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Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık: Parçalı değil ardışık bir süreçtir.
 



Öğretmenlik mesleğinin 
cazibesini artırmak tek 
başına yeterli değil.

Öğretmenlik bölümlerini 
tercih edecek adayların 
sahip olması gereken 
özelliklerle - beklenen 
mesleki yetkinlikleri 
sergilemeleri arasındaki 
ilişki araştırmalı.

 



Eğitim fakültelerinde 
öğrenim gören 214.441 
öğrenci bulunuyor.

Öğretmenlik mesleğine en 
uygun adayların 
seçilmemesi durumunda
seçilen kişilerin ihtiyaç 
duyulan yeterliklere sahip 
olmaları için yapılması 
gereken yatırım çok daha 
yüksek olacaktır.

 



Klinik öğretmen eğitimi öneriliyor.

Klinik Öğretmen Eğitimi:
Öğretmen adaylarının okul 
topluluğunun bir parçası 
olmasını sağlayan, K-12 
düzeyinde öğrencilerin öğrenme 
süreçlerinin bir paydaşı 
olmalarını sağlayan, 
derinlemesine klinik deneyimler 
yaşamalarına olanak tanıyan, 
uygulamaya dayalı bir öğretmen 
hazırlama modeli.



YÖK kararıyla eğitim fakültelerine 
esneklik getirildi.

Eğitim fakülteleri uygulayacakları 
lisans programlarında esneklik 
sağlayabilecek, böylece üniversiteler 
kendi özelliklerini dikkate alarak 
programlarını yapılandırabilecek. Bu 
uygulama yenilikçi öğretmen 
yetiştirme modellerinin 
oluşturulmasının da önünü açabilecek.

“Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı” başlatıldı.

 



Öğretmen yetiştirme programlarının 
niteliğinde kritik rol öğretmen 
eğitimcilerindedir.

 
Öğretmen eğitimcisi: 
Öğretmenlerin öğretmenleri 
olarak hizmet öncesi eğitimler 
yoluyla gelecekteki 
öğretmenlerin mesleki 
öğrenmelerine ve/veya 
hizmetiçi eğitimler yoluyla 
hizmet veren öğretmenlerin 
profesyonel gelişimlerine 
katkı sunan sosyal bilimciler.



Öğretmen yetiştirme programlarıyla 
beklenen çıktılar, mesleğe seçim 
aşamasındaki değerlendirme kriterleri 
ve meslekte beklenen yeterlikler 
arasında sıkı bir bağ olması gerekir.

Eğitim fakültelerinde sunulan eğitimin 
niteliğinin değerlendirilmesinde Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesi ile MEB 
tarafından belirlenen Öğretmenlik 
Mesleği Yeterlikleri’ni dikkate alacak 
olması bu üçlü adımın uyumluluğunu 
sağlamaya yönelik olmasından dolayı 
olumlu bir adımdır.

 



Öğretmenler meslekteki ilk yıllarında
etkili bir biçimde desteklendiğinde
sorunlarına çözüm bulabiliyorlar.

Ayrıca sunulan destek programları
öğretmenlerin mesleki 
memnuniyetleri ve mesleki iyi olma 
hallerinin artması gibi oldukça önemli 
yan çıktılar da sunuyor.

Türkiye’deki aday öğretmenlik süresi
bir yıldır. Oysa, TALIS kapsamında 
mesleğinin ilk beş yılı içindeki 
öğretmenler, mesleğe yeni başlamış
öğretmenler olarak değerlendiriliyorlar.

 



Öğretmen 
İhtiyacı

Öğretmen 
Atamaları

ARZ - TALEP DENGESİ

Öğretmen sayısındaki artış: %3,7
Toplam atama: 39.827

Net öğretmen ihtiyacı: 93.235
ÖABT’ye giren kişi sayısı: 285.674
Norm fazlası öğretmen oranı: %4,8

Eğitim fakültelerindeki öğrenci sayısı: 214.441



Öğretmen ihtiyacının alan bazlı olarak belirlenmesindeki temel 
kriterlerin arasında öğretim programları ve ders saatleri yer 
alıyor. 

Geçtiğimiz yıllarda bu bağlamda büyük değişikliklerin olmadığını 
söylemek mümkündür. Gelecekte ise bu konuda bir değişikliğin 
olmayacağını öngörmek zorlaşıyor.



Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi

EBA Mesleki Gelişim modülü üzerinden yürütülen eğitimlerde 
bireysel ve mesleki gelişimin aynı anda desteklenmesi ve sınıf 
içinde uygulanabilirliğin gözetilmesi ön planda tutuluyor. Mesleki 
gelişim programlarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, 
şirketler ve sendikalarla yapılan işbirlikleri dikkat çekiyor. 

Edinilen verilere göre, 2020 yılında 1.700.000 öğretmene yönelik 
program açılması hedefleniyor. Ekim 2020 itibarıyla uzaktan 
eğitimle mesleki gelişim programları 1.200.000 öğretmene açıldı 
ve programlara katılan ve devam eden öğretmen sayısı 
965.250’dir. 



Öğretmen Destek Merkezleri

İki ana misyon:
• Öğretmenlerin mesleki gelişimini doğrudan onlara temas 
ederek desteklemek,
• Öğretmenlerin yerel koşullara göre değişebilen ihtiyaçlarını 
karşılamak.

MEB’teki ve ÖDM’lerdeki personelin, birer öğretmen eğitimcisi 
gibi hareket etmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini de 
böyle bir yaklaşımla kurgulayacak yetkinlikte olması gerekiyor.



Kariyer Seçeneklerinin Geliştirilmesi

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik 
yapılmıştır.
• Öğretmenlerin bireysel ya da öğrencileriyle beraber gösterdikleri 
başarılarının hizmet puanlarına eklenmesidir.

Yatayda kariyer gelişimleri de kurgulanmalıdır.
• Gelişen dünyayla öğretmenlerden beklenen yeterlikler her geçen 
gün artıyor. Belirli alanlarda uzmanlaşmanın teşvik edilmesi 
öğretmenlerden beklenen yeterliklerin azalmasını, böylece 
yeterliklerin geliştirilmesini verimli kılınmasını sağlayacaktır. 
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