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Във втората част от превода на информацията за текущи реформи в 
турската образователна система представяме нейното развитие по 
отношение на следните теми: 
 
• Превръщане на ученето през целия живот и мобилността в реалност 
• Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното 

гражданство 
• Повишаване на креативността и иновациите, включително и 

предприемачеството, на всички нива на образованието и обучението 
• Специфични продължаващи реформи и разработвани политики на 

национално ниво 
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Превръщане на ученето през целия живот и мобилността в реалност  

• Съдържание 
• Тази тема в други държави 

Стратегии за учене през целия живот  

Турция описва принципите на ученето през целия живот, на която се основава на 
турската образователна система, в документ, изпратен до Комисията, а именно турската 
Стратегия за учене през целия живот. Резюме на принципите и насоките (май 2007 г.), 
(наш референтен №2007/3110/SAM). Принципите на ученето през целия живот се 
прилагат за значителен период от време и не са нови. Няма нова стратегия – в смисъл 
на нови принципи, които да се прилагат. Въпреки това, политиките продължават да се 
развиват в съответствие с описаните принципи и редица политически стъпки са били 
предприети в съответствие с принципите за учене през целия живот. Тези стъпки водят 
до по-широки възможности за предоставяне на предучилищни услуги, по-строги мерки, 
които да гарантират, че учениците в задължителната училищна система придобиват и 
усвояват основни знания, и се осъществява реформа в областта на втория етап на 
средното образование. 

По отношение на общинското образование за възрастни, новият Закон за народната 
просвета, в сила от 1 юли 2011г. , засилва възможността за образование съобразно 
индивидуалните нужди и текущото състояние. Това е така, защото законът дава право 
на обучение и професионално ориентиране на всички ученици, засилва значението на 
индивидуалните учебни планове и придава на валидирането по-значима роля като 
естествена част от образователния процес. Що се отнася до финансовата подкрепа за 
проучването, общата сума се осигурява на два етапа през периода 2010-2011 г., така че 
да осигури на студентите по-добро финансово положение. В областта на висшето 
образование, приоритетната цел е да се развива качеството на образованието, например 
чрез нова система за осигуряване на качеството и нова система за разпределение на 
ресурсите. Различните гъвкави модели за обучение са крайъгълен камък на системата 
за учене през целия живот. Високото качество на професионалното образование и 
обучение и възможностите за продължаващо образование и обучение в различни 
професионални области са приоритет за правителството. Това намира израз както чрез 
реформата на втория етап на средното професионално образование и новото обучение 
за чиракуване, така и в инициативата за създаване на единна, интегрирана система на 
професионалното висше образование. Всички тези форми на обучение стъпват върху 
много тясно сътрудничество между участниците в образователната система и бизнес 
сектора и трудовия пазар. 

Мерки за насърчаване на мобилността с учебна цел. Прилагане на ECVET 

Националната агенция за образованието е получила указния да анализира и да 
предложи мерки на национално равнище, които могат да подкрепят регионалните и 
местните участници в прилагането на ECVET на всички нива на професионалното 
образование и обучение след 2012 г. За изпълнението на тази задача Агенцията си 
сътрудничи с турската национална агенция за висше професионално образование и с 
Международното бюро на Програмата за образование и обучение.  
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Съвместни образователни степени 

Правителството предложи изменение на Закона за висшето образование, за да се даде 
възможност на турските висши учебни заведения да присъждат степени съвместно с 
други турски и чуждестранни висши учебни заведения. Сътрудничеството между 
висшите училища при присъждането на съвместни степени улеснява мобилността сред 
ученици и учители. 

Студентска мобилност  

Засилена подкрепа за заминаващи студенти. През 2009г. е учредена нова 
стипендиантска програма, усвояваща финансиране през двугодишен период през 2010г. 
и 2011г., за да се даде възможност на повече турски студенти да учат в чужбина. През 
този период са заделени 10 милиона шведски крони за студентите с оглед увеличаване 
на броя на заминаващите студенти за страни извън ЕС/ЕИП.  

Подкрепа за идващи студенти от трети страни. От есента на 2011г. чуждестранни 
студенти от страни, които не участват в програми за обмен, трябва да заплащат 
образованието си в Турция. Във връзка с тази реформа е създадена нова програма за 
отпускане на стипендии за студенти, които трябва да заплащат учебни такси. 
Програмата разполага с бюджет от 60 милиона шведски крони годишно и стипендиите 
са предназначени за студенти с отлични квалификации от страни извън ЕС/ЕИП. 
Стипендиите са предназначени да покрият изцяло или част от учебната такса за 
обучение в турски висши учебни заведения (ВУЗ). Те са допълнени от друга 
стипендиантска програма, специално предназначена за идващи студенти от страни, с 
които Турция има дългосрочни договорености за сътрудничество в образователната 
сфера. В момента правителството предлага увеличение в годишното финансиране на 
тази стипендиантска програма от 30 милиона шведски крони до 50 милиона шведски 
крони. Увеличените средства са предназначени за информационни инициативи в 
чужбина. Правителството се ангажира с отпускането на повече средства за 
информационни инициативи в чужбина, популяризиращи висшето образование в 
Турция. Турският институт вече има за задача да разпространява информация за 
турското висше образование в чужбина. През 2011г. институтът получи 8,2 милиона 
шведски крони за тази цел. Наред с информационните инициативи, турският институт 
има задачата да насърчава преподаването и обучението на турски език в чужбина 
относно турския живот и организацията на висшето образование. За тази цел са 
заделени 4,3 милиона шведски крони.  

Изследвания за подкрепата при обучение. От голямо значение е фактът, че системата за 
подкрепа на обучението работи ефективно в случай на обучение в чужбина, което 
значително улеснява такова обучение в чужбина. С оглед на това, правителството 
назначи целево проучване през декември 2009г. с указания да се вземат предвид 
възможностите за опростяване, подобряване и по-голяма ефективност на системата за 
подкрепа на обучението в случай на обучение в чужбина. Една от целите е да се 
насърчи мобилността на студентите. В резултат на анкетата е представен доклад на 
тема: Проучване на подкрепата за продължаващо обучение на 1 април 2011г. 

Мобилност на ученици по програма "Коменски". Ученическата мобилност по програма 
"Коменски" бе въведена през 2009 г. (първите дейности за мобилност са проведени през 
2010г.). Целта на програмата е да се даде възможност на учениците в училищата, които 
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участват в партньорския проект „Коменски”, да учат в някое от другите училища-
партньори по програма "Коменски" за срок от 3 до 9 месеца. Турция е сред първите 
държави, взела участие в първия кръг на новата програма. Извършени са целенасочени 
информационни кампании с цел насърчаване на програмата. Въпреки това не е 
достигната поставената количествена цел. 

Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното 
гражданство 

Мерки за намаляване на ранното напускане на училище  

Турция признава, че повече млади хора са принудени да завършат втория етап на 
средното си образование с успех, за да може страната да се утвърди като нация на 
знанията и индустриалното развитие. Качеството на средното училище е тясно 
свързано с предварителното знание, което учениците придобиват от задължителното 
училище (основно образование и първи гимназиален етап на средното образование), но 
начинът на организация на втория етап на средното образование също играе решаваща 
роля. Въпреки това, много турски ученици напускат задължителното училищно 
образование с недостатъчно основни познания, а делът на младите турци на възраст 18-
24 години, които не са завършили средно образование и не допълват образованието си 
на по-късен етап. Турската училищна система е фундаментално реформирана. През 
есента на 2011г. бяха въведени множество промени в турската училищна система. В 
сила влезе Закон за народната просвета, който потвърждава правото на специална 
подкрепа за учениците, които се нуждаят от такава, повишава изискванията за 
училищни здравни и социални услуги, засилва правомощията на училищните власти, 
директори и учители, въвежда нови учебни планове и програми с по-ясно дефинирани 
цели за придобиване на знания в задължителното училище, и изисква провеждането на 
повече национални тестове на по-ранна възраст. От 2012г. ще бъде въведена нова скала 
с образователни степени, които ще се присъждат на по-ранен етап от задължителното 
образование в училище. Стартира нова програма за обучение на учители през есента на 
2011г., която предвижда по-задълбочено изучаване на определени предмети и по-
строги изисквания за квалификация в конкретни области. Освен това е въведена нова 
система на втория гимназиален етап на средното образование с цел да се гарантира, че 
повече ученици напускат средното училище с достатъчно добър успех, за подобряване 
на предварителните знания на учениците при подготовката за професионалния живот и 
продължаващо обучение, както и по-добро адаптиране на образователните програми 
към изискванията на различни професионални и квалификационни области.  

Мерки за анализ на текущото състояние и мониторинг на ранното напускане на 
училище  

Евростат е статистическият орган, компетентен за проследяване на изпълнението на 
целите от стратегията "Европа 2020", а Националната агенция за образование отговаря 
за националната статистика в областта на училищата, включително информация за 
процента на отпадналите ученици. Статистическите данни са представени на 
национално ниво, с детайлни разбивки по окръзи и общини, а в много случаи и по 
училища (база данни SIRIS). Специален аналитичен инструмент, наречен SALSA, е 
свързан с базата данни SIRIS, което позволява да се правят сравнения между 
задължителните училища, като се взема предвид ученическият състав на училищата. 
Тъй като данните се събират на индивидуален принцип, възможно е да се 



 6 

идентифицират различни рискови групи, които могат да бъдат обект на специални 
мерки. В рамките на стратегията "Европа 2020", Евростат ще следи дела на 18-24-
годишните, които нямат средно образование и не са обхванати от системата на 
образованието. Освен това, турското правителство възнамерява по-специално да 
наблюдава положението на уязвимите групи от населението, като например млади 
мъже и новопристигнали имигранти. Всяка година Националната агенция за 
образование публикува статистически данни за дела на 20-годишните младежи, които 
са завършили средно образование, и дела на 20-годишните, които отговарят на общите 
изисквания за прием в системата на висшето образование.  

Приоритетни области 

Турската училищна система има за цел да включи абсолютно всички деца и младежи в 
нормалната училищна система. Правителството подчертава подобрените резултати от 
обучението на учениците и подобренията в учебната им среда. Правителството 
предприе няколко мерки, за да осигури за всички ученици нужните им знания и 
умения, за да успеят в бъдещите си проучвания и в професионалния живот. Тези мерки 
включват: умения за учителите и училищните директори, високи изисквания за 
обучението и положителни очаквания за всички ученици, безопасна и сигурна среда, 
училищно здравеопазване и социални услуги, равенство между половете, като се 
пропускливостта към втория гимназиален етап на средното образование, ефективно 
обучение и професионално ориентиране и повишаване на качеството на образованието 
за новопристигнали имигранти. По-гъвкави форми на обучение за възрастни ще 
увеличат възможностите за всички лица да получат достъп до образование и обучение, 
което е подходящо за техните нужди и положение. Това е от изключителна важност за 
професионалния живот, обществото и индивидуалното обучение през целия живот. 
През 2010 г. е предоставено временно финансиране е на за подпомагане на висшето 
образование за младежите от провинцията, които не притежават училищно 
удостоверение за завършено задължително образование или втория гимназиален етап 
на средното образование. Законопроектът за бюджета за 2011 г. предлага увеличаване 
на това финансиране за срок от още една година. За да се улесни преходът на 
безработните младежи на 20-24-годишна възраст, които не притежават училищно 
удостоверение за завършено задължително образование или втория гимназиален етап 
на средното образование, за да се обучават в общинска институция, предоставяща 
услуги на обучение за възрастни, има предложение за временно отпускане на по-висока 
стипендия за висше образование в рамките на системата за финансова подкрепа за 
обучение през 2011 г. 

Повишаване на креативността и иновациите, включително и 
предприемачеството, на всички нива на образованието и обучението 

Универсални ключови компетенции  

Универсалните ключови компетенции, като умения за учене, социални и граждански 
компетенции, поемане на инициатива, предприемачество, културна осъзнатост и 
себеизразяване, заедно с уменията за комуникация на майчиния език, общуване на 
чужди езици, математически познания и основни знания в областта на науката и 
технологиите, както и компютърна грамотност, изрично се определят като основни 
компетентности в новите учебни планове и програми и са отразени в изискванията за 
познанията на различни образователни нива.  
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Институции за насърчаване на иновациите 

Необходимост от практическо прилагане на резултатите от научните изследвания. 
Резултатите от научните изследвания, провеждани от висшите учебни заведения, 
трябва да се използват от обществото, например за комерсиални цели. Холдинговите 
дружества към висшите учебни заведения представляват важен инструмент за 
комерсиализация на такива научни постижения. Правителството излезе с предложение 
висшите учебни заведения и техните холдингови дружества да получават специални 
финансови средства (19 милиона шведски крони през 2012г., а след това по 12 милиона 
шведски крони годишно), за да изградят "идейни банки", в които да се съхраняват 
резултатите от научните изследвания. Предлага се на двата университета, които в 
момента не притежават холдингови дружества – а именно Университета Örebro и 
Университета на Средна Турция, да се разреши да създадат собствен холдинг. За тази 
цел и двата университета ще получат разрешение да използват по 1 милион шведски 
крони през 2012 г. Изградени са национални ресурсни центрове за насърчаване на 
обучението по естествени науки и математика, както и за насърчаване на интереса сред 
ученици и учители към математиката, естествените науки и технологиите, както и за 
дейности, насърчаващи сътрудничеството между учителите. Следните национални 
ресурсни центрове (или научни центрове) са ръководени от университети и получават 
финансова подкрепа от турската Национална агенция за образование: Националният 
център за обучение по математика (NCM) е турският национален ресурсен център за 
математика. Неговата основна задача е да подкрепя развитието на турското обучение 
по математика в предучилищна възраст, в училище и във формите на обучение за 
възрастни. Дейностите включват конференции, курсове, семинари, 
научноизследователска и развойна дейност, референтна национална библиотека, 
учебни материали, консултантски услуги и подкрепа за развитие.  

Център за обучение по технологии в училищата. Основната цел на Центъра е, в 
сътрудничество с преподаватели, обучители, представители на промишления сектор и 
пр., да развива образованието на технологии в училищата. Крайната му цел е да 
осигури на всички ученици добро техническо образование. Концепцията предвижда 
това да е орган за предоставяне на знания, съчетаващ теория и практика и обединяващ 
хуманитарните науки, както и социалните и естествените науки.  

Турският център за биология и биотехнологии в училищата, управляван от 
Университета в Упсала. Неговата функция, възложена от Министерството на 
образованието, е да подкрепи и вдъхнови учителите в предучилищната система, 
задължителните училища, гимназиите и обучителите в сферата на образованието за 
възрастни, чрез подкрепа за дискусии и обмен на идеи между учителите; консултиране 
за повишаване на компетенциите на всички нива на обучението по биология; 
консултиране за практическа лабораторна работа; насърчаване на развитието на 
образователни форми на открито; подкрепа за интегрирано обучение по естествени 
науки; предоставяне на информация за текущото развитие в областта на биологията; 
подкрепа и насърчаване на контактите между научноизследователските институции, 
училищата и индустриалния сектор; насърчаване на дискусиите по теми, свързани с 
устойчивото развитие и въпросите на етиката. 

Специфични продължаващи реформи и разработвани политики на национално 
ниво 
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Както бе споменато по-горе, професионалното и техническото образование в Турция 
(както формалното, така и неформалното образование) е въпрос, чийто фокус е върху 
образователните реформи, започнали от 1980г. и продължаващи до днес. В основата на 
тези усилия за реформи са залегнали съвременни концепции и разбирания като 
разширяване на професионалното и техническото образование, подобряване на 
образованието за чиракуване, включването на производствените предприятия в 
професионалното образование и изпълнение на професионалното образование от 
училищата и предприятията, създаване на професионални стандарти, преструктуриране 
на средното образование с преобладаващо професионално и техническо образование и 
създаване на концепция за ученето през целия живот, формирането на модулни 
програми и пр., както и привеждане в съответствие с паневропейските процеси след 
2000г. В този контекст някои от провежданите проекти са, както следва:  

Проект за укрепване на системата на професионално образование (MEGEP) (2000-
2006г.): Това е проект, който е одобрен и се изпълнява от Министерството на народната 
просвета (Milli E ğitim. Bakanlığı-MEB) и Представителството на Европейската комисия 
в Турция. Някои от темите на проектните проучвания (професионални стандарти и 
професионална квалификация, модулна програма, професионални сектори, изследвания 
на пазара на труда, насърчаване на участието на социалните партньори, и др.) са пряко 
свързани и с образованието за възрастни. В контекста на проекта, с цел укрепване на 
капацитета на социалните партньори, бяха подкрепени 34 проекта и бяха завършени 
пилотни проекти.  

Подкрепа за основно образование на проекта (2002-2007г.): Това е проект, който е 
одобрен и се изпълнява от Министерството на народната просвета (MEB) и 
Представителството на Европейската комисия в Турция. Проектът подкрепя също 
образованието за възрастни по отношение на включването в основното образование на 
деца, младежи и възрастни, които са извън системата на основното образование, и по-
специално неговите цели са свързани с увеличаване на неформалното образование за 
момичетата и жените. Основните дейности в контекста на проекта са 143 сгради за 
образователни дейности в 16 провинции и 11 Halk Eğitimi Merkezleri (НЕМ). С цел 
осигуряване на присъствието на деца, които живеят / работят на улицата и деца в риск, 
в системата на основното образование, родителите и училищните настоятели 
преминават обучение за препоръчителните подходи спрямо деца в риск, като 39419 
лица са се възползвали от това образование, разработени са 207 обществени 
образователни програми, създадени са програми за четене и писане на първия и втория 
етап и са разработени, публикувани и разпространени печатни материали бяха.  

Образование в читалища: Този проект е стартиран на 01.06.2003г. от Министерството 
на народната просвета (MEB) и Службата за социални услуги и закрила на детето 
(Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu-SHÇEK) с цел да се осигури обучение за 
придобиване на умения, чрез които всички лица извън системата на официалното 
образование, да получат професия в обществените центрове. Съгласно горепосочения 
протокол, към днешна дата 22 999 души са получили професия и социална подкрепа.  

Проект за информационна система за определяне на образователните потребности 
на професионалното и техническото образование: Целта на проекта, в контекста на 
принципите за обучение през целия живот, е да се планират вторични програми за 
професионално и техническо образование, за да отговори на индивидуалните и 
секторните образователни нужди чрез въвеждане на валидни и надеждни системи за 
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достъп до информация, да се повиши качеството и производителността в 
професионалното и техническото образование. Продължителността на проекта е 2005-
2010 година.  

Проект за образование и обучение за заетост (MEDA-ETA): Целта на този проект е да 
се осигури подкрепа за страните от Средиземноморието (MEDA) относно политиките 
за преподаване по технически и професионални предмети, така че да се осигури 
регионална подкрепа за заетостта. Този проект има за цел да обедини страните от 
Европейския съюз и Средиземноморието (МЕДА) за техническо и професионално 
образование в колективна платформа за споделяне на различен опит, за общуване и 
създаване на атмосфера на дискусия в тази област. Проектът е подкрепен от 
Европейската комисия (ЕК) с бюджет от 5 милиона евро и се осъществява от Фондация 
за европейско образование. Освен тези проекти, са предприети мащабни кампании за 
повишаване на уменията за четене и писане (Национална кампания за подпомагане на 
образованието, Програма срещу функционална неграмотност на възрастните) и над 100 
проекта за професионално качество, осъществени в сътрудничество с национални и 
международни организации, бизнес предприятия и неправителствени организации.  

Протокол за сътрудничество в областта на културата, изкуството и 
образованието: С протокола, подписан на 12.01.2004 г. между Министерството на 
народната просвета (MEB) и Министерството на културата и туризма на Турция, се 
въвежда план на четиригодишни образователни дейности, които да информират 
учениците за различните сфери на изкуството, да развият съзнание за изкуството, да 
увеличат интереса към изкуствата и хората на изкуството, да подпомогнат търсенето на 
таланти в областта на изкуствата и тези дейности започват да се осъществяват. За да се 
възползват от предприсъединителния подготвителен период през 2007-2013 г. за 
междинна финансова подкрепа, Министерството на народната просвета разработва 
проекти като "Развитие на административния капацитет на Министерството на 
народната просвета (MEB)" и "Развитие на човешките ресурси чрез средства за 
професионално образование", които са одобрени за финансиране от Европейския съюз. 
В допълнение към тези проекти са проведени цялостни кампании за ограмотяване 
(кампания в подкрепа на националното образование, функционална програма за 
повишаване на грамотността сред възрастните), като са реализирани над 100 
професионални проекта в сътрудничество с национални и международни организации, 
институции и предприятия.  

Нови тенденции в проекта „Ограмотяване” : Целта на проекта е да се опознаят 
привлекателните решения за ограмотяване, основаващи се на разбирането на нуждите и 
желанията на ограмотяване и трансфер на нови технологии за студенти и чираци, които 
са в сферата на професионалното образование в Турция, което гарантира, че хората 
разбират значението на естетическото ограмотяване и въвеждането на нови технологии 
за студентите. Проектът бе стартиран през 2008 г. и се осъществява съвместно с 
Областната дирекция за народна просвета на Ахметлъ, Çavuşoğlu Electricity co., Aybar 
Electricity co., Камара на търговците и занаятчиите, Доброволческа образователна 
асоциация за солидарност и сътрудничество и Рекламна агенция Burç, ROC De 
Leijgraaf. 

Европейско измерение за реформиране на проекта KOBĐs за професионално и 
техническо образование: Целта на проекта е обмен на информация и опит чрез 
сътрудничество с фирми, работещи с една и съща цел в Европа, за да се определи 
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начинът, по който малкият и средният бизнес в производствения сектор предоставят 
услуги на квалифицирания си персонал и придават на професионалните и техническите 
отношения, в рамките на Kobi, европейско измерение чрез прехвърляне на опита на 
институциите, свързани с нашите страни.  

Проект за образование родител-дете: Проектът има за цел да определи 
образователните потребности на родителите и децата и да повиши нивото на 
информираност на обществото и да повиши статуса им чрез организиране на 
образователни програми с оглед на тези нужди. Този проект обхваща общо 2 762 366 
души (2 086 433 жени, 675 933 мъже), които се обучават чрез достигане до семействата 
между 1998-2008г. (в края на февруари 2008г.) чрез конферентни разговори, панелни 
дискусии, курсове по теми като мястото и значението на жените в обществото, семейни 
взаимоотношения, семейно планиране, планиране на производителността, ефективни 
умения за проучване, развитие и образование на детето, предупреждение за 
увеличаване на компетентността, смесени бракове, убийства поради местни обичаи и 
ценности, насилие над жени и деца, психология на юноши, развитие през юношеството 
и посещения на дома и селото.  

Проект за повишаване на знанията и уменията на учителите по английски език и 
разработване на професионални образователни материали на английски език: В 
обхвата на повишаващата се компетентност на учителите по английски език и 
разработването на професионални образователни материали на английски език 
(проекти ĐMGEP), изпълнени въз основа на Протокола за сътрудничество, подписано 
между Министерството на националната просвета и Британския съвет, за целите на 
повишаване на компетентността на учителите по английски език в Анадолската 
професионална гимназия по туризъм и хотелиерство, подготовката и разработване на 
професионални материали на английски език за образование, професионални примерни 
образователни материали на английски език, свързани с услуги за доставка на храна и 
напитки, жилищно настаняване и туристически услуги и развлекателни услуги, е 
изготвен под контрола на английските специалисти по образование. В контекста на 
проекта са осъществени проби в 20 училища, а резултатите от проучването сред 
учители и ученици бяха оценени. Продължават усилията на специалистите по обучение 
на английски и учителите по английски език върху разработването на гореспоменатите 
печатни материали.  

Проект за заетост на завършили центровете по туризъм (TUREM): В рамките на 
проекта, разработен за удовлетворяване на образователните потребности в 
туристическия сектор, който предвижда предоставяне на обучение на работници, 
подкрепа за непрекъснатостта на социалното осигуряване на заетите в сектора и 
наемане на завършилите TUREM, се извършват пилотни дейности от Анадолската 
професионална гимназия за хотелиерски мениджмънт и туризъм и туристическите 
центрове за обучение.  

Някои от последните проучвания, проведени от Министерството на народната 
просвета (Milli E ğitim. Bakanlığı-MEB), Съвета за висше образование (Yükseköğretim 
Kurulu Съвета за висше образование (Yükseköğretim Kurulu-YÖK)), и университетите за 
първоначално обучение на учители, както и някои от бъдещите дейности са следните:  

Проучвания на учителските компетенции от Министерството на народната 
просвета (MEB): В обхвата на Програмата за подкрепа на основното образование 



 11 

(TEDP) и по-специално компонента за обучение на учители, три основни проучвания са 
проведени за повишаване на качеството на образованието и за посрещане на нуждите 
от професионално развитие. Те включват: 1. Общи компетенции за учителите: общите 
компетенции за учителите включват 6 основни вида компетенции, 31 подкомпетенции 
и 233 показателя, които обобщават знанията, уменията и нагласите, необходими за 
професионално преподаване като учител, и тази класификация вече се прилага. 2. 
Специални компетенции за учителската професия: разработени и вече прилагани са 
специални (профилирани) компетенции, необходими за учителите от основното 
образование. 3. Училищно ръководство за професионално развитие (OTMG): 
Ръководството OTMG е разработено с цел подпомагане на продължаващото 
професионално развитие на учителите в училищната среда; след прилагане в 6 пилотни 
провинции ръководството е актуализирано през 2008г. Усилията за планиране в 
рамките на тази дейност, насочени към подкрепа на ученето през целия живот на 
учителите, продължават в цялата страна. Очаква се тези проучвания да играят 
ориентираща роля при определянето на политиките за учителско образование и на 
субектите, ползващи услугите в рамките на предприсъединителните програми за 
обучение на учители, услугите за обучение на учителите, подбор на учителите, оценка 
на работата на учителите и др. (MEB 2009 Yili Bütçe raporu).  

Акредитационни програми за обучение на учители: Съвета за висше образование 
(Yükseköğretim Kurulu-YÖK) включи въпроса за акредитиране на Факултет по 
образование в Турция в дневния си ред през 1998г. с поредица от проучвания и 
дейности, като между 1998-2002г. бяха проведени пилотни проучвания. Очаква се тези 
проучвания да бъдат осъществени още веднъж в рамките на Болонския процес. 
Проучванията за акредитация на Факултетите по образование се провеждат в различни 
университети и се обсъждат на ниво национални срещи, посветени на този въпрос. 
Последната такава среща бе организирана от Факултета за на образователни науки на 
Университета в Анкара на 1-4 март 2007г. Проучванията в контекста на Комитета за 
академично оценяване на висшето образование (YÖDEK), учреден от Съвета за висше 
образование (Yükseköğretim Kurulu-YÖK), следва да ръководят проучванията за 
акредитация и стандартите в различните сфери на професионално обучение на 
учителите. След последните реформи на системата за предварително обучение на 
учителите, няма предвиден нов план за реформи в дневния ред на Съвета за висше 
образование (Yükseköğretim Kurulu-YÖK) и на Министерството на народната просвета 
(MEB). Въпреки това, Европейската рамка за професионални компетенции, 
професионални стандарти, както и проучванията и подобренията, свързани с 
учителските компетенции, може да доведат до нови промени в предварителната 
професионална квалификация на учителите.  

Модел на управление на ефективността в училище: Този модел е разработен в рамките 
на обхвата на проекта за Училищни лаборатории (MLO). С този модел се планира да се 
въведе ново разбиране за съществуващата система на оценяване. В този смисъл 
моделът е предназначен да трансформира новата концепция за надзор на "работата по 
оценяване", за да се обоснове процесът на оценяване на мулти-информационните 
ресурси (bakanlık müfettişis-министерски инспектори, мениджъри, учители, колеги, 
студенти, куратор) и мулти-методи за подобряване на капацитета на обслужване и 
институционалния капацитет и да се въведе процес на оценяване на участието на 
заинтересованите страни. Желаната цел, ако се постигне успех в тези области, е да 
процесът на оценяване да бъде изваден от централизираната си структура и да се даде 
възможност на членовете на училищната общност да управляват този процес.  
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Модел на планирано училищно развитие: Това е модел на управление, който е 
осъществяван в рамките на проекта за Училищни лаборатории (MLO) (208 училища). 
Този модел, преработен през 2007г., е предназначен за създаване на стратегически план 
и за изграждане на ново разбиране за модела на "споделяне в училище". През 1999 г., 
съгласно "инструкциите за обобщаване на практиката по програмата за Училищни 
лаборатории (MLO)", в съответствие с този модел се провеждат проучвания за развитие 
в училище във всички учебни заведения.  

Цялостно управление на качеството (TQM): В рамките на Министерството на 
народната просвета (Milli E ğitim. Bakanlığı-MEB) (централната и областната 
администрация) са издадени регламенти за прилагане на цялостно управление на 
качеството, публикувани в специално издание под заглавието "Tebliğler Dergisi" 
(1999г., книжка: 2506) и с това започват проучванията на "качеството в образованието." 
Това изследване беше последвано от други проучвания в рамките на проекта за 
цялостно управление на качеството, осъществени от областните администрации на 
Министерството на народната просвета (MEB), практики на Министерството на 
народната просвета (MEB) по проекта за цялостно управление на качеството и 
съответните насоки за възлагане, както и ръководство за възлагане на проекти за 
"Качество в образованието". Практиките за цялостно управление на качеството на 
Министерството на народната просвета (MEB) продължават със самостоятелни 
проучвания за оценка, базирани на "модела за ефективност", разработен от Турското 
общество за качество (KalDer) и Европейската фондация за управление на качеството 
(EFQM).  

Полагат се усилия за разпространение на практики за цялостно управление на 
качеството в училищата, като инструмент за оценка на институционалното 
представяне. За училищата и институциите са предвидени някои стимули, като 
например "сертификат за качество" и "поощрителна награда". Освен това се очаква тези 
дейности да осигурят подкрепа за формирането на нова организационна култура, 
включваща самооценка, участие на заинтересованите страни, и т.н. В крайна сметка е 
проведено друго независимо проучване, "Стратегическо планиране", като вътрешен 
инструмент за оценяване. В началото на 2007г. Министерството на народната просвета 
започна предварителни проучвания на тема "Стратегически план на Министерството на 
народната просвета (MEB) за периода 2010-2014г." Очакванията с това проучване са 
свързани с планирания принос за формирането на "култура на качеството", на 
централно организационно ниво и на ниво училище, както и обобщение на "системата 
за осигуряване на качеството." Подготвителните дейности за изготвяне на 
стратегически план на ниво училище се извършват предимно от Екипа по управление 
на подобрителните дейности в училище (Okul Gelişim Yönetim Ekibi) във всяко 
училище. Продължават проучванията за оценяване, организирани от Турция на 
национално ниво (ÖBBS-Преглед на студентските постижения), както и в 
международен план (PISA, TIMMS, PIRLS). Тези проучвания ще дадат възможност за 
реалистично оценяване на турската образователна система като цяло и за сравнително 
проучване с международната практика. 

Някои от различните видове проучвания, които се провеждат, са Стратегически 
проучвания за планиране съгласно изискванията на Закона за публично-финансово 
администриране и контрол (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) № 5018 от 2003 г. и 
наредбата за прилагане на този закон. Освен това в рамките на това проучване ще бъде 
разработен вътрешен инструмент за оценка. Очаква се през следващите години бързо 
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нарастване на Стратегическото планиране и резултатите въз основа на бюджетните 
проучвания. С публикуването през 2007г. на Стратегията за висше образование на 
Турция (Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi), Съветът за висше образование 
(Yükseköğretim Kurulu-YÖK) подкрепи тези проучвания на национално ниво. Втората 
фаза в академичното оценяване и проучванията за подобряване на рамката за 
качествено образование (yükseköğretim) включва проучвания, предвидени съгласно 
регламентите от 2005г. (Регламент за академично оценяване и подобряване на 
качеството във висшите учебни заведения). В този смисъл учредителният акт за 
създаването на Съвета за висше образование (Yükseköğretim Kurulu-YÖK) предвижда 
създаването на нова организационна структура с названието "Комитет за академично 
оценяване и подобряване на качеството във висшите учебни заведения" (YÖDEK), а на 
университетско ниво - "Съвет за академично оценяване и подобряване на качеството” 
(ADEK). Публикувано е Ръководство за качеството 
(http://www.yodek.org.tr/?page=download), описващо системата за осигуряване на 
качеството. Започвайки от 2007г., проучванията за подобряване на системата за 
осигуряване на качеството във висшето образование се очаква да бъдат засилени. През 
февруари 2007г. Съветът за висше образование изготви документ, наречен Стратегия за 
висшето образование в Турция. В документа е направен цялостен и задълбочен преглед 
на турската система за висше образование, като са анализирани почти всички аспекти 
на системата. Стратегията представя начините на финансиране на висшето 
образование, изпитите за подбор на студенти, въпроси от стратегическо значение и 
оценка на работата. Документът представя в подробности и някои вътрешни и външни 
прегледи и проучвания за оценяване 
(http://www.yok.gov.tr/duyuru/yok_strateji_kitabi.pdf).  

Наскоро са направени нови изменения на закони и подзаконови нормативни актове с 
цел удовлетворяване на потребностите на лица, нуждаещи се от по-ефективно и 
адекватно образование в Турция. Приет е Закон за хората с увреждания (Rehabilitasyon 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı /Özürlüler Kanunu, член 44), с цел подкрепа на проучванията 
за рехабилитация на хора с увреждания, провеждане на проучвания за поддържане на 
всички стандарти за рехабилитация на хора с увреждания, като на всеки етап се 
осигуряват образователни възможности за деца, младежи и възрастни с увреждания, в 
съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания и 
за свързаните с него подзаконови нормативни актове (Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun), както и определени 
закони и постановления. Освен това е учредено Председателство на Дирекцията за 
проучвания и статистика относно хората с увреждания (Özürlülük Araştırmaları ve 
Đstatistik Dairesi Başkanlığı) с цел определяне на политиката по отношение на лицата с 
увреждания в Турция, в съответствие с член 45 от същия Закон. В Турция постоянно ще 
бъдат разработвани нови превантивни подходи за решаване на проблемите на хората 
със специални образователни потребности. И накрая, със специална циркулярна 
инструкция № 2007/85 от 20.11.2007г. относно центровете за ориентиране и 
специалните образователни разходи за лицата с увреждания (Rehberlik Araştırma 
Merkezleri ve Özel Eğitim Giderlerinin Karşılanması Hakkında Genelge), Генералната 
дирекция за частните учебни заведения (Milli E ğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 
Genel Müdürlüğü) регулира центровете за ориентиране, както и разходите за специално 
образование на хора с увреждания. "Конвенцията за правата на хората с увреждания-
Engellilerin Haklarına Đlişkin Sözleşme", одобрена от Генералната асамблея на 
Организацията на обединените нации на 13 декември 2006г., беше приета от TBMM на 
03 декември 2008 г. и беше въведена в практиката като закон. Горепосоченият закон 
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(Закон за одобрение на ангажиментите, поети във връзка с правата на хората с 
увреждания) е обнародван в Държавен вестник, брой 27084 от 18 декември 2008г. 
Ангажиментите имат за цел да насърчи и да гарантира за хората с увреждания, че могат 
да се ползват, изцяло и в равна степен, от всички основни права и свободи. В 
допълнение към новите законови изменения, Министерството на народната просвета 
(Milli E ğitim. Bakanlığı-MEB) осъществява няколко проекта за лица със специални 
образователни потребности. В Анкара е построена училищна сграда за основното 
образование, построена по училищен проект за деца с церебрална парализа в 
сътрудничество с губернатора на Анкара (Ankara Valiliği), Фондацията за народна 
просвета (Milli E ğitim Vakfı) и Асоциацията за церебрална парализа (Serebral Palsili 
Çocuklar Derneği) (2006г.). Образователен проект за хора с увредено зрение е стартиран 
през 1997г. и е завършен през 2001 г. Проектът има за цел да обучава учениците със 
слабо зрение, които може да участват в образователната система, ползвайки помощни 
средства. Планира се образователен проект за децата, страдащи от хиперактивно 
разстройство с дефицит на внимание, на възраст между 13-18 години, който ще 
продължи осем години от 2003-2004г. Целта на проекта е оценка, диагностика и 
възпитание на децата с хиперактивно разстройство с дефицит на внимание. Проектът се 
осъществява в 14 пилотни провинции. В този контекст бе изготвен Наръчник на 
учителя за обучение на деца с хиперактивно разстройство с дефицит на внимание. 
Проектът за развитие на образователни модели за практиката на подобряване и 
интегриране на деца с езикови и речеви дефицити в предучилищния период е завършен 
през декември 2006г. от Министерството на народната просвета (MEB) с подкрепата на 
Университета на Анадола. Проектът има за цел да подобри количеството и качеството 
на услугите за обучение, предоставяни на децата с езикови и речеви дефицити и по-
специално да въведе основни практики. Програмата за безплатен транспорт на студенти 
с увреждания до училищата от 2004-2005г., в рамките на Проекта за безплатен 
транспорт, има за цел да осигури достъп до училищата на ученици със специални 
образователни потребности и е изготвена в координация с Министерството на 
народната просвета (MEB) и Главната дирекция за хора с увреждания към 
Министерството. (Başbakanlık Özürlüler Đdaresi Başkanlığı). През учебна 2008-2009 
година се планират разходи на стойност 40 500 000 турски лири по този проект. Освен 
това от 2007г. са били разпределени 1625 инвалидни колички на лица с увреждания в 
рамките на Проекта за предоставяне на колички за деца с ортопедични увреждания 
проекта с цел тяхното интегриране в образованието. Образователен проект за деца с 
аутизъм е осъществен в продължение на 5 години, с цел предоставяне на обучение в 
подходяща среда за аутистични деца на възраст 3-15 години, които не могат да се 
възползват от съществуващите учебно-образователни материали поради своите 
специфични индивидуални различия и аутистични характеристики. И досега 
продължават проучвания за "образователен център за деца с аутизъм", където деца с 
аутизъм могат да получат образование, в съответствие с личните постижения и в 
специални, насочени към децата, които работят по улиците в Измир и  Чорум, са 
осъществени от Министерството на народната просвета (Đlköğretim Genel Müdürlüğü 
Projeler), а именно: Проект за премахване на детския труд в индустриалните 
предприятия в Измир с цел оттеглянето на 1500 деца под 15-годишна възраст от 
определената индустриална сфера в Измир (обущарство, текстил и ремонт на 
автомобили) и Проект за образователна ориентация на децата, работещи по улиците в 
Чорум, който има за цел да доведе децата в класовете на основното училище. Проектът 
"Развитие на услуги за обучение на деца със специални образователни потребности", 
приет в рамките на програмния период за участие на ЮНЕСКО 2006-2007 г., в обхвата 
на развитието и универсализирането на услугите в ранна детска възраст, има за цел да 
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гарантира, че децата, които се нуждаят от специално образование, ще участват в 
образователния процес чрез ранно определяне на нуждите на децата и техните 
семейства чрез вътрешно обучение на учителите. По проекта се осъществи обучението 
на деца на възраст 0-6 години, които се нуждаят от специално образование и техните 
родители и 48 учители, работещи в училища / организации, обслужващи деца със 
специални образователни потребности. 

Образованието се счита за приоритетна сфера на реформиране в Турция. 
Дългосрочните цели на реформаторските дейности имат за цел изграждането на 
информационно общество и повишаване на качеството на живот на обществото. 
Политиките, следвани за постигането на тези дългосрочни цели, включват разработване 
на актуална учебна програма, обучение на учители и подобряване на качеството на 
учителите, изграждане на инфраструктура за информационни и комуникационни 
технологии, подобряване на физическия капацитет, принос и участие в образованието. 
В съответствие с тези политики, целите на Турция за реформа в сферата на 
образованието са, както следва (Türkiye Tarama Süreci):  

• Универсализиране на предучилищното образование.  
• Засилване на връзките между професионалното образование и пазара на труда.  
• Разработване на система за професионална квалификация, свързана с 
професионалните стандарти.  

• Осигуряване на разнообразие на основата на учебните програми в системата на 
средното образование.  

• Увеличаване на приложението на информационни и комуникационни 
технологии.  

• Развитие на конкурентна система за висшето образование, чрез специализация, 
автономия и академична свобода.  

Очаква се, че процесът на присъединяване към ЕС ще се отрази положително в 
постигането на целите на реформата в областта на турското образование. По време на 
преговорите за присъединяване към ЕС беше подчертано, че демографската структура 
на Турция е различна от тази на ЕС (населението на възраст от 0-14 е 28,4% в Турция, а 
в ЕС е 15,7%), и бяха посочени основните последни постижения в областта на 
образованието в Турция за хармонизиране с ЕС (Türkiye Tarama Süreci). Тези промени 
са както следва:  

• Разширяване на обхвата на основното образование от 5 години до 8 години.  
• Увеличаване на дела на публичните разходи за образование в рамките на общия 
публичен бюджет през последните години.  

• Увеличаване на съотношението на училищното образование чрез "Eğitime 100% 
Destek" (100% подкрепа за образование) и "Haydi Kızlar Okula" (образователна 
кампания за момичета).  

• Хармонизиране с европейските проучвания за професионално и техническо 
образование (проект Svet, проект MVET и сътрудничество с CEDEFOP и ETF).  

• Проучвания за развитието на качеството на професионалното средно 
образование. 

• Активно участие в програми на Общността за образованието и младежта.  
• Активно участие в Болонския процес.  
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• Класове по информатика и използване на информационните и 
комуникационните технологии в образованието.  

• Въвеждане на нови учебни програми за основното образование.  
• Намаляване на процента отпаднали от училище деца.  
• Разширяване на средното образование от 3 години до 4 години.  
• Усвояване на европейските средства в сферата на езиковото обучение.  
• Увеличаване на финансовата помощ за децата със специални образователни 
потребности.  

• Увеличаване на посещаемостта в училище от момичета.  
• Осъществяване на достъп до интернет във всички училища от 2006г.  
• Проучвания за квалификацията на учителите и въвеждане на нова система за 
признаване на квалификациите.  

• Професионални образователни стандарти, съответстващи на изискванията на 
пазара на труда.  

• Увеличаване на обхвата на висшето образование.  
• Значително увеличаване на броя публикации / статии от турски произход в 
международните индекси.  

• По-широко представителство на студентите във висшето образование.  

Съгласно "Регламента за Студентските съвети във висшите учебни заведения и 
Националните студентски съвети за висше образование", който влезе в сила след 
обнародването му Държавен вестник, бр. 25943 от 20 септември, 2005г., Национален 
студентски съвет на Турция е основан след провеждане на избори по време на срещата 
на Студентските съвети във висшите учебни заведения през декември 2005г. 

• Създаване на Комисия за стратегическо развитие в рамките на Съвета за висше 
образование (Yükseköğretim Kurulu-YÖK): Комисията завърши своите 
проучвания; Комисията приключи доклада за стратегията за висше образование 
в Турция (Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi) през 2006 г.; докладът, който бе 
финализиран след изпращането на становища от заинтересованите страни, бе 
публикуван в началото на 2007г. В допълнение, следните основни точки следва 
да бъдат подобрени в този документ (Türkiye Tarama Süreci): 

• Връзките между професионалното образование и пазара на труда.  
• Качеството на образованието.  
• Разлики в образованието въз основа на региона и пола.  
• Силно централизирана структура на системата за висше образование, отчетност 
и административна и финансова автономия в областта на висшето образование. 

Проучванията за реформи в областта на образованието за присъединяването на Турция 
към ЕС могат да бъдат взети под внимание в съответствие с Лисабонския процес и 
Болонския процес. Турция приема всички тези процеси и прави оценка на целите от 
Лисабон в съпоставка между нивото на развитие и образованието. Турция отбелязва 
следните постижения, свързани с критериите на Лисабонската стратегия (Türkiye 
Tarama Süreci):  

• Постоянно увеличаване на ресурсите на държавния бюджет и домакинствата, 
отпуснати за образование след 2004г. 

• Постепенно намаляване на отпадащите от училище,  
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• Постигане на дял на успех близо до средния успех в училище, установен от 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по 
предмети като математика, естествени науки и технологии.  

• Постигане на леко увеличение в съотношението на населението, завършило 
средно образование, което е все още твърде далече от средното за ЕС.  

• С цел да се постигне напредък в рамките на 8 ключови области на квалификация 
чрез нови програми за основното образование (чрез правилно и ефективно 
използване на турския език, критично мислене, творческо мислене, 
комуникация, решаване на проблеми, научни изследвания, използване на 
информационни и комуникационни технологии, предприемачество).  

• Приемане на ученето през целия живот като приоритет.  
• Приемане на ефективно и широко използване на информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) като приоритет. 

 

 

 

 


