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Bağlam 

Makedonya eğitim sisteminin yapısı 

 
 

 

• Okulöncesi eğitim (anaokulu), 0-6 yaş, zorunlu 
değil 

• İlköğretim (toplam dokuz yıl, 3 devre), 6-14  
yaş, zorunlu 

• Ortaöğretim (üç/dört yıl), 15-18/19 yaş, 
zorunlu 

• Lise, zorunlu değil 



• Ortaöğretim 2008 yılından bu yana zorunlu 

• Devlet okulları ve özel okullarda mevcut 

• Makedonca, Arnavutça ve İngilizce dili eğitimi  

• Üç tip bitirme sınavı:  

 Ulusal Sınav,  

 Okul Sınavı,   

 Final Sınavı 

 
Bağlam 

Makedonya eğitim sisteminin yapısı 

 
 



Bağlam 
Veriler (2010-2011) 

İlköğretim 

 

• 990 okul 

 

• 201.914 öğrenci 

 

• 16.946 öğretmen 

Ortaöğretim 

 

• 114 okul 

 

• 92.848 öğrenci 

 

• 7.197 öğretmen 

 



Bağlam 
• İlköğretime kayıtlı öğrenci oranı AB düzeyinde 

iken, ortaöğretim kaydı AB ortalamasının 
altında. 

• Ortaöğretim kayıt ve bitirme oranları  yetersiz:  
Romence,  

Türkçe   

Arnavutça  

• Düşük kalite  çıktıların zayıflığı  yavaş 
ekonomik büyüme  yüksek işsizlik oranı 

 

 



Bağlam 
Veriler (2010-2011) 

• Eğitim alanında yapılan kamu harcamaları (% GSYİH) 

 

 

 

• 2006 yılında ilk ve ortaöğretim harcamalarının 
yaklaşık %95’i maaş ödemelerine gitti. 

 

• Kalan kaynaklar altyapı hizmetleri, ulaşım ve akdî 
hizmet ödemelerini karşılıyor. 

2006 2007 2008 2009 2010 

4 4 4.7 4.5 4.5 



        ASUC “Boro Petrusevski” 

• Trafik ve diğer oto-teknik dallarda teknik 
eğitim veren bir çağdaş eğitim merkezi 

• 94 çalışan 

• Meslekler: 
 Nakliyat ve sevkiyat teknisyenliği 

 Oto ve mekatronik teknisyenliği 

Oto mekanik,  

Gövde mekaniği ve oto-elektronik mühendisliği 



Öğrenciler 
• 1.024 kayıtlı öğrenci (2012/2013) 

 
• Öğrencilerin %70’i sosyal dışlanmışlık yaşayan 

ailelerden 
 

• Ebeveyni veya velisi olmayan çocuklar; kırsaldan 
ve diğer şehirlerden 
 

• Fiziksel  engelli 10 öğrenci 
 

• Farklı etnik gruplar 
 





Ancak….. 

Okul bazı ticari işletmeler kurdu: 

 

• Teknik kontrol ve homologasyon merkezi; 

 

• Sürücü kursu; 

 

• Sürüş alanı; 

 

• İşyeri güvenliği ve sağlığı merkezi 

 



Ve….. 

 

Merkez, sağladığı düzenli eğitimlerin yanısıra, 
sunduğu hayat boyu öğrenim programı ile trafik 
hizmetleri alanında beceri ve yetkinlik artırıcı 
mesleki eğitim paketleri de içeriyor.  





Nerede Fark Yaratıyoruz? 
 

• Teorik ve uygulamalı eğitimde yüksek kalite 

 

• Mentor öğretmenler liderliğinde küçük gruplar 
halinde yürütülen öğrenim süreci 

 

• Kurulan uluslararası ortaklıklar ve enternasyonel 
projelere katılım 

 





Ayrıca 

• Yenlikçi yaklaşımları ve yaratıcılığı teşvik eden 
bir okul yönetimi 
 

• Yeni öğrencileri merkeze çekmeye yönelik 
kurum içi stratejiler 
 

• Performans değerlendirme sistemleri 
 

• Uzun vadede çok fazla değişikliğe maruz 
bırakılmayan okul yönetimi 





Değişimin sorumluluları kim/ne? 

• Öğrenme sürecini destekleyici kaynakların 
yeterliliği 

• Okulun kaynakların dağıtımı konusunda özerk 
oluşu 

• Öğretmen maaşlarının yüksek oluşu 

• Profesyonel gelişim fırsatlarına bağlı 
performans değerlendirme sistemi 

• Performansa dayalı ödül sistemi 

 





Transfer Edilebilirlik ve Uygulanabilirlik 

• Diğer okullarda 
uygulanabilirlik? 
 

• Küçük şehirlerdeki düşük 
bütçeli okullar? 
 

• Hibrid model – özel sektör 
ve kamu alanı arasında bir 
orta yol? 



Teşekkürler 
http://asuc.edu.mk/  ; info@asuc.edu.mk 

http://asuc.edu.mk/
mailto:info@asuc.edu.mk

