
بسم هللا الرحمن الرحیم

معرفی نظام آموزشی ترکیه





موقعیت جغرفیایی

این کشور در جنوب غرب اروپا و 

ی شرق آسیا قرار گرفته و درواقع پل

است میان اروپا و آسیا

میلیون نفر و روبه 74: جمعیت

افزایش

درصد 2درصد مسلمان و 98: دین

مسیحی و دیگر ادیان

ترکی: زبان رسمی



نمایی از شهر استامبول



ترکیهآموزش در 

(سیستم مدرسه ای)رسمی 

آموزش پیش دبستانی

آموزش ابتدایی

آموزش متوسطه

آموزش عالی

غیررسمی



آموزش مذهبی

دانشکده ی الهیات

مدارس قرآنی

(مدارس مربوط به آموزش طالب و واعظ)مدارس امام خطیب



آموزش پیش دبستانی

 اکـثـرا خصـــوصــی)6-5کودکان )مراکز پیش دبستانی

کودکستان ها

مهد کودک ها

، نگهداری کودکان در این مراکز برای فراهم کردن ( 5-0)مهدکودک ها و کودکستان ها 

آموزش پیش دبستانی



اهداف پیش دبستانی

پیشرفت فیزیکی ،روحی و عقالنی1)

مطمئن شدن ازینکه کودکان زبان ترکی را خوب صحبت میکنند2)

ایجاد احساس وابستگی به سرزمین مادری،پرچم کشور،ملت ترکیه3)

کودک با تجربه ارزش ها را کسب کند4)

داشتنن  رفتاری همراه با عشق و احساس5)

نبود هیچگونه  فشار برکودک  در انجام فعالیت های آموزشی 6)



یآموزش ابتدای

(14-6)اجباری و رایگان برای همه •

سال به طور پیوسته8به مدت •

:شامل•

مدارس آموزش ابتدایی

کالسهای آموزشی جبرانی

مدارس و کالس برای کودکان استثنایی



اهداف آموزش ابتدایی

استای ایجاد دانش پایه،مهارت،تبدیل کودک ترک به شهروندی خوب و پرورش در ر1)

اخالقیات

آماده شدن برای زندگی و آموزش در سطح های باالتر2)

ایجاد محیط آموزشی تحقیقاتی،مولد و موثر3)

ایجاد محیط های آموزشی و فوق برنامه4)

تهیه برنامه5)



یارزشیابی تحصیل

طبق فعالیت های کالسی: سه سال اول ابتدایی •

حداکثر دو آزمون کتبی برای ارزشیابی برگزار میشود: چهارم و پنجم •

حداقل دو آزمون کتبی و یک شفاهی برای هر درس: ششم تا هشتم •

 اعطا میشودبه دانش آموزی که این مقاطع را با موقیت تمام میکنند گواهینامه ای



آموزش متوسطه

(ساله41H(   )3-33)دبیرستان های عمومی               ساعت آموزش متغیر•

(ساله4)دبیرستان های فنی و دبیرستان های حرفه ای •

:انتخاب رشته سال دوم ،رشته ها-----دبیرستان های عمومی

تربیت بدنی-آموزش هنری-زبان های خارجه-علوم اجتماعی-ریاضی-ادبی-علوم طبیعی

ساله ، افرادی با صالحیت برای مشاغل مختلف3دبیرستانهای حرفه ای              



هدف مقطع متوسطه

دبیرستان های عادی             آماده کردن دانش آموز برای ورود به •

دانشگاه

دبیرستان های حرفه ای            تربیت نیروی انسانی در حهت •

برخورداری از 

قابلیت برای حرفه های مختلف و آماده کردن برای ورود به دانشگاه



آموزش عالی

«بــولونیـــــــا»این نظام مطابق با سیستم آموزشی موسوم به 

که یک سیستم هماهنگ آموزشی در میان کشورهای اروپایی است

این نظام با کوتاه کردن دوره های کارشناسی به حداکثر سه سال و 

.کارشناسی ارشد به حداکثر دو سال ، یک نظام آموزشی واحد ارائه میکند



ساختار موسسات آموزش عالی

 (دولتی و غیر انتفاعی ) دانشگاهها

موسسات عالی فن آوری

مدارس فنی و حرفه ای

آکادمی های پلیس و ارتش



ج علمیرمدا

 (سال 2:مدت تحصیل)فوق دیپلم

 (سال4)کارشناسی

 (سال 2) کارشناسی ارشد

 (سال 4) مقطع دکترا



آموزش معلمان

:کالج های تربیت معلم •

آموزش اولیه ، آموزش تدارکاتی ، ) معلمین ابتدایی : دو ساله 

(تدریس عملی 

متوسطه: سه ساله 

تدریس در لیسه ها: چهارساله 

معلمان ابتدایی و متوسطه حتما باید مدرک لیسانس داشته باشند



مدت زمان تدریس

ساعت در هفته30: سال اول 5ابتدایی •

ساعت در هفته24( : ششم تا هشتم) مقدماتی متوسطه•

ساعت در هفته15: تکمیلی متوسطه •



سیستم نمره دهی

(عالی ) 5

(خوب ) 4

(رضایت بخش ) 3

(قبول ) 2

(مردود ) 1

نمــــــــره صــــــــفر ندارنــــــد•



2000پروژه 

سال افزایش یافته ،این 8ساله بوده االن به 5برای اینکه دوره ابتدایی قبال 

(برای کمک به دستیابی اهداف آموزش ابتدایی)پروژه به اجرا در آمده است

:این پروژه شامل

یالتوزیع لباس،کیف و کتاب و دفتر درمیان دانش آموزان فاقد امکانات م

ی فراهم کردن امکانات آموزش زبان تا اینکه کودکان حداقل یک زبان خارج

(در مقطع ابتدایی)را یاد بگیرند



که در بعضی مدارس شهرهای بزرگ انجام )حذف حالت دو شیفتی

(میشود

فر کاهش تدریجی تعداد دانش آموزان در کالس و رساندن تعداد به سی ن

2000تا سال 

 فراهم کردن امکانات آموزشی برای دانش آموزان ساکن مناطق نا

مساعد و دور افتاده

ایجاد مدارس شبانه روزی (CYIBO )ومدارس پایه شبانه روزی(PIO  )

هزیــنه دولـــــتبه 



با تشکر از توجه شما


