ortada yer alan değer, bu sayının yukarısındaki ve aşağısındaki
değerlerin sayısı birbirine eşittir.
Yüzdelik değer: Birden yüze kadar olan ölçek üzerinde bulunan bir değer; bu değere eşit ya da bu değerin altında
olan dağılım yüzdesini gösterir. Orta sayıyı tespit etmek çok kolaydır: 50. yüzdelik değer. Örneğin, teste katılan
insanların aldığı skorların %90'ından daha büyük olan en küçük test skorunun 90. yüzdelik değerde olduğunu
söyleyebiliriz.
Kısaca açıklamak gerekirse yüzdelik değerler, belirli bir istatistiksel veri kümesini ya da frekans dağılımını 100
bölüme ayıran 99 değerdir ve bunlardan her biri aynı (ya da hemen hemen aynı) sayıda birey içerir.
Standart sapma: Bu değer, ortalama değer ile ilgili olarak bir dağılım içerisindeki dağılmayı ya da aralığı ölçer.
Standart hata: Bir nüfus parametresinin örnekleme dağılımının standart sapması. Örnekten elde edilen nüfus
parametresi tahmini ile ilişkili belirsizlik derecesinin ölçüsüdür. Aslında, örnekleme işleminin rastgele olması
nedeniyle, daha fazla ya da daha az farklı sonuçların elde edilebileceği farklı bir örnek almış olabilirsiniz.
Varsayalım ki, belirli bir örnek üzerinden düşünürsek, tahmini nüfus ortalaması 10 idi ve bu örnek ile ilişkili
standart hata iki birim idi. Daha sonra, kendinizden %95 emin bir şekilde nüfus ortalamasının 10 artı ve 10 eksi
iki standart sapmaları arasında, yani 6 ile 14 arasında olacağına hükmedebilirsiniz.
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ŞEKİLLER TABLOSU
(1) Okul-öncesi eğitim

(2) İlköğretim ve Ortaöğretim
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(3) Yükseköğretim
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X
X
X

X

X

B - ORGANİZASYON
Bölüm III – Karar-verme Düzeyleri ve Süreçleri
Kamu sektöründe, insan kaynaklarıyla mali
Şekil B15: kaynaklar, öğretim kapsamı ve süreçlerine
ilişkin okul özerkliği, ISCED 1 ve 2, 2006/07
Ailelerin dahil olduğu okul konseyi/kurulları
Şekil B16: tarafından kullanılan sekiz alandaki yetkiler,
zorunlu eğitim, 2006/07
Ulusal ya da merkezi düzeydeki danışman
Şekil B17: kuruluşlara ailelerin katılımı, zorunlu eğitim,
2006/07
İlköğretim ve ortaöğretim kurumları öğretmen
Şekil B18: istihdam sorumluluğunun yönetim düzeyi,
2006/07
Zorunlu eğitim veren okullar için tahsis edilen
kamu kaynaklarının toplam miktarını
Şekil B19: belirleyen kararı veren makamların
konumları, kamu kesimi veya eşdeğeri,
2006/07
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Eurydice
Eurydice
Eurydice

Eurydice

Eurydice
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205

206

X

X

X

E – EĞİTİM SÜREÇLERİ
Bölüm II – Öğrencilerin Gruplandırılması ve Okul Ortamı
Okul öncesi eğitimde (ISCED 0) çocukların
Şekil E8:
Eurydice
gruplandırılmasının başlıca yöntemleri, 2006
Okullarda veya diğer eğitime yönelik
kurumlarda tavsiye edilen yetişkin başına
Şekil E9:
Eurydice
düşen 4 yaş grubu çocukların maksimum
sayıları, 2006/07
7 yaş civarı çocukların öğretmenleri arasında
Şekil E10: öğretimi ve dersleri bölmeye ilişkin başlıca
Eurydice
modeller, 2006/07
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X

Şekil E11:

X

Şekil E12:

X

Şekil E13:

X

Şekil E14:

X

Şekil E15:

X

Şekil E16:

X

Şekil E17:

X

Şekil E18:

X

X
X
X

X

Öğretim ve dersler sorumluluklarının
öğretmenler arasında bölünme şekline göre
ilköğretimin dördüncü yılındaki öğrencilerin
dağılımı, kamu sektörü ve özel sektör
birleşik, 2006
İlköğretimde sınıf büyüklüğüne ilişkin
yönetmelikler veya öneriler, 2006/07
İlköğretimde öğretmen başına öğrencilerin
oranındaki değişmeler (ISCED 1), 2001 ve
2006
Öğretmenler tarafından bildirildiği biçimiyle
ve resmi olarak önerilen ya da veya şart
koşulan maksimum mevcutlara kıyasla
ilköğretimin dördüncü yılında sınıflarının
mevcuduna göre öğrencilerin dağılımı, 2006
Okuma öğretimi için kullanılan
organizasyonel yaklaşıma göre ilköğretimin
dördüncü yılındaki öğrencilerin dökümü,
öğretmenleri tarafından rapor edildiği üzere,
kamu sektörü ve özel sektör birleşik, 2006
Yabancı anadile sahip yerli olmayan
öğrencilerin tam zamanlı zorunlu eğitim
okullarına entegre edilmesine ilişkin
düzenlemeler, 2006/07
Ortaöğretimde öğrencilerin öğretim
personeline oranı (ISCED 2 ve 3), 2006
İlköğretim dördüncü sınıftaki öğrencilerin
bildirdiklerine göre okullarında gerçekleşen
suçların analizi, 2006

IEA,
PIRLS
2006
veritabanı
Eurydice
Eurostat,
UOE
IEA,
PIRLS
2006
veritabanı
ve
Eurydice,
2006/07
IEA,
PIRLS
2006
veritabanı
Eurydice
Eurostat,
UOE
IEA,
PIRLS
2006
veritabanı
IEA,
PIRLS
2006
veritabanı

Şekil E19:

E – EĞİTİM SÜREÇLERİ
Bölüm III – Öğrencilerin Değerlendirilmesi
Kaynaştırmanın olduğu ilköğretimde bir üst
Şekil E20: sınıfa geçişe ilişkin başlıca resmi öneriler
(ISCED 1), 2006/07
Ortaöğretim birinci kademede (ortaöğretim)
Şekil E21: kabul koşulları (ISCED 2), kamu sektörü ve
devlete bağımlı özel, 2006/07
Genel ortaöğretimin birinci kademesinin
Şekil E22: veya tam zamanlı zorunlu eğitimin sonunda
sertifikaya dayalı değerlendirme, 2006/07
Ortaöğretimin ikinci kademesinin sonunda
Şekil E23: belgelendirmeye dayalı değerlendirme
2006/07
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Eurydice
Eurydice
Eurydice

Eurydice

X
X
X
X

X
X
X
X

X

NB:

F - MEZUNLAR VE YETERLİK DÜZEYLERİ
En az ortaöğretim ikinci kademeyi (ISCED
Şekil F1: 3) tamamlamış 20-24 yaş grubundaki
nüfusun oranı, 2007
En az ortaöğretim ikinci kademesini (ISCED
Şekil F2: 3) tamamlayamamış nüfusun oranı, yaş grubu
itibarıyla, 2007
Her 100 erkeğe karşı ortaöğretimin ikinci
Şekil F3: kademesinden (ISCED 3), diploma alan
kızların sayısı, 2002-2006
30-64 yaş aralığındaki nüfus içinde
Şekil F4: yükseköğretim diplomalarına sahip (ISCED 5
ve 6) nüfusun yüzdeleri, 2007
Yükseköğretimden mezun olan her 100
Şekil F5: erkeğe karşı kızların sayısı, (ISCED 5 ve 6),
2006
Yükseköğretimden (ISCED 5 ve 6) mezun
Şekil F6: olan 100 erkek başına kızların sayısında
meydana gelen değişiklikler, 2002-2006
Yükseköğretim mezunlarının (ISCED 5 ve 6)
Şekil F7: eğitim ve öğretim alanlarına göre dağılımı,
2006
Kızların aldığı yükseköğretim diplomalarının
Şekil F8: (ISCED 5 ve 6) oranı, eğitim ve yetiştirme
alanına göre, 2006
20-29 yaşlarında her 1000 kişi başına düşen,
fen ve teknoloji alanındaki yükseköğretim
Şekil F9:
düzeyi (ISCED 5 ve 6) mezunların
sayısındaki değişiklikler, 2002-2006

Eurostat, İş gücü anketi: Veriler Temmuz 2008'den alınmıştır
Eurostat, UOE: Veriler Temmuz 2008 ve Haziran 2009'dan alınmıştır
Eurostat, nüfus istatistikleri: Veriler Temmuz 2008'den alınmıştır
Eurostat, Ulusal Hesaplar: Veriler Haziran 2009'dan alınmıştır
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