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GİRİŞ

Değişim, yeni bir yüzyılın eşiğindeki toplumumuzun her alanında, tarih dönemlerinin hiçbirinde
olmadığından daha hızlı bir şekilde yaşanmaktadır. ğında ise “bilgi” ve “bilim n kendisi yer almaktadır. Bilgi
ve teknoloji odaklı gelişmeler toplumsal yapılarda dönüşümlere de neden olmaktadır. Bilgi toplumuna dönüşüm
süreçleri sıkıntılarıyla birlikte sürüp gitmektedir.

Eğitim sistemlerinde ise eğitim sürelerinden, okul türlerine ve eğitim programlarına kadar her alanda
sürekli arayış ve değişim olmaktadır. Yeni yüzyılın gereksinimleri “herkes için yaşam boyu öğrenme”
yaklaşımıyla eğitim sistemleri her insana değer veren, bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini öğreten, etkin
rehberlik hizmeti içeren, yatay ve dikey geçişlere olanak veren, piyasa meslek standartlarına uygun, bilgisayar
teknolojisini hayatının bir parçası olarak gören, üretime dönük eğitime ağırlık veren, fırsat eşitliğini gözeten bir
yapıya dönüşmektedir

Bu değişim ve gelişmeler doğrultusunda, ülkemizde kaliteli eğitime olan talep her geçen gün
artmaktadır. Kıbrıs Türk toplumunun dokusunda, demografik yapısında, ailenin niteliğinde, tüketim anlayışında,
insan haklarında, siyasal alanda, bilim ve teknolojide önemli hareketlilikler gözlenmektedir. Bu çerçevede,
eğitimin kendisinden; her çocuğun gelişimini sürdürmesini, toplumsallaşmasını, demokrasiyi düşünme ve
yaşam biçimine dönüştürmesini, fırsat eşitliği yoluyla toplumda dikey hareketliliği ve ekonominin iş gücü talebini
karşılayabilmesini sağlaması beklenmektedir.

Tüm bu gelişmeler karşısında ve dünyamızda sürekli değişen etmenleri dikkate alarak, Kıbrıs Türk
toplumunun uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi, ancak, insan kaynaklarına yapılan yatırım ve sosyal alt
yapı hizmet sunumlarının iyileştirilmesi ile olabil . Bu ise Kıbrıs Türk toplumunun her bireyine

gın eğitim kurumlarında “yaşam boyu öğrenme”yi esas alan yaklaşımla; uluslararası piyasalardaki rekabet
ortamına uyum sağlayabilecekleri, zeka işlevlerini geliştiren, araştırmacılığı ve yaratıcılığı eğitim
verilmesiyle mümkün olacaktır.

ıbrıs Türk eğitim sistemi, demokratik; sosyal katmanlar arası eşitliği, cinsiyet eşitliği , bireysel ve
yöresel farklılıkları di katılımcılık ve açıklık ilkelerine uygun bir yönetim anlayışının sağlayacağı, her
dönemin şartlarında uzlaşım platforumundan doğacak yapıcı önerilerle sağlıklı bir gelişme gösterecektir. Bu
nedenle, eğitim sisteminin her alanında aşağıda belirtilenler yönünde yeniden yapılanması öngörülmektedir.

Kıbırs Türk eğitim sistemini yeniden yapılandırma sürecine katkı koyan öğretmen sendikalarına,
akademisyenlere, öğretmenlere, öğrencilere, velilere, basın yayın kurumları ve emek veren herkese
teşekkürlerimizi sunarız.
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KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

EĞİTİM SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANMA GEREKLİLİĞİ

“Nasıl bir toplum öngörü ona uygun eğitim sistemi insanı eğitmelüyorsa, yle k gerekmektedir.”

1. Kıbrıs Türk toplumunun bilgi çağında diğer toplumlar arasındaki yerini almasına,
2. Kıbrıs Türk toplumunun sosyal, kültürel, ekonomik alanda gelişmesine,
3. Eğitimde fırsat eşitliğine,

am boyu eğitime,
5. Değişime açık eğitime,
6. Öğrenci merkezli eğitime,
olanak sağlamak amacıyla yeniden yapılanma gerekmektedir.

Bu bağlamda, Kıbrıs Türk toplumu için amaçlanan insanın özellikleri aşağıda belirtilmektedir.

4. Yaş

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN HEDEFLEDİĞİ 21. YÜZYIL İNSAN ÖZELLİKLERİ

ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ, BARIŞ, SOSYAL ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANAN
DÜŞÜNME, ALGILAMA VE PROBLEM ÇÖZME YETENEĞİ GELİŞMİŞ
BİLGİYİ YARATICI BİR ŞEKİLDE KULLANABİLEN
BİLGİ TEKNOLOJİSİNİ ABİLEN
KENDİNİ TANIMAKTAN VE AÇIKLAMAKTAN KORKMAYAN
BİLGİYE NASIL ULAŞACAĞINI BİLEN
TASARLAYIP YARATABİLEN
ÇALIŞACAĞI ALANDA DONANIMLI
DEĞİŞİME AÇIK OLAN

İNİ ÖZGÜRCE SÖYLEYEN
ÇALIŞKAN, YARDIMLAŞMAYI BENİMSEYEN VE İŞBİRLİĞİ YAPAN
ÇEVRE BİLİNCİ GELİŞMİŞ
UZLAŞIM KÜLTÜRÜNE SAHİP
TÜRKİYE VE DİĞER KOMŞU ÜLKE BİREYLERİYLE İYİ İLİŞKİLER KURAN
ATATÜRK'ÜN BARIŞÇI, YENİLİKÇİ, ÇAĞDAŞ, LAİK DÜŞÜNCE VE DEVRİMLERİNİ BENİM
ULUSAL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE ÇAĞCIL KİMLİKLERİNİN FARKINA VARAN
KIBRIS'I YURT OLARAK BİLEN
EMPATİ DUYGUSU GELİŞMİŞ; A İNSAN DEĞERİNİ ÖNE
ÇIKARARAK YAKLAŞAN
İNSANA, İNSAN HAKLARINA SAYGILI; DOĞAYI VE ÇEVRESİNİ KORUYA
BİREYSEL VE TOPLUMSAL HAKLARINI KORUMASINI BİLEN

SAYAR KULLAN

SEYEN

HER TÜRLÜ KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

N VE SEVEN
,

SORGULAYAN, DÜŞÜNCES

BARIŞÇI YURTTAŞLAR
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YENİ EĞİTİM SİSTEMİNİN VİZYONU VE MİSYONU

Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi sürekli olarak kendini yenileyebilen, değişime açık,
insani değerleri önde tutan, barışçı ve uzlaşıcı insanı amaçlayan, ülke insanına yaşam
boyu kaliteli eğitim vizyonuyla:

ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ, BARIŞ, SOSYAL ADALET VE HUKUKUN
ÜSTÜNLÜĞÜNE BAĞLI;
BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE ÇALIŞMAYI ÖZÜMSEMİŞ;
BİLGİ TEKNOLOJİSİNİ KULLANMAYI BİLEN;
KENDİNİ SÜREKLİ YENİLEYEBİLEN;
DÜŞÜNCESİNİ ÖZGÜRCE SÖYLEYEBİLEN;

İLGİYE NASIL ULAŞACAĞINI BİLEN;
TÜRKİYE VE DİĞER KOMŞU HALKLARLA İYİ İLİŞKİLER KURABİLEN;
ATATÜRK'ÜN BARIŞÇI, ÇAĞDAŞ, YENİLİKÇİ, LAİKLİK İLKELERİNİ
BENİMSEYEN;
BEDENEN VE RUHEN SAĞLIKLI, ESTETİK DUYGULARI GELİŞMİŞ,
ERDEMLİ;
21. YÜZYIL İNSAN ÖZELLİKLERİNE UYGUN YARATICI NESİLLERİN
YETİŞTİRİLMESİNİ HEDEFLEYEN, SÜREKLİ OLARAK KENDİ KENDİNİ
YENİLEYEN BİR ANLAYIŞ VE TOPLUM BİLİNCİYLE HER KİŞİYE SINIRSIZ
DEĞER VEREREK ONLARIN ÇOK YÖNLÜ GELİŞMELERİNE

SAYAR

UYGUN
ORTAMLARI HAZIRLAMAKTIR.

SORGULAYAN, ARAŞTIRAN, B
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YENİ EĞİTİM HEDEFLERİ

Eğitimin Öncelikli Hedefleri:

KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerlere bağlı, yeni fikirlere açık, kişisel
sorumluluk duygusuna sahip, kültürünü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, çağdaş uygarlığa katkıda
bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek,

değişime açık, bilgi çağı insanını yetiştirmek

Öğrenci merkezli, yapılandırıcı bir ğrenim

Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini, herkes için yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla, bilgiye ulaşmanın yol ve yöntemlerini
öğreten, etkin bir rehberlik hizmetini ve performansa dayalı bir ölçme-değerlendirmeyi içeren, yatay ve dikey
geçişlere olanak sağlayan, AB meslek standartlarına uygun, üretime dönük eğitime ağırlık veren; yerinden
yönetim ve yerinden dene ına bağlı olarak toplumun coğrafî fırsat eşitliğini
gözeten bir bütünlük ve uyum içerisinde yeniden düzenlemek

Yeni eğitim sisteminde 9. sınıf uygulamasıyla öğretim süresi 12 yıla çıkar Avrupa Birliği

Eğitimin her kademesinde, teknolojinin sağladığı olanaklardan, özellikle bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak,
uzaktan eğitim ve ileri teknolojileri ıldığı yeni eğitim yöntemlerinden öğrencilerin yararlanmasını sürekli
olarak sağlamak.

Orta öğretimde ürü”nü esas alan yapıyı

Öğrencilerin, geniş tabanlı ve yönlendirici programlarla yetki belgesi sağlayıcı meslek programlarına ve diğer
programlara ulaşmalarını sağlamak

Eğitimin yaygınlaştırılmasında ve özellikle mesleğe yönelik programların hayata geçirilmesinde merkezi idarenin
yanısıra, ilçe idareleri, gönüllü kuruluşlar ile basın-yayın organlarının ve özel sektörün katkısını
sağlamak

ve teknik orta öğretim ile meslek yüksek okulları arasında program bütünlüğü sağlamak. Nitelikli iş
gücünün yetiştirilmesinde önemli yeri olan her iki kurum arasında iş bölümü ve işbirliği oluşturarak, öğrencilerin
uygulamalı eğitimlerini özel sektörde almalarını devletin öncülüğünde gerçekleştirmek.

Öğretmen ve yöneticilerin, i eğitim sistemine uygun amacıyla iç ve dış
denetimle gereksinim il eğitim olanaklarını sürekli

ğrenme ortamlarını daha uygun hale getirmek için öğretmenlerl

Eğitim sisteminin yaygınlaştırma, eşitlik, ulaşılabilirlik ve bütünsellik ilkelerine bağlı kalınarak sürekli gelişimini
sağlamak.

bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde
kullanabilen,

uyumu
gerçekleştirmek

oluştur

geliştirilmesi

e birlikte girişim yapmak.

.
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OKUL YÖNETİCİSİ İLE ÖĞRETMENİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRENCİNİN
ÖZELLİKLERİ

Yeni eğitim sisteminde öngörülen okul yöneticisi ile öğretmenin mesleki özellikleri ve öğrencinin
özellikleri aşağıda belirtilmektedir.

OKULYÖNETİCİSİNİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

1. İlişkilerinde demokratik,
2. Sürekli olarak kendi kendini ve kadrosunu geliştiren,
3. Okul dışındaki kişi ve kurumlarla iletişim kurmayı benimseyen,
4. Üst yöneticilerle, velilerle ve okul personeli ile yapıcı iletişim içerisinde olan,
5. Güdülendirici ve cesaretlendirici,
6. Geleceğe yönelik olumlu ve yaratıcı düşünce sahibi,
7. Yeniliklere ve değişime açık,
8. Bilgisayar teknolojisini bilen ve okulunun bu alanda gelişmesine katkı koyabilen,
9. Bilimselliğe ve eğitim amaçlarına ulaşma çabalarına destek veren,
10. Okulda fiziki, sosyal ve psikolojik ortamların oluşmasına rehberlik eden,
11. Sorun çözme, karar verme, yazma, konuşma, rapor hazırlama becerilerine sahip,
12. Girişimci,
13. Gerektiğinde yetkilerini devredebilen; fakat sorumluluk bilincini koruyan eğitim yöneticisi.

ÖĞRETMENİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

1. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun öğrenme ortamları hazırlayan,
2. Öğrenci ile çevresi arasında gerekli etkileşimi sağlayan,
3. Velilerle ve yöneticilerle iyi iletişim kurabilen,
4. Yatay iletişimi benimseyen,
5. Öğretim yöntemlerini öğrenci merkezli anlayışla kullanabilen,
6. Mesleğini seven ve onu bir yaşam biçimi olarak kabul eden,
7. Mesleğiyle ilgili gelişmeleri sürekli takip eden,
8. Bilgisayar teknolojisini bilen, kendisi ve öğrencisini sürekli olarak geliştirebilen,
9. Drama, oyun, buluş, ironi, tartışma, araştırma, gösteri, gezi, gözlem, inceleme,

deney, soru-cevap vb. yöntemleri etkili ve verimli biçimde kullanabilen,
10.Atatürk'ün çağdaş devrimlerini özümsemiş ve bu doğrultuda uğraş veren,
11. Türkçe'nin etkin kullanımına önem veren ve Kıbrıs Türk kültürünün gelişmesi yönünde sürekli katkı koyan.
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KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

1. Araştıran ve sorgulayabilen,
2. Bilimsel ve tutarlı düşünme becerisine sahip,
3. Bilgi gelişimini ezberciliğe değil, anlamaya ve tutarlı düşünmeye dayandırabilen,
4. İletişim kurma becerisini sürekli geliştirebilen,
5. Arkadaşlığa ve dayanışmaya önem veren,
6. Ana dilini sürekli geliştiren ve hayatın her alanında ve her döneminde etkin kullanabilen,
7. İngilizce'nin yanısıra ikinci bir yabancı dili, “Avrupa Dil Gelişim Dosyası”nda belirlenen becerilere uygun olarak

edinebilen,
8. Yunanca (Rumca) dilinin “komşu halk dili” olduğu bilincini geliştirebilen,
9. Bilgiyi kullanıp paylaşabilen,
10. Bilgisayar teknolojisini bilen ve okul içi ve dışında kullanabilen,
11. Bireysel yeteneklerini geliştirme için sürekli uğraş verebilen,
12. İnsanlığın ortak değerlerinden olan barış, demokrasi, adalet, eşitlik gibi değerleri benimseyen ve Atatürk

devrimlerinin buna katkısının farkında olan,
13. Yaratıcı, üretken, takım çalışmasına yatkın,
14. Kendi hayatını özgürce planlamaya ve yönlendirmeye katkı koyabilme becerilerini geliştiren,
15. Bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş,
16. Kıbrıs'ı yurt olarak bilen,
17. Ulusal, kültürel ve çağcıl kimliklerinin farkına varabilen,
18. Empati duygusu gelişmiş, kültürel farklılıklara hoşgörülü ve bilinçli yaklaşabilen,
19. İnsana, insan haklarına saygılı; doğayı ve çevreyi koruyan ve seven,
20. Bireysel ve toplumsal haklarını korumasını bilen barışçı ve çalışkan.

Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi öngörülen özelliklere sahip bireyler yetiştirmek amacıyla aşağıda belirtilen şekilde,
yüksek öğrenim öncesinde 14 yıllık süre bütünlüğüne uygun olarak yeniden yapılandırılır.

Buna göre yeni eğitim sistemi “Temel Eğitim”, “Orta Eğitim” ve “Yüksek Öğretim” olmak üzere üç ana
dönemden oluşmaktadır:

Ana sınıfı (5-6 yaş grubu) ve Oyun Sınıfından (4-5 yaş grubu) oluşmaktadır. Temel
Eğitim oyun sınıfından başlar ve ortaokul döneminin son sınıfına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Zorunlu Temel
Eğitim ise ana sınıfından başlar.

: 1-5 sınıflarından oluşmaktadır. 6-7 yaş grubundan başlayarak, 10-11 yaş grubunu
kapsamaktadır.

: 6-9 sınıflardan oluşmaktadır. 11-12 yaş grubundan başlayarak, 14-15 yaş grubunu
kapsamaktadır.

a) Okul Öncesi Dönem:

b) İlkokul Dönemi

c) Ortaokul Dönemi

10-12 veya 10-13 sınıflarından oluşmaktadır. Bu dönem programlara bağlı olarak 3 veya 4 yıl
sürelidir.

Orta eğitim sonrasındaki yüksek öğrenimi kapsamaktadır.

1. Temel Eğitim:

2. Orta Eğitim

3. Yüksek Öğretim:

:

ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ
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18-19

17-18

14-15

10-11

16-17

13-14

9-10

15-16

12-13

8-9

11-12

7-8

6-7

5-6

4-5

Temel Eğitim
Ortaokul

Temel Eğitim
İlkokul

Temel Eğitim
Okul Öncesi
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Kolej

Anadolu
Lisesi

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

Çok Programlı
Modern Liseler

Modern Mesleki Teknik
Liseler

Ö
ze
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m

Ana Sınıfı

Oyun Sınıfı

Çizelge 1: Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
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ÖĞRETİM YILI

KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

Çizelge 2: Temel Eğitim ve Orta Eğitim Okullarında
Günlük Ders Periyotlarının Saatlere Dağılımı

Temel Eğitim Orta Eğitim

İlkokul
Ders

Periyotları
Saat

1.2.Sınıf 3.4.5. Sınıf
Ortaokul Tüm Lise Türleri

1.Ders 07:55-08:40
2.Ders 08:40-09:25
Teneffüs 09:25-09:45
3.Ders 09:45-10:30
4.Ders 10:30-11:15
Teneffüs 11:15-11:35
5.Ders 11:35-12:20
6.Ders 12:20-13:05
Öğle Arası 13:05-14:00 -
1.Ders* 14:00-14:45 -
2.Ders 14:45-15:30 -

*Pazartesi ve Perşembe günleri öğleden sonraki program uygulanır.

Tüm dönemlerdeki öğretim yılı 1 Eylül'de başlar, 30 Haziran'da sona erer ve en az 175 “okul günü” olacak
şekilde planlanır. Her öğretim yılı iki dönemden oluşmaktadır. 1. Dönem Eylül-Ocak, 2. Dönem Şubat-Haziran
olarak düzenlenir. Öğretim dönemleri arasında, iki haftalık dönem tatili bulunur.

okullarında öğretim ve etkinlikler saat 7:55'te başlar, 12:00'te sona erer. Okul
idaresi 20'şer dakikalık iki teneffüs dışında kalan sürede ders dağılımları ve etkinliklerin sürelerini belirler.

her bir “ders saati”nin süresi 45 dakikadır. Dersler sabah saat 7:55'te başlar
13:05'ta sona erer. Bir günde altı ders ve 20'şer dakikalık iki teneffüs uygulanır. Üçüncü, dördüncü ve beşinci
sınıflar Pazartesi ve Perşembe günleri öğleden sonraları okula gelirler. Öğleden sonraki program 14:00'da başlar
ve 15:30'da sona erer. Haftanın diğer günlerinde okul idaresinin belirleyeceği eğitsel etkinlikler öğleden sonra
yapılabilir.

ve tüm lise türlerinde her bir “ders saati” 45 dakikadır. Dersler,
programdaki ağırlıkları gözetilerek haftanın beş gününe yayılacak şekilde uygulanır. Öğrencilerin beslenme,

arkadaşlarıyla iletişim gereksinimleri dikkate alınarak okul günü şu şekilde önerilmektedir. Sabah
saat 7:55'te başlar, 20'şer dakikalık iki teneffüs verilerek, 6 ders yapılır ve 13:05'te sona erer. Günlük ders çizelgesi
en fazla 90 dakikalık dersler olacak şekilde planlanır. Ortaokullarda ve tüm lise türlerinde Pazartesi ve Perşembe
günleri öğleden sonra ders çalışmaları veya etkinlikler yapılır. Öğleden sonraki program 14:00'da başlar ve
15:30'da sona erer. Okul idaresinin, öğrencilerin ilgilerine göre belirleyeceği, farklı ders veya etkinlikler, haftanın
diğer öğleden sonralarında da yapılabilir.

Zaman sürecinde tüm okullarda öğretim faaliyetlerinin günün tamamına yayılması hedeflenmektedir.
Ortaokul ve liselerde, okul yönetiminin belirleyeceği program çerçevesinde en az ikişer “dönem sonu

sınavı” ve “ara sınavı” ders kesimi olmadan ve öğrencilere en az üç gün önceden bildirilerek yapılır. “Performans
Değerlendirme” uygulamalarına başlanarak, program türüne uygun olarak planlanıp gerçekleştirilmesine
girişilecektir.

dinlenme ve

Temel Eğitim Okul Öncesi

Temel Eğitim İlkokullarında

Temel Eğitim Ortaokullarında
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Hedefleri

Temel eğitimin öncelikli amacı, öğrencilerin iyi bir yurttaş olarak yetişmeleri için gerekli beceri, tutum ve
davranışları kazanmalarını sağlamaktır. Bununla birlikte ilgi, istek ve yeteneklerini geliştirerek öğrencileri hayata
ve üst öğrenime hazırlamaktır. Bu çerçevede, öğrencinin aşağıda belirtilen kazanımlara ve becerilere sahip
olması hedeflenir:

1. Estetik, ahlaki, sosyal, kişisel, teknik ve ekonomik alanlarda kendini geliştirme temelini oluşturur.
2. Bilgisayar kullanmasını ve bilgisayardan biliçli bir şekilde yararlanmasını öğrenir.
3. Sorgulama, problem çözme, analiz ve sentez yeteneği gelişir.
4. Takım halinde çalışmayı öğrenir ve takım bilincini geliştirir, arkadaşlığa önem verir.
5.Ana dilini sürekli geliştirir, hayatın her alanında etkin kullanır ve eleştirel okur-yazarlık becerisini geliştirir.
6. İngilizce yanında, ikinci bir yabancı dilde de “Avrupa Dil Gelişim Dosyası”na uygun olarak iletişim becerileri

edinir.
7. Yunan (Rumca) dilinin “komşu halk dili” olduğu bilincini kazanır.
8. Farklı sanat ve spor dallarını tanır; kendi sanatsal, sportif yeteneklerini ortaya koyar.
9. Kendi mesleki ilgi ve anlayışılarını aşamalı olarak şekillendirir.
10. Beceri, ilgi ve yetenek bakımından kendi potansiyellerinin farkına varır.
11. Öğrenmeyi öğrenerek, yaşam boyu eğitimin değerini kavrar.
12. Entellektüel ve mesleki bakış açılarının önemini takdir eder.
13. Kendi kültürünü tanır, farklı kültürlere ilgili, hoşgörülü ve bilinçli bir şekilde yaklaşır.
14. Kendi hayatını özgürce planlamaya ve yönlendirmeye katkı koyabilme becerilerini geliştirir.
15. Sağlıklı yaşam bilinci kazanır.
16. Bilimsel ve tutarlı düşünme becerisi kazanır.
17. Bilgi gelişimini ezberciliğe değil, anlamaya ve tutarlı düşünmeye dayandırır.
18. Bilgiyi kullanıp paylaşır, yeni durumlara transfer eder.
19. Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenip kullanır.
20. Bireysel yeteneklerini geliştirmek için sürekli uğraş verme isteğine sahip olur.
21. İnsanlığın barışçı, demokratik, adalet ve her insanın eş değere sahip olduğunu benimser ve saygı duyar,

Atatürk devrimlerinin buna katkısını bilir.
22. Bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci gelişir.
23. Türkiye ve diğer komşu ülke bireyleriyle iyi ilişkiler ve iletişim kurar.
24. Kıbrıs'ı yurt olarak bilir; insanı, tarihi ve coğrafyasıyla bir bütün olarak sever.
25. Ulusal, kültürel ve çağcıl kimliklerinin farkına varır.
26. Empati duygusu gelişmiş, kültürel farklılıklara hoşgörü ve bilinçli yaklaşır.
27. İnsana, insan haklarına saygıyı bir değer olarak kazanır.
28. Çevre ve trafik bilinci kazanır.
29. Bireysel ve toplumsal haklarını barışçı ve uzlaşımcı yaklaşımlarla korur.

11

TEMEL EĞİTİM



KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

Y
aş

S
ın

ıf

Ç
ır

a
k

lı
k

E
ğ

it
im

i Çok Programlı
Modern Liseler ve
Meslek Liseleri ile

Güzel Sanatlar Lisesi

Kolej ve
Anadolu

Lisesi

14-15 9.
Ortak program

İngilizce
ağırlıklı
ortak

program

13-14 8.
Türkçe program İngilizce

ağırlıklı
program

12-13 7.
Türkçe program İngilizce

ağırlıklı
program

O
rt

ao
ku

l

11-12 6.

Türkçe ortak program

P
e
rf

o
rm

a
n
s

D
e

ğ
e
rl

e
n
d

ir
m

e
si

10-11 5.
(İkinci Devre)

9-10 4.

8-9 3. (Birinci Devre)

7-8 2.

6-7 1.

Z
O

R
U

N
L

U
T

E
M

E
L

E
Ğ

İT
İM

5-6 Ana
Sınıf

Okul Öncesi

İl
k
o

k
u

l

4-5 Oyun
Sınıfı

R
e
h
b
e
rl

ik
ve

P
si

ko
lo

jik
D

a
n
ış

m
a
n
lık

Ö
ğ
re

n
ci

Ü
rü

n
D

o
sy

a
sı

Çizelge 2: TEMEL EĞİTİMİN GENEL YAPISI

12

Yönlendirme



Ana sınıfları

Oyun Sınıflarındaki

Okul Öncesi Eğitim Programlarıyla öğrencilerin

İLKOKUL

İlkokul Eğitim Programlarıyla öğrencilere:

zorunlu temel eğitim kapsamına alınarak, çağ nüfusuna fırsat eşitliği gözetilerek nitelikli
eğitim hizmetlerinin sunulması hedeflenir.

eğitim olanaklarının ise çağ nüfusunu kapsayacak şekilde genişletilmesi
hedeflenir.

Sağlıklı, mutlu ve sosyal çevresi ile uyumlu ,
Kendini ifade etme yeteneğine sahip olması,
Yaratıcı, meraklı,sorgulayıcı olan,
Bilgiye ulaşma yollarını deneyebilen,
Kendine ve çevresine saygılı olan,
Okul ve oyun ortamına uyumu öğrenebilen,
Oyun yoluyla ve takım etkinlikleriyle sosyalleşebilen,
Doğayı seven ve koruyabilen,
Arkadaşlığa, uzlaşmaya ve dayanışmaya önem vererek yetişmesi hedeflenmektedir.

Bu hedeflere ulaşılması için, 4-5 ve 5-6 yaş grubu çocukların gelişim özelliklerine uygun, ihtiyaçlarına
cevap veren, bireysel farklılıklarını ve gelişimsel hedeflerini dikkate alan programlar hazırlanır ve sürekli
güncelleştirilir.

Okul öncesi eğitim programlarının uygulanmasında, çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duyuşsal
gelişmelerine olumlu katkı yapacak, oyunla öğrenme ilkesine uygun, aktif katılımlarını sağlayacak eğitim
ortamları sağlanır.

Bu dönemde çocuğun bedensel gelişimi açısından ortaya çıkan gereksinimlerini karşılayacak
etkinliklere ve oyunlara sık sık yer verilir.

Dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılması,
Zihinsel gelişim özellikleri açısından ortaya çıkan gereksinimleri karşılamak amacıyla zihin gücünü ve
belleğini güçlendirici etkinliklere yer verilmesi,
Öğrenci merkezli ve yapılandırıcı eğitim anlayışı çerçevesinde “Yaparak-yaşayarak öğrenme” ilkesine
ağırlık verilmesi,
Konuların işlenişinde “Toplu Öğretim” esas alınması,
Her öğrencinin gelişimine katılımcı ortamda özen gösterilmesi,
Olayları eleştirip, sorgulamasına olanak sağlanması,
Temel kavramları oluşturacak alıştırma ve etkinliklere yer verilmesi,

OKUL ÖNCESİ
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Okuma-yazmayı öğrenme, geliştirme, kendini serbest bir şekilde ifade etme, sözlü ve yazılı anlatımını
geliştirme ile birlikte kitap ve okuma sevgisi kazandırılması,
Dengeli bir şekilde duygusal ve sosyal gelişimlerine olanak sağlanması,
Okul içi ve dışı etkinliklere katılması,
Başarılı olduğu alanlarda teşvik edilerek özgüven duygusu geliştirilmesi,
İşbirliği duygularının dengeli bir şekilde gelişmesine özen gösterilmesi hedeflenmektedir.

İlkokul dönemini oluşturan beş yıllık süreyi tamamlayan öğrenciye, “Tamamlama Belgesi” (sertifika)
verilir ve sınavsız olarak ortaokula geçer. Belgede öğrencinin ilgi duyduğu ve güçlü olduğu alanlar belirtilir.

Eğitimin kalitesini artırmak ve belirlenen hedeflere ulaşmak için; ders programları, ders kitapları, çalışma
kitapları, öğretmen el kitapları, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme, öğrenci merkezli ve
yapılandırıcı bir eğitim anlayışıyla düzenlenir. Personel ve materyal geliştirme programları da bunlara paralel
olarak uygulanır. Temel Eğitim okullarında bilgi ve iletişim teknolojisi sınıfları ve donanımı oluşturulur.

KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

ORTAOKUL

Ortaokul Dönemi Eğitim Programlarıyla öğrencilerin:

Ortaokul, Temel Eğitimin bir parçasıdır ve 12-15 yaş grubundaki öğrencileri kapsamaktadır. Ortaokul
Dönemi sonunda, Çok Programlı Modern Liselere öğrencinin ilgi, istek, başarı ve becerisine uygun olarak
yönlendirme katkısı sağlanır.

İlkokul döneminde gerçekleştirilen hedeflere ek olarak;
Estetik, ahlaki, sosyal, kişisel ve teknik yönlerden gelişmelerini,
bireysel, sosyal ve ekonomik sorunlarla başetmelerine yardımcı olacak gerekli bilgileri kazanma ve
sentez edebilmelerini,
Ana dilde iletişim becerileri kazanmaları ve eleştirisel okur-yazarlık becerisini geliştirmelerini,
Bilgisayar teknolojisini bilinçli bir şekilde kullanabilmelerini,
Farklı sanat dallarıyla tanışmalarını, kendi sanatsal yeteneklerini ortaya koymalarını,
Türkiye ve diğer komşu ülke bireyleriyle iyi ilişkiler ve iletişim kurmalarını,
İnsanlığın ortak değerlerinden olan barış, demokrasi, adalet, eşitlik gibi değerleri benimseyen ve
Atatürk devrimlerinin buna katkısının bilincine varmalarını,
Meslek anlayışılarını aşamalı olarak şekillendirmelerini,
Beceri, ilgi ve yetenek bakımından kendi potansiyellerinin farkında olmalarını,
Öğrenmeyi öğrenerek, sürekli öğrenmenin değerini kavramalarını,
İngilizce'nin yanısıra, ikinci bir yabancı dili “Avrupa Dil Gelişim Dosyası”nda belirlenen becerilere uygun
olarak kullanmalarını sağlayacak eğitim-öğrenim ortamlarını hazırlama hedeflenmektedir.
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Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla ortaokul eğitim programlarının, ilkokul
dönemine göre, daha esnek, seçmeli ve yönlendirici olmasına özen gösterilir. Öğrencilerin
ileriki öğrenimlerinde doğru program seçmelerine bireysel iletişim ve bilimsel yaklaşımlarla
yardımcı olunur. Öğrenci merkezli öğretim, yaşam boyu öğrenme anlayışıyla öğrencilerin öz
denetim, araştırma, sorgulama, iletişim, yaratıcılık, kendini tanıma gibi becerilerini
geliştirmeleri için sürekli çaba harcanır. Bu yaklaşımla ortaokul dönemindeki öğrencilere

sunulur.
Öğrencilerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla

ve na uygun hedef ve içeriklerde öğretim yapılır.
Öğrenci, 6. sınıftan başlayarak, İngilizce'nin yanısıra, Almanca ve Fransızca'dan birini
seçerek, ikinci yabancı dil olarak öğrenir. Yabancı dil öğreniminin amacı ise öğrencilerin
kendileri ile farklı kültürlere ait insanlar arasında iletişim kurmalarını sağlamaktır.

Bu dil programlarının yanısıra, “komşu halk dili” Yunanca'ya da (Rumca) 6. sınıftan
itibaren olanaklar ölçüsünde, pilot uygulama sonucunda seçmeli olarak programlarda yer
verilmesi hedeflenmektedir.

Ortaokullarının tüm ders program ve kitap içerikleri ortaktır. 6. sınıf programlarının
yabancı dil dersleri dışında tümü de anadildedir. 6. sınıfın sonunda İngilizcede yeterli
seviyeye ulaşan öğrenciler daha sonraki sınıflarda Matematik, Fen, Tarih ve Coğrafya
derslerini İngilizce olarak seçmelerine olanak sağlanacaktır.

Öğrenciler, ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre “seçmeli dersleri” sınıf öğretmeni, rehber
öğretmeni ve velisi ile birlikte belirler. Seçmeli dersler, öğrencileri lisedeki programlara
yönlendirme veya destekleyici amaçlıdır. GCE/IGCSE programlarına girmek isteyen
öğrenciler 6. sınıftan başlayarak seçmeli içerik tabanlı “Akademik İngilizce” (terminoloji)
dersini zorunlu İngilizce dersine ek olarak seçer.

Her insanın eğitilebilir, öğrenebilir ve gelişir ilkesine ve Milli Eğitim yasasına uygun olarak
öğrencilerin, yaş grubundan koparılmadan öğrenimlerini sürdürmelerine olanak sağlanır.

ortak, destekleyici ve yönlendirici program
“Avrupa Dil Gelişim

Dosyası” “Avrupa Dil Pasaportu”
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1. Yeni eğitim sistemi, Türkiye ile uyumu ve kendi kendini sürekli yenilemeyi
ilke olarak kabul eder.

2. Temel eğitimi tamamlayan öğrencilerin, çok programlı modern liselerle daha sistemli bir şekilde
hazırlanmalarını öngörmektedir.

3. Temel Eğitim ortaokul döneminde 9. sınıf uygulamasıyla hem Türkiye'ye uyum sağlanacak hem de
öğrencilerin daha bilinçli şekilde program seçmelerine olanak yaratılacaktır.

4. Temel Eğitim ortaokul dönemi 6. sınıfında uygulanacak olan ortak programla öğrencilerin bilgi dayanağı
güçlendirilir.

5. Temel eğitimde 6. sınıfın sonuna kadar tüm derslerde öğretim dili Türkçe'dir. Öğretim dili Türkçe olan
programlar, “Türkçe Programlar” olarak tanımlanmaktadır.

6. Yeni sistemde 6. sınıf sonunda öğrenci, İngilizce dilinde ders programlarını anlayabilecek düzeye gelmiş
ise, öğrenciye daha sonraki Temel Eğitim sınıflarında derslerini İngilizce olarak öğrenmeyi seçme olanağı
sunulur.

7. Öğrencinin, İngilizce olan programlara ve Türkçe olan programlara katılımı ilgi ve istekleri dikkate alınarak
veli, öğretmen ve rehber öğretmenle birlikte öğrenci merkezli bir anlayışla belirlenir. Gerek Türkçe program
gerekse İngilizce program arasındaki yatay geçişler ise öğrencinin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak, veli,
müdür ve müdürün belirleyeceği öğretmenlerle (ders ve/veya rehber öğretmenler) birlikte karar verilerek
yapılır.

8. Özel okullardaki öğrenciler, aranan kriterleri yerine getirmek koşuluyla Temel Eğitim sürecinde devlet
okullarındaki programlara yatay geçiş yapabileceklerdir.

9. Yeni sistemde ortaokul dönemi sonrası GCE/IGCES programlarına sıralama sınavıyla giriş olmayacaktır.
Öğrenciler, Temel Eğitim sonunda yeterli seviyeye ulaştığında bu programa girebileceklerdir. Özel
okullarda öğrenim gören öğrencilere de “Performans Değerlendirme” siyle bu programlara katılma olanağı
sağlanır.

10. Yeni sistemle öğrenciler arası zararlı rekabet baskısı ortadan kaldırılarak, öğrencilerin yakın bölgesinde
hem ortaokul döneminde hem de lise döneminde çok programlı eğitim ve öğrenim olanağına
kavuşturulması ilke olarak belirlenmiştir.

Avrupa Birliği standartlarına ve

KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

TEMEL EĞİTİM YAPISIYLA İLGİLİ İLKELER
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YENİ EĞİTİM SİSTEMİNE GEÇİŞ
Çizelge 3: Yeni Eğitim Sistemine Geçiş Programı

Tarih/sınıf
ORTAOKUL LİSE

Yeni
Program

Eski Kolej
Programı

Çok Programlı
Lise

Meslek Lisesi
Kolej/Anadolu L

(GCE
programları)

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09(4.YIL)

Altı çizgili olanlar yeni programlar, çizgisiz olanlar ise eski programlardır.

6- 2-3 6- 2-3 9- 2-3 9- 2-3 9- 2-3

9-10 -39-10 -39-10 -36 7- -36 7- -3

6-7-8

6-7-8-9

6-7-8 9-10-11 9-10-11

10-11-12/13 10-11-12/13

9-10-11

EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINAYÖNELİK İLKELER
1. Yeni eğitim sistemi ile toplumun eğilimi doğrultusunda ve turizm ülkesi olması gerçeğinden hareketle Türkçe

eğitim programları yanında İngilizce ağırlıklı programları da temel eğitim ortaokul döneminde yaygınlaştırılır.
2. GCE/IGCES programları lise düzeyinde yaygınlaştırılarak daha geniş öğrenci kitlelerine ulaştırılır.
3. Yeni eğitim sistemi ile çok programlı meslek liseleri ve modern liseler (Türkçe-Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal

Bilimler, Yabancı Dil, GCE/IGCES) yaygınlaştırılarak öğrencilerin kendi okullarında daha kolay program
seçmelerine olanak sağlanır.

4. Bu reformun öngördüğü temel eğitime 3 yılda kademeli geçişle ulaşılması hedeflenir. Buna göre 2005-06
öğretim yılında 6. sınıfta ve 9. sınıfta yeni programların uygulanmasına geçilecektir.

5. 2005-06 öğretim yılında 9. sınıfa başlayanlar, 4 yıl eğitim gördükten sonra liseden mezun olacaklardır.
Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi 2008 yılına kadar 9. sınıflar, liselerin bünyesinden ortaokul bünyesine
alınacaktır.

6. 2005-06 yılında ortaokul dönemine giren öğrenciler dört yıl öğrenim görecekler.
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Açıklama:
1. 2005-06 öğretim yılında 6. ve 9. sınıflarda yeni programlar uygulanacaktır. Orta 2. ve 3. sınıflar ile lise 2. ve 3. sınıflar

eski programa göre öğrenim görecekler; Kolejlerde, Anadolu ve Fen Liselerinde 4 yıllık programların
uygulanmasına başlanacaktır.

2. 2006-07 öğretim yılında 6. ve 7., liselerde ise 9. ve 10. sınıflarda yeni program uygulanacaktır. Ortaokul 3. ve lise 3.
sınıflar eski programa göre öğrenim göreceklerdir.

3. 2007-08 öğretim yılında 6., 7., 8. ve lisede ise 9.,10.,11. sınıflarda yeni programlar uygulanacaktır. 2007-08 öğretim
yılında ortaokul ve liseden mezun verilmeyecektir.

4. 2008-09 öğretim yılından sonra ortaokuldaki yeni programları tamamlayan öğrenciler lise programlarına alınacaktır.
5. 2008-09 öğretim yılında 9. sınıflar ortaokulların bünyesine alınacaktır.
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Orta eğitimde alanına göre 3 veya 4 yıllık programlar uygulanır.
Orta eğitim sürecinde, bireysel istek, yetenek ve ilgilerin dikkate alındığı, daha esnek ve farklı

programlar ve bunlar arasında yatay geçiş olanağı sunulur.
Orta eğitim, Kıbrıs Türk toplumunun sosyo-ekonomik, kültürel ve ulusal değerlerini göz önüne alarak,

eğitimde fırsat eşitliği sunar. Bireyler arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlar.

Öğrencilerde, yetenek ve ilgileri yönünde akademik ve mesleki yaşama hazırlamak amacıyla
uzmanlaşma yolunda, kademeli bir geçiş ve genel öğretim konularında geniş ve sağlam bilgi dayanağı
oluşturmak,
Yetenekli, demokratik, topluma aktif uyum sağlayan ve toplumu ileriye götürebilecek vatandaşlar
yetiştirmektir.

1. Ulusal kimlik ve kültürel değerlerin özümsetilmesi,
2. İnsanlığın ortak değerlerinden olan özgürlük, barış, demokrasi, adalet, eşitlik gibi evrensel değerleri

benimseyen veAtatürk devrimlerinin buna katkısının farkında olan bireylerin yetiştirilmesi,
3. Demokrasiyi yaşam biçimine dönüştürmek için insanların karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı ile

yetiştirilmeleri,
4. Yaşam boyu eğitim çerçevesinde beceri ve yeteneklerinin sürekli geliştirilmesi gerekliliği bilincinin

kazandırılması,
5. İş dünyası ve akademik çalışmalar için yaşam boyu öğrenmeyle ilgili beceri ve yeteneklerin

geliştirilmesi,
6. Kalite yönetimi uygulaması,
7. Öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin kullanılması.

Orta eğitim iki yönlü felsefeye dayanır:

Orta eğitimin dayandığı ilkeler şunlardır:

ORTA EĞİTİM
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Bu ilkelere uygun olarak lise programları aşağıdaki gibi düzenlenir.

Öğretim dili Türkçe'dir. Lise programlarının süresi alana bağlı olarak 3 veya 4 yıldır. Modern Liseler: Fen Bilimleri,
Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Türkçe-Matematik programlarından oluşur. Çok programlı modern liselerde Mesleki
Teknik Lise programları veya ihtiyaca göre farklı programlar da açılabilir.

Kolejler İngilizce,Anadolu liseleri ise İngilizce ağırlıklı eğitim verirler. Öğrenim süreleri 4 yıldır. Bu liseler ihtiyaçlar
ve olanaklar ölçüsünde Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Türkçe-Matematik ve GCE/IGCES programlar
uygulayarak toplumun gereksinimlerini karşılarlar.

Türkçe veya İngilizce ağırlıklı programlar uygulanır. Öğrenim süresi 3 veya 4 yıldır. Uyguladıkları programlara
göre üç ana işlevi yerine getirir:

1. Mesleki ve Teknik Eğitim
2. Çıraklık Eğitimi
3. Sürekli Eğitim (Yaşam Boyu Eğitim)

Öğrenim süresi 4 yıldır. Sürekli Eğitim Merkezi koordinasyonunda yetişkinlere de eğitim verecek şekilde
düzenlenir.

Orta eğitimin yapılanmasına ilişkin tablo aşağıda verilmektedir.

1. Çok Programlı Modern Liseler

2. Kolejler veAnadolu Liseleri

3. Modern Mesleki Teknik Liseler

4. Güzel Sanatlar Lisesi
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9. Sınıf Sonunda Yönlendirme
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Çizelge 4: Orta Eğitimin Yapısı
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ÇOK PROGRAMLI MODERN LİSELER

Yeni eğitim reformu ile gerçekleştirilecek Çok Programlı Modern Liselerde ilk aşamada aşağıda belitilen 4
program uygulanacaktır:

1) Fen Bilimleri Programı

2) Sosyal Bilimler Programı

Tarih

Fen Bilimleri programında ağırlıklı olarak Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri okutulacaktır. Bu derslerin ortak
amacı, bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek; sebep sonuç ilişkisini kurabilmeyi, yorumlayabilmeyi ve bunları
günlük yaşama uygulayabilmeyi sağlamaktır. Dersler, öğrencilerin ilgi ve merakını artıracak, sürekli öğrenme
heyacanı yaratacak teknolojik olanaklardan yararlanılarak, yaşatarak ve deney yaptırılarak verilir. Böylelikle
öğrencilerin, öğrenmeyi öğrenen, doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan, edindiği bilgi birikimini
uygulamaya dönüştürebilen bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamaktır

Fen eğitimi, öğrncilere düşünerek konuşmayı, amacını doğru ifade etmeyi, doğru ve hızlı karar vermeyi,
çevresindeki olayları gözlemlemeyi ve Fen bilgisi konularında bilgisayar teknolojisi kullanmayı öğretir.
Bu düşüncelerle

1. Üst öğrenime ve hayata hazırlamak amacıyla, ders bazında bireysel ihtiyaçlar gözetilerek programlar
tamamlanır.

2. Ders konuları, ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme
becerilerini kazandıran yöntemlerle işlenir.

3. Derslerde işlenen konular labaratuvar ortamında bireysel deneyler, saydamlar, CD'ler, interaktif sunumlar
ve internet ortamının desteği ile pekiştirilir.

4. Öğrenciler ünite sonunda 'konu kavrama' sınavları ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre
öğrencilerin eksiklikleri giderilir.

5. Fen ve Teknoloji Kolu etkinlikleri çerçevesinde, öğretmenlerin yol göstericiliği ve gözetiminde proje
çalışmalarını kapsar. Öğrencilerin geliştirdikleri projeler her yıl sonunda okulda sergilenir.

Öğrencilere Tarih, Coğrafya, Felsefe, derslerinde ezbere dayalı bilgi aktarmak yerine, bilgi edinmelerini
sağlayan tartışma, araştırma, aytışma, kütüphane ve bilgisayar teknolojisinden aktif yararlanabilme ortamları
yaratılır. Bireyselliği ve takım çalışmasını ön plana çıkaran, yetenek ve potansiyelilerini keşfetmelerine ve ilgi
duydukları alanlara yönelmelerini sağlayacak ödev ve projeler verilir.

.

:

Tarih ders programının amacı geçmişi bilen, bugünü yorumlayabilen ve geleceği öngörebilen bireyler
yetiştirmektir.

Öğrencilerin seviyelerine uygun olarak terminolojiyi bilmeleri, ulusal değerlerle evrensel ilkeleri
bütünleştirmeleri, üzerinde yaşadıkları toprakların kültürel geçmişini sahiplenmeleri hedeflenmektedir.

Ders konuları; metin çözümleme, okuma parçaları, makale eleştirisi, tarihsel konu ve dönemlerin
öyküleştirilmesi, görsel teknoloji ve bilgisayarla desteklenerek işlenir. Konuların, sadece sınıf ortamında veya
teknoloji sınıfında değil, kültür merkezleri, müzeler ve tarihi mekanlarda da öğretilmesi sağlanır. Kaynak kişilerden
yararlanılmasına özen gösterilir.
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3) Yabancı Dil Programı
Gerek ülkemizde, gerekse diğer ülkelerde, özellikle iş bulma aşamasında, yüksek öğrenime girişte,

İngilizce'nin yanısıra Almanca ve Fransızca'nın yabancı dil olarak ediniminin bir avantaj olması; bunlarla
birlikte ekonomide, siyasette, turizmde, kültür-sanat, bilim-teknik alanlarında yaygın olarak kullanılması gibi
nedenlerden dolayı dil programları etkin bir şekilde uygulanır.

Dil programının birincil işlevi etkili iletişim ve etkileşimdir. İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye
öncelik tanınmadan, öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında yeterliliğe
ulaşması amaçlanır.

22

Coğrafya

Felsefe

Sosyal bilimler programı, yerelden uluslararası, bireylerden topluluklara doğru düzenlenir.

Coğrafya; öncelikle bireyin yakın çevresi olmak üzere, yaşadığı ülke ve dünyası hakkında bilgi sahibi
olmasını sağlar.

Hızla değişen ve gelişen dünyada insan-mekan arasındaki ilişkiyi kurabilen, yaşadıkları doğal çevrenin
oluşum ve gelişimini özümseyen, bugünün korunması ve geleceğin yaratılmasında sahip olduğu önemin
farkına varabilen bireyler yetiştirmek hedeflenir. Bunun yanısıra coğrafyanın insan ve doğa arasındaki ilişkileri
temel aldığından, günlük hayatta yaşanılan bir çok sorunun sebep ve çözümleri hakkında bir bilincin
oluşturulması da hedeflenir. Bu nedenle, coğrafya konularıyla ilgili olarak yaşanılan sorunlar ve çözümleri
derslere yansıtılır. Hayatın içinden örnekler verilir. Görsel malzemeler kullanılarak sebep-sonuç ilişkisi üzerinde
durmaya özen gösterilir.

Felsefe grubu derslerinde hedef; öğrencilere gerek felsefi gerekse sosyolojik ve psikolojik boyutta var olan
bilimsel sonuç ve düşünceleri kavratarak onların yaşama bakış açılarını geliştirmektir.

Felsefe dersinin temel amacı ise, insanın gerçek işlevi olan ve ona insansallığını kazandıran
tir. Bu çerçevede Felsefe Grubu derslerinde, düşünmeyi bilen, anlamlı eleştiri yapan, sorunların

neden ve sonuçlarını, çözüm yollarını bulmaya çalışan, sorunlar karşısında belli bir tavır alma bilinci olan
bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Dolayısıyla, farklı fikirlere hoşgörüyle yaklaşabilen ve bu fikirler
arasında kendini birey olarak var edebilen, doğru bildiğini eyleme geçirebilen etkin insanlar yetiştirmektir.

Psikoloji dersinde ise amaç öğrencinin kendisini tanıması ve sosyal ilişkilerle ilgili bilinç sahibi olmasını
sağlamaktır.

“düşünmeyi
öğretmek”



Yabancı Dil Programının amacı:

Öğrencilerin;
1. Dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını sağlamak,
2. Kültürel gelişimlerini sağlamlaştırmak,
3. Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
4. Orijinal dildeki edebi eserleri anlayabilmek,
5. Bilgisayar teknolojisi ile değişik dillerdeki kaynaklardan yararlanabilmek ve o dillerde yazılı ve sözlü

iletişim yapabilmek,
6. Yabancı kişileri anlayabilmek ve kendilerini onlara anlatabilmek,
7. Çok dilli ve çok kültürlü gelişimlerini sağlamaktır.

Yabancı dil öğretiminde ortak “Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For
Language Learning and Teaching)” esas alınır.

Dil öğretiminde dilbilgisi kurallarından çok, iletişimsel becerilerin edinilmesi ve kullanılması esastır.
Aktivitelerde 'sosyal ortam'lar gerçekçi olarak hazırlanır. Öğretmenin asıl görevi ise bu tür gerçekçi ortamlar
ile materyalleri hazırlamak ve aktivitelerin uygulanmasında öğrencilere rehberlik etmektir. Aktivitelerde
öğrenciler dili, kendi gerçek fikir ve hislerini açıklamada araç olarak kullanırlar.

Buna göre, ders uygulamalarında:
1. Gerçek hayatta kullanılan dil öğrencilere sunulur,
2. Öğretmen gerçek iletişime olanak sağlayacak durumlar yaratır,
3. Öğrencilere düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilme fırsatı verilir,
4. Aktivitelerde yapılan hatalar, iletişimsel yeti kazanma sürecinin doğal sonucu olarak görülür ve çeşitli

yöntemlerle düzeltilir.
5. Öğrenciler, öğretmenden çok kendi aralarında iletişim içindedirler. Öğretmen öğrencilere yardımcı olur ve

yönlendirir.
6. Program, öğrencilerin yabancı dili kullanma durumları ve konuşma ihtiyacı duyacağı konulardan

oluşturulur,
7. Projeye dayalı, interaktif ve öğrenci merkezli aktiviteler kullanılır.
8. Entellektüel birikim, diğer kültürleri tanıma ve sosyal beceri kazandırmak için çalışmalar yapılır,
9. “Öğrenen özerkliği” dikkate alınır,
10. Bilgisayar teknolojisinden ve diğer teknik olanaklardan yararlanılır,
11. Okuma ve yazma zevki geliştirilir,
12. Kişiye yönelik araştırma ve iyileştirme çalışmaları yapılır.

23



KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

24

Yabancı Dil Öğretim Hedefleri:

İngilizce'de;

Beceri basamaklarına göre hedefler şöyle belirlenir:

Almanca'da veya Fransızca'da

Beceri basamaklarına göre hedefler şöyle belirlenir:

Öğrencinin 12. sınıfı tamamladığındaAvrupa standartlarında düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması
hedeflenmektedir.

Öğrencinin 12. sınıfı tamamladığında Avrupa standartlarında düzeyinde Almanca/Fansızca dil
becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

B2

B1

Dinlediğini Anlama

Okuduğunu Anlama

Karşılıklı Konuşma

Sözlü Anlatım

Yazılı Anlatım

DinlediğiniAnlama

: Standart dildeki günlük konuşmaları, televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk
çekmeden anlayabilir. Soyut ve somut içerikli konuşmalardaki ana fikirleri anlayabilir.

: Ders konularıyla ilgili ve ilgi duyduğu alanlarda kısa makale ve metinleri anlayarak
okuyabilir.

: Kullanacağı sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendini akıcı ve doğal bir biçimde ifade
edebilir. Fikirlerini uygun açıklamalarla, görüşlerle ve yorumlarla destekleyerek bir konuşmaya katılabilir.
Düşünce ve fikirlerini anlaşılabilir bir şekilde dile getirebilir ve karşısındakilerin konuşmalarıyla örtüşebilen
iletişim kurabilir.

: Konuları ayrıntılı ve anlaşılır olarak açıklayabilir; belgesellerin, röportajların, haberlerin
bölümlerini özetleyebilir, fikirlerini neden sonuç ilişkisine dayanarak açıklayabilir, tahminlerde bulunabilir.

: Ders konuları ve ilgi alanlarıyla ilgili konuları ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış
metinlerle ifade edebilir. Toplumsal konulara ilişkin yaşına uygun makale yazabilir, bir film ya da kitap hakkında
kısa eleştiriler yazabilir. Bir mektup, kompozisyon ya da raporda, önemli olduğunu düşündüğü konuları ön plana
çıkararak yazı yazabilir.

: İş, okul, tatil vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın
ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon
programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilir.



Okuduğunu Anlama

Karşılıklı Konuşma

Sözlü Anlatım:

YazılıAnlatım

: İlgi duyduğu konularda ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri
anlayabilir.

: Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa
çıkabilir. Bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin, aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar)
konularda iletişim kurabilir.

Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın
yoldan birbirine bağlayabilir. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir. Bir öyküyü
anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir ve izlenimlerini belirtebilir.

: Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı kısa bir metin yazabilir. Deneyim ve izlenimlerini
betimlemek için kişisel mektuplar yazabilir.

Programın gerisinde kalan veya yabancı dil becerileri çok yüksek olan öğrenciler için, ders dışında
yardım çalışmaları (Eksikleri Tamamlama Programı- Özel Destek Programı) yapılarak, öğrenme sürecinde
zorluğu olan öğrenci sayısının düşürülmesi ve bireysel yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

4) Türkçe-Matematik Programı

Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı programının temel hedefi öğrencileri aktif kılan yöntem ve tekniklerle onları,

düşünme, öğrenme ve araştırmaya yönlendirmek, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmektir.
Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, öğrencilerin; metin inceleyebilme, yorum yapabilme, anlama,

anlatma yoluyla dil becerilerini geliştirebilmelerine; sanat eserleriyle tanışabilmelerine ve sanatsal zevke
ulaşabilmelerine yardımcı olmak hedeflenir.

Bu program doğrultusunda, çevre ve toplum sorunlarına duyarlı, anadil bilincine sahip, duygu ve
düşüncelerini özgürce ifade edebilen, araştırmacı ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip, kendi kültürüne ve diğer
kültürlere saygılı, özgüveni yüksek sağlıklı iletişim becerileri geliştirebilen, estetik zevkleri gelişmiş, özgür ve
özgün fikirler üreten ve bu fikirleri uygun ortamlarda tutarlı bir şekilde savunabilen, kendini tanıyan, fikirlerini
savunan, belli bir dünya görüşü benimseyip bunu yaşantısına aktarabilen bireyler yetiştirme amaçlanır.

1. Haftalık derslerin en az bir saatini kitap okuma, inceleme, proje sunma olarak değerlendirmek,
2. Görsel ve uygulamalı çalışmaları artırmak amacıyla, teknoloji sınıflarında, interaktif programlar

hazırlamak,
3. Dil becerilerini geliştirmek, sözlü ve yazılı anlatımda başarılı olmalarını sağlamak

Buna göre, ders uygulamalarında:
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4. Edebiyat zevki kazandırmak,
5. Okuma alışkanlığı kazandırmak,
6. Bireysel ve takım halinde bilgisayar teknolojisinden bilinçli olarak yararlanması sağlanır.
7. Öğretmenler, takım çalışması yaptırarak, öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileme olanağını sağlamak,
8. Öğrenciyi okul içinde daha aktif hale getirmek, öğrenci merkezli eğitim ve sosyal faaliyet ortamı

kazandırmak hedeflenir.

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, anlatma, tartışma, örnekleme, beyin fırtınası, izleti, dinleti, soru-yanıt,
drama ve grup çalışmaları, elektronik sınıf etkinlikleri, analiz, sentez, tümdengelim ve tümevarım, test
çalışmaları, buluş yoluyla öğretme vb. teknikler kullanılır. Proje ödevleri için yaşamla bağlantı kurulabilmesini
sağlamak amacıyla gezi, gözlem, görüşme, sergi gibi aktivitelerden yararlanılır.

Matematik Programı

2.Kolej veAnadolu Lisesi

Matematik kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileriyle bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve
yarar sağlamaktadır. Matematik programı ile her öğrenci için bu yararı en yüksek düzeyde sağlamak hedeflenir.
Buna göre, ders uygulamalarında:

1. Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, öğrenciye matematiği sevdirmek amaçlanır.
2. Öğrencilerin, matematiğin hayatın içinde olduğunu, matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde

karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını fark etmeleri sağlanır.
3. Bilgisayar, eğitim teknolojisi ve yöntemleri hedeflere uygun olarak kullanılır.
4. Tüm sınıf düzeyindeki matematik konuları yöntem zenginliği ile işlenir.

Öğrencilerin matematik öğrenimlerindeki güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi için belirli aralıklarda, her
sınıf düzeyinde konu kavrama değerlendirmeleri uygulanır. Uygulama sonuçlarına göre her öğrencinin gelişimini
sürdürebilmesine yardımcı olur.

Öğrencilerin analitik merak ve matematiğe karşı ilgisi yönünde proje çalışmaları yaptırılır. İlgi duyduğu bir
alanda araştırma yapmaları teşvik edilirken, planlı ve ekiple çalışma sorumluluğu da kazandırılır.

Kolejlerde İngilizce GCE/IGCES programları uygulanır. Bu programların uluslararası düzeyi yakalaması
için çaba gösterilir. Anadolu Lisesinde İngilizce ağırlıklı programlar uygulanır. Bu programların eğitim kalitesi
sürekli olarak geliştirilir.
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Yeni eğitim reformuyla mesleki eğitim ve öğretim, AB ve teknolojik yönden gelişmiş ülkelerin ulaştığı
seviye dikkate alınarak ve toplumun sosyo-ekonomik gereksinimleri ile yaşam boyu öğrenme ilkeleri
gözetilerek, yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir.

Mesleki eğitimde iş piyasası, meslek standartları ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek esnek, kolay ve hızlı
değişim gösterebilen, modüler yapıda ve bütünselliğini koruyabilen bir sistem oluşturulur. Bu sistemin
kurulmasında, katılımcılık, açıklık ve kıyaslanabilirlik; öğrenimdeki engellerin kaldırılması ve rekabet edebilirlik;
yatay ve dikey geçişler; yaşam boyu öğrenim ve yerelleşme ilkeleri gözetilir.

Yeniden yapılanma çalışmalarında, işçi ve işveren sendikaları, dernek, vakıf gibi örgütlerin katılımı ile
'sosyal ortaklık'lar kurulur. Sosyal ortaklar, meslek tanımları, işgücü profili, eğitim standartları ve öğretim
programlarının tasarımı, işleyiş, gözetleme, denetim aşamalarında ve karar alma süreçlerine katılırlar.
Çalışmalarda, yerinden yönetim-yerelleşme ilkesi gözetilir.

1. Yatay ve dikey geçişlere olanak sağlayacak proram ve alt yapıyı oluşturmak,
2. Alan ve dal eğitimini esas almak,
3. Sistemden ayrılan öğrencinin, yeterliliğine karşılık gelen “Seviye Sertifikası” alabilmesine olanak

sağlamak,
4. Örgün eğitimdeki modüler öğretim programlarının yaygın eğitimde de kullanılmasını sağlamak,
5. Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde her yaş ve düzeydeki bireye yönelik programlar sunmak,
6. Program geliştirme sürecine iş piyasasının ve sosyal ortakların aktif katılımı sağlamak ve iş piyasasının

ihtiyaç analizine göre alan/dal eğitimi yapmak,
7. Yaşam boyu eğitimin gerçekleştirilmesi amacı ile sosyal, kültürel, teknolojik, sportif, mesleki v.b. eğitim

programları düzenlenerek Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesinde sürekli eğitim birimi oluşturmak,
8. Gerek kamu gerekse özel işletme ve kurumlarında sertifika veya diploması olanların istihdamının

yapılmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri yapmak.
9. İş yerlerinde çalışarak eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik Çıraklık Eğitim Merkezleri oluşturmak.
10. Mesleki Teknik Eğitimin geliştirilmesi için yeni modern meslek liseleri yapılması, alt yapı ve donanımlarının

AB ve gelişmiş ülkelerdeki norm ve standartlarda olmasını sağlamak,
11. Mesleki ve Teknik Liselerde eğitimi üniversiteye ve iş hayatına yönelik olmak üzere iki yönlü olarak

yeniden düzenlemek,
12. Mesleki Teknik Öğretimde “Okul Türü” yerine “Program Türü”nü esas alan bir yapı oluşturmak.
13. Öğrenciye her program türünde gereken bilgisayar donanımını oluşturmak ve öğrencilerin bilgisyar

kullanma yeteneklerini geliştirmek.

Mesleki Teknik Öğretimi Yeniden Yapılandırma İlkeleri

MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM
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Çizelge 5 : Mesleki ve Teknik Eğitimin Genel Yapısı
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1. Mesleki ve Teknik Liseler

Programlarda,Alan ve Dal Eğitimleri EsasAlınır.

Mesleki ve teknik öğretim sürecinde, tam bilgi edinme, yetenekleri geliştirme, önceden tahmin
edilemeyen durumlara uyum sağlama, araştırma, seçme ve faydalı bilgileri kullanma becerilerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Buna göre mesleki ve teknik öğretim, “teorik” ve “pratik” olmak üzere iki yönlü olarak ele alınır
ve uygulanır.

Temel eğitimi tamamlayan öğrenciler, bu okullara gidebilirler. Teorik ve pratik eğitim programlarının;
amaç, kapsam, süre ve diğer nitelikleri meslek standartlarına uygun olacak biçimde belirlenir.

Meslek eğitimine alanlarına bakılmaksızın geniş tabanlı, ortak program uygulamasıyla başlanır. Bu
süre, tanıtım, hazırlama ve yönlendirme olarak planlanır.

Öğrenci; eğitim süresinin sonunda, meslek alanında diploma ile birlikte seçmiş olduğu dalda üçüncü
seviye sertifikası alır.

Mesleki ve teknik okul mezunları; aynı zamanda yöntemli çalışma, problem çözme, analiz etme, işbirliği
içinde çalışma, yaratıcılık, kendine güven ve yaşamda çeşitli görevleri başarılı bir şekilde üstlenebilme
yetenekleri de kazanırlar. Bunun yanında öğrenciye, ülke ekonomisinin artmakta olan ihtiyaçlarına cevap veren,
çeşitli ekonomik sektörlerde uzmanlaşma için geniş bir görüş açısı da kazandırılır.

Öğrenci; eğitim süresinin sonunda, mezun olduğu alanda diploma ile birlikte, seçmiş olduğu dalda,
'3'üncü Seviye' sertifikası alır. Mesleklerin uluslararası sınıflandırılması 1'den 7'ye kadardır. Bu seviyelerden 1.,
2. ve 3. seviyeler mesleki orta öğretimde, 4. ve 5. seviyeler meslek yüksek okulu seviyesinde, 6. ve 7. seviyeler
ise üniversite düzeyinde uygulanmaktadır.

Sistemden ayrılan öğrenciye ise, yeterliliklerine göre 1. veya 2. seviyede sertifika verilir.
Her yaşta ve düzeyde, bireye yönelik yaşam boyu öğrenme esas alındığından; örgün, mesleki ve teknik

eğitim kurumlarında uygulanan, modüler öğretim programları yaygın eğitim programlarında da uygulanır.
Diploma ve sertifika programlarında da geliştirilen modüller ortak olarak kullanılır.

Mesleki Teknik Öğretim'de, mesleğe yönelik uygulamalara ve yaparak öğrenmeye öncelik verilir. Bu
uygulamaların, sadece okul ortamlarında, atölye ve labrotuvarlarda veya sadece belirli sürelerle sınırlı stajlarla
değil, sanayide ve gerçek iş ortamlarında (iş başında) da yapılması; bu şekilde, meslek öğreniminin güncel araç,
gereç ve metodlarla yapılması, etkin ve verimli kılınması sağlanır. Bu amaçla, meslek kuruluşları ve işverenlerle
iş birliği yapılır; onların katkı ve katılımları özendirilir.

Programlarda ve programların uygulanmasında, iş başında eğitime de gerekli ağırlık verilir.
Öğretmenlerin de, meslekteki yenilikleri, iş gücü gereksinimlerindeki değişim ve gelişmeleri takip ederek,
kendilerini yeni durumlara hazır hale getirmeleri için gerekli ortamlar yaratılır, iş başında (hizmet içi) eğitimle
“işten haz alma” ve nitelik düzeyleri yükseltilir.
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Modüler Öğretim Programlarının Özellikleri ve Genel İlkeleri

Alan programı, geniş tabanlı olarak ve alan/dal esasına göre düzenlenir.
Yeterli, esnek, açık, ekonomik, kullanışlı, heterojen gruplarda kullanılabilme ve öğretmene yardımcı modüler

program anlayışına göre hazırlanır.
Program geliştirme süreci, iş piyasasının aktif katılımı ve iş piyasası analizine dayandırılır.
Öğrencilere, sektörleri tanıyarak ilgi ve yeteneklerine göre meslek seçme olanağı sağlar.
Öğrenci merkezlidir; öğrenci daha aktiftir ve öğrencinin öğrenme hızına göre eğitim-öğretim yapılır.
Mesleklerin uluslararası sınıflandırılmasında, “ISCED 97” temel alınır.
Öğretmen ve öğrenci modülleri, yöntem-teknik, değerlendirme, kaynaklar ve araç gereçleri hazırlanır.
Öğrenci, öğretim sürecinin herhangi bir noktasında (ayrılması durumunda) sertifika alabilir.
Alan ve dal programları arasında esnek geçişlere yer verilir.
Program geliştirme sürecine, sosyal ortakların aktif katılımı vardır.
Benzer meslekler geniş tabanda toplanır.
Ortak becerilerin, ortak öğretimi vardır.
Yerel iş gücünün ihtiyaçlarına duyarlı ve yerel iş gücü ihtiyaçlarına göre sertifika eğitimi yapma olanağı
sağlanır.

Öğretim programlarının adı ile içerikleri uyumludur. (Otomotiv Teknolojisi).
Meslek değiştirmek isteyenlere, sadece eksik modülleri alarak, mesleki eğitim alma olanağı sağlanır.
Kayıtlı bulunulan meslek alanının diploması ile birlikte sertifika da alınabilir.
Modül tamamlandığında, sınav zamanını beklemeden, hemen değerlendirme yapılır.
Ölçme-değerlendirme sonucu elde edilen başarıya göre, yeniden yönlendirmeye gidilir.
Örgün eğitimle birlikte yaygın eğitimde (yaşam boyu eğitimde) de etkili olarak kullanılabilme esnekliği vardır.
Yeterliğe göre değerlendirme ve yeni teknolojik gelişmeleri kısa sürede öğretime yansıtabilme esnekliği vardır.

2. Çıraklık Eğitim Merkezi
Zorunlu temel eğitimini tamamladıktan sonra öğrencileri, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücü

haline getirebilmek için teorik ve pratik mesleki eğitim programları uygulanır. Böylelikle gençlere iş bulma ve
sanayiye kazandırma amaçlanır. Yanısıra çıraklık eğitimiyle

1. İşhayatında çalışma disiplininin sağlanması,
2. Çırak öğrencilerin sosyal güvenlik kapsamına alınması,
3. İşyeri açmanın belli bir düzene bağlanması,
4. Meslek analizine dayalı olarak günümüzde geçerli mesleklerin belirlenmesi,
5. Yapılan işlerin kalite ve verimliliğinin yükseltilmesi,
6. Eğitimde olanak ve fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
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Çıraklık eğitim programlarını tamamlayan öğrencilerin
1. İşhayatında çalışma disiplinine sahip olması ve önemini kavraması,
2. Çeşitli mesleklerdeki ortak işleri öğrenmesi,
3. İş güvenliği ile ilgili ilkeleri benimsemesi,
4. Ortak bir genel kültür edinmesi,
5. Çalışma hayatına uyum sağlamasına yardımcı olacak tutum ve davranışlar geliştirmesi

hedeflenir.

“Sürekli Eğitim Merkezleri”, bireylerin bilgilerini ve sürekli değişen iş dünyasında rekabet etme yeteneklerini
geliştirmeyi hedef alan işlevleri üstlenen merkezlerdir. Bakanlığın “Yaygın Eğitim Birimi”ne bağlı olarak ve onun
organizasyonu altında görev yaparlar.

Tüm yaygın eğitim okulları Sürekli Eğitim Merkezi haline getirilir,
Sürekli Eğitim Merkezleri'nde, eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılan veya mesleğini geliştirmek,
değiştirmek veya yeni meslek edinmek isteyen bireylere, yaşam boyu öğrenme ilkesine bağlı olarak,
eğitim hizmeti sunulur.
Sürekli Eğitim Merkezlerinde, modüler yapıda, mesleki eğitim sertifika programları ile yabancı dil ve
bilgisayar sertifika programları gibi, ülke gereksinimlerini karşılayacak, talebin yoğun olduğu programlar
uygulanır.

Sanata ve sanatçıya değer veren çağdaş bir toplumun alt yapısını ve kültür birikimini oluşturmak için Güzel
Sanatlar Lisesi aşağıdaki amaçlarla faaliyet gösterir.

1. Öğrencilerin, güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini;
sanatsal gelişimlerinde yeterli konuma gelmelerini; uluslararası standart ve işlevleri kazanmaları
yönünde eğitilmelerini sağlamak.

2. Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını ve eğitim sistemi içinde, bu
alanlarda, ilköğretim ile yükseköğretim arasında etkin bir köprü oluşturulmasını sağlamak.

3. Anadilin yanısıra İngilizce ve en az bir başka geçerli yabancı dilde iletişim becerilerini geliştirmelerini
sağlamak.

4. Sanatsal gelişimlerini bilimsel, teknik, kültürel ve felsefi gelişimleriyle eşdeğer duruma getirmek.

3. Sürekli Eğitim Merkezleri

4.Güzel Sanatlar Lisesi
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5. Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini sağlayan, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar
yapabilen, gerektiğinde bilgisayar teknolojilerinden yararlanabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak
yetişmelerini, bilimsel, sanatsal, teknolojik ve felsefi esaslara dayanan yeniliklere açık, ilkeli, sürekli olarak
gelişen ve yenileşen, sanatı yaşayan ve yaşatan, uygulamacısı olan, sanat eserlerini tanıyan/koruyan ve
yorumlayan, maddi ve manevi bakımdan donatılmış, özgür ve özgün, nitelikli, çağdaş ve demokratik bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak.

6. Ulusal ve uluslararası sanat eserlerini ve sanat kültürünü tanımalarını, bu yolla küresel etkileşim ortamına
hazırlanmalarını ve sanatsal etkinliklerde bulunmalarını sağlamak.

Güzel Sanatlar Lisesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı Sürekli Eğitim Merkezi koordinasyonunda
“yaşam boyu eğitim” anlayışına uygun olarak yetişkinlere yönelik eğitim de verir.

Ağır işitme ve görsel engeli, zihinsel yetersizliği, duygusal rahatsızlığı ya da ciddi ortopedik engeli veya
sorunu olan öğrenciler, öncelikle okul ortamıyla daha sonra da toplumla bütünleştirilmeleri amacıyla yetiştirilir.
İşlevsel engelli öğrencilerin okul ortamında uygun toplum eğitimi almaları için gerekli düzenlemeler yapılır.

Kurulması hedeflenen Özel Eğitim Birimi öncülüğünde öğrencilerin, karşılaştığı sorunları tespit ederek,
sınıf uygulamalarını öğrenme fırsatlarına çevirme yönünde çözümler geliştirir.

Okullarda, kademeli olarak, her bir öğrencinin tıbbi, psikolojik, konuşma, işitme ve eğitim geçmişine
dayalı özel ortamlar ve/veya özel gruplar/sınıflar oluşturulur. Her bir öğrencinin öğrenim süreci ve öğrenim
programı değerlendirilir ve ailelere de danışmanlık yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda öğrenci, okulda bir
yardımcı öğretmen ile normal bir sınıfa, ya da kaynak öğretmen ile, kaynak ya da özel bir ortamda, grupta veya
sınıfta devam edebilir. Tüm öğrencilere, her düzeyde, özel durumları, ilgi ve yetenekleri de dikkate alınarak,
ihtiyaç duydukları bireysel eğitim hakkı ve olanağı tanınır.

ÖZEL EĞİTİM
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Yeni eğitim sistemindeki temel eğitim ortaokul dönemi 7. sınıfında başlayacak olan İngilizce ağırlıklı
programların ülke coğrafyasına saygı göstererek, 2006-07 öğretim yılından başlayarak, gereksinim ve altyapı
olanakları da dikkate alınarak yaygınlaştırılıp öğrencilere ulaştırılması öngörülmektedir.

Bunun yanısıra yeni meslek okulları açılarak ve de mevcut okullardaki meslek programlarına ek olarak
piyasa analizleri sonucu belirlenecek alan/dallarda programlar açılarak çağ nüfusunun kısa vadede %50'sinin,
uzun vadede ise %60'nın bu okullara devamının sağlanmasıdır. Buna göre ülke coğrafyası da dikkate alınarak
ortaokullara ve Çok Programlı Modern Liselerle ve Çok Programlı Meslek Liselerine programların dağılımı
yandaki çizelgede verilmektedir.

YENİ EĞİTİM PROGRAMLARININ COĞRAFİK DAĞILIMI
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Programların Coğrafik Dağılımı

Ortaokul

Program

Çok Programlı Modern Lise

T
ü
rk

çe

İn
g
ili

zc
eOkul Adı

Lefkoşa
İlçesi

Açılacak
Gerekirse Açılacak

T
M F
B

S
B

Y
D

G
C

E
/I
G

C
S

E

M
e
sl

e
k

G
ü
ze

l S
a
n
.

Bayraktar Ortaokulu

Bayraktar TMK Ortaokulu

Şht. H. Ruso Ortaokulu

Demokrasi Ortaokulu

Atleks Sanverler Ortaokulu

Değirmenlik Ortaokulu

Türk Maarif Koleji

Bülent Ecevit A. Lisesi

Değirmenlik Lisesi

Lefkoşa Türk Lisesi

20 Temmuz Fen Lisesi

Anadolu Güzel San. Lisesi

Sedat Simavi E.M. Lisesi

Atatürk Meslek Lisesi

Haspolat Meslek Lisesi

Haydarpaşa Meslek Lisesi

Çizelge 7: YENİ EĞİTİM PROGRAMLARININ COĞRAFİK DAĞILIMI
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Programların Coğrafik Dağılımı

Ortaokul

Program

Çok Programlı Modern Lise

T
ü
rk

çe

İn
g
ili

zc
eOkul Adı

G/mağusa
İlçesi

Açılacak
Gerekirse Açılacak

T
M F
B

S
B

Y
D

G
C

E
/I
G

C
S

E

M
e
sl

e
k

G
ü
ze

l S
a
n
.

G/mağusa Ticaret Lisesi

Şht. Zeka Çorba Ortaokulu

Cumhuriyet Lisesi (ortaokul)

Canbulat Özgürlük O.

G/mağusa TM Koleji (ortaok.)

Çanakkale Ortaokulu

Polatpaşa Lise (ortaokul)

Beyarmudu Ortaokulu

Cumhuriyet Lisesi

Polatpaşa Lisesi

G/mağusaTürk Maarif Koleji

Namık Kemal Lisesi

Dr.Fazıl Küçük E.Meslek L.

G/mağusa Meslek Lisesi
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Programların Coğrafik Dağılımı

Ortaokul

Program

Çok Programlı Modern Lise
T

ü
rk

çe

İn
g
ili

zc
eOkul Adı

İskele
İlçesi

Açılacak
Gerekirse Açılacak

T
M F
B

S
B

Y
D

G
C

E
/I
G

C
S

E

M
e
sl

e
k

G
ü
ze

l S
a
n
.

İskele Ticaret Lisesi

Bekirpaşa Lisesi (ortaokul)

Mehmetçik Ortaokulu

Erenköy Lisesi (ortaokul)

Bekirpaşa Lisesi

Erenköy Lisesi

Karpaz Meslek Lisesi
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Programların Coğrafik Dağılımı

Ortaokul

Program

Çok Programlı Modern Lise

T
ü
rk

çe

İn
g
ili

zc
eOkul Adı

Girne
İlçesi

Açılacak
Gerekirse Açılacak

T
M F
B

S
B

Y
D

G
C

E
/I
G

C
S

E

M
e
sl

e
k

G
ü
ze

l S
a
n
.

Lapta Yavuzlar Lisesi

19 Mayıs TMK (ortaokul)

Anafartalar Ortaokulu

Lapta Yavuzlar L. (ortaokul)

Esentepe Ortaokulu

Anafartalar Lisesi

19 Mayıs TMK (lise)
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Programların Coğrafik Dağılımı

Orta okul

Program

Çok Programlı Modern Lise
T

ü
rk

çe

İn
g
ili

zc
eOkul Adı

Güzelyurt
İlçesi

Açılacak
Gerekirse Açılacak

T
M F
B

S
B

Y
D

G
C

E
/I
G

C
S

E

M
e
sl

e
k

G
ü
ze

l S
a
n
.

Güzelyurt Ticaret Lisesi

Şht.Turgut Ortaokulu

G/yurt TMK (ortaokul)

Lefke Gazi L. (ortaokul)

G/yurt TMK (lise)

Lefke Gazi L.

Cengiz Topel E.M.L.

Güzelyurt Meslek Lisesi
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Temel Eğitim Programları

Temel Eğitim Program İlkeleri

Yeni program anlayışı

Ders konuları, her bir ders alanı için Talim ve Terbiye Dairesi tarafından oluşturulan komisyonlar ile
işbirliği içinde hazırlanır. İlgili dersin bilgi, beceri, amaç ve hedefleri tanımlanır. Ders programları

eğitim anlayışına göre düzenlenir. Öğretmenler dersleri işlerken öğrenci merkezli
eğitim anlayışına göre öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme teknikleri kullanır.

1. Temel Eğitim kademesinde öğrencileri kategorileştirilip ayrıştırılmadan ortak, destekleyici ve
Yönlendirici programlar uygulanır.

2. Ders programları ve kitapları öğrenci merkezli, işbirlikli öğrenme, yapılandırıcı eğitim yaklaşımına ve
bilgisayar teknolojilerinden yararlanabilecek şekilde düzenlenir.

3. Ders programları aracılığıyla beceri, kavram ve yaşama dönük anlayış geliştirilir.
4. Bireyselleştirilmiş eğitim programları aracılığıyla esnek ve bireysel farklılıkları dikkate alan programlar

uygulanır.
5. Derslerde kullanılacak kitaplar, Talim Terbiye Dairesi tarafından onaylanan kitaplar arasından okul

yönetimi, öğretmen ve okul aile birlikleri tarafından belirlenir.

1. Bilginin ezberlenmesi ve hatırlanması yerine beceri ve anlayış geliştirilir,
2. Konu kapsamlarında ayrıntılar yerine kavram ve yaşama dönük anlayış geliştirilir,
3. Testlerle ölçme ve değerlendirme yerine alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri (öğrenci ürün

dosyası) oluşturulur,
4. Düz anlatım yerine yapılandırıcılık uygulanır,
5. Öğretmen ve program merkezli öğretim yerine öğrenci merkezli öğretim,
6. Ortalama öğrenci tipi merkezli öğretim yerine bireysel farklılıklar vurgulu öğretim esas alınır,
7. Programlar katı bir şekilde değil, esnek bir şekilde uygulanır,
8. Yarışmacı ve bireysel öğrenme yerine işbirlikli öğrenmeye önem verilir,
9. Tüm programlar bilgisayar çağının gereksinimlerini dikkate alır ve öğrencilerin bilgisayar becerilerini

geliştirmeye ve bunu yaratıcı bir şekilde kullanmaya önem verir.
10. Program ve ders kitaplarında Kıbrıs Türkü'nün kültürel, toplumsal ve çevresel konularına yer verilir.

öğrenci
merkezli ve yapılandırıcı
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Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Genel İlkeler

Yeni eğitim sisteminde öğretim yöntem ve teknikleri uygularken izlenecek ilkeler aşağıda
belirtilmektedir.

1. Öğretmenin kullanacağı yöntem ve teknikler öğrenci merkezli öğrenime uygun olur. Öğretmen, bilgi
yükleyici değil, öğrenmeyi yönlendirendir. Problem, kavram ve konularda öğrencilerin kendi öğrenme yapılarını
ve yeni anlamlar yapılandırma becerilerini geliştirmelerine rehberlik eder. Öğrencilerin, yarışmacı ve izole
edilmiş etkinlikler yoluyla değil, iş birliği grupları içinde öğrenmelerine olanak sağlayacak ortamlar oluşturur.
Öğretmen, öğrenme etkinliklerini, değişik öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapılandırır.
2. Öğretmenler, öğrenci merkezli öğrenime uygun yöntemleri kullanabilmek için sürekli eğitilir.
3. Öğretimde, öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımı esas alınarak, aşağıda önerilen yöntemler kullanılır:

Oyun Yöntemi

Deney Yöntemi

Deneyim Yöntemi

İşbirlikçi Yöntemi

Buluş Yöntemi

Gezi, Gözlem ve İnceleme Yöntemi

Proje Yöntemi

Problem Yöntemi

Psikodrama Yöntemi

İroni Yöntemi

Gösteri Yöntemi

Kooperatif Yöntemi

Soru-Cevap Yöntemi

Araştırma Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Yukarıda sıralanan bu yöntemler dışında, düşün-eşleş-paylaş yöntemi, kısa yazılar yazdırma, beyin

fırtınası gibi daha başka yöntemler de vardır. Öğrenme etkinliğine öğrencinin katılımını ve yaptığı şeyler hakkında

düşünmesini sağlayan bu yöntemler, öğrencilerin zihinsel süreçlerini harekete geçirmektedir.

Bu yöntemleri kullanan öğretmen, bilgi yükleyici olmaktan, öğrenmeyi yönlendiren durumuna geçer.

Önemli problem, kavram ve konularda öğrencilerin kendi öğrenme yapılarını ve yeni anlamalar yapılandırma

becerilerini geliştirmelerine rehberlik eder.
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Ölçme ve Değerlendirme

Rehberlik Hizmetleri ve Yönlendirme

Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan öğrenci değerlendirmesi, müfredat programı ile hedeflenenlere
ulaşma seviyesini belirlemede bir araç olarak uygulanır. Değerlendirme yapılırken farklı yöntem ve teknikler
izlenir. Böylece bilgi, eleştirisel düşünme ve öğrenci becerileri; güvenilir, tarafsız ve adil bir şekilde değerlendirilir.

Değerlendirme, öğrencinin bilgisel gelişimini gerçekleştirmesine, kendi kendini değerlendirmesine,
bağımsız düşünmesine, öğrenme düzeyine ve yeteneklerine katkı sağlar. Buna ek olarak, değerlendirme, eğitim
sistemine bilgi sağlar ve öğrenme-öğretme sürecine geribildirim olanağı sunar; böylece sürekli kalite
yükseltilmesine katkıda bulunur. Değerlendirme, ayrıca ailelerin, çocukları hakkında bilgi edindikleri bir yoldur.

Değerlendirmede çeşitli yöntemler uygulanır. Bunlar arasında yeni eğitim programında öncelik
verilecekler arasında şunlar yer almaktadır:

1. Öğrenci ürün dosyasına dayalı değerlendirme
2. Proje çalışmasına dayalı değerlendirme
3. Öğrencinin sınıf içerisindeki etkinliklerine dayalı değerlendirme
4. Ders programlarının amaçlarına dayalı değerlendirme
5. Öğretmenin gözlemlerine dayalı değerlendirme
6. Öğrencinin performansına dayalı değerlendirme
7. Ödevlere dayalı değerlendirme
8. Yazılılı ve sözlü sınavlara dayalı değerlendirme
9. Merkezi sınava dayalı değerlendirme

Her birey değerlidir; yaş, yetenek, performans ve statüsü ne olursa olsun eşsizdir. Aynı zamanda
optimum gelişim hakkına da sahiptir. Bu nedenle PDR hizmetleri her öğrenciye yönelik olarak sunulur.

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri tüm eğitim kademelerinde sunulur.
Rehberlik hizmetlerinin önde gelen amacı ise; proaktif ve önleyici anlayışla, akademik (eğitsel), kariyer (mesleki)
ve kişisel/sosyal (bireysel) gelişim alanlarında etkili öğrenme fırsatları yaratarak, her öğrencinin başarılı olmasını
sağlamaktır.

Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için okulda rehberlik hizmetleri birimi oluşturulur. Rehber(ler),
okul-aile-öğrenci, öğretmen-öğretmen ve öğrenci-öğretmen(ler) işbirliğini sağlayarak sürekli bir zeminde
rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini sunar.
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Rehberlik Hizmetleri İlkeleri

Sosyal Beceri Eğitimi ve Veli Saati

Teknoloji Sınıfları

1. PDR hizmetleri okuldaki diğer ilgililerle ve öğrencinin velisi ile işbirliği içinde ve karşılıklı anlayışla
yürütülür,

2. Gelişimsel ihtiyaç, kriz ve/veya problem durumları ele alınır,

3. Yeterli sayıda okul psikolojik danışmanı (rehber öğretmen ) istihdam edilerek bu hizmetler tüm
öğrencilere ulaştırılır,

4. PDR hizmetleri okuldaki eğitimsel süreçler bütününün tamamlayıcı bir parçasıdır,

5. Eğitsel ve mesleki yönlendirmenin amacı, kapsamı, dayanakları, ilkeleri ile yönlendirme süreci,
ilgililerin yapacağı işler ve kullanacakları araç-gereçler bilimsel çerçevede geliştirilir,

6. Yönlendirme sürecinde mesleki etik kurallar dikkate alınır,

7. Eğitsel yönlendirmenin gerektirdiği PDR hizmetlerinin öğrencilere ulaştırılması koşulu ile tavsiye
niteliğindeki yönlendirme önerisi öğrenci ve aileye iletilir.

“Sosyal Beceri Eğitimi” dersi de rehberlerle işbirliği içerisinde sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.
Özellikle ilkokul döneminde karakter gelişimine önem verilir.

1. Görevlendirilen sınıf öğretmeni rehber öğretmenle işbirliği içinde “Sosyal Beceri Eğitimi” adı altında
verilen rehberlik faaliyetlerini yürütür.

2. Öğrenci, öğretmen, yöneticiler, rehber öğretmen ve veliler arasındaki işbirliğini sağlar.
3. Veli saati uygulaması ile rehber öğretmenle birlikte öğretmen-öğrenci-veli işbirliğini ve iletişimini sağlar.

Dil öğreniminde ve diğer derslerde kullanılacak, teknolojik araç gereçlerle donatılmış sınıflar oluşturulur.
Teknoloji sınıflarında, araç-gereç açısından, genellikle bir video, bir kamera, kaset çalarlar, kasetler, CD'ler,
yazıcılar, televizyon ve internete bağlı bilgisayarlar vb. bulunur.

Teknoloji sınıflarındaki veri tabanı, öğrencilerin kendi çalışmalarındaki elektronik işlem ve veri analizi
potansiyellerini yükseltmeyi hedefler.

Teknoloji sınıfları ayrıca, dil öğretiminde, öğrencilerin, kendilerini ifade etme ve yansıtma; bunlara
paralel olarak görsel, müzikal, devinimsel estetik, resim ve yazı ile ilgili benzeri konumlarını değerlendirmelerine
yardımcı olan çoklu bir ortam sağlayarak, onların yaşam boyu dil potansiyellerini zenginleştirmelerine katkıda
bulunur.

Teknoloji sınıfları, seminer ve benzeri uygulamalarda da kullanılır.

:
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Sınıf Öğretmeni
Ortaokullarda ve tüm lise türlerinde, okul idaresi, her sınıf için en az bir sınıf öğretmeni görevlendirir.

Sınıf öğretmeni “Sosyal Beceri Eğitimi” adı altında verilen rehberlik faaliyetlerini de yürütür. Görevi, öğrencilerin
bireysel ve grup içi gelişimlerini rehber öğretmenle birlikte izlemektir. Sınıf öğretmeni öğrencilerin görüşlerini
alıp okul yöneticilerine ve ilgili diğer öğretmenlere iletir. Öğrenci, öğretmen, yöneticiler ve veliler arasındaki bu
işbirliğini sınıf öğretmeni sağlar. Bu açıdan, Sınıf Öğretmenleri, sınıf ve okul ortamını iyileştiren bir
pozisyondadırlar.Ayrıca veli saati uygulaması ile öğretmen-öğrenci-veli işbirliği ve iletişimi sağlanır.

Okul Kütüphanesi
Tüm kademe le rdek i oku l la rda , “Oku l

Kütüphanesi” oluşturulur. Kütüphanelerin yapısı, işlevi ve
mevcut kaynakları geliştirilir. Yeni kitaplar ve yeni
teknolojilerle (bilgisayarlar, internet bağlantısı, TV seti,
kaset çalarlar ve tepegöz) donatılır. Okul kütüphanelerinin
düzenlenmesi ve yönetiminde okul idaresi, personel,
öğrenci ve velilerin aktif işbirliği içinde olmaları gözetilir ve
özendirilir.
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Eğitsel Kol Etkinlikleri

Eğitici kol çalışmaları, her yıl öğrencilerin arzu ve istekleri doğrultusunda oluşturulan eğitici kollar açılarak
yürütülür.
Bu kol etkinliklerinde, bir yandan öğrencilerin beceri ve yetenekleri geliştirilirken, diğer yandan, hoşça vakit
geçirmeleri sağlanır. Yapılan çalışmalar ve eserler yıl sonunda öğrenci ve velilere sergilenir.
Eğitsel kol etkinliklerinde aşağıdaki ilkelere uyulur:

1. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak, her öğrencinin ve her öğretmenin en az bir kol etkinliğine
katılması sağlanır.

2. Öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemek için satranç, matematik, fen, felsefe; kendilerini ifade etme

becerilerinin geliştirilmesi için edebiyat, yaratıcı düşünce, basın-yayın, drama, vb. kulüpler kurularak,

öğrenciler, bu kulüplere katılmaları yönünde motive edilir. Bu kulüplerin, okulun tümüne yönelik yarışma,

panel, tartışma, seminer, gösteri, dergi ve gazete çıkarma gibi etkinlikler düzenlemeleri sağlanır.

3. Öğrencilerin estetik duygularının gelişmesini desteklemek amacıyla; resim, müzik, tiyatro, bale, folklor gibi

sanat ve kültür alanlarında, ders dışı saatlerde de eğitim verilir. Okul bünyesinde gösteriler ve sergiler

düzenlenir, olanaklar ölçüsünde, okul dışı organizasyonlara katılmaları sağlanır.

4. Öğrencilerin bedensel gelişimlerini destekleyecek spor, folklor, izcilik vb. alanlarda okul takımları ve ekipleri

kurulur, bu çalışmaları güdüleyici bölgesel ve ulusal gösteri ve yarışmalara katılmaları sağlanır.

5. Mevcut eğitsel kol etkinlikleri gözden geçirilerek, bunların rutin olmaktan kurtarılması; özellikle çevre, gezi ve

gözlem kolu gibi, sağlık ve çevre bilincini oluşturmaya yönelik eğitsel kol etkinliklerinin daha işlevsel ve verimli

hale getirilmesi amaçlanır.

6. Her kol etkinliği bir eğitmenin gözetim ve denetimi altında ve o etkinlik için yeterli sayıda öğrenciden oluşan bir

grup içinde yapılır. Takım çalışmasına önem verilir. Ancak, bireysel katkı ve yetenek ayrıca not edilerek

değerlendirilir.

7. Eğitsel kol etkinliklerinde, öğrencilerin yaptıkları işten haz duymaları, severek ve isteyerek aktif rol almaları;

bilinçli bir farkındalık ve duyarlı bir katılımcılık atmosferi içinde çalışmaları için gerekli ortam ve koşulların

yaratılmasına özen gösterilir.

Denetim
Tüm eğitim kademelerindeki okul ve öğretmenlere etkin, sürekli, yönlendirici, öğretici denetim ve

değerlendirme hizmetleri sunulur. Çoklu denetim ve kriter tabanlı denetim ve özdenetim yapılır. Bu amaçla ivedi
olarak “Eğitim Denetim Yasası” hazırlanması ve uygulamaya konması hedeflenmektedir.

45



KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

2005-06

ÖZEL HEDEFLER

EĞİTİM YÖNETİMİ (BAKANLIK) TARİH

YASA VE TÜZÜKLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ 2005-08

MÜDÜRLÜKLERİN BİLGİ TEKNOLOJİSİ İLE DESTEKLENMESİ 2005-08

AB İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 2004-05

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI 2005-06

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI 2005-06

PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 2005-07

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULAMAYA KONULMASI
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ÖZEL HEDEFLER

OKUL ÖNCESİ TARİH

2005-07

TEMEL EĞİTİMİN 48 AYDAN BAŞLAMASI 2006-07

ZORUNLU TEMEL EĞİTİMİN 60 AYDAN BAŞLAMASI 2006-07

OKULLAŞMA ORANININ ARTIRILMASI 2005-08

İLKÖĞRETİME BAĞLI OKUL ÖNCESİ BİRİMİN OLUŞTURULMASI 2006-07

PROGRAMLARIN ÖĞRENCİ MERKEZLİ ANLAYIŞ ÇERÇEVESİNDE

YENİDEN DÜZENLENMESİ
2004-06

OKULLARLA İLGİLİ VİZYON VE MİSYON BELİRLENMESİ 2004-06

PROGRAMLARA UYGUN KİTAPLARIN YAZILMASI VEYA ALINMASI 2005-08

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK

ÖĞRETMENLERİN HİZMET BAŞINDA EĞİTİLMESİ

47



KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

ÖZEL HEDEFLER

TEMEL EĞİTİM TARİH

PROGRAMLARIN ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM ANLAYIŞINA VE
TEMEL EĞİTİM SÜRESİNE GÖRE YENİDEN DÜZENLENMESİ

KIBRIS TARİHİ DERS PROGRAMI
KIBRIS COĞRAFYASI DERS PROGRAMI
SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMI
MATEMATİK DERS PROGRAMI
İNGİLİZCE DERS PROGRAMI
YURTTAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERS PROGRAMI
BİLGİSAYAR DERS PROGRAMI
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS PROGRAMI
ÇEVRE DOĞA TRAFİK DERS PROGRAMI
REHBERLİK HİZMETLERİ PROGRAMI
FEN BİLGİSİ DERS PROGRAMI
MÜZİK DERSİ PROGRAMI
RESİM DERSİ PROGRAMI
BEDEN EĞİTİMİ DERS PROGRAMI

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

TEMEL EĞİTİME GEÇİŞ 2005-06

2004-08
2004-08
2004-08
2004-08
2004-08
2004-08
2004-08
2004-08
2004-08
2004-08
2005-08
2005-08
2005-08
2005-08

PROGRAMLARA UYGUN DERS KİTAPLARININ YAZILMASI 2004-08

İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI
VE UYGULANMASI 2005-08

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK
ÖĞRETMENLERİN HİZMET BAŞINDA EĞİTİLMELERİ 2004-07

“PERFORMANS DEĞERLENDİRME” UYGULAMALARINA BAŞLANMASI 2005-06

HER ÖĞRENCİYE VE HER ÖĞRETMENE E-MAİL ADRESİ VERİLMESi 2005-07
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ÖZEL HEDEFLER

ORTA EĞİTİM (LİSE) TARİH

2005-07

LİSE DÖNEMİNDEKİ ÇAĞ NÜFUSUNUN YAŞ ARALIĞININ
16-18 ÇEKİLMESİ

2005-08

16-18 YAŞ GRUBUNDA OKULLAŞMA ORANININ ARTIRILMASI
2005-08

LİSELERİN BÜNYESİNDEKİ 9. SINIFLARIN TEMEL EĞİTİME ALINMASI
2005-08

ÖĞRENCİLERİN %50'SİNİN LİSELERE DEVAM EDECEK ŞEKİLDE
YÖNLENDİRİLMESİ

2005-08

OKULLARIN VİZYON VE MİSYONLARININ BELİRLENMESİ 2005-08

PROGRAMLARA GÖRE KİTAPLARIN YAZILMASI VEYA BELİRLENMESİ
2005-08

PROGRAMLARIN ÖĞRENCİ MERKEZLİ BİR ANLAYIŞLA
YENİDEN DÜZENLENMESİ 2004-08

PROGRAMLARA UYGUN MATERYALLERİN VE ALT YAPI
DONANIMLARININ HAZIRLANMASI 2004-08

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM ANLAYIŞI
ÇERÇEVESİNDE HİZMET BAŞINDA EĞİTİLMESİ

2004-08

HER ÖĞRENCİYE VE HER ÖĞRETMENE E-MAİL ADRESİ VERİLMESİ
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KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

ÖZEL HEDEFLER

ORTA EĞİTİM MESLEKi TEKNİK LİSELER TARİH

2005-07

ÖĞRENCİLERİN %50'SİNİN MTÖ LİSELERİNE DEVAM ETMESİ 2004-08

OKULLARIN VİZYON VE MİSYONLARININ BELİRLENMESİ 2004-08

OKULLARIN MATERYAL VE TEKNİK DONANIM YÖNÜNDEN

GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
2004-08

MODÜLER (BİREYSEL) EĞİTİM SİSTEMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
2004-08

MTÖ PROGRAMLARININ ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE

YENİDEN DÜZENLENMESİ
2004-08

PRATİK SANAT OKULLARININ MESLEK LİSELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
2004-08

MÖDÜLER EĞİTİM SİSTEMİNİN YAYGIN EĞİTİMLE

İLİŞKİLENDİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI
2004-08

OKULDAN İŞ HAYATINA GEÇİŞİN KOLAYLAŞTIRILMASI 2004-08

HER ÖĞRENCİYE VE HER ÖĞRETMENE E-MAİL ADRESİ VERİLMESİ
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ÖZEL HEDEFLER

ÖZEL EĞİTİM TARİH

HER ÖĞRENCİYE VE HER ÖĞRETMENE E-MAİL ADRESİ VERİLMESİ

OKULLARIN VİZYON VE MİSYONLARININ BELİRLENMESİ 2005-06

ÖZEL EĞİTİM ALMASI GEREKEN ÇOCUKLARIN NORMAL
GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARLA BİRLİKTE EĞİTİM
GÖRMELERİNE OLANAK SAĞLAYACAK MEKAN, DONANIM
VE PROGRAMLARIN OLUŞTURULMASI

2004-08

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARININ, ÖZEL EĞİTİM GÖREN TÜM
ÖĞRENCİLERE MESLEK BECERİSİ KAZANDIRACAK ŞEKİLDE,
UYGULAMALI OLARAK DÜZENLENMESİ

2004-08

ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN REHBERLİK
VE DANIŞMANLIK YARDIMLARINI OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM
ÇAĞINDAN İTİBAREN ALMALARININ SAĞLANMASI

2004-08

2005-07
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI








