E T U C E – Eğitim Enternasyonali Avrupa Bölgesi
2014 Özel Konferansı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN GELECEĞİ
ETUCE Konferansı
Viyana
24 – 27 Kasım 2014

24- 28 Kasım 2014 haftası Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE)ye üye Avrupa’dan 131 üye öğretmen
sendikası Viyana’da toplanarak öğretmenlik mesleğinin geleceği üzerine konferans gerçekleştirdi.
Sendikamızı temsilen genel sekreterimiz Mehmet Taşker ve Dış İlişkiler Uzmanımız Nazan Ökçün Bülbülcü
katıldı.
Konferansın açılışında konuşma yapan ETUCE Başkanı Christine Blower “Dünyamız sürekli bir şekilde
internete bağlı: bu değişim gelecekte eğitimi ve öğretmeni nasıl etkileyecek?” sorusunu yöneltti.
Eğitim Enternasyonali Genel Sekreteri Fred van Leuwen ise kamusal eğitimin önemine vurgu yaparak
“Birlikte mücadele etmek geleceğin öğretmenlik mesleğine ve eğitime güç verecektir. Eğitimi eşit, kamusal
bir hizmet ve insan hakkı olarak sağlamak her hükümetin görevidir” demecini vermiştir.
ETUCE Avrupa Sorumlusu Martin Romer ise “eğitimin geleceğinde sorunlar görmekteyiz: kamusal eğitime
yapılan yetersiz yatırım ve yaratılan sosyal eşitsizlikle karşı karşıyayız. Bunlara karşı mücadelede hükümetler
verimli diyalog aracılığıyla öğretmen sendikalarının katılımı ile eğitimde yapıcı reformlar gerçekleştirmelidir”
vurgusunu yapmıştır.
Konferansa sadece eğitim sendikaları değil, ayrıca Avrupa Komisyonundan temsilciler katılmıştır. Avrupa
Komisyonu Eğitim ve Kültür Birimi Genel Müdürü Xavier Prats-Monné konferansta tartışma paneline
katılarak sendika delegeleri ile eğitim üzerine tartışmış ve Geleceğimizi garantiye almak için öğretmenlerin
desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir.

1

E T U C E – Eğitim Enternasyonali Avrupa Bölgesi
2014 Özel Konferansı

Konferansta ilk iki gün boyunca Okul Öncesi Eğitimde Yüksek Nitelik, Ekonomik Krizin Eğitime Etkisi ve Temel
İnsan Hakkı olarak Eğitimin Korunması, Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği için Fırsat Eşitliği Neden ve Ne
Şekilde önemlidir konulu Workshoplar gerçekleştirildi. Genel Konferansta ise Neo Liberal Politikaların
Eğitime Etkisi ve Öğretmenlik Mesleğinin 21. Yüzyıla Uygun Yeniden Tanımlanması konusunda iki önerge,
ayrıca Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Erken Evre Araştırmacılar üzerine ETUCE Politika belgeleri
sunularak oy birliğiyle onaylanmıştır.

Öğretmenlik Mesleğinin 21. Yüzyıla Uygun Yeniden
Tanımlanması ile ilgili Önerge
ETUCE Komitesi tarafından 26-27 Kasım 2014 - Viyana’da gerçekleşecek olan 2014 ETUCE – Eğitim
Enternasyonali Avrupa Bölgesi Özel Konferansı’nda oylanmak üzere sunulan önerge

Bu Önerge 2011 yılında Cape Town’da gerçekleşen 6. Eğitim Enternasyonali Kongresi’nde
onaylanan Eğitim Enternasyonali Politika Belgesi, 2012’de Budapeşte’de gerçekleşen ETUCE
Konferansı’nda onaylanan Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği Önergesi ve Avrupa’da Öğretmen
Eğitimi ETUCE Politika Belgesi ile bağıntılı olup, onlara ek olarak okunmalıdır.
Önerge içerisinde öncelikle bir takım gerçeklikler ortaya konulmaktadır. Önerge’de eğitimin bir
insan hakkı ve kamusal bir hizmet olduğu belirtilmekte, ekonomik ve mali krize değinilerek birçok
Avrupa ülkesinde eğitim bütçelerinde kısıtlama yoluna gidildiğini ve bu sebeple öğretmenlik
mesleğinin geleceğinin, cazipliğinin ve yüksek nitelikli eğitim hizmetlerinin demokratik ve
sürdürülebilir gelişiminin tehdit altında olduğunu açıklanmaktadır. Avrupa’daki eğitim
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Avrupa Konseyi’nin de öğretmenlikte niteliğe daha fazla önem vermeye başladıkları
belirtilmektedir. Önerge’de hükümetlerin eğitim sistemlerinin geliştirilmesinde öğretmen
sendikalarını ve eğitim çalışanlarını eşit ortak olarak görmeleri gerektiğine dikkat çekilmekte ve
eğitim niteliğini artırmak için Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (BİT) yeni olasılıklar sunduğu
belirtilmektedir. Eğitim hizmetlerinin, özellikle kar elde etme olasılığı yüksek kısımlarının,
özelleştirilmesinin eğitimin kamusal bir hizmet niteliğini tehdit ettiğine değinilmektedir.
Önerge’de son olarak eğitimde fırsat ve olanak eşitliğinin ayrımcı uygulamalar ve maaş sistemleri
ile ihlal edildiği belirtilmekte ve öğretmenlerin ve öğretmen sendikalarının bilgi ve becerilerini
geliştirerek eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı yaklaşımları desteklenmesi gerekliliği
vurgulanmaktadır.
Önerge’de Avrupa kurumları, hükümetleri ve eğitim yetkililerine çağrıda bulunularak bu yukarıda
bahsedilen konularla ilgili taleplerde bulunulmaktadır. Taleplerden bazıları şunlardır:



Öğretmenlik mesleğinde eşit işe eşit ücretin, iyi maaş ve emeklilik planlarının ve sağlıklı ve
güvenli çalışma ortamlarının sağlanması;



BİT ve diğer yeni teknolojilerin sınıf içi öğretimin yerini alamayacağı farkındalığı ile bu
yeniliklerin öğretmenlik mesleğine veya öğretmenlerin çalışma koşullarına zarar vermeyecek
şekilde desteklenmesini sağlayacak adımlar atılması;



Öğretmenlerin ve öğretmen sendikalarının öğretmen değerlendirme sistemlerine dahil
edilmesi ve bu sistemlerin cezalandırıcı değil öğretmenlerin gelişimine katkıda bulunacak
şekilde düzenlenmesi;



Öğretmenlik yapacak olan kişilerin bütünlüklü, parasız, yüksek nitelikli ve yüksek lisans
seviyesine denk eğitim ve göreve başladıktan sonra da sürekli mesleki gelişim eğitimi almaları
sağlanması;

Önerge’de ayrıca ETUCE ve üye örgütlere de çağrıda bulunulmakta ve onlardan Avrupa
kurumlarını, eğitim yetkililerini ve hükümetleri Önerge’de belirtilen hedeflere ulaşmak için
desteklemeleri ve teşvik etmeleri talep edilmektedir. ETUCE ve üye örgütlerinden ayrıca eğitimin
özelleştirilmesi ile ilgili tartışmalara ve politika oluşturma süreçlerine aktif dahil olunması ve
bunların yakından izlenilmesi ve son olarak sosyal diyaloğun, toplu pazarlığın ve iş koşulları ve
maaşlar için toplu iş sözleşmelerinin savunulup, geliştirilmesi talep edilmektedir.
Bu çerçevede 2016 yılında yapılacak olan ETUCE Konferansı’nda sunulmak üzere ETUCE’un 21.
Yüzyılda Öğretmenlik Mesleği için Eğitim ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim’in Kullanımı ile ilgili
politikasını geliştirilmek için ETUCE özel çalışma grubu kurulması öngörülmektedir.
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Neo Liberal Politikaların Eğitime Etkisi ile ilgili Önerge
OLME (Yunanistan) ve TUS (Sırbistan) tarafından 26-27 Kasım 2014 - Viyana’da gerçekleşecek olan
2014 ETUCE – Eğitim Enternasyonali Avrupa Bölgesi Özel Konferansı’nda oylanmak üzere sunulan
önerge
Bu Önerge 26 Kasım 2012’de Budapeşte’de gerçekleşen ETUCE Konferansı’nda onaylanan
Öğretmenlik Mesleği üzerine Önerge, Yunanistan ile ilgili İvedi Önerge, Mali ve Ekonomik Kriz
üzerine Önerge, “Bütçe sıkma politikalarından en çok etkilenenler en aza sahip olanlardır” ve
Mesleki Eğitim ve Öğretim üzerine ETUCE Politika Belgesi ile bağıntılı olup, onlara ek olarak
okunmalıdır.
Önerge öncelikle Avrupa’daki güncel durumu ortaya koymaktadır. Avrupa'da bazı hükümetler
tarafından ekonomik krizle başa çıkmak için uygulanan neoliberal politikaların kamu hizmetleri ve
özellikle eğitim üzerinde ciddi etkiler yarattığı belirtilmektedir. Önerge’de bu politikalar ve Avrupa
Mali Sözleşmesi sebebiyle kemer sıkma politikalarının ve bütçe kesintilerinin Avrupa
vatandaşlarına dayatılmaya devam edilmekte olduğuna değinilmekte ve bunların özellikle Güney
ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük etkisi olduğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde de
uygulanılmaya devam edildiği anlatılmaktadır.
Ortaya çıkan borçlanma krizinin Avrupa vatandaşları tarafından değil, özellikle bankacılık sektörü
tarafından yaratılmış olmasına rağmen, devam eden kemer sıkma politikaları ile çalışanların ve
halkın genelinin pahasına sermaye zenginlere ve güçlü kesimin lehine yeniden paylaştırılmakta
olduğu belirtilmektedir.
Önerge’de kamu eğitim harcamaları hali hazırda birçok Avrupa ülkesinde kabul edilemeyecek
kadar düşük iken, son zamanlarda bu harcamalar daha da azaltıldığına değinilmekte, bu
politikaların eğitim kurumları ve eğitim çalışanları üzerinde büyük etkileri bulunduğu
söylenilmektedir. Bu politikalar okulların kapatılmasına, sınıfların kalabalıklaşmasına, öğrenme
fırsatlarının azalmasına ve hatta bazı ülkelerde tümüyle eğitim branşlarının ve/ veya
uzmanlıklarının kaldırılmasına sebebiyet verdiği anlatılarak, Yunanistan’da her yıl 20.000’den fazla
mesleki eğitim ve öğretime bağlı öğrenci, eğitimde bütçe kesintileri nedeniyle istedikleri branşları
seçmekten mahrum bırakılmakta olduğu açıklanmaktadır.
Önerge’de bu politikalar çerçevesinde öğretmen maaş ve emekliliklerine yapılan kesintiler,
öğretmenlerin işten çıkarılması, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin azalması, esnek çalışma
uygulamalarının artması, zorunlu iş hareketliliği ve öğretmenlerin çalışma yükünün artırılması gibi
uygulamaların öğretmenlik mesleğinin cazibesini ciddi oranda etkilemekte olduğu belirtilmekte ve
böylece bu uygulamalar nedeniyle birçok eğitim çalışanının mesleğini bırakarak başka kariyer
arayışına girdiğine değinilmektedir.
Önerge’de ayrıca AB’nin “Eğitimi Yeniden Düşünmek” gibi stratejiler ile evrensel insan hakları
pahasına girişimcilik ve rekabetçilik gibi pazar değerlerini teşvik ettiği ve buna benzer olarak
geleceğin demokratik vatandaşlarını yaratacak bütünlüklü eğitim ve pedagojiler yerine bölünmüş
bilgi ve becerileri desteklediğine dikkat çekilmektedir.
Önerge’de ayrımcılık yapılmaksızın herkes için parasız ve kamusal eğitim sağlanması amacıyla
üye örgütlerin Avrupa çapında koordineli ve birliktelik içinde harekete geçmeleri talep
edilmektedir.
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Yükseköğretimde Kalite Güvencesi üzerine ETUCE
Politika Belgesi
ETUCE Komitesi tarafından ETUCE Özel Konferansına ve EI Avrupa Bölgesi Özel
Konferansına onay için sunulan politika belgesidir. 26-27 Kasım 2014 Viyana
1999’de Yükseköğretim ve Araştırma Komitesi, Slovenya’nın Bled şehrinde gerçekleştirilen toplantıda
“Kalite Değerlendirme” üzerine politika belgesini onaylamıştır. O tarihten itibaren Yükseköğretimde nitelik
alanında birçok gelişme yaşanmıştır. Özellikle de temel kavram olan kalitenin “değerlendirme”si vurgusu,
kalitenin “güvencesi”ne dönüşmüştür. Bu dönüşüm yükseköğretimin denetimi üzerinde önemli etkileri
olmuş ve Avrupa’da yüksek öğretimin Kalite Güvencesi - Quality Assurance (QA) sürecinde öğretmen ve
öğrencilerin de dahil edilmesi ihtiyacını doğurmuştur.
Nitelik ajandasında Öğretim, Öğrenim ve Araştırma arasındaki bağlantının de göz önünde bulundurması
önemlidir. Araştırmanın niteliğinin farklı yönlerden değerlendirilmekte ve ölçülmekte olduğunu da göz
önünde bulundurursak, akran incelemeleri yayınlarında da yükseköğretimde kalite güvencesi ilkelerinin
odak noktasında öncelik olmadığını da görebiliriz. Yine de nitelik ajandasının gelecekteki gelişimi için
öğretim ve araştırmanın temel ilişkili olduğunun bilincine varılması hayati önem taşımakta, herhangi bir
yükseköğretim sürecinde temel bir aktivite olduğunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Aşağıda
bazı demeçlerde örneğin araştırma çalışmalarına değinilmekte, fakat araştırmayı ana odak noktaları olarak
almamaktadırlar:
Yükseköğretimde Kalite Güvencesi için politikalar ve ilkelere geçmeden önce, toplumda yükseköğretimin
misyonunu tekrardan almak yüksek önem taşır. Kısacası,- yükseköğretim de dahil olmak üzere- eğitimin,
parası olanın faydalanabileceği değil, düşünsel kapasite temelinde mümkün olduğunca en yüksek düzeyde
herkese sağlanabilmesinin bir insan hakkı ve kamusal yarar olduğunu düşünmekteyiz. Yükseköğretim
mezunlarının toplumda aktif ve eleştiren birer üye olmalarını sağlamalı, çağdaş demokrasini
geliştirilmesinde aktif rol oynamalıdır.
Yükseköğretim sadece ekonominin ve rekabet edebilirliğin gelişmesi için bir araç değildir. Yükseköğretim
modern bilgi toplumu/ekonomisinde, uzun vadede eleştirel düşünce, düşünselliğin geliştirilmesi hedefi ile
kısa vadede emek piyasasının gereksinimleri arasında gerekli olan dengeyi kurmalıdır.
Bu dengenin kurulmasındaki uğraşta Yükseköğretimde Kalite Güvencesi için aşağıdaki ilkeleri ve izlenecek
politikayı sıralamak isteriz:

Yükseköğretimin kalitesi, - fiziksel olarak bir kampüste olsun veya uzaktan eğitimde olsun - nitelikli
öğretmen ve sınıfta motivasyonu yüksek ve ilgili öğrenciler arasındaki etkileşim ile yaratılmaktadır. İlgi çekici
çalışma ve öğrenme koşulları, pozitif öğretim süreci için hayati önem taşır.

Bu nedenle, yükseköğretim kurumlarının ilgi çekici çalışma koşullarını sunması, böylece nitelikli
akademik personeli kendine çekerek kurumunda tutması kaliteli yükseköğretim için temel bir ihtiyaçtır.
Yeterli finansman, açık ve adil işe alım, adil ücret ve akademik personelin yeterli sayıda olması bu çekiciliğe
ulaşmada önemli birer unsurdurlar. İşe alınmaların ve akademik kariyerin fırsat eşitliği temelinde ve
ayrımcılık olmaksızın gerçekleştirilmesine de özel bir önem gösterilmelidir.
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Kurumların yetkilileri, dıştan kalite güvencesi acenteleri ve bakanlıklar nitelik kültürünün yaratılması
için gerekli çerçeveyi oluşturabilirler, fakat kaliteyi yaratma sürecine katılmamaktadırlar. Eğitimde nitelik
eğitim sürecinin en münhasır getirisidir.

Kalite güvencesi kurumsal düzeyde akran değerlendirmesi ile elde ilkeler temelinde, kalite
güvencesinin merkez özelliği olmalıdır. Kalite güvencesi eğitim sürecini destekleyici ve geliştirici nitelikte
ve odakta olmalı – gerekli olan kaynaklar (fonlama dahil) mevcut olmalıdır.

Kalite güvence süreci şeffaf olmalı ve tüm sürece hem öğrenciler hem de personel dahil edilmelidir.
Yorum panelleri ve diğer akranlarda üyeliklerinin demokratik seçilmesi de bunu kapsamaktadır.

Öğrenci merkezli öğrenim ilkesi öğrencilerin deneyimlerinin kalitesini arttıracak ve öğrenimden
sonra varılacak noktanın arzu edilen düzeye getirilmesine yardımcı olacaktır. Öğrenci merkezli öğrenimde
ön koşul akademisyenlerin gerekli olan akademik özgürlüğünün olmasıdır, böylece sınıftaki öğrencilerin
ihtiyaçlarına göre müfredat ve pedagojik yöntemlerde ayarlama yapılabilecektir.

Kalite güvencesi yükseköğrenimim ve akademik çalışmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi
sürecinin parçası olmalı, kurumsal düzeyde kalite kültürünün sürdürülebilir gelişimini sağlamalıdır.
Derslerin hazırlanması için, öz değerlendirme için ve takım çalışması için gereken zaman nitelikli eğitimin
temeli olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Kalite güvencesi, destekleyici çalışma ortamı yaratmaya yardımcı olarak eğitimin niteliğini net
olarak kalıcılaştırmalıdır. Bununla birlikte yükseköğretim personeli ve onları temsil eden sendikaları
kurumsal, ulusal ve Avrupa düzeyinde Kalite Güvencesi politikalarının geliştirilmesine tamamen dahil
edilmelidirler.

Sürekli mesleki gelişime gerekli zaman ve önem verilmelidir, çünkü hem didaktik ve pedagojik
becerilerin, hem de konu üzerine bilginin geliştirilmesinde önemlidir. Mesleki gelişim farklı şekillerde
kendini gösterebilir, araştırma yapmaktan, kısa kurslara, ve/veya yeni yazılımların öğrenilmesine kadar
farklı şekillerde gelişim sağlanabilir. Öğretim ve araştırma arasındaki yakın bağ hem mesleki gelişim
hem de eğitim niteliği için önemlidir.

Kalite güvencesi süreci sonucunda veya hazırlığında adaletsiz yeni idari yükler Akademisyenlere
mal edilmemelidir.

Kurumsal yönetim yükseköğrenimde Kalite Güvencesi sürecine tabi tutulmalıdır.

Dıştan Kalite Güvencesi genel olarak topluma, özelde ise yükseköğrenim kamu fonlarına güven
verme rolünü üstlenmekte, gerekli olan nitelik prosedürlerinin kurumsal düzeyde yerinde olduğu ve
akademik topluluğun yükseköğretim kurumları içerisinde gerçekleşen kalite kültürünün tüm aktiviteleri
kapsayacak şekilde sürekli gelişim içerisinde sorumluluklarını yerine getirdiklerinin taahhütünü verme
sorumluluğundadır.

Sıralamalar, öğrenim başarılarının mekanik kullanımı, ve diğer türlü rekabet – lig tablolarının
göreceli veya mutlak kalite göstergeleri olarak yanıltıcı oldukları kanıtlanmıştır.

Kalite güvencesi, ayrıca kalite güvencesi aşamaları yerinde olsa da, yükseköğrenimin niteliğine
olan güveni ciddi şekilde sarsacak akademik dolandırıcılık ve yolsuzluk riskine de odaklanmalıdır.
Mart 2014, Brüksel - Yükseköğretim ve Araştırma Komitesinde görüşüldükten sonra revize edilmiştir.
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24 Kasım 2014 tarihinde ilk oturum olan Okul Öncesi Eğitim Konferansı ETUCE Başkanı Christine
Blower’in konuşmasıyla başlatıldı.“Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek, bu dönemin
ilkokul ve orta eğitim için önemli bir dönem olduğunu, verilen emeğin öneminin iyi bilinesi
gerektiğini” belirttiği konuşmasıyla başlamıştır.
Roehmpton Üniversitesin den (İngiltere) Mathias Urban ise “Okul öncesi Eğitim sektöründe
mali ve Ekonomik krizin etkileri - Özelleştirme” konulu sunusunda bu alanda yaptıkları
çalışmanın verilerini paylaştı.
Uluslararası sendikalarla yapılan işbirliği ile bir anket oluşturduklarını ve bu araştırmayla okul
öncesi eğitim alanında özelleştirmenin ne etkileri olduğu araştırıp durumuna baktıklarını,
birçok ülkede bu alanda özelleştirme eğiliminin olduğu görülmüştür.
Özelleştirmenin eğitime etkilediğini, özellikle kamusal hizmetlere ve yüksek eğitimde belirgin
etkisi olduğunu belirlenmiştir.
2007`de yapılan araştırmalarda okul öncesi eğitime özelleştirmenin etkisi konusu fazla
ele alınmadığı ancak kayıt dışı okul öncesi eğitimin niteliği 2006 yılından itibaren sorgulanmaya
başlamıştır.
UNICEF araştırmalarında 2008 raporlarına göre okul öncesi eğitimin özelleştirmeden
büyük oranda etkilendiği tespit edildiğini ve Kamu sektöründe özelleştirme eğitimi
ticarileştirmekte olduğu görülmüştür. Bu kurumlarda performans yönetiminin uygulandığı ve
buralarda çalışan Personelin performansına göre ödendiği belirtilmiştir.
Birçok Kamu okullarını satın alan ve özelleştiren eğilim giderek artmaktadır. Buralarda
hizmetler kontratlara göre alınıyor. Bunun yanında özel-kamu işbirliği adı altında bir tür örtük
özelleştirme de yapılmaktadır. Bu konuda tüm ülkelerdeki sendikalar dikkatli olmalıyız.
Özelleştirme neo-liberal politikalar gereği destekleniyor ve aileler daha iyi eğitim
alacağına inanıyor ve bununla birlikte özelleştirmenin talep edildiği yönünde bir politika
izlenmektedir.
Kamu tarafından fonlanan özel okullar da vardır. Bazı ülkelerde ise hükümetlerin kamu
okullarına bütçe yaratamadıklarından şikâyet edilmektedir. Bunun yanında bazı ülkelerde
kamu-özel şirket ortaklığı okul öncesi alanda yapılmaktadır.
Küreselleşmeyle birlikte dış baskılar ülkeler üzerine Dünya bankası aracılığıyla artırıldığı
bu dönemde, projenin amacı araştırmaya bağlı olarak kamusal okul öncesi eğitimin
savunuculuğunu yapmak ve bunu EI üye örgütlerine sunmaktı.
Bu araştırma 14 ülkede yapılmış ve bu ülkelerdeki deneyimlerden ders çıkarmak
hedeflenmiştir. Ülkeler birbiriyle karşılaştırılmamıştır, çünkü her ülkenin farklı yapısı olduğu
bilinciyle hareket edilmiştir. Genelleşme yapılmamıştır. Özelleştirmeyle ilgili kişilerin
görüsünün ne olduğu araştırılmıştır. Bu araştırmada okul öncesi eğitimle ilgili özelleştirme
konusunda ne gibi eğilimler ve gelişmeler yaşanmış olduğu ve özelleştirmenin bu eğitime
erişebilirliği nasıl etkilemiş olduğu konuları ele alınmıştır.
Bu araştırma sonucunda 14 ülkeden 13 ülkede özelleştirmeye eğilim olduğu tespit
edilmiştir. Bu alan özel sermayelere devredilmektedir ve bu alanda özelleştirmeyi etkileyen
dolaylı ve dolaysız faktörler vardır.
Bu araştırmada elde edilen verilerde;
 Ailelerin okul öncesi eğitim aşamasında özele daha fazla güvenmekte oldukları.
 Kamu okullarına bakış acıları olumsuz olduğu.
 Özel okullardaki altyapının daha iyi olduğuna inanılmaktadır.
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 Aileleri özel okullardaki
benimsemektedirler.

öğretmenlerinin

daha

nitelikli

olduğu

görüşünü

Sonuç ve öneri;
Okul öncesi eğitim evrensel olarak zorunlu eğitim kapsamına alınmalıdır.
Dil yeteneğinin geliştirilmesi Okul öncesi eğitimle daha güçlü ve hızlı kazanılmaktadır.
Ulusal düzeyde tartışmaya sunduğumuz ve harekete geçilmesi gereken konu baslıkları:
1- özelleştirmenin okul öncesi eğitime etkisi konusunda eleştirel tartışmaların teşvik edilmesi.
2- özelleştirme sürecini ve uygulamalarının yerel ve evrensel düzeyde tespit edilmesi.
3- okul öncesi eğitimin kamusal bir sorumluluk ve kamusal yarar olduğunun bilincine varılması.
Bu yönde evrensel ve yerel düzeyde kapasite ve bilgi geliştirmek için örgütlerin liderlik etmesi.
Evrensel resme bakacak olursak kamu bütçesinden özel kurumlara para aktarıldığını
görmekteyiz. Kamu kaynakları özel sermayeye harcanmaktadır. Toplumsal refah için, herkese
ücretsiz eğitim için bu alanın kamusal olması şarttır. Erişebilirdik ancak bu alanın kamusal
olması ile mümkündür.
Belçika`da aileler ve öğretmenlerle ortak oluşturan bir inisiyatif oluşturulmuş ve
özelleştirmeye karsı mücadele başlattıkları görülmüştür.
Hükûmetler yasal olarak sorumluluklarını özel sermayeye aktarmaktadırlar. yasaları
bunu mümkün kılmakta veya mümkün kılmak için değişiklik yapmaktadırlar.
Sonuç ve öneriler:
Ücretsiz kamusal okul öncesi eğitimi yasal hak olarak kazanmak için inisiyatif amaliyiz. Bu
alanda kapasite geliştirmeliyiz. Bilinçlenmeli ve bunu tartışmalı ve elde etmek için mücadele
etmeliyiz.
Özel okulların daha fazla kaynağı olmasıyla toplum tarafından daha iyi bir eğitim
sağladığı görüsü yaygınlaşmıştır. Müfredatlarının daha kapsamlı olduğu, eğitim materyallerinin
daha zengin olduğu düşüncesiyle aileler özel okullara yönelmiştir.
İkinci konuşmacı Stig Lund (ETUCE) “Avrupa`da mali krizin genelde eğitime özelde ise Okul
Öncesi eğitime etkisi ne olmuştur” konu başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.
Okul öncesi eğitimin sağladığı en önemli değer diyalog ve gelişimdir. Onları Geleceğe
hazırlıyoruz. Sosyalleşmelerini, ilişkilerde güçlü olmalarını sağlıyoruz. Bu alanın değerini
bilirsek, önem verirsek ancak bu alanda mücadelemizi güçlendiririz.
1980’lerde Avrupa’da kadınların özgürleşmesi ve kariyer gelişimlerini artması ve bu
yolda ilerleye bilmeleri için okul öncesi eğitime eğilim olmuştur.
1992`de Avrupa Birliği önergeleri çocuk bakımıyla ilgili yayınlandı. 2001 Lizbon
stratejisi, 2002 Barcelona bildirgelerinde hedefleri 0-3 yaşta %33 - 3-6 yaşta %90 olması
hedeflenmiştir. 2020 ise 4 yas % 95 olarak hedeflenmektedir.
Okul öncesi eğitim bir insan hakki olduğu, bu eğitimin herkes tarafından erişilebilir
olması gerekliliği benimsenmelidir.
ETUCE, Okul öncesi eğitim konusunda politika geliştirmiş ve önem vermiştir. Bu alanda
özel çalışma grubu oluşturmuştur.
Macaristan, Hırvatistan, Danimarka gibi ülkelerde çalışma yaparak sendikaların bu
alanda talepleri olması için çalışmalar yapıldı.
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Okul öncesi eğitim de ülkelere göre farklı sistemler görülmüştür.
ETUCE Ücretsiz olması gerekliliğini vurgulamaktadır.
Bazı ülkelerde bu pek mümkün görünmeyebilir.
İşgücüne bakıldığında buradaki personelin eğitimli olması ve nitelikli olması gerekliliği
vurgulanmaktadır.
Çocuk bakimi olarak algılanmamalıdır.
Müfredat odaklı bir eğitim olmalıdır.
Avrupa’da birçok okul öncesi okulda müfredata göre eğitim görüldüğü ve ailelerle
diyalog içerisinde olduğu görülmektedir.
Bu alanı kamunun kontrolü altında olması ilkesi önemlidir.

Okul öncesi eğitim ne sağlıyor?
- daha iyi eğitim sağlanmaktadır
- çocuklar sosyal olarak gelişiyorlar
- IQ`ları gelişiyor
- ilköğretime daha iyi adapte oluyorlar
- okuma becerileri gelişiyor
- 9. sınıfta daha iyi notlar alıyorlar ( bu ülkelerin eğitim sisteminde yapılanmasıyla ilgili sınıf
değişebilir.)
- Genel basarileri daha yüksektir.
Eurydice data 2014 - Okul Öncesi Eğitimde Temel Bilgiler Raporuna göre;
Okul öncesi eğitim konusunda politika geliştirilmesi için temel prensipler, ilkeler oluşmuştur.
Bu ilkeler:
1) eğitim personelinin lisans eğitimi alması
2) 0-3 ve 3-6 yaslarının ayrı kurumlarının olması zorunluluğu
Okul öncesi eğitimi tamamlayan çocukların ileriki eğitimlerinde erken okul terki
yasamadığını, eğitim alanlarında başarılı olduklarını, uzun surede çok kazanımın olduğunu
görmekteyiz.
3) Okul öncesi eğitim personeline saygın çalışma koşullarının yaratılması.
4) Çocuklar için güvenli ortamlarda olması
Çünkü Çocuklar güvenli oldukları ortamda öğrenir, oynar ve mutlu olur.
Almanya`da okul öncesi eğitim 0 yaşından itibaren ücretsizdir ve yasal olarak bir haktir.
Aileler herhangi bir ücret ödememektedir. Bu eğitimin bir hak olması gerekliliği
benimsenmelidir. Eğitim, bakım ve güvenlik 3 temel ilkedir. Nitelik güvencesinin yasallaşması
için mücadele etmekteyiz. Ve tabii olarak Okul öncesi eğitimdeki eğitim personelini
örgütlemeliyiz.
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Okul Öncesi Eğitimde evrensel düzeyde güncel gelişmeler Panel Tartışması
Panel Konuşmacı 1: Michelle Olivier, SNUipp/Fransa
Panel Konuşmacı 2: Maria Cynthia Gealogo, ACT/Filipin
Panel Konuşmacı 3: Omar Ndure, GTU/Gambia
Panel Konuşmacı 4: Yobana Salinas Arancibia, SINDI2/Şili
Fransa’dan - SNUipp sendikasından - Michelle Olivier’in aktardığı bilgiler;
0-3 yas %42 oranında yeygindir.
3-6 yas arası okul öncesi eğitim kurumları vardır. Bu kurumlar %30 oranındadır.
3-6 arası eğitim veren eğitim personelinin pedagoji akademisi eğitimi almaşı
gerekmektedir.
Yeni okul programları geliştirilmektedir.
Öğrenci merkezli bir eğitim olmalıdır.
Öğretmenler işbirliği içerisinde olmalıdır.
Bu meslek gün geçtikçe daha karmaşık olmaktadır.
Bakanlık tarafından bu alanda anket geliştirilmiştir.
Bu alandaki öğretmenler devlet tarafından istihdam edilmektedir.
Bu alanda öğretmenlik cazibeli olmalıdır. Fakat genç nesillerin bu alana ilgisi gün
geçtikçe azalmaktadır.
Filipinler’den ACT sendikasından Maria Cynthia Gealogo’un aktardıkları;
2012`de temel eğitimimiz okul öncesi eğitimi de kapsamıştır.
5 yaşından itibaren 12 yıllık zorunlu ve ücretsiz eğitim sağlanmaktadır. Fakat 5 yas altı
ücretsiz eğitim bulunmamaktadır.
4.406 okul öncesi eğitim sağlayan özel okul vardır. bu eğitime erişim sınırlıdır çünkü bu
alan tamamen özel bir sektördür, ücreti de yüksektir.
Şehirlerde bu eğitim daha yeygindir. Ailelerin okul öncesi eğitime bakışı ve anlayışı da
önemlidir.
3-4 yas arası çocuklara okuma yazma öğretme baskısı vardır. Bu çocuklara yüktür.
Sosyal ve duygusal gelişime odaklanılmalıdır.
Öğrenme becerilerini geliştirmeli, öğrenmeyi sevmelerini sağlamalıyız. Eğer başından
öğrenmeyi sevmezlerse, okul terklerine neden oluruz.
Okul öncesi eğitim öğretmenleri farklı bir eğitimden geçmelidir.
Özelde 15 kişilik sınıflar varken kamu okullarında sınıf sayısı 30-35` e varmaktadır. Bu
nedenle birçok öğretmen daha düşük mas alsalardı özel okullarda öğretmenlik yapmayı
seçmektedir.
Özel sektörde öğretmenlerin güvencesi bulunmamaktadır.
Bu alanda örgütlenme görülmemektedir görülse bile işverenlerin kurduğu sendikalara
üye olma zorunluluğu getirilmektedir. Böylece başka sendikalara üye olamıyorlar.
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Gambia/GTU sendikasından - Omar Ndure Okul öncesi eğitimde Avrupa Bölgesinde
gelişmelere ilgili konuşmasında;
2008`de okul öncesi eğitimde politika geliştirilmesi için görev birimi eğitim
enternasyonali tarafından kurulmuştur. EI-Afrika bu konuda birim sorumlusu atamıştır.
Bati Afrika’da 6 ülkeye odaklanılmıştır.
Nijerya’da NUT okul öncesi eğitim konusunda ayrı bir sorumlu atamıştır.
Togo`da okul öncesi eğitim müfredatı geliştirilmiştir.
Zambia`da ZNUT okul öncesi eğitim konusunda strateji planlama ve politika geliştirme
çalışmaları yapılmıştır.
Okul öncesi eğitimde saygın istihdam ve çalışma koşulları üzerine yasa
geliştirilmektedir.
Özel sektör çalışanları sendikalaşmamaktadır.
Sili/ SINDI sendikasınan - Yobana Salinas Arancibia yaptığı konuşmada;
Okul öncesi eğitimde politika geliştirilmesi önemli olduğunu belirterek. Okul öncesi
eğitim öğretmenleri toplumsal değişimlere ayak uydurması gerekliliğini vurgulayarak. bu
nedenle eğitimli olmasının şart olduğunu belirti.
Ulusal düzeyde koordinasyon eksikliğimiz vardır.
Okul öncesini kapsayan bir ulusal yasa yoktur. Sadece piyasa ihtiyaçlarını karşılama
yönünde şekillenen bir okul öncesi eğitim sistemimiz vardır.
Anayasamızda herkese nitelikli eğitim hakki vardır. bu eğitim özel ya da kamusal
olabilir.
Okul öncesi eğitimi de kapsamalı ve bu sektörde çalışan öğretmenlerin çalışma koşulları
iyileştirilmelidir. Bu yönde hedeflerimiz vardır.
Yasal çerçeveye girmesi sonrası farklı mücadelelerimiz olacaktır.
Bu alandaki öğretmenlerin maaşı daha iyi olmalı.
Bu alandaki eğitim hükûmetlerin sorumluluğu altında olmalıdır.
Okul öncesi eğitime erişebilirlilik sağlanmalıdır.
Okul öncesi eğitim çalışanlarının daha iyi altyapılı okullarda çalışarak eğitimi daha
verimli hale getirmeleri sağlanmalıdır. Bu bir devlet politikası olmalıdır.
Ulaşmayı istediğimiz en büyük hedef herkese erişilebilir, ücretsiz ve nitelikli okul
öncesi eğitim sağlamaktır.
Eğitim özel sermayenin eline bırakılmamalıdır.
Yerel hükûmetler bu alana daha fazla yatırım yapmalıdır.
Eğitim pahalı bir hizmet olmamalıdır.
Fransa`da okul öncesi eğitim sektöründe öğretmenler mesleklerini seviyor fakat
altyapı, mesleki gelişim ve eğitim, ayrıca engelli çocuklara ulaşabilme konusunda sorunlar
yaşanmaktadır.
Erişebilirlik ve özelleştirme yakından bağlantılıdır. Okul öncesi eğitim, eğitim bakanlığı
tarafından kapsanmalıdır.
Okul öncesi eğitim zorunlu eğitime dahil
edilmelidir.
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Bu alandaki öğretmenlere hizmetçi eğitim sağlanmalıdır.
Okul öncesi eğitim alanında öğretmen yetiştirmek lisans düzeyinde olmalıdır.
Okul öncesi eğitimi özel sektör ele geçirmiştir.
Çalışma koşullarının iyileştirilmelidir.
Saygın maaş konusunda sendikalar olarak bu alandaki öğretmenlere yardımcı olmamız
ve sendikaların aktivitelerine onları katmamız gerekmektedir.
Okul öncesi eğitim öğretmenlerini örgütlememiz serttir. Örgütlenmede islerini
kaybetme riskleri vardır.
Çalışma koşullarını iyileştirmek iççin çalışmalıyız.
Bu sektörde çalışan öğretmenlere 3-5 yas çocuklara eğitim verenlere hizmet içi eğitim
sağlayarak ve yasal bir müfredat uygulatarak niteliği sağlamalıyız.
Bu alanda öğretmenler didaktik materyal sağlamalıyız.
Kaynak merkezi ile öğretmenleri destekleyebiliriz.
---- Taiwan sendikası:
Okul öncesi eğitimde sınıftaki öğrenci sayısını düşürmeye çalışmaktayız.
5-6 yaş çocuklarında sınıf sayesi 30-35 öğrencidir.
Okul öncesi okullarda öğretmenler kolej mezunu olmalıdır. Fakat hükûmet bunu
düşürerek lise mezuniyeti aranacaktır. Sendika olarak bu konuda politika geliştirmeliyiz. bu
konuda EI`dan destek beklemekteyiz.
--- Şili sendikası :
Şili’de Öğretmenler okul öncesi eğitimde %56 oranında örgütlüdür.
Okul öncesi eğitimde % 20 kamu okulları vardır. % 80 özel okullardır.
Tüm eğitim sektörünün %70`i özel okuldur.
Hükûmetler kamusal okulları güçlendirmek istememektedir.
---- Filipinler sendikası :
Filipinler de iyi bir müfredat öğrencilerin yaşlarını temel alarak ve kültürlerine bakarak,
ihtiyaçlarına odaklanarak müfredat geliştirmektir.
Öğretmenler yaratıcı ve motivesi sağlanmalıdır.
Özel okul öncesi eğitim okulları materyal acısından zengindir. Fakat öğretmenlerin
yaratıcılığı ile materyaller kendi elleriyle de sağlanabilir.
----- Fransa sendikası :
Özel okul personeli ile kamu okulları personeli arasında eşitlik olmalıdır.
Farklı statü olsa da güvence vardır.
Öğretmenlerin eğitimli olması bu alanda niteliğin sağlanmasını da mümkün kılacaktır.
Özel eğitim sistemlerini reddetmeli ve eğitimi kamusal ve ücretsiz yapmak için
mücadele etmeliyiz.
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2. Gün 25 Kasım 2014 Okul Öncesi Eğitimde Yüksek Nitelik Konferansı devamı
Avusturya`da okul öncesi eğitim sistemi- Marisa Krenn-Wache
Okul öncesi eğitimde kazanılan beceriler:
müzik yeteneği
yaratıcılık yeteneği
motor becerileri
sosyal ve iletişim becerileri
duyuların gelişimi- dil, dinleme, görmeOkul öncesi eğitimde personel sayısı
toplam: 46.455
erkek: 711 = %1,53
Okul öncesi öğretmenlik için 5 yıl eğitim zorunluluktur. en az iki müzik enstrümanı bilmesi
gereklidir. Stajyerlik de yapmaktadırlar. Orada da denetlenmektedirler. Okul öncesi eğitim
genelde kamusaldır. Bu alanda eğitim de ücretsizdir. oyun ve öğrenci merkezli bir eğitim
sunulmaktadır. Okul öncesi eğitim için bir örgütlenme ve sendika bulunmamaktadır.
Çalışmak koşulları ve maaşları bu alandaki öğretmenler için sorundur. Avusturya’da güçlü
öğretmen sendikaları olmasana rağmen bu alana ve bu alandaki öğretmenlere ilgi ve önem
gösterilmemektedir.
Hangi eğitim düzeyinde eğitim sağlanacağına bakılmaksızın öğretmenlik mesleği en az
masterlik derecesinde olmalıdır. Pedagoji alınması gerekliliktir. Okul öncesi eğitim çalışanları
herhangi bir yasa altında değildir. Çalışma konuluları diğer öğretmenlerden farklıdır, bu
nedenle okul öncesi eğitim için farklı bir yasa olmalıdır.
Hizmet içi eğitim temel eğitimin alınması sonrası gerekliliktir. iyi planlanmış bir hizmet içi
eğitim sağlanırsa öğretmenler yeteneklerini geliştirebilme firkati bulacaktır.
8 sınıftan sonra öğrenciler okul öncesi öğretmenliğe yönelmektedirler. 5 yıl bu alanda eğitim
görmektedirler.
Hollanda: okul öncesi eğitimde dil becerilerinin gelişimi çok önemlidir.
Fransa: okul öncesi eğitimde erkek öğretmenlerin temsiliyetinin az olduğunu görmekteyiz.
daha yükselebilecekleri kariyerler seçmektedirler. Avusturya hükûmeti bu konuda erkek
öğretmenleri teşvik edebilmek için politika üretmektedir. kariyer günlerinde özellikle erkek
öğrencilere bu meslek tanıtılmaktadır.
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Okul öncesi eğitim personeli için saygın çalışma koşullarının teşviki üzerine ILO kuralları
Olivier Liang - cenevre ILO/Isvicre Sektorel uzman
Neden ILO olarak buradayız. Birleşmiş Milletler ajansıyız. Çalışanlar ve işverenler ve BM olarak
3 taraflı bir kurumsallaşmamız vardır.
Sendikalaşma özgürlüğüne odaklanıyoruz. bu konuda bazı ülkelerde sorunlar yaşanmaktadır.
Çocuk istismarı ve çocuk isçiliği ile mücadelede Okul öncesi eğitim önemlidir.
Dünya çapında tüm çalışanların çalışma koşullarını bir standart çekmek için çalışmaktayız.
68 ülkede Okul öncesi eğitim politikaları benimsenmekte, 39 ülkede zorunlu eğitim kapsamına
alınmıştır.
Okul öncesi eğitimde çalışma koşulları konusunda 2012de evrensel diyalog forumu
gerçekleşmiştir.
Bulgular:
- daha az maaş, daha uzun saat çalışma
- cinsiyet eşitliğinde dengesizlik - öğretmenler genelde kadın
- kariyer gelişim imkânı az olan bir meslek
- sendikalaşma oranı düşük
- yüksek düzeyde özelleştirme
Okul öncesi eğitimde kılavuz 2013 yayınlanmıştır. 1966 ILO/UNESCO önergeleri - Öğretmen
Statüleri ile ilgili önergedir. Okul öncesi öğretmenlerin de bu önerge tarafından kapsanması
hedeflenmiştir.
Uluslararası Çalışma Standardı
Hükümetler bu önergelere bakabilir fakat herhangi bir yaptırımı hükûmetlere yoktur. sadece
kılavuzluk görevi görmektedir.
Sendikalara belli ilkeleri benimsemeleri için yardımcı ve yol gösterici olabilir.
Kılavuz içeri: evrensellik göz önünde bulundurulmuştur.
- okul öncesi eğitim sadece bakim değildir
- özel veya kamu okulu olarak tanımlama yapılmalıdır
- paydaşları tanımlanmalıdır. Politikaları kim üretmekte ve uygulamaktadır.
- mesleki standartlar
- bu alanda akademik özgürlük var mıdır, müfredat var mıdır?
- personelin çalışmak koşullarına odaklanan ILO Önergeleri ayrıca bu alanın bir insan hakki
olduğu, ücretsiz olması gerekliliği vurgulanmaktadır.
- okul öncesi eğitimin içeriği de önemlidir.
- kamuya ayrılan bütçeden bu alana aktartma yapılması için politika üretilmesi serttir.
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İstihdam etme kriterleri:
- pratik yapmış olması
- diploma - ideal olarak mastar düzeyi
-sürekli mesleki gelişim imkânları sağlanmalıdır.
- öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri zamanları olmalıdır.
- maaşları ilköğretim düzeyi öğretmenleri ile ayni olmalıdır.
Çalışma Koşulları:
- Maaşlarda diğer öğretmenlerle eşitlik olmalı
- disiplinle uğraşmaktalar
- mesai çalışmaktalar
- part time çalıştırılanlar vardır
- aile sorumlulukları
- şiddetle mücadele
- is güvencesinin sağlanması gerekmektedir
Okul öncesi eğitim ayrıca azizlik grup çocuklarına da sağlanmalı, topluma bu aile ve çocukların
kazandırılması için bir araç olarak kullanılmalıdır. ILO okul öncesi eğitim personelin kapsayan
ilk kılavuzu yayınlamıştır. Bu alanda politikaların üretilmesi için teşvik edici rol oynamaktadır.
2015 milenyum hedeflerine dahil edilerek ulusal düzeyde önem verilmesi teşvik edilmektedir.
1966 Önergeleri güncellenecektir. Birçok ilke ele alınarak geliştirilecektir.
www.ilo/education.org
Alan Baumann - BUPL / Danimarka
ILO Taslak olarak ilk çalışmayı okul öncesi eğitimde yapmayı basarmıştır. İşverenler bazı şeyleri
tabi ki değiştirmek istedi. Uygun çalışmak koşullarının Okul öncesi eğitim personeli için
savunulmasında bize kılavuzluk edecektir. Elimizdeki bu kılavuz bizlere yol gösterecektir.
dediğiniz gibi hükûmetlere bir yaptırımı yoktur. Sendikalar olarak mücadelemizi güçlendirmek
ve kaynak görevi gören bir kılavuzdur. okul öncesi eğitim personelinin is güvencesi ve çalışma
konuşlarının iyileştirilmesine odaklanılmıştır.
Okul Öncesi Eğitim bir insan hakki ve kamusal bir hizmet olması gerekliliği tüm Dünya’da
yaygınlaştırılmalıdır. Bu genel bir politika olmalıdır. Bu alandaki öğretmenlere sürekli mesleki
gelişim de nitelik sağlama yönünden önemlidir. yetenek ve bilgilerini geliştirme olanağı
sunulmalıdır.
Kılavuzu nasıl kullanabiliriz?
• Danimarka’da bu meslekte cinsiyet eşitliği konusunda sorunlar yasamaktayız. kılavuz
içerisinde ne yapılacağı ele alınıyor.
• Kılavuzu kendi ülkemizde hayata geçirmeyi hedeflemeliyiz.
• Sendikalarımızı temsil eden kişilere bu politika benimsetilmeli ve günlük
müzakerelerde bu konuyu da ele almalarının teşvik edilmesi.
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Patriçia Olshefksi - AFT - ABD
Bu konuda işverenlerle çalışma çok kolay olmamıştır. AFT olarak kılavuzda eksiklikler olduğunu
bilmekteyiz. Fakat başlangıç olarak önemli bir çalışmadır.
Bazı ülkelerde zorunlu eğitim yaşı 5-6 dan 14 yaşına kadar olabilmektedir.
Bazı ülkelerde ise bu yas 3’e indirilmeye çalışılmaktadır. Önemli olan verilecek eğitimin
niteliğidir. Altyapının hazır olması gerekmektedir. Her ülke kendi koşulları ve Sartlarına göre bu
kılavuzu bir çerçeve olarak kalabilir.
0-3 yas arası çocuklarda bekçilik ve evde bakim olabiliyor. Okul öncesi eğitim ailelere de destek
vermektedir. çalışan aileler için okul öncesi eğitim bir kurtarıcıdır.
Bu alandaki öğretmenleri örgütlemede sorunlar yasamaktayız. is güvenceleri tehlikededir.
Çocuklardan ne öğreniyorlar, deneyimlerinin paylaşılması gibi olanaklar, bu öğretmenlere
rehberlik sağlanması için yeterli zamanın ayrılması önemlidir.
ABD’de 50 eyalet vardır. Bu alanda belirli bir müfredata ve standartta ulaşması hedeflenmiştir.
Çocuklar eğitime hazırlanmalıdır. Okuma yazma öğretilmesi hedeflenmemeli, esas olarak
ilköğretime hazır olmalar tevsik edilmelidir. Çocuğun gelişimine odaklanılmalıdır.
----Irene Duncan - EI kursu başkanı
Okul öncesi eğitim 0-3 ve 3-5 olarak ikiye bölünmüştür.
EI olarak size sunulan ILO kılavuzunun kullanılmasını tevsik ediyoruz.
Her ne kadar bu alana özel sektörün elinde olsa da bu alanda çalışan öğretmenleri sendikalar
olarak korumalıyız. Çalışma koşulları ve mesleki gelişimlerinin sağlanması için mücadele
vermeliyiz.
---Latin Amerika Sili: okul öncesi eğitim genelde mali sistemle bağlantılıdır. 0-5 yas arası çocuklar
okul öncesi eğitime ancak anneleri isliyorsa katılmaktadırlar.
--Nijerya: ILO kılavuzu elimizde. Sendikalar olarak görevimiz vardır. fakat bu kılavuz yasalarla
güçlendirilmelidir. Daha güçlü kararlar alınmalı, bir politika olmalı ve hükûmetlere yaptırımlar
sunmalıdır. Aksi takdirde uygulanmaya girmesi sadece sendikaların mücadelesi ile mümkün
olmayacaktır.
----Bu kılavuzun öncelikle farklı dillere çevrilmesi gerekmektedir. Sendikalar olarak içimizdeki
yapıyla bunu tartışmaya sunmalı ve izleyeceğimiz bir politika olarak benimsemeliyiz.
Sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmen olmak farklıdır. ILO bunu fark etmiştir. Bunun
tanımını yapmalıyız.
-ILO temsilcisi Oliver: özel sektörün rolünü bu alanda biliyoruz. Kalite standardı olması,
karşılanabilir olması için politika izlenebilir. Eğitime daha fazla yatırım yapılması gerektiğini
biliyoruz. Okul öncesi eğitimin temel bir eğitim olmasında ortak görüşümüz olmalı. nerden ve
hangi bütçeden yatırım yapılacağı, kamudan yoksa vergilendirme sisteminden mi?
--1
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Okul öncesi eğitim ihtiyacı kadınların özgürleşmesi ihtiyacından doğmuştur. çocukların da
eğitim ve oyun hakki da göz önünde bulundurulduğunda hükûmetler bu alanın önemini artık
görmek zorundalar.
Okul öncesi öğretmenler, ayni ailenin mensubudurlar fakat farklılıkları da vardır. bu mesleğe
bir statü ve saygınlık sağlamak ve korumacılığını üstlenmemiz gerekmektedir.

Denis Sinyolo - EI Okul Öncesi Eğitim Uzmanı
Temel mesajlar:
1- Eğitimde özelleştirme eğilimi artmaktadır. - sendikalar olarak özelleştirme eğilimlerini
kamusal eğitime dönüştürmek için daha güçlü mücadele etmeliyiz. önceliğimiz bu
yönde olmalıdır.
2- Okul öncesi eğitim yasa tarafından kapsanmalı ve standartları olmalıdır. AB`nin Okul
Öncesi Eğitim Nitelik Çerçevesi Temel İlkeleri kullanılmalıdır. örneğin bir müfredatının
olması önemlidir.
3- Erişim ve nitelik konusunda temel öncelikler ortaya konulmalıdır - Okul Öncesi Eğitim
ücretsiz ve evrensel olmalıdır. Kamu fonu sağlanırsa ailelere ücretsiz olabilir. Devletler
için ücretsiz değil, aileler için ücretsiz olmalıdır.
4- Öğretmen eğitimi, gelişimi ve mesleki gelişim - diğer eğitim düzeyleri ile ayni düzeyde
bir statü sağlanmalıdır.
5- Okul öncesi eğitim konularını ve sorunlarını daha iyi kavrayabilmek için araştırmalarla
mücadele ve savunmamızı kaynak ve kanıtlarla güçlendirmeliyiz.
6- Kurumsallaşmış sosyal diyalog aracılıyla Okul Öncesi Eğitim personelinin çalışma
koşulları iyileştirilmesi ve geliştirilmelidir. Bazı ülkelerde hükûmetler öğretmen
sendikaları ile görüşmek dahi istememektedir. Yasanın hükûmetlere bu konuda
yaptırımı olması serttir. Diyaloga ihtiyacımız vardır.
7- Okul öncesi eğitim personelinin örgütlenmesi temel ilkemiz olmalıdır. Özel sektör
çalışanlarının örgütleyebiliriz. Bu mümkündür. Kanada ve Amerika’da yapılıyor. Bu
nedenle biz de bunu yapabiliriz. Bu sektördeki meslektaşlarımıza sahip çıkmalıyız.
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Gelecek adımlarımız:
 Okul Öncesi Eğitim Konusunda ILO kılavuzunun yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi
 Okul Öncesi Eğitimle ilgili çalışma gruplarının oluşturulması
 Okul Öncesi eğitim sorumluluğundaki bakanlıklarla bu kılavuzun tartışılması ve
uygulanmaya sokulması için gerekli mücadelenin sendikalarca verilmesi.
 Ulusal, okul ve bakanlık düzeyinde mücadele etmeliyiz. Gerekirse özel sektör
işverenleri ile de müzakere etmeliyiz.
 Okul öncesi eğitim gündemimizde olmalıdır. bu alanda strateji geliştirmeliyiz.
 Çocuklarımız geleceğin vatandaşı değil, buğunun vatandaşıdırlar ve hakları vardır. Bu
haklarının koruyucu rolünü üstlenmeliyiz.
 Eğitim temel bir insan hakkidir. 3 yaşında da olsa, 13 yaşında da olsa eğitim bir haktir.
 Okul öncesi eğitim bir lüks olmamalıdır. Her çocuk bu eğitime erişememektedir ama
hedefimiz bu yönde olmalıdır. 5.5 milyon çocuk halen isçidir. Dışarıda çocukların sahibi
olduklarını düşünen insanlar vardır.
Çocuk hakları bildirgesinin Kasımda 25. yılını oldurduk. 1998’de EI kongresinde okul öncesi
eğitim konusunda hedefler belirlenmiştir. Tüm hedeflere belki de ulaşmış değiliz fakat yine de
yol kat ettiğimize inanıyorum.
Bizim görevimiz sadece bu konuda tartışmak değil, ayni zamanda hedeflerimizi uygulamaya
koyabilmektir.
Bir eğitim düzeyini etkileyen bir durum tüm eğitim düzeylerini de etkileyebileceği gerçeğini
göz önünde bulundurarak hareket etmeliyiz.
Önemli olan konferans gerçekleştirmek değildir. Konferans sonrası ortak bir politika üreterek
bu politikayı uygulamaya koymak için harekete geçilebilmesidir. Bir sorumluluk almaktır.
Okul öncesi eğitim kamusal olmalı ve bir haktir. Bu gerçek olana kadar mücadelemiz sona
ermeyecektir.
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Ekonomik Krizin Eğitime Etkisi konulu Workshop
Temel İnsan Hakkı olarak Eğitimin Korunması
25 Kasım Salı

Ana tema olarak Ekonomik Krizin Eğitime Etkisi ETUCE Başkan Yardımcısı Odile Cordelier,
konferansın başlangıç konuşmanda;
Eğitim hakkinin temel insan hakki olduğu tezinden hareketle, eğitimi ve eğitimdeki
ekonomik uygulamalar tartışıldı.
Ekonomik krizin kendini farklı şekillerde gösterdiği ve bu krizin sadece ekonomik değil,
siyasi bir kriz haline de dönüşmüş olduğunu görmekteyiz. Kemer sıkma politikası uygulamaya
konduğunda, kemerlerin sıkılması politikası öncelikle eğitim harcamalarına yapılmıştır.
Avrupa’da genç neslin geleceğinin ne olacağı bilinmemektedir. Avrupa Komisyonunun
önlemlerinin ne derecede krizden çıkışı sağlayacağından şüphe duyulmaktadır. Kemer sıkma
yöntemlerinin çözüm olmadığını görülmektedir. Alınması gereken başka önlemler vardır. Siyasi
düzeyde farklı alternatifler olduğunu biz sendikalar hükûmetlerimize göstermeliyiz.
Bizim Avrupa’da yüzleştiğimiz başlıca sorun, Avrupa’daki hükûmetlerin kendi başlarına
kemer sıkma yöntemlerine başvurmalarıdır.
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Panel sunumları: Sendikaların nitelikli eğitim aracılığıyla krizden çıkış uygulamaları
Ingrid Latvia LIZDA “Nitelikli Eğitim için mücadele”. Litvanya’da yüksek eğitimde %69 fen
bilimlerinden kesintiye gidilmiştir. Krizden çekiş yöntemi olarak hükûmetler kamu
harcamalarından kesintiye gitmiştir. Öğretmen maaşları büyük okullarda dondurulmuş, küçük
okullarda ise düşürülmüştür. Aileler ise dış göce zorlanmıştır. Okullar kapatıldı, sınıflarda
öğrenci sayısı arttı. Meclis öğretmenleri dinlemek istememiştir. hep mali kriz önümüze
konmuştur. Öğretmenlerin haftalık ders sayısı 30’a kadar dayanmıştır. Öğretmenler %73 yeni
sistemden memnun olmadığını belirtmiştir. Motivasyon düşüklüğü olan öğretmenlerden
nitelikli eğitim vermelerini bekleyemeyiz. ne yapabiliriz? Meclise giderek sistemden memnun
olmadığımız dile getirdik. Milletvekilleri bizleri anladığını söyleseler de bir şey
yapmamaktadırlar. 3 yıldır kampanya yürütmekteyiz. Dönemsel olarak bir parlamento üyesini
bütün gün boyunca bir okula davet ediyoruz ve kendi gözleriyle okullarda neler olduğunu,
eğitimin değerini anlamasını teşvik etmekteyiz. Toplumun, ailelerin, okul müdürlerinin de
yardımına ve desteğine ihtiyacımız vardır.
Portekiz: Ekonomik kriz, troyka, dünya bankası ve Avrupa komisyonu Portekiz hükümetine
2008 yılından itibaren yaptırımlar uygulamıştır. Kemer sıkma politikaları ile maaşlar
düşürülmüştür. Sadece dondurulmamıştır. 2010 yılıyla karşılaştırıldığında %30 maaşlar
düşürülmüştür. Öğretmenlerin üzerinde çok baskı vardır. Çalışma koşulları zorlaşmıştır. 3.000
- 4.000 civarında öğrencisi bulunan okullar vardır. Öğretmenler issiz birikilmiştir. Aileler okul
kitaplarını ödeyememektedir. Okullarda issiz ailelerin çocukları yemek için bile para
bulamamakta, okullarda yiyecek dağıtılmaktadır. Eğitimde bütçe kesintisi kabul edilemezdir.
Sendikalar olarak birlik olmalıyız, çünkü saldırı tüm is gücüne yapılmıştır. Çalışanlar
sendikalarına güvenmelidir. Eğitim alanında yaşanılan sorunlar aileler ile de paylaşılmalı,
onların da desteği alınarak harekete geçilmelidir. Çalışmaları mobilize etmeliyiz. Eğitim ücretsiz
ve kamusal olmalıdır. Yatırım şarttır.
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İspanya: hükümetimiz krizi bahane bularak kamusal hizmetlere saldırmıştır. Reform adı altında
kamusal eğitim bütçesinden kesintiye gitmiştir. GSMH`dan eğitime düsen pay düşürülmüştür.
2010-2014 %10 düşüş yaşanmıştır. Diğer ülkeler gibi sorunlar yasamaktayız. Birçok issiz vardır.
İş yerleri kapatılmıştır. Sadece öğretmenler değil, eğitim çalışanları bundan etkilenmiştir.
Özelleştirme sonrası birçok eğitim personeli işini kaybetmiştir. Öğretmenler baskılardan dolay
ve is yükünden dolay islerinden vazgeçmektedir. Yoksul ile zengin sınıf vardır. Artık orta sınıf
kalmamıştır. Eğitimde devlet garantisi zayıflamıştır. Daha güçlü stratejilere ihtiyacımız vardır
sendikalar olarak. Hem çocuklarla, hem de toplumla birlikte harekete geçmeliyiz. Medyayı da
iyi kullanarak sesimizi duyurmalıyız. Elimizdeki herzeyi riske atacak olsak bile mücadele
etmeliyiz. Öğretmenlerimizi motive etmeliyiz.
Kounka, Bulgaristan: Bulgaristan’da öğretmen sendikaları yoğun bir mücadele sonrası toplu
sözleşme ile istihdam edilmektedir. 3`lü sosyal diyalog sistemimiz vardır, eğitim işvereni,
eğitim bakanlığı ve öğretmen sendikaları. Toplu sözleşmelere uyulmaması halinde yargıya
başvurabilmekteyiz. Ulusal düzeyde temel oluşturan toplu sözlenmemiz vardır. Bu sözleşme
temel olarak alınarak bölgesel düzeyde okul düzeyinde toplu sözleşmeler imzalanmaktadır.
Toplu sözleşmeler aracılıyla öğretmenlerin maaşları arttırılmıştır. Uzun bir mücadele sonrası
öğretmenlerin ödenekli izinleri bir takvime bağlanmıştır. Avrupa düzeyinde sosyal diyalog
ülkemizde bize ışık tutması için önemlidir.
Themis, Yunanistan: ülkemizde kamusal eğitim Neo-liberal politikalar yüzünden çökmüştür.
Orta düzey eğitimde öğretmenler %28 isini kaybetmiştir. Maaşlarından %49 yıllık kesinti
yaşanmıştır. Öğretmenlerin başarıları öğrencilerin test sonuçlarına göre değerlendirilmektedir.
2000 Mesleki Teknik Öğretmeni 2013 yılından itibaren görevleri dondurulmuştur. bu politikaya
karsı diğer sendikalarla eylemlerimiz olmuştur. Ailelerin de desteğini alarak eylemlerimizi
gerçekleştiriyoruz. Öğretmenler performanslarına göre maaş almaktadırlar, buna karsı
direnmekteyiz. Eğitim bakanlığı sendikamızla görüşmek istememektedir. Onları müzakereye
zorlamaktayız, bu nedenle bakanlığı basarak müzakere ve görüşme talebimizi vurguladık,
çünkü biz eğitimin en önemli paydaşıyız. Lise öğrencileri ile birlikte de eylemlerimiz olmuştur.
Ortak hareket etmemiz önemlidir, bunu Avrupa genelinde yapmalıyız.
İrlanda: 2008 yılandan itibaren ekonomik krizdeyiz. Sendikalar olarak işbirliği yaparak
mücadele etmeye çalışmaktayız. Sendikalar biçimsizliğini korumaktadır. Eğitim alanında bütçe
kesintilerine gitmiştir. Yabancı döviz kurları ekonomimizi etkilemektedir. Kriz ile sendikaların
önemi daha da anlaşılmıştır. Motivasyon yönünden evet çöküşteyiz. Sendikalaşma bu
dönemde artmıştır. Hastalık izinlerinin ve emeklilik haklarının gerilemesi, yeni başlayan
öğretmenlere daha az maaş gibi önlemler alınmıştır. Sadece maaşlar için mücadele etmiyoruz.
Eğitim müfredatları ile ilgili de mücadelemiz vardır.
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Portekiz: Mali kriz bahane edilerek hükûmetler kamusal alanlara saldırmıştır. 2011 - 2014
yılları öğretmen ve öğrenci oranları azalmıştır. Fakat farklı şekillerde kendini göstermiştir.
Öğretmen sendikaları olarak nasıl güçlerimizi birleştirebiliriz sorusunu sormamız
gerekmektedir. Diğer toplum aktörleri ile güçlerimizi birleştirmeliyiz. İspanya’da binden fazla
örgüt bir araya gelerek miting gerçekleştirmiştir. bu bir basaridir, kolay olmamıştır.
Fransa: ilköğretim ve ortaöğretim bütçelerinden bir kesintiye gidilmemiştir fakat
öğretmenlerin maaşları düşürülmüştür. Avrupa’daki ülkelerde çok farklı durumlar vardır, bu
bilinçle Avrupa genelinde dayanışma genelleşerek herkese nitelikli eğitimi sağlama mücadelesi
verilebilir.
İspanya: ispanya1da ilk olarak bir platform oluşturduk ve tüm öğretmen sendikalarını ve
eğitimde örgütlü örgütleri toplamak istedik. Çok farklı görüşte eğitim sendikası vardır. sağ ve
sol sendikalar vardır. bu nedenle ortak bir zemin oluşturmak kolay olmamıştır. Temelimizi
uzun müzakerelerle yapmayı ve oluşturmayı başardık. Temel hedeflerimiz aslında aynı.
Öğretmenlerin esas sorunlarında birleşebiliriz. Toplumun sorunlar hakkında bilgi sahibi olması
için de kampanya geliştirdik. Toplum yaşanılan sorunların farkına varmalıdır. Birçok öğretmen
greve gitmek istememiştir. 10 gün boyunca greve giden öğretmen o aylık maaşının tamamını
kaybetmiştir. Bu nedenle öğretmenler grevi desteklediklerini fakat katılmak istemediklerini
belirtmişlerdir. Bu durumlarda farklı stratejiler uygulanmalıdır. Kemer sıkma politikalarına
karsı oluşturulan platformlar dayanışmayı sağlayabilmektedir. Kampanyalar ve grevler sadece
bir yöntemdir. Somut neticeler, kazanımlar sağlayamayabilir. Avrupa’da dayanışmayı nasıl
sağlayabileceğimiz bir soru işaretidir. Ne gibi inisiyatifler almalıyız sorusunu sormalıyız.
Fransa: Göründüğü kadar güçlü değiliz bu nedenle velilerle ve toplumla mücadele etmeliyiz.
Öğretmenler mobilize edilmelidir. Hem öğretmeni hem de toplumu mobilize etmek kolay bir
süreç değildir ama bu yönde mücadele etmeliyiz. Bütün yük sadece öğretmenlerin omuzunda
olmamalıdır, bu nedenle veliler ve okul yönetimi de nitelikli kamusal eğitim mücadelesinde rol
oynamalıdır. Öğretmenlerin imajı sarsılmamalıdır.
Yunanistan: Politikacılar sadece oy döneminde cezalandırılmamalı, her zaman mücadele
etmeliyiz. Çünkü seçimleri beklemek geç olabilir. Bu nedenle insanları sokağa çıkarmalıyız.
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Fırsat Eşitliği üzerine Workshop
Öğretmenlik mesleğinin geleceği için fırsat eşitliği neden ve ne şekilde
önemlidir?
25 Kasım 2014

Eşitlik Daimi Komite Başkanı Kounka Damianova, açılış konuşması yaparak eğitimdeki fırsat
eşitliğinin önemini belirterek dünya’da azınlık gruplar, göçmen aile çocukları, kız çocukların
ellerinden eğitim haklarının alındığını ve bu yönde sendikalar olarak politika geliştirilmesi
gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca 2016 yılına kadar önceliklerin belirlenmesi: ETUCE 2013-2016
çalışma programı çerçevesinde fırsat eşitliği üzerine kat edilen yol konulu sunumunu
gerçekleştirdi.
Eşitlik Daimi Komitesinin raporu (2-3 Haziran 2014) Eşitlik Çalışma Grubu Üyesi Jennifer Moses
tarafından sunuldu.
Öğretmenlik mesleğinin geleceği için fırsat eşitliği neden ve ne şekilde
önemlidir? Konulu Tartışma Paneli gerçekleşti.
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Öğretmenlik Meleğinin Geleceği
ETUCE Özel Konferansı
26 Kasım 2014
ETUCE Başkanı, Christine Blower ve EI Genel Sekreteri, Fred Van Leeuwen tarafından açılış
konuşmaları gerçekleşti.
Fred Van - EI Genel Sekreteri

Evrensel alanda ogretmenlerin çalışma koşullarında sorunlar yaşanmaktadır. Öğretmenlerin
birçoğu mesleğinin statüsüne hükümetler tarafından gerekli önemin verilmediğini
söylemektedirler. Öğretmenleri dinlemek, onların temsilcileri olarak sendikaları dinlemek
hükümetlerin önceliği olmalıdır. Öğretmenler kariyerlerini terk etmek zorunda bırakılmaktadır.
Kemer sıkma önlemleri eğitimi büyük oranda etkilemiş, insanların yoksullaşmasına neden
olmuştur.
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Kamusal nitelikli eğitimin insan hakki olduğunu bilmekteyiz. Bu alanda mücadelemizin sınırı
yoktur.
Eğitim sisteminin çökmüş olduğu, öğretmenlerin yoksul olduğu ve eğitime yeterli bütçenin
ayrılmadığı bir ülkenin geleceği, karanlıktır.
Eğitim Enternasyonalinin kampanyası ile dünya genelinde bir ağızdan aynı mesajı verdik:
“Herkesin erişebileceği, ücretsiz, nitelikli eğitimin 0 yasından üniversiteye kadar
sağlanmasıdır.`
53 milyon çocuk dünya genelinde eğitim alamamaktadır. Genelde bu çocuklar, azınlık grupların
yoksul ailelerin çocuklarıdır. Henüz istediğimiz noktaya varmadık. Daha kat edecek çok
yolumuz vardır.
Başlatılan imza kampanyasına destek istemekteyiz. Üye örgütlerin üyelerini çevrimiçi bu
kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz.
Daha iyi bir dünya için daha nitelikli kamusal eğitim sağlamak şarttır.

Martin Romer - ETUCE Avrupa Direktörü

Öğretmenlik mesleğinin geleceğini konuşurken kamusal eğitimde sorunların arttığının
farkındayız. Daha fazla yatırım taleplerimizi devamlı dile getiriyoruz.
Verdiğimiz mücadeleler değişken olsa da esas hedefimiz kamusal eğitim içindir. Hükümetler
kamusal eğitime farklı sekilerde saldırmaktadırlar.
Bir ülkede öğretmenlerin iş güvencesi yoktur, başka bir ülkede hükümetler müfredatı devamlı
değiştirmektedir, başka bir ülkede ise kamu okulları özelleştirilmiştir.
2 verilmesini istiyoruz.
Eğitime yatırım istiyoruz, kamusal eğitime önem
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Bilgi ve iletişim teknolojisi her ne kadar gelişmiş olsa da asla bir öğretmenin yerini tutamaz.
Fakat 5 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Dünyada sürekli çevrimiçi olan bir nesil vardır.
Sendikaların temsili yeti güçlü olmalıdır. Dünya genelinde sendikalar üye kaybetmektedir.
Gelecekte sektörü temsil edebilecek miyiz, bu konuda politika üretmekte miyiz? Sendikalar
üyelerini güçlü bir şekilde örgütlemelidir. Örgütlülük öğretmenlik mesleğinin geleceği için
önemlidir.
Herkese ücretsiz, kamusal eğitim hemen sağlanamasa da hükümetler bunun için harekete
geçebilir. Aileler seçebilmelidir.
Eğitimde Fonlama ve Kamu & Özel Ortaklığı
Gelecek planlar: Yarının Eğitiminin Garantiye alınması için Fonlama ve Kamu & Özel Ortaklığı
- (PIAAC) Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Yetişkin
Yeterlilikleri üzerine Uluslararası Değerlendirme Programı ve
(PISA) Programme for International Student Assessment - Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programına atfen Öğretmenlik Mesleği Zorlukları
John MacBeath, Emekli Profesör, Eğitim Fakültesi, Cambridge Üniversitesi, İngiltere
4 temel demeç
1- Eğitim bir insan hakki ve kamu yararıdır
2- nitelikli eğitim bilgi yaratıcılığının anahtarıdır.
3- toplumsal gelişim için nitelikli eğitim şartı
4- motiveli öğretmenler

Eğitimin özelleştirilmesi ile gelen tehlikeler:
* nitelik düşüyor mu?
* fırsat eşitsizliği mi yaratmaktadır?
* denetim var mıdır?

Okullarda öğretilen yetenekler daha sonra işyerlerinde kullanılabiliyor mu?
Gençleri problem çözme yeteneklerini geliştiren bir eğitim sistemi var mıdır?
Hayat boyu öğrenen ve kullanılan bilgiler sınıf dışarısında öğrenilen bilgi midir?
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Öğretmenlik mesleği çok karmaşık ve sorumluluk yüklü bir meslektir.
Öğretmen mesleğini zehirleyen ne olmuştur?
* Esnek çalıştırılma
* öğretmenlerin hükümetlerce dinlenmemesi
* is yükü
* ailelerin baskısı

Öğretmenlik mesleğine faydalar?
* mesleğe değer verilmesi
*karar alma mekanizmalarında yer almaları

Xavier Prats-Monne - Avrupa Komisyonu, Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Genel Müdürü
– Belçika

Avrupa Komisyonunun Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği üzerine bakışı
Öğrenmenin amacı insanı daha iyi bir kişi yapmaktır.
Yaratıcılık, bilgi toplumun refahı için önemlidir.
Dünyamızı daha iyi tanımalı, insan ilişkilerini daha iyi kavramalıyız.
Eğitim ve öğrenme şekil değiştirmektedir. Gelecekte nasıl etkileneceğini bilmiyoruz.
Bilginin doğası değişmektedir. Bilgi nasıl paylaşılıyor,
bu paylaşım sistemi karmaşıklaşıyor.
2
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Öğretmen bilginin temsilcisi olmaktan çok eğitimi öğrenmelerine yardımcı rolünü
üstlenmektedir.
Daha fazla bilim adamına ve bilim kadınına ihtiyacımız vardır.
Demografik değişimi kontrol edemeyiz. Fakat eğitimi dünyada oluşan değişimlere adapte
edebilmeliyiz.
Üniversitelerin potansiyelinin değerini bilmek önemlidir. Araştırmaların yer alması ve topluma
ışık tutması gerekmektedir.
Öğretmenlerden daha fazla beklenti vardır, her zaman onlardan daha fazla şey istenmektedir.
Beklenti yüksektir.
Öğretmenlik mesleğinin cazibeli olması şarttır. Avrupa genelinde ekonomik kriz nedeniyle
öğretmenlerin maaşı %40 kadar düşürülmüştür. Gelirleri düşmüştür. Bu nedenle bu meslek
cazibesini kaybetmiştir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
Yeterli sayıda nitelikli öğretmen yoktur. Avusturya örneğine bakacak olursak 75 yasında halen
öğretmenlik mesleğini yapan öğretmenler vardır. Bu mesleğe yeni nesilin katılımını teşvik
etmeliyiz. Almanya`da da yaşlı öğretmen nüfusu büyüktür.
Geleceğimiz konusunda endişeliyiz. Avrupa ülkelerinin GSMH bütçesinden eğitime ne kadar
ayırdığına bakmalıyız. Güney Afrika GSMH 6.6 eğitime ayırmaktadır. Bazı ülkelerde bu oran 4
ve altındadır. Standart 5.5 olarak belirlenmiştir.
Öğretmenlik mesleğinin desteklenmesi ve temel aktörler olarak söz sahibi olması
gerekmektedir.
Pedagoji eğitimlerinde bilgi iletişim teknolojilerinin öğretilmesi önemlidir. Okullara sadece
donanım sağlamak yeterli değildir, öğretmenlerin bu donanımı en etkili şekilde nasıl
kullanacaklarını kendilerine öğretmemiz gerekmektedir.
Öğretmenlere farklı öğrencilere nasıl öğretecekleri konusunda eğitim sağlamak ve bu konuda
öğretmenleri desteklemek önemlidir.
Öğretmenlik mesleğinde akademik özgürlük önemlidir. Müfredatlarla öğretmene baskı
yapmak ve yaratıcılığını sınırlamak doğru bir yöntem değildir. Maaşın yanında bu gibi etmenler
de bu mesleğe cazibeyi azaltmaktadır.
Politika geliştirmede önemli paydaş olan öğretmenleri de dahil etmemiz gerekmektedir. Buna
Avrupa Komisyonu olarak desteklemekteyiz.
Avrupa`da öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesi için ne yapılabilir konusu ajandamızdadır.
Avrupa Komisyonu Erasmus programına büyük oranda bütçe ayırmıştır. Erasmus öğrencilerin
mobilitesini içermektedir. Buna önem veriyoruz. Kapasite geliştirmede büyük rol
oynamaktadır.
Eğitim, daha iyi bir vatandaş eğitmek için bir araçtır.
Hükümetler eğitimi bir harcama olarak değil, yatırım olarak görmelidir.
2
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Christine Blower – ETUCE Başkanı
Bilgi İletişim teknolojisi asla öğretmenin yerini tutamaz.
Vergi kaçakçılarının faturaları kamu hizmetlerine kesilmemelidir.
Müzakere masasında olmalıyız, be nedenle eğitimde önemli paydaş olarak hükümetlerle
diyalog içerisinde olmalı, müzakere masasına oturmalı ve orada mücadele etmeliyiz. Çünkü
öğretmen sendikaları olarak bizler orada olmazsak başkası da olamaz.
Öğretmenlik mesleğinin çalışma koşulları iyileştirilirse ve maaşları yükseltirse, öğretmenlik
mesleğinden daha güzel bir meslek olamaz, bu meslek daha cazibeli olmalıdır. Gençler artık
öğretmen olmak istememektedir.
Öğretmen aktaran sistemi değildir, bizler insanız, profesyoneliz.

Odile - ETUCE Başkan Yardımcısı
Öğretmenlik mesleğinin geleceği için önemli olan bir önerge sunuyoruz. Nitelikli kamusal
eğitimi tüm Avrupa genelinde sağlamak istiyorsak öğretmenlik mesleğine da odaklanmalıyız.
Eğitimde kamusal yatırımdan bahsediyoruz. Nasıl bir eğitim istediğimizin tanımını bu önergede
yapıyoruz. Öğretmenlik mesleğinde daha iyi eğitim, daha saygın maaştan bahsediyoruz.
Öğretmen sendikaları hükümetlerce eğitimde en önemli paydaş olarak görülmelidir. Önerge
sunmak ve eğitimin niteliği için çalışma gücümüz vardır.
Öğretmenlerin değerlendirilmesi eleştirisel değil, pedagojik olarak kendini geliştirmesi için bir
rehber olmalıdır.
Öğretmenler statü ve çalışmalarına saygı istiyor. Hükümetler motivasyonu yüksek öğretmenler
için uğraş vermelidir. Toplum bu mesleğe saygınlık göstermelidir.

Hollanda: Önerge`de değişiklik önerisi
Bilgi ve iletişim teknolojisi konusunda öğretmenler de göz önünde bulundurulmalı, onların bu
konuda eğitilmesi gerekliliği üzerine önergede değişiklik sunuldu.
ETUCE bilgi ve iletişim teknolojisinin eğitimde kullanılması ve 21.yy’da öğretmenlik mesleğiyle
ilgili görev birimi oluşturacaktır.
Öğretmenlerin akademik özgürlüğü üzerine ETUCE politikasının geliştirilmesi ve 2016`da
ETUCE konferansına sunulmasının kararlaştırılması üzerine öneri sunulmuştur.
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Romanya: Eğer hükümetler GSMH bütçesinden 6 oranında arttırırsa eğitimde yatırım
sağlanmış olur, su an 3 oranındadır. Hükümetlerimiz ekonomimiz için stratejik rol oynadığını
bilmelidirler. Sendikaları ortak paydaş olarak görmelidir.

Fransa: Sendikaların inisiyatifi için bu önerge önemlidir. Öğretmen sendikaları olarak ortak
hedeflerimiz vardır. Öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmek istiyoruz. Eğitime daha fazla
yatırım istiyoruz. Öğretmen eğitiminin nitelikli olmasını istiyoruz. Sınıf içerisindeki öğretmenler
iyi hazırlanmış olmalıdır.

OLME Yunanistan: Neo Liberal Politikaların Eğitime Etkisi ile ilgili önergeyi sunmuştur.
Troyka ve Neo liberal politikalara mücadelemiz sürecektir. Bu politikalar sonucu yoksullar aç
kalmış, zenginler ise ceplerini daha da doldurmuştur. 2009`da 2000den fazla okul kapatılmıştır.
2.500 Mesleki Teknik Okulu öğretmeni işinden çıkarılmıştır. Kemer sıkma politikalarına karşı
ancak birlik olursak göğüs gerebiliriz.

Portekiz: Son yıllarda empoze edilen kemer sıkma politikaları ne krizin sona ermesine yaramış,
ne de insanlara, çalışanlara, toplumun refahına yaramıştır. Kriz bahane edilerek kamusal alana
saldırı yapılmakta, eğitim sektörü de bundan büyük oranda etkilenmiştir. Çalışanlar ve özelde
öğretmenlerin artik iş güvencesi bulunmamaktadır. Öğretmelik mesleği son üç yılda %20
gerilemiştir. Sendikalar olarak önergeler ve taleplerde bulunarak hükümetlere baskı
uygulanmalıdır.
'Evrensel bir saldırıya ancak evrensel bir mücadeleyle göğüs gerebilir ve kazanabiliriz.'

Dr. Riina Vuorikari, Araştırma Görevlisi ve Yves Punie, Kıdemli Bilim Adamı, Prospektif Teknolojik
Araştırmalar Enstitüsü, DG Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa Komisyonu, İspanya
“Açık öğretim ve 2030 yılında Öğretmenlik Mesleği – Öğretimde yeni roller”

Çevrimiçi kaynak ve dıştan açık öğretim. 1970’lerde açık öğretim başlatıldı. Bilgiye ve eğitime
erişebilirlik için önemli bir adım atıldı.
Dijital eğitim kaynakları bilgisayarlarla gelişti. Öğrenim kaynaklarının depolandığı bir bilgi ağı
oluşturuldu.
UNESCO açık öğrenme kaynakları oluşturmuştur. Sadece ders kitapları değil, başka yardımcı
kaynaklar ve araştırmalar bu bilgi ağında yer alıyor.
Öğretmen işbirliği bilginin paylaşımı için ve öğretmenlerin birbirini desteklemesi için önemli.
3
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Avrupa Eğitim Ağı = ENET European Education Network - Avrupa Komisyonu tarafından
oluşturuldu. Hizmet içi eğitim kaynakları olarak kullanılmaktadır. Farklı dillerde ücretsiz datalar
vardır. Öğrencilere yönelik farklı bir sistem de oluşturulmuştur. Aileler de farklı alanlara giriş
yapabilir.
My network: öğrenci - öğretmen sistemiyle iletişimin güçlendirilmesi ve teknolojinin
kullanımıyla öğrenimin sağlanması, güçlendirilmesi. Teknoloji çağına ayak uydurulması.
Farklı Öğrenim şekilleri: Öğrencilere farklı yöntemlerle öğrenme seçeneklerinin verilmesi. Bu
şekilde öğrenci merkezli eğitim sağlanır. Öğrenciler kendi öğrenimlerini kişileştirir ve kendi
öğrenim yeteneğine göre seçim yapma fırsatı öğretmenlerce sağlanır.
Informal öğrenme kampları: bir hafta sonu boyunca öğretmen ve öğrenciler bilgi kamplarına
katılmakta, böylece öğretmenler ve öğrenciler arasında iletişim güçlenebilmektedir.
Yüz yüze, bire bir temasla öğrenme en etkili öğrenme seklidir, teknolojinin kullanımı ile bu bir
denge içerisinde olmalıdır.
Öğretmenlerin iyi ve verimli bir şekilde öğretmesi için nelere ihtiyaç duyduğunu göz ardı
etmekle eğitimdeki nitelik düşmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin ihtiyaçlarına saygı
duyulması ve ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlanması gerekmektedir.
2030 yılı öğretmenlik için ne gibi beklentimiz vardır, sendikalar olarak strateji geliştiriyor
muyuz, kendi senaryomuzu kurabilir miyiz? Bu konuda düşünce egzersizi yapmamız
gerekmektedir.
Geleceğimizi nasıl düşünüyoruz sorusunu yöneltmeliyiz

Fransa: Öğretmenler eğitimle desteklenmelidir. Hizmet içi eğitimler destekleyici olmalıdır.
Özellikle teknoloji konusunda öğretmenlerin ayak uydurabilmesi konusunda sorunlar
yaşıyoruz. Öğretmenler aktif olmalıdır, aktif olan bir öğretmen ayak uydurmada başarılı
olacaktır.

İspanya: Okulların altyapısı çağdaş toplum ihtiyaçlarına göre sekilenmelidir. Bütçenin bu
yönde arttırılması lazım. Fakat 1 trilyon Euro kesintiye gidilmiştir. Biz daha talep ederken
bütçede daha da kesintiye gidilmektedir. Yüksek teknolojisi olan okullar 2030 yılında
olamayacaktır çünkü gerekli yatırım yapılmamaktadır. Bunun yanında öğretmen eğitimine de
bütçe lazım. Diğer yandan yaşlı öğretmenlerin teknolojiye ayak uydurması da zordur.

Danimarka: Elektronik ortamda öğrenme çocukların yaşı düştükçe pek verimli olmuyor. Ancak
üniversite ve lise düzeyinde verimli olabilir. Çocuklar daha fazla bire bir iletişim istemektedir.
Evde kalıp bilgisayar önünde öğrenmek istememektedirler. Geleneksel öğrenme ile ve ek
olarak teknolojinin de kullanımıyla öğrenme gerçekleşmelidir.
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Almanya: VBE elimizdeki tüm fırsatları değerlendirmeliyiz. Var olan teknolojik olanaklara
bakmalı ve bunların eğitimde nasıl kullanacağı yönünde öğretmenlere eğitim sağlamalıyız.
Diğer yandan öğrencilerin de eşit olanakları olması gerekiyor. Tüm öğrencileri kapsamalıdır.
Demokratik bir toplum için fırsat eşitliğine özen göstermeliyiz.
27 Kasım 2014
Baskı Altındaki Avrupa Sosyal Modeli - Toplumsal Eşitsizlikler ve Öğretmenlik Mesleği
Susan Lee Robertson, Sosyoloji Eğitimi Profesörü, Eğitim Enstitüsü, Bristol
Üniversitesi, İngiltere
“Ekonomik Kriz ve Toplumsal Eşitsizlikler – Çözüm Halen Eğitimde midir?”
Adil vergilendirme sistemi kemer sıkma politikalarına alternatif olabilir. Neo-liberal politikalar
izleyen ülkelerde sağlık ve toplumsal eşitsizliklerin artmış olduğu görülmüştür.
Ekonomik kriz varlıklı ve zenginlerin isine yaramıştır. 1950’lerden bu yana zenginler varlıklarını
ikiye katlamıştır. İnsanlar arasındaki eşitsizlik gittikçe artmıştır. Kaynakların adaletsiz şekilde
dağıtılmasına karsı göğüs gerecek liderlere ihtiyacımız vardır. Zenginlerin bu dünyayı
sömürmesine izin vermemeliyiz. Zenginlerin bir yıllık geliri bir ülkenin 6 yıllık eğitim
harcamasıdır. Kar için eğitim mi, yoksa demokrasi için eğitim mi istiyoruz? Eğitimin toplumsal
ve siyasi hedefleri olmalıdır.
Eğitimde toplumsal adalet sadece eşit eğitim hizmetinin sağlanması değildir. Eğitim toplumun
yararınadır, kamusal bir faydadır. Herkese erişilir eğitim sağlanmalıdır. Rekabet edebilirlik
ekonomi devletlerin odağı olmuştur. Eğitim bu rekabet edebilirlik çerçevesine alınmamalıdır.
Çalışma Grubu:
Öğretmen Sendikaları Stratejileri ve Hareket Planı - Öğretmenlik Mesleğinde Gelecek
Sorunlarından üstesinden Gelmek
Birçok ülkenin ciddi boyutta mali ekonomik krizden etkilenmiş olduğunu biliyoruz.
Eğitime etkisi farklı boyutlarda görülmüştür. Öğretmenlik mesleğine etkisi, öğretmen
kadrolarının boşaltılması ile eğitim alanında öğretmen eksikliğinin yaşanması öğretmenlerin
Sosyo-ekonomik arka planları gerilemiş, öğretmenlerin statüsü düşürülmüştür. Eğitime gerekli
yatırım yapılmaması neticesinde verilen eğitimin niteliği düşmüştür, fakat bu niteliksizlerken
öğretmen sorumlu tutulmaktadır. Özel şirketler değil hedefimiz hükûmetler olmalıdır.
hükûmetlerin stratejileri olmalı, kamusal hizmete dönüşmesi için hareket planı yapılmalıdır.
Özel okullardaki öğretmenleri örgütleyebilmeliyiz. 2020`de öğretmenlik mesleğinin cazibeli bir
meslek olması yönünde bir hareket planı vardır. Bu yılki Avrupa parlamentosu seçimlerinde
eğitim temel ajandalarına alınmıştır. Sosyal diyalog güçlü bir araçtır. Uzun sureli stratejileri
hayata geçirmemiz için bir araçtır.
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Bilgi iletişim teknolojisi toplum yapısını değiştirmektedir. Biz öğretmenler olarak bu gelişime
yön vermemiz ve şekillendirmemiz gerekmektedir. Tamamen kontrol dışı gelişen bir topluma
dönüşme tehlikemiz vardır.
Çalışma Grubu Soruları:
1- Gelecek için nitelikli eğitimin sağlanmasında öğretmenlik mesleği nasıl katkıda
bulunabilir? Öğretmen sendikaları ve öğretmenlik mesleği toplumsal eşitsizliği engelleyebilir
mi? eğitim sektörünün özelleştirilmesini engellemek için öğretmen sendikaları nasıl
harekete geçmeli ve hangi stratejileri uygulayabilir?
2- Öğretmenlik mesleğinin sürdürülebilirliği için öğretmen sendikaları ne yapabilir?
Çalışma Grubunda sendikamızın konuşma metni:
Öğretmenlik mesleğini icra ederken hayatlarını nitelikli koşullarda sürdürebilmek için sosyal,
demokratik ve ekonomik haklarının geliştirilmesi gereklidir. Sendikalar bunun mücadelesini
örgütleyerek vermelidir. Nitelikli eğitim için nitelikli eğitim programları olmalıdır.
Eğitimin niteliğinin artması eğitimin geneline yansır, nitelikli kamusal eğitim için mücadele
etmeliyiz.
Tarih boyunca eğitim toplumun yönetilmesinde bir araç olarak kullanılmıştır.
Neoliberal dönemlerde eğitimde izlenilen politika yeni bir insan modeli şekillendirmeyi
hedeflemiştir. Hükümetler itaatkâr bir iş gücü istemektedir. Bu hedef doğrultusunda
hükümetler eğitimdeki müfredatı sıkça değiştirmektedir. Eğitim mal haline dönüşmüştür.
Bu nedenle öğretmenler ve öğretmen sendikaları olarak ortak taleplerimiz olmalıdır:.
öğretmenler, kamu çalışanları ve tüm çalışanlar olarak neoliberal politikalara karşı dayanışma
içerisinde olmalıyız.
Kıbrıs’ta dayanışma içerisinde mücadele için bizler bir inisiyatif kurduk ve bu inisiyatif
çerçevesinde gücümüzü birleştirdik.
Örgütler olarak her ne kadar farklı olsak da eğitimde ortak taleplerimiz şunlar olmalıdır:
1- Eğitim kamu yararına olmalıdır. Ücretsiz ve demokratik olarak herkese sağlanmalıdır.
Sendikalar olarak bu ortak taleplerimiz doğrultusunda harekete geçmeliyiz. Bizler
kamusal eğitimin koruyucusu ve savunucusu olmalıyız.
2- Öğretmen statüsü yükseltilmeli ve öğretmene saygın maaş sağlanmalıdır. Nitelikli
eğitim ancak öğretmenle saygınlıkla mümkündür.
3- Hükümetler eğitime yatırım yapmalıdır. Okulların altyapısı iyileştirilmeli, ihtiyaçları
karşılayabilmelidir.
4- Tüm özel okulların kamusallaşmasını talep etmeliyiz.
5- Eğitimdeki müfredatlar çocukların farklılıklarını göz önünde bulundurmalıdır.
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