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Finladiya Eğitim Sisteminin Yapısı 

Öğretmen Eğitimi 
(hizmet-öncesi ve  
hizmet-içi eğitim) 

Eğitim materyalleri 

(yayın evleri)  
Yerel müfredat 
(belediyeler, okullar) 

Öğrenim 

Genel Ulusal Hedefler ve Eğitim Politikası 

Uluslararası Trendler, OECD Eğitim Politikası 

Öğretim 

Ulusal Müfredat 



Finlandiya eğitim politikası ile global eğitim 
hareketlerinin karşılaştırması 

 (Hargreaves, Earl, Shawn & Manning, 2001; Sahlberg, 2004) 

3 

Profesyonelliğe Dayalı Güven Kültürü 
Öğrencileri için neyin en iyi olduğu konusunda 
ve onların gelişimleriyle ilgili raporlamalarda 
öğretmen ve müdürlerin profesyonelliğe dayalı 
takdirine duyulan bir güven kültürü 

Hesap Verebilirlik 
Okul performansının “teftişi” sonucunda okul 
ve öğretmenlere yönelik ödül/ceza 
uygulamaları 

Kapsamlı Bilgi 
Kapsamlı öğrenim odaklı; bireyin kişiliği, ahlakı, 
yaratıcılığı, bilgi ve becerilerine her yönüyle eşit 
değer verilmesi 

Okur-yazarlık 
Okuma, yazma, matematik ve fen alanında 
temel bilgi ve beceriler 
(= eğitim reformunun öncelikli hedefleri) 

Esneklik ve Çeşitlilik 
Okul özelinde müfredat geliştirilmesi, bilgi ve 
desteğe dayalı bir iletişim ağı kurulması 

Standardizasyon  
Okul, öğretmen ve öğrenciler için çıktının 
kalitesini artıcı standartlar 

Finlandiya’da Eğitimin Gelişimi Global Eğitim Reformu Hareketi 



 Uzun vadeli ve istikrarlı politikalar 

 Bilgiye dayalı bir toplum vizyonu 

 Yerel düzeyde sorumluluk ve karar mekanizmaları 

 Güven kültürü (ulusal test, müfettişlik ve okul başarı 
sıralaması gibi mekanizmaların yokluğu) 

 Eğitimde eşitlik ve adalet 

Finlandiya Eğitim Politikasının Temel 
Unsurları 



Eğitimde Eşitlik ve Adalet 

 7 – 16 yaş arası zorunlu 
eğitim 

 destekleyici tedbirler 

 ücretsiz, harçsız eğitim 

 ücretsiz öğle yemekleri 

 ücretsiz kitap ve eğitim 
materyalleri 

 ücretsiz okul-içi sağlık 
hizmetleri 

 ücretsiz okul ulaşımı 



 

• Eğitim materyallerinin ve öğle 
yemeğinin ücretsiz olarak 
sağlandığı bir temel eğitim. 

• Ağustos ortasından Haziran 
ayının başına kadar 190 güne 
yayılan bir eğitim yılı. 

• Eğitimin ilk iki yılında azami 
beş, 3’üncü sınıftan 9’uncu 
sınıfa kadar ise azami yedi ders 
saatinden (haftalık 19-30 saat) 
oluşan okul günleri. 

Temel Eğitim 



 Yaş grubunun yarısı lise eğitimine devam ederken, diğer 
yarısı mesleki eğitime yönlenir. 
 

 Üniversiteye Giriş Sınavı, anadil, ikinci ulusal dil, yabancı 
diller, matematik, insan bilimi ve fen bilimleri sınavlarından 
oluşur. 
 

 Başarı sertifikası kazanmak için sınavlardan dördünün 
geçilmesi gereklidir. Sertifika, üniversite ve yüksek mesleki 
eğitim programlarına kabul edilebilirlik sağlar. 

 

 Daha detaylı bilgi için: www.ylioppilastutkinto.fi/en/ 

Lise Eğitimi 



 Finlandiya‘da beş kategoride öğretmenlik vardır: 

1. Okulöncesi öğretmenliği - eğitim bilimleri 
dalında eğitim görür 

2. Sınıf öğretmenleri - eğitim bilimleri dalında 
eğitim görür 

3. Alan öğretmenleri - ilgili dalda eğitim görür 

4. Özel eğitim öğretmenleri - farklı şartlara tabidir 

5. Mesleki eğitim öğretmenleri – farklı şartlara 
tabidir 

 Eğitimciliğe giriş rekabetçidir; ulusal düzeyde, başvuru 
sahiplerinin yalnızca %10-15’i kabul alır. 

 Öğretmen eğitimi Bologna Süreci’ne uyumludur.  

 

 

Öğretmen Eğitimi 



 Sınıf öğretmenleri 1’den 6’ıncı sınıfa kadar her konu 
başlığında eğitim verebilirler. 
• Eğitim bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahip olmaları 

gerekmektedir (300 ECTS kredisi - European Credit Transfer and 
Accumulation System). 

 

 Alan öğretmenleri temel eğitimin 7-9’uncu sınıfları ile lise ve 
mesleki eğitim öğrencilerine ders verir. 
• İlgili alanda yüksek lisans derecesine sahip olmaları 

gerekmektedir (300 ECTS kredisi). 
• Pedagoji alanında yandal yapmış olmalıdırlar (60 ECTS kredisi). 
• Eğitimleri sırasında öğretmenlik stajı yaparlar (20 ECTS kredisi). 

Sınıf ve Alan Öğretmenleri 



Alan Öğretmenleri için Yüksek Lisans 
Programının Yapısı: 3 + 2 yıl (300 p.) 
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Alan Öğretmeni Eğitimi 

Alan Öğretmen Yüksek Lisansı  

300 ECTS 

Alan Çalışmaları Eğitim Çalışmaları 

İlgili Bölüm(ler) 

240 ECTS 

Öğretmen Eğitimi 
Bölümü 

40 ECTS 

Öğretmen Eğitimi 

Okul ve diğer 
okullar 

20 ECTS 

Anadal eğitimi 

180 ECTS 

Yandal eğitimi 

60 ECTS 

Genel eğitim 

Öğretim Bilimleri/ 
Pedagoji 

Seminerler 

Araştırma 

Oryantasyon 
deneyimi 

Temel deneyim 

İleri düzey 
deneyim  



 Eğitim (20 %) 

 Psikoloji 

 Özel eğitim 

 Eğitimin sosyal, tarihsel ve felsefi temelleri 

 Alan pedagojisi ve öğretim bilimleri (%50) 

 Eğitimin düzenlenişi: ulusal ve yerel düzeyde, müfredat 

 Öğrenme bilimi, öğretim yöntemleri, motivasyon, 
değerlendirme, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımı 

 Eğitim araştırmaları ve pedagojik tez 

 Öğretmenlik stajı (30 %) 

Pedagojik çalışmaların içeriği: 
60 ECTS kredisi, bir eğitim yılı karşılığı 





 Eğitim Bilimleri içeriği üç ana alandan oluşur: 

 Eğitim teorileri 

 Pedagojik içerik bilgisi 

 Alan öğretimi ve uygulamaları 

 Öğretmen eğitimine araştırma bazlı yaklaşım:  

 Araştırma bazlı içerik bilgisi 

 Öğretmen eğitimi araştırmaları 

 Araştırmalara katılım 

 Teorik ile pratiğe yönelik dönüşümlü uygulamalar: 

 Öğretmenlik stajı, pedagojik seminerler, lisans 
tezi, yüksek lisans tezi 

 

Teori ve Pratik Arasındaki 
Boşluğu Doldurma 



 
 
1.  Giriş Uygulamaları (Eylül ortası) 
 Okul çalışmalarını tanıtıcı uygulamalar. Ders gözlemi ve bilgi alma 
2. Temel Eğitim Dönemi (Ekim-Aralık) 
     (7 kredi, yaklaşık 185.5 saat): 
 Sınıf ortamında temel öğretmenlik becerileri kazandırılır. 
 Öğretmen adayları, takımlar halinde ders gözlemi ve değerlendirmeler 

yapar; mentorlarının (= supervizör) gözcülüğünde öğretmenlik yapar; grup 
tartışmaları ile sanal ve birebir ortamlarda geri bildirim oturumlarına katılır. 

 
3 . Saha Eğitimi Dönemi (Ocak) 
     (4 kredi) 
 Gözlem; yetişkin eğitimi veren kurumlar, ilk ve orta öğretim okulları ile çok 

kültürlü ortamlarda sınıf uygulamaları. Ders verme, takım çalışması, yandal 
çalışması veya makale 

Öğretmenlik Okullarında  
Alan Öğretmenliği Eğitiminin Yapısı 



4.   İleri Düzey Uygulamalar (Mart-Mayıs) 

       (9 kredi) 

 Öğretmen adayı kendi ders planını ve öz-değerlendirmesini 
yapar, enformasyon ve iletişim teknolojilerinden faydalanır ve 
kendi gelişimini takip ederek öğretme becerilerini geliştirir. 
Süpervizörü, grubu ve diğer adaylarla düzenli ve anında geri 
bildirim ve bilgi alma 

Öğretmenlik Okullarında  
Alan Öğretmenliği Eğitiminin Yapısı 



 ileri düzeyde alan bilgisi ve pedagojik içerik bilgisi, bilginin doğasına 
yönelik anlayış, 

 araştırma becerileri, enformasyon ve iletişim teknolojileri kullanımına 
yönelik  beceriler, müfredat oluşturma becerileri gibi akademik 
beceriler, 

 iletişim becerisi ve diğer öğretmenlerle birlikte çalışabilme becerisi 
gibi sosyal beceriler, 

 bir kurum olarak okul, ve okulun toplumdaki kritik rolü (okul camiası, 
iş ortakları, paydaşları ve yereldeki şartlar) ile ilgili bilgi, 

 öğretmenlik mesleğinin sosyal ve ahlaki ilkeleri hakkında bilgi, 

 kişinin kendi öğretmenliği ile öğretmenlik mesleğini geliştirebilmesi 
için gerekli olan beceriler. 

Öğretmen Eğitimi Geliştirme Programı:  Öğretmen eğitimi 
programları öğrencilere şu kazanımları sağlamalıdır: 


