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                                                  KÜBA EĞİTİM SİSTEMİ 

                                               Nazife Uçar/Karşılaştırmalı Eğitim 

Özet 

Bu araştırmanın amacı Küba eğitim sisteminin yapısını incelemek ve Küba eğitim sistemiyle 
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı analizini 
yapmaktır. Araştırma da Küba eğitim sistemi amaç, yapı ve süreç boyutları kapsamında 
incelenmiştir. Latin Amerika’da bulunan  Küba, yetersiz finansal kaynaklara rağmen 
eğitimde elde ettiği başarılarla adından söz ettirerek ön plana çıkmaktadır. Küba’da 
yaşanan 1959 devriminden sonra atılan en önemli adım eğitim alanında olmuştur. Devrim 
öncesi Küba’da eğitimli insan sayısı az iken devrimin ardından eğitimde önemli adımlar 
atılmıştır. Küba’da eğitim sorumlu Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim bakanlığı olmak 
üzere  iki bakanlık altında yürütülürken, Türkiye ve KKTC'de Merkezi bir yapı mevcuttur ve 
tek bakanlık çatısı altında yürütülmektedir. Araştırmada öne çıkan diğer önemli bir fark ise 
Küba’da özel okulların bulunmaması ve eğitim her aşamasının ücretsiz olmasıdır. 

Anahtar kelimeler; Küba, eğitim sistemi, karşılaştırılmalı eğitim. 

Giriş 

Küba, Güney Amerika yer alan ve 3715 ada ve adacıklardan oluşan bir ülkedir. Coğrafi konumu 

ve doğal zenginlikleri dış ülke üzerinde güç çekişmelerine sahne olan Küba; ABD desteğiyle 

bağımsızlığına kavuşan bir ülke olmasına rağmen ABD’nin uyguladığı ambargo nedeniyle dışa 

kapalı bir ülke konumundadır. Küba; ambargolara bağlı olarak yaşadığı sosyo-ekonomik 

sıkıntılar ile KKTC’nin Türkiye dışında dünyada tanınmamış bir ülke olarak yaşadığı ambargolar 

açısından KKTC ile benzerlik göstermektedir. Küba ABD’ne ve İspanyollara karşı verdiği 

mücadele sonunda bağımsızlığına kavuşan bir devlet olarak ekonomik sıkıntılara rağmen 

eğitim alanında başarılar elde eden bir ülkedir. Küba; devrimden sonra uyguladığı politikalar 

ve reformlar sayesinde eğitim ve sağlıkta dünya çapında özel bir yer edinmiştir. Eğitim 

sisteminde; uyguladığı ilkelerle, ekonomik zorluklara rağmen yaşam boyu eğitimi parasız 

olarak tüm vatandaşlara sunabilmesi ve sosyalist anlayışı her kademede uygulamaya 

koymasıyla (mined.gob.cu) eğitimde ekonomik zorluklar yaşayan ülkelere farklı yaklaşım ve 

bakış açıları getirebileceği açıktır. Bu açıdan incelenmesi önem taşımaktadır.  

Bu çalışmanın amacı; Küba Eğitim Sisteminin; amaç, süreç ve yapı bakımından incelenerek 

KKTC ve Türkiye eğitim sistemleriyle karşılaştırmaktır. Araştırmada Küba eğitim sistemi ile ilgili 

yazılı ve elektronik kaynaklardan elde veriler elde kullanılmıştır. Küba eğitim sistemi ile ilgili 

literatür taraması yanında Küba eğitim bakanlıklarının resmi siteleri incelenmiş ve güncel 

bilgilere ulaşım sağlanmıştır. Farklı kaynaklardan elde edilen verilerin doğruluğu kontrol 

edilmiş ve KKTC ve Türkiye eğitim sistemleri karşılaştırılarak genel sonuçlara ulaşılmıştır. 
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SOSYAL SİYASAL EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPI 

1492 yılında İsponyol kaşif Kristof Kolomb’un adaya çıkmasıyla sömürgeleşen Küba; 1898 yılına 

kadar ispanya toprağı haline geldi. 1902 Yılında ABD’nin desteğiyle bağımsız olan Küba’nın 

nüfüs yapısı da karmaşıktır(wikipedia.org.wiki.Küba).  

İspanyol istilasından sonra İspanya’da gelen göçmenler ile şeker fabrikalarında çalıştırılmak 

üzere Afrika’dan getirilen köleler ile yerli halkın karışmasıyla etnik kaynaşma sağlanmıştır 

(Aksoy, 1992). ABD’nin desteğiyle bağımsızlığını kazanan Küba, askeri ve ekonomik açıdan 

ABD’ye bağımlılığı sürerken; ABD de Küba’da desteklediği gruplarla ülke üzerindeki etkisini 

devam ettirmiştir.1933 yılında ABD’nin desteğiyle Gerardo Machado’yu deviren Fulgenco 

Batista uzun yıllar Küba yönetiminde kalmıştır.  

Batista Yönetimi turizm ve kumarhane işletmeciliğini gelir kaynağı haline getirirken, halkın 

yoksullaşmasına, işsizlik oranın artmasına neden oldu. Batista yönetiminin dışa bağlı izlediği 

politikalar etkili bir muhalefetin sonucu olarak Küba devriminin gerçekleşmesine yol açtı. Fidel 

Castro ve daha sonra  Ernesto  Guevara’nın katılmasıyla verilen mücadele sonunda Küba 

devrimi gerçekleşmiş ve Batista yönetimine son verilmiştir. 1958 yılında Batista’nın Dominik 

Cumhuriyeti’ne kaçmasıyla yeni hükümet kurularak Fidel Castro başbakanlığa getirildi. Yeni 

hükümet sosyalist politika izleyerek devrim yasalarını ilan etti. Toprak reformu yapılarak 

şirketlerin elindeki topraklar devletleştirildi. Sosyalist bir devlet olarak Küba hükümetinin 

yaptığı reformlar ABD’nin Küba’ya ambargo uygulamasına ve ilişkilerin gerginleşmesine neden 

oldu. Sovyet Rusya ile yakınlaşan Küba bağımsız sosyalist politika izlemiştir.1961 yılında ABD 

destekli muhalif Kübalıların Domuzcular Çıkarması başarısız olmuş ve yeni rejim daha da 

sağlamlaşmıştır. 

1962 yılında Sovyetler Birliği’nin Küba’ya füze yerleştirmesi ile ilişkiler yeniden gerginleşse de 

uzlaşma sağlanarak gerginlik giderildi. Ülke içerisinde reformlara hız verilerek çok yönlü ve 

kapsamlı politikalar uygulanır. Okuma- yazma seferberliğinin ilan edilmesi, ulusal gelir ve sağlık 

kaynaklarının halkın hizmetine sunulması, işsizliğin azaltılması sağlandı. ABD ambargosu 

nedeniyle dışa kapalı bir ülke haline gelen Küba SSCB’yle ekonomik ilişkilerine geliştirerek 

gelişmeye devam etmiştir. Küba devrimi ile belirginleşen politikalar bugün de devam etmekte 

ve Küba dışa kapalı bir ülke olarak varlığını devam ettirmektedir( Balcı, 2007., 

wikipedia.org.wiki.Fidel Castro). 

Küba 1976 yılında sosyalizme dayanan Cumhuriyet Yönetimi’ni ilan ederek yeni anayasayı 

kabul etmiştir. Bu anayasaya göre ülkede; 

 Tek Parti vardır. 

 5 yılda seçim yapılır. 

 Doğrudan isme oy kullanılır. 

 Parlamento üyeleri ve delegeler maaş almaz. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Küba
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 Yasama yetkisi, sendikalar, kadın örgütleri ve diğer toplum kuruluşları tarafında paylaşılır. 

 Seçim sürecine karışılmaz. Adayları seçmenler önerir. 

Küba’da 14 il ve iki özel belediye bulunmaktadır. 

Küba’da ekonomi sosyalist ilkelere dayanır ve devlet kontrollüdür. İş gücünün yüzde 21’nin 

tarım sektöründe çalıştığı Küba’da balıkçılık ve hayvancılık ta önemlidir. Turizm Küba 

ekonomisinin itici gücüdür.1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla kesilen yardımlar üzerine Küba 

ekonomik alanda yeni arayışlar içerisine girmiştir. Çin ve Venezuela ile yapılan ittifaklar 

ekonomide rahatlamalar getirmiştir(Aksoy, 2008,  Vikipedia.org.Küba). 

KÜBA EĞİTİM SİSTEMİNİN FELSEFİ TEMELLERİ  

Castro, kendini bir "Sosyalist, Marksist ve Leninist" olarak tanımladı. Bir Marksist olarak, 

Küba'yı yabancı emperyalizm etkisindeki kapitalist bir devletten Sosyalist topluma ve sonunda 

Komünist topluma çevirmeyi amaçlıyordu. Guevara'dan etkilenerek Küba'nın çoğu sosyalizm 

süreçlerini atlayıp doğrudan komünizme ilerleyebileceğini söyledi. Ancak Küba Devrimi, 

Marx'ın sosyalizmin proletarya ayaklanmasıyla ulaşılabileceği öngörüsüne uymuyordu. Çünkü 

devrimin öncüleri orta sınıftandı. Castro'ya göre, bir devlet eğer üretim araçlarını elinde 

bulunduruyorsa sosyalist sayılırdı. Bu bağlamda, onun sosyalizm anlayışı gücün kimde 

olduğundan çok dağıtım yöntemiyle alakalıydı. Devrim Sonrası Küba’da eğitim Fidel Castro ve 

Che Guavera’nın eğitime bakış açılarına göre şekillenmiştir. Fidel Castro’ya Sosyalist sistemde 

üretim ile öğretimin bütünleştirilmesi ve kaynaştırılması ilişkisini ön plana çıkarırken,  Che 

Guavera ise; “ Küba devrimcilerinin hedefi, komünist toplumu inşa etmektir. Bu hedef bireyin 

tümden değiştirilmesini ve yeni insanın doğuşunu savunur. Yeni insanın ekonomik temelle 

onunla birlikte değişmesini ve yeni değerlere sahip olmasını ister”  söylemleri Küba eğitim 

sisteminin temel felsefesini de ortaya koymaktadır. 

Küba’da komünist rejimin etkisi siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta olduğu gibi eğitim alanında 

da etkisini göstermektedir. Komünist rejimin gereği olarak barınma, beslenme, sağlık ve eğitim 

bireylerin en temek hakkı olarak kabul edilmekte ve parasız olarak devlet tarafından 

karşılanmaktadır. Bu anlayış Küba eğitim yapısı içerisinde tam olarak görülmektedir. Eğitim bu 

anlayışa göre şekillenmiştir. 

2004 yılında Castro “ Dünyanın en mutlu ülkesi düşünce ve duyguları eğitilmiş bireylere sahip 

ülkedir. Eğitimin ruhu öğretmendir. Hiç kimse Kübalı öğretmenden daha fazla adanmış 

değildir. Aramızdan kim okuma-yazmayı küçük devlet okullarında öğrenmemiştir ki şimdi 

zaman çocuklarımızı eğitmek gibi kutsal bir görevi emanet ettiğimiz genç kadın ve erkeklere 

çok az ücret ödemeyi bırakma zamanıdır” diyecektir. 

Küba Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Marksizm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Leninizm
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 Eğitimin hak olması 

 Öğrenim ve işin bütünselliği 

 Toplumun demokratik katılımı  

 Farklı ama eşit eğitim  

 Farklı ilgi alanlarına duyarlılık ve eğitimin bütünselliği 

 

Küba’da eğitim her aşamada ücretsizdir. Fırsat eşitliği vardır ve kırsal kesim ve merkezde 

çocukların gelişimi çok az farklılık gösterir. Değerler eğitimi her kademede ön planda 

tutulmuştur. 

KÜBA EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI 

İDARİ YAPI 

Küba eğitim sisteminde iki bakanlık bulunmaktadır. Yüksek öğrenimden sorumlu Yüksek 

Öğrenim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim düzeyi altında bulunan eğitimden sorumlu olan Milli 

Eğitim Bakanlığı bağlı daire ve birimler ile eğitim hizmeti vermektedirler. Yüksek öğretim 

bakanına bağlı olarak 3 bakan yardımcısı yanında farklı hizmetleri veren lisans müdürü, 

araştırma ve lisans üstü genel müdürü, Bilgi, İletişim ve Bilgisayar müdürü, malzeme ve mali 

güvenlik müdürlüğü bulunmaktadır(mined.gob.cu).Ayrıca eğitimden sorumlu il ve bölge 

birimleri oluşturulmuştur. 

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi, ilköğretim, orta öğretimden sorumludur.Eğitimle ilgili 

planlamalar bakanlık tarafından yapılmaktadır. Sendikaların eğitimde önemli bir yeri vardır. 

Küba eğitim sistemi tüm kademe ve çeşitlerde birbirine bağlı sistemler bütünü olarak 

çalışmaktadır. 

Okul Sisteminin Yapısı 

Küba’da okul öncesi eğitim, ilköğretim, temel ortaokul, teknik ve mesleki ortaokul ve Üst 

ortaokul ve üniversite düzeylerinden oluşan okul yapısı bulunmaktadır. 
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(Dünya Bankası, 2010, Akt.Baldan, 2017). 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  

Erken Çocukluk Dönemi 

Kurumsal 

Ülkede Erken Çocukluk çağındaki çocukların bakımı için kurulan çocuk kurumlarına çocuk 

çemberleri ve ilkokullarda bulunan okul öncesi sınıfları denir. Bu kurumlarda çocuk, eğitim 

uzmanları tarafından geliştirilen bir eğitim programı alır. Çocuk Çemberlerine çalışan annelerin 

1 yaşından 6 yaşına kadar olan çocukları öncelikli olarak alınır. Bu merkezler sabah 6:00'dan 

akşam 7:00'ye kadar çalışır ve çalışanlarını cumartesi günleri olduğu kadar tüm günü kapsayan 

çalışma vardiyalarıyla organize eder. 
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Çocukların gündüz bakım merkezlerinde, temel ihtiyaçları (yemek, temizlik ve uyku)  yanında 

pedagojik ihtiyaçları da dikkate alınır. Bu merkezlerde ayrıca tıbbi bakım hizmeti (hemşire) ve 

diğer uzmanlar (konuşma terapistleri, sanat eğitmenleri) ile bu yaşların beslenme ihtiyaçlarına 

göre hazırlanmış programlar bulunmaktadır. 

Fiziksel veya zihinsel engelleri nedeniyle çocuklarının eğitimini üstlenemeyen veya normal 

gelişimlerini takip edemeyen ailelerin çocuklarının eğitimini sağlayan merkezler de vardır. Bu 

çocuklara  hastanede veya evlerde bakılmakta ve eğitimleri sağlanmaktadır. Özel anaokulları 

ayrıca ve özel eğitim ihtiyacı olan çocukların bakıldığı Erken Çocukluk merkezleri merkezlerin 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Okul Öncesi Müdürlüklerine bağlıdırlar 

(mined.gob.cu.primera-infancia.institucional). 

Kurumsal Olmayan 

Devrimden önce Küba’da sadece sosyal açıdan dezavantajlı durumdaki çocuklar için kreş ve 

tımarhaneler vardı. Bekar anne, yetim ve terk edilmiş çocukların yatırıldığı Casa de 

Beneficencia, bakım yaklaşımına sahip olmasına rağmen, sağlıklı beden ve ruh sağlığı için 

yeterli koşullara sahip değildi. Çocukların gelişimi için anaokulu ve okul öncesi eğitim programı 

olan tek okuldu. 

Devletin sorumlu olduğu bu kurumlar yeniden düzenlendi. Fidel Castro’nun çalışan annelerin 

çocuklarının bakımı için yeni bir tür çocuk kurumu yaratma fikri hayata geçirildi. Jose Marti'nın 

“eğitim hayatla başlar” ilkesini yerine getirmek için çalışmalar yapıldı. Bu çocuk kurumları 

bebeklerde uyumlu gelişim sağlamayı, hastalıkları önlemeyi, eğitsel hijyen alışkanlıklarını aile 

hayatına aktarmayı, anne babaların çocuklarını tanımasına ve eğitmesine yardımcı olmayı 

amaçlayan bir eğitim anlayışına sahiptir. Devletin bu bakım yöntemlerinin geliştirilmesine 

verdiği öncelik, ülkede doğumdan 6 yaşına kadar tüm çocukların eğitim ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır.  

Erken çocukluk dönemindeki çocukların eğitim bakımı için kurumsal olmayan yöntem, 

Çocuğunuzu Eğitin Programı’dır. Bu program, aileleri, çocukları ile ilgili farklı devlet 

kurumlarının ve sosyal örgütlerin temsilcilerinin (Sağlık, Kültür,  Spor, Küba Kadınları 

Federasyonu, Ulusal Küçük Çiftçiler Birliği, Devrimi Savunma Komiteleri, diğerleri arasında) 

katılımıyla eğittikleri bir programdır. Pratik uygulamasında, aile oryantasyonu için 

profesyoneller ve gönüllü personel herhangi bir ücret almadan bu işi yapmaktadırlar. 

Eğitim; ülkenin sağlık sistemi tarafından tasarlanan alanları kullanarak hamile kadınlara özen 

gösterilmesiyle başlar, klinik bakımın yanı sıra, hamilelik sırasında ve doğumda çocuğun 

gelişimini teşvik etmek için hazırlanma ve eğitim rehberliği sunulmasını sağlar. Çocuğunuzu 

Eğitin Programında, bu yaşlardaki kız ve erkek çocuklarının özellikleri ve ihtiyaçları ile onların 

gelişimini teşvik etmek için yapılması gereken faaliyetler hakkında aileye yönelik yönergeleri 

içeren dokuz broşür (Çocuğunuzu Eğitin) hazırlanır. "Çocuğunuzu Eğitin" Sosyal Bakım 
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Programı tarafından sunulan eğitim bakım kapsamı, 0 ila 5 yaş arası Küba nüfusunun 

%67,5'idir. 

45 günlükten- 5 yaşa kadar çocukları alan okullar vardır. Üç tür okul öncesi kurum vardır. 

a.Sadece özel eğitim alması gereken okullar 

b.Özel eğitim alması gerekenlerle alması gerekmeyenlerin birlikte eğitim verdiği okullar 

c.Özel eğitime ihtiyaç duymayan çocukların gittiği okullar 

2005 verilerine göre 3-5 yaş okullaşma oranı yüzde yüzdür. 

Erken çocukluk eğitimine büyük önem verilmektedir. Kurum merkezli veya kurum merkezli 

olmayan kurumlarda eğitim verilmektedir. Ayrıca herhangi bir bina veya kuruma bağlı olmayan 

“kendi çocuğunu eğit programı” bulunmaktadır.( 0-6 yaş aralığında) çocukların aileleri 

çocuklarının öğretmeni olacak şekilde eğitilmelerine dayanan bir programdır. Doğum öncesi 

dönemle başlayarak belirli yaş aralıklarını kapsayacak şekilde çocuğun her yönden üst sevide 

gelişimini sağlama amacına yöneliktir. Küba’da başarılı olunca Ekvator, Şili, Brezilya gibi 

ülkelerde de uygulandı. 

( https://www.mined.gob.cu/primera-infancia/., Tinajero, 2010., Akt. Erden & Yalçın, 2017). 

İLK ÖĞRETİM (Birincil Eğitim) 

İlköğretim, zorunludur. İlkesi, 6 ve 11 yaş grubundaki tüm erkek ve kız çocuklarının eşit ve 

kapsamlı olarak eğitim ve öğretimleri güvence altına alınmıştır.  

Küba'daki ilkokulun temel özellikleri  

 Kız ve erkek çocukların olumlu gelişim düzeyleri, okul öncesi dönemde aldıkları 

hazırlıktan başlayarak 1. sınıfa girerler. 

 Okullarda çift oturumlu eğitim vardır. 

 En fazla 25 öğrencinin kayıtlı olduğu sınıflar bulunmaktadır. 

 Gelişim, döngü veya seviye anlarına göre öğretmenlerin geçişi sağlanmaktadır. 

 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin sınıf tekrarı yapmazlar. 

 Bilgisayarın okul öncesi düzeyinden sisteme dahil edilmektedir. 

https://www.mined.gob.cu/primera-infancia/
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 Müfredat ve tamamlayıcı alanları iletmek için Eğitim Kanalının kullanılır. 

 Sanat Eğitmenlerinin etkilidir. 

 Kurum topluluk ağında çalışma yapmaktadır. 

Eğitimim misyonu 

Toplumun kurumları, örgütleri ve kurumları ile birlikte, mevcut ve yeni nesillerin ve öğretim 

kadrosunun bütünleyici - komünist eğitimine bilimsel olarak öncülük etmektir. 

Eğitim Sonunda 

Sosyalist Devrimin değer sistemine uygun olarak; birinci sınıflardan itibaren duygularına, 

düşünme biçimlerine ve davranışlarına yavaş yavaş yansıyan bilgi ve becerileri içselleştiren, 

çocuğun kişiliğinin bütünsel oluşumuna katkıda bulunan; sorumluluk, vatanseverlik, 

çalışkanlık, dürüstlük ve dayanışma gibi temel niteliklere sahip, yansıtıcı, eleştirel ve bağımsız 

bireyler olarak yetişmesi amaçlanmakta ve beklenmektedir. 

Yapı 

İlkokul 1. sınıftan 6. sınıfa kadar 6 sınıftan oluşur ve çoğu merkezde okul öncesi sınıf dahildir. 

İki döngüde düzenlenir: 

1. sınıftan 4. sınıfa ilk döngü 

1'den 2'ye birinci gelişim aşaması 

3. sınıftan 4. sınıfa kadar gelişimin ikinci aşaması 

5. sınıftan 6. sınıfa ikinci döngü 

5. sınıftan 6. sınıfa kadar gelişimin üçüncü aşaması 

Pedagojik Takip Etme Süreci 

Öğrenciler bir üst sınıfa geçerken öğretmenler ve uzmanlar tarafından öğrencilerin takip ve 

değerlendirmelerini yapabilmek için pedagojik ve metodolojik olarak işbirliği yaparlar. 

Öğrencilerin her sınıf düzeyinin hedeflerine ulaşmaları için gerekli önlemler alınır. 

Takip etme süreci bir dereceden diğerine gerçekleşir, ancak en önemli aşamalar aşağıda 

verildiği gibidir. 
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 Anaokulunun sonunda, birinci sınıfta teslim eden öğretmenler ile öğrenci alan öğretmenler 

arasında. 

 4. sınıfın sonunda öğrencileriyle birlikte devreyi tamamlayan ve onları 5. sınıfa terfi ettiren 

öğretmenler arasında (mined.gob.cu.primaria). 

ORTA ÖĞRETİM ( Temel İkincil Eğitim) 

Temel Orta Okul-Teknik ve Mesleki Orta Okul - Üst Ortaokul 

Temel Orta Okul 

Temel orta öğretim okulları; kentsel temel ortaöğretim okulları (ESBU) ve kırsal kesimdeki 

temel ortaöğretim okulları (ESBEC) olarak yapılanmıştır. Sanat meslek okulları (EVA) ve spora 

başlama okulları (EIDE) de vardır. 

1959'dan önce Küba'da temel orta öğretim pratikte yoktu. Devrimden önce, altıncı sınıf 

mezunlarının sayısı 400.000'den azdı. 60'lı yıllardan itibaren Okuryazarlık Kampanyası'nın 

geliştirilmesi ile okullaşmayı kitlesel olarak artırmak amaçlandı.1975'te, Ulusal Eğitim 

Sisteminin İyileştirilmesi amacıyla önemli değişiklikleri belirleyen yeni çalışma planları ve 

programları uygulama süreci başladı ve öncesinde bir bilimsel araştırma ve karar alma 

çalışması yapıldı.  1980'lerde, tüm nüfusun 9. Sınıfa kadar eğitilmesi yönünde halk 

bilinçlendirildi. Şu anda Küba'da Temel Ortaöğretim, 12 ila 14 yaş arasındaki öğrencileri kapsar 

ve ilköğretim ile birlikte zorunlu temel eğitimin bir parçasını oluşturmaktadır. 

Amaç, ergenin kişiliğinin bütünsel gelişiminin temellerini atarak, temel bilgilerin kazanılmasını 

ve Anadili, Matematik, Doğa ve Sosyal Bilimler, İngilizce bilgisi becerilerinin geliştirilmesini 

sağlamak ve katkıda bulunmaktır. Öğrencilerin estetik eğitimine, fiziksel bir kültürün 

oluşumuna ve üretken faaliyetle yakından bağlantılı olan teknik ilkelerin öğretilmesine önem 

verilir. 

Temel Lisenin Sonunda; 

Eğitim sürecinde bilimsel araştırma düşünceyle yetiştirilen gençler; Küba sosyalist toplumunun 

refah ve sürdürülebilir kalkınmasında vatansever ve hümanist idealler yanında, kendi 

özelliklerine uygun olarak bireysel istekleri, özlemleri, sosyal ihtiyaçlarını özgürce düşünme, 

hareket etme becerilerine ulaşır. Lise, 7. sınıftan 9. sınıfa kadar üç sınıftan oluşmaktadır 

(mined.gob.cu.secundaria.basica). 

ÜNİVERSİTE ÖNCESİ OKULLAR 
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Üniversite Öncesi Eğitimin temel misyonu, eğitim sürecinin gelişimini bilimsel olarak 

yönlendirme, lise mezunlarının genel ve kapsamlı eğitimlerini pekiştirme, öncelikli olarak ise 

kariyerlerinde daha yüksek eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamaktır. 

Üniversite öncesi enstitüler (lise mezunlarının oluşumu için): 10-12 sınıflar kadar hizmet verir 

ve okul-aile-topluluk entegrasyonundan ergenin kişiliğinin gelişimine ve bütünsel oluşumuna, 

daha yüksek düzeyde bir eğitim düzeyi ile katkıda bulunmayı amaçlar. Öğrencilerin gelecek 

inşa etmelerine olanak tanıyan ve Küba sosyalizminin inşasına ve savunulmasına öncü ve 

koşulsuz katılımlarını garanti edecek şekilde eğitim verilir. Bunun yanında gençlerin ilgi, istek, 

özlem, düşünce ve davranışlarının pekiştirilmesi, önceki düzeylerde ve derecelerde alınan bilgi 

ve becerilerin güçlü bir şekilde derinleştirilmesi sağlanır. Buna bağlı olarak öğrenciler bir üst 

aşamaya hazırlanırlar. 

Eğitimin 251'i saf, 159'u karma olmak üzere 410 merkezi vardır, bunlara ek olarak kentsel 318 

Üniversite Öncesi Enstitü ve 77 kırsal merkez ile 15 Üniversite Öncesi Kesin Bilimler Enstitüsü 

bulunmaktadır. Halihazırda 10.sınıf 50 725, 11. 45 639 ve 12. 44 577'de IPVCE 10 917, IPU 113 

349, kırsal 16 475 ve 200'ü Üniversitelerden olmak üzere toplam 140 941 öğrenci kayıtlıdır. 

Eğitim, deneysel ve araştırma çalışmaları için modern laboratuvarlarla donatılmıştır. 

Öğrencilerin olimpiyatlara ve uluslararası etkinliklere ve ayrıca derneklere katılmaya 

hazırlanmalarını sağlayan çeşitli uzmanlık alanlarında bilgi yarışmaları yapılmaktadır. 

Organizasyon Yapılanması  

 Yönetim Kurulu. Okulun çalışmalarının yönetim organıdır, aylık bir karaktere sahiptir. 

 Teknik tavsiye. Genel olarak pedagojik sürecin ve özel olarak öğretme-öğrenme sürecinin 

başarılı bir şekilde gelişmesini sağlamak için oluşturula yönergelere uyumu garanti eden eğitim 

etkinliğinin yönetim organını oluşturur. 

 Kolektif departman. TM'nin gelişimi hakkında teknik konseye doğrudan bağlı olan 

organizasyonel-fonksiyonel seviyedir; metodolojik faaliyetlerin en çeşitli biçimlerinin 

yürütülmesinin sağlandığı ve metodolojik çalışmanın temel yapısını oluşturan ve ilgili 

başkanları ve öğretmenlerini bir araya getiren yerdir. 

 Claustrillo , en az iki haftada bir buluşan aynı sınıftaki tüm öğretmenleri bir araya 

getirir. Öğrencilerin genel eğitimi ve aşağıdakilerin analizine dayalı öğrenme kalitesi temelinde 

eylemler koordine edilir: 

o öğrencilerin kendilerini geliştirmeye yönelik önlemleri zamanında almaları için edindikleri bilgi, 

alışkanlık, beceri düzeyinin sonuçları. 
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o Değerlendirme sistemi için tasarlanan stratejinin, her disiplinde çeşitli uygulama türlerinde ve 

biçimlerinde izdüşümü. 

o kapsamlı teşhis ve sosyal ve aile ortamı ile iletişimin sonuçları. 

o Öğretim topluluğu üyelerinin mesleki yeterliliğini elde etmeyi amaçlayan çeşitli metodolojik 

faaliyetlerin yürütülmesi için bir alandır. 

 Okul Aile Birliği. Temel hedefleri, kız çocukları, ergenler ve gençleri eşit ve bütün üzerindeki 

eğitimsel etkilerin birliğini sağlamak için farklı eğitimsel, eğitim dışı ve ders dışı etkinliklerin 

organizasyonunda aileyi kurumun yaşamına aktif olarak dahil etmek ve çocukların 

sorumluluklarını yükseltmektir.  

 Manastır. Okul kurumunun tüm öğretim elemanlarını bir araya getirir. Genellikle okul yılında 

iki kez gerçekleştirilirler: ana sorunları çözmeye yönelik önlemlerin zamanında alınması için 

PE-A sonuçlarına dayanarak sorunları analiz etmek amacıyla biri başında ve diğeri sonunda, 

okul kurumunda sunulan öğretim ve metodolojik sırayla ve okulun (veya diğerlerinin) en 

gelişmiş deneyimlerini paylaşmak için toplanırlar. 

Okul Yönetiminden Beklenenler 

Okul yönetiminde okulun işleyişi ve eğitim-öğretim amaçlarının yerine getirilebilmesi için 

hazırlık ve plan yapmaları beklenmektedir. 

Okulun aile durumu da dahil olmak üzere öğrencilerin özelliklerini bilmesi, okulu  kategorize 

etmeleri, verilecek derslerin, teknolojinin ve yerel tarihin;  entelektüel gelişim, yurtseverlik 

duygularının geliştirilmesine paralel olarak ulusal kimliğin ve kültürün oluşumu için yollar 

olarak kullanılması, siyasal ve vatanseverlikle ilgili faaliyetlerin teşvik edilmesi, anadilin doğru 

kullanımının sağlanması, eğitim faaliyetlerin geliştirilmesi için gerekli yöntem ve tekniklerin 

nasıl kullanılacağını bilme,  keşif, geziler, müze ziyaretleri, spor ve kültürel yarışmalar 

düzenlenmesi okulun yapması gereken yönetim görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca okul 

hijyen alışkanlıkları ve sağlık eğitimlerinin geliştirilmesini koordine ve teşvik etme, ihtiyaç ve 

taleplerle ilgili FVOP çalışmalarını yürütme, okul ve halk kütüphanelerinin kullanımı, okul 

tarafından yürütülen faaliyetlere katılımı teşvik etme(kalıcılık duyguları ve aralarındaki bir 

arada yaşama bağlarının güçlendirilmesi) kolektif ve bireysel bir oryantasyon çalışması 

yürütme (ebeveynler için okul, konuşmalar, değiş tokuşlar, münazaralar ve sergiler) önleyici 

çalışmalar yapma , okul değerlendirmesi yapma, F, Q, B ve C laboratuvarlarını kullanma, 

eğitime giriş için hazırlık yapılması okul yönetiminin beklenen çalışmalardır. 

          Okul’un İşleyişi 
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Okul organizasyonu:  okul kadro ve öğretmen değerlendirmesi, öğretim programı ve 

organizasyonu, hazırlanması ve kontrolü, yükseköğretime girişin garanti altına alınması için 

eğitim-öğretim çalışmalarının planlanması (10.,11. ve 12. sınıflarda ne yapılmalı), pedagoji 

sürecinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi, öğretmen kılavuzunun eğitim 

çalışması, ekonomik ve mali kontrol, öğretim sekreterinden geliştirilen faaliyet ve görevlerin 

tavsiye ve yürütme süreçleri olarak belirlenmiştir. 

 Metodolojik çalışma: İyileştirme ve metodolojik çalışmanın organizasyonu ve yürütülmesi, 

sınıfın kalitesi, okulda eğitim araştırmalarının yapılması konularını içermektedir. 

Öğretme-eğitim süreci: Okul değerlendirmesinin planlanması ve geliştirilmesi, öğretme-

eğitim sürecinin değerlendirilmesi, Mentörler ile geliştirilecek faaliyetler, anadilde eğitim 

programı ile geliştirilecek eylemler, Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvarlarının çalışmalarının 

güvenliği ve kontrolü, okul kütüphanesinin çalışmaları süreçte yer almaktadır. 

Değerlerin oluşumu: Öğrenciler için yeterli mesleki eğitim ve profesyonel rehberlik sağlamak 

için okulda geliştirilecek eylemler, profesyonel pedagojik rehberlik çalışmaları, öğrenci 

topluluklarının çalışmalarının geliştirilmesi, öğretmenlerin, FEEM liderlerinin ve öğrencilerin 

hazırlığı, savunma hazırlık sisteminde yapılması gereken görevler, okul sağlığı ile ilgili 

geliştirilecek çalışmalar,  okulda önleyici çalışmalara yer vermek için geliştirilecek 

çalışmalar, FEEM'in üniversite öncesi çalışmaları , öğrenci aileleri ile eğitim çalışmaları, okulun 

sanatsal kültürel etkinlikleri, üniversite öncesi FEU çalışmaları, okulda iş etkinliği, okulda 

öğrenci ve sendika çalışmaları, kadro ihtiyacını karşılamaya yönelik eylemler,  okulun sanatsal 

kültürel etkinlikleri ile öğrencilerde değer yaratma eğitimleri verilmektedir. 

Üniversite Öncesi Bilimsel Meslek Enstitüleri (IPVCE): Bunlar, sağlam bir politik-ideolojik 

hazırlığa dayalı ve alanlarda bilim çalışmasına yönelik derin motivasyonlara sahip lise 

mezunlarını yetiştirmek olan kesin bilimlerde uzmanlaşmış üniversite öncesi enstitülerdir.10-

12 arası sınıfların devam ettiği eğitim düzeyinde kendi alanındaki eğitimlere devam eden 

üniversite öncesi eğitimi de içine almaktadır. Bu nedenle, farklı üniversitelerdeki bu kariyerler 

için ana gelir kaynağıdırlar. Politeknik ilkesinin uygulanması; çalışma ile çalışmanın birleşimi 

olan bilim ve teknolojiyi araştırmaktır. Meslek Liseleri için Çalışma Planını, oluşturuldukları 

kurumsal amaca uygun olarak genişleten Bakanlar Kurulu kararları bulunmaktadır. 

Ülkede bu türden 16 eğitim kurum her eyalette bulunmaktadır. IPVCE ülke düzeyinde 

büyüklüklerine göre küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırılmakta olup, yapıları ülkenin tüm 

illerinde aynı değildir. IPVCE' ye giren öğrenciler, bilim kariyerlerine talip olan öğrencilerdir ve 

bu öğrencilerde kalıcılığın şartı, 85 puanın üzerinde bir akademik indekse sahip olmak ve ayrıca 

Matematik, Fizik, Matematik, Kimya ve biyoloji dallarında istenen düzeyde başarılı olmaktır. 

Bu alt sistemde, öğrencilerin durum ve yeteneklerine uygun olarak bir seçim sürecinin sonucu 

olan, özel amaç ve özelliklere sahip okullar bulunmaktadır. Bunlar; Üniversite Öncesi Bilimsel 
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Enstütüler (IPVCE), Üniversite Öncesi Pedagolojik Bilimler Meslek Enstütüleri (IPVCP), 

Ümiversite Öncesi Askeri Enstütüler (IPUM), Sanat Öğretmeni Okulları (EIA), Askeri Okullar, 

Spora Kabul Okulları(EIDE) ve Atletizm Okulları (ESPA)’dır ( Balcı, 2007, 

mined.gob.cu.preuniversitaria). 

TEKNİK VE PROFOSYONEL  

Mesleki Teknik Eğitimin tarihi, büyük ölçüde üretim tarihiyle birlikte gelişmiştir. Bununla 

birlikte teknik ihtiyaçlar, insanın bilme arzusu, bilimsel ve teknolojik ilerlemelere bağlı  talepler, 

üretici güçlerin artan dönüşümleri, bilimin hızlı gelişimi, sosyal fenomenlerin ve süreçlerin 

artan karmaşıklığı ve ayrıca büyük kişiliklerin oynadığı rol etkili olmuştur. Küba'nın bu tür 

eğitimde zengin bir geleneğe sahiptir. İşçilerin eğitimine ilişkin uygulamalar, fikirler ve 

anlayışların önemli bir yer işgal etmiştir. Teknik ve Mesleki Eğitimin gelişimindeki en önemli 

atılımlar, ülkenin ihtiyacından ve sosyo-ekonomik gerçekliğine bağlı olarak farklı aşamalarda 

başlayan ve 1959'dan Birinci Küba Eğitimi ile pekiştirilen pratik ve teorik uygulamalar vardır.  

Bugün kabul edilen bir çok ilke önem taşımaktadır. Bugün tam olarak geçerli olan mesleki 

hazırlık ile ülkenin gerçekliği ve ihtiyacı arasındaki bağlantının veya entegrasyonun temelinde 

olması, mesleki eğitimin ulusal karakterinin belirlenmesi, öğretim ve araştırma ilişkisi, teori ve 

pratik arasındaki bağlantı veya bütünlük, öğretim içeriğinin profesyonelleşmesi, farklı konuları 

öğretime dayalı öğretmen anlayışı, içeriğin bilimsel ve teknik olarak güncellenmesi, bu tür 

okullarda öğretmenler için, özel bir hazırlık ihtiyacı, eğitimin süreklilik doğası, öğrencinin 

çalışmayı öğrenmesi ihtiyacı, öğretimde üretken yöntemleri uygulama ihtiyacı, orta mesleki 

düzeyde bir öğretmenin yetiştirilmesi için öğretmen eğitiminin politeknik okuluna 

entegrasyonu Küba eğitiminde uygulanmaktadır. 

Teknik ve Mesleki Eğitimin Misyonu ve Amacı 

Teknik ve Mesleki Eğitimin misyonu: Nitelikli orta düzey işgücünün ilk ve sürekli eğitimini ve 

ayrıca politeknik ve ticaret okulu işçi varlığının bir unsuru dinamiği olarak entegrasyonu yoluyla 

nüfusun eğitimini bilimsel olarak yönlendirmek Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması 

sağlamaktır. 

Teknik ve Mesleki Eğitimin toplam 103 uzmanlık alanı geliştirilmiştir; Bunlardan 54'ü orta 

teknik düzeyde ve 49'u kalifiye işçiye karşılık gelmektedir. Bu uzmanlıklar bölgesel ihtiyaçlara 

göre geliştirilmiştir.  

Teknik ve Mesleki Eğitim amacı,  genel bir kültüre ve kapsamlı profesyonel teknik bilgiye sahip, 

hayata karşı tutarlı bir tutum sergileyen, devrime koşulsuz bağlılığı ile karakterize edilen, 

vatanseverlik, insan dayanışması, kolektivizm, çalışkanlık, disiplin, bağımsızlık ve yaratıcılık gibi 

değerlere sahip olan, mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerle ülkenin sosyo-ekonomik 



14 

 

yaşamına girme imkanı veren bireyler yetiştirmektir. Mesleklerin görev ve mesleki yetkinlikle 

yüzleşmelerini sağlayan profesyonel eğitim modeli olarak sürekli gelişim ve değişim  

4.YÜKSEK ÖĞRENİM 

Yüksek öğretim ünivesiteler, yüksek enstütüler, yüksek pedagojik enstütüler, yüksek eğitim 
enstütüleri, yüksek eğitim merkezleri, yüksek sanat/fen enstütüleri tarafından sağlanmaktadır. 
Küba’da Bachillerato alan öğrenciler yükseköğrenime hak kazanırlar. Üniversitelere giriş 
öğrencinin başarı durumuna ve girişte yapılan sınavlara bağlıdır. Üniversitelere giriş 
konusunda rehberlik yapılmakta ve öğrencilerin üniversitelere girmelerinde kolaylık 
sağlanmaktadır. Yüksek öğrenimde eğitim gündüzlü, çalışanlar için ikinci öğretim, açık öğretim 
ve devamlı öğretim olarak yapılmaktadır(www.rimed.cu/sis, Akt.Balcı, 2007). 
Yükseköğretimde vizyon “ modern, hümanistik, evrensel bilimsel, teknolojik, yenilikçi, 
toplumla bütünleşmiş ve sürdürülebilir sosyalizme derinden bağlı bir üniversite modeli 
sürdürmektir” (mes 2017) lisans programları 4-6 yıl arasında değişmekte, master ve doktora 
programları bulunmaktadır. Yüskek öğretimden sorumlu ayrı bir bakanlık bulunmaktadır ön 
plandadır. 

(wwww.mined.gob.cu/tecnica.y.profesional). 

GENÇ VE YETİŞKİN EĞİTİMLERİ 

Genç ve Yetişkin Eğitimi, diğer eğitimler gibi, bu durumda gençlerin ve yetişkinlerin 

özelliklerine cevap veren Sosyal İşlevlere sahiptir. Ülkede başlangıçtan bu yana, alt sistem 

olarak genç ve yetişkin eğitimi Küba eğitim politikasına cevap veren ilkelere dayanmaktadır.  

Yetişkin Eğitiminin Tarihçesi 

1959'dan önce toplumda yetişkinlerin dışlama, toplumsal değişim, fakirlik, siyasi değişim, 

ekonomik değişim, okuma yazma oranının düşük olması, yolsuzlukların görülmesi devrim 

öncesi ve sonrası yeni politikalara bağlı olarak okuma yazma seferberlikleri yanında yetişkinler 

yönelik programlar, müfredatlar ve yapılması ile günümüze kadar sürekli gelişerek devam 

etmiştir. 

Misyon 

Genel olarak genç ve yetişkin nüfusun, örgütler, kitle örgütleri ve toplum kurumları ile 

koordineli olarak ülkenin ekonomik ve sosyal modelinin güncellenmesine uygun olarak onları 

hayata hazırlayan kapsamlı bir kültür elde etmesine yardımcı olmaktır. 

Genç ve Yetişkin Eğitimler Sonunda 

Genel olarak toplumun farklı sektörlerinden genç ve yetişkin nüfusun, bilişsel çıkarlarını 

karşılayan örgün, yaygın ve yaygın eğitim kapsamı altında eğitimlerine ve mesleki gelişimlerine 

http://www.rimed.cu/sis


15 

 

izin veren gerekli bilgi alışkanlık ve becerileri almaları ve geliştirmeleri manevi ve maddi 

ihtiyaçlarını sağlamaları ve ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimine aktif katılım 

sağlamaları sağlanır. 

EDJA aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır: 

 Educación Obrera Campesina (EOC) , yetişkinler için ilköğretimi oluşturur ve mezunlarına 

temelde altıncı sınıfa eşdeğer bir okul seviyesi sağlar. Obrera y Campesina Ortaokulundaki 

çalışmaların devamı için hazırlık niteliğindedir RM203 / 12 EK 1y2 

 İkincil Obrera y Campesina (SOC) , yetişkinler için temel orta öğretimdir. Mezunlarına, esasen 

dokuzuncu sınıfa eşdeğer bir okul seviyesi sağlar. İşçi ve Köylü Fakültesinde, politeknik 

merkezlerinde ve kuruluşların eğitim kurslarında çalışmaların devamının temellerini 

atar. RM203 / 12 EK 3 ve 4 

 Facultad Obrera y Campesina (FOC) yetişkinler için lise seviyesidir. Mezunlarına, esasen on 

ikinci sınıfa eşdeğer bir okul seviyesi sağlar. Bir yetişkinin yaşamına en kapsamlı şekilde 

hazırlanmasını ve teknik yeterliliği ve belirlenmiş gereksinimlere göre yüksek öğrenime giriş 

için bir temel sunar. RM203 / 12 EK 5, 6, 7 ve 8 

 Dil Okulları (EI) , bir yabancı dilin sözlü olarak iletişim kurmak ve bilgi edinmek için o dilde 

yayınlanan kaynakçayı okuyarak pratik kullanımı için gerekli bilgileri sağlar ve becerileri 

geliştirir RM75 / 14 Benzersiz EK (mined.gob.cu.jovenes.y.adultos.historia). 

PEDAGOJİK FORMASYON VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 

Tarihi Gelişim 

1 Ocak 1959'da Devrim'in zaferi ile Küba eğitim tarihinde yeni bir aşama başladı. Üretim 

araçları üzerinde sosyal mülkiyetin kurulması, insanlar ve halkın yönetimi arasında eşit haklar, 

tarihte ilk kez herkes için popüler bir eğitim gerçekleştirecek farklı bir eğitim sistemini 

gerektiriyordu. 

23 Aralık 1959'da, kapsamlı eğitim reformu için 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

onaylandı ve özellikle kırsal alanlarda 10.000 derslik oluşturulmasına izin verdi, bu nedenle 

öğretmen sayısının iki katına çıkarılması gerekiyordu. 1959'da, temel ortaöğretim ve üniversite 

öncesi eğitim öğrencilerine öğretmek için uzak yerlere gitmeleri için bir çağrı yapıldı; böylece 

gönüllü ustalar doğdu.1960 yılında okuryazarlık kampanyası düzenlendi, daha sonra okuma 

yazma öğretmenlerinin çoğu, kampanya sonunda öğretmen olarak kaldı. 

Daha sonra 1962'de Normal Okulların kapatılmasıyla, Minas-Topes-Tarará olarak bilinen 

planla İlkokul Öğretmenleri için Okullar oluşturuldu, çalışma planı beş yıllıktı (biri Minas del 
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Frío'da, ikisi Tope de Collantes'te ve Makarenko Pedagoji Enstitüsü Tarará'da iki kişi), 

öğretmenler prestijli öğretmenlerdi, genellikle Normal Okullardan mezun oldular. 

Pedagoji Enstitüleri 1964'te kuruldu, ilki Universidad de Oriente'ye eklenen Frank País, Las 

Villas Merkez Üniversitesi'ne eklenen Félix Varela ve Havana Üniversitesi'ne eklenen Enrique 

José Varona idi. Daha sonra Camagüey ve Matanzas'ınkiler yaratıldı. 

70'li yılların başında illerde İlkokul öğretmenleri için eğitim okulları ve eğitimciler için Çocuk 

Çemberi okulları oluşturulmuş, altıncı sınıfla girdikleri illerde 1976 yılına kadar dokuzuncu 

sınıftan girilmesi gerekirken, plan dört yıla indirilmiş ve onların adı pedagoji okulları olarak 

değiştirilmiştir. Bu merkezler, 1988 yılından itibaren üniversitelerin gündüzlü programında 

İlköğretim Lisans eğitimine başladıktan sonra, öğretmen yetiştirmeye giriş seviyesinin ancak 

on ikinci sınıfın tamamlanmasıyla yapılmasına karar verilen 90'lı yılların başına kadar faaliyet 

göstermiştir. 

20. yüzyılın son on yılında ve 21. yüzyılın ilk on yılında ağırlaşan ekonomik krizin bir sonucu 

olarak öğretmenlik mesleği de etkilenmiş ve bu nesil okulların ihtiyaçlarına cevap verebilmek 

için çeşitli değişiklikler ve düzenlemelere gitmiştir.  2000-2001 akademik yılından itibaren, 

farklı seviyelerde giriş ve eğitim modellerine sahipti. Sınıf Öğretmenleri ve daha sonra Temel 

Ortaöğretim öğretmenlerini mesleğe hazırlık eğitimi alıyordu. Öğretmenler bir yıllık yoğun bir 

hazırlık ve bir sonraki yıldan itibaren staj eğitimi almaya başladılar. Öğretmenler ikinci yıldan 

itibaren sürenin yüzde ellisini staj okulunda geçirmekte ve uygulama ve gözlem 

yapmaktadırlar. Staj okulları ile öğrenicinin eğitim aldığı üniversite arasında sıkı bir eğitim-

öğretim işbirliği sağlanmaktadır.2009 yılında ilköğretim öğretmenlerinin acil yetiştirilmesine 

yönelik çalışma planının kapatılmasıyla 2010-2011 eğitim öğretim yılında ilkokul öğretmenleri, 

okul öncesi eğitimcileri ve Özel Eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesi için pedagoji okulları 

yeniden açılmıştır.2013-2014 yılında uygulamaya ilköğretim öğretmenleri de dahil edildi. 

(mined.gob.cu.formacion.pedagogica). 

 

Küba’da öğretmen Yetiştirme 

Küba’da öğretmen eğitimi üniversite düzeyinde olup, 5 yıl sürmektedir. Öğretmen eğitimi 

programları çerçevesinde Marksist-Leninist felsefe, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve 

uygulamalarına yer verilir. İlk yılda Marksist-Leninist felsefe ağırlıklıdır. Öğretmenler ikinci 

yıldan itibaren gözlem yapmaya başlarlarken, beşinci yılda haftanın dört günü öğretmenlik 

yaparlarken iki gün de öğretmen eğitimi veren kurumlara devam ederler. Öğretmenler 660 

saatlik öğretmenlik uygulaması yapmak zorundadırlar. Küba’da öğretmen adayları mesleki 

yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemlerle yüz yüze getirilerek gerçek hayata 

hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Öğretmenler şu konularda eğitilirler: 
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1.Öğrencilerin psiko-pedagojik açıdan kapsamlı olarak tanılanması 

2.Çok kültürlülüğe önem verilmesi 

3.Eğitisel amaçlara ulaşmada kullanılacak stratejilerin bireysel gereksinimlerin göz önünde 

bulundurularak tasarlanması, uygulanması ve tasarlanması 

4.Öğrencilere uygun öğrenme-öğretme yöntem ve teknolojilerinin kullanılması 

5.Mesleki performanslarına ve gereksinimlerine yönelik değerlendirme yapılması 

6.Öğrencilerde iletişimsel becerilerin yaratıcılığın bağımsızlığın ve bağımsız öğrenen olma 

özelliklerinin geliştirilmesi (CubaEduca, 2009, Akt.Baldan, 2017). 

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim elemanlarının ise en az 6-7 yıl öğretmenlik yapmış olmaları 

şarttır. Kuram-uygulama bir arada yürütülmelidir anlayışı hakimdir (Gasperini, 2000, Akt. 

Baldan, 2017).  

KÜBADA ÖĞERTMENLERİN HİZMETİÇİ EĞİTİMİ 

Küba’da öğretmenler için hizmetiçi eğitim ilk 6 yıl zorunludur (Gasperini, 2000, Akt.Baldan, 

2017).Öğretmenler zorunlu olmasada lisans üstü eğitimi alırlar( Buchberger, 2013, Sospedra, 

2015, Akt. Baldan, 2017).Lisans üstü eğitim alan öğretmenler daha sonra “ yöntem uzmanı” ve 

“ eğitim şefi” olabilirler ve öğretmenlerin değerlendirilmesinde görev alabilirler( Gasperini, 

2000, Akt, Baldan, 2017). 

 EĞİTİM DENETİMİ 

İl ve İlçelerdeki eğitim denetiminden yerel yönetim birimlerinde görev alan yetkilier ve eğitim 
bakanlığı denetmenleri sorumludur(Anuaire, 1998.  Akt. Aksoy, 1992). 

Ekonomik Mali İdari kontrolün denetimini yürütmek ve Devlet Politikalarının uygulanmasını 
doğrulamanın yanı sıra, organizmanın sistemi kapsamında İç Denetim Biriminin ve temel iç 
denetçilerin çalışmalarını metodolojik olarak yönlendirir ve denetleyen Müdürlüğün görev ve 
yetkileri şunlardır; 

Merkezi Organın , bağlı ve alt birimlerin ve OSDE' nin politikalarını, stratejilerini ve çalışma 
prosedürlerini metodolojik olarak karşılamak, ayrıca işleyişinin kontrolünü organize etmek ve 
denetlemek. 

Denetim birimlerinin çalışmalarının en az iki yılda bir, iç denetçilerin ise yılda bir kez gözetim 
ve denetimini yapmak. (İç denetçiler söz konusu olduğunda, sonuçları idari kontrol eksikliği, 
suç teşkil eden fiiller veya idari yolsuzluk olduğu tespit edilen denetimlerin denetlenmesi 
gerekir) 
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İç denetim faaliyetinin işleyişini engelleyen sorunları çözmek ve önlem almak.  

 Denetimin tüm aşamalarında denetim denetimi. 

Denetimlerde ve diğer kontrol eylemlerinde ve ayrıca dış denetçiler tarafından 
gerçekleştirilenlerde tespit edilen iddia edilen suç eylemleri veya idari yolsuzlukların kontrolü 
ve takibini yapmak. 

Sistem tarafından gerçekleştirilen denetimlerin mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi ve 
uygunsuzluklara cevap verilmesi. 

Öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine dayalı eğitim stratejisini sağlamak ve Merkez Organ, 
bağlı ve alt birimler ile OSDE'nin iç denetçilerinin teknik ve metodolojik olarak hazırlanmasına 
ilişkin politikaları oluşturmak ve sistematik kontrollerini sürdürmek. 

Direktiflere ve kontrol amaçlarına ve denetim standartlarının gerekliliklerine uygun olarak, 
merkezi düzeyin, bağlı ve alt birimlerin ve OSDE'nin tüm yapısının ve sistemin herhangi bir 
biriminin veya kuruluşunun iç denetimini yürütür(www.mined.gob.cu.ucai). 

KÜBA EĞİTİM SİSTEMİNİN YÖNETİM SÜRECİ 

Küba’da akademik yıl Eylül-Temmuz ayları arasındadır. Tatiller üç hafta sürmektedir. 

İlköğretimde bir öğretim yılı 40 hafta, ortaöğretimde 42 haftadan oluşmaktadır. Okullarda 

günlük sekiz ders saati öğretim yapılmaktadır. Zorunlu eğitim dokuz yıldır. 

Küba’da eğitimle ilgili karar, planlama, koordinasyon yetkileri merkezde toplanmıştır. Yüksek 

öğretim kurumları dışında eğitim politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasından Eğitim 

Bakanlığı sorumludur. Yetkiler merkezde toplanmakla birlikte, sivil toplum kuruluşları ve 

sendikaların ve danışma kurullarından görüş alınmaktadır. İl ve ilçelerdeki eğitim 

denetiminden yönetim biriminde görev alan yetkililer ve bakanlık denetmenleri sorumludur. 

Okul öncesinden üniversite düzeyine kadar eğitim parasızdır. Öğrencilerin kitap ihtiyaçları, 

okul içerisinde yemek ihtiyaçları ücretsiz karşılanmaktadır. Öğrencilerin sağlığı devlet 

güvencesindedir. Okuma-yazma oranı ilk okullarda yüzde yüzdür.  

 İlkokulda birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar aynı öğretmen eğitim vermektedir. Beşinci ve 
altıncı sınıflarda da aynı öğretmenle çocuk eğitimini tamamlamaktadır. Derslik yetersizliğinden 
dolayı sabahçı akşamcı uygulaması yapılmaktadır. Herkes için üniversite, yuvarlak masa ve açık 
kürsü gibi halk eğitimini içeren programlar mevcuttur. Gezici öğretmenler aracılığıyla 
çocuklara ve yetişkinlere yönelik özel eğitim programları uygulanmaktadır. Yılda dört kez sınav 
yapılmakta ve yıl sonunda ayrıca eğitim bakanlığı tarafında sınav yapılmaktadır. 

Ortaöğretimde okul ve çalışma hayatı iç içedir. Öğrenciler yatılı okullara gitmekte ve hem 
eğitim almakta hem de tarım alanında çalışmaktdırlar. Taşra orta okul kurumları tarımsal 
alanla içe içedirler. 
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Küba’da her düzeydeki tüm öğrencilerin katılabileceği “ Ortaa-Yüksek Okul Öğrencileri 
Federasyonu” (FEEM), ve dokuzuncu sınıf itibarı ile katılım sağlanan “ Genç Komünistle Birliği” 
gibi dernekler bulunmaktadır. Eğitim bakanlığında bağımsız çalışan dernekler eğitimle ilgili 
çalışmalarını Millet Meclisi’ne ve Eğitim Bakanlığına iletebilmektedirler(Balcı, 2007). 

 COVİD DÖNEMİ KÜBA VE EĞİTİM 

Ailelere yönelik yol gösterici broşürler yayınlanarak aileler bilgilendirildi. Bu broşürler ve 

konuları aşağıda verilmiştir. 

1.Okuldan ve aileden yapılacak teşhis ve faaliyetler için metodolojik öneriler. 

2.Okulda ve aile tarafından yapılacak etkinlikler için öneriler. 

3.Okulda veya evde geliştirilecek eğlence ve eğitim etkinlikleri önerisi. 

4.Planlı bakım stratejisinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliği için metodolojik 
öneriler. 
  

Yapılan yayınlarla her düzeyde eğitimler verilmiş. Ders sunumları engelliler için de  işaret 
diliyle sunulmuştur. https://www.youtube.com/watch?v=aoJoNGprWXs  

Tüm illerde ve belediyeler düzeyinde farklı kanallarda eğitim ızgaraları oluşturulmuş ve  
yayınlar yapılmıştır(mined.gob.cu.parrilla-televisiva-curso.2020-2021). 

2020 yılında Küba ve ABD arasındaki ikili ilişkilerde ciddi bir gerileme yaşanmıştır. Küba Eğitim 

Bakan Yardımcısı Dania López  adanın eğitim sistemini korumak ve öğretim yılına devam etmek 

için uyguladığı stratejiler hakkında açılamalarda bulunarak halka bilgi verdi. López, Küba'nın iyi 

yapılandırılmış olarak nitelendirdiği ücretsiz, kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli eğitim sisteminin 

sürekliliğini garanti altında olduğunu, öğrencilerin kapsamlı eğitimi için eğitim sürecine dayalı 

alternatifler benimsenerek etkilerin minimuma indirildiği, ülkede televizyon kullanımından, 

ailelerin eğitim-öğretim sürecinin geliştirilmesine desteklerinden, teknolojilerin optimal 

kullanımından ve yeri doldurulamaz şekilde öğretmenlerin covid sürecinde eğitime hizmet 

verdiği şeklinde açıklamaları yanında Bakan yardımcısı, pandemi okulları kapatmaya 

zorladığında Küba'nın çalışma planının yüzde 70'inden fazlasını yerine getirdiğini ve öğretim, 

bilgisayar ve görsel-işitsel materyalleri hazırlamak için kurumlar arasındaki ayarlamalar ve 

koordinasyon sayesinde durmadığını belirtmiştir. Küba covid döneminde de eğitimdeki ilkeleri 

doğrultusunda mücadele etmiştir. 

22 Mayıs 2021 tarihinde Küba Dışişleri Bakanı, twetter resmi profilinden, neredeyse altmış yıl 

önce Küba'ya resmen dayatılan söz konusu müdahaleci politikanın, ülke ekonomisine yalnızca 

son beş yılda 17 milyar dolarlık zarara yol açtığını söyledi (mined.gob.cu). 

http://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2020/04/folleto_1_ed.pdf
http://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2020/04/folleto_2_ed.pdf
http://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2020/04/folleto_3_ed.pdf
http://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2020/04/folleto_4_ed.pdf
http://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2020/04/folleto_4_ed.pdf
https://www.mined.gob.cu/#facebook
https://www.mined.gob.cu/#facebook
https://www.youtube.com/watch?v=aoJoNGprWXs
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KÜBA EĞİTİM SİSTEMİ İLE KKTC VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

 Küba Eğitim Sistemi KKTC Eğitim   Sistemi Türkiye Cumhuriyeti Eğitim 
Sistemi 

          
Amaç ve  
Politikalar                                                                                 

Sosyalist düşünceye sahip, yaşam 
boyu ve parasız eğitimi her alana 
yaymayı hedef alan bireyle 
yetiştirmektir. 
 
Küba’da her düzeyde eğitimin 
misyonu ve amaçları bütünsel olarak 
ve sosyalist ideolojiye göre 
belirlenmiştir. Küba eğitim 
sisteminde bir üst seviyeye geçerken 
Amaçların gerçekleştirilmesi detaylı 
olarak değerlendirilir. 
Değerler eğitimi her düzeyde 
önemlidir. 
 
 

Kıbrıs Türk Toplumunun, var 
olma mücadelesinin özünde 
yatan gerçekleri bilen manevi 
ve kültürel değerlerini 
koruyan ve geliştiren, 
yurdunu ve toplumunu seven, 
sorumluluk sahibi bireyler 

yetiştirmektir. 

 
 

Atatürk ilkelerine bağlı bağlı, 
ulusal, ahlaki ve kültürel değerlere 
sahip, kendi sorumluluklarını bilen 
vatandaşlar, iyi yurtaşlar 
yetiştirmek . 
 

 

 
 
 
 
yapı 

 
 
Küba’da eğitimden sorumlu Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim 
bakanlığı olmak üzere iki bakanlık 
bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
Küba’da zorunlu eğitim 9 
yıldır.6+3+3 olarak yapılanmıştır. 
Zorunlu eğitim yaşı 15tir. 
 
 
Yerel yönetimler eğitime yasal 
olarak dahildir. 
 
 
Denetim bölgesel, yerel ve merkezi 
olarak yapılmaktadır. 
 
 
 

 
 
KKTC’ inde merkezi bir yapı 
bulunmaktadır. Eğitimden 
Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı sorumludur. 
Bakanlık bünyesinde  daireler 
farklı alanlarda hizmet 
vermektedir. Yüksek 
öğrenimden Yüksek Öğrenim 
Dairesi sorumludur. 
 
 
KKTC’ inde zorunlu eğitim 8 
yıldır.5+3+4olarak 
yapılanmıştır. zorunlu eğitim 
yaşı 15tir. 
 
Yerel yönetimler belediyeler 
bazında eğitim  sürecine 
etkisi etmektedir. 
 
Denetimin merkezi  ilçeler ve 
okul bazında olacak şekilde 
yasallaşmıştır. Ancak merkezi 
olarak yürütülmektedir. 
 

 
 
Merkeziyetçi bir yapıdadır. 
ürkiye’de eğitimden sorumlu Milli 
Eğitim Bakanlığı bulunmaktadır. 
Yüksek Öğretimden YÖK 
sorumludur.Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı il milli eğitim 
müdürleri bulunmaktadır. 
 
 
 
 
Zorunlu eğitim 4+4+4 olmak üzere 
12 yıldır.Zorunlu eğitim yaşı 18dir. 
 
 
 
Yerel yönetimlerin etkisi azdır. 
 
 
 
Denetim merkezi ve iller bazında 
yapılmaktadır. 
 
 
 

https://www.mined.gob.cu/#facebook
https://www.mined.gob.cu/#facebook
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Okul öncesi eğitim sıfır yaştan 
itibaren devlet güvencesindedir. 
 
 
 
 
Her kademede eğitim ücretsizdir. 
 
Özel okullar bulunmamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
Mesleki liseler büyük önem 
taşımaktadır. Mesleki eğitim 
bünyesinde çok farklı programlar 
bulunmaktadır. Orta okul sonrası 
okullar düz liseler ve Mesleki Teknik 
liseleri olarak ayrılmaktadır. 
Porfosyonelleşmeye yönelik mesleki 
teknik okulları   
bulunmaktadır.Üniversite öncesi 
eğitim bulunmaktadır. 
 
 
 
Yetişkin eğitimleri devlet tarafından 
her aşamada verilmektedir. 
 
 
 
 
Din eğitimi yoktur. Din eğitimi 
devlet eğitiminin dışında kiliseler 
vb.şekilde verilmektedir. 
 
  
 
 
Öğretmen eğitimi üniversite 
düzeyindedir. Öğretmen yetiştiren 
öğretim elemanlarının 6 yıl 
öğretmenlik yapması 
gerekmektedir. 

 
Okul öncesi eğitim kreşler, 
anaokulları olarak 
verilmektedir. 
 
 
 
Eğitim 18 yaşına kadar  
ücretsizdir. Her kademede 
özel okullar bulunmaktadır ve 
ücretlidir. 
Yetişkin eğitimleri, dıştan 
bitirme yanında vakıflar veya 
dernekler tarafından 
yapılmaktadır. 
 
Ortaokul sonrası Meslek, Fen 
Lisesi, sanat okulları, Ticaret 
Lisesi bulunmaktadır. KKTC 
Üniversite öncesi lise yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dıştan bitirme sınavları ile 
eğitime imkanı verilmekte 
ancak devlet sürekli bir 
yetişkin eğitim 
vermemektedir. 
 
 
Devlete bağlı eğitim veren 
dini eğitime dayalı eğitim 
veren İlahiyat kolej 
bulunmaktadır. 
 
 
 
Üniversite düzeyinde lisans 
eğitimi ve pedagojik 
formasyon alınması 
gerekmektedir. 
 
 

 
Okul öncesi eğitim zorunlu 
değildir. Okul öncesi eğitim 
kreşler, anaokulları olarak 
verilmektedir. 
 
 
Eğitim 18 yaşına kadar ücretsizdir. 
Her düzeyde özel okullar 
bulunmaktadır ve ücretlidir. 
 
 
 
 
 
 
Meslek liseleri, Fen ve Liseleri, 
Ticaret Liseleri,vb. 
Türkiye’de üniversite öncesi lise 
yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devlete bağlı olarak dine dayalı 
eğitim veren imam-hatip okulları 
bulunmaktadır. 
 
 
 
 
Türkiye’de dört yıllık lisans eğitim 
almaz zorunluluğu vardır. 
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SONUÇ 

Küba eğitim sistemi yapı, süreç ve işleyiş bakımından sosyalizme dayalı ilkelere göre 

yapılanmıştır. Eğitimin her düzeyde ücretsizdir ve özel okullar bulunmamaktadır. Bu yönü ile 

KKTC ve Türkiye eğitim sistemlerinden ayrılmaktadır. Fidel Castro ve Guavera gibi toplumun 

liderlerinin eğitim anlayışlarını gerçekleştirme ideali ve adanmışlık; Türkiye Cumhuriyet’inde 

Mustafa Kemal’in yaptığı devrimlerle benzerlik ve paralellik göstermektedir. Türkiye kamuoyu 

1997 yılında İstanbul’da yapılan HABİTAT toplantısında Fidel Castro’nun İstanbul’a 

gelmesinden sonra Yeni Yüzyıl gazetesinde Jale Özgentürk ile yaptığı söyleşide özetle Atatürk’ü 

kastederek, “O’nun yaptıklarını ben başaramazdım. Asıl devrimci Atatürk’tür: “Bu kadar büyük 

 
 
 
Süreç 

Eğitimden sorumlu Milli  
Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim 
bakanlığı bulunmaktadır. 
 
Ders materyalleri ile ilgili bakanlığa 
teklif yapılabilmektedir. Ders 
kitapları ve öğrencilerin her türlü 
ihtiyacı ücretsiz karşılanmaktadır. 
 
 
 
Karar verme süreçlerinde sivil 
toplum kuruluşları, sendikalar, 
öğrenciler etkilidir. 
 
Üniversiteler giriş için matura 
sınavını bitirme şartı bulunmaktadır.  
Üniversiteler öğrencilerin 
yeterliliklerine göre kendi 
koşullarına göre öğrenci 
almaktadırlar. Üniversite öncesi 
yönlendirme yapılmaktadır 
Öğrenciler bağımsız olarak ideolojik 
derneklere katılabilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eğitim; Eğitim bakanlığının 
denetim ve gözetimindedir. 
 
 
Pogramlar ders kitapları 
bakanlık tarafından 
belirlenmekte ve eş zamanlı 
olarak uygulanmaktadır. 
 
 
 
Sendikalar karar süreçlerinde 
etkilidir. Zorunlu eğitim 
ücretsizdir. 
 
Üniversiteye giriş için lise 
diploması zorunludur. 
üniversitelerin belirlediği 
koşullar veya sınavla 
yapılmaktadır. 
 
 
 
Öğrencilerin ve 
öğretmenlerin siyaset 
yapması derneklere katılması 
yasaktır.Yüksek Danışma 
Kurulu ile Teknik kurul 
eğitimle ilgili konularda 
paydaşlarla birlikte karar 
verir. 
   
 
 
 
 

Eğitimde sorumlu Eğitim Bakanlığı 
denetim ve gözetimindedir.. 
 
 
Pogramlar ders kitapları bakanlık 
tarafından belirlenmekte ve eş 
zamanlı olarak uygulanmaktadır. 
 
 
 
 
Sendikalar karar süreçlerinde az 
etkilidir 
 
 
Üniversiteye giriş için lise 
diploması zorunludur. 
üniversitelerin belirlediği koşullar 
veya sınavla yapılmaktadır 
 
 
 
 
Öğrencilerin ve öğretmenlerin 
siyasetle uğraşması veya siyasi 
derneklere katılması yasaktır. 
Üniversiteye giriş merkezi sınavla 
yapılmaktadır. 
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bir devrim yaptım ama Atatürk’ün yaptıklarını başaramazdım.” 

demiştir."(www.milliyet.com.tr/galeri/fidel-castro). 

Küba eğitim sisteminde meslek eğitimine büyük önem verilmektedir. Ambargolar altında olan 

bir ülke olan Küba’da eğitim ve sağlık iç içedir. Eğitimin her kademesinde olduğu gibi ; 

çocukların devlet güvencesi altındadır.  

Öğretmen eğitimi üniversite düzeyindedir. Öğretmenlerin 6 yıl hizmetiçi eğitim alması 

zorunludur. Öğretmenler zorunlu olmasada lisans üstü eğitim yapmaktadırlar. 

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için her önlem alınmaktadır. Özel eğitime ihtiyacı olan 

öğrencilerin eğitimi için her türlü imkan sağlanmaktadır. Küba’da eğitimin her aşamasında 

öğrencilere rehberlik yapmak ve doğru yönlendirmek çok önemlidir. Günümüzde de 

ambargoların devam etmesine rağmen Küba erken çocukluk eğitiminde dünyanın en önde 

gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Her düzeyde belirlenen eğitim hedeflerine ulaşılması 

için merkezi yönetimle iller ve ilçelerde görev yapan yöneticiler arasında sıkı bir işbirliği vardır. 

Okul yönetim süreçlerinde halkın katılımı büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin sosyalizme 

bağlı yetişmelerine yönelik derneklere katılmaları ve faaliyet göstermeleri desteklenmekte ve 

öğrenciler bunun için teşvik edilmektedirler. Yetişkin eğitimi her kademede verilmekte ve 

teşvik edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.milliyet.com.tr/galeri/fidel-castro
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