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ANA BULGULAR
Temel bulgular, politika yapıcılara olan özel ilginin vardığı sonuçları vurgular. Bu bulgular, ulusal
düzeydeki verilerin karşılaştırmalı bir yaklaşım kullanılarak analizinin bir ürünüdür. Aynı zamanda
öğretmen arz ve talebinin ileriye yönelik planlanması, mesleğe giriş, okullar arasında öğretmen
hareketliliği, sürekli mesleki gelişim ve destek, kariyer yapıları, öğretmen yeterlik kriterlerinin kullanımı
ve değerlendirme sistemleri dahil olmak üzere, ele alınan kilit alanlara genel bir bakış niteliğindedir.
Okuyucular, daha ayrıntılı bilgilerin bulunduğu belirli göstergelere başvurabilir.

Öğretmen arz ve talebinin ileriye dönük planlanması genellikle yıllık
olarak üst düzey yetkililer tarafından gerçekleştirilir.
Avrupa ülkelerinin çoğu, özellikle öğretmen arz ve talebi için ileriye dönük planlama yapmaktadır. Üst
düzey eğitim yetkilileri, bu görevin var olduğu tüm ülkelerde bu süreci kendileri yürütürler. Ayrıca, beş
eğitim sisteminde yerel düzeydeki makamlar bu alanda kendi planlarını geliştirmektedir (Belçika
(Flaman Topluluğu), Avusturya, İsveç, Birleşik Krallık (İskoçya) ve İsviçre) (bkz. Şekil 1.1).
Birçok eğitim sistemi sadece kısa vadeli planlamaya dayanırken, bazı ülkelerde buna orta-uzun
vadede beklenen zorluklarla başa çıkabilmek için uzun vadeli tahminler eşlik etmektedir. Yedi eğitim
sistemi sadece uzun vadeli planlama yürütmektedir - bunlardan bazıları 10 yıldan fazladır (Danimarka,
Almanya, Hollanda, Finlandiya ve Norveç) (bkz. Şekil 1.2).

İleriye dönük planlama büyük ölçüde öğretmen adaylarına değil, hizmet
veren öğretmenlere ilişkin verilere dayanmaktadır.
İleriye dönük planlama yapan 26 eğitim sisteminin tümü, hizmet veren öğretmenlere ilişkin verileri
kullanmaktadır fakat bu verilerle alakalı detayların seviyesi değişebilmektedir. Çoğu zaman, bu veriler
emekli olan öğretmenlerle, öğretmenlerin demografik özellikleriyle, öğrettikleri derse göre
öğretmenlerle ve mesleği bırakan öğretmenlerle (emeklilik nedenleri dışında) ilgilidir. Avrupa
ülkelerinin büyük çoğunluğu, öğrenci nüfusundaki artış tahminlerine dayanarak öğretmenlere yönelik
muhtemel talep hakkındaki verileri de kullanmaktadır. Pek çok ülke, bu öğretmenlerin öğretmek
zorunda olacakları konulara ilişkin verileri kullanarak daha ileri gitmektedir, bu nedenle başlangıç
öğretmen eğitiminde (ITE) ihtiyaç duyulan yatırım türüne dair daha net bir tablo ortaya çıkmaktadır.
Öğretmen adayları ile ilgili veriler daha az kullanılsa da, ülkelerin neredeyse yarısı, öğretmen adayı
öğrencilerin sayısı ve alanı ile alakalı verileri dikkate almaktadır. Kanıtlar, öğretmen adayı
öğrencileriyle alakalı verilerin ileriye dönük planlama amacıyla kullanılmasının kolay olmadığını
göstermektedir, çünkü mezunların öğretmenlik mesleğine girip girmeyeceklerini ya da ne zaman
öğretmenliğe başlayacaklarını tahmin etmek güçtür (bkz. Şekil 1.3-5.5).

Avrupa'da öğretmen arz ve talebine ilişkin en yaygın zorluklar öğretmen
yetersizlikliği ve yaşlanan öğretmen popülasyonudur.
Çoğu ülke, birçoğunun birbiriyle ilişkili olduğu kadar mesleğin çekiciliğiyle de bağlantılı bir dizi zorlukla
karşı karşıyadır. Bazı konularda öğretmenlerin yetersizliği en yaygın zorluktur. Bu, Avrupa eğitim
sistemlerinin yarısından fazlası tarafından dile getirilmiştir. Bununla birlikte, öğrencileri öğretmenlik
mesleğine veya belirli derslerin öğretmenliğine çekmek için teşviklerin kullanımı nadirdir. Bazı
ülkelerdeki eksiklikler ve aşırı arz, örneğin, öğretmenlerin konulara ve coğrafi alanlara (Almanya,
Yunanistan, İspanya, İtalya, Litvanya, Lihtenştayn ve Karadağ) eşit olmayan bir şekilde dağılmasından
9
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Ülkelerin neredeyse yarısı yaşlanan öğretmen nüfusu ile karşı karşıyadır. Bazı ülkeler ayrıca meslekte
genç öğretmenleri koruma konusunda zorluklarla karşı karşıyadır. Üstelik, neredeyse bir düzine ülke,
başlangıç öğretmen eğitimine kayıt olan öğrencilerin azlığının genel bir problemolduğunu öne
sürmektedir ve dört ülke, Danimarka, Hollanda, İsveç ve Norveç gibi ülkelerin başlıca zorlukları
arasında öğretmenlik eğitimini bırakan öğrencilerin yüksek oranlarından bahsetmektedir.
Avrupa eğitim sistemlerinin yaklaşık üçte biri, ana programların yanında, öğretmen yeterliliğine
alternatif yollar sunmaktadır. Alternatif yollar genellikle kısa profesyonel odaklı programlar ve / veya
istihdama dayalı eğitimler etrafında tasarlanmıştır. Çoğu ülkede öğretmen sıkıntısı olmasına rağmen
öğretmenlik mesleğine alternatif yollar bulunmamaktadır (bkz. Şekil 1.6 ve 2.2).
Birçok eğitim sisteminin ileriye dönük planlama yapıp yapmadıkları gibi benzer zorluklarla
karşılaştığını görmek ilginçtir. Öğretmenlerin arz ve talebi için özel bir plana sahip olmayan ülkelerden
bazıları, aşırı yüklenmeyi ana zorlukları olarak göstermektedir. Bu, planlama ihtiyacının, öğretmen
eksikliği sıkıntısının olduğu ülkelerde olduğundan daha az acil olduğu anlamına gelebilir, ancak yine
de kaynakların verimli kullanımı ile ilgili soruları gündeme getirir. Diğer ülkeler için, ileriye dönük
planlama süreçlerinin olmaması, muhtemelen, ilerideki zorlukların net bir resmini oluşturmak için ilgili
veri ve analize sahip olmadıkları anlamına gelmektedir (bkz. Şekil 1.6).

E ğ i t i m s i s t e m l e r i n i n y a r ı s ı n d a n f a zl a s ı n d a , b a ş l a n g ı ç ö ğ r e t m e n e ğ i t i m i n d e n
mezunlar tam nitelikli adlandırılmak için, daha ileri gereklilikleri sağlamak
zorundadır.
20 Avrupa eğitim sisteminde, öğretmenler başlangıç öğretmen eğitiminden mezun olduklarında
tamamen kalifiye kabul edilmektedir. Diğer 23 sistemde, eğitimdeki mezunlar ayrıca ek gereksinimleri
de karşılamalıdır. Altı sistemde, bir sınavı geçmeleri gerekirken, diğer 17 sistemde ise, aday
öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin doğrulanması gerekir. Bu ikinci şart, genellikle, bir mesleki
inceleme veya değerlendirme programı sonunda ya da bir akreditasyon, kayıt ya da sertifikasyon
süreci yoluyla elde edilir (bkz. Şekil 2.1).

Öğretmenler çoğunlukla okullar veya yerel yetkililer tarafından işe alınır.
Çoğu Avrupa eğitim sisteminde, öğretmenlerin işe alınmasından okullar veya yerel yetkililer
sorumludur. Bu merkezi olmayan yaklaşım genellikle bir açık işe alım sistemine dayanmaktadır ve bu,
öğretmen açıklıklarının okullar veya yerel yönetimler tarafından doğrudan yönetildiği ve öğretmenlerin
belirli boş pozisyonlar için başvurdukları anlamına gelmektedir. Öğretmenlik mesleğinin işe alım
sürecinin rekabetçi sınavlara veya aday listeye/lere dayalı olduğu eğitim sistemlerinde, tam nitelikli
öğretmenlerin istihdamından genellikle üst düzey eğitim yetkilileri sorumludur (bkz. Şekil 2.3-2.5).

Tüm eğitim sistemleri, tam kalifiye öğretmenlerin süresiz kontratlar elde
etmelerini sağlar.
Eğitim sistemlerinin yaklaşık üçte ikisinde, tam nitelikli öğretmenlerin istihdam durumu, (memurlar
veya devlet memuru olmayan kamu çalışanları) kamu sektöründe sözleşmelerin düzenlendiği özel bir
mevzuata tabidir, 16 eğitim sisteminde ise tüm öğretmenler genel istihdam mevzuatına tabi
sözleşmeler kapsamında istihdam edilmektedir. Belirsiz süreli sözleşmeler, genellikle tüm eğitim
sistemlerinde öğretmenlerin istihdam durumlarına bakılmaksızın kullanılabilir.
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Belirsiz süreli sözleşmeler kalıcı pozisyonlarla yakından ilişkili olsa da, geçici süreli pozisyonları
doldurmak, sabit süreli projelerdeki personeli işe almak, devamsız kalan öğretmenleri değiştirmek veya
deneme süresi / başlangıç döneminde öğretmenleri istihdam etmek için sabit süreli sözleşmeler yaygın
olarak kullanılır (bkz. Şekil 2.6). 2,7).
Avrupa eğitim sistemlerinin yarısından fazlasında, öğretmen hareketliliğine dair düzenlenme
bulunmamaktadır.
Öğretmen hareketliliği konusunda (ör. okullar arasında transfer) her zaman düzenleme bulunmaz.
Düzenlemelerin mevcut olduğu ülkelerde, bunlar büyük ölçüde üst düzey yetkililer tarafından
uygulanmaktadır; istisnalar, Arnavutluk ve eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti olmak üzere,
hareketliliğin yerel düzeyde düzenlendiği yerlerdir (bkz. Şekil 2.8).
Genel olarak, öğretmenler mesleki ve / veya kişisel nedenlerle hareketlilik ararlar. Eğitim sistemi
açısından bakıldığında, öğretmen hareketliliğini yönetme ihtiyacı, en başta okulun yeniden
düzenlenmesi, daha sonra öğretmenlerin eşit dağılımını sağlama ya da öğretmen performansını ya da
kişisel sorunlarını çözme gibi sebpelerle yararlı olabilir. Öğretmenleri rızası olmadan transfer etme
olasılığı iki ülkede (Almanya ve Avusturya) mevcuttur ve sadece çok özel durumlarda ve kısıtlı şartlarda
bunu izin verilmektedir. Ancak, eğitim yetkilileri ve okullar öğretmen hareketliliği için nadiren teşvikler
sunmaktadır.
Öğretmen hareketliliğine ilişkin hükümler genellikle işe alım uygulamalarıyla ilgilidir.
Açık işe alım politikaları olan ülkelerde genellikle öğretmen hareketliliğine ilişkin düzenlemeler daha
azdır- okullar arasındaki hareketlilik, öğretmenlerin duyurusu yapılan ilanlara doğrudan başvurduğunda
ortaya çıkmaktadır. Coğrafi olarak konuşursak, bu uygulamanın Kuzey ve Doğu Avrupa'da meydana
gelme olasılığı daha fazladır. Buna karşılık, en üst düzey yetkililerin işe alım sürecinde rol oynadığı
ülkelerde, öğretmenlerin bir transfer için eğitim otoritesine başvurmaları daha yaygındır (bkz. Şekil 2.3
ve 2.9).
Yeni öğretmenlere yönelik girişim ve mentorluk, çoğu Avrupa ülkesinde geniş çapta yasal
düzenlemelere tabidir.
Stajyer öğretmenlerinya da meseleğe yeni başlayan öğretmenlerin atanması, çoğu Avrupa eğitim
sisteminde mevcuttur ve 26 eğitim sisteminde zorunludur. Atama sürecinin tasarımı ülkeler arasında
farklılık gösterse de, mentorluk, mesleki gelişim, akran eğitimi ve okul müdürü desteği gibi bazı
bileşenler yaygındır. (bkz. şekiller 3.1 ve 3.2).

Mesleğe giren öğretmenler için rehberlik 29 eğitim sisteminde zorunludur ve başka diğer 5 eğitim
sisteminde tavsiye edilir. Ancak, rehberlik meseleğe yeni başlayan öğretmenler dışında diğer
öğretmenler için nadiren düzenlenir. Sadece Estonya ve Finlandiya'da, okulların desteğe ihtiyaç duyan
öğretmenlere mentorluk sağlamaları tavsiye edilir (bkz. Şekil 3.3).

Atamanın zorunlu olduğu hemen hemen tüm ülkelerde, öğretmenler o dönemin sonunda
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme, öğretmenlerin bağımsız olarak çalışmak için gerekli pratik
becerileri edinip edinmediğini doğrulamayı amaçlar ve öğretme yeteneğini belgelemek için daha
kapsamlı ve resmi bir süreçle desteklenebilir (bkz. Şekil 5.3).
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Çoğu eğitim sisteminde öğretmenlere profesyonel ve kişisel destek verilmektedir.
Öğretmenler çeşitli zorluklarla başa çıkmak için profesyonel yardım alabilirler: 32 eğitim sisteminde
öğretmenlere, öğrenciler, veliler veya diğer meslektaşlarıyla ilişkilerini geliştirmek için destek verilir;
mesleki uygulamalarını geliştirmek için 26 sistemde; ve kişisel meselelerle ilgilenmek için 23 sistemde
öğretmenlere destek sağlanır (bkz. Şekil 3.11).
Ülkelerin büyük çoğunluğunda, genel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere öğretmenler için özel destek
verilmektedir. Bu en yaygın olarak eğitim psikologları, uzman eğitim personeli ve konuşma ve dil
terapistleri tarafından sağlanır (bkz. Şekil 3.10).
Çoğu ülkede, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişim aktivitelerine (SMG) katılma zorunluluğu vardır.
Eğitim sistemlerinin neredeyse yarısında, öğretmenler için SMG (Sürekli Mesleki Gelişim) zorunludur ve
öğretmenlerin tamamlaması gereken minimum saat, gün veya kredi sayısı vardır. Diğer 14 sistemde,
SMG, öğretmenlerin yasal olarak belirlenen profesyonel görevlerinden biridir, ancak asgari bir zaman
süresi tanımlanmamıştır. Sadece birkaç ülkede öğretmenlerin SMG faaliyetlerine katılabilmeleri için
yasal bir yükümlülük bulunmamaktadır (bkz. Şekil 3.4).
Ayrıca, terfi veya maaş iyileştirmesi ile ilgili kararlar, eğitim sistemlerinin yarısından fazlasında,
öğretmenlerinSMG'ye katılımını dikkate almaktadır. 17 sistemde, mentorluk veya yönetim rolleri gibi
belirli sorumlulukların üstesinden gelmek için bir SMGzorunluluğu vardır (bkz. Şekil 3.8).
Öğretmenlerin SMG’ye katılımını teşvik etmek için destekleyici yöntemler bütün Avrupa eğitim
sistemlerinde bulunabilir.
Tüm Avrupa ülkelerinin, SMG faaliyetlerinin maliyetini karşılamak ya da öğretmenlerin iş yoğunluyla ya
da aile hayatlarıyla çatışmayı en aza indirgemek gibi katılım engellerini ortadan kaldırmak için gerekli
önlemleri vardır. Bu raporun kapsadığı tüm eğitim sistemlerinde kurslar ücretsiz olarak (veya
sağlayıcıların masrafları kamu yetkilileri tarafından karşılanmaktadır) sunulmaktadır. Bunların üçte
ikisinde, okullar ayrıca kendi SMG faaliyetlerini düzenlemek için kamu fonları alırlar.
Öğretmenler genellikle iş saatleri içinde SMG aktivitelerine belirli bir sınırlama olsa da katılabilirler,
özellikle de öğretmenlik sorumlulukları olduğunda. Seyahat masrafları çoğu eğitim sisteminde
karşılanmaktadır. Öğretmenler ayrıca bazı ülkelerde ek ödenek, hibe veya ücretli eğitim izni alabilirler
(bkz. Şekil 3.9).

Okullar genellikle SMG ihtiyaçlarının ve önceliklerinin tanımlanmasına katılırlar.
37 eğitim sisteminde,okullar SMG ihtiyaçlarının ve önceliklerinin tanımlanmasında yer almaktadır. Çoğu
durumda, bu sorumluluğu eğitim yetkilileriyle paylaşırlar, ancak bazı eğitim sistemlerinde, büyük ölçüde
özerkliğe sahiptirler (bkz. Şekil 3.7).

Ayrıca, 25 eğitim sisteminde, okul düzeyinde bir SMG planının geliştirilmesi zorunludur. SMGplanlaması
genellikle okul geliştirme-planlama sürecinin bir parçasını oluşturur (bkz. Şekil 3.5 ve 3.6).
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Okullar genellikle SMG ihtiyaçlarının ve önceliklerinin tanımlanmasına katılırlar.
37 eğitim sisteminde,okullar SMG ihtiyaçlarının ve önceliklerinin tanımlanmasında yer almaktadır.
Çoğu durumda, bu sorumluluğu eğitim yetkilileriyle paylaşırlar, ancak bazı eğitim sistemlerinde, büyük
ölçüde özerkliğe sahiptirler (bkz. Şekil 3.7).
Ayrıca, 25 eğitim sisteminde, okul düzeyinde bir SMG planının geliştirilmesi zorunludur.
SMGplanlaması genellikle okul geliştirme-planlama sürecinin bir parçasını oluşturur (bkz. Şekil 3.5 ve
3.6).
Eğitim sistemlerinin yarısında çok seviyeli bir kariyer yapısı vardır.
Çalışılan Avrupa eğitim sistemlerinin yarısında ilerleme, çok seviyeli bir kariyer yapısına
dayanmaktadır. Bu sistemlerde, kariyer düzeyleri artan iş karmaşıklığına ve artan sorumluluğa göre
yapılandırılmıştır. Eğitim sistemlerinin diğer yarısında, tek bir kariyer seviyesi yapısı vardır. Bunlara,
“düz kariyer yapıları” olan sistemler denir (bkz. Şekil 4.1).
Estonya ve Sırbistan hariç, çok seviyeli bir kariyer yapısına sahip neredeyse tüm eğitim sistemlerinde,
terfi, maaş zamları veya ek ödeneklerle bağlantılıdır. Ancak, bu iki ülkede, daha yüksek bir yeterlilik
seviyesi daha çeşitli görevlere giden yolları açar (bkz. Şekil 4.2).
Öğretmenlere, öğretmenlik dışı ek sorumluluklar verilmesi için çok seviyeli bir kariyer yapısı olan
eğitim sistemindeçalışmaları gerekmemektedir. Bu fırsat Türkiye dışındaki tüm ülkelerde vardır.
Böylece neredeyse tüm öğretmenlerin çalışmalarını çeşitlendirme şansı vardır. Eğitim sistemlerinin
dörtte üçünde, öğretmenler, üst düzey eğitim yetkilisi tarafından düzenlenen ya da okul düzeyinde
geliştirilen eğitim programları çerçevesinde ve / veya sınıf dışında pedagojik veya metodolojik rolleri
olan mentorlar olabilirler. Bu roller derse veya müfredata, öğrenci desteğine, okul hayatına, başlangıç
öğretmenlik eğitimine / SMG'ye veya değerlendirmeye ilişkin olabilir. Eğitim sistemlerinin yarısından
fazlasında, öğretmenler de yönetim rollerine katılabilirler (bkz. Şekil 4.5).
Çok seviyeli bir kariyer yapısına sahip çoğu eğitim sisteminde, okul yönetimi, terfilerde karar alma
sürecine dahil olur.
Yedi eğitim sisteminde, daha yüksek bir kariyer seviyesine yükselme tamamen merkezi değildir ve
okul yönetim organları bu kararlardan tam olarak sorumludur.
Altı eğitim sisteminde, daha yüksek bir kariyer seviyesine yönelik terfiler tamamen merkezileştirilmiştir
ve üst düzey eğitim yetkililerinin sorumluluğundadır.
Dokuz eğitim sisteminde, terfiler hakkında karar verme sorumluluğu farklı düzeylerde
paylaşılmaktadır: okul yönetimi, yerel eğitim otoritesi ve / veya üst düzey eğitim otoritesi. Çok seviyeli
bir kariyer yapısına sahip olan eğitim sistemlerinin dörtte üçünde, okul yönetimi karar alma
süreçlerinde yer alır (bkz. Şekil 4.4).
Özellikle hizmet veren öğretmenleri hedefleyen bir kariyer rehberliği nadirdir.
Mesleki rehberlik hizmetlerinin çeşitliliğine ve eğitim sistemlerinin yarısında çok seviyeli bir kariyer
yapısının olmasına rağmen, meslek içinde gelişmek isteyen halihazırda hizmet veren öğretmenlere
özel bir kariyer rehberliği nadirdir. Kariyer rehberliği sadece Fransa, Macaristan ve Avusturya'da yasal
bir zorunluluktur ve çeşitli online bilgi formları yoluyla ve öğretmenler için özel olarak eğitilmiş kariyer
danışmanlarıyla yapılan görüşmeler yoluyla öğretmenlere fırsat sunmaktadır. Diğer ülkelerdeki
öğretmenlerin, kariyer seçenekleri hakkında bilgi ve tavsiye almak için, okul yönetim organlarına,
değerlendiricilerine ve / veya sendikalarına güvenip güvenemeyeceğini anlamak için daha fazla
araştırma yapılması gerekmektedir (bkz. Şekil 4.6).

13

Avrupa'da Öğretmenlik Kariyeri: Erişim, Devamlılık ve Destek

Öğretmen yeterlilik kriterleri çoğu ülkede mevcuttur, ancak ayrıntı seviyesi büyük ölçüde değişir.
Ülkelerin büyük çoğunluğunda, üst düzey eğitim yetkilileri tarafından öğretmen yeterlilik kriterleri
geliştirilmiştir. Arnavutluk ve Bosna-Hersek böyle bir kriter çerçevesi geliştirme sürecindedir (bkz. Şekil
4.7).
Tüm yeterlilik kriterleri öğretmenlerin yetkinlik alanlarını tanımlasa da eğitim sistemleri arasında
farklılıklar vardır. Yedi eğitim sisteminde, kriterler sadece yetkinlik alanlarını, neyi gerektirdiği
konusunda daha fazla ayrıntı içermeden listeler. Bununla birlikte, 25 eğitim sisteminde kriterler, gerekli
olan belirli beceri, bilgi ve / veya tutumlar hakkında daha fazla ayrıntı sağlar. Sadece dört eğitim
sistemi, bir öğretmen kariyerinin farklı aşamalarında geçerli olan yeterlilikler arasında ayrım
yapmaktadır (Belçika (Flaman Topluluğu), Estonya, Letonya ve Birleşik Krallık (İskoçya)) (bkz. Şekil
4.8).
Öğretmen yeterlik kriterlerinintemel amacı, bir aday öğretmenin, başlangıç öğretmen eğitiminin
sonuna kadar sahip olması gereken yeterlikleri tanımlamaktır. Bu 28 eğitim sistemindeki durumdur. Bu
kriterlerin SMG bağlamındaki kullanımı daha az yaygındır (16 eğitim sisteminde). Bir öğretmen
yeterlilik kriterinin, başlangıç öğretmen eğitimi ve SMG’'yi göz önünde bulundurarak, bir öğretmenin
kariyerinin tüm aşamalarında kullanılmasına izin verecek kadar kapsamlı olması beklenir. Ancak,
sadece 13 eğitim sistemi yeterlilik çerçevelerini her iki amaçla da kullanmaktadır (bkz. Şekil 4.9).
Üst düzey yetkililer, çoğu ülkede öğretmen değerlendirmesini düzenler ancak nadiren işleyişini izler.
Öğretmen değerlendirmesi çoğu Avrupa ülkesinde gerçekleşir ve büyük çoğunluğu üst düzey eğitim
yetkilileri tarafından düzenlenir. Geri kalan ülkelerde, okullar ya da yerel yönetimler bu konuda tam bir
özerkliğe sahiptir ya da öğretmen değerlendirmesi sistematik olarak yapılmamaktadır. Ancak, en üst
düzeydeki eğitim yetkililerinin yarısından daha azı, düzenli ya da ara sıra, kendi değerlendirme
sistemlerinin bir tür izlenmesine sahiptir. Değerlemenin yerel veya okul özerkliği meselesi olduğu
ülkelerde işleyişi takip etme asla gerçekleşmez (bkz. Şekil 5.1 ve 5.2).
Hizmet içi öğretmen değerlendirmesi, yaygın bir uygulamadır, ancak bazı ülkelerde düzenli bir
uygulama değildir.
Öğretmenlere hizmet sunmak için yapılan değerlendirme, Avrupa çapında yaygın bir uygulamadır ve
her zaman düzenli olmamasına rağmen, tüm öğretmenlere uygulanabilir. Sıklığı sekiz ülkede
yönetmeliklere göre ayarlanmamıştır, diğer altı sistemde yerel bir karar veya okul kararıdır ve diğer
eğitim sistemlerinde bu uygulama büyük ölçüde değişir.
Çoğu ülkede hizmet içi değerlendirme, öğretmenlere geri bildirim sağlamak için kullanılır. Buna ek
olarak, iyi performansı belirlemek ve daha sonra ikramiye, maaş iyileştirmesi veya terfinin verilmesine
olanak sağlayabilir. Düşük performansın tespit edilmesine ve iyileştirici önlemlerin alınmasına da
hizmet edebilir. Eğitim sistemlerinin neredeyse yarısında, öğretmen performansını değerlendirmek için
derecelendirme sistemleri uygulamaya konulmuştur (bkz. Şekil 5.4-5.8 ve 5.14).
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Hizmet içi öğretmen değerlendirmesi her zaman mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için
kullanılmaz.
Sadece 13 eğitim sisteminde mesleki gelişim ihtiyaçlarını gözden geçirmek için sistematik olarak
değerlendirme yapılmaktadır. Bir başka 13 sistemde, bu seçenek değerlendiricinin takdirine
bırakılırken, diğer yedi sistemde (Belçika (Almanca konuşan Topluluk), İspanya, Hırvatistan, İtalya,
Kıbrıs, Arnavutluk ve Sırbistan) bu amaçla hiçbir zaman değerlendirme yapılmamaktadır (bkz. Şekil
5.6).
Okul liderleri genellikle öğretmenleri değerlendirmede yer alır, ancak eğitim sistemlerinin sadece üçte
birinin bu alanda zorunlu eğitimi vardır.
Çoğu ülkede okul liderleri ya öğretmenleri değerlendirme sorumluluğundadır ya da sürece aktif olarak
katılırlar. Ancak, eğitim sistemlerinin neredeyse yarısı, okul liderlerine değerlendirme yapabilme
konusunda eğitim programları sunmamaktadır. Geriye kalan sistemlerin 11'inde bu eğitim zorunludur,
diğer 11'inde ise isteğe bağlıdır. Bu eğitimlerin var olduğu sistemlerde, bu eğitimler ya genel okul
liderliği programlarının bir parçasıdır ya da ayrı özel kurslar olarak temin edilir (bkz. Şekil 5.10 ve
5.11).
Öğretmen değerlendirmesi genellikle okul liderleriyle yapılan görüşmelere ve sınıf gözlemlerine
dayanmaktadır.
Öğretmen değerlendirmesi her zaman onlardan beklenenleri açıklayan en az bir kritere referansla
gerçekleştirilir. Bu, en üst düzeydeki eğitim yetkilileri veya müfettişleri, öğretmen yeterlilik kriterleri,
okul geliştirme planı veya öğretmenin görev tanımlaması tarafından geliştirilen genel bir
değerlendirme çerçevesi olabilir (bkz. Şekil 5.12).
Sınıf gözlemiyle birleştirilen okul lideri ile yapılan görüşmeler ve diyaloglar, öğretmen değerlendirmesi
yapmak için kullanılan en yaygın yöntemlerdir. Bazı ülkelerde, bu uygulamaya öğretmen özdeğerlendirmesi eşlik eder. Avrupa eğitim sistemlerinin yaklaşık dörtte birinde böyle bir olasılık
olmasına rağmen, öğrenci ve / veya ebeveyn anketleri, öğrenci sonuçları ve öğretmen testinin
kullanımı öğretmen değerlendirmesi için nadir olarak kullanılır (bkz. Şekil 5.13).
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GİRİŞ
Gençlerin sınıfta ilham almaları ve potansiyellerine ulaşmaları için öğretimin kalitesi çok önemlidir. İyi
öğretmenler iyi eğitim sistemlerini oluşturur ve her ikisi de gençleri yetişkinlik hayatına toplumun aktif
ve üretken üyeleri olarak en iyi şekilde yetiştirilmeleri için gereklidir. Avrupa, eğitim, sosyal ve
ekonomik zorluklarını karşılamak için uğraş verdiğinden öğretmenlerin rolünün gittikçe daha önemli
hale gelmesiyle birlikte, öğretmenlik mesleği bir kariyer tercihi olarak daha az cazip hale gelmektedir.
Öğrenci sonuçları bakımından daha yüksek beklentiler ve hızlı teknolojik yeniliklerle birlikte, daha
çeşitli bir öğrenci nüfusundan kaynaklanan baskılar öğretmenlik mesleği üzerinde büyük bir etki
yaratmaktadır.
Avrupalı liderler ve ulusal yasa belirleyiciler, zorlukları tanımlamak, öğretmenler için etkili destek
sağlamak, öğretmenlerin profesyonelliklerini geliştirmek ve statülerini yükseltmek için en iyi yolları
araştırmak için kendilerini Eğitim ve Öğretim 2020'nin (1) bir parçası olmaya adadılar.
2015 Ortak Raporu (2) ve daha önce 'Eğitimi Yeniden Düşünme' topluluğu (Avrupa Komisyonu, 2012),
ulusal politika yapıcıların dikkate alması gereken bir takım zorluklara işaret etmiştir. Birçok ülkede ciddi
personel sıkıntısı vardır. Bazı durumlarda bunlar belirli derslere veya coğrafi alanlara bağlıdır,
diğerlerinde ise yaşlanan öğretmen nüfusu, mesleğin bırakılma oranları ve çekiciliği nedeniyle daha
geneldir. Mesleğe olan ilginin azalması da daha az sayıda aday gönderilmesi ile sonuçlanmaktadır
(Avrupa Komisyonu, 2013b). Ayrıca, ayriyetten ele alınması gereken farklı eğitim düzeylerinde
çalışanlar arasında önemli toplumsal cinsiyet dengesizlikleri de vardır (Avrupa Komisyonu / EACEA /
Eurydice, 2015).
Okul nüfusu değişiyor –yani şehirlerdeki ve uzak bölgelerdeki nüfus yoğunluğu dalgalanmalara maruz
kalıyor ve öğrencilerin kültürel, ekonomik, coğrafi veya sosyal geçmişlerindeki farklılıklar,
öğretmenlerin daha geniş bir ihtiyaç yelpazesine hitap etmesi gerektiği anlamına geliyor. Yenilik ve
dijital teknolojiler öğretme ve öğrenmeyi geliştirmek için yeni olanaklar sunarken, Avrupa bunları en iyi
şekilde kullanmakta yavaş kalmaktadır. Okulların anketine göre: Eğitimde kaliteye erişmek için BİT ve
Avrupa'daki okullarda teknoloji kullanımı ve teknolojiye olan tutumlar (Avrupa Komisyonu, 2013e),
öğretmenler BİT'in öğrencilerin öğrenmesi üzerindeki etkisi konusunda genellikle olumlu
düşünmektedirler ancak dört öğrenciden sadece biri teknoloji kullanımında kendinden emin olan
öğretmenler tarafından öğretilmektedir.
Bu ve diğer zorluklar, hem eğitimden sorumlu yetkililerden hem de öğretmenlerin kendilerinden etkin
bir şekilde performans gösterebilmeleri ve beklentileri karşılayabilmeleri için becerilerini ve
yeterliliklerini sürekli olarak güncellemeleri gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.
Eğitim ve Öğretim 2020 çerçevesinde, Avrupa Komisyonu ile birlikte üye devletler bu zorlukların bir
takımını ele almak için birlikte çalışmışlardır. Sonuçlar aşağıdakileri kapsayan Avrupa rehberlik
materyalini içermektedir: 1) öğretmenlerin öğrenci öğrenimini başarılı bir şekilde yönlendirmek ve
kolaylaştırmak için almaları gereken bir dizi yeterlilik (Avrupa Komisyonu, 2013a); 2) öğretmen
yetiştiricileri için destek (Avrupa Komisyonu, 2013d); ve 3) yeni öğretmen yetiştirmek için destek
(Avrupa Komisyonu, 2010). Üstelik, Öğretime İlişkin Uzun-Süreli Kariyer Perspektifleri (Avrupa
Komisyonu, 2015) adlı rapor, öğretmenlerin öğrenme ihtiyaçlarını, destek yapılarını, kariyer yollarını,
yeterlik seviyelerini ve okul kültürlerini içeren öğretim kariyerlerinin gelişiminde bir süreklilik
yaratılmasını önermektedir.

(1)

(2)

Eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği için stratejik bir çerçeve üzerinde 12 Mayıs 2009 tarihli Konsey kararları (‘ET 2020’)
(2009 / C 119/02), OJ C119, 28.05.2009, s. 2.
2015 Eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği için stratejik çerçevenin uygulanmasına ilişkin Konsey ve Komisyon Ortak Raporu (ET 2020) Eğitim ve
öğretimde Avrupa işbirliği için yeni öncelikler (2015 / C 417/04), OJ C 417, 15.12 .2015, s. 25.
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2015 Ortak Raporunda, üye devletler ve Komisyon, öğretmenlere ve onların mesleki gelişimine güçlü
destek sağlama taahhütlerini yeniden teyit etmiştir. Okul politikaları konusunda 2016-2018 yılları
arasında işbirliği için stratejik öncelikleri ele almak üzere okullar üzerinde bir çalışma grubu
oluşturulmuştur. Grup, okul eğitiminde yönetimin, eğitimin kalitesini ve kapsayıcılığını sürekli olarak
etkilemek için okul gelişimini ve yeniliği nasıl destekleyebileceğini araştırmaktadır. Çalışma grubunun
görevlerinden biri de, öğretmenlerin ve okul liderlerinin bu süreçteki değişim aracıları rollerine ilişkin
politika rehberliğini tartışmak ve geliştirmek ve mesleki gelişim, liderlik ve kariyer yapıları gibi konulara
değinmektir.
Avrupa Komisyonu'nun okul gelişimi ve mükemmel öğretim hakkındaki yakın tarihli çalışması (Avrupa
Komisyonu, 2017a), öğretim kariyerlerini daha çekici hale getirme ve mesleğin paradigmasını
statikden dinamiğe dönüştürme ihtiyacını vurgulamaktadır. Günümüzde eğitim hayat boyu kariyer
gelişimi, yeni zorluklara uyum sağlama, akranlarla işbirliği yapma, yeni teknolojiler kullanma ve
yenilikçi olma gibi konuları içermektedir. Bu, öğretim ortamının sürekli değiştiğini ve öğretmenlerin yeni
taleplere öngörülü bir şekilde yanıt verebilmek için gerekli politika reformlarına ve desteğe ihtiyaç
duyduğunun kabulünü gerektirir.
Çalışma, öğretmenlerin çalışma koşullarını ve etkililiğini iyileştirmek için üstünde çalışılması gereken
bazı alanlara bakar. Yeni öğretmenlerin seçilmesi ve işe alınması, akademik haklara ek olarak daha
geniş bir tutum ve yetenekler kümesini dikkate almalıdır; yeterince temsil edilmeyen gruplardan ve
diğer mesleklerden olanlar için mesleğe köprülü bir erişim sağlanmalıdır; daha iyi bir toplumsal
cinsiyet dengesi sağlayacak koşullar yaratılmalıdır. Mesleğin çekiciliğini artırmak için, eşdeğer eğitim
seviyelerini gerektiren mesleklerle rekabet edebilecek iyi sözleşme ve istihdam koşullarının
sağlanılmasına odaklanılmalıdır. Maaş ve kariyer gelişimi için fırsatlar da sağlanmalıdır. Sürekli
mesleki gelişime ve öğretmenlerin mesleki ihtiyaçlarına uygunluğuna daha fazla dikkat edilmeli; bu
eğitimlerin verildiği yollar ve neyin uygun olduğuna, nerede, ve ne seviyede verileceğine karar
verirkenyeniden incelenmelidir. Öğretmenlerin kariyerlerinin ilk aşamalarında ve mesleki yaşamları
boyunca destek alabilmesi herkes için erişilebilir olmalıdır. Takım çalışması ve akran-öğrenme işbirliği
biçimleri teşvik edilmeli ve Avrupa çapında norm haline getirilmelidir.
Yukarıdaki konuların bir kısmı, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa kimliğini eğitim ve kültür yoluyla Avrupa
Komisyonu'nun (Avrupa Komisyonu, 2017d) ileriye yönelik somut önerileriyle ve öğretmenlerin
mesleki gelişimi ve ücretlendirmesinin yüksek kalitede oynadığı önemli role özel bir vurgu yaparak son
çalışmasında da ele alınmıştır.
Bu bağlamda, mevcut rapor, öğretmenlerin mesleğe girme, becerilerini geliştirme ve kariyerlerinde
ilerleme sağlama dahil olmak üzere öğretmenlerin mesleki yaşamlarının bazı yönlerini analiz
etmektedir. Bu raporda, bu belirleyici alanlarda politika oluşturma ve reformlara rehberlik edebilecek
kanıtların oluşturulmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
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Giriş

Raporun içeriği ve yapısı
Mevcut rapor, öğretmenlerin profesyonel hayatlarını etkileyen temel yasaları inceler. Beş bölüme
ayrılmıştır.
Bölüm 1, sistem bakış açısından öğretmen arz ve talebine bakmaktadır. İleriye dönük planlama
süreçlerinin, ilgili makamların ve kullanılan veri türlerinin varlığına bakar. Bu bölüm ayrıca, sistemlerin
arz ve talepleri eşleştirirken karşılaştığı temel zorlukları da ele alıp tartışmaktadır.
Bölüm 2, öğretmenlik mesleğine giriş ve okullar arasındaki öğretmen hareketliliğine odaklanmaktadır.
İlk kısım, tam nitelikli öğretmen olma şartlarının öğretmenlik eğitiminden mezun olma şartlarıyla uymak
zorunda olmasını incelemektedir. İkinci kısım, öğretme yeterliği edinmek için alternatif yolları
incelemektedir. Üçüncü kısım, ilk atamalar için kullanılan ana işe alım yöntemlerinin yanı sıra tam
nitelikli öğretmenlerin istihdam koşullarını da özetlemektedir. Öğretmenlerin işe alınmasından hangi
idari düzeylerin / kurumların sorumlu olduğunu ve işe alınma durumlarının veya atamalarda verilen
sözleşmelerin türlerini gösterir. Son olarak, son kısım, öğretmenlerin okullar arasındaki hareketliliğini
yöneten düzenlemeler ve prosedürlerle ilgilidir.
Bölüm 3, yeni öğretmenlerin ilk görevlerinde, özellikle de oryantasyan programları ve rehberlik yoluyla
desteklenme biçimlerini incelemektedir. Ayrıca, sürekli mesleki gelişmeyi düzenleyen çerçeveyi ve
öğretmen katılımını cesaretlendirmek için diğer teşvikleri veya destek yollarını inceler. Bölümün son
kısmı, kariyerleri boyunca öğretmenlere sunulan diğer profesyonel ve kişisel destek türlerine
odaklanmaktadır.
Bölüm 4, Avrupa'daki ulusal eğitim sistemlerinde öğretim kariyerlerinin nasıl geliştiğini tartışmakta ve
öğretmenler ilerleme kaydettikçe öğretmenlere sunulabilecek farklı öğretme alanlarını araştırmaktadır.
Ayrıca öğretmenlere sağlanan kariyer rehberliği türlerini analiz etmektedir ve kariyer gelişiminde
öğretmen yeterlik çerçevelerinin rolünü değerlendirmektedir.
Son olarak, Bölüm 5 hem yeni hem de deneyimli öğretmenler için öğretmen değerlendirmesini inceler.
Bu bölüm iki kısım halinde düzenlenmiştir. İlk olarak, üst düzey otorite düzenlemelerinin varlığı,
öğretmenlerin değerlendirilme amaçlarını kapsayan yasal ve yapısal hususlar ele alınmaktadır. İkinci
kısım, değerlendiricilerin türleri, kullanılan yöntemler ve araçlar ve derecelendirme sistemlerinin varlığı
da dahil olmak üzere, değerlendirmenin pratik uygulamasına bakmaktadır.
Rapora üç ek eklenmiştir. İlki mevcut kariyer yapıları ve kariyer ilerlemesinin maaş iyileştirmesi
üzerindeki etkisi hakkında detaylı bilgi içermektedir. İkinci ek, öğretmen yeterliklerini listeleyen veya
öğretmen yetkinlik çerçeveleri olarak kullanılan üst düzey yetkililer tarafından verilen belge türleri
hakkında kapsamlı bilgiler vermektedir. Son olarak, üçüncü ek, öğretmen yeterlik çerçevelerinin
öğretmenlerin kariyerlerinin farklı aşamalarında kullanılmasını; örneğin, başlangıç öğretmen
eğitiminde veya SMG'de veya terfi amacıyla kullanımları gibi, açıklamaktadır.
Kullanılan spesifik terimleri tanımlayan bir sözlük, raporun sonunda bulunabilir.
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Raporun kapsamı ve bilgi kaynakları
Bu rapor, Avrupa genelinde ilk ve ortaöğretim (alt ve üst) seviyelerindeki (3) (ISCED seviye 1, 2 ve 3)
öğretim kariyerlerine genel bir bakış sunmaktadır.
Kamu tarafından finanse edilen okullar tüm ülkelerde odak noktasıdır. Belçika, İrlanda, Hollanda ve
Birleşik Krallık (İngiltere) gibi büyük sayıda öğrenci kaydeden az sayıdaki ülkede hibe destekli özel
okullar hariç, özel okullar dahil edilmemiştir. Hibe destekli özel okullar, temel kaynaklarının yarısından
fazlasını kamu kaynaklarından alan okullardır.
Referans yılı 2016/17’dir. Raporda, 28 AB üye devletinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, İsviçre,
eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, İzlanda, Lihtenştayn, Karadağ, Norveç, Sırbistan ve Türkiye
de yer almakta ve rapor 43 eğitim sistemini kapsamaktadır.
Bilgi, ulusal uzmanlar ve / veya Eurydice Ağı'nın ulusal temsilcisi tarafından doldurulmuş bir anket
yoluyla toplanmıştır. Temel bilgi kaynakları ve raporda yer alan analizler, aksi belirtilmedikçe, en üst
düzey eğitim yetkilileri tarafından yayınlanan yönetmeliklere / mevzuata ve resmi kılavuzlara atıfta
bulunur.
Raporun hazırlanması ve taslak haline getirilmesi, Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı
(EACEA), Eğitim ve Gençlik Politikaları Analiz Birimi, Birim A7, Erasmus+ tarafından koordine
edilmiştir.
Raporun sonunda yer alan "Teşekkür" bölümü, katkıda bulunan herkesi listelemiştir.

3

( ) Her ülkede tam zamanlı zorunlu ilk ve orta dereceli genel eğitim hakkında kesin bilgi için lütfen danışın:
The Structures of the European education systems 2016/17 (European Commission/EACEA/Eurydice, 2016a)
Avrupa eğitim sistemlerinin Yapıları 2016/17 (Avrupa Komisyonu / EACEA / Eurydice, 2016a).
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BÖLÜM 1: ÖĞRETİM KAYNAĞI VE TALEBiNDE İLERİ PLANLAMA VE ANA
ZORLUKLAR
Çoğu ülkede eğitim yetkilileri, öğretmenlik mesleği ile ilgili çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Birçok
ülkede ciddi personel sıkıntısı vardır. Bazı durumlarda bunlar belirli konulara ya da belirli coğrafi
alanlara bağlıdır, diğerlerinde ise genellikle daha çok yaşlanan öğretmen nüfusu ve mesleğin
bırakanların yüksek oranından kaynaklanmaktadır. Fazla öğretmen temini de aynı zamanda bazı
ülkelerde (veya bazı alanlarda ve konularda) bir sorundur. Ayrıca, başlangıç öğretmen eğitimine düşük
katılım (ITE) ve öğretim kariyerlerinin azalan çekiciliği, eğitim sistemlerinin bir bütün olarak işleyişini
derinden etkileyen zorluklara katkıda bulunmaktadır. Bu gelişmelerin izlenmesi kesinlikle belirli eğitim
sistemlerinde meydana gelen değişikliklerin anlaşılmasında ilk adımdır. İleriye dönük planlama, bazı
zorlukların yapısal düzeyde öngörülmesi ve ele alınması için yararlı bir yol olabilir. İleriye dönük
planlama aslında, öğretmenler için gelecekteki talebi tahmin etmek ve arz oranını dengelemek için
demografik eğilimlere ve istatistiksel projeksiyonlara bakmakla alakalıdır.
Bu ilk bölüm, Avrupa eğitim sistemlerinin öğretmenlerin arzını nasıl düzenlediği ile ilgili soruları
yanıtlamayı amaçlamaktadır. Özel olarak, öğretmenlik mesleği için ileriye dönük resmi planlamada
bunun nasıl ele alındığını inceler: yani ileri planlamada yer alan yetki seviyeleri, zaman çizelgeleri ve
hizmet veren öğretmenlere ilişkin veri türleri, öğretmen adayları ve öğretmenler için gelecekteki talebi
inceler.
Bu bölümün ikinci kısmı, Avrupa eğitim sistemlerinin öğretmen arzının ve talebin dengelenmesi
açısından karşılaştığı temel zorlukları incelemektedir: yani öğretmen yetersizlikleri ve aşırı arz,
yaşlanan öğretmen nüfusu ve öğretmenlere ve başlangıç öğretmen eğitiminde hizmet sunanların
muhafaza edilmesini inceler.
1.1. İleriye dönük planlama
Bu kısım, eğitim yetkililerinin ileri planlama yoluyla öğretmenlerin talebini ve arzını yönetme biçimlerini
ele almaktadır. Hangi düzeydeki otoritelerin sorumlu olduğunu, ele alınan zaman çizelgelerini ve veri
eğitimi makamlarının bu amaç için özellikle de öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve öğretmenlere
yönelik talebe bağlı olarak kullandıklarını belirler.
1.1.1.

Öğretmenlik mesleğine yönelik planlamadan sorumlu makamlar ve yaklaşımlar

Bu bağlamda ileriye dönük planlama, nitelikli öğretmen ve öğretmen adayları açısından mevcut ve
gelecekteki ihtiyaçların planlanması amacıyla öğretmen arz ve talebinin izlenmesi ve analiz edilmesi
olarak ele alınmaktadır. Öğretmen yetersizliklerini ve bunun tersine, aşırı yüklenmeyi öngörmeyi
amaçlamaktadır (bkz. Bölüm 1.2).
Hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri genel işgücü piyasası izlemesi yapmakta ve birçoğu öğretmen arz
ve talebi arasındaki dengeyi kontrol etmek ve karar vericileri bilgilendirmek için bu verileri
kullanmaktadır. Ancak, bu kısım sadece toplanan verilerin özellikle öğretmenlik mesleğine yönelik
resmi hükümet planlamasında kullanıldığı ülkelere odaklanmaktadır.
Öğretmen arzının ve talebinin ileri planlanması, Avrupa ülkelerinin çoğunda gerçekleşmektedir. Üst
düzey otorite bunu genellikle sürdürür, ancak Belçika'nın Flaman Topluluğu'nda, Avusturya, İsveç,
Birleşik Krallık (İskoçya) ve İsviçre’de yerel düzeydeki yetkililer de ileriye dönük planlama yapabilirler.
Örneğin Belçika'da (Flaman Topluluğu), Antwerp şehri ileriye yönelik bir plan geliştirmiştir ve bu plan periyodik olarak
güncellenmektedir. Avusturya'da, iller genel zorunlu okullar (ilkokul, yeni ortaokul ve meslek öncesi okullar) için ileriye dönük planlama
yürütürken, akademik ortaöğretim okulları için (Allgemeinbildende Höhere Schulen) bu üst düzey yetkililer tarafından yapılmaktadır.
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Şekil 1.1: Öğretmenlik mesleği için özel ileri planlama yapan otorite seviyeleri
1-3), 2016/17

ISCED 3
DK
Üst düzey yetkili
Yerel düzey yetkili
İleri planlama yok

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not

Bu şekil, öğretmenlik mesleği için belirli bir ileri planlama yapan otorite seviyelerini göstermektedir.
Bölgesel / yerel seviyenin sadece veri toplamaya katkıda bulunduğu durumlar bu şekilde
gösterilmemiştir.
Ülkeye özgü notlar
Hollanda: Hollanda'daki eğitim politikaları büyük ölçüde devlet tarafından sınırlandırılmamış
olduğundan, personel politikasına doğrudan hükümet politikası müdahalesi sınırlıdır. Yine de, Eğitim,
Kültür ve Bilim Bakanlığı, eğitim işgücü piyasasında son gelişmeleri vurgulayan yıllık bir belge
yayımlamaktadır. Hollanda hükümeti, değişiklikleri izlemek ve eksiklikleri tahmin etmek için işgücü
piyasası tahminlerini kullanmaktadır.
Arnavutluk: Yerel düzeydeki eğitim yetkilileri öğretmenlere yönelik talebi izler ve planlar. Bu verilere
dayanarak, Eğitim Bakanlığı ileri planlama yapar ve öğretmenlerin okullara tedarikini düzenler.
Bazı eğitim sistemleri, öğretmen arzını ve talebini tahmin etmek için bir model geliştirmiştir.
Almanya'da, federal devletler (Länder), en üst düzey yetkililer olarak, öğretmenlere olan talebi tahmin etmek için veri toplar ve ihtiyaç duyulduğunda,
eksikliklere karşı önlemler getirir. Verilere dayanarak, Federal Almanya Cumhuriyeti (Kultusministerkonferenz) Eyaletindeki Eğitim ve Kültür İşleri
Bakanlığı Daimi Konferansı düzenli olarak öğretmen arzını ve talebini tahmin etmek için bir formül yayınlamaktadır. Rapor, öğretmenlere yönelik talebin,
gelecek yıllara yönelik olarak, İkinci Devlet Sınavını tamamlayan öğrenci sayılarının tahmini ile birlikte, çeşitli öğretim rollerine ilişkin mevcut tahmini
birleştirmektedir. En son olarak, Daimi Konferans, 2014-2025 yılları için öğretmen arzını ve talebini tahmin etme modelini yayınladı.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere), Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik gelecekteki ulusal ihtiyacı tahmin etmek için kullanılan istatistiksel bir model olan
Öğretmen İkmal Modeli'ni (TSM) (1) yürütmektedir. Devlet tarafından finanse edilen okullardaki işgücünün büyüklüğü ve nitelikleri hakkında yıllık bir veri
toplama çalışması olan School Workforce, nüfus sayımında toplanan verilerle bilgilendirilmektedir. Devletin fon tahsisi ve lisansüstü öğretmen eğitimi için
yer ayırma ile ilgili kararları için bu çalışmanın verileri kullanılmaktadır. Öğretmen İkmal Modeli' 'öğretmen ihtiyacı'nı (her yıl aktif stokta ihtiyaç duyulan
öğretmen sayısı) ve yeni öğretmenliğe başlayan öğretmenlere olan ihtiyacı’ (öğretmen ihtiyacını karşılamak için gelecek akademik yılda aktif eğitime
katılması gerekli olan yeni nitelikli öğretmenlerin sayısı ve bunlara karar verirken mesleği bırakan öğretmenler, beklenen öğrenci sayıları, öngörülen
öğrenci sayıları vb. dikkate alınmalıdır) tahmin etmektedir. Benzer şekilde, Birleşik Krallık'ta (Galler), hükümet şu anda İngilizce modeli gibi kapsamlı bir
veri koleksiyonuna dayalı planlama yapmamasına rağmen, bir Öğretmen Planlama ve Tedarik Modeli (TPSM) işletmektedir.
Norveç'te, ‘İstatistik Norveç’ öğretmenler için işgücü piyasası tahminlerini üretir. Model (Laerermod) beş farklı öğretmen türü için (okul öncesiden üst orta
ve genel eğitime kadar) tedarik ve talep projeleri oluşturmaktadır. Temel değişkenler, temel yıldaki yeni öğretmen adaylarının alımı (arz tarafı) ve nüfus
tahminlerine dayalı (gelecekteki taraf) eğitim hizmetlerinin gelecekteki kullanıcı sayısındaki eğilimdir. Model, yeterli öğretmenin gelecekteki ihtiyaçlara
uyacak şekilde eğitilip eğitilmediğini analiz etmeyi sağlar. Hesaplamalar, öğretmen olarak eğitilenlerin bazılarının eğitim sektöründe çalışmadığını göz
önünde bulundurmaktadır.
1

()

https://www.gov.uk/government/publications/teacher-supply-model
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Birçok eğitim sisteminde, ileri planlama alanı şu anda geliştirilmektedir. Bu sistemlerin bazılarında,
ileriye dönük planlama (İrlanda, Litvanya ve Birleşik Krallık (Galler)) gerçekleştirilmekte, diğerlerinde
ise bu yeni uygulamaya konmaktadır (Estonya ve Malta).

İrlanda'da, öğretmenler için arz ve talebin aralıklı olarak üstlenilmesi planlanırken, 2014 yılında öğretmen işgücünün planlanması için
düzenlemelerin analizinin yapılmasına karar verilmiştir. Bu, artık tamamlanmıştır ve yeterli bir öğretmen kaynağı sağlamaya çalışan bir
öğretmen tedarik modelinin geliştirilmesi düşünülmektedir.
Litvanya'da, eğitim bakanlığı ve Araştırma ve Yüksek Öğrenim İzleme ve Analiz Merkezi (MOSTA), eğitim uzmanlarının (ana hedef olarak
öğretmenlerin) bir metodoloji hazırlaması içintahmine dayalıolan bir plamlama projesi başlatmıştır. Amaç, öğretmenlere yönelik talebi
değerlendirmeye yardımcı olacak politika yapıcılar için bir araç oluşturmaktır. Bu, öğretmen eğitimini daha iyi planlamak ve finanse etmeyi
sağlayacaktır. Araç 2018'in ortalarında tanıtılacaktır.
Birleşik Krallık'ta (Galler), bireysel düzeyde bir okul işgücü nüfus sayımının geliştirilmesi ve uygulanması için düzenlemeler yapılmıştır. Bu,
isim, doğum tarihi ve ulusal sigorta numarası gibi kişisel tanımlayıcı verileri içerecektir. Galler daha önce daha detaylı işgücü planlamasını
desteklemek için gereken işgücü bilgilerini toplayan hiçbir merkezi veri toplama sistemine sahip değildi. 2017 Mart ayında sona eren bir
istişarenin ardından, 31 Ekim 2017'de Eğitim (Okul İşgücü Bilgilerinin Arttırılması) (Galler) Yönetmeliği 2017 yürürlüğe girmiştir.
Estonya'da, işgücü ihtiyaçlarının geniş çaplı bir analizi ve eğitim alanında gerekli olan beceriler 2017 sonbaharında planlanmıştır. İlk
sonuçlar Haziran 2018'de kullanıma sunulacak ve Ağustos 2018'de yayınlanacaktır.
Malta'da resmi ileri planlama henüz mevcut değildir, ancak Bakanlık 'Öğretmenlik Mesleği Çalışma Grubunun Değerlendirmesi' birimini
kurmuştur. Hedefler devlet okullarındaki öğretmenler ile ilgili ileriye dönük planlamayı içermektedir. Ayrıca, yeni eğitim politikası girişimleri
sunulduğunda üç ila beş yıllık tahminler geliştirilmektedir.

İncelenen ülkelerin yaklaşık yarısında, öğretmenlik mesleği için belirli bir ileri planlama yoktur. Bununla
birlikte, birçok ülkede, işgücü piyasası denetimi, eğitim yetkililerine değerli veriler sağlamaktadır.
Örneğin:
Letonya'da, resmi bir ileri planlama olmamasına rağmen, en üst düzeydeki eğitim otoritesi, önümüzdeki beş yıl içinde öğretmenlik
mesleğinde beklenen açıklıklar konusunda yerel yönetimlerle bir anket gerçekleştirmiştir.
Macaristan'da, resmi bir ileri planlama yapılmamakla birlikte, uygulamada İnsan Kapasiteleri Bakanlığı (eğitimden sorumlu), öğretmen
arzını ve talebini uzun süre izleyip ve analiz etmektedir. Kullanılan veriler merkezi veri tabanlarında yer almakta ve başlangıç öğretmen
eğitimine giren öğrenci sayısını, başlangıç öğretmen eğitimi içindeki başarı oranlarını, öğretmenlere hizmet veren öğretmenlerin sayısını
ve yaşını, emeklilik oranını ve öğrenci nüfusundaki demografik değişiklikleri içermektedir. İzleme genel bir ölçekte ve belirli konu alanları
için yapılmaktadır ve sonuçlar paydaşların yönlendirilmesinde kullanılmaktadır.

İleri planlama zaman ölçekleri
İleri planlama, orta ve uzun vadede ideal olarak gerçekleştirilir. Gerçekten de, uygun zaman çerçevesi
içerisinde gerçekleştirilirse öğretmen arz ve talebi etkin bir şekilde yönetilebilir. Başlangıç öğretmen
eğitimi yıllar alabileceği için, yapısal sıkıntılar kısa vadede kolayca çözülemez. Aynı şekilde, aşırı arz
durumunda, başlangıç öğretmen eğitimi sisteminin gerekenden daha fazla öğretmen yetiştirmekten
kaçınmak için ayarlanması da dikkatlice planlanmalıdır. Dahası, insanları öğretmenlik mesleğine
çekmede, başarılı öğretmen eğitimi ve işe alım sistemlerini kurmada karşılaşılan bazı zorluklar,
uygulanması biraz zaman alan reformlar gerektirebilir.
Bununla birlikte, birçok ülke hala sadece bir yıl öncesine göre planlamayı sürdürmekte, böylece uzun
vadeli eğilimleri tahmin edememe ve buna göre ileriye doğru planlama yapamama riskini taşımaktadır.
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Şekil 1.2: Yıl bazında öğretmenlik mesleği için resmi ileri planlama zaman çizelgeleri (ISCED 1-3), 2016/17
BE fr

BE de

Kısa dönem
Ara dönem



BG

CZ

1y



LT

LU



Ara dönem

4-5y

HU

MT





EE

IE

EL

ES



1y

1y

1y

UK-ENG UK-WLS UK-NIR UK-SCT
1y

FR

HR

1y



1y

Ara dönem

>10y

>10y

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

1y











CH

FY

IS

LI

ME





1y



FI

IT

CY

2-3y

2-3y/4-5y

1y

SE

4-5y

Uzun dönem

Uzun dönem

DE

2-3y
6-10y

LV

Kısa dönem

DK

4-5y

Uzun dönem
Kısa dönem

BE nl

1y

1y

>10y

6-10y

AL

BA

1y



>10y
NO

RS

TR



4-5y

4-5y

6-10y

6-10y

 öğretmenlik mesleği için

>10y

ileri planlama yoktur

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
Danimarka: Şekil sadece ilköğretim ve ortaöğretimi (ISCED 1 ve 2) kapsamaktadır. Lise eğitimi için ileri planlama yoktur (ISCED 3).
Fransa: İlk ve ortaöğretimde sonraki yıla hazırlanmak için her yıl planlamalar yapılır, ancak ortaöğretim için de iki yılda bir planlama
yapılır.
İsveç: İleri planlama gerçekleştirilir, ancak zaman çizelgesi farklılık gösterir.
İhtiyaca bağlı olarak farklı zaman ölçekleri uygulanabilir. Bu, hem gelecek yıl için kısa vadeli planlama hem de uzun vadeli bir planın
olduğu Kıbrıs, Avusturya ve Birleşik Krallık'taki (İngiltere ve İskoçya) durumdur. Örneğin:

Avusturya'da hem kısa vadeli planlama (yıllık personel planı) hem de öğretmenlere yönelik talep ile ilgili uzun vadeli bir plan
bulunmaktadır. Birincinin amacı, gelecek yıl için ihtiyaç duyulan kaynakları personel planında sağlamaktır. Yerel yetkililerden
öğretmenlere özel talep ile ilgili alınan ek veriler dikkate alınmaktadır. Öte yandan, uzun vadeli planlamanın sonuçları stratejik kararlar
için kullanılmaktadır.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere), Öğretmen Tedarik Modeli (TSM), lisansüstü adaylar için gerekli olan Başlangıç Öğretmen Eğitimi (ITT)
yerlerinin sayısını hesaplar. Başlangıç Öğretmen eğitiminde yer tahsisi yıldan yıla yapılır, ancak Öğretmen Tedarik Modeli ayrıca
öğretmen ihtiyacını faz ve alana göre hesaplar ve öğrenci sayılarını geleceğe yansıtır (2016/17 TSM bunu 2026/27'ye kadar yapar).
İskoçya'da, başlangıç öğretmen eğitimi kurslarına girişler, her yıl istatistiksel modelleme alıştırmasının ardından yıldan yıla bazda
düzenlenmektedir, ancak model aynı zamanda beş yıl boyunca öngörülen aday öğretmen alımlarını da sağlamaktadır.

Belçika (Flaman Topluluğu), Danimarka, Almanya, Hollanda, Finlandiya, İsviçre ve Norveç sadece
uzun vadeli ileri planlama yapmaktadır. Norveç'te, planlamanın zaman dilimi özellikle uzundur: en son
ileriye dönük planlama yayını 2040 yılına kadar olan tahminleri içermektedir.
Finlandiya'da, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, özellikle de şu anda iş yerindeki emeklilik yaşı gelenler emekli olmaya devam
ettikçe, öğretmen eksikliğinin daha da kötüye gitmesinden korkulmaktadır ve bunun olasılığı tartışılmaktadır. 2011'de yayınlanan bir
raporda, 2025'te ihtiyaç duyulan öğretmenlerin sayısı hesaplanmakta ve bu ihtiyacı karşılamak için ihtiyaç duyulan öğretmen
eğitiminin kapasitesi değerlendirilmektedir. Hesaplamalar, en son nüfus rakamları, öğretmen ve başlangıç öğretmen eğitimi
istatistiklerinin yanı sıra öğretmenleri muhafaza etme, yeni öğretmenlerin giriş oranları ve işe yerleştirilmeleri ile ilgili tahminlere
dayanmaktadır. Tahminler, ilköğretim, ortaöğretim ve genel ve mesleki üst orta eğitimi kapsamaktadır.
İsviçre'de, Federal İstatistik Ofisi zorunlu eğitim düzeylerinde ve lise seviyesinde öğretmenler için, 2016'dan 2025'e kadar bir zaman
dilimini kapsayan son planlama senaryolarını yayınlamaktadır.

1.1.2. Kullanılan veri türleri
Verilerin toplanması, analizi ve bulgulara göre hareket edilmesi yetkililerinin öğretmen arz ve talebiyle
ilgili zorlukları aşmasına yardımcı olan ileri planlama sürecinin gerekli unsurlarıdır. Aşağıdaki bölümler,
hangi ülkelerin verilerinin ileriye dönük planlamalarında kullandığını araştırır ve boşlukların nerede
olduğunu belirler.
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Ayrıca, eğitim yetkilileri, emeklilik yaşı, öğrenci / öğretmen oranı ve bir bütün olarak eğitim sistemlerini
etkileyen reformlar ile ilgili politika reformlarını da hesaba katmalı, çünkü bu faktörlerin planlamanın
arkasındaki hesaplamalar üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.
Öğretmenlere hizmet veren veriler
İleriye dönük planlama yapan 26 eğitim sisteminin tümü hizmet veren öğretmenlere ilişkin verileri
kullanır, ancak detay seviyeleri değişir. Diğer ülkelerin çoğunda, öğretmenlere hizmet sunma verileri
de genellikle işgücü piyasası istatistik operasyonlarının genel çerçevesi içinde toplanmaktadır. Ancak,
bu analiz, toplanan verilerin özellikle öğretmenlik mesleği için ileri planlama için kullanıldığı ülkelere
odaklanmaktadır.
Şekil 1.3: İlk ve ortaöğretim için ileriye dönük planlamada kullanılan
hizmet veren öğretmenler hakkındaki veriler (ISCED 1-3), 2016/17
Emekliye ayrılan öğretmenler
Demografik
Verdikleri derslere göre öğretmenler
Meslekten ayrılan öğretmenler
Nitelikler
Sözleşmeli ve istihdam özellikleri (belirsiz, sabit
süreli sözleşmeler, memurlar vb.)
Diğer
ileriye dönük belirli bir planlama yok

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü not
Danimarka: Şekil sadece ISCED 1 ve 2 seviyelerine atıfta bulunmaktadır. ISCED 3 seviyesi için ileri
planlama yoktur.
En çok kullanılan veriler emekli öğretmen sayısı, öğretmen demografisi, öğretilen konu (lar) ile
öğretmen sayısı ve mesleği bırakan öğretmen sayısı (emeklilik nedenleri dışında) ile ilgilidir. Aksi bir
şekilde, tutulan nitelikler ve sözleşme ve istihdam ile ilgili veriler daha az sıklıkla kullanılmaktadır.
Bazı ülkeler (İspanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere) ve
Türkiye) öğretmenlere hizmet vermek için çok kapsamlı bir veri seti kullanmaktadır.
Örneğin, İspanya'da geniş bir veri dizisi kullanılır. Dikkate alınan diğer hususlar, kamu sektöründe yeni işe alınacak personel
sayısının, öğretmenler ve ya da özel bir durumu olan örneğin engelleri olan öğretmenler gibi kısıtlamalardır. Kamuya açık herbir
başvuruda sunulan öğretim yerlerinin sayısı bu verilerle ilgilidir. Değiştirme oranı her yıl Genel Devlet Bütçe Kanunu'nda
yayınlanmaktadır.

Dokuz eğitim sistemi, hizmet veren öğretmenlere ilişkin diğer tür bilgiler kullanır: örneğin öğretmenöğrenci oranları ve etnik köken ve sakatlık durumu gibi demografik bilgiler. Örneğin:
Almanya'da istatistikler öğretmenlerin eğitim türüne (birincil, genel alt ortaöğretim, mesleki, vb.) göre sayısın
da kapsar.
Fransa'da, mesleği bırakan tahmini öğretmen sayısının (emeklilik, istifa, ölüm) yanı sıra, istihdam ile ilgili bir
dizi veri kullanılmaktadır: örneğin, önceki yılda işe alımlar, öğrenci / öğretmen oranı ve öğretmenlerin iş
yükü (tam zaman ve yarı zamanlı). Tüm bu veriler, öğretmenlere yönelik talep hakkındaki verilerle birlikte
(bkz. Şekil 1.5), daha sonra, atanmak için girdikleri sınavda sunulan öğretim pozisyonlarının sayısını
belirlemek için kullanılır.
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Finlandiya, öğretmenlerin yaşı, öğrenci sayıları, sınıf boyutları ve öğretim saati sayısının dağılımı hakkında veri kullanır.
Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda) ve Norveç aynı zamanda öğrenci / öğretmen oranlarına ilişkin verileri de kullanmaktadır (Kuzey
İrlanda'da, bu öğretmen tedarik modelinde başka bir faktördür).
İsviçre'de, hizmet veren öğretmenlerin iş yükü (tam zamanlı bir gönderinin yüzdesi anlamında), ileriye dönük planlama ile ilgili önemli
bir konudur: daha az iş yükü olan daha fazla öğretmen oldukça, ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı daha fazla olmaktadır. Federal
İstatistik Ofisi, zorunlu eğitim seviyesinde (2016-2025) öğretmenler için de uzun dönemli senaryolar yayınlamaktadır.

Öğretmen adaylarına ait veriler
Genel olarak, Avrupa ülkeleri hizmet veren öğretmenler hakkında daha çok veri kullanırken öğretmen
adayları hakkında daha az veri kullanır (bkz. Şekil 1.3). Yine de, ülkelerin neredeyse yarısı, uzman
konu (lar) ve başlangıç öğretmen eğitimi mezunlarının konularına göre öğretmenlik okuyan
öğrencilerin sayısına ilişkin verileri kullanmaktadır. Yaklaşık bir düzine ülke, öğretmenlik okuyan
öğrencilerin demografik bilgileri ve eğitimlerini yarıdan bırakan öğrenci sayısı hakkında da veri
toplamaktadır. Sadece üç ülke, yani Danimarka, İsveç ve İsviçre, ileriye dönük planlamaları için
alternatif yollardan girenlerle ilgili verileri kullanmaktadır.
Şekil 1.4: İlk ve ortaöğretim için ileriye dönük planlamada kullanılan
öğretmen adayları hakkındaki veriler (ISCED 1-3), 2016/17
Uzmanlaşma açısından ITE öğrencileri
Uzmanlaşma açısından ITE mezunları
ITE öğrencilerinin demografileri
ITE'den ayrılan öğrenciler
Alternatif yollardan girenler
Öğretmenler için belirli bir ileri planlama yok
Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
Danimarka: Şekil sadece ISCED 1 ve 2 seviyelerine atıfta bulunmaktadır. ISCED 3 seviyesi için ileri planlama yoktur.
İspanya: Başlangıç öğretmen eğitimi mezunlarının alanlara göre sayısına dair veriler sadece bazı Özerk
Topluluklarda mevcuttur.
İsviçre: Bazı Kantonlar ek veri kullanabilir, örn. uzmanlık alanına görebaşlangıç öğretmen eğitimi öğrencilerinin sayısı
gibi.
Kanıtlar, ileriye dönük planlama yapmak için başlangıç öğretmen eğitimi öğrencileri hakkındaki verileri kullanmanın
kolay olmadığını, çünkü mezunların öğretmenlik mesleğine daha sonra girip girmeyeceklerini tahmin etmenin zor
olduğunu göstermektedir.
Belçika Flaman Topluluğu, başlangıç öğretmen eğitimi öğrencileri ve mezunlarına ilişkin rakamların eğilimleri göstermek için
sunulduğunu, ancak öğretmen eksikliklerini hesaplamada kullanılmadığını açıklıyor. Buna ek olarak, bu eğitim sisteminde önemli
sayıda katılımcı, mesleğe alternatif yollarla erişmektedir.

Bununla birlikte, başlangıç öğretmen eğitimi öğrencileri ile ilgili verileri, öğretmen arzını ve talebini
dengelemek için kullanırken farklı olasılıklar vardır. Bazı durumlarda, ileri planlama sonuçları,
başlangıç öğretmen eğitimi öğrencilerinin sayısını belirler.
Fransa'da, aday öğretmenlerin seçileceği atama sınavında sunulan öğretim pozisyonlarının sayısı (bkz. Bölüm 2.1) öğretmenlere olan
talebe göre belirlenir (bkz. Aşağıdaki bölüm ve Şekil 1.5).
Birleşik Krallık'ta (İngiltere), ileri planlamanın temel bir unsuru, bir sonraki yıl kullanıma sunulacak olan lisansüstü başlangıç öğretmen
eğitimi yerlerinin tahsisini bilgilendirmek için Öğretmen Arz Modelinin (TSM) kullanılmasıdır. TSM her bir alanda kaç tane ilköğretim ve
ortaöğretim öğretmeni eğitilmesi gerektiğini belirlemede kullanılır ve bu bilgilere dayanarak öğretmen eğitimi sağlayıcılarına yerler
tahsis edilir. Galler ve İskoçya'da, başlangıç öğretmen eğitimi öğrencileri için giriş hedefleri benzer bir planlama modelinde belirlenir.
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Aday öğretmenlerin sayısını hesaplamak için öğretmenlik okuyan öğrecilerin sayısına dair bir örnek, her bir başlangıç öğretmen
eğitimi (okul öncesi, ortaokul ve genel ve mesleki eğitim öğretmenleri) için öğretmenlik okuyan öğrencilerinin sayısı ile çarpıldığı
Norveç'te bulunabilir. ortalama tamamlanma oranı. Kullanılan veriler, uzmanlaşma ile değil veya öğretecekleri konu (lar) tarafından
değil, öğretmen eğitiminin türüne göre okula girme ve okulu bitirme oranıdır.

Öğretmen talebi ile ilgili veriler
Avrupa ülkelerinin çoğunluğu, öğretmen talebine ilişkin verileri kullanmaktadır; bu, çoğunlukla, eğitim
seviyesi tarafından ihtiyaç duyulan toplam öğretmen sayısına genel bir genel bakış sunan öğrenci
popülasyonu büyüme tahminlerine dayanmaktadır. Ancak, pek çok ülke, bu öğretmenlerin öğretmek
zorunda olacakları konular hakkındaki verileri kullanarak daha fazla ileri gitmektedir, bu nedenle
başlangıç öğretmen eğitiminde ihtiyaç duyulan yatırımın türü veya diğer mesleki gelişim aktiviteleri
hakkında daha net bir tablo ortaya çıkmaktadır.
Şekil 1.5 İlk ve ortaöğretim için ileriye dönük planlamada kullanılan öğretmen talebi ile ilgili
veriler (ISCED 1-3), 2016/17
Öğrenci nüfusu büyüme projeleri
Ders temelli ihtiyaçlar
Coğrafi temelli ihtiyaçlar
Öğretmenler için belirli bir ileri planlama yok

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü not
Danimarka: Şekil sadece ISCED 1 ve 2 seviyelerine atıfta bulunmaktadır. ISCED 3 seviyesi için ileri planlama yoktur.

Birleşik Krallık'ta (Galler), belirli bir okul yılı için giriş hedeflerini belirleyen öğrenci nüfus artışı tahminleri ve konuya dayalı ihtiyaçlar,
başlangıç öğretmen eğitimi tedarikçilerine gönderilen Galler Yükseköğretim Fonu Konseyi'nin genel mektubunda yer almaktadır. Bu
konuyla ilgili olarak, eki işe alım zorluklarını dikkate alarak ortaokul yerlerinin “öncelikli” ve “diğer” konulara ayrılmasını göstermektedir.
Benzer şekilde, İskoçya'da, bu bilgi İskoç Hükümeti tarafından İskoç Fon Konseyi'ne verilen kılavuzda yer almaktadır.
Almanya, projekte edilen öğrenci populasyonu büyümesi / azalması hakkındaki verilerin, dikkate alınan en önemli faktör olduğunu
belirtmektedir. Bununla birlikte, öğretmenler için gelecekteki talebin, sınıf büyüklüğü, okul yapısı, finansal kaynaklar ve pedagojik
önlemlerle ilgili gereklilikler gibi eğitim politikalarından etkilendiğini vurgulamaktadırlar.

Coğrafi temelli ihtiyaçlar bir düzineden fazla ülkede olsa da, daha az ölçüde dikkate alınmaktadır.
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Çoğu ülke, çoğu mesleğin birbiriyle ilişkili olduğu ve mesleğin çekiciliği konusundaki genel meseleyle
bağlantılı bir takım zorluklarla karşı karşıyadır.Başlangıç öğretmen eğitimine kaydolmak için yeterli
öğrencinin ilgisini çekmenin zorluğunun yanı sıra, kursu tamamlamalarını ve aslında diğer mesleklere göç
etmekten ziyade öğretmenlik mesleğine girmelerini sağlama sorunu da vardır. Başlangıç öğretmen eğitimi
öğrencilerinin eksiklikleri, giriş seviyelerindeki herhangi bir reel düşüşten kaynaklanmamakla birlikte,
yaşlanan işgücü nedeniyle öğretmenlere yönelik artan talep, daha fazla öğretmenin başka nedenlerle
mesleği bırakma oranının yüksek olması gibi veya başlangıç öğretmen eğitimdeki ücretler gibi diğer
konularla ilgili olabilir.
Şekil 1.6: Öğretmen arz ve talebindeki temel zorluklar (ISCED 1-3), 2016/17

Bazı konularda eksiklikler
Bazı coğrafi bölgelerde eksiklikler
Fazlalık
Yaşlanan öğretmen Nüfusu
Yüksek meslekten ayrılma oranları
ITE kayıt olan öğrenci eksikliği
ITE'den çıkış oranları
Öğretmenler için belirli bir ileri planlama yok

Sağ
ISCED 2-3

Sol
ISCED 1
Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü not
Bulgaristan: Öğretmen sıkıntısı hakkında bilgi olmasına rağmen, hem yönetmelikler hem de bilgilerin düzenli olarak analizi
eksiktir. Bu nedenle, genel olarak, ileri planlama politikaları, özellikle işe alım zorluklarıyla karşılaşan okullar ve öğretmenlerin
kritik bir orandaeksikliğine bağlı olarak öğretmenlerin verimli bir şekilde tahsis edilmesine yardımcı değildir.
İrlanda: Mevcut zorluklar, temel öğretmen adaylarının arz ve talebine bağlı olarak ortaya çıkan veri boşluklarıdır ve bu nedenle
gelecek planlaması için tutarlı ve güvenilir bir veri seti oluşturmak ve öğretmen arzını ve talebini tahmin etmek için bir model
oluşturmaktır.
İspanya: “Belirli dersleri anlatan öğretmen eksikliği' ve “Yaşlanan öğretmen nüfusu” sadece üç Özerk Topluluk ile alakalıdır:
Navarra, Cantabria ve Comunidad Valenciana.
İsveç, arz fazlası hariç, Şekil 1.6'da listelenen tüm zorluklardan bahsetmektedir. Litvanya, Hollanda ve Norveç, yedi zorluğun
beşiyle karşı karşıya olduklarını belirtmektedir. Bu dört ülkeden sadece Litvanya, hem öğretmenlerin (konu ve coğrafi) hem de
başlangıç öğretmen eğitimi öğrencilerinin sıkıntısı ile karşı karşıyadır ve aynı zamanda aşırı arz vardır. Diğer altı ülke (Almanya,
Yunanistan, İspanya, İtalya, Lihtenştayn ve Karadağ) bir yandan yetersizlikle uğraşmak ve öte yandan aşırı atamaylakarşı
karşıyadır.
Diğer bir grup eğitim sistemi, öğretmen arz ve talebiyle ilgili olarak daha az zorluğu rapor etmektedir. Kıbrıs ve Birleşik Krallık
(Galler), sadece bir alanda zorluk çekmektedir: bazı konularda aşırı arz ve eksiklik. İleriye dönük planlama yapılmayan ülkeler
arasında sadece bir tek zorluk şu: sadece aşırı arz (Polonya, Slovenya, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan),
aynı zamanda bazı konularda (Letonya) eksiklikler ve meslekten ayrılmada yüksek oranlar (Romanya).
Sadece üç eğitim sistemi, öğretmenlerin arz ve talebi ile ilgili herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını açıkça belirtmektedir:
İleriye dönük planlamanın yapıldığı Finlandiya ve yapılmadığı hem Belçika'nın (Almanca konuşan Topluluk) hem de BosnaHersek.
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Bazı ülkeler, öğretmen arzını ve talebini etkili bir şekilde yönetmek ve planlamak için verilere sahip
olmadıklarını belirtmektedir - örneğin İrlanda, Lihtenştayn ve Sırbistan'da durum böyledir. Bulgaristan
verileri verimli bir şekilde kullanmanın zorluğunu vurgulamaktadır.
Eksiklikler, aşırı atama ve dengesiz dağılım
Bazı alanlarda öğretmenlerin yetersizliği, öğretmen arz ve talebindeki en yaygın zorluktur. Avrupa
eğitim sistemlerinin yarısından fazlasında bundan bahsedilmektedir. Bu zorluk daha önce ortaya
atılmıştır (Avrupa Komisyonu / EACEA / Eurydice, 2012) ve tipik olarak STEM konuları (bilim,
teknoloji, mühendislik ve matematik) gibi belirli konularla bağlantılıdır (Avrupa Komisyonu / EACEA /
Eurydice, 2013). Okul gelişimi ve mükemmel öğretime ilişkin yeni bir Komisyon, “mesleklerin
saygınlığının azalması ve personel sıkıntısı, birçok Üye Devlette okul eğitiminin kalitesini geriye
düşüren zorluklardır” (2).
Bazı coğrafi bölgelerdeki öğretmen eksikliği de ülkelerin yarısı tarafındandile getirilmiştir. Bu bazen bir
ülkenin bazı bölgelerinin (örn. Yunanistan, Litvanya ve Birleşik Krallık'ta (İskoçya)) uzak olmasıyla
bağlantılıdır. Diğer durumlarda ekonomik fırsatlar, kültürel ortam ve okul ortamının zorluğu da bu
eksikliklerde rol oynamaktadır. Örneğin Belçika'da (Fransız ve Flaman Toplulukları), yüksek yaşam
maliyeti ve dezavantajlı ailelerden gelen öğrencilerin daha büyük oranda olması Brüksel'e
öğretmenleri çekmenin daha zor olabileceğini gösterir. Almanya'da, Doğu Länder'de, % 27'lik bir
açıklığa karşılık gelen, yılda yaklaşık 1600 öğretmen eksikliği vardır.
Öğretmen kıtlığı ile mücadele etmek için, bazı eğitim sistemleri, öğrencileri öğretmenlik mesleğine ve
belirli alanlara çekmek için teşvikler sunmaktadır.

Birleşik Krallık (İngiltere ve Galler), belirli alanlardan mezunların işe alımını arttırmak için benzer politikalar uygulamaktadır.
İngiltere'de, Eğitim Bakanlığı, öncelikli alanlardan mezunlarını öğretime çekmek için eğitim bursları sunmaktadır ve şu anda yüksek
öncelikli alanlar şunlardır: matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, dil ve coğrafya. Galler'de, mezunlara orta öğretimde
“belirtilmiş” (yetersiz) dersleri öğretmek üzere öğretmen yetiştirme teşvikleri sunulmaktadır. Referans yılda, en yüksek teşvikler
matematik, Galce, fizik ve kimya derslerine, ardından da modern yabancı diller ve BİT / bilgisayar bilimleri derslerinde için geçerlidir.
Bu önlemlere rağmen, Galler hala boş kalan öğretmen kadrosu sayısında bir artışla mücadele ediyor ve okulların bu boşlukları
doldurma imkanı konu, alan, okul veya role göre büyük ölçüde değişiyor.
2015 yılında Çek Cumhuriyeti, öğretmenlerin eksikliğini önlemek için Eğitim Personeli Yasası'nda bir değişiklik yayımlamıştır. Bu
sayede, Eğitim Bakanı sendikalar ve eğitim fakülteleri ile işbirliği içinde Çek Cumhuriyeti'nin her yerinde okullarda personel krizleri
tehdidini ortadan kaldırmıştır. Yasa, farklı niteliklere sahip profesyonellerin işe alınması yoluyla öğretmenlerin işe alımını
kolaylaştırmak ve önlerini açmak için çeşitli önlemler içermektedir. Çek Cumhuriyeti'nin 2020'ye kadarki Eğitim Politikası Stratejisinin
bir başka önceliği, eğitimde öğretim ve öğretim dışı personelin maaşlarının artmasıdır.

Eksiklikler ve aşırı arz çelişkili gibi görünse de, öğretmenlerin konu ve coğrafi alanlardaki eşitsiz
dağılımı nedeniyle birçok ülkede bir arada var olurlar. Almanya, Yunanistan, İspanya, İtalya, Litvanya,
Lihtenştayn ve Karadağ'da durum böyledir.
Örneğin Almanya'da Doğu Länder'de% 27'lik (referans yılı 2013) bir eksiklik vardır. Ayrıca, bir yandan akademik eğitimin
(Gymnasium) üst orta seviyesindeki genel eğitim dersleri için bir öğretmen fazlalığı söz konusudur. Öte yandan, meslek liselerinde
veya meslek okullarında mesleki konularda öğretmen eksikliği bulunmaktadır.
Yunanistan'da, bazı coğrafi bölgelerdeki eksiklikler, örneğin uzak bölgelerdeki ve küçük adalardaki, daimi öğretmen kadrosunun işe
alınmasında “donma” nedeniyle mevcut öğretmenlerin genel fazlalığıyla birlikte varlığını sürdürmektedir. Aslında, ekonomik krizden
dolayı ve öğretim ihtiyaçlarının raporlanıp kaydedilmiş olmasına rağmen, en üst düzeydeki eğitim otoritesi daimi öğretmenleri tayin
etmemektedir, bunun yerine geçici personel istihdam ederek açık pozisyonları kapatmaktadır.

2

( ) Komisyondan Avrupa Parlamentosu'na, Konseye, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine ve Bölge Komitesine okul gelişimine ve
mükemmel bir başlangıç için mükemmel öğretime kadar iletişim, COM (2017) 248 final, 30.5.2017 .
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İtalya'da, yeni politikalar, bazı konularda ve bazı coğrafi alanlarda aşırı arz sorunu ile atanmayı bekleyen kalifiye öğretmenlerin
listeleriyle ilgilenmektedir. Nitelikli öğretmenlerin uzun süredir devam eden “bekleme listeleri” (graduatorie ad esaurimento) problemini
çözmek amacıyla 2015/16'da özel bir işe alım planı uygulandı. Şimdiye kadar kısa süreli sözleşmelerde çalışan 85.000'in üzerinde
öğretmen sürekli olarak işe alınmıştır. 2017 Nisan ayında onaylanan başlangıç öğretmen eğitimiyle alakalı bir yasama kararının
ardından, pedagojik alanlarda yüksek lisans ve 24 krediyi tutan ortaöğretim öğretmen adayları, bir yıllık bir üniversite uzmanlığı ve
ardından iki yıllık bir stajyerlik için kayıt olmaları için bir atama sınavını geçmek zorunda kalacaklar. Staj süresince, bu adaylar
olmayan öğretmenlerinyerini doldurmak gibi roller üstlenecekler ve böylece geçici öğretmen listelerinden kurtulacaklardır. Üç yılın
sonunda, değerlendirmeyi geçerlerse kalıcı olarak istihdam edileceklerdir.
Litvanya da kırsal alanlarda bazı eksikliklere değiniyor. Ancak, buradaki ana zorluk, öğretmenlerin aşırı atamasıdır. Sonuç olarak,
öğretmenler iş yaparlar, ancak çoğu zaman tam zamanlı değildirler ve dolayısıyla çok düşük maaşlar yüzünden meslek genç insanlar
için cazipliğini yitirir ve halihazırda çalışan personelin de motivasyonunu düşürür.

Diğer bazı ülkelerde (Kıbrıs, Polonya, Portekiz, Slovenya, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda), eski
Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan), herhangi bir eksiklik yoktur ama asıl zorluk aşırı
atamadır. Örneğin:
Kıbrıs'ta, son zamanların verilerine göre (2016), mevcut 400 yeni kalıcı pozisyon için yaklaşık 49 000 aday başvurmuştur, yani
1:122.5 gibi bir oran vardır. Portekiz'de, geçici (yıllık) boş pozisyonlar için ulusal atanma yarışında 2015 oranı 1:7 idi.
Slovenya'da, son yıllarda nüfus artışı, ekonomik kriz ve kemer sıkma tedbirleri nedeniyle öğretmenlere olan talep düşmüştür.
Öğretmenlerin aşırı arzının üstesinden gelmek için bir önlem, ilk kez genç iş arayan öğretmenlerin veya danışmanlık uzmanlarının
istihdamını desteklemeyi amaçlayan Eğitimde İlk İstihdam projesidir. 2017 yılında tahmini fonlar yaklaşık 1,5 milyon Avro'dur.

Yaşlanan işgücü ve öğretmen tutma
Demografik eğilimler nedeniyle, 16 ülke yaşlanan öğretmen nüfusu ile karşı karşıya kalmaktadır. En
son Eurostat verileri (3) ilk ve ortaokullardaki öğretmenlerin% 36'sının 2015 yılında 50 yaşında ya da
daha fazla olduğunu göstermektedir. İtalya'da, öğretmenlerin yarısından fazlası bu yaş grubuna (%
57) denk gelmektedir. Yüksek oranlar Bulgaristan (% 48), Estonya ve Litvanya (her ikisi de% 47),
Almanya ve Letonya’da (her ikisi de% 45) da kaydedilmiştir. AB'deki öğretmenlerin yüzde dokuzu 60
yaşın üzerindeydi, bu yaş grubundaki en yüksek pay İtalya'da (% 18) ve Estonya'da (% 17) tekrar
bulunmuştur.
Birleşik Krallık'ta (Kuzey İrlanda) hem öğretmen popülasyonunun yaşlanması hem de aşırı atama aynı zorluğun iki öğesidir. İşgücüne
katılan öğretmenlerin ortanca yaşı bir önceki yıla göre artmakta ve 30 yaşın altındaki öğretmenlerin oranı azalmaktadır. Aynı
zamanda, son zamanlarda kalifiye öğretmenler daimi istihdam kazanmak için çaba sarf etmektedirler.

Bazı ülkeler ayrıca meslekte genç öğretmenleri tutma konusunda zorluklarla karşı karşıyadır. Belçika,
Bulgaristan, Romanya, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere), İsviçre ve Lihtenştayn'ın Fransız ve Flaman
Toplulukları, mesleğin bırakanların yüksek oranlarını temel zorluklarından biri olarak göstermektedir.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere), bu konuyla ilgili birçok tartışma, erken dönem öğretmenlerinin ilk beş yıl içinde ya da yeterlilikten sonra
ayrılma oranlarını kapsamaktadır. Şubat 2017 tarihli raporunda Öğretmenlerin İşe Alınması ve Meslekte Tutulması, Avam Kamarası
Eğitim Komitesi, Hükümetin konuya, bölgeye ya da öğretime olan rotaya göre meslekten ayrılma oranları hakkında yeterli veri
toplamamadığı yönünde görüş bildirmiştir. Bu arada, öğretmenlerin niyetlerini araştıran bir anket, “öğretmenlerin çoğunluğunun
mesleği bırakmayı düşünmediklerini” bulmuştur (Lynch, S. ve ark. 2016, s. 2). Bununla birlikte, bırakmayı düşünen öğretmenlerin
oranı, yıl içinde 2016'da% 17'den% 23'e çıkmıştır. Bundan daha küçük oranlar gerçekten ayrılırken, bu rakam 2011'de yüzde 6'dan
2015'te yüzde 8'e yükselmiştir.

3

()

Eurostat / UOE verileri [educ_uoe_perp01] (Eylül 2017).
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Başlangıç öğretmen eğitimindeki kayıt açığı ve öğrencileri fakültede tutma oranları
Başlangıç öğretmen eğitimi öğrencileri ile ilgili iki temel sorun vardır: düşük kayıt oranları ve
öğrencilerin fakültede tutulması. Bir düzine ülkeden daha azı, başlangıç öğretmen eğitimine kayıt olan
öğrencilerin genel bir eksikliğini göstermektedir. Bu ülkelerde bu zorluk, öğretmenlerin genel
yetersizliği, öğretmen nüfusunun yaşlanması ve bir bütün olarak meslekte tutulma oranları gibi
diğerleriyle bağlantılıdır. Kayıt meselesi mesleğin çekiciliği meselesi ile açıkça bağlantılıdır: kariyer ve
maaş beklentileri, stres faktörleri, prestij, vs. Sadece dört ülke, Danimarka, Hollanda, İsveç ve Norveç
başlıca zorlukları arasında öğrencilerin fakülteyi bırakma oranlarınının yüksekliğinden bahsetmektedir.
Özetlemek gerekirse, birçok eğitim sisteminin, ileriye dönük planlama yapıp yapmadıkları, öğretmen
arz ve talebiyle ilgili zorluklar gibi benzer zorluklarla karşılaştığını görmek ilginçtir. İleriye dönük
planlama yapan ülkelerden sadece biri, herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını belirtmektedir
(Finlandiya). Diğerleri için, ileri planlama kesinlikle mevcut zorluklarla başa çıkmanın bir yoludur. Öte
yandan, ileri planlama yapmayan ülkeler için, zorlukların bastırılması daha az mümkün olabilir. Bu,
aşırı atamanın ana zorlukları olduğunu gösteren birkaç ülke için geçerli gibi görünüyor. Nitekim, aşırı
atama daha az plan ihtiyacını gerektirse de kaynakların verimli kullanımı konusunda bazı sorular
gündeme getirebilir. Öte yandan, ileri planlama yapılmayan bazı ülkeler, ilgili veri veya analizden
yoksun olabilir ve bu nedenle, zorlukların net bir resmini ortaya koymayabilir.
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Başlangıç öğretmen eğitiminden (ITE) mesleki yaşama geçiş, hem öğretmenler hem de eğitim sistemi
açısından çok önemli bir aşama olarak görünmektedir. Avrupa Komisyonu, okul gelişimi hakkındaki
son komisyonda ve hayata güzel bir başlangıç için mükemmel eğitimde (1), öğretmenlerin seçim ve
işe alım süreçlerinin iyileştirilmesinin en uygun adayların belirlenmesine yardımcı olabileceğinin altını
çizmektedir. Avrupa'da öğretmen olmanın geleneksel yolu, bir öğretmenlik yeterliliği elde ederek
başlar. Bazı ülkelerde, başlangıç öğretmen eğitimini başarıyla tamamlamak, işe alım sürecine tam
teşekküllü bir şekilde girmenin tek koşuludur. Diğerlerinde, başlangıç öğretmen eğitimin'den
profesyonel hayata geçiş, fakülte mezunlarının tam nitelikli öğretmen olarak işe alınmak üstlenmeleri
gereken ek adımları içerir. Dahası, öğretmenlerin seçilme ve işe alınma şekilleri, sadece öğretmen
işgücünün niteliği üzerinde değil, aynı zamanda öğretmen arz ve talebindeki zorlukları da ele alabilir.
Örneğin, merkezi öğretmen seçim mekanizmaları öğretmen desteği konusunda yüksek derecede
kontrol sağlarken, merkezi olmayan açık işe alım, öğretmen talebine daha esnek bir cevap
vermektedir. Öğretmenlerin tedariki ile baş etmenin bir başka yolu, öğretmenlik yeterliklerine alternatif
yollar sunarak mesleğe erişimi genişletmektir. Okullar arasındaki öğretmen hareketliliği, öğretmenlerin
sistem genelinde tedarik ve dağıtımında da rol oynayabilir.
Bu bölüm mesleğe giriş ile ilgilidir ve öğretmenlerin okullara nasıl geçtiğini veya geçirildiğini araştırır.
Birinci kısım, başlangıç öğretmen eğitimi mezunlarının profesyonel yaşama geçişi nasıl
gerçekleştirdiğini ve tam olarak nitelendirilmeleri için gereken şartlara odaklanmaktadır. Üçüncü
bölüm, işe alım yöntemleri ve istihdam koşullarını ele alırken, ikinci kısımda öğretim yeterliliğine
alternatif yollar tartışılmaktadır. Bu bölümün son kısmı, okullar arasında öğretmen hareketliliğini
yöneten düzenlemeler ve prosedürler ile ilgilidir.

2.1. Tamamen nitelikli bir öğretmen olabilmek için gerekli şartlar
Bu kısım, başlangıç öğretmenlik eğitiminden mezun olanların, tam nitelikli öğretmen olarak kabul
edilmek için karşılaması gereken şartları incelemektedir. Bazı eğitim sistemlerinde, başlangıç
öğretmen eğitimin'den mezun olmak tam kalifiye olma şartıdır. Diğerlerinde, başlangıç öğretmen
eğitimi'nin tek başına tamamlanması yeterli değildir ve mezunların ek kriterleri karşılaması gerekir. Bu
ek şartların amacı, yönetimi ve doğası ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir ve öğretmenlik
mesleğinin nasıl organize edildiğine bağlıdır. Vatandaşlık veya sabıka kaydı olmaması gibi uygunluk
kriterleri burada ele alınmamıştır.
Şekil 2.1, raporun kapsadığı eğitim sistemlerinin yaklaşık yarısında, başlangıç öğretmen eğitimin'den
başarıyla mezun olmanın, tamamen nitelikli bir öğretmen olmak için tek şart olduğunu göstermektedir.
Bu sistemlerde, başlangıç öğretmen eğitimi diploması sadece mezunların başarı düzeyini değil, aynı
zamanda öğretme yeteneklerini de belgelemektedir. Başka bir deyişle, başlangıç öğretmen eğitim
kurumları mezunlarına tam öğretim yeterliliğini sunar.
23 diğer eğitim sisteminde, başlangıç öğretmen eğitimi mezunları, rekabetçi bir sınavı geçmek veya
mesleki yeterliliği doğrulamak üzere ilave şartları yerine getirmek zorundadırlar.
Altı ülkede (İspanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Arnavutluk ve Türkiye), aday öğretmenler tam
yeterliliği elde etmek için rekabetçi bir sınavı geçmek zorundadırlar. Rekabetçi atama sınavı, yazılı
sınavlar, mülakatlar, portfolyoların değerlendirilmesi, öğretmenlik uygulamasının gözlemlenmesi veya
bu yöntemlerin herhangi bir kombinasyonu şeklinde organize edilebilir. Sınav genellikle konu bilgisi ve
profesyonel yetkinliklerin değerlendirilmesine odaklanır ve farklı aşamalardan oluşabilir. Örneğin
İspanya ve Türkiye'de sınavın iki aşaması vardır.

(1) Komisyondan Avrupa Parlamentosu'na, Konseye, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine ve Bölgeler Komitesine iletişim. Hayatta büyük
bir başlangıç için okul gelişimi ve mükemmel öğretim (COM (2017) 248 final).
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İspanya'da, Concurso-oposiciόn’ın ilgili alan veya uzmanlık bilgisi, öğretme becerileri ve öğretme yetenekleri değerlendirildiği bir
sınav aşaması vardır. Bunu, eğitim geçmişini ve önceki öğretim deneyimini değerlendiren liyakate dayalı bir seçim aşaması izler.
Türkiye'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın iki sınavı vardır: ilki, eğitim bilimlerinin ve genel kültürü değerlendirirken, ikincisi de
alan ile ilgili bilgileri test eder.

Tam yeterliliğin sağlanmasına ek olarak, rekabetçi bir sınavda başarılı olmak, genellikle kalıcı bir
öğretim pozisyonuna erişim sağlar.
Şekil 2.1: İlk ve ortaöğretimde Tamamen nitelikli bir öğretmen olmak için resmi
gereklilikler (ISCED 1-3), 2016/17

ISCED 2-3
AT

ITE'den başarılı mezuniyet tek
şarttır
ITE'nin tamamlanmasına ek
olarak rekabetçi bir sınavda
başarı gereklidir.
ITE tamamlandıktan
profesyonel yetkinlik
gereklidir

sonra
onayı

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar

Fransa: Şekilde sunulan bilgiler sadece ilk defa rekabetçi sınavı başarıyla tamamlayan başlangıç öğretmen
eğitimi öğrencileri ile ilgilidir.
Avusturya: Mesleki yeterliliğin onayı sadece Allgemeinbildenden höheren Schulen'deki (ISCED 2-3)
öğretmenlerle ilgilidir.
Lihtenştayn: Tüm öğretmenler yurtdışında eğitildiklerinden, başlangıç öğretmen eğitimin’den mezunlar ek
şartları yerine getirmelidir. Yeni bir pozisyona başlayarak üç yıl süreyle geçici olarak atanırlar. Bu geçici
düzenleme sırasında, öğretmenlerin çeşitli Lihtenştayn’a özgü konulara odaklanan giriş derslerine katılmaları
gerekmektedir. Bu sürenin sonunda, öğretmenlerin bu konularda bir test cevaplamaları ve gönderilerin
performans kriterlerini karşıladıklarını göstermeleri gerekiyor.
17 eğitim sisteminde, tam donanımlı olmak için, başlangıç öğretmen eğitimin’den mezunların öğretme
yeteneklerinin onaylanmış olmasıgerekmektedir. Tüm ülkelerde, öğretmen adayları başlangıç öğretmen eğitimi
sırasında, genellikle sınıf içi yerleşimler, stajlar veya bazı eğitim sistemlerinde (örneğin bazı eğitim
sistemlerinde) mesleki eğitim alırken, bazı ülkelerde lisansüstü öğretmenler, başlangıç öğretmen eğitimi’nden
aldıkları mesleki yeterliliklerini teyit etmeleri için ek bir adım atmak zorunda kalmaktadırlar. Bu, profesyonel bir
sınav (ulusal veya eyalet sınavı), göreve başlama programının sonunda değerlendirme veya akreditasyon,
kayıt veya sertifikasyon şeklinde olabilir. Bu nedenle bu çalışmanın bağlamında, başlangıç öğretmen eğitimi
mezunlarının etkili bir şekilde öğretme kapasitelerini doğrulamak için yapılandırılmış zorunlu bir süreçten
geçmeleri gereken ülkeleri kategorize etmek için başlangıç öğretmen eğitimi'nin tamamlanmasından sonra
mesleki yeterliliğin teyidi kullanılmaktadır
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Almanya, Hırvatistan, Romanya, Slovenya, Bosna-Hersek, eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya, Karadağ ve
Sırbistan'da, başlangıç programını tamamladıktan sonra, öğretmenlerin başlangıçta, bazı ülkelerde “devlet” veya
“ulusal” sınav olarak adlandırılan mesleki sınavı geçmek zorundadırlar. Bosna Hersek ve Karadağ'da, profesyonel
sınavdan sonra geçici bir öğretim lisansı verilir. Profesyonel sınav genellikle öğretmen adayının işi icra etme
yeteneğini değerlendirmeyi amaçlar ve teorik ve pratik bölümleri içerebilir.

Almanya'da, hazırlık hizmetinden sonra (Vorbereitungsdienst), öğretmen adaylarının tam kalifiye olabilmek için bir devlet sınavından geçmesi
gerekmektedir.
Hırvatistan'da, lisans sınavı sadece, öğretmen, göreve başlama programını tamamladıktan sonra alınabilir. Stajın sonuçları, sınava girme başvurusu ile
birlikte sunulan belgelerin bir parçasıdır. Farklı uzmanlardan oluşan beş kişilik bir komite ve Eğitim ve Öğretmen Eğitim Ajansı'nın kıdemli danışmanı,
adayı yazılı ve sözlü sınavlar ile adayın öğrettiği bir ders komitesinin gözlemiyle bir araya getirir.
Romanya'da, ulusal sınava kabul edilmek için, başlangıç öğretmen eğitimi mezunları öğretimde zorunlu iş deneyimi kazanmak zorundadır. Bu dönemde
gösterilen profesyonel becerilerin değerlendirilmesi, rekabetçi sınavın bir parçasıdır. Kalıcı öğretmen sertifikasyonu için değerlendirme süreci iki
aşamada düzenlenmiştir: “titularizare” ve “definitivat” sınavları. Başlangıç öğretmen eğitimi mezunları ilk olarak iki yıllık bir deneme süresine girerler. Bu
sürenin sonunda, kişisel ve profesyonel portfolyolara ve mesleki faaliyetlere odaklanan kesin sınav ile değerlendirilirler.
Slovenya'da, devlet meslek sınavını geçmek için, başvuru sahiplerinin en az 840 saat (yaklaşık 10 ay) öğretim uygulamasına sahip olmaları ve en az
beş değerlendirilmiş öğretim sunumunu ya göreve başlama şeklinde (zorunlu değil) ya da bağımsız olarak tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Profesyonel sınav sözlüdür. Özel konular Eğitim Bakanı tarafından belirlenir.
Bosna-Hersek'te, profesyonel sınav, pratik bir bölümden (bir dersin hazırlanması ve sunulması) ve genel, idari bir kısımdan (mevzuat bilgisini kapsayan)
oluşmaktadır.
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti'nde tam nitelikli olmak için, başlangıç öğretmen eğitimi mezunları başlangıç dönemini başarıyla tamamlamak ve
profesyonel bir sınavı geçmek zorundadırlar.
Karadağ'da sınav, adayların bir komisyonun önünde bir sınıfa sahip olmaları ve eğitim ve öğrenim haklarının değerlendirilmesine yönelik haklar
konusundaki bilgilerini bilmeleri gerekliliğini içeriyor.
Sırbistan'da, sınavın amacı öğretmenin bağımsız olarak eğitim görevlerini yürütme yeteneğini değerlendirmektir.

İrlanda, İsveç ve Birleşik Krallık'ta, başlangıç öğretmen eğitimi mezunları resmi bir kayıt veya
akreditasyon sürecinden geçmelidir. İrlanda ve Birleşik Krallık'ta başlangıç öğretmenlerinin gösterdiği
mesleki beceriler ve tutumlar mesleki standartlara göre değerlendirilirken, İsveç'te öğretmen kaydı
niteliklerin ve derecelerin resmi olarak tanınmasıdır.
İrlanda'da, öğretmenlerin akademik yeterliliğine ek olarak, İrlanda Eğitim Konseyi’ne de tam kayıt yaptırmış olmaları
gerekmektedir. Bunu başarabilmek için, ilköğretim öğretmenleri, İncelenen Muayene Süresi ve Göreve Başlama Programını
tamamlamalıdırlar. Başlangıç orta öğretim öğretmenleri, Mezuniyet Sonrası İstihdam dönemini ve Endüksiyon Programını
tamamlamalıdır. Alternatif olarak, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri bir okul ortamında ve Göreve Başlama Servisi'nde deneyimli
öğretmenler tarafından çalıştırılan Droichead olarak bilinen entegre rotayı tamamlayabilirler.
İsveç'te, öğretmen kaydına başlangıç öğretmen eğitiminin sonunda yer verilir ve öğretmenin tam olarak hangi konularda
öğretmenlik yapacağı belgelendirir. Başlangıç öğretmen eğitimi mezunları, Ulusal Eğitim Ajansına (Skolverket) başvurarak
öğretmen kayıtlarını alırlar. Uygulama ile, öğretmenler elde edilen yeterlilik ve derecelerin kanıtlarını sağlamalıdır. Sadece kayıtlı
öğretmenlerin öğrencileri değerlendirmesine ve daimi bir sözleşme almasına izin verilir.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), akademik yeterliklerine ek olarak, öğretmenler İngiltere ve Galler'deki
Nitelikli Öğretmen Statüsü (QTS) profesyonel akreditasyonunu ya da Kuzey İrlanda’da “öğretme uygunluğu” nun ilgili
akreditasyonunu elde etmek zorundadır. Her durumda, akreditasyon standartlara karşı değerlendirmeye dayanmaktadır.
Birleşik Krallık'ta (İskoçya), Tam Kayıt Standardı'nın yeterliliklerini karşılamak için, öğretmenlerin başlamaları zorunlu olan
deneme süreleri boyunca mesleki deneyim kazanmaları gerekmektedir. Bunu, Öğretmen İndüksiyon Şeması veya Esnek Rotayı
takip ederek yaparlar.
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Macaristan, Malta, Avusturya (Allgemeinbildende höhere Schulen, AHS) ve Slovakya'da, indüksiyon
aşamasının sonunda pozitif değerlendirme, tam sertifikasyonu beraberinde getirmektedir.
Macaristan'da, başlangıç dönemini başarıyla tamamladıktan sonra, öğretmenler tam nitelikli olarak kaydedilir.
Malta'da, öğretmenler ilk iki yıllarında istihdam sırasında, bir indüksiyon ve rehberlik aşamasından geçer. Bu iki yıllık sürenin
başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine, öğretmen Öğretmen Eğitimcileri tarafından Öğretmenlik Mesleğine tavsiye edilir.
Avusturya'da, AHS öğretmenleri, başlangıç öğretmen eğitimini tamamlamışlarsa ve zorunlu bir indüksiyon aşamasında
profesyonel yetkinliklerini göstermişlerse, tam nitelikli olarak kabul edilmektedirler.
Slovakya'da, başlangıç öğretmenleri, ilk etaptan itibaren iki yıl içinde, tam bir yeterlilik belgesi almak için indüksiyon aşamasını
tamamlamak zorundadırlar.

In some education systems, before becoming fully qualified, candidate teachers have to satisfy other
requirements such as demonstrating a certain level of language skills (Lithuania and some
Autonomous Communities in Spain (2)) or obtaining relevant certificates such as in swimming and first
aid (primary teachers in France).
Bazı eğitim sistemlerinde, tam kalifiye olmaya başlamadan önce, aday öğretmenler belirli bir dil
becerilerini (Litvanya ve İspanya'daki bazı Özerk Topluluklar) göstermek veya yüzme ve ilk yardım gibi
ilgili sertifikaları almak gibi diğer şartları yerine getirmek zorundadırlar (Fransa'daki ilköğretim
öğretmenleri).
2.2. Öğretim yeterliliğine alternatif yollar
Öğretmen olmanın geleneksel yolu öncelikle bir öğretmenlik yeterliliği elde etmektir. Mevcut rapor
bağlamında, ana yollar ve alternatif yollar arasında öğretim niteliğinde bir ayrım yapılmaktadır. Burada
ele alınan ana yollar, ardışık veya eşzamanlı modellere göre düzenlenen başlangıç öğretmen eğitimi
programlarıdır. Eşzamanlı programlar, başlangıçtan itibaren, genel akademik konularla birlikte mesleki
konularda da (pedagoji, öğretim yöntemleri, vb.) başlangıç öğretmen eğitimine adanmıştır. Ardışık
modeller, belirli bir alanda yüksek öğrenim gören öğrencilerin, ayrı bir ardışık aşamada profesyonel
öğretmen eğitimine geçtikleri programları kapsar. Ardışık model genellikle öğretme yeterliliğine daha
esnek bir giriş olarak görülür. Bazı sistemlerde başlangıç öğretmen eğitimi sadece bir modelle
sağlanırken, diğerlerinde her iki eğitim güzergahı birlikte var olur (3).
Başlangıç öğretmen eğitimi'nin ana model(ler)inin yanı sıra, bazı eğitim sistemleri öğretim yeterliliğine
alternatif yollar getirmiştir. Bu raporda tanımlanan alternatif yollar genellikle esnek, çoğunlukla
istihdam temelli ve temelbaşlangıç öğretmen eğitimi programlarından daha kısadır. Bu tür programlar
genellikle, eğitimin içinde veya dışında kazanılan mesleki deneyime sahip bireyleri veya diğer
disiplinlerden mezun olanları hedefler. Geleneksel olarak, öğretmen eksikliklerinden muzdarip eğitim
sistemlerinde esnek işe alım yöntemlerinin yanı sıra öğretim yeterliliğine alternatif yollar da
getirilmiştir. Yüksek kaliteli mezunlar ve / veya diğer alanlardan yüksek vasıflı profesyoneller çekerek
mesleğin çeşitlendirilmesi amacıyla alternatif programlar da geliştirilmiştir.
Şekil 2.2, Avrupa eğitim sistemlerinin yaklaşık üçte birinin ana indüksiyon programlarının yanı sıra
öğretim yeterliliğine alternatif yollar sunduğunu göstermektedir. Her ne kadar alternatif programlar
Avrupa çapında önemli ölçüde farklılık gösterse de, iki ana örgütsel model ayırt edilebilir.

(2)

Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Cataluña, Illes Balears, Comunidad Foral de Navarra.

(3)

ITE hakkında daha fazla bilgi için bkz. Avrupa Komisyonu / EACEA / Eurydice, 2013.
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Şekil 2.2: ) En üst düzey yetkililere göre ilk ve ortaöğretimde öğretmenlik yeterliliğine
alternatif yollar (ISCED 1-3), 2016/17

alternatif yolların sağlanması:

kısa meslek odaklı programlar
işe dayalı eğitim
Diğer alternatif yol

Alternatif yol yok

Kaynak: Eurydice.
Eğitim seviyesi ile ilgili alternatif yollar:
BE de

BE nl

DE

DK

EE

ES

LV

LT

LU

NL

SK

SE

UK--ENG

UK-WLS

CH

FY

TR



































 = ISCED 1 + 2  = ISCED 2 + 3  = ISCED 1 + 2 + 3

İlk yaklaşım, diğer yüksek öğretim alanlarındaki mezunlara ve mesleki deneyime sahip bireylere, kısa
profesyonel odaklı programlar yoluyla bir öğretmenlik yeterliliği kazanmayı sağlar. Bu alternatif
programlar genellikle öğretmen eğitimine erişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Dokuz eğitim
sisteminde (Almanca konuşan ve Belçika'nın Flaman Toplulukları, Danimarka, Almanya, Slovakya,
İsveç, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, İsviçre ve Türkiye) bu alternatif yol bulunmaktadır. Kısa
mesleki odaklı programlar genellikle 'geleneksel' öğretmen eğitim kurumları tarafından sağlanır ve
pedagojik ve psikolojik disiplinleri, metodoloji, didaktik ve pratik eğitimi içerir. Genellikle yarı zamanlı,
uzaktan veya karma öğrenim gibi esnek kayıt biçimleri ve akşam kursları sunulmaktadır. Örneğin:

Belçika Flaman Topluluğu'nda, yetişkin eğitim kurumları tarafından bir stajyer öğretmen programı (opleiding Leraar)
sağlanmaktadır. Adayların, okullarda öğretilen konularla ilgili alanlarda lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları
gerekmektedir.
Almanya'da, temel öğretmen eğitim kurumları diğer alanlardan mezunların başlangıç öğretmen eğitimi programlarının
(Vorbereitungsdienst) ikinci bölümüne doğrudan erişmeleri için fırsatlar sunmaktadır.
Danimarka'da resmi başlangıç öğretmen eğitimi programının yanı sıra, Merit-Teacher programı (150 AKTS) üniversite /
yüksekokul mezunları ve öğretim dışında bilgi ve deneyim kazanmış kişiler için tasarlanmıştır. Bu programın tamamlanmasından
sonra, 'Liyakat Öğretmen' olarak akredite edilmiştir.
İsveç'te, öğretmenlik mesleğine giden bir dizi yol vardır - örneğin, diğer mesleki deneyime sahip kişiler veya hangi mesleği
izleyeceklerini değiştiren kişiler için. En az bir konu hakkında yeterli bilgiye sahip olanlar için, 90 krediyi kapsayan, konu
öğretimine kadar uzanan bir öğretmen yetiştirme programı vardır.
İsviçre'de, en az üç yıllık mesleki deneyim gereklidir ve kısa bir mesleki odaklı programa erişmek için bir yaş sınırlaması (en az
30 yaşında) geçerlidir.
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Yukarıda bahsedilen eğitim sistemlerinde daha esnek kısa vadeli programların oluşturulması,
başlangıç öğretmen eğitimi modeline doğru kademeli bir kaymaya yol açabilir.
Alternatif yolların ikinci modeli, stajyerlerin bir okulda çalışmasına izin veren ve öğretmenlik
yeterliliğine yol açan bireysel bir eğitim programını takip eden işe dayalı eğitimleri kapsamaktadır.
Letonya, Litvanya, Hollanda ve Birleşik Krallık (İngiltere ve Galler) bu işe dayalı öğretmen eğitimi
programlarını temel başlangıç öğretmen eğitimi rotalarına alternatif olarak sunmaktadır.
Letonya ve Litvanya, “Herkese Öğret” (Teach for All) ağında yer alır. Bu ülkelerde öğretim yeterliliklerine yol açan alternatif
istihdam tabanlı programlar, sırasıyla “Mission Possible” kurumu ve Okul Gelişim Merkezi tarafından sağlanmaktadır.
Letonya'da, “Mission Possible” kurumu, Letonya'nın üniversite mezunlarını işe alır ve bunları ülke çapında okullarda öğretmen
olarak yerleştirir. Program içinde bu öğretmenlerin tam zamanlı öğretim ve öğrenmeye iki yıllık bir bağlılıkları vardır. Litvanya'da,
'Öğretmeyi Seç' (Renkuosi mokyti!) Programı, üniversitelerin ve genç profesyonellerin yeni mezunlara yönelik işe dayalı
eğitimdir. Adayların en az lisans düzeyinde yüksek öğretim derecesine sahip olmaları gerekmektedir ve 35 yaşından büyük
olmamalıdırlar.
Hollanda'da, Eğitimde Yandal programı, üniversitelerde lisans öğrencilerine sınırlı ikinci seviye eğitim yeterliliği (genel orta
öğretimin 1-3 yıl) kazanmalarını sağlar. Lateral Entry programı, yüksek öğretim yeterliliğine sahip kişiler için, önceden öğretme
yeterliliği olmaksızın öğretmenlik mesleğine girmek için başka bir seçenek sunmaktadır. Bu şekilde atanan öğretmenler, tam bir
eğitim yeterliliği ve dolayısıyla daimi bir sözleşme kazanmak için gerekli eğitim ve desteği alırken, en fazla iki yıl boyunca geçici
bir sözleşme ile çalışabilirler.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere), “School Direct” (maaşlı) ve “Teach First”, mezunlara, niteliksiz öğretmen ücret aralığında sınıf
öğretmeni olarak çalışırken bir öğretmenlik yeterliliğine giden bir yol sunan programlardır. Alternatif yollar olarak uzun süredir
kurulmuş olan okul liderliği programları 2010-2017 yıllarındaki reformları takiben giderek daha fazla hale gelmiştir. Ayrıca birkaç
tane daha küçük ölçekli program vardır:
• • Öğretmenlere Birlik (Troops to Teachers), silahlı hizmetlerden (Kraliyet Donanması, İngiliz Ordusu ve Kraliyet Hava
Kuvvetleri) ayrılanlarınöğretmen olarak eğitilmesini destekleyen bir programdır. Bir lisans diplomasına sahip olan uygun
hizmetten ayrılanlar, eğitimlerini finanse etmeye yardım almak için vergisiz burslar veya burslar tarafından desteklenen Kalifiye
Öğretmen Statüsü'ne düzenli olarak izlenmesi gereken rotalar için başvurabilirler. Ayrıca, akademik başarıya ve uzmanlık alan
bilgisine ilişkin yeterli kanıtları olan, mezun olmayanlar için iki yıllık bir okul tabanlı maaşlı yol vardır.
• • Gelecek Öğretim Bursları, matematik veya fizik okuyan lisans öğrencilerine 15 000 GBP ve erken hazırlık eğitimi veren altı
yıllık bir programdır. Mezun olduktan sonra, katılımcılar iki yıl boyunca ek destekle uzman istihdama dayalı öğretmen eğitimi
alacaklardır.
• • Okullarda Araştırmacılar: Matematik ve Fizik doktoralarını tamamlayan veya bitiren adaylar için ücretli bir öğretmen eğitimi
seçeneği sunan iki yıllık bir derstir. Araştırmacılar, eğitimlerinin bir parçası olarak akademik profillerini korumalarını sağlamayı
amaçlamaktadır, çünkü zamanlarının %20'sine kadar kendi akademik yeteneklerine tahsis edilecektir. Stajyerler, her iki yılı
kapsayacak bir araştırma bursuna erişebilecek ve ilk yılda maaşlı bir eğitim bursu alacak ve ikinci yıl Yeni Nitelikli Öğretmen
olarak çalışacaktır.
Birleşik Krallık'ta (Galler), Lisansüstü Öğretmen Programı, niteliksiz öğretmen ücret aralığında mezunların sınıf öğretmeni olarak
istihdam edilmesine ve ücretli bir öğretim görevini yerine getirirken eğitim görmelerine olanak sağlayarak öğretime alternatif bir
yol sunmaktadır. Belli öncelikli alanlarda, orta dereceli veya düşük düzeyli yeterliliklere sahip adaylar için alternatif bir yol da
mevcuttur. Bu, Yüksek Öğretim Sertifikasıdır - Orta Öğretime Giriş. South Wales Üniversitesi tarafından sunulan bu bir yıllık tam
zamanlı veya iki yıllık yarı zamanlı kurs, öğrencileri Galler'deki ikinci öğretim için iki yıllık fen diploması programlarından birini
almak için hazırlar. Bunlar, öğrencilerin; matematik, fen, bilgi ve iletişim teknolojileri ve tasarım ve teknolojinin öncelikli
konularında kalifiye öğretmen statüsü kazanmalarını sağlar. Yüksek Öğretim Sertifikası - Orta Öğretime Giriş için herhangi bir
resmi akademik giriş koşulu bulunmamaktadır, ancak adaylar başvuru sürecinde uygun düzeyde okuryazarlık ve aritmetik
becerilerini sergilemek zorundadır.

Estonya'da, diğer alanlardan profesyoneller ulusal mesleki yeterlilik sistemi aracılığıyla bir eğitim
yeterlilik elde edebilirler. Profesyonel sertifika, öğretmenin profesyonel standardında açıklanan gerekli
yeterlilikleri gösteren herkes tarafından alınabilir. Eğitim kursları zorunlu değildir.
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İnsanları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında eğitmek ve bazı alanlarda
öğretmen eksikliklerini ele almak için, Birleşik Krallık'ta (İskoçya) bir öğretim niteliği kazanmak için
alternatif yollar oluşturulmuştur. Bu yollar hala bir üniversiteye dayalı bir başlangıç öğretmen eğitimi
kurumu tarafından sağlanmaktadır ve İskoçya için Genel Öğretim Konseyi tarafından akredite edilmiş
olmalıdır. Yeni rotalardan bazıları, birleştirilmiş başlangıç öğretmen eğitimi ve Göreve Başlama Yılı ile
mevcut yerel yönetim kadrolarını öğretmen olarak eğitecek bir program içermektedir.

2.3. İşe alım yöntemleri ve istihdam koşulları
Bu kısım, ilk atama için kullanılan temel işe alım yöntemlerini ve tam nitelikli öğretmenlerin istihdam
koşullarını ele almaktadır. İstihdam koşullarına bakarken, bu kısım, öğretmenlerin sahip olduğu
istihdam statüsünü incelemekte ve bunları kullanmaktan sorumlu olan düzeyi göstermektedir. Bu
kısım aynı zamanda, iş sözleşmesinin türüne de bakar ve öğretmenlerin bazı ülkelerde kalıcı bir
sözleşme olarak bilinen, süresiz bir sözleşme elde edebilecekleri koşulları araştırır.
2.3.1. Tam nitelikli öğretmenlerin işe alınmasında temel yöntemler
Avrupa'da, ilk atamalarda tam nitelikli öğretmenleri işe almak için üç ana sistem bulunmaktadır: açık
işe alım, rekabetçi sınav ve aday listeleri.
Şekil 2.3'de görüldüğü gibi, sistemlerin neredeyse dörtte üçünde, açık işe alım, baskın olan yöntemdir;
bu da, boş kadroların ilan edilmesi, başvuru talep edilmesi ve en iyi adayın seçilmesinin
sorumluluğununyerel olduğu anlamına gelmektedir. Açık işe alımda, bazen yerel otorite ile bağlantılı
olarak, süreç genellikle okullar tarafından yönetilir. Açık işe alım süreci, öğretmenleri okullara atamak
için üst düzey bir sistemin bulunmadığı anlamına gelir: Boş öğretim pozisyonları, okul bazında
istihdam için başvuran adaylar tarafından doldurulur. Ancak, işe alımdan sorumlu olmak, okulların
süreci tasarlamak için tam özerkliğe sahip olduğu anlamına gelmez (işe alma prosedürü, seçim
kriterleri, vb.). Bazı eğitim sistemlerinde, tüm prosedür yüksek düzeyde düzenlenebilirken, diğerlerinde
yalnızca ana hatlar kontrol edilir. Öğretmenler için açık işe alım ve seçim süreçleri ile ilgili mevzuat ve
uygulamalar, en uygun adayları seçerken okulların özerklik seviyesini anlamak için daha fazla
araştırmaya ihtiyaç duymaktadır.
Yedi eğitim sisteminde, öğretmenlik mesleğine giriş, kamu makamları tarafından bölgesel veya yerel
düzeylerde düzenlenen rekabetçi sınavlara dayanmaktadır. Rekabetçi bir sınavı takiben, sadece belirli
sayıda aday ve genellikle kamu eğitim sistemindeki sınırlı sayıda öğretim kadrosu için atama yapılır.
Tipik olarak, seçilen adaylar çalışmak istedikleri bölgeler / okullarla ilgili tercihlerini ifade edebilir,
ancak nihai karar onları okula veren eğitim otoritesi tarafından alınır. Bazı eğitim sistemlerinde,
yarışmadaki başarı kalıcı bir öğretmen pozisyonu elde etmenin bir garantisidir, diğerlerinde ise başarılı
adaylar belirlenen yedek listelerde sıralanır, ancak istihdam garanti edilmez.
İspanya, Fransa, Romanya, Lihtenştayn ve Türkiye de, rekabetçi sınav, öğretmen atamanın tek
yöntemidir. Yunanistan ve İtalya'da, rekabetçi sınavlara ek olarak aday listeleri kullanılır. Her iki ülkede
de, sınavdan sonra, en yüksek puan alan adaylar daimi pozisyonlar için atanır. Yarışmada başarılı
olan ancak işe alınmamış adaylar aday listelere yerleştirilir.
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Şekil 2.3: En üst düzey yetkililere göre ilk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) tam nitelikli
öğretmenlerin işe alınmasının ana yöntemleri, 2016/17

Rekabetçi Sınav
Aday listesi
Açık kayıt

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE fr, BE de): Aday listelerinin kullanımı, devlete bağlı okullarında ve özel okullarda açık işe alımlarda uygulanır.
İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye: Rekabete dayalı sınavda başarılı olmak, öğretmenlerin tam olarak nitelendirilmesi için
zorunlu bir şarttır (bkz. Bölüm 2.1).
Kıbrıs: 2018/19 itibariyle, ISCED 1 aday öğretmenleri başlangıç öğretmen eğitimi sonunda bir rekabet sınavı geçmek zorunda
kalacaklardır. ISCED 2-3 için, lisans mezunlarının profesyonel eğitime başlamadan bir sınavı geçmesi gerekecektir. Mevcut
sistem, 10 yıllık bir süre içinde yavaş yavaş bu yeni yöntemle değiştirilecektir.

Yunanistan'da, üst düzey yetkili, rekabet sınavında başarılı olan ancak sürekli ataması yapılmayan adayların yedek listesini
hazırlar. Şube ve uzmanlığa göre sıralanan yeni sıralamalar, eğitim ihtiyaçlarının (yedek öğretmenler) karşılanması için Eğitim,
Araştırma ve Din İşleri Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır.
İtalya'da, aday listeleri il düzeyinde belirlenir ve öğretmenlik yeterliliğine sahip aday öğretmenleri içerir. Bu adaylar, genellikle boş
öğretim kadrolarının % 50'si için yıllık olarak mevcut olan öğretim elemanlarınınveya okulların kısa vadeli sözleşmeleri
kapsamında istihdam edilmektedir.

Son olarak, dokuz eğitim sisteminde 'aday liste' işe alım yöntemi (rekabetçi bir sınav olmadan)
kullanılmaktadır. Bu yöntem, aday öğretmenlerin istihdam için başvurularını, çoğu durumda, belirlenen
kriterlere göre sıralayan, üst düzey veya orta düzey bir otoriteye sundukları sistem anlamına gelir.
Almanya, Kıbrıs, Lüksemburg, Malta ve Arnavutluk'ta, bu ana işe alım yöntemidir. Örneğin:
Almanya'da, hazırlık hizmetlerini (Vorbereitungsdienst) başarıyla tamamladıktan sonra, yeni nitelikli öğretmenler devlet
okullarında sürekli istihdam için başvurabilirler. Eyalete bağlı olarak, başvuru Eğitim ve Kültür İşleri Bakanlığı'na veya sorumlu
olan okul denetleme kurumuna gönderilmelidir. İşe alınma kararı, iş ilanları bazında ve uygunluk, nitelik ve başarı kayıt
kriterlerine göre merkezi olarak alınır. Bazı eyaletlerde, bazı pozisyonlarda belirli bir okulun profili için birlikte ilan edilir ve ilgili
okula başvuranların seçiminde rol oynar. Bu gibi durumlarda, başvurular bazen doğrudan ilgili okula gönderilir; ancak, atama
okulun kendisi tarafından değil, Eğitim ve Kültür İşleri Bakanlığı veya bunu rapor eden okul yetkilisi tarafından yapılır. Başarılı
başvuru sahipleri genellikle denetimli serbest memur olarak atanırlar.
Arnavutluk'ta, aday listelerini kullanarak öğretmenleri işe almanın iki yolu vardır. 1) “Arnavutluk Öğretmenleri” çevrimiçi
platformu, öğretmenlerin işe alımının şeffaf olmasını sağlamak için oluşturulmuştur. Arnavutluk'un her yerinden gelen adaylar
seçim sınavına katılmak için başvurabilirler. Her aday öğretmen, test sonuçlarına ve kişisel dosyalarına göre sıralanır ve işe
alım her Bölgenin Eğitim Müdürlüğündeki sıralamasına dayanır. 2) Aday öğretmenler, çalışmak istedikleri yerel eğitim birimine
başvuruda bulunurlar. Adayların portfolyolarının değerlendirilmesinden sonra, aday öğretmenler sıralanır ve profil bazında
listeler oluşturulur.
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2) Aday öğretmenler, çalışmak istedikleri yerel eğitim birimine başvuruda bulunurlar. Adayların portfolyolarının
değerlendirilmesinden sonra, aday öğretmenler sıralanır ve profil bazında listeler oluşturulur.

Belçika (Fransızca ve Almanca konuşan Topluluklar), Avusturya ve Portekiz'de, aday listeleri açık işe
alım ile birlikte kullanılmaktadır.
Belçika'da (Fransızca ve Almanca konuşan Topluluklar), aday listelerinin kullanımı devlete bağlı okullar için geçerlidir ve hibedestekli özel okullarda açık işe alımlar için geçerlidir.
Avusturya'da, öğretmenler çoğunlukla açık işe alım yöntemine göre işe alınmaktadır; Ancak, geleneksel aday listeleri yöntemi
hala il düzeyinde kullanılmaktadır.
Portekiz'de ana işe alım yöntemi aday listesidir. Okullar, açık işe alım sistemini geçici boş kadroları doldurmak için veya belirli bir
alanda profesyonel uzmanların işe alınmasında ancak aday listelerinde aday bulunmadığı sürece kullanabilirler.

Öğretmenlerin atanması
Öğretmen atama prosedürleri genellikle eğitim sisteminde kullanılan işe alım yönteminin türü ile
yakından ilişkilidir (bkz. Şekil 2.3).
Şekil 2.4: En üst düzey yetkililere göre ilk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) öğretmenlerin
okullara atanması, 2016/17

Eğitim yetkilisi öğretmenleri
okullara atar
Okullar, öğretmen
adaylarına kısıtlı aday
listeleri temelinde
yaklaşmaktadır.
Öğretmenler doğrudan
okullara başvurur

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü not

Finlandiya: Öğretmenlerin yasal işvereni, en yaygın olarak belediyedir. Eğitim sağlayıcısı belirli
okullarda belirli pozisyonları tanıtır. Öğretmenler belirli bir okulda bir iş pozisyonu için eğitim
sağlayıcısına başvuruda bulunur.
Açık işe alım yöntemini kullanan çoğu ülkede, öğretmenler başarılı bir şekilde uyguladıkları okullara
atanır.

Avusturya'da, öğretmenler kendilerini daha sonra okullara atayan bölgesel okul otoritesine başvururlar. Ancak birkaç Avusturya
vilayetinde, öğretmenlerin idari kayıtları sorumlu otorite tarafından kontrol edildikten ve öğretmen veri tabanında yer aldıktan
sonra, öğretmenlerin doğrudan okullara başvurduğu “öğretmeninizi alın” pilot projeleri vardır.
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Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti'nde, öğretmen adayları genellikle uygun bir pozisyon arar ve doğrudan bir okula
başvururlar. Bazı durumlarda, okullar en üst düzeydeki eğitim otoritesi tarafından kurulan tam nitelikli öğretmen listesini
kullanabilir ve uygun adayları arayabilirler.

Ana işe alım yönteminin rekabetçi sınav ve / veya aday listeleri olduğu ülkelerde, öğretmenler
genellikle eğitim yetkilisi tarafından bir okula atanır.
İtalya'da daimi pozisyondaki tüm öğretmenler, eğitim yetkilileri tarafından görevlerine atanır. Okullar aday listesinden uygun
adayları sadece karşılanmayan pozisyonları doldurmak için ve sadece sabit süreli sözleşmeler için arayabilirler.

Belçika (Fransızca ve Almanca Konuşan Topluluklar) ve Portekiz'de, öğretmenlerin okullara atanması,
sırasıyla okul türü ve işe alım yöntemine bağlıdır.
Belçika Fransız Topluluğu'nda, devlet okullarında öğretmenler, Fransız Topluluğu aday listesiden seçilerek eğitim yetkilileri
tarafından okullara atanmaktadır. Devlet destekli özel okullar için, öğretmenler boş kadroları doldurmak için okullara serbestçe
başvurabilirler ve okul yetkilileri 'Primoweb' öğretmen veritabanını kullanarak öğretmen adaylarını işe alabilirler.
Belçika'nın Almanca Konuşan Topluluğu'nda, devlet okulları kısıtlı aday listelerini kullanarak öğretmenlerle iletişime geçer.
Öğretmenler, hibe destekli özel okullara doğrudan başvurur.
Portekiz'de, aday listesinden işe alınan öğretmenler, eğitim otoritesi tarafından bir okula atanır. Açık işe alım temelinde işe
alınanlar, geçici ve yarı zamanlı boş pozisyonlar için okullar tarafından çağrılabilir veya doğrudan okullara başvurabilir.

2.3.2 Tam donanımlı öğretmenlerin işverenleri ve istihdam durumları
İşverenler
Tam nitelikli öğretmenleri istihdam etme sorumluluğu üst düzey eğitim yetkilileri, yerel düzeydeki
makamlar (belediyeler, iller vb.) veya okullar tarafından gerçekleştirilebilir; Sorumluluk aynı zamanda
farklı idari seviyeler arasında da paylaşılabilir. Öğretmenlerin istihdam edilmesinden sorumlu idari
düzey belirli bir ölçüde işe alım yöntemleri ve istihdam durumu ile ilişkilidir (bkz. Şekil 2.3 ve 2.6).
Tam nitelikli öğretmenler, 10 eğitim sistemindeki üst düzey eğitim yetkilileri tarafından istihdam
edilmektedir. Bu sistemlerde tam nitelikli öğretmenler ya bir rekabet sınavı (Yunanistan, İspanya,
Fransa, Lihtenştayn ve Türkiye) ya da aday listeleri (Almanya, Kıbrıs, Lüksemburg, Malta ve Portekiz)
aracılığıyla işe alınmaktadır. İtalya'da, en üst düzeydeki eğitim otoritesi, öğretmenleri daimi kadrolara
atarken, geçici pozisyonlar için sabit süreli sözleşmeler doğrudan okullarla yapılır.

Okullar, 16 eğitim sisteminde ilk ve orta dereceli seviyelerde tam nitelikli öğretmen istihdam etmek için
doğrudan ve özel sorumluluk sahibidir. Bütün bu sistemlerde, Romanya ve Arnavutluk dışında,
öğretmenler açık işe alım yöntemiyle işe alınmaktadır.
Yerel düzeydeki yetkililer, dokuz eğitim sisteminde [Danimarka (ilk ve orta öğretim), Letonya,
Macaristan, Hollanda, Finlandiya, Birleşik Krallık (İskoçya), İsviçre (ilk ve orta öğretim), İzlanda ve
Norveç] tam nitelikli öğretmenlerin tek işverenidir. Bütün bu ülkelerde tam nitelikli öğretmenler açık işe
alım yoluyla işe alınmaktadır.
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Şekil 2.5: En üst düzey yetkililere göre ilk ve orta öğretimde (ISCED 1-3) tam nitelikli
öğretmenlerin istihdam edilmesinden sorumlu idari düzey / birim, 2016/17
ISCED 2
AT
ISCED 3
DK

AT

CH

İşveren:
üst düzey eğitim yetkilisi
yerel düzey yetkili
okul

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü not
İsviçre: İş veren makam Kantonlar arasında değişebilir.
Yedi eğitim sisteminde (Belçika (Fransızca ve Almanca konuşan Topluluklar), Avusturya, İsveç ve Birleşik
Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), öğretmenlerin istihdam edilmesi, okul kategorisine bağlı
olarak değişmektedir.
Belçika'da (Fransızca ve Almanca konuşan Topluluklar), üst düzey ve yerel düzeydeki eğitim yetkilileri öğretmenleri devlet
okullarına atarken, hibe destekli özel okullar öğretmenleri doğrudan işe alır.
Avusturya'da, ilköğretim öğretmenleri için birincil işveren eyalettir (yerel düzeydeki otorite). Orta öğretim için, en üst düzeydeki
eğitim yetkilileri (bölgesel eğitim kurulları) Allgemeinbildende höhere Schulen (ISCED 2-3) için öğretmen istihdam ederken,
eyalet (yerel düzeydeki otorite) Neue Mittelschulen (ISCED 2) için öğretmenleri istihdam etmektedir).
Birleşik Krallık'ta (Kuzey İrlanda), işveren, Katolik idaresindeki okullarda öğretmenler için en üst düzey otorite (Eğitim Otoritesi),
okul (Valiler Kurulu) veya Katolik Bakım Okulları Konseyi olabilir.

İstihdam Statü Türleri
Devlet okullarında çalışan öğretmenler, tüm Avrupa ülkelerinde kamu çalışanı olarak kabul edilir.
Ancak, kamu çalışanı olmak, sözleşmesel düzenlemeler ve istihdam koşullar açısından bir ülkeden
diğerine farklılık gösterebilir. Genel olarak, tam nitelikli öğretmenlerin istihdam statüsü iki kategoriye
ayrılmaktadır: bunlar genel istihdam mevzuatına tabi sözleşmeli statüde çalışanlar veya kamu
sektöründeki sözleşme ilişkilerini düzenleyen özel istihdam mevzuatına tabi olanlardır. Ayrıca, özel
kamu sektörü istihdam mevzuatının bulunduğu bazı eğitim sistemlerinde memur statüsüne sahip veya
memur statüsünde olmayan kişiler olabilir. Memurlar, kamu idaresine bağlı farklı mevzuatlara göre
istihdam edilir veya atanır ve genellikle sürekli istihdam ve yaşam boyu kariyer fırsatları ile daha
yüksek iş güvencesine sahip olurlar.
Şekil 2.6'da görüldüğü gibi, eğitim sistemlerinin yaklaşık üçte ikisinde özel istihdam mevzuatı, kamu
sektöründeki yasal ilişkileri ve istihdam koşullarını düzenlemektedir. Bu sistemlerde tam donanımlı
öğretmenler genellikle ya memur ya da devlet memuru olmayan kamu çalışanı statüsündedir. 17
eğitim sisteminde tam nitelikli öğretmenler memur olarak istihdam edilebilir.
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Almanya, Yunanistan, Lüksemburg ve Portekiz'de, sadece kadrolu öğretmenler memur olarak atanır,
geçici görevlerde bulunanlar devlet memuru olmayan kamu çalışanlarıdır. Avusturya'da memur
statüsü artık verilmemektedir, ancak aşamalı olarak sistemde hala devlet memuru statüsünde
öğretmenler vardır.
Her ne kadar 'memur' statüsü, tam nitelikli öğretmenlerin rekabetçi bir sınavla seçildiği ve işe alındığı
sistemlerle ilişkili olsa da, işe alım yöntemleri ile istihdam durumu arasında güçlü bir ilişki yoktur.
İspanya, Fransa, Yunanistan, Lihtenştayn ve Türkiye de, rekabet sınavında başarılı olan aday
öğretmenler devlet memuru statüsünde, İtalya ve Romanya'da ise sözleşmeli statüde istihdam
edilmektedir. Buna karşılık, Macaristan, Slovenya ve Finlandiya'da, açık işe alım yöntemiyle işe alınan
tam nitelikli öğretmenlere devlet memuru statüsü verilmektedir.

Şekil 2.6: En üst düzey yetkililere göre ilk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) tam nitelikli
öğretmenlerin istihdam statüleri, 2106/17

Memur
Kamu görevlisi olmayan kamu
çalışanı
Genel istihdam mevzuatına
tabi sözleşme ile çalışan

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar

Almanya: Genel olarak, tam nitelikli öğretmenler memur olarak atanır. Sadece üç Länder (Berlin,
Sachsen ve Thüringen), devlet memuru olmayan kamu çalışanları olarak işe alınırlar.
İspanya: Şekilde gösterilen memur statüsü, funcionarios de carrera statüsüne karşılık gelmektedir.
Hollanda: Devlet okullarındaki öğretmenlerin memur statüsü vardır ve hibe-destekli özel okullarda
çalışanlar genel istihdam mevzuatı kapsamında istihdam edilmektedir. Bununla birlikte, her iki kategori
de benzer veya hatta aynı çalışma koşullarına sahip olabilir. Hollanda'da, toplu sözleşmeler tüm eğitim
sektörünü kapsamaktadır.
Polonya: Öğretmenlik mesleği, kariyer yollarının yanı sıra öğretmenlerin kabul, görev, ücret ve işten
çıkarılma kurallarını tanımlayan ayrı bir mevzuat (Öğretmenler Tüzüğü) tarafından düzenlenir.
Dokuz eğitim sisteminde tüm nitelikli öğretmenler devlet memuru olmayan kamu çalışanlarıdır
(Hırvatistan, Polonya, Slovakya, Arnavutluk, Bosna Hersek, İsviçre, eski Yugoslav Makedonya
Cumhuriyeti, Karadağ ve Norveç).
Eğitim sistemlerinin 17'sinde, tam nitelikli öğretmenler genel istihdam mevzuatına tabi sözleşmeli
çalışanlardır. İtalya ve Romanya dışındaki tüm ülkelerde, öğretmenler açık işe alım yöntemine göre
işe alınmaktadır.
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2.3.3 Tam nitelikli öğretmenler için iş sözleşmesi türleri
Tam nitelikli öğretmenlerin istihdam edildiği sözleşme türü, işveren ve çalışan arasındaki sözleşme
düzenlemelerinin bir parçasıdır ve farklı unsurları içerebilir. Mevcut rapor kapsamında, “süresiz
sözleşmeler” veya daimi sözleşmeler ile “sabit süreli sözleşmeler” arasında bir ayrım yapılmaktadır.
Belirsiz süreli sözleşmeler açık uçludur, yani belirli bir süre belirtmezler; Çalışanlar tarafından
bildirimde bulunarak veya işveren tarafından belirli, genellikle çok sınırlı koşullar altında feshedilebilir.
Belirli süreli bir sözleşme sözleşmede belirtilen belirli sürenin sonunda sona ermektedir yani uzatılması
garanti edilmez. Belirsiz süreli sözleşmeler genellikle yüksek iş güvenliğiyle ilişkiliyken, sabit süreli
sözleşmeler genellikle daha az istikrarlı istihdam koşulları anlamına gelir.
Şekil 2.7: En üst düzey yetkililere göre ilk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) tam nitelikli
öğretmenler için istihdam statüsüne göre iş sözleşmelerinin türleri

Memur
Kamu görevlisi olmayan kamu
çalışanı
Genel istihdam mevzuatına tabi
sözleşme ile çalışan
Kaynak: Eurydice.
Belirsiz süre sözleşmesi

Belirli süreli sözleşme

Şekil 2.7, tüm eğitim sistemlerinin, tam kalifiye öğretmenlerin süresiz sözleşmelere erişme fırsatı
sunduğunu göstermektedir. Bunlar genellikle kalıcı pozisyonlar ile ilişkilidir. Sabit süreli sözleşmeler
genellikle geçici pozisyonları doldurmak için, sabit süreli projelerdeki personel, eksik öğretmenlerin
yerini doldurmak veya deneme süresi / başlangıç döneminde öğretmenleri istihdam etmek için
kullanılır.
Yunanistan ve Lüksemburg'da, sadece belirli bir süre için memur statüsüne sahip öğretmenler
istihdam edilebilir.
Bazı eğitim sistemlerinde, tam nitelikli öğretmenler kariyerlerinin başlangıcında sabit süreli
sözleşmeler kapsamında istihdam edilmektedir. Belirsiz süreli bir sözleşme elde etmek için genellikle
belirli şartları yerine getirmeleri gerekir; çoğunlukla deneme süresini veya göreve başlama aşamasını
başarıyla tamamlamak onlara belirsiz süreli sözleşme yapmayı sağlar. İki ülkede, mesleki deneyim
süresi dikkate alınır. Belçika'da (Fransız Topluluğu), 600 ile 700 öğretim günü arasında bir süredir
devam eden ve daimi bir görevde bulunan öğretmenler için belirsiz süreli bir sözleşme verilirken,
Avusturya'da, azami beş yıllık hizmet süresinin ardından belirsiz bir sözleşme yapılmalıdır.
Polonya'da, sözleşme türü kariyer düzeyiyle yakından bağlantılıdır.
Polonya'da, tam nitelikli öğretmenler “Öğretmenler Şartı” temelinde istihdam edilmektedir. 'Stajyer Öğretmenler' (ilk kariyer
seviyesi) her zaman sabit süreli sözleşmede istihdam edilmektedir. ‘Sözleşmeli Öğretmenler” (ikinci kariyer seviyesi) sabit süreli
sözleşme veya süresiz sözleşmelerle istihdam edilebilir. İki üst düzeydeki öğretmenler (“Atananlar” ve “Yeminli Öğretmenler”)
her zaman belirsiz süreli bir sözleşmede istihdam edilir.

Tam nitelikli öğretmenlerin genel istihdam mevzuatına tabi sözleşmeli çalışanlar olduğu durumlarda,
sözleşmeli ilişkiler, sabit süreli sözleşmelerin kullanımını düzenleyen ve maksimum uzunluğu
belirtebilecek genel işgücü piyasası mevzuatı ile düzenlenir. Hollanda'da, süresiz bir sözleşme elde
etmek için genel koşullar, okulların yapacağı sözleşme düzenlemelerinin temelini oluşturan toplu ücret
anlaşmasının bir parçası olarak kabul edilir.
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2.4. Okullar arasında öğretmen hareketliliği
Bu bölüm, öğretmenlerin okullar arasında nasıl geçiş yaptıklarını veya yaptırıldıklarını araştırmaktadır.
Bu raporda, öğretmen hareketliliği, öğretmenlerin bir okula ilk atamasına, okul bölgeleri içinde veya
okullar arasında başka bir okula gitmeleri de dahil olmak üzere, yaptıkları her harekete atıfta
bulunmaktadır. Öğretmenlerin kendileri tarafından başlatılan hareketlerin yanı sıra, yeni başlayan
öğretmenleri ve daha sonra bir öğretmen kariyerinde gerçekleşenler de dahil olmak üzere eğitim
yetkilileri tarafından başlatılan transferleri de hesaba katar. Mesleği bırakan öğretmenlere, yedek
öğretmenlerin görevlendirilmesine ve yeni öğretmenlerin kısa süreli görevlere atanmasına ilişkin
öğretmen hareketliliği bu rapora dahil edilmemiştir.
Öğretmen hareketliliğine ilişkin yönetmelikler öncelikle ele alınmakta, içinde bulundukları ülkeleri ve
bunları yayınlamakla sorumlu otoritelerin düzeylerini incelemektedir. Öğretmen hareketliliğinin özel
prosedürleri ve uygulamaları daha sonra dikkate alınır. Son olarak, öğretmenlerin neden geçiş yapmak
istedikleri veya eğitim yetkililerinin veya okulların bunları transfer etmesinin gerekebileceği farklı
nedenler de araştırılmaktadır.

2.4.1. Okullar arasında öğretmen hareketliliği üzerine düzenlemeler

Avrupa eğitim sistemlerinin yarısından çoğunda öğretmen hareketliliği konusunda bir
düzenleme yoktur. Diğer yarısında ise okullar arasında öğretmen hareketliliği ile ilgili
düzenlemeler bulunmaktadır. Bu, kuzey veya doğudan ziyade, Avrupa'nın güney ve batısında
bulunan ülkelerde olma eğilimindedir.
Şekil 2.8: : En üst düzey yetkililere göre ilk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) okullar
arasında öğretmen hareketliliğinden sorumlu yönetmelikler ve yetki seviyeleri, 2016/17

Üst düzey yetkili öğretmen
hareketliliğini düzenler
Yerel düzeydeki yetkili öğretmen
hareketliliğini düzenler
Öğretmen hareketliliği
konusunda düzenleme yok

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
Almanya: Yönetmelikler eyaletler arasında değişiklik gösterir.
İrlanda: Öğretmen hareketliliği, fazlalık öğretmenlerin ya da daimi öğretmenlerin ya da belirsiz bir sözleşmeye sahip olanların
yeniden konumlandırılması ile ilgili olarak düzenlenmiştir.
Polonya: Öğretmen hareketliliği, “Öğretmenler Şartı” tarafından düzenlenir. Ancak, öğretmenlerin geçişiyle ilgili düzenlemeler şu
anda askıya alınmış ve Ocak 2018'de kaldırılacaktır. Uygulamada, hareketlilik hem ilgili tarafların takdirine hem de
sözleşmesine bırakılmıştır. Transferin inisiyatifi hem öğretmenin hem de okulun (okul yönetim organı) bir parçası olabilir.
Slovenya: Öğretmen hareketliliği sadece bazı istisnai durumlar için (okulların yeniden örgütlenmesi) düzenlenmiştir.
Birleşik Krallık (İskoçya): Öğretmen hareketliliği düzenlenmemiştir. Öğretmenler yerel otorite tarafından atanır ve boş
pozisyonlara başvurabilirler. Yerel yönetimler gerektiğinde öğretmenleri yeniden yerleştirme esnekliği verilerek istihdam
edilmektedirler.
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İki ülke dışında, yönetmelikler üst düzey yetkililer tarafından düzenlenir.
Arnavutluk'ta, öğretmen hareketliliği çoğunlukla bölgesel eğitim ofisleri ve okul müdürleri tarafından yerel düzeyde düzenlenmektedir.
Benzer şekilde, eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti'nde yerel düzeydeki yetkililer öğretmen hareketliliğinden sorumludur. Tüm
normal kamu ilkokulları belediyelerin sorumluluğundadır. Üsküp'teki ortaokullar Üsküp Şehri'nin sorumluluğundadır, diğer şehirlerdeki
ortaokullar bu şehrin ilgili belediyesinin sorumluluğundadır.

Tüm eğitim sistemlerinde bir derece öğretmen hareketliliği gereklidir. Öğretmenler kişisel, ailevi veya
profesyonel nedenlerle başka okullara geçiş yapmak isteyebilir. Tersine, eğitim yetkilileri öğretmenlerin
eşit dağılımını sağlamalı, tüm kadroların doldurulmasını ve okulların yeniden örgütlenmelerini ve
kapanışlarını sağlamalıdır. Okullar, yetkili makamlarını izleyerek ve bildirerek ve personelinin iş
yükünü dengeleyerek sürece katkıda bulunur. Özel prosedürler ülkeler arasında değişir ve genellikle
işe alım ve istihdam sistemi ile ilgilidir.
Şekil 2.9: İlk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) okullar arasında öğretmen
hareketliliği için prosedürler, 2016/17

Öğretmenler, açık pozisyonlara
cevap olarak doğrudan
okullara başvururlar (A)
Öğretmenler transfer için
eğitim yetkilisine başvururlar
(B)
Hem A hem de B
Öğretmen hareketliliği
konusunda düzenleme yok
Yerel özerklik

Kaynak: Eurydice.

Avrupa ülkelerinin yarısından çoğunda, öğretmenler doğrudan ilan edilen ilanlara (27 eğitim sistemi)
başvurmaktadır. Coğrafi olarak konuşursak, bu sistem Kuzey ve Doğu Avrupa'da, açık işe alım
yöntemine uygun olarak yaygındır ve bu ülkelerin çoğunun öğretmen hareketliliği ile ilgili
düzenlemeleri olmadığı gerçeğiyle uyumludur. Diğer yarısında, öğretmenlerin transfer için eğitim
yetkilisine başvurmaları gerekmektedir. Bu genellikle Avrupa'nın Batı, Orta ve Güney kısmında
görülür. Bunu yapmanın yolları eğitim sistemlerine göre değişir.
Bazı ülkelerde öğretmenler, hem yayınlanan ilanlara hem de transfer için eğitim otoritesine doğrudan
başvurabilirler. Farklı prosedürler, farklı hareketlilik ve / veya düzenlemelere (Belçika'nın Almanca
konuşan Topluluğu, Polonya ve Sırbistan) bağlanabilir. Örneğin:
Sırbistan'da, belirli bir okulda boş yer varsa, yerel düzeydeki otorite ve okul, mevcut okul yılı içerisinde hizmetleri tamamen veya
kısmen fazla olan çalışanların listesine başvurur ve öğretmenleri bu listeden istihdam için davet eder. Okul, listede uygun bir aday
bulunmadığı takdirde Ulusal İstihdam Bürosu'nun yayınını da ilan edebilir. Ayrıca, öğretmenler ve her iki okulun anlaşması şartıyla,
çalışanlar listesinden uygun bir aday yoksa başka bir okula geçişi başlatabilirler.
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Öğretmen hareketliliğinin düzenlenmediği ülkelerde, öğretmenlerin boş kadrolarabaşvurmanın yanı
sıra, okul yetkilileri (Litvanya, Macaristan, Finlandiya, Bosna Hersek ve Lihtenştayn gibi) belirli koşullar
altında bir transfer için eğitim kurumuna başvurabilirler.
2.4.2. Öğretmen hareketlilik süreçlerinin özellikleri
Hareketlilik uygulamaları Avrupa'ya göre değişmektedir. Bunlardan bazıları bu bölümde sunulmakta ve
ülke örnekleriyle gösterilmektedir. Kapsamlı bir tablo çizmek amaçlanmamıştır. Aslında, hangi eğitim
sistemlerinin öğretmen hareketliliğini yönetmek için ulusal yarışmalar kullandığını ve bunların nasıl
yürütüldüğünü daha iyi anlamak için ya da hareket taleplerini sıralamak için kredi tabanlı sisteme
sahip olan ülkelerin sayısı veya kalan ülkelerin hareketliliği kolaylaştırmak için kullandığı diğer
prosedürler daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
Bazı ülkelerde, hareketlilik ulusal yarışmalarla yönetilmektedir.
İspanya'da, her yıl düzenlenen transfer yarışması (concurso de traslados), öğretmenlerin okullar arasında hareket etmelerinin en
yaygın yoludur. Memurlar geçiş yapmak için kişisel veya mesleki nedenlerle başvurabilirler. Bu sınavlar, her Özerk Topluluğun üst
düzey yetkilileri tarafından kendi bölgelerindeki boş pozisyonlar için düzenlenir. Her yıl ulusal otorite tüm ülke genelinde sonraki yılın
açık kadroları için çağrıda bulunur.
Portekiz'de daimi öğretmenler için her dört yılda bir ulusal rekabet yoluyla bir transfer süreci yürütülmektedir. Bununla birlikte, her yıl
bir görev yeri olmayan daimi öğretmenler başvurabilir.
Arnavutluk'ta, öğretmen hareketliliği çoğunlukla yerel düzeyde düzenlenirken, öğretmenler ayrıca ulusal sınavları takiben de
atanabilirler. Bu durumda başarılı adaylar kişisel tercihlerine göre bir göreve atanırlar.

Benzer şekilde, hareketlilik de kredi bazlı veya puan sistemi kullanılarak yönetilebilir. Öğretmenler
kredileri / puanları biriktirerek tercih ettikleri gönderiye seçilme şanslarını arttırırlar.
Fransa'da, hareketlilik, Eğitim Bakanlığı'nın ana idari bölgeleri olan “académies” arasında veya içinde olabilir. İkinci durumda, her yıl,
her akademinin ihtiyaçları yeni ve hizmet veren öğretmenlerin hareketlilik talepleriyle eşleştirilir. Amaç, hareketlilik için kişisel tercihleri
dikkate alırken ihtiyaç duyulan yerlere öğretmenleri atamaktır. Akademi içindeki her hareketlilik talebinde, örneğin lise ve altı
seviyesindeki öğretmenler 20'ye kadar okul tercihlerini yapabilir ve puan hesaplamasına tabi tutulur. Puanlama ölçeği, aile ile ilgili
hareketlere, engelli öğretmenlere ve belirli öncelikli alanlarda görevlendirilen öğretmenlere öncelik vermektedir. Bu ve diğer kriterler
hareketlilik taleplerinin sıralanmasını sağlar.
Kıbrıs'ta öğretmenler, (a) çalışma yıllarına, (b) hizmet verdikleri okul türlerine ve (c) okulun öğretmenin evine olan uzaklığına göre
kredi aldıkları bir kredili sisteme girmektedir. Her okul yılının sonunda, liste, her bir adayın bir sonraki okul yılına ne zaman
atanacağını belirlemek için en üst düzey ve yerel düzey yetkililer tarafından kullanılır. Bu listedeki en fazla krediye sahip öğretmenler,
tercih ettikleri okullara atanma olanağına sahiptir.
Belçika'da (Fransız Topluluğu), bu sadece belirli bir vakalar için geçerlidir. Sosyo-ekonomik endekse dayalı olarak dezavantajlı bir
arka plana sahip olan ve daha fazla mali ve insan kaynağından faydalanan okullarda öğretmenlik yapan öğretmenler, seçtikleri bir
başka okulda değişiklik talep etme hakkına sahiptir (10 yıl sonra).

İki federal ülkede, ülkeler arasındaki hareketliliği kolaylaştırmak için belirli prosedürler uygulamaya
konmuştur.
2015 yılında, Belçika'nın üç Topluluğunun eğitim bakanlıkları Topluluklar arasındaki öğretmen hareketliliğini kolaylaştırmak ve
geliştirmek için bir çevrimiçi platform oluşturmaya karar vermiştir. Amaç, başka bir dilin aracılığı ile öğretilen dillerin veya müfredat
konularının ana dili konuşan öğretmenler tarafından sağlanabilmesidir.
Almanya'da, başka bir ülkede çalışmak isteyen kamu hizmeti statüsüne sahip öğretmenlerin, Eğitim Bakanlığının onayını ve
çalıştıkları okuldan sorumlu olan Kültürel İşlerinonayını, ve çalışmak istedikleri eyaletin kabulünü almalıdır. Mayıs 2001'de kabul edilen
bir anlaşmada, Länder Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları Daimi Konferansı, eyaletler arasındaki öğretmenlerin transferi için iki prosedür
belirledi. Bu anlaşma, diğer şeylerin yanı sıra, Almanya'daki öğretmen hareketliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Ana değil, özel amaç,
ailelerin birlikte yaşamasını sağlamaktır.
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Hareketlilik düzenlemeleri farklı okul türlerine de uygulanabilir.
Örneğin Belçika'da (Fransız Topluluğu), aynı statüyü korurken bir devlet okulundan (doğrudan Fransız Topluluğu bakanlığına bağlı
olarak) diğerine geçmek kolay olsa da, hibe destekli okullarda çalışan öğretmenler için, okullarını statülerini ve kıdemlerini
kaybetmeden değiştirmek son derece zordur.

Değişim programları öğretmenlerin bazen geçici bir süre için okullar arasında geçiş yapmalarına olanak tanır.
Belçika'da (Almanca konuşan Topluluk), atanan öğretmenler görev yerlerini değiştirebilir. Değişim başvurusunda bulunan iki öğretmen
aynı okulda aynı görevde çalışmak zorundadır. Değişim, 12 aylık bir süre için geçicidir, ancak, öğretmen isteğiyle karar verdiği
takdirde tekrar edileceği için kalıcı hale gelebilir.
İrlanda'da, bu program, ilköğretim öğretmenlerinin görev yerlerini eğitim amaçlı geçici olarak değiştirebilmelerini sağlamak için
tasarlanmıştır. Değişimin gerçekleşebileceği asgari süre bir yılve en fazla beş yıldır. Öğretmenler için asıl mesele değişime girmek için
yanlarına meslektaş bulmaktır.

Öğretmen hareketliliği konusunda herhangi bir düzenlemenin yokluğunda, uygulamalar farklılık
göstermektedir. Hareketlilik hem okulları (yerel düzeydeki yetkililer veya üst düzey) yönetenlere hem
de öğretmenlerin istihdam durumuna bağlıdır. Örneğin:
Çek Cumhuriyeti'nde, çoğu okulda çalışan yerel düzeydeki yetkililer, hükmün gerektiği şekilde yeniden düzenlenmesinden
sorumludur: bunlar yeni okulların birleştirilmesi, kapatılması veya açılmasıdır. Bu, öğretmenleri okullar arasında transfer etmek
zorunda oldukları anlamına gelebilir.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), öğretmenler devlet memuru değildir ve okul tarafından atanır. Öğretmenler,
başka bir okula geçmek istedikleri ve açık rekabetle doldurulacak olan boş pozisyonlar için başvuruda bulunmaya karar vermekte
özgürdürler. İngiltere'de, çoklu akademi yetkilileri (MAT), eğitim ortamının giderek yaygınlaşan bir özelliğidir. Adından da anlaşılacağı
gibi, bunlar birden fazla akademiyi (boyutlar önemli ölçüde değişmektedir) çalıştıran yetkililerdir. Çoklu akademi yetkilileri,
okullarındaki tüm personelin yasal işverenleridir ve öğretmen ve üst düzey liderleri, güven içinde en çok ihtiyaç duydukları yere
yeniden yerleştirme olanağına sahiptir. Araştırma (Worth, J., 2017), aynı çoklu akademi yetkililerindeki okullar arasındaki personel
hareket miktarının, aynı akademi yetkisinde bulunmayan iki okul arasında beklenen hareket miktarından on kat fazla olduğunu
bulmuştur.
Lihtenştayn'da, öğretmenler okul değiştirme isteklerini ifade etmek için inisiyatif alabilirler. Okul müdürleri, doğru öğretmenlerin doğru
yerde olmalarını sağlamak veya boşluk sorunlarını çözmek için hamleleri teşvik edebilirler. Hareketlilik üst düzey otorite, dış
değerlendirme sonuçları, müfettişlerden gelen raporlar, açık pozisyonlar veya okullardaki öğretim pozisyonları için uzun vadeli
planlama sonucunda yapılabilir.

2.4.3. Öğretmen hareketliliğinin nedenleri
Genel olarak, öğretmenler mesleki ve kişisel ihtiyaçlar ya da tercihler için hareketlilik talep ederler
(örn. evlerine ya da ailelerine daha yakın çalışmak ya da çalışma durumlarını iyileştirmek vb.).
Katılımcı ülkeler tarafından sağlanan bilgilere göre, hareket talebinde bulunan öğretmenlerin en
yaygın nedenleri, işle ilgili değil, kişisel veya aile nedenleriyle ilgilidir. Bir başka olası neden ise okul
ortamını değiştirme ihtiyacıdır. Ayrıca, öğretmenler tıbbi nedenlerden ötürü, örneğin Yunanistan'da
olduğu gibi tıbbi bir sorunu aktaran resmi bir talebin yapılabileceği gibi ve Portekiz'de tıbbi sorunları
olan öğretmenlerin herhangi bir resmi sebep göstermeden hareketlilik için başvurabilmeleri
mümkündür.
Eğitim sistemi açısından bakıldığında, öğretmen hareketliliğini düzenleme ihtiyacı çeşitli nedenlerle
ortaya çıkabilir. Bu analizde atıfta bulunulan dört olası nedenden en yaygın olarak inceleneni, ülkelerin
yarısı tarafından bahsedilen okulun yeniden örgütlenmesidir. 'Öğretmenlerin eşit dağılımını sağlama'
ve 'öğretmen performansını ya da kişisel sorunlarını çözme' ikinci sırada yer alıyor. Birçok ülkede, bu
üç nedenden herhangi biri, bir öğretmenin geçişine yol açabilir. Sadece yedi eğitim sistemi,
öğretmenlerin dezavantajlı veya düşük performanslı öğrenci nüfuslarına hizmet veren okulların
ihtiyaçlarını karşılamak üzere transfer edilebileceğini belirtmektedir. Bunların arasında, Avusturya, bu
sebeple transferlerin söz konusu öğretmenin rızası alınarak yapılacağını açıkça belirtmektedir.
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Son olarak, öğretmenleri rızası olmadan transfer etme olasılığı iki ülkede (sadece Almanya ve
Avusturya) mevcuttur ve hatta bunlara rağmen, sadece çok özel durumlarda ve kısıtlı koşullar altında
bunun yapılmasına izin verilir.
Almanya'da, öğretmenler, yalnızca geçiş yapacakları okul, çalışmakta oldukları okulla aynı otoriteye karşı sorumlu olduğunda ve yeni
pozisyon, aynı temel maaşla yan kariyer adımı olduğunda, onayları alınmadan transfer edilebilir. Bu transferler okulların birleşmesi
veya düşen okul kontenjanları nedeniyle öğretim pozisyonlarında bir azalma olması gibi mantıklı profesyonel nedenlerle
gerekçelendirilmelidir. Diğer sebepler ,örneğin diğer görevlere uygun görülme gibi, öğretmene doğrudan bağlıdır. Bir öğretmenin
görevini kendi pozisyonuna uygun hale getirmek için tek yol transer olduğunda bir transfer düşünülür. Bir memurun işverene karşı
olan sorumlulukları, öğretmenin kendi isteklerine uygun olmasa bile bir transfer kabul etmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak, okul
denetleme yetkisinin, makul olmayan bir transferi (örn. İleri yaş veya kötü sağlık) oluşturabilecek önemli kişisel durumları göz önünde
bulundurması gerekmektedir.
Avusturya'da, bir öğretmen rızası olmadan bir hizmete atandığında, zaman ve konu bakımından kısıtlamalar olacaktır. Resmi olmayan
bir şekilde transfer etme (yani öğretmenin onayı olmadan), ancak bunun için önemli nedenler varsa mümkündür. Öğretmen önerilen
transfer için itirazda bulunabilir ve transfer kararına itiraz edebilir ve / veya yasal adımlar atabilir.

Öte yandan, çok az ülke (Kıbrıs, Avusturya, Arnavutluk ve Lihtenştayn), okullar arasında öğretmen
hareketliliğini teşvik etmekten söz etmektedir. Öğretmen hareketliliği genel olarak öğretmenlerin
kendileri tarafından yönlendirildiği ve kişisel ve / veya mesleki nedenlerle motive edildiği için, eğitim
yetkililerinin ve okulların, hareketliliği teşvik etmek için transferlere nadiren müdahale ettiği
görülmektedir.
Örneğin, Avusturya'da, fazladan yeterlilik kazanmış öğretmenler, daha uzmanlaşmış çalışmalar yapabilecekleri ve böylece çalışma
koşullarını iyileştirebilecekleri bir okula transfer edilebilir. Benzer şekilde, Arnavutluk, hareketliliğin öğretmenlere daha fazla deneyim
sağladığından ve onların kariyer hedeflerine ulaşma fırsatlarını geliştirerek deneyimlerini genişlettiğinden bahsetmektedir.
Lihtenştayn'da, teşvikler iş yüküne ve belirsiz bir sözleşme alma olasılığına bağlıdır.
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Yüksek kaliteli öğretim, öğretmenlerin bildiği ve yapabileceği şeyler üzerinde büyük ölçüde belirlenir.
İlk öğretmen eğitimi sırasında edinilen bilgi ve beceriler (ITE) sadece başlangıç noktasıdır. Kariyerinin
ilk aşamalarında girişim ve mentorluk programları, öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmelerine
ve okul ortamında verimli bağlantılar geliştirmelerine olanak tanır. Sürekli mesleki gelişim (SMG),
öğretmenlere yeterliliklerini geliştirme ve bunları günümüzün hızlı değişen ortamına uyarlama fırsatı
verir. Diğer meslektaşlardan ve profesyonel uzmanlardan destek de karmaşık sorunların üstesinden
gelmelerine ve daha zorlu görevleri yerine getirmelerine yardımcı olabilir.
Avrupa Komisyonu okul gelişimine ilişkin komisyonda ve hayata büyük bir başlangıç için mükemmel
öğretimde, öğretmenlik eğitiminin kaliteli öğretme konusundaki öneminin altını çizerek, işbirlikçi
çalışma ve uzun-dönem mesleki gelişimin oynayabileceği rolü vurgulamaktadır (1). Komisyon,
SMG'nin erişilebilir, uygun maliyetli ve alakalı olması gerektiğinin altını çizmekte ve okulların ve
öğretmenlerin SMG politikalarını tanımlamadaki olumlu etkilerinin altını çizmektedir. Ayrıca
öğretmenlere, özellikle de kariyerlerinin ilk aşamalarında özel destek sağlama ihtiyacının altını
çizmektedir.
Tüm bu konular üç kısma ayrılmış olan bu bölümde incelenir. Birinci kısım, yeni başlayan
öğretmenlere, tümevarım programları aracılığıyla ve daha genel olarak mentörlük yaparak verilen
destek üzerine odaklanmaktadır. İkinci kısım, Avrupa ülkelerinde öğretmenlerin SMG durumlarını
araştırmaktadır. Üçüncü kısım ise, kariyerleri boyunca öğretmenlere hizmet vermek için mevcut olan
diğer destek türlerini incelemektedir.
3.1. Göreve Başlama ve rehberlik
3.1.1. Göreve Başlama
2017 Avrupa Komisyonu'nun okul gelişimi ve mükemmel öğretimle ilgili komisyonu, kariyerlerinin ilk
aşamalarında öğretmenlere özel destek sağlamanın önemini vurgulamaktadır. Avrupa Komisyonu el
kitabında, öğretmenlik mesleğine yönelik yeni başlayan öğretmenlerin el kitabında belirtildiği gibi, “yeni
eğitimli öğretmenlerin başlangıç eğitiminden mesleki yaşama geçme noktası, daha fazla mesleki
bağlılık ve gelişim için ve mesleği bırakan öğretmenlerin sayının azaltılmasında çok önemli
görülmektedir (Avrupa Komisyonu, 2010, s. 9).
Göreve başlama, burada anlaşıldığı üzere, mesleğe yeni başlayan öğretmenler ya da öğretmen
adayları için yapılandırılmış bir destek aşamasıdır. Bu aşamada, deneyimli öğretmenlere yüklenen
görevlerin tamamını veya bir kısmını yerine getirirler ve maaş alırlar. Göreve başlama önemli
biçimlendirici ve destekleyici bileşenlere sahiptir; genellikle kişiselleştirilmiş yardım ve tavsiyelerin yanı
sıra ek eğitim içermektedir.

1

( ) Komisyondan Avrupa Parlamentosu'na, Konseye, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine ve Bölgeler Komitesi'nin okul gelişimine ve
yaşamda mükemmel bir başlangıç için mükemmel öğretime kadar iletişim, COM / 2017/165 final.
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Göreve başlama programlarının durumu ve uzunluğu
Şekil 3.1, Avrupa eğitim sistemlerinin büyük çoğunluğunda, öğretmen adaylarının veya mesleğe yeni
başlayan öğretmenlerin, tümevarım programlarına erişebildiğini göstermektedir. 26 sistemde, üst
düzey yetki yönetmelikleri ile yapılandırılmış bir göreve başlama fazı zorunlu hale getirilirken, Estonya,
Slovenya ve Finlandiya'da, bu program önerilmektedir.

Şekil 3.1: Üst düzey otoriteye göre ilköğretim ve ortaöğretim genel eğitiminde (ISCED
1-3) göreve başlama programlarının durumu
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Ülkeye özgü notlar
Almanya: Şekilde sağlanan bilgiler okulda zorunlu ücretlendirme hizmetini (Vorbereitungsdienst) ifade etmektedir.
İrlanda: İki göreve başlama modeli mevcuttur: 1) Yeni nitelikli öğretmenlerin 20 saatlik atölye çalışmaları ve 2) başlangıç ve
deneme / sonrası yeterlilik çalışma deneyimini birleştiren okul temelli bir sistem olan Droichead'in tamamlanması gereken Ulusal
Göreve Başlama Programı Atölye Çalışmaları. İlköğretim öğretmenleri için, Droichead'i tamamlamak için en az 100 gün ve
ilkokul öğretmenleri için 300 ders saati gerekmektedir. Yeni kalifiye öğretmenlerin her iki modeli de tamamlamaları için 36 ayları
vardır.
Yunanistan: Tüm başlangıç öğretmenleri için bu program mevcuttur. Öğretmenlerin sürekli pozisyonlarda çalıştırılması zorunlu
iken, sadece yedek öğretmenler için bu program tavsiye edilir.
İspanya: Göreve başlamafazının içeriği ve süresi, ilgili Özerk Topluluk'a bağlı olarak değişmektedir.
İtalya: Bir yıllık uyarlama dönemi boyunca, öğretmenler 180 günlük okul hizmetini sağlamalıdır (öğretim faaliyetlerinden 120
tanesini).
Hollanda: Sosyal taraflar toplu iş sözleşmelerinde teşvik için bir çerçeve belirledi. Okullar, yorumlama ve erken kariyer desteği
sağlamadan sorumludur.
Avusturya: Sadece başlangıç öğretmen eğitimi aracılığıyla ardışık güzergâhı takip eden ve Allgemeinbildenden höheren Schulen
(ISCED 2-3).
Slovenya: Özel koşullar altında, indüksiyon fazı süresi uzatılabilir veya kısaltılabilir.
Birleşik Krallık (SCT): Zorunlu indüksiyon, Öğretmen İndüksiyonu Programı aracılığıyla ya da Esnek Rota takip edilerek
gerçekleştirilebilir. İndüksiyon dönemi süresi ile ilgili bilgiler Öğretmen İndüksiyon Şeması'nı ifade eder.
Lihtenştayn: İndüksiyon üç yıllık deneme süresi içerisinde gerçekleşir.
İsviçre: İndüksiyon programları kanton seviyesinde düzenlenmiştir. Kantonların çoğunluğu zorunlu programlara sahiptir, diğerleri
isteğe bağlıdır. Uzunluk 12 ila 24 ay arasında değişmektedir. Bazı Kantonlarda, süre bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanabilir.
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Göreve başlama programları var olduklara yerlere göre farklı şekillerde organize edilebilir. Bazı eğitim sistemlerinde,
yeni tam nitelikli öğretmenler için bu program sağlanırken, diğerlerinin başında, başlangıç öğretmenlerinin, sadece
göreve başlama dönemini başarıyla tamamladıktan sonra, tamamen kalifiye oldukları düşünülmektedir (bkz. Bölüm
2.1). Göreve başlama programı genellikle mezun olan öğretmenlerin başladıkları okul ile ilk sözleşmesinin
başlangıcında düzenlenir ve bazı sistemlerde deneme süresi boyunca gerçekleşir. Almanya, Fransa, Lüksemburg ve
Avusturya'da, bu program başlangıç öğretmen eğitimi çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Almanya'da, okulda zorunlu ücretlendirme hizmeti (Vorbereitungsdienst) zorunlu bir program olarak kabul edilir. Tüm mezunlar (belirli
bir ülkeye bağlı olarak öğretmen eğitimin'de bir İlk Devlet Sınavı veya Yüksek Lisans derecesi ile), tam nitelikli olmaları ve sürekli
istihdama sahip olmaları için gerekli koşul olan İkinci Devlet Sınavını geçmek için bunu üstlenmelidir. Ayrıca ilk kariyer desteğinin tam
nitelikli öğretmenler için ilk sözleşmenin başlangıcından sağlanması ve destek önlemlerinin türlerine ve nasıl organize edildiğine karar
vermek eyaletlere bağlıdır. Yedi eyalette, tam nitelikli öğretmenler için bir başlangıç programı düzenlemektedir. Altısında isteğe
bağlıdır, Brandenburg'da ise zorunludur.
Fransa'da, öğrenciler 4 yılın sonunda (Master 1) rekabetçi sınavına girerler. Başarılı adaylar, öğretim etkinlikleri için öğretmen
adayları / memurlar olarak ücretlendirildikleri bir başlangıç programını (öğretmenlik eğitimi'nin bir parçası) takip ederler. Başarısız
olanlar 2. seviyeye devam edebilirler. Bu eğitimin ikinci yılı boyunca, bir göreve başlama programı yerine okul içi yerleştirmeyi (8-12
hafta) takip ederler ve öğretim etkinlikleri için ücretlendirilmezler. Rekabet sınavını 5'inci yıl sonunda alabilirler ve başarılı bir şekilde
geçtikleri takdirde bu programı alırlar. Bu program aşamasında, öğretmen adayları / memurlar olarak öğretmenlik faaliyetleri için
ücretlendirilir.
Lüksemburg'da, aday orta öğretim öğretmenleri, seçtikleri alanda dört veya daha fazla yıllık yüksek öğrenim çalışmalarını
tamamlamaktadır. Bu çalışmalardan sonra, (sahne pédagogique) profesyonelleşme yoluna erişmeleri için üç yıllık eğitimi
tamamlamaları gerekmektedir. Bu yola erişmek için, bir giriş sınavında başarılı olmak zorundadırlar (sınav-concours). Göreve
başlama programı bu üç yıllık eğitim sırasında gerçekleşir. Bu dönemde, öğretmen adaylarının bir okulla 'staj sözleşmesi' vardır ve
öğretim etkinlikleri için onlara ücret ödenir. Eğitim döneminin sonunda, öğretmen adayları, devlet memurlarının atanmasına / unvanına
erişimlerini sağlayan ve daha sonra tam nitelikli öğretmen olarak kabul edilen bir final sınavı geçirirler. Aday öğretmenler, lisans
derecesini tamamladıktan ve üç yıllık mesleki eğitimden sonra (evre préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement
fondamental) göreve başlama programını yapmaktadırlar. Bu üç yıllık mesleki eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanması, devlet
memuru olmak ve dolayısıyla nitelikli öğretmen olmak için zorunlu bir koşuldur.
Avusturya'da, Allgemeinbildenden höheren Schulen'deki (orta öğretim) öğretmen adayları için mevcut olan program, başlangıç
öğretmen eğitimi'nin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Öğretmen adayları çalışmalarını bitirdikten ve bir üniversite sınavını
geçtikten sonra bu program gerçekleşir. Sadece bu programı başarıyla tamamlayan bireyler öğretmek için onaylanır. Eylül 2019'dan
itibaren, ilk ve orta seviyedeki tüm başlangıç öğretmenleri için başlangıç programı zorunlu olacaktır. Bu program mezun öğretmenlerin
ilk sözleşmesinin başında düzenlenecektir.

Yunanistan ve İspanya'da (bazı Özerk Topluluklarda), bu program sadece birkaç ay sürse de,
başlangıç dönemi genellikle bir yıl sürmektedir. İrlanda, Lüksemburg ve Lihtenştayn da, bu programın
başlangıcından itibaren üç yıl içinde tamamlanması gerekmektedir.
Destek türleri
Politika yapıcılar için öğretmenlik mesleğine girişte Avrupa Komisyonu el kitabı, başlangıç
öğretmenleri için üç çeşit desteğin önemini vurgulamaktadır: kişisel, sosyal ve profesyonel (Avrupa
Komisyonu, 2010). Göreve başlama programları, kişisel, sosyal ve profesyonel desteğin sağlandığı,
okul müdürü ile mentorluk, profesyonel eğitim, akran değerlendirmesi ve planlanmış toplantılar gibi
farklı unsurları içerebilir.
Göreve başlama programlarının ana unsurlarından biri olarak kabul edilen mentörlük, genellikle üç tür
desteği kapsamaktadır. Kural olarak, bir akıl hocası yeni meslektaşları veya öğretmen adaylarının
sorumluluklarını almak üzere atanmış deneyimli bir öğretmendir. Akıl hocası, genellikle öğretmenleri
okul topluluğuna ve meslek hayatına tanıtan, onları destekleyen ve gerektiğinde koçluk ve tavsiye
veren daha kıdemli bir öğretmendir.
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Nitekim, Şekil 3.2, mentorluğun, tümevarımın düzenlendiği neredeyse tüm eğitim sistemlerinde, zorunlu bir göreve
başlama programının unsuru olduğunu göstermektedir. Sadece Yunanistan ve Türkiye'de, mentorluk düzenlenmiş
bir başlangıç programının özelliği değildir; İrlanda'da da ise isteğe bağlıdır.
Şekil 3.2: Üst düzey yetki yönetmeliğine göre, ilköğretim ve ortaöğretim eğitiminde
(ISCED 1-3) başlangıç programında yer alan destek türleri, 2016/17
Mentorluk
İlerleme veya problemleri tartışmak için okul müdürü
ve / veya meslektaşları ile planlanmış toplantılar
Derslerin planlanması ve
değerlendirilmesi ile ilgili yardım
Mesleki gelişim faaliyetleri
(kurslar / seminerler)
Akran değerlendirmesi
Günlükler / dergiler

Diğer öğretmenlerin sınıf etkinliklerine ve /
veya sınıf gözlemlerine katılım
Takım öğretimi
Ağ / sanal topluluklar
Diğer okullarla işbirliği

Zorunlu

Seçmeli  Üst düzey yönetmelik yok

Yerel veya okul özerkliği

Kaynak: Eurydice.
Ülkeye özgü notlar
Almanya: Şekilde verilen bilgiler Vorbereitungsdienst'e atıfta bulunmaktadır.
İrlanda: Şekildeki bilgiler Ulusal Göreve Başlama Programı Çalıştaylarına atıfta bulunmaktadır.
İspanya: Göreve Başlama programında yer alan destek türleri Özerk Topluluklar arasında farklılık gösterebilir.
Birleşik Krallık (SCT): ZorunluGöreve Başlama Programı, Öğretmen Göreve Başlama Programı aracılığıyla ya da Esnek Rota
takip edilerek gerçekleştirilebilir. Şekildeki bilgiler Öğretmen Göreve Başlama Şemasına atıfta bulunmaktadır.
İsviçre: Destek türleri Kantonlar arasında farklılık göstermektedir. Tüm destek türleri zorunlu veya isteğe bağlı olabilir.

Okul müdürleri ayrıca yeni başlayan öğretmenleri desteklemede önemli bir rol oynamaktadır ve bu 23
eğitim sisteminde açıkça görülmektedir. Bu sistemlerde, genellikle okul müdürleri ve / veya diğer
kıdemli öğretmenlerle işbirliği içinde olan okul müdürleri düzenli olarak işin ilerleyişini, kişisel ve
profesyonel meseleleri tartışmak ve uygun olduğunda geribildirimde bulunmak ve tavsiye vermek için
öğretmenlerle toplantılar düzenlemektedir. 15 sistemde, okul müdürlerinden destek, Göreve Başlama
programlarının zorunlu bir unsurudur.
Göreve Başlama programı genellikle öğretmenlerin pratik deneyim kazanmaları, öğretim becerileri
geliştirmeleri ve bazen öğretmenlik eğitimi sırasında edindikleri bilgileri genişletmeleri için bir fırsat
sunmaktadır. Eğitim, kurs ve seminerler gibi çeşitli mesleki gelişim aktiviteleri, 25 eğitim sistemindeki
başlangıç programlarının bir bileşenidir; Bunlardan 17'sinde bunlar zorunlu unsurlardır. 23 sistemde,
yeni başlayan öğretmenler için profesyonel destek, derslerin planlanması ve değerlendirilmesiyle de
desteklenmektedir. Akran değerlendirmesi ve günlükler / dergiler, sırasıyla 15 ve 18 sistemde yaygın
uygulamalardır.
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Girişim programının sosyal boyutu genellikle işbirlikçi bir ortamın yaratılmasına olanak tanıyan etkinliklere
yansır, yeni başlayan öğretmenlerin okula ve profesyonel topluma entegre edilmesine yardımcı olur, iyi
uygulama ve fikirlerin meslektaşlarla paylaşıldığı ağlar kurulur. Sosyal destek farklı aktivitelerle sağlanabilir,
en yaygın olanları diğer öğretmenlerin sınıf etkinliklerine ve / veya sınıf gözlemlerine katılmaktır. Nitekim, 25
eğitim sisteminde bu unsur, Göreve Başlama programlarında belirtilmiştir. Bu eğitimin yapıldığı eğitim
sistemlerinin yaklaşık yarısında, okullar öğretmenlerin ağ oluşturma / sanal topluluklar organize ederek,
diğer okullarla işbirliğini sağlayarak ve takım öğretimini teşvik ederek mesleki yaşama dahil edilmesini
başlatmaktadır. Bu aktiviteler genellikle gönüllü olarak düzenlenir.
Göreve Başlama Programı, özellikle zorunlu olduğu durumlarda, genellikle resmi bir değerlendirme ile sona
erer (bkz. Bölüm 5.1.2). Bazı eğitim sistemlerinde, olumlu değerlendirme tam yeterliliğe yol açar veya
öğretmenlerin tam akreditasyon / kayıt işlemine tam nitelikli öğretmen olarak katılmalarını sağlar (bkz.
Bölüm 2.1). Diğerlerinde, kalıcı istihdam için bu program bir ön şarttır. Göreve Başlama Programının
deneme süresi ile birleştirildiği sistemlerde, işe alımın (örneğin İspanya'da) doğrulanması için son
değerlendirme yapılmalıdır.

Potansiyel / başlangıç öğretmenleri için girişim programları son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Önceki
Eurydice çalışmalarının ortaya koyduğu gibi, geçtiğimiz on yılda, İrlanda, Malta, Portekiz, Romanya,
Slovakya, İsveç ve eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti'nde (Avrupa Komisyonu / EACEA / Eurydice,
2013 ve 2015) yapılandırılmış uyarlama programları uygulamaya konmuştur. Belçika'nın Almanca Konuşan
Topluluğu, 2018'de ilköğretime başlayan öğretmenler için bir başlangıç programı başlatmayı
planlamaktadır. Avusturya'da, yeni öğretmen eğitimi, tüm mesleğe yeni başlayan öğretmenler için Eylül
2019'dan itibaren zorunlu bir başlangıç aşamasını içerecektir.
3.1.2. Mentorluk
Bir önceki kısımda görüldüğü gibi, mentorluk, tümevarımın düzenlendiği neredeyse tüm eğitim
sistemlerinde, zorunlu programların zorunlu bir unsurudur. Bununla birlikte, rehberlik, bir başlangıç
programının yokluğunda öğretmenlere ve desteğe ihtiyaç duyan hizmet veren öğretmenlere de sunulabilir.
Genel olarak, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için rehberlik 28 eğitim sisteminde zorunludur (bkz. Şekil
3.3) ve diğer beş sistemde (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Letonya ve Norveç) tavsiye edilir.
İsviçre'de, Göreve Başlama Programı bazı Kantonlarda zorunludur bazılarında ise tavsiye edilmektedir.

Çek Cumhuriyeti'nde, Çek Okulu Müfettişliği'nin (2015/16) yıllık raporuna göre, okulların %70'inden fazlası öğretmenlerin rehberlik
desteğinden faydalanmaktadır.
Letonya'da, yeni nitelikli öğretmenlere danışmanlık yapmak zorunlu olmamakla birlikte yaygın bir uygulamadır.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin dışındakiler için danışmanlık yapmak Avrupa'da yaygın değildir.
Finlandiya'da, okulların desteğe ihtiyaç duyan öğretmenlere mentorluk sağlamaları tavsiye edilir.
Estonya'da mentorluk, başlangıç eğitim programlarının zorunlu bir unsurudur ve diğer hizmet veren
öğretmenler için tavsiye edilir. Fransa ve Macaristan'da, sadece yeni öğretmenler için zorunludur,
ancak denetim hizmetleri düşük performans gösteren öğretmenler için tavsiye edilebilir. Mentorluk
yeni başlayan öğretmenlerin dışında nadiren düzenlense de, birçok Avrupa ülkesinde öğretmenlere
hizmet vermek için diğer profesyonel ve kişisel destek türleri mevcuttur (bkz. Bölüm 3.3.2).
Sadece sekiz eğitim sisteminde, mentorluk konusunda resmi bir öneri veya düzenleme
bulunmamaktadır.
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Şekil 3.3: Üst düzey yetki yönetmeliğine göre ilk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3)
öğretmenlere sağlanan mentorluğunun durumu, 2016/17

Mesleğe giren öğretmenler
için zorunlu
Mesleğe giren öğretmenlere
önerilir veya kullanılabilir
Tüm öğretmenler için önerilir
Düzenlenmemiş

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
Almanya: Rehberlik okuldaki hazırlık hizmetinin zorunlu bir parçasıdır (Vorbereitungsdienst).
Yunanistan: Yeni bir yönetmelik, tüm yeni öğretmenlere bir akıl hocası tayin etme yükümlülüğü getirmektedir, ancak henüz
uygulanmamıştır.
Avusturya: Allgemeinbildenden höheren Schulen'de (ISCED 2-3) mentorluk, göreve başlama sürecinin bir parçasıdır. 2019'dan
itibaren rehberlik tüm mesleğe yeni başlayan öğretmenlere sunulacaktır.
İsviçre: Göreve başlama programının zorunlu olduğu ve diğerlerinde önerildiği Kantonlarda rehberlik zorunludur.

3.2. Sürekli mesleki gelişim
Önceki çalışmalar, öğretmenlerin SMG'ye katılımını ve uygunluğunu etkileyen bir dizi unsur
belirlemiştir. Eurydice raporu, Avrupa'da Öğretmenlik Mesleği (Avrupa Komisyonu / EACEA /
Eurydice, 2015), ortaöğretimde öğretmenlerin SMG'de harcadıkları zamanın zorunlu olduğu ülkelerde
daha yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışma ayrıca, SMG teklifi ile öğretmenlerin ifade ettiği
ihtiyaçlar arasındaki uyumsuzluğun, eğitim önceliklerini tanımlamaktan okul ve öğretmenlerin
kendilerinin sorumlu olduğu ülkelerde genellikle daha düşük olduğunun altını çizmektedir. TALIS 2013
Sonuçlarına göre (OECD, 2014), daha yüksek katılım oranları daha yüksek düzeyde mali destek ve
çalışma saatleri boyunca SMG faaliyetlerine katılma olasılığı birbiriyle ilişkilidir. Alt orta öğretimde
öğretmenlerin gösterdiği katılımın en yaygın engelleri aslında iş programlarıyla ve teşviklerin
olmamasıyla doğru orantılıdır.
Bu kısım, Avrupa ülkelerinde SMG'nin durumunu, örneğin zorunlu olup olmadığını, inceler. Hangi
ülkelerde okulların bir SMG planına sahip olması gerektiğini ve bu durumda, temel şartların neler
olduğunu araştırır. Ayrıca okulların ve öğretmenlerin SMG ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini tanımlamak için
katılımını analiz eder. Son olarak, öğretmenleri SMG'ye dahil olmaya teşvik eden temel etkenler ve
katılımlarını kolaylaştıracak özel önlemler bu kısımda açıklanmıştır.
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Genel olarak, Avrupa'da SMG zorunlu olarak kabul edilebilir (yani, tüm öğretmenlerin tamamlanması
gereken en az SMG vardır); yönetmeliklere, ilgili politika belgelerine veya iş sözleşmelerine göre
öğretmenlerin yasal görevlerinden biri budur (ancak asgari süre merkezi olarak tanımlanmamıştır);
veya bu aktiviteler öğretmenler için isteğe bağlı olabilir.

Şekil 3.4: En üst düzey yönetmeliklere göreilk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3)öğretmenler
için SMG’nin durumu, 2016/17
ISCED 1
FR

Zorunlu
(belirlenen minimum süre)
Profesyonel görev
Terfi veya maaş ilerlemesi
için gereklidir
İsteğe bağlı

Kaynak: Eurydice.
Belirli bir yıl için asgari zorunlu SMG saati, gün veya kredi sayısı
BE
BG FR CY LV LT LU HU MT AT PT
fr

RO

SI

UKAL
SCT

48
9
10 36
5
16 120 18 15 50
90 15 35
6
Saat/ gün/ kredi 3
sayısı
gün saat saat saat saat gün saat saat saat saat saat kredi gün saat saat
Zaman dilimi
(yıl)

1

3

1

1

3

1

1

7

1

1

4

5

3

1

1

BA

CH

:

:

:

:

FY

IS

ME

RS

60 150 24 64
saat saat saat saat
3

1

5

1

Açıklayıcı notlar
Zorunlu: Belirlenen minimum sayıda saat, gün veya tüm öğretmenlerin tamamlamak zorunda olduğu krediler olduğunda
SMG'nin zorunlu statüsü olduğu kabul edilir.
Mesleki görev: SMG, yönetmeliklere veya diğer ilgili politika belgelerine göre öğretmenlerin mesleki görevlerinden biri olarak
kabul edilir, ancak asgari sayıda zorunlu saat tanımlanmamıştır.
İsteğe bağlı: Öğretmenlerin SMG'ye katılmaları için yasal bir yükümlülük yoktur.
Zaman periyodu: SMG'nin öngörülen saatlerini / kredilerini tamamlamak için öğretmenlerin harcadıkları yılların sayısını gösterir.
Ülkeye özgü notlar
Fransa: İlkokul öğretmenleri yılda 9 ila 18 SMG saati doldurmalıdır. Orta düzeyde, bu yükümlülük mevcut değildir.
Macaristan: 'Uzman Öğretmen' olmak için iki yıllık bir SMG eğitiminin tamamlanması gerekmektedir. Diğer terfiler için,
SMG dikkate alınan unsurlardan biridir, ancak zorunlu değildir.
Avusturya: Yıllık asgari zorunlu SMGsaati sayısı, ilköğretim öğretmenleri ve Neue Mittelschulen öğretmenleri (ISCED 2)
ile ilgilidir. Allgemeinbildenden höheren Schulen'deki (ISCED 2-3) öğretmenler için SMG zorunludur, ancak minimum
sayıda saat merkezi olarak tanımlanmamıştır.
Finlandiya: Toplu sözleşme, SMG için üç gün ve planlamayı tanımlar. Öğretmenler, okul yöneticileri ve işveren ile
birlikte bu zamanın ne kadarını SMG'ye ayıracaklarına karar verirler.
Birleşik Krallık (NIR): Bir öğretmenin kariyerinin ikinci ve üçüncü yıllarını kapsayan Erken Mesleki Gelişim, tüm
öğretmenler için zorunludur ve Genel Öğretmenlik Konseyi (GTCNI) tarafından belirlenenlerden uygun öğretmen
yeterliklerine karşı eşleştirilen en az iki Mesleki Gelişim Faaliyetini içermelidir.
Bosna Hersek: Gereken kanunun tanımlanması her Kantonun takdirine bırakılmıştır. Yıllık ortalama 12 saattir.
İsviçre: Minimum saat sayısına dair yönetmelikler Kantonlar arasında değişmektedir. Birkaç kantonda SMG profesyonel
bir görevdir, ancak asgari süre tanımlanmamıştır.
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ve ortaöğretimde tüm öğretmenler için 21 eğitim sisteminde SMG zorunludur (bkz. Şekil 3.4).
Fransa'da, sadece birincil öğretmenler için zorunludur. Bunların hepsinde, öğretmenlerin belirli bir
zaman dilimi içerisinde tamamlamaları gereken asgari sayıda saat, gün veya kredi vardır (bkz.
Aşağıdaki tablo 3.4). Ayrıca, bu ülkelerin dokuzunda (Fransa, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Romanya, Slovenya, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan) bir sonraki kariyer seviyesine terfi için SMG
faaliyetlerinin tamamlanması gerekmektedir. Avusturya ve Bosna-Hersek'te, maaşın iyileştirilmesi için
SMG bir ön şarttır.
Diğer 14 eğitim sisteminde, SMG'ye katılım, öğretmenlerin yasal profesyonel görevlerinden biri olarak
kabul edilir, ancak düzenlemeler ve politika belgeleri asgari sayıda zorunlu saat tanımlamaz. Bu
ülkelerin üçünde (Hırvatistan, Polonya ve Slovakya), SMG faaliyetlerinin tamamlanması da terfi için bir
gerekliliktir. İspanya'da da maaş iyileştirilmesi için gereklidir.
Diğer yedi ülkede (ve ortaöğretimde Fransa'da), öğretmenlerin SMG'ye katılması için yasal bir
yükümlülük bulunmamaktadır. İsveç'te, ilgili makamlar SMGyi teşvik etme ve sunma yükümlülüğüne
sahiptir, ancak katılıp katılmamaları öğretmenlerin takdirine bırakılmıştır.
3.2.2. Okul düzeyinde SMG planlama
Bu raporun kapsadığı eğitim sistemlerinin 25'inde, okulların bir SMG planına sahip olması zorunludur
(bkz. Şekil 3.5). Bunların 19'unda, bu yükümlülüğü belirleyen ve ayrıca SMG planlarının çalıştığı
spesifik koşulları düzenleyen en üst düzey yetkililerdir. Diğer eğitim sistemlerinde, bu sorumluluk diğer
yetki düzeyleri arasında paylaşılmaktadır (örneğin Belçika ve İzlanda Fransız Topluluğu’nda yerel ve
okul düzeyindeki yetkililerle), Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Birleşik Krallık'ta (İskoçya) okul
düzeyindeki yetkililerle ve Arnavutluk'ta bölgesel yetkililerle).

Şekil 3.5: Üst düzey yetki yönetmeliğine göre ilk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) okul
seviyesinde CPD planlamasının durumu, 2016/17

Zorunlu
Zorunlu değil

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
Fransa: Milli Eğitim Planı (Plan national de formation), Eğitim Bakanlığı'nın ana idari bölgeleri olan Académies Eğitim
Planı (Plan académique de formasyonu) aracılığıyla akademisyenler düzeyinde geliştirilmekte ve okullara öğretmenler
aracılığıyla sunulmaktadır.
İspanya: Özerk Topluluklar, okul SMG planları ile ilgili düzenlemeler yapma gücüne sahiptir. Çoğu Özerk Toplulukta,
bu zorunludur, diğerlerinde ise şiddetle tavsiye edilir.
Norveç: Yerel düzeyde bir SMG planına sahip olmak zorunludur. Uygulamada, yerel yetkililer yerel SMG planını
detaylandırmak için okullarla işbirliği yapmaktadır.
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18 ülkede, okulların bir SMG planı geliştirmesi zorunlu değildir, ancak okul düzeyinde SMG planlaması
mevcut olabilir.
Lüksemburg'da, okullara Eylül 2017'den önce SMG'yi gelişim planlarına dahil etmeleri ve bundan sonra mecburi olması şiddetle
tavsiye edildi.
Avusturya'da, okul SMG planlaması iki sürecin bir parçasıdır: Okul Kalite Eğitimi (Schulqualität Allgemeinbildung) ve Kalite Girişimi
Eğitimi (Qualitätsinitiative Berufsbildung).

Okullarda SMG planlamasının zorunlu olduğu ülkelerde, yasal hükümler, örneğin, SMG'nin okul
gelişim planına dahil edilmesinin veya planlamanın gerçekleştirilme sıklığının dahil edilmesi gibi bazı
zorunlu şartları içerebilir. Şekil 3.6, bu eğitim sistemlerinde hangi özelliklerin merkezi olarak
düzenlendiğini göstermektedir. Çek Cumhuriyeti, merkezi olarak tanımlanmış zorunlu gerekliliklerin
olmadığı tek ülkedir: okullar, ilgili sendikalarla görüştükten sonra kendi SMG planlarını geliştirmekten
sorumludur.
Şekil 3.6: İlk ve ortaöğretimde zorunlu SMGplanlarının yasal özellikleri (ISCED 1-3), 2016/17

SMG okul gelişim planında yer almaktadır
SMG planı belirli aralıklarla üretilmelidir
SMG planı bazı zorunlu öğeleri içeriyor

 Okul Özerkliği

 Okul düzeyinde SMG planı zorunlu değildir

Kaynak: Eurydice.

SMG planlaması, 22 eğitim sistemindeki okul gelişim planının bir parçasıdır. Bu sadece Kıbrıs ve
Birleşik Krallık'ta (İskoçya) ayrı bir belgedir. Belçika Flaman Topluluğu'nda, okullar yasal zorunluluk
olmamakla birlikte normal olarak okul geliştirme planında SMG planlamasını bulundurur.
Birkaç ülkede (Bulgaristan, Litvanya, Birleşik Krallık (İngiltere ve Kuzey İrlanda), Bosna Hersek,
Lihtenştayn ve Norveç), yönetmelikler veya diğer politika belgeleri, SMG planlarının güncellenmesi
sıklığını belirtmemektedir. Diğer ülkelerde, SMG planları normal olarak her yıl üretilmektedir. İstisnalar,
her üç yılda bir SMG planlarının üretildiği İtalya ve Birleşik Krallık (Galler) ve Karadağ'dır.
Sekiz eğitim sisteminde, yetkili makamlar, okul SMG planlarının, planlanan SMG faaliyetlerinin,
çıktıların, zaman çerçevesinin ve bütçenin bir listesini kapsaması gereken belirli unsurları
belirtmektedir.

Belçika'nın Fransız Topluluğu'nda, SMG planları eğitim faaliyetlerinin hedeflerini ve bunların okul projesine nasıl bağlı olduklarını
belirtmelidir.
İtalya'da üç yıllık plan, okul ve öğretmenlerin bireysel ihtiyaçlarını sistemsel becerilerin geliştirilmesi (örneğin okul özerkliği,
değerlendirme, yenilikçi öğretim), 21. yüzyıl becerileri (örneğin yabancı diller, dijital beceriler, okul odaklı ve işyeri öğrenimi) ve
kapsayıcı okullaşma becerileri ile ilgili ulusal önceliklerle birleştirmelidir
Kıbrıs'ta, üst düzey otorite, okulların kendi SMG planlarını sunması ve içermesi gereken SMG faaliyetlerinin süresini ve sıklığını
düzenlemektedir.
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Macaristan'da, okul SMG planları, sağlanacak resmi üniversite derslerini ve diğer etkinlikleri, tahsis edilen bütçeyi ve SMG'yi üstlenen
öğretmenleri değiştirme planını belirtmelidir. SMG planı, beş yıllık programa göre yıllık olarak güncellenmektedir. Tüm okul personeli
geliştirme sürecine dahil olmalı ve SMG planına onay vermelidir.
Polonya'da zorunlu unsurlar, bireysel öğretmenler için SMG planlarına ve yeterlik, beceri ve bilgi bakımından statüleri ve sözleşme
türüne bağlı olarak dahil edilmesi gereken şartnamelere atıfta bulunmaktadır. Okul geliştirme planında bireysel SMG planları dikkate
alınır.
Birleşik Krallık'ta (İskoçya), SMG planı, okul geliştirme planının ilgili unsurlarını ve öğretmenler tarafından belirlenen gelişim
ihtiyaçlarını içermelidir. Profesyonel gözden geçirme ve geliştirme süreci, SMG eğitiminin öğretmenin uygulaması üzerindeki etkisini
incelemektedir.
Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti'nde SMG planı yıllık çalışma programına entegre edilmiştir ve ilgili yönergeleri takip
etmelidir. SMG planı beş alana kapsamalıdır: ihtiyaçlar ve öncelikler, faaliyetler, kişisel mesleki gelişim, yatay öğrenme ve takım
çalışması ve okul atmosferi.
Karadağ'da, Milli Eğitim Konseyi tarafından yayınlanan SMG kataloğuna dayanarak, okullar iki yıllık bir SMG planı hazırlamalıdır:
hedefler, her bir hedefe ulaşmak için gerekli faaliyetler, hedef grup, zaman çerçevesi, sorumlu kişi ve başarıyı ölçmek için göstergeler
bu planda verilmelidir.

3.2.3. SMG ihtiyaçlarının ve önceliklerinin tanımlanmasından sorumlu yetkili merciler
Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda, okullar öğretmenlerin mesleki gelişimi için ihtiyaç ve
öncelikleri belirlerken önemli bir rol oynamaktadır. Okul düzeyinde bir SMG planının zorunlu olduğu
ülkelerde, hangi eğitimin gerekli olduğuna karar vermekten genellikle okullar sorumludur. Bunu
yaparken, eğitim yetkilileri tarafından belirlenen genel kılavuzları ve öncelikleri takip edebilirler ya da
öğretmenlerin kendilerine danışabilirler ya da öğretmenleri temsil eden kuruluşlarla istişarelerde
bulunurlar. SMG, çoğu durumda okul gelişim planıyla içsel olarak bağlantılıdır. Okul seviyesinde SMG
planlamasının zorunlu olmadığı ülkelerde, okullar da SMG ihtiyaçlarını belirleme konusunda aktif rol
oynama eğilimindedir. Genel olarak, okullar 37 eğitim sistemindeSMGihtiyaçlarının ve önceliklerinin
tanımında yer almaktadır (bkz. Şekil 3.7). Bu süreçteki rolleri ülkeler arasında farklılık gösterir ve diğer
yetki düzeylerinin (örneğin üst düzey yetkililer ve belediyeler) katılımıyla bağlantılıdır.
30 eğitim sisteminde, üst düzey eğitim yetkilileri SMG'nin ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemekten
sorumludur, ancak bu sorumluluk yalnızca dört sistemde (Yunanistan, Hırvatistan, Letonya ve Türkiye)
üst düzeydedir. Geriye kalan 26 eğitim sisteminde, üst düzey yetkili bu sorumluluğu yerel kurumlar
ve / veya okullarla paylaşmaktadır. Farklı seviyelerin katılımı, aşağıda açıklandığı gibi ülkeler arasında
farklılık göstermektedir.
İrlanda ve Fransa'da, üst düzey eğitim yetkililerine bağlı yasal kurumlar yerel düzeyde yer almaktadır.

İrlanda'da Eğitim Merkezleri, Eğitim ve Beceriler Bölümü adına ulusal öğretmen yetiştirme programlarının yerel dağıtımını
düzenlemektedir. Bu merkezler ayrıca yerel düzeyde öğretmenlere, okul yönetimine ve ebeveynlere yönelik talep üzerine özel
programlar düzenlemektedir.
Fransa'da, en üst düzey eğitim makamı Ulusal Eğitim Planındaki politika önceliklerini özetlemektedir. Bu öncelikli alanlar akabinde,
ihtiyaç ve öncelikler dikkate alınarak, Eğitim Bakanlığı'nın ana idari bölgeleri olan akademiler tarafından geliştirilmektedir.
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Şekil 3.7:İlk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3), SMG ihtiyaç ve önceliklerini
tanımlamaktan sorumlu yetki seviyesi, 2016/17

Üst düzey yetkililer
Yerel seviye
Okul seviyesi

Kaynak: Eurydice.

Diğer bir 16 eğitim sisteminde, okullar, en üst düzey eğitim yetkilileriyle birlikte SMG'nin ihtiyaçlarını ve
önceliklerini belirleme sürecine katkıda bulunur. Okullar çeşitli şekillerde bu sürece dahil olabilir:






• Yukarıdan aşağıya yaklaşım: SMG planlarını geliştirirken, okullar, eğitim yetkilileri tarafından
belirlenen genel yönergeleri ve öncelikleri takip eder ve kendi önceliklerini ve ihtiyaçlarını
(Bulgaristan, İtalya, Kıbrıs, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan) dikkate alır.
• Aşağıdan yukarıya yaklaşım: Okulların ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini üst düzey
eğitim yetkililerine (İspanya, Macaristan, Malta, Romanya, Arnavutluk ve Bosna Hersek) kanalize
edebilmeleri için resmi prosedürler vardır.
• İki katmanlı yaklaşım: Okullar kendi SMG öncelikleri ve faaliyetleri hakkında ilgili eğitim
yetkililerinin (Belçika'nın Flaman Topluluğu, Lüksemburg, Slovenya, Lihtenştayn ve İsviçre)
sunduğu kararlara ek olarak karar verebilirler.


Diğer sekiz eğitim sisteminde, SMG ihtiyaçlarını ve önceliklerini tanımlayan süreç, en üst, yerel ve
okul düzeylerini içermektedir. Almanya ve Avusturya'da, üst düzey eğitim yetkilileri, hükümete bağımlı
eğitim kurumları tarafından bölgesel ve yerel düzeyde uygulanan öncelikli alanları tanımlar; Okullar
ayrıca kendi SMG faaliyetlerini düzenleyebilir. Portekiz, Finlandiya, Birleşik Krallık (İskoçya), Karadağ
ve Norveç'te, en üst düzeyde kararlaştırılanlara ek olarak yerel ve okul düzeyinde belirli öncelikler ve
faaliyetler tanımlanabilir. Belçika'nın Fransız Topluluğu'nda, yerel eğitim yetkilileri ve okulları
(okullarının SMG planlarını ve bireysel öğretmenler için geliştirdikten sonra) eğitim ihtiyaçlarını ve üst
düzey eğitim yetkililerine öncelikli alanlara yönelik önerilerini kanalize eder.
İkinci bir grup ülkede, yerel yönetimler ve okullar SMG ihtiyaç ve önceliklerinin belirlenmesinden
sorumludur. Danimarka, Hollanda ve İsveç'te durum böyledir.
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Son olarak, en üst düzey yönetmelikler, SMG'nin ihtiyaç ve önceliklerinin, 10 eğitim sisteminde okullar
ve öğretmenler tarafından tanımlandığını ortaya koymaktadır (Almanca konuşan Belçika Topluluğu,
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey
İrlanda) ve İzlanda). Bazı durumlarda, sorumluluk, öğretmenlerin bireysel planlarını ve öz
değerlendirmelerini (örneğin Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Polonya) hesaba katsa da, esas olarak okul
yetkilileri ile ilgilidir. Birleşik Krallık'ta (Kuzey İrlanda), odak noktası, yıllık değerlendirmelerinde, SMG
hedefleri, planlanan faaliyetler ve beklenen sonuçlar hakkında kendi yöneticileri ile mutabık kalması
gereken bireysel öğretmenlerdir.
3.2.4. SMG'ye öğretmen katılımını teşvik eden etkenler
Kariyer ve maaş gelişimi, Avrupa ülkelerinde öğretmenlerin SMG'ye katılımını teşvik etmek için en
yaygın etkenlerdir. Çok seviyeli kariyer sistemlerine sahip 14 ülkede, bir sonraki kariyer seviyesine
yükselmek için SMG faaliyetlerinin tamamlanması gerekmektedir (bkz. Şekil 3.8). Bunların üçünde
belirli bir kariyer seviyesinde (Macaristan, Slovakya (2) ve Karadağ) kalmak gerekir. Diğer iki ülkede,
SMG, terfi kararlarında (Bulgaristan ve Kıbrıs) göz önüne alınan unsurlardan biridir. Bu ülkelerin bir
kısmında, aynı kariyer düzeyinde (Slovenya ve Slovakya) SMG faaliyetlerini tamamlamak için ödenek
veya maaş artışı da mümkündür.
Şekil 3.8: Öğretmenlerin ilk ve ortaöğretimde SMG 'ye katılımlarını yüreklendirmek için üst düzey
yetkililer tarafından tanımlanan teşvikler (ISCED 1-3), 2016/17
Terfi kazanmak için (çok
seviyeli kariyer sistemlerinde)
Maaş ilerlemesini sağlamak
(düz kariyer sistemlerinde)
Ek sorumluluk almak
Belli bir kariyer seviyesinde kalmak

Sol
ISCED 1

Sağ
ISCED 2 and 3

 Yerel veya okul özerkliği  SMG bu işlemlerle bağlantılı değil

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar

Almanya: SMG, lise seviyesinde (ISCED 3) öğretmenlik yapmaya hak kazanan öğretmenler için daha
yüksek bir kariyer seviyesine yükselme için dikkate alınan bir unsurdur.
İsveç: SMG, okul özerkliği kapsamındadır. Ancak, Ulusal Eğitim Ajansı, belirli konuları veya gerekli
niteliklere sahip olmadıkları belirlenen akredite öğretmenlere SMGsunmaktadır.
Birleşik Krallık (İskoçya): İskoçya Genel Öğretim Konseyi, Mesleki Güncelleme sürecinin bir parçası
olarak öğretmenlerin beş yılda bir kaydını onaylar. Bu akreditasyon, zorunlu SMG saatleri de dahil
olmak üzere öğretmenin mesleki öğreniminin kabul edilmiş bir kaydına dayanır ve tüm öğretmenler
için gereklidir.
Düz kariyer yapısına sahip üç ülkede SMG, maaş artışı için bir ön şarttır (İspanya, Avusturya ve
Bosna Hersek). Diğer beşte ise, maaş artışlarına (Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Portekiz, Lihtenştayn
ve Norveç) ilişkin kararlarda SMG göz önünde bulundurulur. Bazı durumlarda, spesifik SMG sadece
bir öğretmenin kariyerindeki belirli bir noktada (örneğin Çek Cumhuriyeti'ndeki en yüksek ödeme
grubuna geçmek veya altı yıllık hizmet için ek ödeme almak için (ispanya'da)) gereklidir.

2

( ) Okul yönetimi pozisyonları ve bazı pedagojik ve profesyonel çalışanlar için.
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17 ülkede, bir mali teşvik de getirebilen ek sorumluluklar almak için SMG gereklidir. Bu görevler
örneğin yönetim pozisyonlarına, alan koordinasyonuna, mentörlüğe, kariyer rehberliğine ve
danışmanlık rollerine işaret edebilir.
Çek Cumhuriyeti'nde, öğretmenler ICT koordinatörleri olarak hareket etmek veya eğitim programları geliştirmek için özel izin alabilir ve
bu görevleri yerine getirmek için belirli SMG'ler gereklidir.
Avusturya'da, eğitim danışmanlığı, rehberlik veya kariyer rehberliğinin koordinasyonu gibi ek sorumluluklar alan öğretmenler ilgili
eğitimi tamamlamış olmalıdır; ve ayrıca bu görevleri yerine getirmek için bir ödenek alırlar.

Danimarka, Hollanda, Finlandiya ve İsveç'te, SMG'yi teşvik etme yolları yerel yetkililer ve okullar
tarafından kararlaştırılmaktadır.
3.2.5. SMG faaliyetlerine öğretmen katılımını sağlamak için önlemler
Öğretmenlerin SMG'ye katılımını teşvik etmek için bu yollara ek olarak, tüm Avrupa ülkelerinde,
katılımın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik de ek tedbirler vardır. Bu destekleyici tedbirler
mali bir yapıya sahip olabilir (yani, ücretsiz kurslar, okullar için fonlar veya öğretmenler için hibeler).
Ayrıca çalışma saatleri içerisinde derslere devam etme ya da ücretsiz bir çalışma izni alma gibi
finansal olmayanlar önlemler de olabilirler.

Şekil 3.9: İlk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) SMG faaliyetlerine öğretmen katılımını en üst
düzey yönetmeliklere uygun olarak kolaylaştırmak için önlemler, 2016/17
Kamu yetkilileri tarafından sunulan ücretsiz
kurslar veya sağlayıcı maliyetler
Kamu yetkilileri tarafından SMG sağlamak için
sübvanse edilen okullar
Çalışma zamanında sağlanan SMG
Kamu yetkilileri tarafından finanse edilen
yedek öğretmen masrafları
Karşılanan Seyahat masrafları
Bir defaya mahsus ödenek / bireysel hibeler
Ücretli izin süresi veya çalışma izni

Sol

Sağ

ISCED 1

ISCED 2 and 3

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü not
İsviçre: Destekleyici tedbirler Kantonlar arasında değişmektedir.
Şekil 3.9'da gösterildiği gibi, tüm Avrupa ülkelerinde, profesyonel gelişim kursları öğretmenlere
ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu kurslar, ilgili eğitim yetkilileri tarafından organize edilen veya
desteklenen programların bir parçası olarak veya eğitim kuruluşları veya diğer sağlayıcılar tarafından
verilebilir. Bireysel olarak okullar ayrıca kendi kurslarını düzenleyebilir ve öğretim görevlilerine ücretsiz
olarak sağlayabilirler.
Çoğu ülkede, eğitim yetkilileri (genellikle kendi eğitim kurumları aracılığıyla) kursları yürütürler veya
belirlenen SMG öncelik alanlarına göre tedarik maliyetlerini karşılarlar. Yerel makamlar belirli
ihtiyaçları karşılamak için bazı ücretsiz kurslar da sağlayabilirler. Dört eğitim sisteminde, serbest
kurslar çoğunlukla belediyeler veya okul sağlayıcıları tarafından sunulur (Danimarka, Hollanda, İsveç
ve Birleşik Krallık (İskoçya)). Finlandiya'da, sadece okul sağlayıcıları değil, aynı zamanda
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üniversiteler ve özel şirketler de eğitim politikası öncelikleriyle ilgili SMG faaliyetlerinin maliyetini karşılamak
için devlet bütçesine başvurabilirler. Üç ülkede, öğretmenlerin SMG kurslarına katılımlarının maliyeti okul
bütçesi (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya) tarafından karşılanmaktadır.
Ücretsiz kurslara ek olarak, 28 eğitim sisteminde, okullar ayrıca kendi SMG faaliyetlerini sağlamak için kamu
yetkilileri tarafından desteklenmektedir.
Öğretmenler, 36 eğitim sistemindeki çalışma saatleri içinde, normal şartlar altında (örneğin, sınırlı sayıda saat
için, okul müdürlerinin rızasıyla veya öğretmenlerin öğretme yükümlülüğü bulunmadığında) çalışma sürelerine
katılabilirler. Bu eğitim sistemlerinin 10'unda, okullar SMG faaliyetlerine katılan öğretmenlerin yerini (Belçika
Flaman Topluluğu, İrlanda, Macaristan, Hollanda, Avusturya, Polonya, Birleşik Krallık (İskoçya), eski
Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Lihtenştayn ve Norveç) doldurabilmek için kamu makamlarından
finansman almaktadırlar
Çoğu Avrupa ülkesinde,katılımın önündeki engelleri kaldırmak maksadıylaseyahat masraflarının ertelenmesi,
diğer masrafların karşılanması için bir defaya mahsus ödenekler, bireysel hibeler, öğrenim izni ve zaman
aşımı gibi ilave tedbirler vardır. 27 eğitim sisteminde, özellikle SMG 'ye katılım zorunlu olduğunda,
öğretmenlerin seyahat masrafları karşılanmaktadır. 16 eğitim sisteminde, öğretmenler SMG 'nin maliyetini (ör.
kayıt ücretleri, konaklama, öğrenme materyalleri) karşılamak için ekstra finansman sağlayabilir veya bir hibe
başvurusunda bulunabilirler. Öğretmenler ayrıca 16 eğitim sisteminde ücretli izin veya izin alabilirler. Örneğin:
Belçika'nın Fransız Topluluğu'nda, ilkokul öğretmenleri gönüllü eğitim için yılda beş öğretim gününe kadar izin alabilirler (yani zorunlu
eğitim günlerinin en üstünde). Ortaöğretimde, öğretmenler gönüllü eğitim için yılda üç öğretim gününe kadar izin alabilirler. Her iki
eğitim düzeyinde de eğitim programlanması olmadığı günlerde gönüllü eğitim için sınır yoktur.
Çek Cumhuriyeti'nde, öğretmenler SMG 'ye katılmak için akademik yıl başına 12 ücretli izin gününe sahiptirler. Zorunlu SMG 'ye
katılmak için seyahat ve diğer masraflar karşılanmaktadır.
İrlanda'da, yaz kursları alan ilköğretim öğretmenlerine ekstra kişisel tatil günleri verilebilir.
Yunanistan'da, öğretmenler öğrenim izni için bir burs için rekabetine girebilir ve ayrıca lisansüstü çalışmaları tamamlamak için ücretsiz
izin (dört yıla kadar) için de başvurabilirler.
İspanya'da, eğitim yetkilileri ücretsiz olmayan eğitim faaliyetlerini üstlenmek için öğretmenlere mali yardım sunmaktadır. Öğretmenler
ayrıca, Özerk Topluluklar tarafından belirlenen koşullar altında ücretli ve ücretsiz eğitim izni için başvurabilirler.
Fransa'da, öğretmenler, Académies’in Eğitim Planı (Plan académique de formation) kapsamında yer almayan eğitim etkinlikleri için
yılda 20 saatlik bir zaman kredisi (Droit individuel à la formation) kazanırlar. Bu eğitim, öğretim süresi boyunca gerçekleştirilemez ve
eğer eğitim öğretmenlerin tatillerinde gerçekleşirse, saatlik ücretlerinin% 50'sine denk gelen bir eğitim ödeneği için başvurabilirler.
Öğretmenler ayrıca üç yıla kadar çalışma izni isteyebilirler. İlk yıl için maaşlarının
% 85'ini alırlar.
İtalya'da, öğretmenler SMG (kitaplar, multimedya destekleri, dersler, vb.) için kullanılmak üzere yılda 500 EURO'luk bir elektronik kart
alırlar ve 150 saatlik ücretli izin hakkına sahiptirler.
Norveç'te, öğretmenler, bu kredileri almak için 30 SMG kredisi elde etmek veya işlerinden tam zamanın %37,5 oranına kadar serbest
bırakılmak için 110.000 NOK'a kadar burs başvurusunda bulunabilirler. Öğretmenler ayrıca, sınavları olduğu gün veya günlerdeve her
sınavdan iki gün önce ücretli eğitim izni alabilirler.

3.3. Öğretmenlere hizmet vermek için uzman desteği
Eğer öğretmenler zorlu koşullarla etkin bir şekilde başa çıkabilecek ve bugünün
okullarında ihtiyaç duyulan karmaşık işlerle başedeceklerse belirli bir destek
gereklidir. Bu bölüm, genel öğrenim zorlukları olan öğrencileri (yani, herhangi bir
fiziksel, duyusal veya zihinsel engel ile doğrudan ilgili olmayanlar) yönetmek için
Avrupa genelinde öğretmenlere sağlanan desteği incelemektedir (bkz. Terimler
Sözlüğü). Öğretmenlere kişisel / sağlık sorunları ve kişilerarası ilişkilerle ilgilenmek ve
mesleki uygulamalarını geliştirmek için verilen yardımı da inceler.
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3.3.1. Genel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle öğretmenlere özel destek
Genel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğretmenlerini desteklemek için profesyonel uzmanlar,
Romanya ve Türkiye dışındaki tüm Avrupa ülkelerinde üst düzey yetki yönetmeliklerinde belirtilmiştir.
En üst düzey eğitim yetkilileri tarafından sıklıkla tavsiye edilen uzman desteği türü, eğitim
psikologlarının sağladığı bir türdür. Otuz dokuz eğitim sistemi, genellikle tüm eğitim seviyelerinde bu
desteği sunmaktadır (bkz. Şekil 3.10). Bununla birlikte, Letonya'da bu tür bir destek normal olarak
sadece orta öğretimde kullanılabilirken, Danimarka ve İzlanda'da resmi öneri sadece ilk ve
ortaöğretime atıfta bulunmaktadır.
Öğretmenler, 29 eğitim sistemindeki genel öğrenme güçlükleri ile ilgilenen eğitim kadrosundan destek
alabilirler. Sekiz ülkede, resmi tavsiye tüm eğitim seviyelerine yönelik değildir. Fransa, Lüksemburg ve
Malta'da, bu destek genellikle sadece ilköğretimde kullanılabilir; Letonya'da, sadece alt ortaöğretimde;
ve Danimarka, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de, bu hüküm üst orta öğretimi kapsamamaktadır.
Ayrıca 29 eğitim sisteminde, öğretmenler konuşma ve dil terapistlerinin desteğine sahiptir. Bazı
durumlarda, resmi öneri sadece ilköğretimi (Belçika Fransız Topluluğu, Avusturya ve Portekiz) veya ilk
ve orta öğrenimi (Danimarka, Letonya, Lüksemburg ve İzlanda) kapsar.

Şekil 3.10: Üst düzey yetki yönetmeliklerine göre ilk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) genel
öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğretmenleri için uzman desteği, 2016/17
Eğitim psikologları
Genel öğrenme güçlükleriyle uğraşan
deneyimli eğitim personeli
Konuşma ve dil terapistleri
Okumada uzman öğretmenler
Matematik alanında uzman öğretmenler
Diğer

Sol

Sağ

ISCED 1

ISCED 2 and 3

Sadece ISCED 2

 Okul özerkliği
 Üst düzey yönetmelik yok

Kaynak: Eurydice.

Okuma ve matematik konusunda uzmanlaşmış öğretmenler tarafından sağlanan destek daha az
yaygındır ve yalnızca Polonya ve Birleşik Krallık'taki her üç eğitim seviyesinde de öğretmenlere
sunulur. Malta ve Portekiz'de, öğretmenler bu desteğe sadece ilköğretimde ve Belçika'nın Almanca
konuşan Topluluğu'nda sadece orta öğretimde erişebilmektedir. Danimarka'da, düzenlemelere yerel
düzeyde karar verildiği için öneriler lise eğitimi için geçerli değildir. Okuma konusunda uzmanlaşmış
öğretmenlerin desteği de İzlanda'da ve Norveç'te birincil düzeyde; ve Sırbistan 'da ortaokul
seviyesinde matematik konusunda uzmanlaşmış öğretmenler tarafındansağlanmaktadır.
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15 eğitim sisteminde, genel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğretmenleri, pedagoglar, diğer dilleri
konuşanlar için dil öğretmenleri, rehber öğretmenler, katılım görevlileri, sosyal hizmet görevlileri veya
sağlık hizmetleri çalışanları gibi diğer profesyonellerden de destek alabilir.
Uzman desteği çeşitli şekillerde sağlanabilir:






• Okul içi hizmet: uzmanlar okulda (İspanya, Fransa, Hırvatistan, Letonya, Avusturya, Slovenya,
Arnavutluk, Bosna Hersek ve Sırbistan) yerleşiktir. Profesyonel uzmanların sayısı, okulun
büyüklüğüne ve okula özgü ihtiyaçlara bağlı olabilir.
• Bir grup okul için ortak hizmet: profesyonel uzmanlar bir merkezde (veya okulda) veya bu destek
hizmetini bir okul kümesine sağlamakla yükümlü okul dışı bir organizasyonda (Fransa ve Almanca
konuşan Topluluklar, İrlanda, Yunanistan, Kıbrıs, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz,
Slovakya ve İsviçre) çalışabilir.
• Okul içi ve ortak hizmet: okulun ve / veya uzmanlık türüne (Almanya, Estonya, İtalya, Litvanya,
Polonya ve İzlanda) bağlı olarak her iki destek formu da mevcuttur.

Beş eğitim sisteminde, yerel yetkililer ve okullar bu destek hizmetinin organizasyonuna karar verirler
(Danimarka, Hollanda, Finlandiya, İsveç ve Norveç). İtalya'da, bu destek hizmetlerinin sağlanıp
sağlanmadığı ve nasıl destekleneceği okulların takdirindedir.

3.3.2. Kişisel ve profesyonel konularda destek
Çoğu Avrupa ülkesinde, öğretmenler ayrıca, kişilerarası ilişkilerin yönetimi ya da mesleki pratiğin
geliştirilmesi ve kişisel / sağlık sorunlarıyla ilgilenmek için tavsiye ve destek alabilirler.
Öğrenciler, ebeveynler ve / veya meslektaşları içeren çatışmalar gibi kişilerarası ilişkilerin yönetimi için
destek en yaygın türdür. 32 eğitim sistemindeki öğretmenlere açıktır (bkz. Şekil 3.11). Bunların
22'sinde öğretmenler, kişisel / aile koşullarındaki değişikliklere veya akıl sağlığı sorunlarına yardımcı
olmalarına ilişkin kişisel konularda da destek alabilirler. Aynısı İtalya için de geçerlidir. Her iki destek
türü de eğitim yetkilileri tarafından veya ülkeye bağlı olarak yerel veya okul düzeyinde sağlanabilir.

Şekil 3.11: İlk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) kişisel, kişilerarası ve profesyonel konularla
ilgili üst düzey yetki yönetmeliğine göre destek, 2016/17
Kişilerarası ilişkiler
Kişisel / sağlık sorunları
Profesyonel uygulama
Üst düzey yönetmelik yok

Sol
ISCED 1

Sağ
ISCED 2 ve 3

Sadece ISCED 2

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı notlar
Kişilerarası ilişkiler: Öğrencilerin, velilerin ve / veya meslektaşların dahil olduğu kişiler arası çatışmalar (ör. Öğrencilerle olan
disiplin sorunları) dahil olmak üzere işyerindeki ilişkilerle ilgilenme desteği.
Kişisel / Sağlık: Özel bir durum (örneğin, kişisel / aile koşullarındaki değişiklikler) veya zihinsel sağlık sorunları da dahil olmak
üzere sağlık sorunlarıyla ilgili meselelere destek verilmesi.
Profesyonel: Bireysel öğretmenlere mesleki uygulamalarını geliştirme ve iyileştirme konusunda özel destek (SMG faaliyetleri
hariç).
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Bir grup ülkede, eğitim yetkilileri ya bu yardımı doğrudan öğretmenlere istekleri üzerine sunarlar
(Macaristan, Malta ve Lihtenştayn) ya da bunu sağlamak için genel bir hizmeti desteklemektedirler
(İrlanda, Fransa ve Lüksemburg). Bu hizmet İspanya'da, bazı Özerk Topluluklar tarafından
sunulmaktadır.
Fransa'da, Öğretmenler kişisel konular ve kişiler arası ilişkiler için akademilerden ve eğitim yetkilileri ve sağlık sigortası sistemi
arasındaki ortaklık olan Koruma, yardım ve takip ağından (Prévention, Aide et Suivi) özel destek alabilirler.
İrlanda'da İş Sağlığı Stratejisi, çalışanların İş Sağlığı ve İş Sağlığı Hizmetlerini içeren işyerlerinde sağlıklarını iyileştirme için
destekleyici bir kaynaktır. Çalışan Yardımı Hizmeti, öğretmenlere ve onların yakın aile üyelerine gizli danışmanlık hizmetlerine erişim
sağlar ve kişisel ve işle ilgili sorunların etkisiyle baş etmede yardımcı olur.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), okul dışında, Eğitim Destek Ortaklığı yardım kuruluşu da bir telefon destek hattı,
çevrimiçi destek kaynakları, ısmarlama eğitim programları,kampanya ve araştırma aracılığıyla tüm eğitim işgücünün sağlığını ve
refahını iyileştirmeye kendini adamıştır.

İkinci grup, öğretmenler arası ilişkilerin ve / veya kişisel meselelerin yerel veya okul düzeyinde
organize edilmesinin desteklendiği ülkeleri içermektedir. Belçika'nın Fransız Topluluğu, Almanya
(eyaletler), İsviçre ve İzlanda'da, bu destek harici sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır.
Danimarka'da (ilk ve orta öğretim), İtalya, Birleşik Krallık (İskoçya) ve eski Yugoslav Makedonya
Cumhuriyeti'nde, belediyeye bağlı olarak okul veya yerel makamlar tarafından sunulabilir. Geriye
kalan eğitim sistemlerinde okulda psikolojik veya danışmanlık hizmetleri (Litvanya, Avusturya,
Slovenya, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan), okul müdürü (Bulgaristan, Kıbrıs ve Birleşik Krallık
(İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) tarafından veya kişisel çatışmalar ile ilgilenen personel(Çek
Cumhuriyeti'nde eğitimli öğretmenler ve Portekiz disiplinler arası takımlar) tarafından verilmektedir.
Yunanistan'da, öğretmenler arası kişisel ilişkiler ve kişisel meseleler için destek, gerektiğinde okul
danışmanlarının yardımıyla okul tarafından sunulmaktadır. Hollanda, Finlandiya ve İsveç'te okul
sağlayıcıları, kişisel konularda öğretmenleri desteklemek için bir mesleki sağlık uzmanı
bulundurmalıdır; Sağlayıcılar, diğer meslektaşları, öğrenciler ve ebeveynler ile kişisel ilişkiler için nasıl
destek sağlanacağına karar vermede özerkliğe sahiptir.
Kişiler arası ilişkiler ve kişisel meseleler için desteğe ek olarak, öğretmenler mesleki uygulamalarını
geliştirmek ve iyileştirmek için destek alabilirler. 26 eğitim sistemindeki durum budur. Bu destek,
öğretmenlerin belirli becerileri geliştirmek veya belirli zorluklarla başa çıkmak için alabilecekleri özel
rehberlik ve yardımlara atıfta bulunmaktadır. Mentorluk ve SMG 'yi içermez (bkz. Bölüm 3.1 ve 3.2).
10 eğitim sisteminde bu destek okul dışında eğitim bakanlığı (Lüksemburg ve Lihtenştayn) veya
pedagojik / eğitim eğitim kurumları (Almanya, İspanya, Fransa, Macaristan, Slovenya, Bosna Hersek,
İsviçre ve Lihtenştayn) tarafından sağlanmaktadır. Bu ülkelerin üçünde, öğretmenler ayrıca okullarında
akran desteği alabilirler (Macaristan'daki ‘Usta Öğretmenler′den ve Slovenya ve Bosna Hersek'teki
uzman gruplardan).

İspanya'da Rehberlik Ekipleri, ilköğretimde çeşitlilik ve genel öğrenme güçlükleriyle başa çıkmak için öğretmenlerin mesleki
yeterliklerinin geliştirilmesini destekleyen çokdisiplinli hizmetlerdir. Ortaokullar genellikle kendi rehberlik bölümlerine sahiptir. Eğitim
kaynakları Ulusal Eğitim Teknolojileri Enstitüsü ve Öğretmen Eğitimi ve Ulusal Eğitim İnovasyon ve Araştırma Merkezi'nin web
sitelerinde de mevcuttur. Birkaç Özerk Topluluk, çevrimiçi kaynak merkezleri ve öğretmen ağları ile kendi portallarını da geliştirmiştir.

Geri kalan 16 eğitim sisteminde, okul düzeyinde hizmet verilmektedir. Malta ve Portekiz'de bir grup
okul için sağlanmıştır. Hollanda ve Birleşik Krallık'ta (İskoçya), okulların nasıl organize edeceğine
karar verme özerkliği vardır.
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Diğer ülkelerde bu destek okulda profesyonel uzmanlar (Estonya, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan),
kalifiye öğretmenler (Polonya, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Norveç) veya okul müdürleri
(İngiltere, İngiltere, Galler ve Kuzey Irlanda)) tarafından sunulmaktadır.
İtalya'da, en üst düzey yönetmelikler, okullarda ve okul ağlarında profesyonel uzmanlar, nitelikli öğretmenler ve okul müdürleri
tarafından sağlanabilecek akran desteği sağlamaktadır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin dijital yeterliklerini geliştirmeyi amaçlayan Dijital
Eğitim için üç yıllık Ulusal Plan (Piano Nazionale Scuola Digitale), okullarda “dijital animatörlerin” rolünü desteklemektedir.
Polonyada öğretmenlere profesyonel becerilerini geliştirmeleri için sunulan destek “metodolojik danışmanlar” tarafından
sağlanmaktadır. Bu danışmanlar öğretmenlere ve öğretmen konseylerine öğrenme süreci, destek materyalleri, müfredat içeriği,
metodolojik beceriler ve eğitimdeki gelişimler hakkında bireysel olarak, çalıştaylar, hizmet içi eğitimler ve ağlar aracılığıyla tavsiye
vermekle yükümlüdür.
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Bu bölüm, tam nitelikli, hizmet içi öğretmenlere kariylerlerini geliştirmeleri için sunulan fırsatları
incelemektedir. Kariyer gelişimi, hem kariyer yapısının çeşitli düzeylerinde ilerlemek hem de ek
sorumluluklar üstlenerek kazanılan tecrübe anlamında ilerleme olarak değerlendirilmektedir. Bu bölüm
ayrıca, öğretmenlerin sistem üzerinden ilerlemesine yardımcı olmak ve kariyer yapısını destekleyen
yetkinlik çerçevelerini incelemek için rehberlik hizmetlerine de bakmaktadır.
İyi bir kariyer beklentisine sahip olmak, öğretmenlerin kariyerleri boyunca motive olmalarına yardımcı
olmada önemli bir faktör olabilir. Değişen eğitim ortamına ayak uydurmak ve öğrencilere yüksek
kalitede öğretim sunmaya devam etmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmeye teşvik eder.
Bu kısmın ilk bölümü, Avrupa ülkelerinde mevcut olan kariyer yapısının türlerini araştırmaktadır resmi bir yapının var olup olmadığını ve bu durumda, bir sonraki düzeye geçme sürecini
araştırmaktadır.
Öğretmenlerin deneyimlerini genişletme fırsatları Bölüm 2'de incelenmiştir. Öğretmenlerin,
öğretmenlik, dersleri koordine etme veya okul faaliyetlerini yönetme gibi öğretmenlik görevlerine ek
olarak sahip oldukları çeşitli roller ve sorumluluklar tartışılır.
Üçüncü bölüm, öğretmenlerin kariyerlerini yönetmelerine yardımcı olacak rehberliği ele almaktadır.
Bunlar doğrudan kariyer gelişimiyle bağlantılı destek önlemleridir. Öğretmenlere sunulan pedagojik ve
psikolojik destek Bölüm 3.3'te analiz edilmiştir.
Mesleki yeterlilik çerçevesi içinde çalışıp çalışmadığı göz önünde bulundurulmaksızın kariyer
gelişiminin incelenmesi tamamlanmayacaktır. Bu nedenle son bölüm, öğretmen yeterliklerinin üst
düzey eğitim yetkilileri tarafından nasıl tanımlandığını ve öğretmenlerin kariyerlerinin ilerlemesindeki
farklı aşamalarda nasıl kullanıldığını inceler.

4.1. Öğretmenler için kariyer yapısı
Öğretim kalitesi, öğrenciler için olumlu eğitim çıktılarının sağlanmasında temel faktörlerden biri olarak
kabul edilmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin kariyerleri boyunca becerilerini geliştirmeye devam
edebilmeleri ve en önemlisi, öğretmeye motive olmaları önemlidir. Çeşitli unsurlar bu bağlamda rol
sahibi olabilir; SMG (bkz. Bölüm 3.2), anlamlı değerlendirme ve geri bildirim sistemleri (bkz. Bölüm 5),
öğretmenler ve iyi kariyer beklentileri arasındaki işbirliği gibi.
Bu bölüm, tam nitelikli öğretmenlerin kariyer yapısındaki bazı sorumlulukları yerine getirirken kariyer
yapısındaki üst seviyelere ilerleme fırsatlarını analiz etmektedir. Kariyer yapısının düz (tek seviye)
veya hiyerarşik (çok seviyeli) olduğu eğitim sistemlerini gösterir. Çok seviyeli kariyer yapılarına sahip
olan kişiler için, kariyer yükselişi ile maaş artışı arasındaki ilişkiyi ve aynı zamanda terfi gereklilikleri ile
terfilere karar veren otoritelerin seviyesi arasındaki ilişkiyi inceler.
Sadece öğretim sorumluluklarına sahip olan yayınlara yapılan terfilerdikkate alınır. Örneğin, rolün
tamamen idari olduğu bir müdürlüğe terfi, bir öğretmenin herhangi bir öğretim saatini içermeyen bir
yönetim veya yönetim rolüne terfi olduğu için hariç tutulur.
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4.1.1. Kariyer yapısı ve gelişim türleri
‘‘Kariyer yapısı’, burada bir işte veya meslekte kabul edilen bir ilerleme yolu olarak tanımlanmaktadır.
Kariyer yapıları bir veya daha fazla seviyeye sahip olabilir:




Çok seviyeli kariyer yapılarında, seviyeler genellikle bir dizi yetkinlik ve / veya sorumluluk ile
tanımlanır. Çok seviyeli bir kariyer yapısında, farklı kariyer seviyeleri, artan karmaşıklık ve daha
fazla sorumluluğa göre yapılandırılmıştır. Bir ücret ölçeği kariyer yapısına bağlı olabilir, ancak
onun belirleyici özelliği değildir.
Bu raporda yalnızca bir seviyeli kariyer yapıları “düz kariyer yapıları” olarak adlandırılmaktadır. Bir
maaş skalası kullanılıyor olabilir, ancak genellikle hizmette harcanan yıllar ve muhtemelen
performans ile ilgilidir. Düz bir kariyer yapısı, bir öğretmenin deneyimlerini genişletmesine veya ek
görevler veya sorumluluklar üstlenmesine izin verebilir.

Birçok ülkede öğretmen başlangıç maaşı işe alım aşamasında yeterlilik seviyesine göre
değişmektedir. Bir öğretmen asgari gereklilikten daha yüksek olan yeterlilik seviyesine (veya bazı
durumlarda birkaç krediye) sahipse, ilk maaş, asgari seviyenin üzerindedir. Ayrıca, hizmet sırasında
bir öğretmen, daha yüksek bir yeterlilik seviyesi (ör., Bir doktora) elde ettiğindede maaş artışı
verilebilir. Bununla birlikte, bu geliştirmeler çok seviyeli bir kariyer yapısında terfi olarak ele
alınmamaktadır.
Benzer şekilde, farklı türde bir rekabet sınavı yoluyla başka bir statüye ulaşmak bir terfi sayılmaz.
Fransa'da, genel eğitimde ortaöğretim öğretmenleri için iki temel rekabet sınavı düzenlenmektedir: belgelendirme ve agrégation.
Agrégation yüksek seviye rekabet olarak tanımlanır ve daha yüksek maaş skalası ve daha az ders saati anlamına gelir.
Sertifikasyonla işe alınan bir öğretmen daha sonra agrégation alabilir, ancak bu durum kariyer seviyesinde değil, statüde bir
değişikliktir.

Düz ve çok seviyeli kariyer yapıları
Şekil 4.1, Avrupa eğitim sistemlerinin yarısının çok seviyeli bir yapıya dayalı bir ilerleme sistemine
sahip olduğunu ve yarısının öğretmenlerin daha yüksek kariyer seviyelerine geçemediği düz bir
kariyer yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Almanya, her iki kariyer yapısının da bulunduğu tek
ülkedir, ancak çok seviyeli kariyer yapısı, lise düzeyinde öğretmenlik yapmaya yeterli öğretmenlerle
sınırlıdır. Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti'nde çok seviyeli bir kariyer sistemi son zamanlarda
kabul edildi ve 2016/17'de uygulanmaya başlanmış olmalıydı. Ancak, bütçe kısıtlamaları nedeniyle,
yeni sistem henüz uygulamaya konmamıştır.
Çok seviyeli bir kariyer yapısına sahip eğitim sistemleri için çeşitli ölçek türleri mevcuttur (Ek 1'e
bakınız). Örneğin:
Kıbrıs'ta, orta öğretimdeki üç kariyer seviyesi, okul yönetimindeki bir ilerlemeye karşılık gelir: 1. 'Öğretmen' (kathigitis), 2. 'Baş
Öğretmenliği' (boithos diefthintis) 've 3.' Müdür Yardımcısı A '( boithos diefthintis A΄).
Letonya'da kariyer yapısı beş “Kalite Seviyesi” ne dayanmaktadır (kvalitātes pakāpe 1-5). Öğretmenler değerlendirilmek istedikleri
"Kalite Düzeyi" ni seçmek zorundadır. Daha önce düşük olanları geçmeden daha yüksek bir "Kalite Düzeyi" ne başvurabilirler.
Romanya'da, kariyer yapısının öğretim deneyimindeki bir artışı yansıtan dört farklı seviyesi vardır: 1. ITE'yi tamamlayan ve iki
sınavdan biri olan ilk sınavı (titularizare) tamamlamış olan 'Başlangıç Öğretmeni' (profesor debutant) - tam nitelikli öğretmen öğretmen
olarak kabul edilmelidir-, 2. 'Öğretmen' (profesör cu definitivare în învățământ), 3. 'Öğretme Seviyesi II ile Öğretmen' (profesor gradul
II) ve 4. 'Öğretme Seviyesi I ile Öğretmen' (profesor gradul I). Öğretmen yeterlilik çerçevesi, iki üst öğretmen kariyer seviyesi için
gereken yeterlikleri tanımlar.
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Karadağ'da, kariyer seviyeleri bir öğretmenin rolleri açısından evrimi yansıtır: 1. 'Stajyer Öğretmen' (nastavnik pripravnik) - henüz tam olarak
kalifiye değil - 2. 'Öğretmen' (nastavnik), 3. 'Öğretmen Mentoru' ( nastavnik mentor), 4. 'Öğretmen Danışmanı' (nastavnik savjetnik), 5. 'Kıdemli
Öğretmen Danışmanı' (nastavnik viši savjetnik). En yüksek seviye “Öğretmen Araştırmacısı”dır (nastavnik istraživač) ama bu kariyer seviyesi,
öğretmen bu seviye için gerekli kriterleri karşıladığı sürece aşamalı olarak ilerlemeden elde edilebilir.

Şekil 4.1: Üst düzey eğitim otoritesi tarafından tanımlanan tam nitelikli öğretmenler için
kariyer yapısı türleri, İlk ve orta öğretim (ISCED 1-3), 2016/17

ISCED 3
DE
Çok seviyeli kariyer yapısı
Düz kariyer yapısı
Üst düzey yönetmelik yok

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Öğretmenlerin öğretme dışı bir pozisyona terfisi dikkate alınmaz (ör., Denetim, araştırma veya eğitim yönetiminden sorumlu
kurumlara görevlendirilen öğretmenler).
İşe alımdan sonra daha yüksek bir yeterlilik / derece elde edenler veya farklı bir rekabet sınavından geçerek statü
değişikliğinden kaynaklanan değişiklikleri olanlar hariç tutulur.
Ülkeye özgü notlar
Almanya: Bazı eyaletlerde, ISCED 1 ve 2 öğretmenleri, iki seviyeli bir kariyer yapısı içerisinde terfi alabilir (not A12 ve A13). Bazı
eyaletlerle sınırlı olan bu tür bir terfi, bu raporda dikkate alınmamıştır.
Hollanda: Sosyal taraflar, toplu sözleşmeler aracılığıyla çok seviyeli bir kariyer yapısının çerçevesini belirlemiştir. Okul kurulları,
okul düzeyinde yorum ve adaptasyonundan sorumludur.

Kariyer ilerlemesi ve maaş
Şekil 4.2'de gösterildiği gibi, kariyer yapısında daha yüksek bir seviyeye yükselme, çok seviyeli bir
kariyer yapısına sahip ülkelerin çoğunda maaş artışına bağlıdır (Ek 1, bazı ülkelerde nispi maaş
artışlarının bir göstergesidir). İrlanda, Fransa ve Letonya'da (yalnızca üst düzey kariyer seviyelerinde),
öğretmenlerin terfi etmelerine bağlı olarak, daha yüksek maaş almadıkları, ancak terfiye bağlı olarak
maaşlarının üstündeki özel bir ödeneği aldıkları belirtilmiştir.
Sadece Estonya ve Sırbistan'da kariyer yapısının seviyesindeki yükseliş herhangi bir maaş artışına
bağlı değildir. Ancak, bu ülkelerde, daha yüksek bir kariyer seviyesi daha çeşitli görevlere giden yolu
açar (bkz. Bölüm 4.2).
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Şekil 4.2: Kariyer yapısında daha yüksek bir seviyeye yükselme ve maaş artışı
arasındaki ilişki, İlk ve orta öğretim (ISCED 1-3), 2016/17

ISCED 3
DE
Terfi maaş artışı (veya belirli bir
ödeneği) gerektirir
Terfi maaş artışı gerektirmiyor
Düz kariyer yapısı
Üst düzey yönetmelik yok

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Artış seviyesi hakkındaki veriler için Ek 1'e bakınız. Bu veriler uyumlaştırılmamıştır ve bu nedenle ülkeler arasında
karşılaştırılabilir değildir.

Ülkeye özgü notlar
Letonya: Sadece ‘Kalite Seviyeleri’3 ila 5 (kvalitātes pakāpe) için terfiler belirli bir ödeneğe tabidir.
İsveç: Bir terfi genellikle önemli bir maaş artışına karşılık gelir.

4.1.2.Çok seviyeli kariyer yapılarında terfi ve karar vericiler için
gereklilikler
Gereksinimler
Şekil 4.3, daha yüksek bir kariyer seviyesine yönelik terfiler için gereklilikleri göstermektedir. Altı kriter
göz önünde bulundurulmaktadır: olumlu bir değerlendirme, mesleki deneyimin süresi, belirli
yeterliliklerin gösterilmesi, özel mesleki gelişim, araştırma faaliyetleri ve SMG kurslarının yürütülmesi
veya tasarlanması. Bu olası gereksinimler arasında, ilk üç kriter çok düzeyli kariyer yapısına sahip
eğitim sistemlerinin neredeyse dörtte üçüne uygulanır.
Değerlendirme, standart öğretmen değerlendirme sürecinin bir parçası olarak veya terfi amacıyla
geçici olarak gerçekleştirilebilir. Ancak terfiye, okul yöneticilerinin değerlendirme ve terfiden sorumlu
olduğu eğitim sistemleri hariç, nadiren değerlendiren kişi tarafından karar verilir.
Birçok ülke, deneyiminin uzunluğunu daha üst seviyeye terfi olarak düşünse de, bunun üst düzey
eğitim yetkilisi tarafından tek gereklilik olarak belirlendiğitek ülke İsveç'tir. Öğretmenler mesleğinde en
az dört yıllık deneyime sahip olmalıdır. Ancak, okul müdürleri ek terfi kriterleri belirlemekte serbesttir
ve sınırlı sayıda öğretmeni terfi edebilir.
Bir uzman veya bir öğretmen eğitmeni deneyimi gibi belirli yeterlilikler gerekli olabilir. Farklı şekillerde
gösterilebilirler: Sertifikasyon, test, değerlendirme vb.
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Listelenen dördüncü kriter - spesifik mesleki gelişim - çok seviyeli kariyer yapısına sahip eğitim
sistemlerinin yarısından fazlasında gereklidir. Gereksinim, bazen SMG faaliyetlerine gerekli yıllık
katılımı sağlamakla sınırlıdır (bkz. Şekil 3.4).
Çok seviyeli bir kariyer yapısına sahip olan eğitim sistemlerinin on tanesinde, bu kriterlerin dördünün
tamamı terfi için gereklidir. Fransa, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya,
Slovenya, Karadağ ve Sırbistan'da durum böyledir. Son iki ülke, araştırma projelerine ve / veya en
yüksek kariyer seviyesine yönelik terfiler için araştırma makalelerinin / yayınlarının yazılmasını da
gerektirmektedir. Buna ek olarak, Sırbistan'da SMG kursları yürütmek veya tasarlamak da iki yüksek
kariyer seviyesinde terfi için bir gerekliliktir.
Şekil 4.3: Tam nitelikli öğretmenlerin kariyer yapısında, ilköğretim ve genel ortaöğretimde
(ISCED 1-3), 2016/17 daha yüksek bir seviyeye yükseltilmesi için kriterler.
Olumlu değerlendirme / değerlendirme
Mesleki deneyim süresi
Belirli yeterliliklerin gösterilmesi
Özel mesleki gelişim
Araştırma faaliyetleri
SMG kurslarını çalıştırmak veya tasarlamak
Düz kariyer yapısı

Sol
ISCED 1

Sağ
ISCED 2-3

Gereklilik
Düz kariyer yapısı



Üst düzey yetkili düzenlemeler yok

Kaynak: Eurydice.
Ülkeye özgü not
Almanya: Sadece ISCED 3 seviyesinde öğretmenlik yapmaya yetkili öğretmenlerle ilgilidir.

Karar vericiler
Şekil 4.4'te görüldüğü gibi, okul yönetimi, çok seviyeli bir kariyer yapısına sahip olan eğitim
sistemlerinin 16'sında, personelin daha yüksek bir kariyer seviyesine yükseltilmesinde rol
oynamaktadır. Bir öğretmenin daha üst seviyeyeterfi ettirilmesinde, bu ülkelerin yedisinde (Bulgaristan,
Litvanya, Hollanda,Slovakya, İsveç ve Birleşik Krallık (İngiltere ve Galler)) tek karar verici okul
yönetimidir.
En üst düzeydeki eğitim otoritesi, doğrudan ya da dolaylı olarak çok seviyeli kariyer yapısına sahip
eğitim sistemlerinin 12'sinde öğretmenlerin daha yüksek bir kariyer seviyesine yükseltilmesinde rol
oynar.Altı eğitim sisteminde, en üst düzeydeki eğitim otoritesi tek karar vericidir (Almanya - lise
seviyesinde öğretmenlik yapabilen öğretmenler için - Estonya, Kıbrıs, Macaristan, Malta ve Romanya).
Dört ülkedekarar, üst düzey eğitim yetkilisi ve okul yönetimi birimi tarafından alınır:
İrlanda'da Eğitim ve Beceri Dairesi, okullara terfi kayıtları tahsis eder ve okul yönetim kurulları
yarışmalar düzenler ve kayıt görevlilerini atar.
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Hırvatistan'da, terfi prosedürünün bir parçası olarak, 'Öğretmen Mentoru' (učitelj / profesör - akıl hocası) veya 'Öğretmen
Danışmanı' (učitelj / profesör - savjetnik) 'nin pozisyonu için başvuran aday okul müdürü ve genel okul eğitimi için merkezi kalite
güvence kuruluşu olan Öğretmenlik ve Eğitim Ajansında görevli pedagojik uzman tarafından değerlendirilir.
Slovenya'da, okul müdürü genellikle adayların okul seviyesindeki değerlemesini takiben Eğitim Bakanlığı'na terfi için aday gösterir.
Öğretmenler doğrudan Bakanlığa da başvurabilir. Bu durumda, okul müdürü ve okul öğretmenleri topluluğu tarafından da
değerlendirilirler.
Karadağ'da, okul müdürü genellikle Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan bir komisyona terfi için aday teklif eder.Ayrıca öğretmenler
doğrudan bu komisyona da başvurabilir.

Figure 4.4: Kariyer yapısında, ilköğretim ve genel ortaöğretimde (ISCED 1-3), yüksek
nitelikli bir öğretmenin terfi ettirilmesinde yer alan karar alıcılar (2016/17)
ISCED 3
DE
Üst düzey eğitim yetkilisi
Yerel eğitim yetkilisi
Okul yönetimi
Düz kariyer yapısı

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not

Üst düzey eğitim otoritesi bu karar verme sürecini başka bir merkezi kuruma devredebilir (ör. Eğitim
için ulusal kalite güvence organı).
Okul yönetimi, okul müdürü ya da okulu yönetmek için kurulmuş yapı anlamına gelebilir.
Ülkeye özgü not
Fransa: Karar mercii, Eğitim Bakanlığı'nın ana idari bölgesi olan académie'dir.
İki ülkede, karar vericilerin üç seviyesi - en üst düzey eğitim otoritesi, yerel seviye ve okul seviyesi kariyer yapısında daha yüksek bir seviyeye öğretmen terfi ettirmede yer almaktadır:
Letonya'da okul müdürü, yerel otoritenin onayı ile “Kalite Seviyeleri” ni 1 ila 3'e yükseltmekten sorumludur. Yerel yönetim, en üst
düzey yetkilinin onayı ile 'Kalite Seviye 4'e yükseltilmekten sorumludur. En üst düzey yetkili, 'Kalite Seviye 5' için terfilere karar verir.
Sırbistan'da, okul uzmanına ve pedagojik konseyi ve yerel eğitim otoritesinin eğitim danışmanına, bir öğretmen daha üst bir seviyeye
yükseltilmesinden önce her zaman danışılmalıdır. Nihai karar, ilk iki kariyer seviyesi olan “Pedagoški savetnik” ve “Bağımsız
Pedagojik Danışman” (samostalni pedagoški savetnik) için okul müdürü tarafından alınır. İki üst düzey kariyer seviyesi için - “Yüksek
Pedagojik Danışman” (viši pedagoški savetnik) ve ‘Kıdemli Pedagojik Danışman” (visoki pedagoški savetnik) - karar merkezi kurumu
olan Eğitim Gelişimi Enstitüsü tarafından alınır.

Üç eğitim sisteminde, yerel yetkililer ve okul yönetimi yer almaktadır:
Polonya'da, yetki seviyesi, terfi sürecindeki aşamaya bağlıdır. Okullardaki öğretmenler, okul müdürü tarafından “Sözleşmeli
Öğretmen” (nauczyciel kontraktowy) görevine ve okul yönetim organı tarafından “Atanmış Öğretmen” (nauczyciel mianowany)
görevine yükseltilir.
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Pedagojik denetimden sorumlu bölgesel organ (Kurator Oświaty) “Tescilli Öğretmen” (nauczyciel dyplomowany) rollerine terfi etmekle
sorumludur.
Birleşik Krallık'ta (İskoçya), bir öğretmenin daha üst bir seviyeye yükseltilmesi bir mülakata göre kararlaştırılır. Bu mülakat genellikle okul
müdürü, yerel yönetim memurları ve daha kıdemliler için ebeveynlerden oluşan bir grup tarafından yapılmaktadır.
Arnavutluk'ta, okul müdürleri, yerel eğitim yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra bir öğretmene daha yüksek bir kariyer seviyesine
yükselebilir.

Letonya, Polonya ve Sırbistan'da, yükselme arttıkça, merkezi düzeylerden daha fazla karar verici
devreye girmektedir.

4.2. Öğretmenlerin rolleri ve sorumlulukları
Öğretimin yanı sıra, öğretmenler deneyimlerini genişletecek ve motivasyonlarını arttıracak ek roller ve
sorumluluklar alabilirler. Şekil 4.5'de gösterildiği gibi, Türkiye dışındaki tüm eğitim sistemlerinde bu
durum geçerlidir. Öğretmenlerinrollerini genişletmeye yönelik bu olanaklar hem düz kariyer yapısına
sahip hem de çok seviyeli kariyer yapısına sahip eğitim sistemlerinde mevcuttur.

Şekil 4.5: Öğretmenler için ilköğretim ve genel ortaöğretimdegeçerli olan roller
ve sorumluluklar (ISCED 1-3), 2016/17

Mentorluk
Sınıf dışı pedagojik /
metodolojik roller
Yönetim rolleri
Okul özerkliği

Sol
ISCED 1

Sağ
ISCED 2-3

Çok Seviveli bir kariyer yapısındaki rol

Düz kariyer yapısındaki rol

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar

Belçika (BE nl): Yönetim rolleri sadece Flanders bölgesinde 179'dan fazla öğrencisi olmayan ve
Brüksel-Başkent bölgesinde 99'dan fazla öğrencisi olmayan okullardaki ISCED 1 öğretmenleri ile
ilgilidir. Daha fazla sayıda öğrencisi bulunan okullarda, bu roller öğretmeyi içermez.
Almanya: Çok seviyeli kariyer yapısı ve yönetim rolleri sadece ISCED 3 seviyesinde öğretmenlik
yapmaya yetkili öğretmenlerle ilgilidir.
Fransa: Yönetim rolleri, sadece 13 sınıftan fazla olmayan okullarda ISCED 1 öğretmenleri ile ilgilidir.
Daha fazla sayıda sınıfı olan okullar için, bu roller öğretim içermez.
Avusturya: Yönetim rolleri sadece Allgemeinbildenden Höheren Schulen'deki ISCED 2-3 öğretmenleri
ile ilgilidir.
İsviçre: Yönetim rolleri sadece küçük okullardaki öğretmenleri ilgilendirir. Daha büyük okullar için bu
roller öğretim içermez.
Eğitim sistemlerinin dörtte üçünde öğretmenler, özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenler için
danışman olabilirler. Bu, en üst düzeydeki eğitim otoritesi tarafından düzenlenen uyarlama programları
çerçevesinde yapılabilir - bu tür programlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 3.1 - veya okul
düzeyinde geliştirilenler.
Eğitim sistemlerinin dörtte üçünde öğretmenler sınıf dışında pedagojik veya metodolojik rollere sahip
olabilirler. Bu ek roller oldukça çeşitlidir. Esas olarak şunlarla ilgilidir:


konu / müfredat: konu / müfredat koordinatörü, pedagojik koordinatör, program koordinatörü, ders
başkanı, sahne koordinatörü, okul danışmanı, bilgi iletişim koordinatörü, dil laboratuvarı
koordinatörü, çalışma gruplarının koordinatörü / uzman grupları / komiteleri, öğretmen
araştırmacısı;
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öğrenci desteği: öğrenme koçları, iyileştirici eğitim koordinatörü, özel eğitim koordinatörü,
rehberlik görevlisi;
okul hayatı: sınıf öğretmeni / öğretmen, proje koordinatörü, ev / okul irtibat koordinatörü;
ITE / SMG : SMG koordinatörü, öğretmen eğitmeni;
değerlendirme: diğer okullar için danışman / müfettiş, sınav koordinatörü.

Eğitim sistemlerinin yarısından çoğunda, öğretmenler hala öğretim saatleri varken yönetim
sorumlulukları alabilirler. Örneğin okul müdürü veya yedek okul müdürü olabilirler.
Çok seviyeli bir kariyer yapısına sahip eğitim sistemlerinde, bazı ek sorumluluklar belirli kariyer
seviyelerine bağlıdır. Örneğin:

Bulgaristan ve Romanya'da, sadece en yüksek kariyer seviyesindeki öğretmenler - sırasıyla “Baş Öğretmen” (glaven uchitel) ve
Seviye 1 Öğretmeni I (profesor gradul I) - rehber olabilirler.
Slovenya'da, bir akıl hocası olmak için, öğretmen ya iki yüksek rolden birine sahip olmalıdır - (Rehber (svetovalec) veya
'Danışman' (svetnik) - ya da kariyer düzeyinde 'Akıl hocası' olarak (mentor) en az beş yıl görev yapmış olmalıdır: Temel Okullarda
Bilgi Ulusal Değerlendirme Komitesi'nin bir üyesi olarak atanacak bir öğretmenin gerekliliklerinden biri, iki yüksek kariyer seviyesinden
birine terfi ettirilmesidir.
Sırbistan'da, bir öğretmenin, yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde eğitim araştırmasına öncülük edebilmesi için iki yüksek kariyer
seviyesinden birine - “Yüksek Pedagojik Danışman” (viši pedagoški savetnik) veya “Kıdemli Pedagojik Danışman” (visoki pedagoški
savetnik) - terfi ettirilmesi gerekiyor.
Macaristan'da, doktoralı bir öğretmen beş yıllık 'Öğretmen Araştırmacı' statüsüne (kutatótanár) başvurabilir. Bu beş yıllık süre
boyunca, bir 'Öğretmen Araştırmacısı'nın minimum maaşı,bir doktora gerektirmeyen kariyer yapısındaki en yüksek seviye olan 'Usta
Öğretmen(mester pedagógus)'un asgari maaşından daha yüksektir -.

Düz bir kariyer yapısına sahip eğitim sistemlerinin birçoğunda, bazı ek sorumluluklar belirli bir maddi
teşvik taşıyabilir. Bu, örneğin, Belçika'nın Almanca konuşan Topluluğu, Çek Cumhuriyeti, İspanya,
İtalya, Letonya, Avusturya, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda), Bosna Hersek, İzlanda ve Norveç'teki
durumdur.
4.3. Öğretmenlere hizmet vermek için kariyer rehberliği
Bu bölüm, özellikle hizmet içi öğretmenler için kariyer rehberliği üzerine odaklanmaktadır; burada öğretmenler, öğretmenlik mesleği
içindeki ilerlemelerini yönetmek ve planlamak için destek vermek anlamına gelmektedir. Bir öğretmenin kariyerini ilerletmek için bilgi,
koçluk veya danışmanlık hizmetleri içerir. Düz kariyer yapısına sahip eğitim sistemleri için, öğretmenlere açık olan daha geniş roller /
sorumluluklar, yeterlilik seviyelerini yükseltmek veya resmi öğretmen statülerini geliştirmek için kariyer rehberliği sunulabilir. SMG temini
ile sınırlı rehberlik veya pedagojik ve psikolojik destek burada dikkate alınmamıştır. Mesleğe giren adaylara veya mesleklerini
değiştirmek isteyen öğretmenlere yönelik rehberlik de kapsam dışıdır.
Burada tanımlandığı gibi kariyer rehberliği Avrupa ülkelerinde nadirdir (bkz. Şekil 4.6). Sadece üç ülke kariyer rehberliği için özel olarak
öğretmenlere hizmet sunma konusunda yasal bir gereklilik haline getirmiştir: Fransa'da, her bir eğitim - Eğitim Bakanlığı'nın ana idari
bölgesi - bireysel olarak rehberlik eden rehberlik hizmeti veren kariyer hareketliliği danışmanlarıyla kariyer rehberliği için özel bir hizmete
sahiptir. Bu servis ayrıca çevrimiçi ve broşürler aracılığıyla da bilgi sunmaktadır. Eğitim Bakanlığı ayrıca, Bakanlığın kendi web sitesi,
öğretmenler için elektronik platform - Espace I-Profs - ya da 'Öğretmen Ol' web sitesi (Devenir enseignant) gibi çeşitli web sitelerinde
kariyer gelişimi için yararlı çevrimiçi bilgiler sağlamaktadır. 1). Öğretmen sendikaları ayrıca, kariyer yapma konusunda (yasal konular, en
son haberler, tavsiyeler vb.) Çeşitli bilgi sağlayan kaynak merkezleri olarak hizmet vermektedir.
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Macaristan'da, eğitim üst düzey otoritesinin bölgesel şubeleri olan Pedagojik Eğitim Merkezleri (PEM) kariyer rehberliği ve
desteğinden sorumludur. Her yıl Ocak ayında öğretmenlerin öğretmenlik kariyerinde ilerlemeleri ile ilgili destek ihtiyaçları ile ilgili bir
anket yürütürler. Bu ankete dayanarak, PEM, ihtiyaçlarını belirten öğretmenlere rehberler atar ve onların terfilerini tamamlamaları için
portföylerini doldurma konusunda destek almalarını sağlar. Danışmanlar, öğretmen destekleri için uzmanlaşmış olan ve
öğretmenlerin kariyer rehberliği ve SMG desteği konusunda çalışma sürelerinin bir kısmını harcayan “Usta Öğretmenler” (mester
pedagógus - szaktanácsadó) 'dır. Her yıl, eğitim otoritesi ayrıca öğretmenlerin terfi imkânları hakkında bilgi veren bir günlük atölye
çalışmaları düzenlemektedir.
Avusturya'da, kariyer rehberliği yerel eğitim otoriteleri (iller) tarafından yönetilen danışmanlık hizmetleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca,
öğretmen yetiştirme okullarının kariyer rehberliği programlarını organize etme misyonunun bir parçasıdır. Eğitim Bakanlığı tarafından
desteklenen Öğretmenler için Kariyer Danışmanlığı web sitesi, öğretmenlerin deneyimlerini genişletmek için alabilecekleri ek
sorumluluklar hakkında da bilgi vermektedir (2).

Şekil 4.6: İlk ve ortaöğretimde tam nitelikli hizmet veren öğretmenleri
hedefleyen kariyer rehberliği (ISCED 1-3), 2016/17

Kariyer rehberliği
yasal gerekliliktir
yasal gereklilik değildir

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Mesleğe ya da mesleğini değiştirmek isteyen öğretmenlere yönelik sağlanan rehberlik dikkate alınmaz. Tam
olarak nitelikli hizmet veren öğretmenleri hedeflemeyen kariyer rehberliği burada dikkate alınmaz.
Ülkeye özgü notlar
İspanya: Şekil, durumu ulusal düzeyde açıklamaktadır. Navarra hizmet veren öğretmenler için kariyer rehberliği
sağlar.
Slovenya: Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı web sitesinde (3) daha yüksek bir kariyer seviyesine terfi için başvuru
hakkında bilgi mevcuttur.
İsviçre: ITE veya kanton ajansları veren üniversiteler, öğretmenlere destek sağlamaktadır. Bu destek ayrıca
kariyer rehberliğini de içerebilir.
Lihtenştayn: Eğitim Ofisinin, okullara yılda en fazla 10 saat destek sağlamak için Zürih Üniversitesi (İsviçre)
Öğretmen Eğitimi ile bir çerçeve sözleşmesi vardır. Sağlanan hizmetler, kariyer rehberliği yanı sıra pedagojik
destek ve koçluk da içerebilir. Hem okul müdürleri hem de öğretmenler bundan faydalanabilir.

1

()

Bkz http://www.education.gouv.fr/cid23346/preparer-sa-mobilite.html,
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid99161/evoluer-enseigner-autrement-durant-carriere.html and
http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-carriere.html

(2)

http://studierende.cct-austria.at/karrieren-im-bildungsbereich

(3)

Bkz http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/napredovanje_v_nazive/

77

Avrupa'da Öğretmenlik Kariyeri: Erişim, Devamlılık ve Destek

4.4. Üst düzey yetkililer tarafından verilen öğretmen yeterlilik çerçeveleri
2013 yılında, Avrupa Komisyonu Tematik Çalışma Grubu olan ‘Öğretmen Mesleki Gelişimi’, daha iyi
öğrenme çıktıları için öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesi hakkındaki nihai raporunu yayınladı. Bu
raporda, öğretimin, bilgi, beceri, anlayış, değer ve tutumların karmaşık ve dinamik kombinasyonlarını
gerektirdiği kabul edilmektedir; bunların edinimi ve gelişmesi, dönüşlü, amaçlı uygulama ve yüksek
kalitede geri bildirim gerektiren ve kariyer boyunca sürenbir çalışmadır ”(Avrupa Komisyonu, 2013a, s.
43). Böylece öğretmen gelişimi, ITE ile başlayan ve bir öğretmen kariyeri boyunca devam eden bir
süreç olarak kabul edilir. Avrupa Komisyonu Tematik Çalışma Grubu “Okulları” nın 2017 raporu, bir
yeterlilik çerçevesinin sunabileceği farklı amaçların altını çizmektedir: eğer [öğretmen yeterlik
çerçeveleri veya profesyonel standartlar] tik atılacak mekanik bir listeden olmaktan çok diyalog fırsatı
yaratıyorsa, şeffaflığı artırarak, öğretmenlerin profesyonel becerilerini ugulamalarına ve
geliştirmelerine yardım ederek öğretmenlerin mesleki yeterliklerini geliştirmelerine yardımcı olabilirler
(Avrupa Komisyonu, 2017, s. 28).
Konsey 2014 yılında, Avrupa ülkelerini “öğretmenler için kapsamlı mesleki yeterlilik çerçeveleri” nin
geliştirilmesine teşvik etmiştir (4). Bu bölüm bu nedenle Avrupa ülkelerindeki mevcut durumu, mevcut
yetkinlik çerçevelerinin çalıştığı ayrıntı düzeyini araştırmakta ve hangi yollarla kullanıldığını
göstermektedir. Sadece üst düzey eğitim yetkilileri tarafından oluşturulan öğretmen yetkinlik
çerçeveleri dikkate alınmıştır.
4.4.1. Öğretmen yeterlik çerçevelerinin uygulanması
Bu raporda tanımlandığı gibi bir öğretmen yeterlilik çerçevesi, bir profesyonel olarak öğretmenin ne
bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği hakkındaki ifadelerin bir koleksiyonudur. Çerçeve, en üst
düzey bir eğitim yetkilisi tarafından verilen herhangi bir resmi belgede belirtilebilir - atıfta bulunulan
belgelerin bir listesi Ek 2'de bulunabilir. Çerçeve, bireysel gelişimin tanımlanması dahil olmak üzere
çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Genel olarak öğretim işgücünün becerilerini belirlemek ve geliştirmek.
Yetkinlik çerçevelerinin yayınlandığı resmi belgeler, yasal dokümanları (kararnameleri, yasaları, vb.),
düzenlemeleri (ITE veya SMG için) veya ulusal planları ve öğretmen yeterliklerine veya öğretmen
standartlarına odaklanan bağımsız metinleri içerebilir. Bu belgelerde verilen ayrıntı düzeyi,
öğretmenlerin edinmesi gereken bilgi, beceri ve yeterlilikler tanımlanırken farklılık gösterebilir.
Şekil 4.7, ülkelerin büyük bir çoğunluğunun, en üst düzey eğitim yetkilisi tarafından tanımlanan bir
öğretmen yeterlilik çerçevesine sahip olduğunu göstermektedir. Arnavutluk ve Bosna-Hersek
geliştirme sürecindedir. Dokuz eğitim sistemi öğretmen yeterlik çerçevesine sahip değildir ve bu yönde
herhangi bir planları bulunmamaktadır: Belçika'nın Almanca Konuşan Topluluğu, Bulgaristan,
Yunanistan, Hırvatistan, Kıbrıs, Malta, Finlandiya, İzlanda ve Lihtenştayn.

4

( ) Etkili öğretmen eğitimine ilişkin 20 Mayıs 2014 tarihli Konsey Kararları, OJ C 183, 14.6.2014.
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Şekil 4.7: Üst düzey yetkililer, ilkokul ve genel orta öğretim (ISCED 1-3),
2016/17 tarafından verilen öğretmen yeterlilik çerçeveleri

Yeterlilik çerçevesi yerinde

Geliştirme aşamasında
yeterlilik çerçevesi
Yetkinlik çerçevesi yok

Kaynak: Eurydice.

4.4.2. Yetkinlik alanları ve detay seviyesi
Üst düzey yetkililer tarafından verilen halihazırda var olan tüm öğretmen yeterlilik çerçeveleri yeterlilik
alanlarını tanımlar. Bu yetkinlik alanlarının bir kısmı, farklı şekillerde tanımlanabilecek olsa da, burada
ele alınan çerçevelerin hemen hemen hepsinde ortaktır: psiko-pedagojik yeterlilikler, konu bilgisi ve
öğretim yaklaşımları, öğrenme ve değerlendirmenin organizasyonu, yenilikçi öğretim yaklaşımları,
öğrencilerle iletişim, meslektaşlarıyla işbirliği ve ebeveynler ve diğer dış ortaklarla ilişkiler.
Ancak, Şekil 4.8'de gösterildiği gibi, detay seviyesi değişir. Yedi eğitim sisteminde, öğretmen yeterlik
çerçeveleri yetkinlik alanlarını listelemekte, ancak neyi gerektirdikleri konusunda daha fazla ayrıntı
vermemektedir. Bu, Belçika Fransız Topluluğu, İspanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Slovakya ve
İsviçre'deki durumdur. Örneğin:
Belçika'nın Fransız Topluluğu'nda, üst düzey otorite tarafından verilen öğretmen yeterlilik çerçevesi, 'kurumla, meslektaşlarla ve
velilerle etkin ortaklık ilişkileri', 'konuyla ilgili öğretim yaklaşımlarına hakim olma' gibi 13 yeterlik alanına sahiptir. 'okul içinde bir takım
olarak çalışmak', 'geçmiş ve gelecekteki bilimsel bilgiler hakkında eleştirel ve bağımsız bir görüşe sahip olmak', 'kendi uygulamasına
yansıtıcı bir yaklaşım benimsemek ve kendi profesyone gelişimini sürekli düzenlemek. Ancak, bu alanların neleri kapsadığı
konusunda daha fazla ayrıntı yoktur.

Üst düzey bir otorite tarafından verilen bir öğretmen yeterlilik çerçevesi olan eğitim sistemlerinin dörtte
üçünde, yeterlilik alanları da ilgili özel beceriler hakkında daha fazla ayrıntı sağlar. Örneğin:
Hollanda'da öğretmen yeterlikleri yedi farklı alana ayrılmıştır. Her alan için genel amacın yanı sıra, gerekli beceri ve bilgi sağlanır.
Örneğin, 'konuyla ilgili yeterlilikler ve öğretim yaklaşımları' alanının amacı, öğretmenin, her çocuğun, toplumda beklenen kültürel bilgiyi
edinebilmesi için, modern, profesyonel ve organize bir şekilde güçlü bir öğrenme ortamı yaratabilmesidir. Bu yetkinlik alanı için
bahsedilen beş özel beceriden biri, “öğretmenlerin çocukların öğrenme içeriği ve çalışmalarıyla nasıl başa çıktıkları” boyutuna dair net
bir bilgiye sahip olmalarıdır. Aynı alandaki dokuz bilgi ve anlayış öğesinden biri, “dil kontrolünün ve dil ediniminin öğrenmeyi nasıl
etkilediğini ve bunu uygulamada nasıl dikkate alacağını” bilmektir.
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Şekil 4.8: Üst düzey yetkililer tarafından verilen öğretmen yeterlilik çerçevelerinde
sağlanan detay düzeyi , ilkokul ve genel orta öğretim (ISCED 1-3), 2016/17.

Tanımlanmış bilgi ve beceri ile
belirtilen yetkinlik alanları
Sadece belirtilen yeterlilik alanları
Yetkinlik çerçevesi yok

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü not
İspanya: Verilen şekil durumu merkezi düzeyde yansıtmaktadır. Castilla y León Özerk Topluluğu yetkinlik alanlarını alanlara
göre yeteneklerle listeler.

Dört eğitim sisteminde, farklı aşamalar için yeterlilikler açıklanmaktadır:
Belçika Flaman Topluluğu'nda, Öğretmenlerin Mesleki Profiline İlişkin Karar, tüm öğretmenlerden beklenen yeterlilikleri tanımlar.
Bundan yola çıkarak, öğretmenlerin temel yeterliliklerine ilişkin karar, öğretmen adaylarının öğretime başlayabilmeleri için stajyer
öğretmenlik eğitiminin sonunda kazanmaları gereken yeterlilikleri göstermektedir.
Estonya'da, öğretmen yeterlilik çerçevesi “Öğretmen” (õpetaja) için gerekli yeterlilikleri göstermektedir. Ayrıca üst kariyer seviyeleri
için gerekli olan ek yeterlikleri belirler. Bir “Kıdemli Öğretmen” (vanemõpetaja) aynı zamanda diğer öğretmenlerin gelişimini
desteklemeli ve kendi kurumunda öğretim metodolojisinin geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır. Bir “Yüksek Lisans
Öğretmeni” (meisterõpetaja), kurum içinde ve dışında yaratıcı etkinliklerin geliştirilmesine katılmalıdır ve bir üniversite ile yakın işbirliği
içinde çalışmalıdır. “Öğretmen” (õpetaja) ve “Kıdemli Öğretmen” (vanemõpetaja) kariyer düzeylerinin seviye 7 EQF olarak
sınıflandırılırken, ‘Usta Öğretmenin’ (meisterõpetaja) Seviye 8 EQF olarak sınıflandırıldığını belirtmek gerekir.
Letonya'da, Öğretmenlerin Mesleki Aktivitesinin Kalitesini Değerlendirme Usulüne bağlı olan öğretmen yeterlik çerçevesi, beş “Kalite
Seviyesi” nin (Kvalitātes pakāpes) her biri için gerekli olan yeterlikleri belirler. Örneğin, ilk üç "Kalite Seviyesi" nin yeterliklerine hakim
olmanın yanı sıra "Kalite Seviye 4" de yer alan öğretmenler, belediye okulunun kalkınma planının uygulanmasında ve metodolojik iş
deneyimlerinin aktarılmasında aktif olarak yer almalıdır. “Kalite Seviyesi 5” de, öğretmenler ayrıca ulusal eğitim geliştirme stratejisine
aktif olarak katılmalı ve deneyimlerini başkalarına da bilinçli ve yöntemsel olarak aktarmalıdır.
Birleşik Krallık'ta, Kayıt Standartları, İskoçya Genel Öğretim Konseyi, her bir yeterlik için iki farklı başarı düzeyini tanımlamaktadır:
Geçici Kayıt Standardı, öğretmenlerin geçici olarak kayıt yaptırması için gereken seviyeyi belirler ve Tam Kayıt Standardı, deneme
süresi sonunda öğretmenlerin tam olarak kaydolması için gerekli seviyeyi belirler.

4.4.3. Öğretmen yeterlik çerçevelerinin farklı kullanımları
Öğretmen yeterlilik çerçeveleri başlangıçta başlangıç öğretmen eğitim programlarını akredite etmek
gibi belirli bir amaç için geliştirilmiş olsa da, daha geniş amaçlara hizmet edebilirler. Öğretmen
yeterlilik çerçevesi, farklı paydaşlar için bir referans aracı olabilir: eğitim karar vericileri, başlangıç
öğretmen eğitim kurumları, SMG sağlayıcıları, danışmanları ve değerlendiricileri ve aynı zamanda
aday ve hizmet veren öğretmenler. Yetkinlik çerçevesi, bir öğretmenin çeşitli gelişim aşamaları için de
bir referans aracı olmalıdır.
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Annex 3, öğretmen yeterlik çerçevelerinin dört farklı kategoride düzenlenmiş dokuz farklı ölçüte göre
farklı kullanımları hakkında bilgi vermektedir:

1.
2.
3.
4.

1. ITE: ITE'nin sonunda edinilecek öğrenme çıktılarını tanımlamak;
2. Mesleğe giriş: öğretmen akreditasyonu / lisanslama kriterleri, seçim / işe alım kriterleri, atama
sonunda öğretmen yeterliklerinin değerlendirilmesi;
3. SMG : SMG programlarını geliştirmek, öğretmenlerin SMG planlarını hazırlamak;
4. Diğer: öğretmen değerlendirme / değerlendirme kriterleri, öğretmen teşviki, disiplin
prosedürleri / ağır suistimal vakaları.

Şekil 4.9, bir yandan ITE için öğretmen yeterlilik çerçevelerinin kullanımını ve diğer yandan da SMG
amaçlarını göstermektedir. Bu, çerçevelerin öğretmenlerin kariyeri boyunca bir ölçüt olarak kullanılıp
kullanılmadığını veya kullanımlarının belirli bir alanla sınırlı olup olmadığını göstermeyi
amaçlamaktadır.
Şekil 4.9: Üst düzey yetkililer tarafından verilen öğretmen yeterlik çerçevelerinin
kullanımı , ilkokul ve genel orta öğretim (ISCED 1-3), 2016/17

Şu kapsamda kullanılır
ITE
SMG
Yetkinlik çerçevesi yok

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Üst düzey yetkililer tarafından verilen öğretmen yeterlik çerçevelerinden yapılan farklı kullanımlar hakkında daha fazla ayrıntı
sunan bir tablo Ek 3'te yer almaktadır.
Ek 3'e göre ITE, yeterlilik çerçevelerinin, ITE'nin sonunda edinilecek öğrenme çıktılarını tanımlamak için kullanıldığı anlamına
gelir.
Annexe 3'e göre SMG , yeterlilik çerçevelerinin aşağıdaki iki prosedürden birinde kullanıldığı anlamına gelir: SMG programları
geliştirmek ve / veya bireysel öğretmenlerin SMG planlarını hazırlamak.

Ülkeye özgü notlar
İspanya: Şekil durumu merkezi düzeyde yansıtmaktadır. Castilla y León Özerk Topluluğu SMG için öğretmen yeterlilik
çerçevesinin kullanımından bahseder.
Letonya: Öğretmen yeterlilik çerçevesi, ITE veya SMG için kullanılmaz.
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Öğretmen yeterlilik çerçevelerine sahip eğitim sistemlerinin üçte birinden fazlası bu çerçeveleri,
öğretmenlerin kariyerleri boyunca, yani hem ITE hem de SMG için kullanılır. Bu durum, Belçika
(Flaman Topluluğu), Almanya, Estonya, Fransa, İtalya, Litvanya, Avusturya, Romanya, Birleşik Krallık
(dört yargı bölgesi) ve Türkiye için geçerlidir.
Öğretmen yetkinlik çerçevelerine sahip eğitim sistemlerinin neredeyse yarısı onları ilk aşama için
kullanmakta, ancak SMG için kullanmamaktadır. Bu, Belçika (Fransız Topluluğu), Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, İrlanda, İspanya, Lüksemburg, Macaristan, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovenya,
Slovakya, İsveç, İsviçre ve Norveç'teki durumdur.
Üç ülkede, SMG ile ilgili olarak öğretmen yeterlilik çerçevesi kullanılmaktadır, ancak ITE (eski
Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ ve Sırbistan) için geçerli değildir.
Öğretmen yeterlilik çerçeveleri kariyer gelişimi, değerlendirme ve disiplin önlemleri gibi başka amaçlar
için de kullanılabilir. Örneğin:
Estonya'da, öğretmen yeterlilik çerçevesi, Öğretmenler için Profesyonel Standartlar, öğretmenlerin daha yüksek bir kariyer
seviyesine ilerlemesi için kullanılmaktadır.
Fransa'da öğretmen değerlendirmesi, öğretmen yeterlilik çerçevesini dikkate almalıdır.
Bir öğretmenin disiplin prosedürüne dahil olduğu veya ciddi bir suistimalinden şüphelenildiğinde, Birleşik Krallık'ta (İskoçya), İskoçya
Uzmanlık ve Davranış Kuralları Genel Öğretim Konseyinde belirtilen standartlara göre değerlendirme yapılır.
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Öğretmen değerlendirmesi, bireysel öğretmenlerin performansını değerlendirmek ve rollerini etkili bir
şekilde yürütmek için gerekli becerilere sahip olmalarını sağlamak için tasarlanmış bir süreçtir. Sınıfta
performanslarını incelemenin yanı sıra, değerlendirme, öğretmenlerin çalıştıkları okulun daha geniş
hedeflerine katkısının değerlendirilmesini de içerebilir. Genellikle, bu prosedürlerin bir parçası olarak
gerçekleştirilebilmesine rağmen, değerlendirme, okul değerlendirmesi gibi diğer kalite güvence
süreçlerinden ayrı olarak gerçekleştirilir. Öğretmen değerlendirmesi, değerlendiriciler tarafından okul
içinde gerçekleştirilebilir veya harici değerlendiriciler de söz konusu olabilir. Bu değerlendirme
eğitimden sorumlu yetkililer tarafından veya okul düzeyinde geliştirilen ve okul liderleri ve öğretmenler
arasında kararlaştırılan prosedürleri izleyerek oluşturulan çerçevelere dayanabilir. Yöntemler ve
yaklaşımlar da farklılık gösterir ve sınıf içi gözlemlerden ana babaya ve / veya öğrenci anketlerine
kadar bir dizi bilgiyi kullanabilir.
Bu bölüm, öğretmen değerlendirmesinin Avrupa'da nasıl çalıştığını analiz eder. İki geniş bölüme
ayrılmıştır.
Bu bölümün ilk kısmı, düzenlemelerin varlığını, üst düzey yetkililerin izlemesini, öğretmen
değerlendirmesinin kapsamını ve hedeflerini ve bu sistemin mesleki gelişim ihtiyaçlarını tanımlamaya
katkısını veya performans düşüklüğünün yönetimini ve son olarak hangi öğretmenlerin değerlendirme
konusu olduğunu incelemektedir.
Bölümün ikinci bölümü, öğretmenleri kimin değerlendirdiğini, hangi çerçevelerin, yöntemlerin ve
araçların kullanıldığı ve öğretmenler için derecelendirme sistemlerinin mevcut olup olmadığını
belirleyerek pratik uygulamasını analiz eder.
Bu bölüm, yeni öğretmenler için değerlendirme ve görev yapmakta olan öğretmenlere yönelik
değerlendirme arasında geniş bir ayrım yapmaktadır. İlk bölümde, yapısal unsurlarını daha iyi
yakalamak için bu iki özellik ayrı ayrı tartışılmaktadır. Ancak, ikinci bölümde, bu iki nokta birlikte
incelenir, ancak farklılıklar var olduklarında vurgulanır. Sadece ciddi performans ve suistimal vakaları
gibi istisnai durumlarda yapılan değerlendirme kapsam dışıdır ve bu bölümde analiz edilmemiştir.

5.1. Öğretmen değerlendirme sisteminin yapısı ve kapsamı
Öğretmen değerlendirmesi farklı amaçlara hizmet edebilir ve birçok şekilde kullanılabilir: ya
biçimlendirici ya da özetleyici bir yapıya sahip olabilir ya da daha sık olduğu gibi ikisinin bir karışımı
olabilir; öğretmenlere hizmet eden yeni öğretmenler veya her ikisi için tasarlanabilir; dahası, terfi ve
mesleki gelişim ihtiyaçları ile bağlantılı olabilir veya öğretmenlere performanslarına ilişkin geri bildirim
sağlamanın bir yolu olabilir.
Bu bölüm öğretmen değerlendirmesinin yapısını ve kapsamını analiz etmektedir. Her şeyden önce,
düzenleyici çerçeveye genel bir bakış sunarak, en üst düzey yönetmeliğe sahip ülkelerin, öğretmen
değerlendirmesinin yerel veya okul özerkliği meselesi olduğu ve hiç bir öğretmen değerlendirmesinin
olmadığı durumlardan ayırt edilmesidir. Ayrıca, değerlendirme sistemlerinin kalitesini değerlendirmek
için üst düzey yetkililer tarafından herhangi bir izlemenin yapılıp yapılmadığını inceler. İkinci olarak
bölüm, değerlendirmenin nasıl uygulandığını inceler, iki öğretmen grubunu ayırt eder: meslekte yeni
olanlar ve halihazırda hizmette olanlar. İlki, deneme süresi veya başlangıç programı sonunda yapılan
değerlendirmelere bakarken, ikincisi hizmette bulunan öğretmenlerin diğer tüm değerlendirme
biçimlerini ele alır. Bu ikinci öğretmen grubu için değerlendirme, amaçlarına ve sonuçlarına göre daha
fazla analiz edilir - sadece öğretmenlerin performanslarına ilişkin geri bildirim sağlaması veya terfi için
hazır bulunuşluğun değerlendirilmesi gibi başka amaçlara sahip olup olmadığı analiz edilir.
Değerlendirme sürecinin mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlemede ya da düşük performans
yönetiminde katkısı gibi diğer hususlar da ele alınmaktadır.
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5.1.1. Düzenleme ve izleme
İlgili yetki seviyeleri
Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda öğretmen değerlendirmesi yaygın bir uygulamadır. Şekil 5.1,
33 eğitim sisteminde, üst düzey yetkililerin düzenlemelerinin öğretmen değerlendirmesi yapılmasını
gerektirdiğini göstermektedir. Bu ülkelerde, üst düzey düzenlemeler genellikle pratik uygulama için
genel bir çerçeve sağlar. Dört ülkede (Danimarka, Estonya, Finlandiya ve Norveç), en üst düzeydeki
eğitim yetkilileri dahil değildir ve okulların veya bunları yöneten yerel yetkililerin, öğretmenlerin
değerlendirilmesinin gerekip gerekmediğine ve bunun ne zaman ve ne zaman gerçekleşeceğine karar
vermek için tam özerkliğe sahiptir.
Şekil 5.1: İlk ve ortaöğretimde öğretmen değerlendirmesinin düzenlenmesine dahil olan yetki
seviyeleri (ISCED 1-3), 2016/17

ISCED 1
IE

Üst düzey yönetmelikler
Yerel seviye veya okul
özerkliği
Öğretmen
değerlendirmesi yok

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Şekil sadece normal değerlendirme prosedürlerini göstermektedir; Ciddi performans düşüklüğü ve kötü davranış durumları gibi
istisnai durumları kapsamaz.

Ülkeye özgü notlar
Almanya: Öğretmen değerlendirmesi için üst düzey yetkililer Länder'tir.
İsviçre: Öğretmen değerlendirmesi için yetkili en üst düzey yetkililer Kantonlardır. Kantonların çoğunda öğretmen
değerlendirmesi gereklidir.
Türkiye: Müfettişler, bireysel öğretmenlerin yeterliliğini ve çalışmalarını değerlendirebilir ve okul değerlendirmesi çerçevesinde
geri bildirimde bulunabilirler. Ancak bu, düzenlenmiş değildir ve okul müfettişlerinin inisiyatifine bırakılmıştır.

Üç eğitim sisteminde karma düzenlemeler vardır ve bunun sayesinde bazı üst düzey girdiler vardır,
ancak okullar hatrı sayılır derecede özerkliğe sahiptir. Belçika'nın Fransız Topluluğunda, öğretmen
değerlendirmesi ayrı bir süreç olarak düzenlenmemiştir, ancak okul teftişi çerçevesinde müfettişlik
tarafından veya okul öz-değerlendirmesi çerçevesinde okul lideri tarafından yürütülebilir. İkinci
durumda, izlenecek özel bir çerçeve veya düzenlemenin bulunmadığı durumlarda, uygulama okul
liderine bırakılır. Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'da mevzuat, öğretmen değerlendirmesinin yapılmasını
gerektirir, ancak ne zaman ve nasıl yapılması gerektiği konusunda rehberlik etmez.

Çek Cumhuriyeti'nde, öğretmenler için de geçerli olan ulusal iş kanunu, işverenlerin çalışanları değerlendirmesini gerektirir. Okul
liderleri, işverenler olarak öğretmenlerin kalitesini değerlendirmekle görevlidir, ancak bunun nasıl gerçekleştiğini belirlemede
tamamen özerktirler.
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Hollanda'da ulusal yönetmelikler, okulların öğretmenlerle, en az dört yılda bir ilköğretimde ve her üç yılda bir ortaöğretimde düzenli
performans görüşmeleri yapmaları gerektiğini belirtmektedir. Ancak uygulamaya karar vermek okullara bırakılmıştır.

Sadece İrlanda (ortaokul düzeyinde), İzlanda ve Türkiye'nin öğretmenler için sistematik değerlendirme
konusunda düzenlemeleri yoktur.
İrlanda'da, yeni nitelikli öğretmenlerin eğitilmesi ve denetlenmesi de dahil olmak üzere ilköğretim düzeyinde öğretmenlik mesleğinin
düzenlenmesinden Öğretim Konseyi sorumludur. Tüm okul eğitim seviyelerinde öğretmenlere hizmet vermek (ISCED 1, 2 ve 3)
sadece istisnai durumlarda değerlendirilebilir; Bu, okul yönetim kurulunun talebi üzerine müfettişlik tarafından yürütülür.

Sistemi izleme
Öğretmen değerlendirmesinin izlenmesi, niteliğini ve tutarlılığını değerlendirmek amacıyla
gerçekleştirilmektedir. Genellikle, doğrudan veya dolaylı olarak yer alanlar tarafından ifade edilen
olumlu veya olumsuz geri bildirimler ve mevcut olan diğer niceliksel veya niteliksel veriler dahil olmak
üzere sonuçların analizini gerektirir. Değerlendirme, eğitim sistemlerinin büyük çoğunluğunda
düzenlenirken, üst düzey yetkililer sonuçları nadiren izlemektedir. Değerlemenin yerel veya okul
özerkliği meselesi olduğu ülkelerde bu asla gerçekleşmez.
Şekil 5.2, Avrupa genelinde, eğitim sistemlerinin yarısından daha azında bir tür izleme yapıldığını
göstermektedir. Sekiz sistem düzenli izleme mekanizmalarının varlığını rapor ederken, diğer sekiz
tanesi sadece arada sırada izleme gerçekleştirmektedir.
Şekil 5.2: İlköğretim ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) öğretmenler için değerlendirme
sisteminin, üst düzey eğitim tarafından izlenmesi

ISCED 1
IE

Düzenli mentorluk
Ara sıra yapılan mentorluk

Mentorluk yok
Öğretmen değerlendirmesi yok

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Şekil sadece normal değerlendirme prosedürlerini göstermektedir; Ciddi performans düşüklüğü ve kötü davranış durumları gibi
istisnai durumları kapsamaz.

Ülkeye özgü notlar
Almanya: Yönetmelikler Länder arasında değişir.
İtalya: Hizmet içi öğretmen değerlendirmesini getiren okul reformunu takiben üç yıllık bir izleme çalışması yürütülmektedir.
İspanya: Castilla-La Mancha, Navarra ve Cantabria'nın Özerk Toplulukları, değerlendirme sistemini düzenli olarak izlemektedir.
Letonya: Daha fazla analiz yapılmadan sadece değerlendirme sonuçları hakkında istatistiksel veriler toplanır.
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Üst düzey eğitim otoritesi izleme faaliyetlerini bizzat yürütemeyebilir, ancak bu görevi teftiş kurulu
(örneğin Fransa ve Kıbrıs) veya kalite güvence ajansı (örneğin Romanya ve Bosna Hersek) gibi diğer
kurumlara devredebilir.
Portekiz'de, öğretmen değerlendirmesini başlatan 2008 reformuna, öğretmen sendikaları tarafından son karşı çıkılmıştır. Sonuç
olarak, değerlendirme sisteminin kalitesini düzenli olarak izleme sorumluluğu ile bir ulusal araştırma komitesi oluşturulmuştur. Kurul
2012 yılında kaldırılmıştır, ancak üst düzey eğitim otoritesi adına izleme faaliyetleri dış yükleniciler aracılığıyla sürdürülmektedir.

Bazı sistemlerde, izleme üst düzey otorite tarafından yapılmamakla birlikte, düzenlemeler bir çeşit
kalite güvencesi sağlamaktadır.
Birleşik Krallık'ta (Kuzey İrlanda), her okulun Yönetim Kurulu, değerlendirme şemasının işleyişini ve etkinliğini izlemek ve
değerlendirmek için prosedürlere ve süreçlere sahip olmalıdır.
İskoçya'daki öğretmenleri kaydettirmekle sorumlu olan Genel Öğretim Konseyi, , yerel yetkililerin öğretmenleri değerlendirmek için
kullandıkları profesyonel inceleme ve geliştirme sistemini akredite eder.

5.1.2. Yeni öğretmenlerin değerlendirilmesi
Değerlendirme, öğretmenlerin profesyonel yaşamlarında farklı zamanlarda gerçekleşebilir: çalışma
hayatının en başında başlangıç eğitim programını tamamladıklarında, öğretmenlere hizmet etmek için
düzenli aralıklarla veya kariyerlerinde belirli zamanlarda. Avrupa eğitim sistemlerinin analizi, yaygın
yaklaşımın, yeni öğretmenleri, deneme süresi veya başlangıç programı sonunda değerlendirmek
olduğunu göstermektedir. Şekil 5.3'de görüldüğü gibi, Avrupa ülkelerinin neredeyse üçte ikisinde, yeni
öğretmenler kariyerlerinde şu anda değerlendirilmektedir.
Şekil 5.3: İlk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) yeni öğretmenlerin üst düzey yetkililere göre
değerlendirilmesi

ISCED 1
IE

AT

Deneme / Göreve Başlama
süresinin sonunda
uygulanmıştır.
Uygulanmamıştır.

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE nl): Öğretmen değerlendirmesi, okul yılı başına en az 104 gün çalışan tüm öğretmenler için düzenli olarak
gerçekleştirilir. Başlangıç öğretmenleri her zaman geçici sözleşmelerle atanır ve bu süre zarfında olumsuz bir değerlendirme,
sürekli bir iş sözleşmesi yapılmamasına veya işten çıkarılmaya yol açabileceği anlamına gelebilir.
Avusturya: Sadece Allgemeinbildenden höheren Schulen'de (ISCED 2-3) çalışan öğretmenler, programın sonunda
değerlendirmelere tabi tutulurlar.

86

BÖLÜM 5: ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMESİ

Bu aşamadaki değerlendirme, yeni öğretmenlerin bağımsız olarak çalışmak ve bir okul ortamında
yeterli deneyime sahip olmalarını sağlamak için gerekli pratik becerileri edinmelerini sağlamayı
amaçlamaktadır.
Ancak, bu hedefe Avrupa çapında farklı yollarla yaklaşılmaktadır. Pek çok ülkede, süreç, Bölüm
5.2.1'de daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, büyük ölçüde okullar içinde ve okullar tarafından
yönetilmektedir. Diğerlerinde, ulusal ya da devlet sınavı formunu alan ya da öğretmenlerin öğretme
yeteneğini resmi olarak tanıyan öğretim organları ya da diğer organlar tarafından yönetilen bir sürece
katkıda bulunan yüksek düzeyde düzenlenmiş yargılamalara girer. Bölüm 2.1'de vurgulandığı gibi,
bazı ülkeler öğretmenlerin profesyonel yetkinliklerini tam olarak nitelendirmeden önce göstermelerini
gerektirmektedir ve bu bağlamda, değerlendirme programı veya deneme süresi sonunda
değerlendirmeler sorumluları bilgilendirebilir. Örneğin:
Stajyer öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen devlet meslek sınavını aldıkları Slovenya'da, başvuru sahipleri en az
beş değerlendirilmiş öğretim sunumu yapmış olmalıdır. Bunlar, atama programının tamamlandığı okuldaki akıl hocası ve baş öğretmen
tarafından derecelendirilir. Ayrıca okul liderlerinin, deneme süresi sonunda okula yeni öğretmenleri değerlendirmek için üç
öğretmenden oluşan bir komite atayabileceğini de belirtmek gerekir. Ancak bu son sistem, başlangıç öğretmenleri ile sınırlı olan bir
önceki sistemden farklıdır.
Birleşik Krallık'ta (İskoçya), deneme süresi boyunca devam edenlerin, okul lideri tarafından okul düzeyinde kaydedilmesi
gerekmektedir. Profil daha sonra İskoçya Genel Öğretim Konseyine sunulur ve daha sonra kişi İskoçya'da öğretmenlik yapmak için
kayıtlı olabilir.
Karadağ'da, belirli bir komisyon adayları, stajyer öğretmeninin danışmanının yaptığı rapora dayanarak adayları inceler.

İki ülkede (Romanya ve İsveç), mesleki yeterliliklerini gösterme zorunluluğu olsa da (bkz. Şekil 2.1),
başlangıç ya da deneme süresi sonunda değerlendirme yapılmamaktadır.

5.1.3. Hizmet içi öğretmen değerlendirmesi
Hizmet içi öğretmen değerlendirmesi, mesleğinde onaylandıktan sonra bireysel öğretmenleri
değerlendiren herhangi bir değerlendirme türü olarak değerlendirilmektedir. Bu bölüm şunları
değerlendirmektedir:


Avrupa'da hizmet içi öğretmen değerlendirmesinin kapsamı ve ne sıklıkta gerçekleştiği;



hizmet içi öğretmen değerlendirmesinin amaçları ve sonuçları: öğretmenlere performansları
hakkında geri bildirim sağlamak, bir bonusa veya başka bir ödüle layık olup olmadıklarını
değerlendirmek, maaş ilerlemesi için uygun olup olmadıklarını belirlemek ve terfi için hazır olup
olmadıklarını değerlendirmek;



Değerlendirme ve mesleki gelişim ihtiyaçları arasındaki ilişki;



Değerlendirme ile performans yönetimi arasında bağlantılar;



Değerlendirme kapsamı - hizmetteki herkes için geçerli olup olmadığı veya öğretmenlerin iş
sözleşmelerine veya hizmet koşullarına bağlı olup olmadığı.

Kapsam ve sıklık
Hizmet içi öğretmen değerlendirmesi Avrupa'da yaygın olarak uygulanmaktadır. Şekil 5.4'te
gösterildiği gibi, 32 eğitim sisteminde hizmet içi öğretmen değerlendirmesi en üst düzeydeki eğitim
otoritesi tarafından düzenlenmektedir ve bunların 24'ünde düzenli bir uygulamadır. Almanya'da, bazı
eyaletler değerlendirme sıklığını belirlemiştir.
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Altı eğitim sisteminde hizmet içi öğretmen değerlendirmesinin sıklığı dahil olmak üzere prosedürler
yerel veya okul düzeyinde belirlenir. Bu ülkelerin ikisinde (Çek Cumhuriyeti ve Hollanda), üst düzey
otorite bir tür öğretmen değerlendirmesi yapılmasını gerektirir, diğer dört ülkede ise böyle bir gereklilik
yoktur. Sadece İrlanda, Yunanistan, Malta, İzlanda ve Türkiye, değerlendirilmeyen öğretmenlere
hizmet vermektedir.
Değerlemenin düzenli aralıklarla yapıldığı 24 eğitim sisteminde, değerlendirmeler arasındaki süre
değişmektedir. Dokuz eğitim sisteminde hizmet içi öğretmenlik değerlendirmesi yıllık bir çalışma iken,
diğer altısında ise ülkeye bağlı olarak her üç ila beş yılda bir gerçekleşen döngüsel bir çalışmadır.
Şekil 5.4: Üst düzey otoriteye göre ilköğretim ve genel ortaöğretimde hizmet içi öğretmen
değerlendirmesinin kapsamı ve sıklığı (ISCED 1-3).

Hizmet veren öğretmenlerin
değerlendirilmesi üst düzey
yetkili tarafından düzenlendir
ve
Ne sıklıkta olacağı
belirlenmiştir.
Ne sıklıkta olacağı
belirlenmemiştir.
Hizmet veren öğretmenlerin
değerlendirilmesi yerel
olarak yada okul düzeyinde
belirlenir.
Hizmet veren öğretmen
değerlendirmesi yoktur

Kaynak: Eurydice.

Frequency
Years
Years

BE fr

BE de

BE nl

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

(-)

1, 2 or 3

4

4

(-)

(-)

:

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1

12*; 10**

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

5

(-)

12 ; 20

3-5

(-)

(-)

(-)

(-)

4

1-4

1

1

(-)

1

AL

BA

CH

IS

LI

ME

MK

NO

RS

TR

1

2-4

1-4

(-)

5

1-4

1

(-)

5

(-)

UK-ENG UK-WLS UK-NIR UK-SCT
Years

1

1

1

1-5

* ISCED 1; ** ISCED 2 and 3
Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Şekil sadece normal değerlendirme prosedürlerini göstermektedir; Ciddi performans düşüklüğü ve kötü davranış durumları gibi
istisnai durumları kapsamaz.

Ülkeye özgü notlar
Yunanistan: Hizmet içi öğretmen değerlendirmesine ilişkin mevzuat mevcut ancak uygulama halen devam etmekte olan bir
inceleme beklemektedir.
Portekiz: Geçici sözleşmeli öğretmenler her yıl değerlemeye tabi tutulur. Belirsiz sözleşmeli öğretmenler her dört yılda bir
değerlendirilmektedir.
Slovenya: Sıklık düzenli değerlendirmeyi kapsar.
Lihtenştayn: Öğretmenler, kariyerlerinin üçüncü yılında ilk kez ve her beş yılda bir değerlendirilmektedir.
Sırbistan: Sıklık, her okuldaki öğretmenlerin en az %40'ının her beş yılda bir değerlendirme yapılmasını gerektiren, kendi
kendini değerlendirme ve dış değerlendirme süreçlerini ifade eder. Diğer değerlendirme süreçlerinin sıklığı, yerel düzeyde
eğitim yetkilileri tarafından kararlaştırılmaktadır.
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Kıbrıs ve Lüksemburg'da, öğretmenler daha az sıklıkta değerlendirilmekle birlikte,
değerlendirme çerçevesi değerlendirmelerin yapılması gereken hizmet yıllarını belirler.
Kıbrıs'ta, daimi mesleklere sahip öğretmenler (memurlar) hizmetlerinin 10. (orta öğretim için) ve 12. yılında (ilköğretim için) ve bundan
sonraki her yıl değerlendirilmektedir.
Lüksemburg'da, öğretmenler sadece iki kez değerlendirilir: 12. ve 20. yıllarında.

Yedi sistemde, frekans diğer faktörlere bağlı olarak değişir.
Belçika'nın Almanca Konuşan Topluluğu'nda, iş sözleşmesi türü, öğretmenlerin ne sıklıkla değerlendirildiğini belirler. Macaristan,
Romanya ve Karadağ'da sıklık, değerlendirme çalışmasının amaçlarına bağlıdır.
Birleşik Krallık'ta (İskoçya), her öğretmen profesyonel öğrenmeye dayalı ve İskoçya Genel Öğretim Konseyi (GTCS) tarafından
sağlanan profesyonel bir standart çerçeveyi kullanarak yıllık bir öz değerlendirme gerçekleştirir. GTCS, beş yılda bir, Profesyonel
Güncelleme sürecinin bir parçası olarak üstlendikleri profesyonel öğrenmeyi gözden geçirdikten sonra öğretmenlerin kayıtlarını
doğrular.
Bosna-Hersek ve İsviçre'de, sıklık Kanton'a göre değişir.

Yedi ülkede düzenli hizmet içi öğretmen değerlendirmesi yoktur.
Belçika ve Avusturya'nın Fransız Topluluğunda, öğretmen değerlendirmesi değerlendirme uzmanlarının inisiyatifinde gerçekleşir.
İspanya'da öğretmen kalitesi ve uygulamasının izlenmesi, dış okul değerlendirmesinden sorumlu eğitim müfettişliği tarafından
yürütülen görevlerden biridir. Teorik olarak, öğretmenler bireysel olarak değerlendirilebilir, ancak bu sadece geri bildirim için olabilir.
Ancak, bu düzenli bir uygulama değildir ve uygulanmasını gerektiren genel bir çerçeve yoktur.
Fransa'da, öğretmen değerlendirmesi için mevcut çerçeve yenilenmektedir. 2016/17 öğretim yılına kadar öğretmenler düzensiz
değerlendirilmiştir. İki ziyaret arasındaki ortalama süre, ilköğretim öğretmenleri için üç yıl ve ortaokul öğretmenleri için beş yıl olarak
tahmin edilmiştir. 2017 / 18'den itibaren, değerlendirme, öğretmenlerin profesyonel yaşamı ve düzenli danışmanlık ziyaretleri boyunca
dört kariyer görüşmesine dayanmaktadır. Yeni sistem, maaş ölçeğinde kariyer gelişimi ve ilerlemesine yönelik değerlendirmeleri
ilişkilendirmektedir.
Hırvatistan ve Litvanya'da hizmet içi öğretmenlik değerlendirmesi yalnızca terfi amaçlı gerçekleştirilmiştir, bu nedenle öğretmenler
daha üst düzey bir görev için değerlendirilmek istediklerinde değerlendirme talep ederler.
Polonya'da, öğretmen performansını değerlendirmeyi amaçlayan değerlendirme, değerlendiricinin inisiyatifinde gerçekleştirilirken, terfi
için değerlendirme, öğretmenlerin kendileri tarafından başlatılır.

Yukarıda belirtildiği gibi, altı ülkede hizmet içi öğretmen değerlendirmesi yerel veya okul düzeyinde
belirlenmektedir. Bununla birlikte, Çek Cumhuriyet'inde ulusal iş kanunu, mevzuatta aralıklarla
yapılması gerektiğini belirtmektedir ancak ne sıklıkla yapılması gerektiği belirilmemiştir ve okul liderleri
kararlarını vermede özgürdürler.

Hizmet içi öğretmen değerlendirmesinin amaçları ve sonuçları
Hizmet içi değerlendirme farklı amaçlara hizmet edebilir. En sık dile getirilen amaçlardan dördü burada
ele alınmıştır ve Şekil 5.5'de gösterilmektedir: öğretmenlere performansları hakkında geri bildirim
sağlamak, bir ücret veya başka bir ödüle layık olup olmadıklarını değerlendirmek, ücretin artışı için
uygun olup olmadıklarını belirlemek ve son olarak terfi için hazır olup olmadıklarını değerlendirmek.
Değerlendirme için en yaygın neden, öğretmenlere performansları hakkında geri bildirim sağlamak ve
bazen mesleki gelişim ihtiyaçlarının bir belirlenmesidir. Geri bildirim burada geniş anlamda kullanılır öğretmen ve okul lideri arasındaki gayri resmi bir tartışmanın sonucu olabilir veya bir müfettiş
tarafından derlenen resmi bir raporla sonuçlanabilir. Doğası büyük ölçüde biçimlendirici olmasına
rağmen, kurulu bir derecelendirme sistemine dayanan resmi bir derecelendirme ile sonuçlanan
özetleyici bir sürecin parçası olabilir.
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Yirmi dokuz eğitim sistemi, performans üzerine geri bildirim sağlamanın değerlendirme sisteminin
amaçları arasında olduğunu bildirmektedir. Mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için değerlendirme
kullanımı Şekil 5.6'da sunulmuştur.
Sistemlerin üçte birinden fazlasında, değerlendirmenin bir öğretmenin terfi ettirilmesi gerekip
gerekmediğini belirlemek için ve on durumda kimlerin bonus veya başka imtiyaz alması gerektiğini
belirlemek için de kullanılır. Sadece dokuz eğitim sisteminde maaş ilerlemesini belirlemek için
değerlendirme kullanılmaktadır.
Ayrıca, değerlemenin yerel veya okul düzeyinde belirlendiği ülkelerde, en yaygın uygulamalar
öğretmenlere geri bildirim sağlamanın ve mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlemenin öğretmen
değerlendirmesinin temel amaçları olduğunu göstermektedir.
Hollanda'da, örneğin, Nusche ve arkadaşlarına göre (2014, s. 96), değerlendirme, öğretmenler ve okul liderleri arasında,
öğretmenlerin sorumlulukları, çalışma koşulları, kariyer ve mesleki gelişim ile ilgili konularda yıllık veya iki yılda bir yapılan görüşmeler
yoluyla gerçekleştirilen performans değerlendirmelerinden oluşmaktadır.

Şekil 5.5: İlköğretim ve genel ortaöğretimde hizmet içi öğretmen değerlendirmesinin
hedefleri ve sonuçları (ISCED 1-3), en üst düzey yönetmeliklere göre, 2016/17

Geri bildirim sağlar
Bonusları veya ödülleri atama
Maaş iyileştirmesini etkinleştir
Terfi hakkı verir

Kaynak: Eurydice.

 Yerel özerklik veya okul özerkliği  Hizmet veren öğretmen değerlendirmesi yoktur.

Açıklayıcı not
Şekil sadece normal değerlendirme prosedürlerini göstermektedir; Ciddi performans düşüklüğü ve kötü davranış durumları gibi
istisnai durumları kapsamaz.

Ülkeye özgü notlar
Almanya: Terfi amaçlı değerlendirme, ISCED 3'te öğretme yetkisine sahip öğretmenlerle sınırlıdır. Geri bildirim için düzenli
değerlendirme sadece bazı eyaletlerde gerçekleştirilmektedir.
Yunanistan: Hizmet içi öğretmen değerlendirmesine ilişkin mevzuat mevcut ancak uygulama halen devam etmekte olan bir
incelemeden geçmektedir. Portugal: Salary progression and rewards have been suspended since 2010.
İsviçre: Hizmet içi öğretmen değerlendirmesinin kapsamı Kantonlar arasında değişebilir. ISCED 3'te, Kantonların yaklaşık yarısı
maaş ilerlemesi için de değerlendirmeyi kullanmaktadır.

Bazı ülkelerde durum bu olmasına rağmen, öğretmen değerlendirmesinin sadece tek bir amacı olması
yaygın değildir. Belçika, İspanya, Avusturya, Birleşik Krallık (İskoçya) ve eski Yugoslav Makedonya
Cumhuriyet'inde değerlendirme, öğretmenlerin performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için
geri
bildirim sağlamaları için bir araç olarak tasarlanmıştır. Diğer taraftan terfi, Hırvatistan ve Litvanya'daki
değerlemenin tek sebebidir. İtalya'da hizmet içi öğretmen değerlendirmesi, hangi öğretmenlerin
performansları için bir ödül almaya hak kazandığını belirlemeyi amaçlamaktadır.
Diğer tüm ülkelerde, öğretmenler çeşitli nedenlerle değerlendirilmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi,
en yaygın model, geri bildirim sağlama ve mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik
biçimlendirici bir değerlendirmeye ek olarak (bkz. Şekil 5.6), öğretmenin performansının ve / veya
yeterliklerinin değerlendirilip değerlendirilmemesi gerektiğini değerlendirmek amacıyla öğretmenlere
terfi, maaş ilerlemesi, ikramiye veya diğer ödüller verilmesini sağlayan özet değerlendirme biçimleri de
vardır.
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Bu tanıma uygulamaları bazen birleştirilir.
Polonya'da, hem ödüller hem de terfi mümkündür. Ödüller genellikle olağanüstü bir şekilde performans gösterdiği düşünülen ancak
terfi için başvurmamış olan öğretmenlere verilir. Ödül, örneğin, öğretme başarıları, yenilikçi öğretim uygulamalarını uygulayan veya
normal görevlerinde olağanüstü performans sağlamayanlar için verilebilir. Diğer taraftan terfi, öğretmenlerin daha yüksek bir kariyer
seviyesine erişmelerine ve maaş artışı elde etmelerine olanak tanır.
Portekiz'de maaş ilerlemesi ve ödülleri şu anda askıya alınmıştır. Ancak, değerlendirme doğrudan bunlarla bağlantılıdır. Mevzuat,
öğretmenlerin her dört yılda bir ücret provizyonu için değerlendirilmesini öngörür ve ayrıca iki ödül türü vardır: öğretmenlerin maaş
artışına daha kısa bir süre içinde erişebilmelerini sağlayan bir harç, ya da performansları birbirini izleyen iki değerlendirmede 'Çok iyi'
veya 'Mükemmel' olarak bildirilen öğretmenler için fazladan aylık maaş.
Slovenya'da, okul müdürünün takdirine bağlı olarak maaşların ilerlemesi ve ödüller sunulmaktadır. Öğretmenlerin olumlu bir
değerlendirme geçirmesi koşuluyla, maaş ilerlemesi her üç yılda bir düşünülebilir. Ödüller ayrıca aylık bazda olağanüstü
performansa da bağlanabilir. Diğer yandan terfi, olumlu değerlendirme, tecrübe süresi, hizmet içi eğitimi ve ek görevler yerine
getirilmesi gibi kriterlerin yer aldığı daha resmi bir prosedürdür.
İsveç'te hizmet içi öğretmen değerlendirmesi ile ilgili üst düzey yetki yönetmelikleri, okul liderlerinin, mesleki gelişim ihtiyaçları ve
maaşla ilgili kararlarla bağlantılı olarak, gelişim görüşmelerinin formatı altında yıllık olarak öğretmen değerlendirmesini
gerçekleştirmelerini gerektirmektedir. Mesleki deneyimin süresi dışında, terfi etme kriterleri merkezi olarak düzenlenmez ve okul
liderleri bu alanda özerkliğe sahiptir.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve Galler), her kariyer seviyesine bağlı farklı ödeme alanları vardır. Her yıl, okuldan sorumluları, bir
öğretmenin önceden belirlenmiş bir ücret aralığında maaş artışı almaya hak kazanıp kazanmadığını düşünmelidir. Buna ek olarak,
öğretmenler, verildikleri takdirde, daha yüksek bir ücret aralığına erişme hakkı veren bir terfi için başvurabilirler.

Yerel veya okul düzeyinde özerkliğe sahip ülkelerde, bu teşviklerin kullanımına dair kanıtlar azdır,
ancak bunların kullanımı teorik olarak mümkündür. Bu ülkelerin bazılarında, okul liderleri veya yönetim
kurulları, işverenler olarak, olumlu bir değerlendirmeyi takiben öğretmenlerin maaşlarını arttırmak için
bir takım inisiyatife sahiptir.
Terfi amacıyla hizmet içi öğretmenlik değerlendirmesi, var olduğu ülkelerin çoğunda, başka amaçlarla
gerçekleştirilen diğer değerlendirmelerden farklı bir süreci takip eder. Genellikle, performansın tatmin
edici değerlendirmesinin yanı sıra, terfi değerlendirmesi, deneyim yılı ve mesleki gelişim faaliyetlerine
katılım gibi diğer unsurları da dikkate alır. Bu nedenle terfi için değerlendirme, diğer formlardan daha
kapsamlı bir süreçtir; Dahası, öğretmenlerin terfi amaçlı değerlendirilmelerini talep etmeleri genellikle
gönüllü bir süreçtir.
Terfi için gönüllülük ve daha açık bir değerlendirme süreci 12 eğitim sisteminde (Almanya, Hırvatistan,
Fransa, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık (İngiltere ve Galler), Arnavutluk,
Karadağ ve Sırbistan) bulunabilir.
Romanya'nın öğretmenleri terfi etmek için özellikle ayrıntılı bir süreci vardır. Kariyer yapısının temelini oluşturan 'Öğretme Seviyesi
II' (Profesor gradul II) ve 'Öğretim Seviyesi I' (Profesör gradul I) notları, öğretmenlerin ulaştığı çeşitli yeterlilik seviyelerini belgeleyen
sınavlara dayanmaktadır. Seviye II için, öğretmenlerin öğrettikleri konuda ve ayrıca metodoloji ve pedagojinin yanı sıra yazılı ve sözlü
bir sınavı geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin asgari sayıda yıllık çalışma deneyimi, mesleki gelişim faaliyetlerinde 90
kredi biriktirmeleri ve birkaç kez denetlenmiş olmaları gerekmektedir. Seviye I için, gerekli yıllık deneyime sahip olmanın ve gerekli
denetimleri geçmenin yanı sıra, öğretmenler Eğitim Bakanlığı tarafından kararlaştırılan konularda bir sınava girmeli ve yüksek öğrenim
danışmanının gözetimi altında bir araştırma yapıp bulgularını belirli bir komiteye sunmalıdır. Eğitim nitelikleri Eğitim, Araştırma,
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Bulgaristan ve Kıbrıs'ta terfi, düzenli değerlendirme uygulamasının olası sonuçlarından biridir;
Slovenya'da ise, karar verme prosedürü belirli bir prosedür bazında alınsa da, öğretmenlerin bu süreci
başlatmalarına gerek yoktur.
Slovenya'da, öğretmenler mesleki gelişim faaliyetlerine ve ek profesyonel çalışmalara dayanarak puan toplarlar (örneğin, makale
yazmak, rehberlik yapmak, öğrenci performanslarını veya etkinliklerini düzenlemek). Aynı zamanda birkaç yıllık tecrübeye sahip
olmalı ve okul lideri ve okul öğretmenleri topluluğu tarafından olumlu değerlendirilmelidirler.
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Bir öğretmen belirli bir eşiğe ulaştığında, okul lideri öğretmeni terfi ettirebilir; Bakanlık hangi öğretmenlerin terfi edeceği konusunda
nihai kararı alır.

Estonya, Slovakya ve Birleşik Krallık'ta (İskoçya) öğretmen değerlendirmesinin, bu ülkelerde çok
seviyeli kariyer yapıları olmasına rağmen, terfi sürecine katkıda bulunmadığını da belirtmek gerekir
(bkz. Şekil 4.3).

Değerlendirme ve profesyonel gelişim ihtiyaçları
Yukarıda görüldüğü gibi, öğretmen değerlendirmesi hem biçimlendirici hem de özetleyici bir boyuta
sahip olabilir. Terfi, ödüller ve maaş artışları, öğretmen performansının genel bir değerlendirmesine
dayanırken, geri bildirimin ikili bir boyutu olabilir. Performans üzerine geri bildirim sağlamayı
amaçlayan değerlendirme, sınıf uygulamasına bakmak ve daha geniş okul etkinliklerine katkıda
bulunmak ve iyileştirme alanlarını yansıtmak için bir araç olarak tasarlanabilir. Bununla birlikte, aynı
zamanda, öğretmenlerin performansları hakkında genel bir yargıda bulunmalarını beklemeksizin özet
bir değerlendirme ile de sınırlandırılabilir. Farklı eğitim sistemlerinde öğretmen değerlendirmesinin
özetleyici ve biçimlendirici boyutlarını ve daha iyi bir öğretmen performansı ile nasıl bir ilişki içinde
olduklarını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekecektir. Bununla birlikte, biçimlendirici
öğretmen değerlendirmesinin açık bir boyutu, öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını tanımlamaya
olan katkısıdır.
Şekil 5.6: İlköğretim ve genel ortaöğretimde (ISCED 1-3) mesleki gelişim ihtiyaçlarının
belirlenmesi için hizmet içi öğretmen değerlendirmesinin, en üst düzey yönetmeliklere
göre belirlenmesi, 2016/17
Değerlendirme, mesleki gelişim
ihtiyaçlarını tanımlamak için
kullanılır
Daima
Bazen
Asla

Yerel veya okul
düzeyinde karar verilir.
Hizmet içi öğretmen
değerlendirmesi yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Şekil sadece normal değerlendirme prosedürlerini göstermektedir; Ciddi performans düşüklüğü ve kötü davranış durumları gibi
istisnai durumları kapsamaz.

Ülkeye özgü not
Yunanistan: Hizmet içi öğretmen değerlendirmesine ilişkin mevzuat mevcut ancak uygulama halen devam etmekte olan bir
incelemeden geçmektedir.

Şekil 5.6, öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını tanımlamak için değerlendirme sonuçlarının
kullanımına ilişkin bilgileri göstermektedir. Çoğu ülkede, öğretmen değerlendirmesi ve mesleki gelişim
arasında bir bağlantı vardır. 13 eğitim sisteminde, mesleki gelişim ihtiyaçlarını ve aktivitelerini
tanımlamak için her zaman değerlendirme yapılırken, 12 diğer sistemde bu belirli durumlarda
gerçekleşir.
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İsveç'te hizmet içi öğretmen değerlendirmesi her zaman mesleki gelişim ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini belirlemek için kullanılır ve
öğretmen ile okul lideri arasındaki yıllık gelişim görüşmeleri sırasında bir mesleki gelişim planı hazırlanır. Bu plan bir sonraki yılki
görüşmelerde değerlendirilmekte ve maaşların ilerlemesi ile ilgili kararları etkilemektedir.

Öğretmen değerlendirmesinin her zaman mesleki gelişmeyle bağlantılı olmadığı ülkelerde,
belitrilen en yaygın neden, değerlendirme uzmanlarının herhangi bir SMG'nin gerekli olup
olmadığına karar vermekte serbest olmalarıdır.
Belçika'da (Flaman topluluğu), değerlendirme uzmanı, bireysel bir öğretmen için belirli mesleki gelişim etkinliklerinin gerekip
gerekmediğine karar verir. Değerlendirici ve öğretmen ihtiyaçları tartışır ve daha sonra bireysel öğretmenin iş tanımında kaydedilen ve
aşağıdaki değerlendirme çalışması sırasında dikkate alınan bir plan üzerinde anlaşırlar.

Altı sistemde kararlar yerel veya okul düzeyinde alınırken, sadece yedi ülke öğretmenlerin mesleki
gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için değerlendirme sürecini kullanmamaktadır.

Değerlendirme ve düşük performans
Mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlemeye ek olarak, hizmet içi öğretmen değerlendirmesi bazen düşük
performansın tespit edilmesi ve yönetilmesi için kullanılmaktadır. Birçok Avrupa eğitim sisteminde
beyan edilen niyet budur ve bazı değerlendirmelerde esas olarak bu amaç göz önünde bulundurularak
harekete geçirilir ve kullanılır. Şekil 5.5'de görüldüğü gibi, olumlu bir değerlendirme, terfi veya maaşın
ilerlemesine yol açabilir. Aynı şekilde, olumsuz bir değerlendirme öğretmenlerin kariyerleri için
sonuçlar doğurabilir. Şekil 5.7, düşük performans gösteren öğretmenlerle başa çıkmak için Avrupa
ülkelerinde mevcut olan önlemleri göstermektedir.
Şekil 5.7: İlk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) hizmet içi öğretmenler için üst düzey yetki
yönetmeliklerine göre 2016/17 negatif değerlendirmesinin olası sonuçları
Daha fazla değerlendirme
Zorunlu mesleki gelişim
Uzman desteğine erişim
(pedagojik, kişisel veya
profesyonel) ertelenenTerfi / maaş iyileştirmesi
Sözleşmenin askıya alınması
Başka bir okula nakil
Kovulma

 Yerel veya okul özerkliği Hizmet içi öğretmen değerlendirmesi yok  Ölçü yok
Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Şekil, normal değerlendirme prosedürlerinden kaynaklanan olası sonuçları göstermektedir. İstisnai durumlarda yapılan, ciddi
performans düşüklüğü ve suistimal vakaları gibi denetimler kapsam dışıdır.

Ülkeye özgü notlar
Yunanistan: Hizmet içi öğretmen değerlendirmesine ilişkin mevzuat mevcut ancak uygulama halen devam etmekte olan bir
incelemeden geçmektedir.
İspanya, İtalya ve Slovakya: Üst düzey yetki mevzuatı, hizmet içi düşük performans gösteren öğretmenlerle başa çıkmak için
herhangi bir özel önlem içermemektedir.

Avrupa genelinde, bir öğretmenin değerlendirme sürecinin sonucu olarak yetersiz performans
gösterdiği tespit edilirse, yapılan ilk iş takip değerlendirmesini planlamaktır. Bu genellikle mesleki
gelişim faaliyetlerine zorunlu katılım veya özel desteğe erişim gibi bir dizi iyileştirici ve destekleyici
önlemle birlikte yapılır. Bir mentorun atanması da, Bulgaristan ve Fransa'da olduğu gibi seçenekler
arasındadır.
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Bulgaristan'da, bir değerlendirmenin ardından bir öğretmenin yetersiz performans gösterdiği tespit edilirse, okul lideri ile görüşmekte
olan değerlendirme komitesi, öğretim ve örgütsel desteği içeren bir destek planı geliştirecek, bir akıl hocası da atanacaktır.
Değerlendirme sonuçları bölgesel eğitim bölümüne bildirilir. Yeni bir değerlendirme, bir sene sonra gerçekleşir, öğretmen hala gerekli
standarda uymuyorsa işten çıkarma gibi daha ciddi sonuçlar doğurabilir.

Eğitim ve destek tedbirleri gibi iyileştirici faaliyetlere ek olarak, belirli durumlarda gelişen olumsuz
koşullar, öğretmenlerin kariyeri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Örneğin, değerlendirme
uygulamasının terfi veya maaş artışları ile bağlantılı olması durumunda, olumsuz sonuçlar bu
faydaların ertelenmesi anlamına gelebilir.
Örneğin Fransa'da, olumsuz değerlendirmelerde maaş ilerlemesi daha yavaş olacaktır. Buna ek olarak, değerlendiriciler, ilerlemeyi
izlemek veya tavsiyeleri takip etmek için ilgili öğretmen ile daha fazla görüşme talebinde bulunabilirler.

Bir öğretmenin görevinden geçici olarak askıya alınması veya başka bir okula transfer edilmesi,
genellikle yalnızca istisnai durumlarda benimsenmiş olmasına rağmen, bir grup ülkenin
uygulamalarından biridir.
Olumsuz bir değerlendirmenin en ciddi sonucu, elbette, öğretmenin kariyerlerinin tamamıyla sona
ermesidir. Avrupa ülkelerinin üçte birinde işten çıkarılma olasılığı olmasına rağmen, bu karar ancak
dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra alınmaktadır.
Belçika'da (Flaman Topluluğu), süresiz sözleşmeli öğretmenler ve daimi bir ödevle görevli öğretmenler, işten çıkarılmadan önce,
değerlendirmede üst üste iki kez en düşük puanları almış olmalıdır. Sabit dönem sözleşmeli öğretmenler ilk olumsuz
değerlendirmeden sonra reddedilebilir.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), düşük performans gösteren öğretmenler, İngiltere ve Galler'de 'Yetenek
Prosedürü' olarak bilinen ve Kuzey İrlanda'daki 'Okullarda Etkili Öğretimi Destekleme' olarak adlandırılan sürece tabidir. Bu sürecin
temel amacı, düşük performans gösteren bir öğretmen için mümkün olan en iyi desteği ve eğitimi tanımlamaktır. Sürecin uzunluğu
koşullara göre değişir ve gelişmelerin gerçekleşmesi için yeterli süreye izin vermelidir. Ancak, nihayetinde, iyileştirmeler yapılmazsa,
süreç işten çıkarmaya yol açar.

Hizmet içi değerlendirmeye tabi tutulan öğretmenler
Şekil 5.8'de gösterildiği gibi, düzenlendiği çoğu Avrupa ülkesinde, tüm öğretmenler hizmet içi
öğretmen değerlendirmesine tabidir.
Şekil 5.8: İlk ve ortaöğretimde en üst düzey yönetmeliklere göre hizmet içi
değerlendirmelere tabi olan öğretmenler (ISCED 1-3), 2016/17

Hizmet içi öğretmen değerlendirmesi
aşağıdakiler için geçerlidir:
tüm öğretmenler
bazı öğretmenler

Yerel veya okul düzeyinde verilen karar
Hizmet içi öğretmen değerlendirmesi yok

Kaynak: Eurydice.
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Açıklayıcı not
Şekil sadece normal değerlendirme prosedürlerini göstermektedir; Ciddi performans düşüklüğü ve kötü davranış durumları gibi
istisnai durumları kapsamaz.

Ülkeye özgü not

Yunanistan: Hizmet içi öğretmen değerlendirmesine ilişkin mevzuat mevcut ancak uygulama halen devam etmekte olan bir
incelemeden geçmektedir.

Bununla birlikte, dört ülkede, öğretmenlerin istihdam koşullarına veya sözleşme durumlarına bağlı
olarak farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin:
Belçika'da (Almanca konuşan ve Flaman toplulukları), değerlendirme, sadece sürekli görevlendirilmiş öğretmenler ve Flaman
Topluluğu'nda okul yılı başına en az 104 gün ve Almanca konuşan Toplulukta 15 hafta atanan öğretmenler için zorunludur.
Almanya'da mevzuat eyaletler arasında değişir. Ayrıca, memur olarak istihdam edilmeyen öğretmenler düzenli olarak
değerlendirilmemektedir. Bunlar, tüm eğitim seviyelerindeki öğretmen nüfusun dörtte birini temsil etmektedir (ISCED 1-3).
İtalya'da, belirsiz bir sözleşmeye sahip tüm öğretmenler, ödüllendirme amaçlı değerlendirmelere tabi tutulurken, sabit süreli sözleşmeli
öğretmenler değerlendirilmez.

Hizmet içi öğretmenlik değerlendirmesinin yerel veya okul düzeyinde belirlendiği ülkeler arasında
Estonya ve Hollanda, öğretmenler arasında sözleşmeden doğan statüleri arasında bir fark olmadığını
ve tüm öğretmenlerin öğretmen değerlendirmesine tabi olabileceğini bildirmiştir.

5.2. Öğretmen değerlendirmesinin uygulanması
değerlendirme amaçları genellikle sürecin tasarlanma ve yürütme şeklini etkiler. Bu bölüm, öğretmen
değerlendirmesinin pratik boyutlarını dört boyutta ele almayı amaçlamaktadır: ilgili personel,
değerlendiricilerin ayarladığı çerçeveler, kullanılan yöntemler ve değerlendirme araçları ve
derecelendirme sistemlerinin varlığı. Bu bölüm hem yeni hem de hizmet veren öğretmenler için
değerlendirme ile ilgilenmektedir.

5.2.1. Değerlendirme Uzmanları
Öğretmen performansı genellikle, sistemdeki en önemli role sahip olan bir veya daha fazla
değerlendirme uzmanı tarafından değerlendirilir. Değerlemenin nasıl tasarlandığını ve nihayetinde
nasıl çalıştığını anlamak, değerlendirme uzmanlarının kim olduğunu, nereden geldiklerini ve
nihayetinde ne kadar iyi eğitildiklerini araştırmak anlamına gelir.
Bu bölümün ilk kısmı, değerlendirmelerin yürütülmesinden kimin sorumlu olduğunu - okul liderlerini
veya okuldaki diğer personeli içerip içermediğini veya üst düzey veya yerel düzeydeki yetkililerden
veya temsilcilerinden dışarıdan personel getirilip getirilmediğini araştırır. Değerlendirmenin amacına
göre iç ve dış personel kombinasyonlarının yer aldığı durumları da inceler. Son olarak,
değerlendiricilere yönelik eğitim programlarının olup olmadığını ve zorunlu olup olmadığını inceler.
Şekil 5.9, öğretmen değerlendirmesinin okul içinde gerçekleşen bir iç süreç olup olmadığını veya dış
paydaşları içerip içermediğini gösterir. Öğretmen değerlendirmesi, değerlendirilen öğretmenin çalıştığı
okulun içinden (ör. Okul lideri tarafından) paydaşlar tarafından yürütüldüğünde içsel bir süreç olarak
kabul edilir. Paydaşları okul dışından (örneğin, müfettişlik veya bakanlık temsilcileri) dahil ettiğinde,
dışsal kabul edilir. Ayrıca, öğretmen değerlendirmesi hem iç hem de dış paydaşlar tarafından iki ayrı
süreç olarak ya da her iki paydaş türünü bir komite üyesi olarak birlikte gören bir süreç olarak
gerçekleştirilebilir.
12 eğitim sisteminde, öğretmen değerlendirmesi sadece okul liderleri, mentorlar ve / veya okul
yönetim kurulu üyeleri tarafından sadece okul 95
içinde gerçekleştirilir (ayrıca bkz. Şekil 5.10). Öte
yandan, sadece İrlanda ve Fransa'daki ilköğretim öğretmenleri için denetçiler veya üst düzey veya
yerel düzeydeki yetkililerin temsilcileri gibi dış paydaşlar tarafından yürütülür.
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23 eğitim sisteminde, öğretmenler hem dahili hem de harici olarak değerlendirilmektedir. Bu, hem iç
hem de dış paydaşların girdisi ile tek bir süreç olabilir veya paydaşlar, değerlendirmenin amacına
bağlı olarak değişebilir. Örneğin:

Bulgaristan'da hizmet içi öğretmenlik değerlendirmesi, her dört yılda bir işverenden oluşan bir komite tarafından, yani okul müdürü,
üst düzey otoritenin temsilcileri (bölgesel eğitim bölümü aracılığıyla) ve öğretmenleri temsil eden bir kuruluş olan Personel Konseyinin
üyelerin oluşturduğu bir komite tarafından gerçekleştirilmektedir.
Sadece değerlendirme / deneme süresi sonunda ve terfi için öğretmen değerlendirmesinin yürütüldüğü Hırvatistan'da, değerlendirme
komiteleri okul ve üst düzey yetkililerin yanı sıra, değerlendirme sürecine katkı sağlayan dış uzmanların temsilcilerinden oluşur.
Öte yandan, Macaristan'da, bir öğretmenin kariyerinde farklı zamanlarda farklı süreçler gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendiriciler,
öğretmenlerin terfi ve denetimler sırasında düzenli olarak değerlendirmelerini yaparlar. Öte yandan, öğretmenler her beş yılda bir öz
değerlendirme sürecinden geçerek, daha sonra veliler, meslektaşları ve okul müdürü tarafından yapılan bir değerlendirmeden
geçmektedir.
Benzer şekilde, Slovenya'da, değerlendirme amacına bağlı olarak farklı yaklaşımlar vardır. Örneğin deneme süresinin sonunda,
değerlendirme üç öğretmenden oluşan bir iç komite tarafından gerçekleştirilir. Bunlar adayı destekleyen ve denetleyen öğretmenlerdir.
Akreditasyon ise bir akıl hocasının ve okul liderinin değerlendirmesinin yanı sıra bakanlık tarafından atanan dış değerlendiricilerden
oluşan bir sınav komitesine dayanmaktadır.

Şekil 5.9: Bir iç ve / veya dış süreç olarak öğretmen değerlendirmesi,
ilköğretim ve genel orta öğretim (ISCED 1-3), 2016/17

ISCED 1
IE

FR

AT

İç
Dış
Yerel veya okul düzeyinde karar
Öğretmen değerlendirmesi yok

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Şekil sadece normal değerlendirme prosedürlerini göstermektedir; Ciddi performans düşüklüğü ve kötü davranış durumları gibi
istisnai durumları kapsamaz. Bu durumlarda genellikle müfettişlikten ya da sorumlu otoriteden gelen dış değerlendiriciler getirilir.
Bu nedenle, değerlendirmenin dahili olarak yürütüldüğü ülkelerde, bir öğretmenin performansının harici bir değerlendirici
tarafından değerlendirilebileceği özel durumlar söz konusu olabilir.

Ülkeye özgü not
Yunanistan: Şekil sadece yeni öğretmenlerin değerlendirilmesine atıfta bulunmaktadır. Hizmet içi öğretmen değerlendirmesi
konusundaki mevzuat mevcut ancak uygulama halen devam etmekte olan değerlendirmeden geçmektedir.

Şekil 5.10, öğretmen değerlendirmesinde yer alan hem iç hem de dış personelin farklı kategorilerini ve
farklılıkların bulunduğu durumlarda, katıldıkları değerlendirme türlerini göstermektedir
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Öğretmen değerlendirmede en sık yer alan profesyonel okul lideridir. Bu, Avrupa eğitim sistemlerinin
dörtte üçünde gerçekleşir. Kanıtlar, öğretmen değerlendirmesinin yerel veya okul düzeyinde
belirlendiği ülkeler arasında, okul liderlerinin süreçten tamamen sorumlu oldukları yaygın bir uygulama
olduğunu göstermektedir.
Shewbridge ve diğ. (2011), örneğin, Danimarka'da, Folkeskole Yasası'nın, okulun idari ve pedagojik yönetiminin, öğretmenlerin
mesleki gelişimi de dahil olmak üzere okul liderlerinin sorumluluğunda olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle okul liderlerinin,
performansları hakkında geri bildirim sağlamak ve herhangi bir mesleki gelişim ihtiyaçlarını ve fırsatlarını tanımlamak için öğretmenler
ile tartışmalar tasarlamaları, düzenlemeleri ve yürütmeleri beklenmektedir.

Öğretmen değerlendirmesinde yaygın olarak yer alan diğer iki gruptan (okul liderinden çok daha az
sıklıkta olsa da) biri danışmanlar, müdürler ve akranlar, diğeri de denetçiler veya dış
değerlendiricilerdir. İlk grup, Avrupa eğitim sistemlerinin neredeyse yarısında öğretmen
değerlendirmesine katılır, ancak bu ülkelerin birçoğu, deneme süresi sonunda gerçekleşen
değerlendirme ile sınırlıdır.
Şekil 5.10: İlk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3) üst düzey yetki yönetmeliğine göre öğretmen
değerlendiricileri ve değerlendirme biçimleri, 2016/17
Üst düzey yetkili
Yerel yetkili
Müfettiş veya dışardan gelen
değerlendirici
Profesyonel öğretmen
organizasyonları/
okul yönetim kurulu/
komite/organizatör
Okul Lideri
Yönetici/mentor/akran
değerlendiricisi
Diğer

Sol
ISCED 1

Sağ
ISCED 2-3

Yeni ve hizmet veren öğretmenler için
değerlendirme
Yeni öğretmenler için değerlendirme
Hizmet veren öğretmenler için
değerlendirme




Yerel veya okul özerkliği
Üst düzey yetkili düzenlemesi
yoktur



Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Şekil sadece normal değerlendirme prosedürlerini göstermektedir; Ciddi performans düşüklüğü ve kötü davranış durumları gibi
istisnai durumları kapsamaz.

Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE nl): Ortaöğretimde değerlendirme uzmanı, başkan yardımcısı gibi yönetim kadrosunun bir üyesi olabilir.
Yunanistan: Hizmet içi öğretmen değerlendirmesine ilişkin mevzuat mevcut ancak uygulama halen devam etmekte olan bir
incelemeden geçmektedir.
Letonya: Hizmet içi öğretmen değerlendirmesi, çeşitli değerlendirme uzmanları tarafından oluşturulan değerlendirme komiteleri
tarafından yürütülür. Bir öğretmen 4. ve 5. sınıflara başvurursa, değerlendirme yerel (belediye) ve üst düzey yetkililer tarafından
gerçekleştirilir ve onaylanır.
Macaristan: Öğretmen değerlendirmesi üç farklı forma sahiptir: iç öz değerlendirme, terfi ve öğretmen denetlemesi için
değerlendirme. Okul liderleri denetimlere katılmaz. Akran değerlendiriciler sadece iç öz değerlendirmede yer alırlar. Yüksek
lisans öğretmenleri sadece terfi ve denetleme için değerlendirmelere katılır.
Portekiz: Dış değerlendirici, en yüksek puanı (Mükemmel) elde etmeyi ümit eden öğretmenlerin değerlendirmesinde yer
almaktadır.
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Slovakya: Öğretmen değerlendirmesi normalde müdür yardımcısına devredilir.
İngiltere: Bir öğretmenin müdürü, okul müdürü veya okuldaki başka bir öğretmen olabilir. Değerlendirme süreci için okul müdürü
sorumludur.
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Diğer değerlendiricilerin katılımı daha az sıklıkta görülür. En üst düzey yetkililerin personeli
Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya ve Slovenya'da görev alırken, yerel düzeyde yetkililer Almanya,
Yunanistan, Letonya, Litvanya ve İsviçre'de öğretmen değerlendirmesine katılmaktadır. Sırbistan'da,
hem üst düzey hem de yerel makamlardan personel görev alabilir. Okul kurulları, öğretmenlerin
meslek kuruluşları, ebeveynler ve diğer değerlendiriciler nadiren yer almaktadır.
İtalya'da, ödüllere bağlı öğretmen değerlendirmesi ile görevlendirilen okul komitesi şunlardan oluşur:
okul müdürü, üç öğretmen, harici bir değerlendirme uzmanı (başka bir okuldan öğretmen veya okul
yöneticisi veya öğretmen), iki ebeveyn (ilkokul ve ortaokullar için) veya bir veli temsilcisi ve bir
öğrenci temsilcisi (lise okullarında).

Ülkelerin büyük çoğunluğunda, öğretmen değerlendirmesi, birden fazla değerlendirme uzmanının
girdisi ile gerçekleştirilmektedir. Deneme süresinin sonunda değerlendirme yapan okul lideri ve
danışmanların bir araya gelmesi Avrupa'da oldukça yaygındır ve bu iki girdiyi gerektiren yeni
öğretmenlerin değerlendirilmesi eğitim sistemlerinin neredeyse yarısında mevcuttur.
Öğretmen değerlendirmesinin sadece bir tür değerlendirme uzmanının görüşüne dayanması normal
değildir. Ancak bu 14 eğitim sisteminde gerçekleşir. Yedisinde, okul liderleri tek değerlendiricidir
(Belçika (Flaman Topluluğu), Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Malta, İsveç ve Bosna Hersek).
Avusturya'da, bu sadece ilköğretimde öğretmenlere hizmet için geçerlidir. Müfettişler İrlanda'da
sadece öğretmen değerlendirmesi yaparlar - İspanya'da sadece ilköğretimde yeni öğretmenler için sadece öğretmenlere hizmet vermek için, ve Fransa'da ilkokulda. Birleşik Krallık'ta, bu işi yapan
öğretmenin yöneticisidir.
Üç ülkede, Şekil 5.10'da listelenenlerin dışındaki değerlendiriciler, öğretmen değerlendirmesine katılır.
Örneğin Hırvatistan'da bir Hırvat dili öğretmeni yeni öğretmenleri akredite eden komitenin bir parçasıdır.
‘Usta Öğretmenler, Macar değerlendirme sisteminin önemli bir özelliğidir. Bu rol, öğretmenlerin kariyerinde belirli bir adımdır. ‘Usta
Öğretmen’ seviyesine ulaştıklarında, diğer öğretmenlere veya müfettişlere profesyonel destek hizmetleri sunan danışmanlar olabilirler.
Usta Öğretmen statüsü, öğretim yükümlülüğünü haftada dört güne indirir ve beşinci iş gününü müfettiş veya danışmanın ek rolüne
ayırır.
Polonya'da, performans değerlendirmesi, ebeveyn konseyinin bağlayıcı olmayan bir görüşünün girişi ile tamamlanmaktadır.

Değerlendirme uzmanları her kim olursa olsun, ister kendi başlarına ister profesyonellerden oluşan bir
okul lideri olsun, bunların rolü adil, tutarlı, şeffaf ve geniş çapta kabul görmüş bir değerlendirme
sisteminin sağlanmasında kilit rol oynar. Sistemin çalışmasına yönelik eğitim çok önemlidir.
Yukarıda gösterildiği gibi, okul liderleri analiz altındaki eğitim sistemlerinin çoğunda öğretmen
değerlendirmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Şekil 5.11, okul liderlerine yönelik öğretmen
değerlendirmesi için eğitim programlarının varlığına ilişkin bilgileri göstermektedir. Şekil'in odak
noktası, üst düzey yetkililer tarafından kurulan eğitim programlarıdır. Avrupa'da, okul liderlerinin
değerlendirme konusunda yer aldığı eğitim sistemlerinin üçte birinden daha azının zorunlu
değerlendirme eğitimi programlarına ithaf ettikleri ortaya çıkmaktadır.
11 eğitim sisteminde eğitim isteğe bağlıdır.
Portekiz'de en üst düzey eğitim otoritesi okul liderleri için kendi atölyelerini geliştirir. Ancak bunlar isteğe bağlıdır.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), rehberlik değerlendiricilere var olan eğitimlere katılmalarını önermektedir, ancak
bunu yerel seviyeye veya okulların sorumluluğunabırakmaktadır.
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Şekil 5.11: İlköğretim ve genel ortaöğretimde (ISCED 1-3) okul liderleri için üst düzey
yetki yönetmeliğine göre değerlendirme programları, 2016/17

ISCED 1
IE
Eğitim programları:
Zorunlu
Önerilen/İsteğe bağlı
Eğitim programı yoktur
Okul liderleri öğretmen
değerlendirmesine karışmaz
Öğretmen değerlendirmesi
yoktur

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
Yunanistan: Şekil sadece yeni öğretmenlerin değerlendirilmesine atıfta bulunmaktadır. Hizmet içi öğretmen
değerlendirmesi konusundaki mevzuat mevcuttur ancak uygulama halen incelenmek üzere askıya alınmış
durumdadır.
İtalya: Okul liderleri, ödül programına bağlı yıllık değerlendirme için Eğitim Bakanlığı'nın bölge ofislerinden eğitim
alırlar. Deneme süresinin sonunda öğretmenleri değerlendirmek için herhangi bir eğitim programı
bulunmamaktadır.
İngiltere: Okul müdürleri değerlendirmenin yöneticileri olabilir, ancak daha çok bu rolü başka bir öğretmene
devrederler. Bununla birlikte, okul içindeki değerlendirme sürecinden sorumludurlar.
Değerlendirme eğitimleri farklı şekillerde verilebilir: örneğin Çek Cumhuriyeti, Fransa, Malta, Avusturya, Slovenya,
Slovakya ve İsveç gibi ülkelerde okul liderleri eğitim programlarına yerleştirilebilir veya Estonya, İtalya, Litvanya ve
Macaristan'da olduğu gibi ayrı ve özel bir kurs alabilirler.
Macaristan'da, okulda düzenli değerlendirme yapıldığı için, okul liderleri öğretmenlerin nasıl değerlendirileceği konusunda 10 saatlik
özel bir eğitim kursuna katılırlar ve öğretmenler kendileri için öz-değerlendirme konusunda zorunlu olmayan, özel mesleki gelişim
programlarını takip edebilirler.

Son olarak, 17 eğitim sisteminde okul liderleri öğretmen değerlendirmesi yapmak için eğitilmemektedir
ki bu da değerlendirme sisteminin bir bütün olarak tutarlılığını, hakkaniyetini ve yararlılığını tehlikeye
atabilecek bir eksikliktir.

5.2.2. Çerçeveler ve diğer değerlendirme araçları
Herhangi bir değerlendirme biçiminde, biçimlendirici veya özetleyici, şeffaflık yararlıdır. Hem
değerlendirilen hem de değerlendirilmekte olanın, minimum standartların ne olduğu ve
değerlendirmenin nasıl yapıldığı konusunda ortak bir anlayışa sahip olmaları gereklidir.
Değerlendirmeler, genellikle değerlendirilecek çalışma alanlarını ve tatmin edici veya olağanüstü
performansın ne olduğunu tanımlayan bir dizi performans kriterine dayanır. Analiz, Avrupa
değerlendirme çerçevelerinin farklı şekillerde olduğunu göstermektedir. Bunlar, üst düzey eğitim
yetkilileri veya müfettişlik tarafından geliştirilen özel çerçeveler veya okullar tarafından geliştirilen ve
okul geliştirme planına bağlı kurum içi sistemleri içerebilir. Üst düzey otorite tarafından tasarlanan
öğretmen yeterlik çerçeveleri veya daha temel düzeyde öğretmenlerin görev tanımlarında belirtilen
yeterlilikler gibi diğer çerçeve türleri de değerledirme amacıyla kullanılabilir.
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Şekil 5.12, Avrupa'daki 23 değerlendirme sisteminin üst düzey yetkililer veya müfettişlik tarafından
belirlenen özel değerlendirme çerçevelerine dayandığını göstermektedir. Yukarıda belirtildiği gibi,
bunlar normal olarak öğretmen değerlendirmesinin amacı için özel olarak geliştirilmiştir ve ortak
kriterleri tanımlamaktadır. Prensip olarak, çoğu öğretmen için geçerli olan değerlendirme konusunda
tek tip bir yaklaşıma sahip olunmalıdır. Bu çerçevelerin nasıl yapılandırıldığını ve kullanıldığını ve
değerlendirme sisteminin amaçlarını ne kadar iyi yansıttığını belirlemek için daha fazla araştırma
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirmeler, bir öğretmenin neyi bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiğini tanımlayan
öğretmen yeterlilik çerçevelerine dayandırılabilir. Bunlar kendi içinde değerlendirme araçları değildir
ve değerlendirme de dahil olmak üzere farklı amaçlar için kullanılabilirler (Ek 3'e bakınız). Öğretmen
yetkinlik çerçeveleri, 14 eğitim sisteminde, genellikle diğer araçlarla birlikte değerlendirmede kullanılır.
Görev tanımları, görev açıklamaları ve / veya davranış kuralları da bazen değerlendirme sürecinde
kullanılan araçlardır. Üst düzey yetkililerin, öğretmenlerin rol ve iş örüntülerinin tanımlanmasında
önemli bir rol oynadığı sistemlerde, bunlar da merkezi olarak belirlenebilir. Tersine, yerel otoritenin
veya okulun istihdam otoritesi olduğu sistemlerde, iş tanımları, görevleri ve davranış kuralları bu yerel
seviyelerde tasarlanabilir. Bu araçlar, çoğunlukla değerlendirme çerçeveleri, öğretmen yeterlik
çerçeveleri veya okul geliştirme planları ile bağlantılı olarak 17 eğitim sisteminde kullanılmaktadır.
Bazı eğitim sistemleri yerel koşulların dikkate alınmasını sağlar. Okul geliştirme planları veya okul içi
yönetmelikler 14 eğitim sisteminde her zaman diğer araçlarla birlikte kullanılmaktadır.

İtalya'da, en üst düzey eğitim otoritesi, öğretmenin kalitesi, öğretimde yeniliklere katkısı ve koordinasyon görevlerine katılım da dahil
olmak üzere, ödül vermenin temeli olarak değerlendirilmesi gereken öğretmen performansının yönlerini belirlemiştir. Her okuldaki
değerlendirme komitesi, bunların nasıl değerlendirileceğine dair kendi politikalarını belirler.

İki ülkenin değerlendirme için başka araçları var.
Almanya'da ortak bir değerlendirme çerçevesi yoktur ve öğretmenlerin iş tanımları, davranış kuralları veya okul geliştirme planı gibi
diğer araçların kullanılması için özel bir gereklilik yoktur. Bununla birlikte, Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları değerlendirme kriterleri de
dahil olmak üzere bir dizi alanı kapsayan kılavuzlar yayınlamışlardır.
Polonya'da, terfi değerlendirmesi, her bir öğretmenin bireysel mesleki gelişim planına da dayanmaktadır.

Şekil 5.12: Üst düzey yetki yönetmeliklerine göre ilk ve ortaöğretimde (ISCED 1-3)
öğretmen değerlendirmesinde kullanılan çerçeveler/araçlar, 2016/17
Özel değerlendirme çerçevesi
Öğretmen yeterlilik çerçevesi
Öğretmen iş tanımı / veya davranış
kuralları
Okul geliştirme planı
ve / veya iç politikalar
Diğer

 Yerel veya okul özerkliği  Öğretmen değerlendirmesi yoktur
Kaynak: Eurydice.
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Açıklayıcı not
“Özel değerlendirme çerçevesi” ve “öğretmen yeterlilik çerçevesi” en üst düzey otorite / müfettişlik veya eşdeğer kuruluş tarafından tasarlanmaktadır.
Şekil sadece normal değerlendirme prosedürlerini göstermektedir; Ciddi derecede düşük performans veya kötü davranış durumları gibi istisnai
durumları kapsamaz.

Ülkeye özgü notlar
Yunanistan: Şekil sadece yeni öğretmenlerin değerlendirilmesine atıfta bulunmaktadır. Hizmet içi öğretmen değerlendirmesi
konusundaki mevzuat mevcuttur ancak uygulama halen incelenmek üzere askıya alınmış durumdadır.
İtalya ve Lüksemburg: Öğretmen yeterlilik çerçevesinin kullanımı, yeni öğretmenlerin değerlendirilmesi ile sınırlıdır.
Hollanda: Değerlendirme çerçevesi üst düzey otorite tarafından geliştirilmiştir. Bununla birlikte, okulların bunları kullanma
zorunlulukları yoktur ve nasıl kullanacaklarına dair tam özerklikleri vardır.
İsviçre: Öğretmen değerlendirmesi için kullanılan çerçeveler Kantonlar arasında değişim göstermektedir.

Yukarıda görüldüğü gibi, analiz, Avrupa'da değerlendirmenin genellikle çerçevelerin ve / veya diğer araçların bir
kombinasyonuna dayandığını göstermektedir. Bu, daha önce görüldüğü gibi, değer biçiminin farklı biçimler alması ve
farklı amaçlara sahip olması gerçeğinden kaynaklanabilir. Bunun nedeni, eğitim sistemlerinin, yerel ihtiyaçları yansıtan
yerel veya okul düzeyinde girdilerle bir dereceye kadar tutarlılık sağlayabilen üst düzey yaklaşımları bir araya
getirmesinden de kaynaklanabilir.
Öğretmen değerlendirmesinin genellikle yerel veya okul düzeyinde belirlendiği ülkelerde (bkz. Şekil 5.1), Estonya, belirli
çerçevelerin veya araçların kullanımını bildiren tek örnektir. Buna karşılık, Çek Cumhuriyeti'nde, işverenlerin öğretmen
değerlendirmesini gerçekleştirme zorunluluğuna rağmen, değerlendirme için ortak bir çerçeve bulunmamaktadır.

5.2.3. Değerlendirme yöntemleri ve bilgi kaynakları

Öğretmenler, çeşitli farklı yöntemler ve bilgi kaynakları kullanılarak değerlendirilebilir. Şekil 5.13, en yaygın olarak
kullanılanları göstermektedir ve zorunlu olanlarla değerlendirme uzmanlarının takdirine göre kullanılabilecek olanları
birbirinden ayırmaktadır.
Değerlendiren ve değerlendirilen arasında bir tartışma veya görüşme yapmak, sınıf gözlemi ve öğretmen özdeğerlendirmesi, öğretmen değerlendirmesinin yürütülmesi için en yaygın yöntemlerdir. Çoğu durumda, bunlardan en
az birini kullanmak zorunludur ve her üç ülkede de yönetmelikler tarafından talep edilmektedir.

Şekil 5.13: En üst düzey yönetmeliklere göre, ilköğretim ve genel ortaöğretimde (ISCED 1-3)
öğretmen değerlendirmesinde kullanılan yöntem ve bilgi kaynakları, 2016/17
Öğretmenler ve değerlendirici
arasında diyalog/görüşme
Sınıf Gözlemi
Öğretmen öz-değerlendirmesi
Öğrenci sonuçları
Öğrenci anketleri
Veli anketleri
Öğretmen testi
Diğer

Zorunlu

İsteğe bağlı  Yerel veya okul özerkliği  Öğretmen değerlendirmesi yoktur

Kaynak: Eurydice.
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Açıklayıcı not (Şekil 5.13)
Zorunlu olması, mevzuatın veya diğer resmi belgelerin, öğretmen değerlendirmesinin bir parçası olarak kullanılacak yöntem veya bilgi
kaynağını gerektirdiği anlamına gelir. İsteğe bağlı, belirli yöntem veya kaynağı kullanıp kullanmadıklarına ya da mevzuatta
bulunmamalarına rağmen, değerlendirme uzmanlarının takdir yetkisine bırakılmasının, bu yöntemlerin değerlendirme uzmanları tarafından
kullanıldığına dair kanıtlar olduğu anlamına gelir. Şekil sadece normal değerlendirme prosedürlerini göstermektedir; Ciddi derecede düşük
performans veya kötü davranış durumları gibi istisnai durumları kapsamaz.

Yunanistan: Şekil sadece yeni öğretmenlerin değerlendirilmesine atıfta bulunmaktadır. Hizmet içi öğretmen
değerlendirmesi konusundaki mevzuat mevcuttur ancak uygulama halen incelenmek üzere askıya alınmış
durumdadır.
İtalya: Deneme süresi sonunda, öğretmen öz-değerlendirme, sınıf gözlemi ve değerlendirme komitesi ile
görüşme yapılması zorunludur.
Portekiz: Bir önceki değerlendirmede performansının kabul edilebilir seviyenin altında olduğu kabul edilen
öğretmenlerin ve en yüksek puanı almayı umut eden öğretmenlerin (Mükemmel) değerlendirilmesi için sınıf
gözlemi zorunludur.
Daha az kullanılan yöntemler, öğrenci çıktılarının ve öğrenci veya ebeveyn anketlerinin kullanılmasıdır. Ayrıca,
bu yöntemlerin kullanıldığı çoğu durumda, isteğe bağlı olarak belirtilir. Öğrenci çıktılarının kullanımı sadece
dört ülkede (İrlanda, Litvanya, Arnavutluk ve eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti) zorunlu iken,
ebeveynlerin ve öğrencilerin görüşleri sadece Karadağ'da düzenli olarak alınmaktadır.
Öğretmen testi aynı derecede nadirdir. Belçika (Flaman Topluluğu) ve Arnavutluk'ta bir olasılık iken
Hırvatistan'da (yeni öğretmenlerin değerlendirilmesiyle sınırlı) ve Romanya'da bir zorunluluktur. Son olarak, az
sayıda ülkede, pedagojik materyal (ders planları, vb.), portfolyolar veya yazılı kayıtlar veya ilave başarıların
kanıtları dahil olmak üzere diğer araçlar veya bilgi kaynakları dikkate alınabilir. Örneğin:

Yunanistan'da okul müdürü, iki yıllık deneme süresi boyunca öğretmen performansıyla ilgili bir rapor hazırlar ve ilgili Bölgesel Hizmet
Konseyine sunar. Performansın yetersiz olduğu belirtilmedikçe, Konseyin olumlu önerisinin ardından yeni öğretmen daimi bir
öğretmen statüsü kazanır.
Sırbistan'da, öğretmenleri sınıflarında gözlemlemenin yanı sıra, değerlendiriciler ders planları ve öğretmenlik günlükleri gibi pedagojik
belgelerin kalitesini de değerlendirmektedir.

Değerlendirmenin yerel veya okul düzeyinde belirlendiği ülkeler arasında, okul lideri ile yapılan
görüşme en yaygın yaklaşım olarak görülmektedir. Bununla birlikte, diğer yöntemlerin de kullanıldığı
konusunda bazı kanıtlar vardır.
Nusche ve arkadaşlarına göre (2011), örneğin, öğretmen değerlendirmesinin yerel veya okul düzeyinde belirlendiği Norveç'te, öğrenci
geri bildirimi önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenler, kendileri, okulları ve belediyeleri hakkında, kendi öğrenci anketleri aracılığıyla
sınıflardaki öğrenme ortamında geri bildirim toplarlar.

Öğretmen değerlendirmesi için bilgi araçlarının veya bilgi kaynaklarının bir kombinasyonunun
kullanılması şartı da yaygındır. Çoğu durumda, değerlendirme uzmanı ile yapılan görüşme, sınıf
gözlemiyle ve birkaç durumda öğretmen öz-değerlendirmesi ile eşleştirilir. Ancak, 10 ülkede ihtiyaçlar
sadece bir yaklaşımla sınırlıdır ve değerlendirme uzmanlarını diğer yaklaşımların kullanımına karar
vermekte serbest bırakmaktadır. Bunların altısında, tek şart, öğretmen ve değerlendirme uzmanı
(Belçika (Almanca konuşan ve Flaman Toplulukları), Lüksemburg, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere) ve
Bosna Hersek) arasında bir görüşme veya tartışmadır; Almanya, Kıbrıs ve Avusturya'da sınıf
gözlemidir; ve Portekiz'de, öğretmen öz-değerlendirmesidir. Yunanistan'da tek zorunlu unsur, okul
müdürü tarafından bir değerlendirme raporunun hazırlanmasıdır. Çoğu ülkede en az bir yöntem
zorunlu olmakla birlikte, İtalya (ödüller verme değerlendirmesi), Polonya ve Slovakya'da,
değerlendirme uzmanlarının değerlendirmenin nasıl yürütüleceğine karar verme özgürlüğü vardır.
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5.2.4. Derecelendirme sistemleri
Öğretmen değerlendirmesinin uygulanmasına ilişkin son bir nokta, öğretmenlerin süreç sonunda resmi
bir sayısal veya tanımlayıcı sistem kullanılarak derecelendirilip derecelendirilmedikleridir. Bu tür
derecelendirme sistemi genellikle deneme süresi / başlangıç programı sonunda değerlendirme için
kullanılmaz. Kariyerinin bu aşamasında, öğretmenler genellikle herhangi bir nicel veya nitel işaretleme
olmaksızın olumlu veya olumsuz bir değerlendirme alırlar. Hizmet-içi öğretmen değerlendirmesi ise,
öğretme yetkinliğinin basit bir teyitinin ötesine geçen bir derecelendirme sistemi içinde bir nihaî
derecelendirme ile sonuçlanabilir, ancak bunun yerine farklı öğretmen performansı seviyelerini
oluşturmayı amaçlar.
Sadece hizmet içi öğretmen değerlendirmesi ile ilgilenen Şekil 5.14, örgün değerlendirme sistemlerinin
Avrupa eğitim sistemlerinin yarısından daha azında bulunduğunu göstermektedir. Yaklaşımlar
değişebilir ve derecelendirmeler farklı şekillerde ifade edilebilir.
Örneğin, Fransa'nın ortaokul öğretmenleri 100'lük bir ölçekte değerlendirilir, ve bu derecelendirmenin % 40'ı okul lideri ve% 60'ı da
müfettiş tarafından yapılmaktadır.
Polonya'da, “performans değerlendirmesi” yazılı olarak verilir ve aşağıdaki açıklayıcı notlardan biriyle sonuçlanır: ‘olağanüstü’; 'pozitif';
veya ‘negatif’.
Slovenya'da düzenli değerlendirme ölçeği beşten, Karadağ'da ise 10'un üzerindedir.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve Galler), değerlendirme alfa nümerik bir not veya öğretmen sıralaması ile sonuçlanmaz; bununla birlikte,
öğretmenin maaşının artmasınıformüle eder.

Şekil 5.14: İlköğretim ve genel ortaöğretimde (ISCED 1-3) hizmet içi öğretmen değerlendirmesi için
resmi derecelendirme sistemlerinin en üst düzey yönetmeliklere göre uygulanması, 2016/17

Derecelendirme sistemi
kullanılmıştır
Derecelendirme sistemi
kullanılmamıştır
Öğretmen
değerlendirmesi yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Şekil sadece normal değerlendirme prosedürlerini göstermektedir; Ciddi derecede düşük performans veya kötü davranış
durumları gibi istisnai durumları kapsamaz.
Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE nl): Mevzuatta öngörülen tek derecelendirme, 'Yetersiz' dir ve bunun sonucunda öğretmen istihdamı üzerinde olası
sonuçları vardır.
Yunanistan: Hizmet içi öğretmen değerlendirmesine ilişkin mevzuat mevcuttur ancak uygulama halen devam etmekte olan bir
inceleme beklemektedir.
Slovenya: Derecelendirme sistemi sadece düzenli değerlendirme için kullanılır.
Karadağ: Dış değerlendirme için derecelendirme sistemi kullanılır.
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EKLER
Ek 1 – Öğretmen kariyer yapısındaki seviyeler ve maaşlara etkileri
Öğretmenlerin kariyer yapısındaki seviyeler ve maaşlar, ilköğretim ve genel ortaöğretim üzerindeki etkileri (ISCED 1-3),
2016/17 (bakınız Şekil 4.1 ve 4.2)
Kariyer seviyeleri

Kariyer ilerlemesi ve maaşlar

BE fr

Düz Kariyer Yapısı

(-)

BE de

Düz Kariyer Yapısı

(-)

BE nl

Düz Kariyer Yapısı

BG

(-)

1. Öğretmen (uchitel);
2. Kıdemli Öğretmen (starshi uchitel);
3. Baş Öğretmen (glaven uchitel).

Bulgaristan'da, Halk Eğitimine İlişkin 2016 Toplu İş Sözleşmesi, her bir
pozisyon için temel aylık maaşları belirlemektedir: Bir 'Öğretmen' için BNG
660 (uchitel), 'Kıdemli Öğretmen' için BGN 688 (starshi uchitel) ve 'Baş
Öğretmen için BGN 726 '(Glaven Uchitel).

CZ

Düz Kariyer Yapısı

(-)

DK

Düz Kariyer Yapısı

(-)

DE

Sadece ISCED 3 Seviyesinde öğretmek için nitelendirilmiş öğretmenler Almanya'da, çok seviyeli kariyer sistemi sadece ISCED 3'te öğretme
için:
yetkisine sahip öğretmenler için geçerlidir. Bu 'Öğretmenler' (Studienrat)
1. Öğretmen (Studienrat);
genellikle A12 maaş grubunda başlar, A13'teki “Kıdemli
2. Kıdemli Öğretmen (Oberstudienrat);
Öğretmen” (Oberstudienrat) olduklarında A13 maaş grubuna geçer ve
3. Çalışma Şefi (Studiendirektor).
“Çalışma Şefi” olarak A14 maaş grubunda maaş alır (Studiendirektor).

EE

1. Öğretmen (õpetaja);
2. Kıdemli Öğretmen (vanemõpetaja);
3. Usta öğretmen (meisterõpetaja).

IE

İrlanda'da, öğretmenler, promosyona bağlı olarak artan maaşın üstüne
1. Öğretmen;
çeşitli ödenekler almaktadır. Kariyer seviyesine göre asgari ödenekler
2. Asistan Öğretmen II (ISCED 1)/Özel Yetkili Öğretmen (ISCED2aşağıdaki gibidir: ikinci seviye için 3 769, üçüncü seviye için 8 520 €,
3. 3);
4. Asistan Öğretmen I (ISCED 1)/Asistan Müdür Yardımcısı (ISCED 2-3);dördüncü için 3 769 € ve beşinci için 9 310 €.
5. Müdür Yardımcısı;
6. Müdür.

EL

Düz Kariyer Yapısı

ES

Düz Kariyer Yapısı

Maaşa etkisi yoktur.

(-)
(-)

FR

1. Öğretmen (professeur);
2a. Öğretmen Eğiticisi (maître-formateur (ISCED 1)/ professeur
formateur académique (ISCED 2-3));
OR
2b. Pedagojik Danışman conseiller pédagogique (ISCED 1)/tuteur
des professeurs stagiaires (ISCED 2-3)).

Öğretmenler, promosyona bağlı olarak artan maaşlarının üstüne çeşitli
ödenekler alırlar. ISCED 1'de, yıllık ödeneğe “Öğretmen
Eğitmeni” (maître-formateur) için 1 250 € ve “Pedagojik
Danışman” (conseiller pédagogique) için 1 000 € 'ya karşılık gelir. ISCED
2-3'te, yıllık ödenek “Öğretmen Eğitmeni” (professeur formateur
académique) için 834 € ve “Pedagojik Danışman” (stajyer stadyumları)
için kursiyer başına 1 250 € 'ya karşılık gelir.

HR

1. Stajyer Öğretmen (učitelj (ISCED 1)/professor (ISCED 2-3) –
početnik);
2. Öğretmen (učitelj (ISCED 1)/professor (ISCED 2-3);
3. Öğretmen Mentörü (učitelj (ISCED 1)/professor (ISCED 2-3) –
mentor);
4. Öğretmen Danışmanı (učitelj (ISCED 1)/professor (ISCED 2-3) –
savjetnik).

Hırvatistan'da, dört seviyeli ölçeğin nominal maaş oranları bir 'Öğretmen
Adayı' (učitelj / profesör - početnik) için 1.0, bir 'Öğretmen' için 1.1 (učitelj /
profesör), bir 'Öğretmen Mentoru' için 1.12'dir (učitelj) / profesör - mentor)
ve 'Öğretmen Danışmanı' için 1.18 (učitelj / profesör - savjetnik). Ancak bu
değerler hizmetteki yıl sayısı nedeniyle maaş farkı içermez.

IT

Düz Kariyer Yapısı
1. Öğretmen (daskalos (ISCED 1)/kathigitis (ISCED 2-3));
2. Müdür Yardımcısı (boithos diefhintis);
3. Müdür (diefthintis) (ISCED 1)/ Müdür Yardımcısı A’ (boithos
diefthintis A΄(ISCED 2-3)).

CY

LV

(-)
Kıbrıs'ta her kariyer seviyesi farklı bir maaş skalası izlemektedir. ISCED
1'de bir 'Öğretmen' maaşı (daskalos) 'Müdür Yardımcısı' için 39 508 ve 61
659 € 'arasında bir' Müdür Yardımcısı '(boithos diefhintis) için 23 885 € ve
51 345 € arasındadır. diefhintis) 43 € 850 ve 69 € 220 arasında. ISCED
2-3'te, bir 'Öğretmen' maaşı (kathigitis) arasında 23 885 € ile 58 107 €
arasında, bir 'Baş Öğretmen Yardımcısı' (boithos diefhintis) arasında € 43
851 ve 64 666, “Baş Öğretmen A” (boithos diefhintis A΄) için 43 851 € ve
69 220 € arasındadır.
Letonya'da, “Kalite Seviyeleri” 1 ve 2 için özel bir ödenek yoktur. Ancak,
öğretmenlerin “Kalite Seviyeleri” 3, 4 veya 5'e terfi ettikleri, promosyona
bağlı olarak maaşlarının üstünde belirli bir karşılık alır. "Kalite Seviye 3"
için 45 €, "Kalite Seviyesi 4" için 114 € ve "Kalite Seviyesi 5" için 140 €
'dır.

1. Öğretmen (skolotājs);
2. 1. Seviye Öğretmen (skolotājs – 1. kvalitātes pakāpe);
3. 2. Seviye Öğretmen (skolotājs – 2. kvalitātes pakāpe);
4. 3. Seviye Öğretmen (skolotājs – 3. kvalitātes pakāpe);
5. 4. Seviye Öğretmen skolotājs – 4. kvalitātes pakāpe);
6. 5. Seviye Öğretmen skolotājs – 5. kvalitātes pakāpe).

105

Avrupa'da Öğretmenlik Kariyeri: Erişim, Devamlılık ve Destek

LT

Kariyer seviyeleri

Kariyer İlerlemesi ve Maaşlar

1. Öğretmen (mokytojas);
2. Kıdemli Öğretmen (vyresnysis mokytojas);
3. Metodoloji öğretmeni (mokytojas metodininkas);
4. Uzman Öğretmen (mokytojas ekspertas).

Litvanya'da, beş seviyeli ölçeğin nominal maaş oranları
“Öğretmen” (mokytojas) için 3.18 ile 3.30 arasında, “Kıdemli Öğretmen”
için 3.46 ve 3.70 arasında (vyresnysis mokytojas), “Metodoloji için 3.70 ile
3.96 arasındadır. Öğretmen '(mokytojas metodininkas),' Uzman Öğretmen
'için 4.20 ile 4.47 arasındadır (mokytojas ekspertas).

LU

Flat career structure

(-)

HU

1. Stajyer Öğretmen (gyakornok);
2. 1. Öğretmen (pedagógus I);
3. 2. Öğretmen (pedagógus II);
4. Usta öğretmen (mester pedagógus).

Macaristan'da, asgari maaş oranları bir 'Öğretmen Adayı' (gyakornok), 1.2
'Öğretmen I' (pedagógus I) için 1.2, bir 'Öğretmen II' (pedagógus II) için
1.5, bir 'Ana Öğretmen için 2.0'dır. '(mester pedagógus).
Geçici beş yıllık 'Öğretmen Araştırmacı' statüsü için (kutatótanár), nominal
asgari maaş oranı 2.2'dir.

MT

1. Öğretmen
2. Bölüm Başkanı.

Bir “Bölüm Başkanı” nın başlangıç maaşı, meslekte 16 yıllık hizmet veren
bir “Öğretmen” maaşı ile aynıdır.

NL
AT
PL

PT
RO

SI

SK

FI

Üst düzey yönetmelik yok

(-)

Düz Kariyer Yapısı

(-)

1. Stajyer Öğretmen (nauczyciel stażysta);
2. Sözleşme Öğretmeni (nauczyciel kontraktowy);
3. Atanan Öğretmen (nauczyciel mianowany);
4. İmtiyazlı Öğretmen (nauczyciel dyplomowany).

Polonya'da, belirli bir kariyer seviyesinde öğretmenlerin ortalama maaşı,
Bütçe Kanunu'ndaki öğretmenler için her yıl belirlenen referans miktarının
aşağıdaki yüzdesine eşit olmalıdır: ‘Stajyer Öğretmen” (nauczyciel
stażysta) için% 100; Bir “Sözleşme Öğretmeni” için% 111 (nauczyciel
kontraktowy); “Atanan Öğretmen” (nauczyciel mianowany) için% 144 ve
“İmtiyazlı Öğretmen” (nauczyciel dyplomowany) için % 184 dür.

Düz Kariyer Yapısı

(-)

1. Başlangıç Öğretmeni (profesor debutant);
2. Öğretmen (profesor cu definitivare în învățământ);
3. Seviye II Öğretmeni olan Öğretmen (profesor gradul II);
4. Seviye I Öğretmeni (profesor gradul I).
1. Öğretmen (učitelj);
2. Öğretmen Mentoru (učitelj akıl hocası);
3. Öğretmen Danışmanı (učitelj svetovalec);
4. Öğretmen Danışmanı (učitelj svetnik).

‘Başlangıç Öğretmeni’ (profesor debutant) için asgari maaş 440 € ve
‘Öğretmen’ (profesor cu definitivare în învățământ), € 480'dir. Üst
seviyelerin bilgileri merkezi olarak tanımlanmamıştır.

1. Başlangıç Öğretmeni (začínajúci učiteľ);
2. Bağımsız Öğretmen (samostatný pedagogický zamestnanec);
3. İlk Tasvire Sahip Öğretmen (pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou);
4. İkinci Teyit Öğretmeni (pedagogický zamestnanec s druhou
atestáciou).

Slovakya'da, 'Başlangıç Öğretmeni' (začínajúci učiteľ) için asgari yasal
brüt maaş 690 € 'dur.' Bağımsız Öğretmen '(samostatný pedagogický
zamestnanec) için 753 €,' İlk Öğretmeni 'için ise 843 Euro'dur. Teyit
'(pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou) ve' İkinci Attestation ile
Öğretmen 'için 944 € (pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou).
Ancak, bu değerler hizmetteki yıl sayısı nedeniyle maaş farkı içermez.

Slovenya'da, kamu sektöründe tüm çalışanlar için 65 dereceli bir ortak
maaş ölçeği bulunmaktadır. Asgari maaş notu bir 'Öğretmen' (učitelj) için
30, bir 'Öğretmen Akıl hocası' için 33, 'Öğretmen Danışmanı' için 35, ve
'Öğretmen Danışmanı' için 38 tir (učitelj svetnik) .

Düz Kariyer Yapısı

(-)

SE

1. Öğretmen lärare);
2. İlk Öğretmen (förstlärare).

İşveren örgütleri ile öğretmen sendikaları arasındaki merkezi
anlaşmalarda maaşların bireysel olarak müzakere edildiği İsveç'te maaş
ölçeği yoktur. Okul müdürü tarafından “İlk Öğretmen” (förstlärare)
pozisyonuna terfi eden öğretmenler, genellikle maaş artışlarından
yararlanırlar.

UKENG/
WLS

1. Niteliksiz Öğretmen Ödeneği Aralığı;
2. Ana Ödeme Aralığı - Üst Ödeme
Aralığı;
3. Lider Uygulayıcı Aralığı.

İngiltere ve Galler'de, Okul Öğretmenlerinin Ödeme ve Koşullar Belgesi,
mevcut dört maaş aralığının her birindeki maksimum ve minimum puanları
tanımlar: Niteliksiz Öğretmen Aralığı, Ana Ücret Aralığı, Üst Ödeme
Aralığı ve Lider Uygulayıcılar için Ücret Aralığı. Okullar, her bir aralık
içinde herhangi bir bireysel gönderi için ödeme seviyesini belirleyecekleri
üzerinde özerkliğe sahiptir.

UKNIR

Düz Kariyer Yapısı

(-)
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Ekler
Kariyer seviyeleri

Kariyer İlerlemesi ve Maaşlar

UKSCT

1. Sınıf Ana Öğretmeni
2. Baş Öğretmen
3. Müdür Yardımcısı
4. Müdür.

İskoçya'da, temel ücret “Ana Sınıf Öğretmeni” için 26 895 GBP, “Baş
Öğretmen” için 38 991 GBP ve “Depute Headteacher” için 44 223 GBP'dir.
Tanıtılan gönderiler (‘Temel Öğretmen’, ‘Başöğretmen Başı’ ve
“Öğrenmenin“ gönderenleri ”), bireysel olarak boyutlandırılır ve yayının
yönetim sorumluluklarına bağlı olarak uygun ödeme aralığında bir noktaya
ayrılır.

AL

1. Öğretmen (mësues);
2. Nitelikli Öğretmen (mësues i kualifikuar);
3. Uzman Öğretmen (mësues uzmanı);
4. Usta Öğretmen (mësues mjeshtër).

Arnavutluk'ta, bir "Nitelikli Öğretmen" (mësues i kualifikuar) bir "Öğretmen"
e kıyasla% 5'lik bir maaş artışı kazanır. Bir “Uzman Öğretmen” (uzman
öğretmen) bir “Nitelikli Öğretmen” (mësues i kualifikuar) 'dan% 10 daha
fazla ve bir "Yüksek Lisans Öğretmeni" (mësues mjeshtër) bir "Uzman
Öğretmen" (mësues uzmanı)' den % 10 daha fazla alır.

BA

Düz Kariyer Yapısı

(-)

CH

Düz Kariyer Yapısı

(-)

FY

Düz Kariyer Yapısı

(-)

IS

Düz Kariyer Yapısı

(-)

LI

Düz Kariyer Yapısı

(-)

ME

1. Stajyer Öğretmen (nastavnik pripravnik);
2. Öğretmen (nastavnik);
3. Öğretmen Mentoru (nastavnik akıl hocası);
4. Öğretmen Danışmanı (nastavnik savjetnik);
5. Kıdemli Öğretmen Danışmanı (nastavnik viši
savjetnik);
6. Öğretmen Araştırmacı (nastavnik istraživač).

NO
RS

TR

Bir “Öğretmen Adayı” (nastavnik pripravnik), ‘Öğretmen’in (nastavnik)
maaşının% 80’ini alır.
Temel katsayı, ‘Öğretmen Akıl hocası’ (nastavnik akıl hocası) için 0,3,
‘Öğretmen Danışmanı’ (nastavnik savjetnik) için 0,5 ve ‘Kıdemli Öğretmen
Danışmanı’ (nastavnik viši savjetnik) için 0,7 oranında artırılmıştır. Bir
öğretmen, bu seviyedeki gereksinimleri karşılaması koşuluyla, ardışık
seviyelerden geçmeden “Öğretmen Araştırmacı” (nastavnik istraživač)
olarak aday gösterilebilir. Temel katsayı 0,8 artırılmıştır.

Düz Kariyer Yapısı

(-)

1. Öğretmen (nastavnik);
2. Pedagojik Danışman (pedagoški savetnik);
3. Bağımsız Pedagojik Danışman (samostalni pedagoški savetnik);
4. Daha Yüksek Pedagojik Danışman (viši pedagoški savetnik);
5. Kıdemli Pedagojik Danışman (visoki pedagoški savetnik).
Düz Kariyer Yapısı

Maaş üzerinde etkisi yoktur.

(-)

Açıklayıcı Not
Tablo, ulusal mevzuatta tarif edildiği gibi çok seviyeli kariyer yapılarında çeşitli kariyer seviyelerine değinmektedir. Bazı
durumlarda, ilk kariyer seviyesi, öğretmenin halihazırda tam nitelikli bir öğretmen olarak kabul edilebileceği ya da edilmediği
başlangıç dönemine karşılık gelmektedir.
Tabloda belirtilen tutarlar başka bir para birimine çevrilmemiştir ve bu nedenle ülkeler arasında karşılaştırılabilir değildir. Sadece
kariyer düzeylerinde maaş ilerlemesinin bir belirtisini sağlamak için tasarlanmıştır.

Ülkeye özgü notlar
Letonya: 2017/18 itibarıyla, “Kalite Seviyeleri” sayısı üçe indirilmiştir.
Romanya: İlk kariyer seviyesi, titularizare sınavından sonra başlar.
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti: 2016/17 döneminde Çok Düzeyeli bir kariyer yapısı tanıtılmalı, ancak bu reform bütçe
kısıtları nedeniyle uygulanmamıştır. Kariyer seviyeleri - uygulanmayan mevzuata göre - şu şekildedir: 1. 'Öğretmen
Adayı' (nastavnik pripravnik), 2. 'Öğretmen' (nastavnik), 3. 'Öğretmen Mentoru' (nastavnik akıl hocası) ve 4. ' Öğretmen
Danışmanı '(nastavnik sovetnik).
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Ek 2 - Öğretmen Yeterlik Çerçeveleri
Üst düzey yetkililer, ilkokul ve genel ortaöğretim (ISCED 1-3), 2016/17 (Veriler Şekil 4.7) tarafından verilen mevcut öğretmen
yeterlilik çerçeveleri

BE fr

BE de
BE nl

BG

İsim

Link

• İlk ve ortaöğretim öğretmenleri için ilköğretimde
12/12/2000 sayılı Karar
• Lise öğretmenleri için başlangıç eğitimi 21/02/2001
sayılı Karar

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25501_000.pdf

(-)

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25595_000.pdf
(-)

• Öğretmenlerin temel yeterliliklerine ilişkin 5/10/2007
kararı
• Öğretmenlerin profesyonel profiline 5/10/2007 kararı
(-)

http://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13952
http://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13942
(-)

CZ

• Yükseköğretimde eğitim alanlarında 24/08/2016
tarihli 275/2016 nolu hükümet düzenlemesi

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=275/2016&typeLaw=zakon&what=Cislo_z
akona_smlouvy

DK

• Temel eğitim için öğretmenlerin eğitimi konusunda
yönetici kararı (2013, güncellenmiş 2015)
• Lise öğretmenlerinin eğitimi için üniversiteler için
kılavuzlar (2016)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218

• Eğitim bilimlerinde öğretmen eğitimi için standartlar
(2004)
• Tüm Eyaletlere uygulanan öğretmen eğitiminde konuyla
ilgili çalışmalar ve konuyla ilgili didaktikleri için ortak
içerik gereksinimleri (2008; 2017'de güncellendi)

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluess
e/2004/2004_12_16-Standards-LehrerbildungBildungswissenschaften.pdf

EE

• ‘Öğretmenler’, ‘Üst Düzey Öğretmenler’ (7.
Seviye EQF) ve ‘Usta Öğretmenler için mesleki
standartlar (8. Seviye EQF) (2013)

http://www.kutsekoda.ee/en/kutsesysteem/tutvustus/kutsestandardid_en
g

IE

• Öğretmenler için profesyonel davranış kuralları
(2006; güncellenen 2016)

www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Fitness-to-Teach/Code-ofProfessional-Conduct-for-Teachers1.pdf

DE

EL
ES

(-)

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=29265

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluess
e/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf

(-)

• Resmi yüksek öğretim diplomalarının ilköğretimde
profesyonel öğretmen olmaları için akreditasyon
şartlarının oluşturulması için 27/12/2007 tarihli ECI /
3857/2007
• Resmi yükseköğretim diplomalarının orta öğretimde
profesyonel öğretmen olmaları için akreditasyon
şartlarının oluşturulması için 27/12/2007 tarihli ECI /
3858/2007
• Castilla y Léon için: Öğretmenlerin mesleki yeterlilik
standartları

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53747-53750.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53751-53753.pdf

ES:
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Modelo_de_Competencias_
Profesionales_del_Profesorado_Definitivo_JCyL.pdf
EN:
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Modelo%20de%20Compete
ncias%20Profesionales%20del%20Profesorado%20_traducido_Def.pdf

FR

• Eğitim personeli için yeterlilik çerçevesinde 01/07/2013
tarihli karar

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=730
66

HR

(-)

(-)
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İsim
IT

Link

http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_i
• Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri
niziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf
için başlangıç öğretmenlik eğitiminin tanımı,
gereksinimleri ve modaliteleri hakkında 10/09/2010
tarih ve 249 sayılı karar
• 27.01.2015 tarih ve 850 sayılı kararnamenin, öğretmen http://neoassunti.indire.it/2018/files/DM_850_27_10_2015.pdf
ve diğer eğitim personelinin başlangıç ve deneme
süresi boyunca hedefleri, değerlendirilmesi, eğitim ve
değerlendirme kriterleri ile ilgili kararı
• 2016-2019 öğretmen eğitimi planı
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf

CY

(-)

(-)

LV

• Öğretmenlerin mesleki faaliyetlerinin kalitesini
değerlendirmek için prosedür (2014)

https://m.likumi.lv/doc.php?id=267580

LT

• Profesyonel öğretmen yeterliklerinin tanımı
(2007; şu anda güncellenmektedir)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291726

LU

• Öğretmen Yeterlik Çerçeveleri

https://ssl.education.lu/ifen/documents/10180/730302/Referentiel%20de
%20competences.pdf

HU

• Öğretmenler için terfi sistemi ve devlet memuru
statüsü hakkında 326/2013 sayılı kararname

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300326.kor

MT

(-)

NL

• Eğitim personeli için gereklilikler hakkında karar (2005;
2016 da güncellenmiştir.)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018692/2016-08-01

AT

• Üniversite eğitimi veren üniversite yüksekokullarının
organizasyonuna ilişkin Federal yasa (2005;
güncellenen 2017)
• Öğretmen mesleki yeterlikleri (Kalkınma Konseyi
Önerisi, 2013) (1)

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_129/BG
BLA_2017_I_129.pdf

PL

• İlk öğretmen eğitimi standartlarına ilişkin
17.01.2012 tarihli yönetmelik

http://www.dn.uj.edu.pl/documents/1333504/4915309/17.01.2012_Rozp
.MNiSW_standardy_ksztalcenia_dla_nauczycieli.pdf

PT

• Öğretmenlerin mesleki performansının genel profili
hakkında 240/2001 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname (ISCED 0-3)
• 241/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname - Okul
öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenleri için
profesyonel performans profilleri (ISCED 0-1)

https://dre.pt/web/guest/pesquisa//search/631837/details/normal?q=decreto+lei+240%2F2001

RO

• Üniversite öncesi eğitim kadrosu için sürekli eğitim
metodolojisi hakkında 07/10/2011 sayılı yasa

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/InvatamantPreuniversitar/2016/resurse%20umane/formarea%20continua/OM%205
561_2011%20Metodologie%20privind%20formarea%20continu%C4%8
3%20a%20personalului%20din%20%C3%AEnv%20preuniv.pdf

SI

• Eğitim alanındaki profesyonel personel için staj kuralları http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697
(2006)
• Öğretmen eğitimi için çalışma programlarının
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI41
akreditasyonu için kriterler (2011)

SK

FI
SE

o
o
o

(-)

Çalışma alanlarının tanımı (2002):
1.1.1. Akademik konuların öğretilmesi
1.1.5. Okul öncesi ve birincil pedagoji

http://www.qsr.or.at/dokumente/1869-20140529-092429Professionelle_Kompetenzen_von_PaedagogInnen__Zielperspektive.pd
f

https://dre.pt/web/guest/pesquisa//search/631843/details/normal?q=decreto+lei+241%2F2001

http://www.akredkom.sk/isac/public/odbory/1/1.1/1.1.1.doc
http://www.akredkom.sk/isac/public/odbory/1/1.1/1.1.5.doc

(-)

(-)
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

• Yüksek Öğretim Yönetmeliği (1993)

1

( ) Bu belge resmi bir statüye sahip değildir ve sadece bilgi için burada belirtilmiştir. Raporda dikkate alınmaz.
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İsim

Link

UKENG

• Öğretmenlerin standartları (2011)

https://www.gov.uk/government/publications/teachers-standards

UKWLS

•

Nitelikli bir öğretmen olmak: rehberlik el kitabı
(2009)
• Eğitim uygulayıcıları için revize profesyonel
standartlar (2011)

http://gov.wales/docs/dcells/publications/090915becomingateacheren.p
df

UKNIR

• Öğretim: Yansıtıcı meslek - Kuzey İrlanda öğretmen
yeterliklerini birleştirmek (2007)

http://www.gtcni.org.uk/index.cfm/area/information/page/ProfStandard

UKSCT

• Kayıt standartları (2012)
• Profesyonellik ve davranış kuralları (2012)

http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/the-standards/standards-forregistration-1212.pdf

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/140630revised-professional-standards-en.pdf

http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/teacher-regulation/copac-0412.pdf
AL

(-)

(-)

BA

(-)

(-)

CH

FY

• Okul öncesi ve ilköğretim öğretmenleri için
diplomaların tanınmasına dair yönetmelik (1999)
• Ortaöğretim öğretmenleri için diplomaların
tanınmasına dair yönetmelik (1999)
• Lise öğretmenleri için diplomaların tanınması
hakkında yönetmelik (1998)

http://edudoc.ch/record/29976/files/Regl_AK_VS_PS_f.pdf

• İlk ve orta dereceli okullarda öğretmenlerin temel
yeterliliklerine yönelik kural kitabı (2015)

http://bro.gov.mk/docs/pravilnici/Pravilnik%20za%20osnovnite%20profe
sionalni%20kompetencii%20na%20nastavnicite.pdf

http://edudoc.ch/record/29979/files/Regl_SekI_f.pdf
http://edudoc.ch/record/38131/files/AK_Mat_f.pdf

IS

(-)

(-)

LI

(-)

(-)

ME

• Öğretmenler ve okul müdürleri için yeterlilik çerçevesi
(2016)

http://www.zzs.gov.me/naslovna/168346/NACIONALNI-SAVJET-ZAOBRAZOVANJE-USVOJIO-STANDARDE-KOMPETENCIJA-ZANASTAVNIKE-I-DIREKTORE-U-VASPITNO-OBRAZOVNIMUSTANOVAMA.html

NO

• 1-7 yaş arası ilk ve orta öğretim öğretmen eğitimi için
çerçeve planı ile ilgili yönetmelikler (2016)
• İlköğretim ve orta öğretim öğretmen eğitimi için 5-10
yaş arası çerçeve planı ile ilgili yönetmelikler (2016)

https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84
cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-fortrinn-1-7---engelsk-oversettelse-l1064431.pdf

RS

• Öğretmenlik mesleğinde yeterlilik standartları ve
öğretmen profesyonel gelişimi (2011)

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Правилник-остандардима-компетенција-за-професију-наставника-и-њиховогпрофесионалног-развоја.pdf

TR

• Öğretmenlik mesleği için genel nitelikler (2010,
güncellenen 2017)

https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/06172441_Ygretme
nlik_Meslegi_Genel_Yeterlikleri.pdf
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Ekler

Ek 3 – Öğretmen Yeterlik Çerçevelerinin Farklı Kullanımları
Üst düzey yetkililer tarafından yayınlanan öğretmen yeterlik çerçevelerinin ilkokul ve genel orta öğretimde (ISCED 1-3),
2016/17farklı kullanımları (Şekil 4.9'daki Veriler)

(-)
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)










(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


(-)


(-)

(-)


(-)

(-)


(-)

(-)

(-)

(-)


(-)
(-)





(-)



(-)

(-)


(-)


(-)

(-)

gelişen SMG
programları

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)





(-)


(-)

(-)

(-)

(-)


(-)

(-)

(-)



(-)

(-)

Bireysel
öğretmenlerin SMG
planlarını
hazırlamak

İndüksiyon
sonunda öğretmen
yeterliklerinin
değerlendirilmesi

Seçim / işe alım
kriterleri

Disiplin
prosedürleri
/
ağır
suistimal
vakaları




(-)







(-)





(-)
(-)


(-)

(-)


(-)

Diğer

Öğretmen terfisi


(-)

(-)





(-)


(-)

(-)

SMG



Öğretmen
değerlendirme /
değerlendirme
kriterleri

BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK-ENG
UK-WLS
UK-NIR
UK-SCT
AL
BA
CH
FY
IS
LI
ME
NO
RS
TR

Mesleğe Giriş

Öğretmen
akreditasyonu /
lisanslama
kriterleri

ITE'nin sonunda
edinilecek öğrenme
çıktılarını
tanımlama

BÖT

















(-)
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(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


(-)
(-)





(-)
(-)





(-)
(-)





(-)
(-)





(-)
(-)





(-)
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(-)
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(-)
(-)

(-)
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(-)
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(-)
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(-)
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(-)
(-)



(-)
(-)


(-)
(-)
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SÖZLÜK
I. Tanımlar
Akreditasyon: Bazı ülkelerde bu, öğretmenlerin resmi sertifikasyon veya öğretme lisansı almak
için katılması gereken zorunlu bir süreçtir. Normalde öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin bir
değerlendirmesini içerir ve oldukça resmi bir süreç olabilir. Bazı durumlarda, indüksiyon
programının sonunda değerlendirme bu sürece girmektedir. Akreditasyon, bir öğretmenin işi
yapabilmesi için resmi onay vermeyi amaçlamaktadır. Bazı eğitim sistemlerinde,
akademisyenler, kariyerleri boyunca en az bir kere yeniden değerlendirilmek üzere
öğretmenlerle yenilenmelidir.
Alternatif yollar: mevcut çalışma bağlamında, bunlar temel başlangıç öğretmenlik eğitim
programlarından ayrı olarak bir öğretmenlik yeterliliğine yol açan herhangi bir yöntemle
ilgilidir. Genellikle alternatif yollar esnek, geleneksel yollardan daha kısadır ve çoğunlukla
mesleki deneyime sahip bireyleri eğitimin içinde veya dışında kazanmış olan istihdama dayalı
eğitim programlarıdır. Bu programlar öğretmenlerin sık sık eksiklikleri ile mücadele etmek ve
diğer profesyonel alanlardan mezunları çekebilmek için kullanılmaktadır.
değerlendirme Uzmanları: Seçilen ilgili veriler temelinde bir değerlendirme kararı
oluşturmaktan sorumlu kişiler.
Temel yasal maaş: ödenek ve mali yardımlar hariç resmi ► maaş ölçeklerinde belirtilen maaş.
Aday listesi: aday öğretmenlerin istihdam için başvuruları en üst düzey veya orta düzey bir
otoriteye sundukları sistem (ler) de bir işe alım yöntemidir, bu da genellikle adayları belirlenen
kriterlere göre sıralar.
Kariyer: Bir kişinin hayatının ilerlemesi için fırsatlar sunan önemli bir süre için yapılan bir
meslek veya meslek.
Kariyer rehberliği: bireylerin mesleklerinde ilerlemelerini yönetmek ve planlamak için
desteklenmesi amaçlanmıştır. ► Sürekli mesleki gelişim sağlama veya pedagojik ve psikolojik
destek ile sınırlı öğretmenler için rehberlik kariyer rehberliği olarak kabul edilmez.
Kariyer yapısı: Bir meslek veya meslek içinde tanınan ilerleme yolu. Kariyer yapıları düz veya çok
seviyeli olabilir. Bir ► maaş ölçeği kariyer yapısına bağlı olabilir, ancak belirleyici özelliği değildir. Ayrıca
bkz. ► Düz kariyer yapısı ve ► Çok seviyeli kariyer yapısı.
Memurlar: Bazı ülkelerde öğretmenler kamu yetkilileri / idaresi (merkezi, bölgesel veya yerel düzeyde)
memur olarak istihdam edilmektedir. İstihdam / görevlendirme, kamu idarelerinin işleyişini düzenleyen
mevzuata uygun olarak, kamu veya özel sektördeki sözleşme ilişkilerinden bağımsız olarak yapılır.
Bazı ülkelerde, öğretmenler bir memur olarak ömür boyu kariyer beklentisi ile atanabilirler. Genellikle
kurumlar arası transferler memur statüsünü etkilemez. Ortak eş anlamlılar: kamu görevlisi, resmi,
görevli. Ayrıca bakınız
► Kamu görevlisi olmayan kamu çalışanı.
Sınıf gözlemi: Değerlendirmeciler tarafından sınıf ortamında öğretmen performansını
değerlendirmek için, genellikle öğretmen değerlendirmesi bağlamında kullanılan bir araçtır.
Sürekli mesleki gelişim (SMG): Bir öğretmenin kariyeri boyunca bilgi, beceri ve tutumlarını
genişletmelerine, geliştirmelerine ve güncellemelerine olanak veren, hizmet içi eğitim. Resmi veya
gayri resmi olabilir ve hem konu bazlı hem de pedagojik eğitimi içerir. Dersler, seminerler, akran
gözlemleri ve öğretmen ağlarından destek gibi farklı formatlar sunulmaktadır.
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Bazı durumlarda, ► sürekli mesleki gelişim faaliyetleri ek niteliklere yol açabilir.
Belirsiz süre sözleşmesi: açık uçlu bir iş sözleşmesidir, yani kesin bir zaman süresi belirtmez. Bazı
ülkelerde, bunlar kalıcı sözleşmeler olarak bilinir. Ayrıca bakınız
► Belirli süreli sözleşme.
►
Gelişim ihtiyaçları: Bir profesyonelin veya profesyonel grubun öğrenme ve geliştirme
gereksinimleri. Bunlar genellikle mevcut yetkinlikleri bir rol için gerekli olan tanınan temel
yeterlilikler veya beceri düzeyleri ile karşılaştırarak ve sonra boşlukları tanımlayarak belirlenir.
Gelişim ihtiyaçları genellikle bir ► sürekli mesleki gelişim / eğitim planına dahil edilir, ki buna
ek olarak bireylerin veya grupların kendi gelişim ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak
stratejileri, görevleri ve yöntemleri tanımlar.
Sözleşmeli statüye sahip çalışanlar: genellikle yerel ve okul yetkilileri tarafından genel istihdam
mevzuatına göre sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenler, ücret ve koşullarla ilgili
merkezi sözleşmeler olsun veya olmasınlar.
İşveren: öğretmenleri atama, çalışma koşullarını belirtme (diğer ortaklarla işbirliği içinde uygun
şekilde) ve bu koşulların yerine getirilmesini sağlama konusunda doğrudan sorumluluğa sahip bir
kuruluştur. Bu, öğretmenlerin maaşlarının ödenmesini sağlamayı da içerir, ancak bu amaç için fonlar,
doğrudan istihdam otoritesinin bütçesinden kaynaklanmayabilir. Bu, okulun kendi içinde, okul müdürü
veya okul yönetim kurulu ile (daha az ya da daha az ölçüde) bulunan kaynakları yönetme
sorumluluğundan ayrı tutulmalıdır. Yedek öğretmenlerin katılımı ve ücretlendirilmesindeki
sorumluluklar raporun kapsamı dışındadır.
İş sözleşmesi: Bakınız ► Sabit süreli sözleşme ve ► Belirsiz süre sözleşmesi.
Değerlendirme
çerçevesi:
genel
olarak
değerlendirilebilecek
(örneğin,
neyi
değerlendireceklerini gösteren) ya da ayrıntılı olabilecek (örneğin neyin değerlendirileceğine,
nasıl değerlendirileceğine, hangi kriterlerin kullanılacağına, hangi standartların kabul edilebilir
olduğuna vb. ► Öğretmen yeterlilik çerçevesi değerlendirme çerçevesi için bir referans noktası
olarak kullanılabilir).
Dış okul değerlendirmesi: değerlendirilmekte olan okulun faaliyetlerine doğrudan dahil
olmayan ve yerel, bölgesel veya üst düzey bir eğitim yetkilisine rapor veren değerlendiriciler
tarafından yürütülür. Öğretim ve öğrenim ve / veya okul yönetiminin tüm yönleri dahil olmak
üzere çok çeşitli okul etkinliklerini kapsar. Uzman denetçiler veya denetçiler tarafından belirli
görevlerle (muhasebe kayıtları, sağlık, güvenlik, arşiv vb. İlgili) yapılan değerlendirme dış okul
değerlendirmesi olarak kabul edilmez. Ayrıca bkz. ► Dahili okul değerlendirmesi.
Mali teşvikler: çalışanlara ek iş yükünü telafi etmek veya aksi takdirde gerçekleşmeyecek
davranışları veya eylemleri teşvik etmek için sağlanan parasal getiri. Bu rapor kapsamında,
kariyer yapısının belli bir seviyesinde öğretmenlere sunulan ilave maaş ödemeleri ve / veya ek
ödenekler dahildir.
Sabit süreli sözleşme: Belirli bir sürenin sonunda sona eren bir iş sözleşmesi türü. Ayrıca bkz.
► Belirsiz süre sözleşmesi.
Düz kariyer yapısı: tüm nitelikli öğretmenlere uygulanan tek kademeli kariyer yapısı. Bir ► maaş
skalası kullanılıyor olabilir, ancak genellikle hizmette harcanan yıllar ve muhtemelen performans ile
ilgilidir. Düz bir kariyer yapısı, bir öğretmenin deneyimlerini genişletmesine veya ek görevler veya
sorumluluklar üstlenmesine izin verebilir.
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Resmi geri bildirim: öğretmen değerlendirmesi bağlamında, performans geri bildirimleri
genellikle yazılı bir raporla resmen sunulur ve öğretmen ya da okulun dosyasında bir kayıt
tutulabilir.
Biçimsel değerlendirme: öğretmen değerlendirmesi bağlamında, biçimlendirici değerlendirme sürecin
gelişimsel boyutuna odaklanır ve öğretmenlerin mesleki becerilerini ve yeteneklerini geliştirmeyi
(örneğin ihtiyaçların belirlenmesi ve mesleki gelişim planlarının uygulanması yoluyla) amaçlamaktadır.
Süreç normal olarak derecelendirmeler veya kararlarla sonuçlanmaz. Ayrıca bakınız ► Genel
değerlendirme.
İleri planlama: öğretmen arzında ve talepteki gelecekteki eğilimlerin tahmininde kullanılan bir süreçtir.
Bu, en olası gelecek senaryolarının gözlem ve tespitine dayanmaktadır. İncelenen veriler arasında,
doğum oranları ve göç gibi demografik projeksiyonlar ile öğretmen adaylarının sayısındaki değişiklikler
ve öğretmenlik mesleği içindeki değişiklikler (personel emekli sayısı, öğretim dışı yayınlara yapılan
transferler vb.) yer almaktadır. Öğretim elemanlarının arz ve talebini ileriye dönük olarak planlamak
uzun, orta ve / veya kısa vadeli temellere odaklanabilir. Planlama politikası, ilgili eğitim sisteminde ilgili
merkezileştirme derecesine (ya da ademi merkeziyete) bağlı olarak ya üst düzey ya da bölgesel /
yerel düzeyde (ya da her ikisi) geliştirilmektedir.
Tam nitelikli öğretmen: başlangıç öğretmenlik eğitimini tamamlamış ve ilgili eğitim seviyesinde
öğretmen olarak istihdam edilecek diğer tüm resmi akreditasyon ve sertifikasyon şartlarını
yerine getiren bir öğretmen.
Genel öğrenme güçlükleri: herhangi bir fiziksel, duyusal veya zihinsel bozukluk ile doğrudan
ilgili olmayan öğrenci öğrenme problemleri; bunun yerine, öğrenme güçlükleri sosyo-kültürel
dezavantaj, öğrenme için sınırlı fırsatlar, evde destek eksikliği, uygunsuz bir müfredat veya ilk
yıllarda yetersiz öğretim gibi dış faktörlerden kaynaklanabilir.
Göreve başlatma: Mesleğe yeni başlayan öğretmenler veya öğretmen adayları için
yapılandırılmış bir destek aşaması. İlk sözleşmesinin başında okulda öğretmen olarak veya
başlangıç öğretmenliği eğitimi çerçevesinde gerçekleşebilir. ► Mesleki eğitim - resmi
başlangıç öğretmen eğitimi programı sırasında ve özellikle de okul içi yerleşimler sırasında ücretlendirilse bile, tümevarım olarak kabul edilmez. Göreve başlatma sırasında, mesleğe yeni
başlayan öğretmenler ya da öğretmen adayları, deneyimli öğretmenlerin görevlerini kısmen ya
da tamamen yerine getirmekte ve faaliyetlerinden dolayı ücretlendirilmektedir. Normalde,
eğitim, değerlendirme ve iyileştirme içerir ve ► bu öğretmenlere yapılandırılmış bir sistem
içinde yardımcı olmak için kişisel, sosyal ve profesyonel destek sağlayan mentor vardır. Bu
süreç en az birkaç ay sürer ve ► deneme süresi boyunca meydana gelebilir.
Dahili okul değerlendirmesi: okula doğrudan katılan bireyler tarafından üstlenilir (okul müdürü
veya öğretim / idari personel ve öğrenciler gibi). Öğretim ve / veya yönetim görevleri
değerlendirilebilir. Ayrıca bkz. ► Harici okul değerlendirmesi.
Görüşme / diyalog: öğretmen değerlendirmesi bağlamında, bu, öğretmen ile değerlendirici
arasındaki doğrudan yüz yüze etkileşimdir, bu sayede bilgi değiş tokuş edilir ve öğretmen
değerlendirilir. Mülakat ya da tartışma, değerlendirme amacına ve değerlendirme çerçevesine
bağlı olarak yapılandırılabilir, yarı yapılandırılabilir ya da açık olabilir.
Okul içi yerleştirme: Gerçek bir çalışma ortamında, genellikle birkaç haftadan fazla sürmeyen
bir yerleştirme (ücretli veya ücretsiz). Bir sınıf öğretmeni tarafından denetlenir, eğitim
kurumundaki öğretmenler tarafından periyodik olarak değerlendirilir. Bu yerleşimler, başlangıç
öğretmenlik eğitiminin bir parçası olan ► mesleki eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Okul içi
yerleşimler ► göreve başlatmadan farklıdır.

Lisans: Bakınız ► Akreditasyon.
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Yöneticiler: yeni meslektaşlarını denetlemek ve değerlendirmek için sorumlulukları olan bir okulda
kıdemli bir öğretmen veya bölüm başkanı.
Yerel otorite: eğitim sorumluluğunu taşıyan bir millet içindeki en düşük bölgesel yönetim seviyesi. Yerel
otorite, genel amaçlı yerel bir makamda eğitim bölümü olabilir veya tek sorumluluğu eğitim olan özel
bir makam olabilir. Ayrıca bakınız ► Üst düzey yetkili ve ► Okul seviyesi.
Mentor: Aynı okulda, başka bir meslektaşına rehberlik ve tavsiye vermekten sorumlu olan bir
öğretmen. Mentorlar, genellikle belirli bir okulda veya işte daha fazla deneyime sahip olmalarına
rağmen, hiyerarşik olarak daha kıdemli olmaları gerekmez.
Mentorluk desteği: daha deneyimli meslektaşları tarafından öğretmenlere sağlanan profesyonel
rehberlik. Mentorluk, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için ► başlangıç aşamasının bir parçası
olabilir. Mentorluk, desteğe ihtiyaç duyan öğretmenler için de kullanılabilir.
Çok seviyeli kariyer yapısı: ► resmi olarak tanımlanmış kariyer seviyeleri ile kariyer yapısı. Bu
seviyeler genellikle bir dizi yetkinlik ve / veya sorumluluk ile tanımlanır. Çok seviyeli bir kariyer
yapısında, farklı kariyer seviyeleri artan karmaşıklık ve daha fazla sorumluluk açısından
yapılandırılmıştır.
Kamu görevlisi olmayan kamu çalışanı: kamu sektöründeki sözleşmeli ilişkilere ilişkin mevzuata uygun
olarak kamu makamları tarafından (merkezi, bölgesel veya yerel düzeyde) istihdam edilen bir
öğretmenin statüsü. Bu tür mevzuat, ► memurlar için geçerli olan bir sözleşme ilişkisinden farklıdır.
İşe alım: Açık iş ilanlarının ilan edilmesi, başvuru talep edilmesi ve adayların seçilmesi olan işe alım
yöntemi. İşe alım genellikle okulun sorumluluğundadır, bazen ► yerel otorite ile bağlantılı olarak.
Akran değerlendirici: Değerlendirilmekte olan öğretmene rol ve hiyerarşi açısından eşit olan
değerlendiriciler olarak hareket eden öğretmenler.
Kalıcı sözleşme: Bakınız ► Belirsiz süre sözleşmesi.
Portfolyo: öğretmenlerin öğretim görevlerinde edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri göstermelerini
sağlayan bir kanıt koleksiyonu. Portföy ► ► kariyer yapısında daha üst seviyelere terfi etmek için
başvuruda bulunurken veya maaş artışını haklı göstermek için kullanılabilir.
Deneme süresi: bir deneme süresi şeklinde geçici bir randevu. Koşullar çalışma yönetmeliklerine bağlı
olarak değişebilir, ancak birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Bu sürenin sonunda, öğretmen bir
final değerlendirmesine tabi olabilir ve eğer başarılı olursa, normal olarak bir ► süresiz süre
sözleşmesi teklif edilebilir.
Mesleki gelişim: bkz. ► Sürekli mesleki gelişim.
Mesleki eğitim: başlangıç öğretmen eğitimi bağlamında, öğretmen adaylarının öğretmen olmak için
gereken teorik ve pratik becerileri sağlar ancak öğretilecek konu (lar) ın akademik bilgilerini içermez.
Psikoloji, öğretim yöntemleri ve metodoloji derslerine ek olarak, mesleki eğitim ► okul içi yerleşimleri
içerir.
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Terfi: ► Çok seviyeli bir kariyer yapısında daha üst bir seviyeye ilerlemek. Bu rapor
bağlamında, okul müdürünün pozisyonuna, öğretmen eğitimcisine, müfettişe veya öğretme
dışındaki diğer görevlere, bu rollerin öğretim görevlerini içermemesi halinde, sadece başka bir
öğretme rolüne terfi etme konusu dikkate alınmaz. Maaş ilerlemesi, bir terfi olarak kendi başına
kabul edilmez.
Değerlendirme: Önceden tanımlanmış bir ölçeğe göre kalite, standart veya performansın
karşılaştırmalı değerlendirmesine dayalı bir sınıflandırma veya sıralama. Değerlendirme
sistemlerinde, bir öğretmenin performansı üzerinde yapılan yargıyı sentezlemek için kullanılır
ve mükemmel, iyi, tatmin edici veya yetersiz gibi terimler kullanarak açıklanabilir.
Yönetmelikler / öneriler (Üst düzey): Hükümet yetkililerinin, alt organların davranışlarını etkilemeye
çalıştıkları başlıca yollardan ikisi. Yönetmelikler hukukun zorunluluğu olan kurallar veya emirlerdir;
otorite kontrolü altındakilerin davranışlarını düzenlemek için bir kamu otoritesi tarafından belirlenir.
Tavsiyeler, alınacak en iyi eylemler için öneriler veya önerilerdir. Genellikle resmi belgelerde
yayınlanır, ancak zorunlu değildir. Eğitim, yönetmelik ve tavsiyelere ilişkin olarak, öğretme ve öğrenme
için belirli araçların, yöntemlerin ve / veya stratejilerin kullanımını sunar veya önerir.
Ödül: Hizmet, çaba veya başarıyı tanımak için verilen veya finansal olarak verilen bir şey.
Öğretmen değerlendirmesi bağlamında, değerlendirme sürecinin olası sonuçlarıdır.
Korumalı fon: Bir bütçenin korunan ve sadece belirli amaçlar için kullanılabilen araçlar.
Maaşlı izin: Öğretmenlere belirli bir süre belirli işlerle ilgili faaliyetlerde bulunma fırsatı veren
bir yokluk süresi. Öğretmenlerin bu tür izinleri genellikle araştırmaya ya da mesleki gelişim
veya belirli bir proje üzerinde çalışmak gibi diğer faaliyetlere de odaklanabilir.
Maaş skalası: Belirli bir kurum veya meslekte dereceli ücretler veya maaşlar. Bir çalışan için
ödenen maaş, performansa, işe harcanan süreye vb. Göre değişebilir, ancak herhangi bir
değişiklik tahsis edilen maaş skalasına dahil edilecektir.
Okul seviyesi: karar verme bağlamında, okulun aldığı kararların okul müdürü, okul kurulu, ana
komite vb. Bir okuldaki bireyler veya kurumlar tarafından alındığı durumlarda belirtilir. Ayrıca
bkz. ► Üst düzey yetkili ve ► Yerel yönetim.
Okul lideri / başkanı: Tek başına veya yönetim kurulu veya konsey gibi idari bir organla birlikte
yönetim veya idarenin sorumluluğunu alan kişi. Koşullara bağlı olarak, ilgili kişi, aynı zamanda,
kurumun genel işleyişinin sorumluluğunu olduğu kadar, bir öğretim taahhüdünü de
içerebilecek eğitim sorumluluklarını da kullanabilir. Bu bağlamda baştaki görevler, zaman
çizelgelemeyi, müfredatın uygulanmasını, neyin öğretileceğine ve kullanılan materyal ve
yöntemlerin yanı sıra öğretmen performansının ve değerlendirmesinin belirlenmesini
kapsayabilir. Bazı mali sorumluluklar da başa verilebilir, ancak bunlar genellikle okula tahsis
edilen kaynakların yönetilmesi ile sınırlıdır.
Standardize edilmiş test: (1) 'in tüm test katılımcılarının aynı soruları cevaplamalarını veya aynı
sorudaki ortak bankadan soruların bir seçimini gerektirdiğini ve (2)' standart 'olarak puanlanmasını
gerektirir. Bireysel öğrencilerin veya öğrenci gruplarının göreceli performansını karşılaştırmayı
mümkün kılan tutarlı bir yaklaşım. Farklı türdeki testler ve değerlendirmeler bu şekilde
“standartlaştırılmış” olsa da, bu terim esas olarak, belirli bir sınıftaki tüm öğrencilere verilen çoktan
seçmeli bir sınav gibi, büyük nüfuslu öğrencilere uygulanan büyük ölçekli testlerle ilişkilidir.
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Öğrenci çıktıları: genellikle geçiş oranları, mezuniyet oranları, tutma oranları vb. Olarak tanımlanır. Bu
veriler, performansı değerlendirmek ve hedefleri karşılayabilmek için öğretmen değerlendirmesi
bağlamında kullanılabilir.
Özetleyici değerlendirme: değerlendirme sürecinin ve hedeflerinin yargısal bir boyutunu içerir.
Genellikle, meslektaşlarla karşılaştırmaya izin veren derecelendirmeler veya yargılarla
sonuçlanır ve kariyer ilerlemesi, ücret artışları, ödüller, yaptırımlar, mesleki gelişim faaliyetleri
vb. İçin hazırlık durumunu belirlemek için kullanılır. Ayrıca bakınız ► Formatif değerlendirme.
Öğretmen değerlendirmesi: Bireysel öğretmenlerin iş ve performansları ile ilgili bir yargı
oluşturmak amacıyla değerlendirilmesi. Hem ► biçimlendirici değerlendirme ve / veya ►
özetleyici değerlendirme olabilir ve genellikle öğretimlerini geliştirmek için onlara rehberlik
etmek ve onlara yardımcı olmaları amaçlanan sözel veya yazılı geri bildirimlerle sonuçlanır.
Bireysel mesleki gelişim planlarına, ► terfiye, maaş ilerlemesine ve diğer resmi ve / veya gayri
resmi sonuçlara yol açabilir.
Öğretmen yeterlilik çerçevesi: Bir öğretmen olarak bir profesyonelin neyi bilmesi gerektiği,
gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını desteklemek ve öğretme işgücünün becerilerini
geliştirmek için kullanılabilecek olan, anlayabileceği ve yapabildiği şeyleri ifade eden bir kriter
çerçecesidir. Bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanımındaki detay seviyesi farklılık gösterebilir.
Öğretmen hareketliliği: Öğretmenler tarafından bir okula ilk atandıktan sonra, okulun içinde ya
da okul bölgeleri arasında başka bir okula geçiş, öğretmenler tarafından başlatılan hareketler
ve eğitim yetkilileri tarafından başlatılan transferler de dahil olmak üzere, öğretmenlerin yaptığı
her türlü hareketi kapsar. Yeni öğretmenler tarafından yapılan hamlelerin yanı sıra
öğretmenlerin kariyerlerinin sonraki aşamalarında ortaya çıkan hareketler de ele alınmaktadır.
Mesleği bırakanlara göre öğretmen hareketliliği, yedek öğretmenlerin görevlendirilmesi ve yeni
öğretmenlerin kısa süreli görevlendirmeleri, bir dizi okula gitmeden önce daimi bir görev
kazanma hakkına sahip değildir.
Öğretmen testi: Öğretmen değerlendirmesi bağlamında, yazılı sınavlar veya sözlü sınavlar
yoluyla öğretmenlerin yeterliliklerini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır.
Üst düzey yetkili: genellikle ulusal (eyalet) düzeyde bulunan belirli bir ülkede eğitimden
sorumlu en üst düzey yetkiyi ifade eder. Bununla birlikte, Belçika, Almanya, İspanya, Birleşik
Krallık ve İsviçre için Communautés, Länder, Comunidades Autónomas, devredilen yönetimler
ve Kantonlar, eğitimle ilgili tüm alanlardan ya da çoğu alandan sorumludur. Bu nedenle, bu
idareler tek sorumluluk sahibi oldukları alanlar için Üst düzey yetkili olarak kabul edilmekte ve
ulusal (devlet) seviyeyle paylaşılan sorumluluk alanları için her ikisi de üst düzey yetkililer
olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bkz. ► Yerel yönetim ve ► Okul seviyesi.
Düşük performans: Öğretmen değerlendirmesi bağlamında tatmin edici olmayan performansı
tanımlamak için kullanılan terimdir. Tatmin edici olmayan performansın göstergesi olarak kabul
edilen özellikler, bu tür yargılara ulaşma biçimleri, ifade edilmiş ve resmileştirilmiş olması ve
sonuçları, söz konusu değerlendirme sistemine bağlıdır ve bir eğitim sisteminden diğerine
farklılık göstermektedir.
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II. ISCED Sınıflandırması
Uluslararası Standart Sınıflandırma Eğitimi (ISCED), ülkeler genelinde eğitim istatistikleri ve
göstergelerinin, tek tip ve uluslararası kabul görmüş tanımlar temelinde karşılaştırılmasını
kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. ISCED'in kapsamı, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel eğitim
ihtiyaçları olanlar da dahil olmak üzere, bunları sağlayan kurum veya kuruluşlar veya bunların teslim
edildiği formlar dikkate alınmaksızın, tüm organize ve sürekli öğrenim olanaklarına uzanmaktadır. Yeni
sınıflandırmaya dayalı ilk istatistiksel veri toplama (ISCED 2011), 2014 yılında gerçekleştirilmiştir
(UNESCO, 1997, UNESCO / OECD / Eurostat, 2013 ve UNESCO / UNESCO İstatistik Enstitüsü,
2011).

ISCED 0: Okul öncesi eğitim
Organize eğitimin ilk aşaması olarak tanımlanan seviye 0'daki (okul öncesi) programlar öncelikle
küçük yaştaki çocukları okul türü bir ortama sokmak, yani ev ile okul temelli bir atmosfer arasında
köprü kurmak için tasarlanmıştır. Bu programların tamamlanmasıyla, çocuklar 1. seviyedeki
(ilköğretim) eğitimlerine devam ederler.
ISCED seviye 0 programları genellikle okul temelli veya bir grup çocuk için (örn. Merkez tabanlı,
toplum temelli, ev tabanlı) başka bir şekilde kurumsallaştırılmıştır.
Erken çocukluk dönemi eğitim gelişimi (ISCED seviye 010), küçük çocuklar için tasarlanmış eğitim
içeriğine sahiptir (0 ila 2 yaş aralığında). Okul öncesi eğitim (ISCED seviye 020) en az 3 yaşında olan
çocuklar için tasarlanmıştır.

ISCED 1: İlköğretim
İlköğretim, öğrencilere tipik olarak okuma, yazma ve matematikte temel becerilere (yani, okuryazarlık
ve sayısallık) sahip olmak için tasarlanmış öğrenme ve eğitim etkinlikleri sağlar. Öğrenme için sağlam
bir temel oluşturur, temel bilgi alanlarını sağlam bir şekilde kavrar ve kişisel gelişimi geliştirir, böylece
öğrencileri orta öğretim için hazırlar. Varsa, çok az uzmanlaşma ile temel öğrenmeyi sağlar.
Bu seviye 5 ila 7 yaş arasında başlar, tüm ülkelerde zorunludur ve genellikle dört ila altı yıl sürer.

ISCED 2: Alt Ortaöğretim
ISCED 2 seviyesindeki veya alt orta öğretimdeki programlar, genellikle ISCED 1 seviyesinde başlayan
temel öğretim ve öğrenme süreçlerini temel alır. Genellikle, eğitim amacı öğrencileri daha ileri eğitim
fırsatları için hazırlayan yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim için temel oluşturmaktır. Bu seviyedeki
programlar genellikle daha konu odaklı bir müfredat etrafında düzenlenir ve geniş bir konu
yelpazesinde teorik kavramlar sunar.
Bu seviye tipik olarak 11 veya 12 yaşlarında başlar ve genellikle zorunlu eğitimin sonuna denk gelen
15 veya 16 yaşlarında sona erer.

ISCED 3: Üst orta öğretim
ISCED seviye 3 veya üst orta öğretimdeki programlar tipik olarak yükseköğretime veya yüksek
öğrenime hazırlanmak için orta öğretimi tamamlamak veya işe ya da her ikisine ilişkin beceriler
sağlamak için tasarlanmıştır. Bu seviyedeki programlar, öğrencilere alt orta öğretime (ISCED seviye 2)
göre daha konu odaklı, uzman ve derinlemesine programlar sunmaktadır. Daha fazla çeşitlilik ve daha
fazla seçenek mevcuttur.

123

Avrupa'da Öğretmenlik Kariyeri: Erişim, Devamlılık ve Destek

Bu seviye genellikle zorunlu eğitimin sonunda başlar. Giriş yaşı genellikle 15 ya da 16 yaşındadır. Giriş
yeterlilikleri (ör. Zorunlu eğitimin tamamlanması) ya da diğer asgari gereklilikler genellikle vardır. ISCED
seviye 3'ün süresi iki ila beş yıl arasında değişir.

ISCED 4: Orta öğretim sonrası yüksek öğretim dışı eğitim
Ortaöğretim sonrası üçüncü kademe olmayan programlar, öğrencileri işgücü piyasasına ve / veya
yükseköğretime giriş için hazırlamak için öğrenim ve eğitim faaliyetleri sağlamak amacıyla orta öğretime
dayanır. Genellikle üst orta ikincil (ISCED seviye 3) tamamlayan ancak becerilerini geliştirmek ve onlara
sunulan fırsatları artırmak isteyen öğrencileri hedefler. Programlar genellikle bilgi, beceri ve yetkinlikleri
derinleştirmek yerine genişlemek için hizmet ettikleri için, üst orta seviyedeki programlardan önemli
ölçüde daha gelişmiş değildir. Bu nedenle, yükseköğretimin karmaşıklık özelliklerinin daha yüksek
seviyesinin altındadırlar.

ISCED 5: Kısa süreli yüksek öğretim eğitimi
ISCED 5 seviyesindeki programlar kısa süreli yüksek öğretimdir ve genellikle katılımcılara mesleki bilgi,
beceri ve yeterlilikler sağlamak için tasarlanmıştır. Tipik olarak, uygulamaya dayalı ve mesleğe özgüdür,
öğrencileri işgücü piyasasına girmeye hazırlar. Ancak, bu programlar diğer yüksek öğretim
programlarına da bir yol sağlayabilir.
Bir lisans programının veya eşdeğerinin altındaki akademik yüksek öğretim programları da ISCED
seviye 5 olarak sınıflandırılır.

ISCED 6: Lisans veya eşdeğer seviye
ISCED 6 seviyesindeki programlar, genellikle akademik ya da mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip
olmaları için birinci derece ya da eşdeğer niteliklere sahip olacak şekilde tasarlanmış olan Lisans
seviyesindedir ya da eşdeğer seviyededir. Bu seviyedeki programlar tipik olarak teoriye dayalıdır, ancak
pratik unsurları içerebilir; En son teknoloji ürünü araştırmalar ve / veya en iyi profesyonel uygulamalar
tarafından bilgilendirilirler. ISCED 6 programları geleneksel olarak üniversiteler ve eşdeğer yüksek
öğretim kurumları tarafından sunulmaktadır.

ISCED 7: Yüksek Lisans veya eşdeğer seviye
ISCED 7 seviyesindeki programlar, Yüksek Lisans veya eşdeğer seviyededir ve genellikle, katılımcılara
ileri derecede akademik ve / veya mesleki bilgi, beceri ve yeterlilikler sağlamak ve ikinci dereceye veya
eşdeğer bir yeterliliğe yol açacak şekilde tasarlanmıştır. Bu seviyedeki programların önemli bir araştırma
bileşeni olabilir, ancak doktora yeterliliğinin verilmesine yol açmaz. Tipik olarak, bu seviyedeki
programlar teori temelli olmakla birlikte pratik bileşenleri içerebilir ve en son teknoloji ürünü araştırma
ve / veya en iyi profesyonel uygulamalarla bilgilendirilir. Geleneksel olarak üniversiteler ve diğer yüksek
öğretim kurumları tarafından sunulmaktadır.

ISCED 8: Doktora veya eşdeğer seviye
ISCED seviye 8'deki programlar doktora veya dengi düzeydedir ve öncelikli olarak gelişmiş bir araştırma
yeterliliğine yol açacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ISCED seviyesindeki programlar, ileri düzey
çalışmalara ve orijinal araştırmalara ayrılmıştır ve genellikle yalnızca üniversiteler gibi araştırma odaklı
yüksek öğretim kurumları tarafından sunulmaktadır. Doktora programları hem akademik hem de
profesyonel alanlarda mevcuttur.
ISCED sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Http://uis.unesco.org/sites/default/files/
documen ts / uluslararası standart sınıflaması-eğitim-isced-2011-tr.pdf [Mart 2017'de erişilmiştir] .
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