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NORVEC’TE SON DEGi§IKUKLER I§lGlNDA 6GRETMEN 
YETISTIRME SISTEMI 

 
УДК:370-9/4 

 
Bu gahgmada Norveg ’te ogretmen yetiftirme sistemi var 

oldugu bigimiyle betimlenerek ele alinmujtir. Alan yazm 
taramasi yoluyla elde edifen veriler, betimsei, analiz, 
karpla^tirma, sentez ydntem ve tarama modeli kullamlarak gal 
if та gergekle$tirilmistir Ara$lirmada ilk olarak Norveg 
egitim sisteminde ogretmen yetiftirmenin tarihi geligimi ele 
ahnmiftir. Doha sonra ogretmen yetiftiren programlarin yapisi, 
igerigi ve programlara bayvuru kofullari tanitdmigtir. 
(^altgmada ogretmen yetiftiren programlardan mezun olan 
ogretmen aday- larinin meslege ahnma bigimi. meslekte 
uzmanlajma ve hizmet igi egitim konulari incelenmigtir. Ayrica 
ogretmenlerin ozltik haklart, maaflari ve dgretmenlerle ilgili 
son istatistiki bilgilere yer verilmiftir Araftirma. Norveg 'te 
Ogretmen yeti$tirme sisteminde yapilan yeni egitim 
uygulamalanm tanitarak bu uygulamanin Tiirkiye egitim 
sisteminde ogretmen yetijtirme sistemi ile karftlagtirilmastna 
olanak saglamasi agisindan dnemli gorulmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Norveg egitim sistemi, 

Ogretmen yetijtirme sistemi. 
GlRIS 
Norveg, Kuzey Avrupa’da bir anayasal 

demokrasldir. Devlet başkam kraldir. Hilkllmet ba$kani 
ba$bakandir. Dike 1884 yilinda parlamenter sisteme 
gegmi$tir. Dike 19 ilge ve 430 belediyeye aynlmi$tir. 
2008- 2009 verilerine gOre Ulkenin ntifusu 4 799 252, 
gayrisafi milli hasilasi 295,2 milyar €, ki$i ba$ina dtl§en 
milli gelir 61915 €, nllfus arti$i yillik yllzde 1,3 olarak 
hesaplanmijtir. Ulkede ortalama ya§am sQresi 
kadinlarda 83, erkeklerde ise 78 yildir. Resmi dili 
Norvegge’dir. Bazi bdlgelerde Sami Dili de resmi dil 
olarak kabul edilmi§tir. Halkm gogunlugu kendisini 
Hiristiyan olarak tammlamaktadir. Norveg’te % 6,2 
hiq:bir dini topluluga mensup olmayan ve yakla$ik % 
5,9 diger dini topluluklara mensup insan ya$amaktadir. 
Geri kalan kisim ise Hiristiyanlik dinine mensuptur 
(http:// www. norway. org.tr). 

Ulkede Ogretmenlerin egitimi konusunda karar 
alma organi Egitim ve Ara$tirma Bakanligidir. Bakanhk 
in Onemli danijma organlari; Norveg YUksek Ogretim 
Kurumlan Birligi Ajansi, Ogretmen Egitimi Ulusal 

Konseyi ve Bagimsiz Norveg Egitimde Kalite 
Gflvence Ajansf dir (Eurydice, 2009/2010, 126). 

Merkezi hUkttmete kar?i, egitimden, bOlgesel 
kademede kantonlardaki “Ulusal Egitim BUroiarf 
sorumludur. Kanton ve belediye yetkililerinin koor 
dinatOrlllgUnde, Ulusal Egitim BQrolarinin, genglerin 
okul ihtiyaglarim kar^ilama, yeti^kinlerin egitime 
adaptasyonu saglama gOrevleri vardir (Kasapgopur, 
2007,217). 

Norveg’te; okul Oncesi Ogretmenleri okul Oncesi 
kurumlarda, genel Ogretmenler ilkogretim ve orta 
Ogretimin alt kisminda, 5 yillik entegre master 

derecesi mezunu Ogretmenler (lektor) ilk ve 
ortaOgretimin tQm alanlarinda galijabilirler. Sami Dili 
Ogretmenleri Sami gocuklarin egitiminde gali$maktadir. 
Ve i$itme engelli Ogrenciler igin yeti§tirilmi? 

Ogretmenler de vardir. lşaret dili Norveg’te resmi dildir 
(Eurydice, 2009/2010, 126). 

Bu gali$mada Norveg'in Ogretmen yetijtirme 
sisteminde yer alan organlari ve gOrevlerini. Ogretmen 
yeti?tirmenin tarihi, Ogretmen yetijtirme programlannin 
igerikleri, Ogretmenlerin istihdam ve OzlUk haklari 
konularindaki uygulamalar ve konuyla ilgili son 
degi§iklikler ele almmi$tir. 

Araştirmanin Amaci 
Norveg’te Ogretmen yeti$tirmenin tarihi geli§imi 

ve son yillarda yapilan dUzenlemeleri gOz OnUnde 
bulundurarak Ogretmen yeti$tiren programlarin 

igerigini ve yapismi tanitmak, Ogretmenlerin meslek 
igindeki egitimi, geli§imi ve uzmanla$masi konusunda 

uygulamalari tanitmak amaglanmijtir. 
Araştirmanin Onemi 
Norveg Ogretmen yeti$tirme sisteminde son yapilan 

dllzenlemelerin getirdigi yeni uygulamalar tamtilarak, 
TOrkiye ve Kirgizistan’daki Ogretmen yetijtirme 
arşuaştinlmasina olanak saglamasi a?ismda Onemli 
gOrulmektedir. 

YOntemi 
Bu arajtirmada Norve?’te Ogretmen yeti?tirme 

sistemi var oldugu bifimiyle betimlenerek ele alinmi?tir. 
Ara§tirmada kullamlan veriler alan yazin taramasi 
teknigi ile elde edilen veriler betimsel, analiz, 
kar?ila?tirma yOntem ve tarama modeli kullamlarak 
ger9ekle§tirilmi§tir. 

Ulkede Ogretmen Yeti$tirmenin Tarihi 
Okuldncesi ogretmeni egitimi i?in ilk ulusal 

program 1935 yilinda yapilmi?tir. Bunun i?in Oslo’da 
Qocuk Refah Akademisi kurulmu$tur. 1935 den бпсе 
Norve^li kadinlar Isve?, Almanya ve Danimarka’da 
Froebel Enstitillerinde hem$ire ya da Ogretmen olarak 
egitim aliyoriardi. 1945 yilmda dOrt Ozel egitim kurumu 
daha a?ilmi$tir. Bunlardan U9U daha sonra kapatilip 
kolejlerle birlejtirilmijtir. GtlnilmQzde sadece Queen 
Maud Koleji devam etmektedir. 1970’lerde okulOncesi 
Ogretmenlerin in egitimine yOnelik 90k sayida bolgesel 
egitim kolejleri programlari a?ildi. 1980’den itibaren bu 
programlar iki yildan U9 yila 9ikartildi ve yUksek 
Ogretimin bir par9asi olarak kabul edildi. Daha sonra 
1995 yilmda yeni mUfredat kabul edildi. Ve son olarak 
2004 yilmda mUfredat gOzden ge9irilerek yeni ulusal 
program uygulamaya konulmu$tur. 

ilkogretimde birinci basamak i9in ilk defa 
Ogretmen egitim kurumu 1826 yilmda kurulmu$tur ve 
1994 yilma kadar egitim vermeye devam etmi$tir. 
Kurum 1994 yilinda bir Universitenin par9asi haline 
getirilmi§tir. 20. yUzyilin ba$mda Ust ortaOgretim 
belgesi sahipleri 1 yillik, diger Ogrenciler ise 3 yillik 
egitimden sonra Ogretmen olurlardi. Daha sonra bu 
programlar 2 ve 4 yila uzatildi. 1992’den itibaren genel 
Ogretmenlik egitimi 4 yillik bir programa 
dOnU$tUrUlmU?tUr. 1981 yilinda Ogretmen egitimi 
kolejleri diploma veren kurumlar haline gel mi? ve bu 
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jekilde ytiksek Ogretime entegre edilmijlerdir. 1994 
yilmda Ozel olanlar hari9 diger tUm kolejler 
Universitelerin bir par9asi haline getirilmi?tir. Son 
olarak 2001 yilmda Kalite Reformu ile genel 
Ogretmenlik egitimi 4 yil olarak kararla$tirilmi$tir. 2004 
yilmda egitimi gU9lendirmek iin mUffedatta 

dUzenlemelere gidilmijtir. 2009 yilmda Egitim ve 
Ara$tirma Bakanligi Ogretmen yeti$tirmede yeni 

bir program olu?turmu$tur. Bu programa gOre 
Ogretmenlerin birinci kademe, ikinci kademe ve 
ortaOgretim kariyerleri arasmda se9im yapmasi 
gerekmektedir. Bu degi?imle, yeni Ogretmen egitiminde 
sinirli yetki ile копи konsantrasyon arti$i 
hedeflenmektedir. Ve Ogretmene uygulama ve ara$tirma 
tabanli bir temel kazandirilmak istenmektedir. 

OrtaOgretim Ogretmenligi 1836 yilmdan sonra 
ba$lami? ve bu Ogretmenlerin yeti?tirilmesi sUrekli 
tartijma konusu olmujtur. Bu tartijmalann sonucu olarak 
1907 yilmda Oslo Universitesinde Ogretmen egitim 
kurslari a9ilmi$tir. 1993 yilma kadar Universitelerde bir 
dOnemlik Ogretmen egitim kurslari ile saglanmi?tir. Son 
olarak 2-5 yillik entegre mastir dereceleri haline 
getirilmijtir (Eurydice, 2009/2010, 126). 

Ogretmen Yeti$tiren Programlara Ba$vuru 
Ko$uIlan 

OkulOncesi Ogretmenlik egitimi i9in giri? jartlan, 
genel yUksek Ogrenime giri? $artlari ile aynidir. Yani 3 
yillik lise Ogrenimini tamamlami? olmasi ve bazi 
derslerde belirli puanlarla mezun olmu? olmasi 
yeterlidir. Genel Ogretmenlik i9in liseden mezun olma 
notu 3’ten yUksek olmalidir (6’lik sisteme gOre). Ve 
Norve9 Dili ve Matematik derslerinde minimum puamn 
Uzerinde olmalidir. 

Mesleki Ogretmen egitimi i9in $artlar ise; ticaret 
belgesi, ziraat belgesi veya ba?ka bir mesleki yeterlilik 
belgesi, iki yil ilgili mesleki deneyim ve genel yUksek 
Ogretime giri? nitelikierini ta$imalidir (Eurydice, 
2009/2010, 131). 

MUfredat, Ozel Beceriler ve Uzmanla$ma 
OkulOncesi Ogretmenligi i9in 3 yillik, farkli 

ilkogretim ve ortaOgretim Ogretmenleri i9in 4 yillik, 
pratik ve estetik konularinda Ogretmenlik i^in 4 yillik, 
Beden Egitimi Ogretmenligi i9in 3 yillik, Sanat ve el 
sanatlari Ogretmenligi i9in 3 yillik, mUzik, drama ve 
dans Ogretmenlikleri i9in 3 yillik programlar ve alan 
Ogretmenleri i9in 5 yillik entegre yUksek lisans 
programi uygulanmaktadir. 2001 yilinda kararla§tirilan 
reforma gOre, 2003 yilmdan itibaren mUfredatlarda bazi 
uygulamalar hayata ge9irilmi§tir. Egitim kurumlannm 
Ogrenci se9imi ve program hazirlamasmda bazi esneklik 
ve OzgUrlUkler taninmi$tir. Ogrencilerin egitim 
sirasmda yakin temas kurmalari, yeteneklerinin 
gelijimine daha fazla Onem verilmesi ve ya$am boyu 
egitim perspektifi gOz OnUne alinmasi gerektigi 
kararla?tirilmi?tir. 

OkulOncesi Ogretmenligi programi 180 kredidir. 
Bu programda pratik ve didaktik egitimi, drama, sanat, 
mUzik, doga bilimleri ve matematik alanlarmda egitim 
verilmektedir. Din ve etik, Norve9 ya da Sami Dili 
9ali5malarmdan birisinde derinlemesine 30 kredi 
almalidir. Ayrica 20 hafta boyunca bir okulOncesi 
okulda uygulama yapmalidir 

ilkogretimde 9ali?acak genel Ogretmenler 240 kredi 
almalidir. Bu programda giren Ogrenciler, bir bu9uk yil 
temel derslerde egitim (Norve9 dili, matematik, din ve 
ahlak, okuma-yazma ve metodolojik 9ali$ma konulari), 
bir dOnem zorunlu egitim teorisi, programm ilk U9 
yilmda 20-22 hafta gOzlem altinda okullarda uygulama 
ve dOrdUncU yil i§ pratigi yapmalidir. Ve ayrica iki yil 
zorunlu dersler arasmdan se9ilen istege bagli derslerde 
derinlemesine 9ali?malar yapmalidir. 

OrtaOgretim Ogretmenligi programi 180 kredilik 
programdir. Burada Ogrenciler temel dersler, ahlaki ve 
dini konularla ilgili dersler ve kendi alamnda 
derinlemesine dersler almaktadir. Ayrica 12-14 hafta 
denetim ve gOzetim altinda egitim pratigi yapmalidir. 
OrtaOgretimin Ust kismindaki genel ve akademik ders 
Ogretmenlerine bir yillik egitim teorisi ve pratigi 
programi uygulamr. Burada konferans ve grup 
9ali?malari kullanilir (Eurydice, 2009/2010, 131). 

Sertifikalar ve Meslege Alinma 
Olkede “genel Ogretmenlik” sistemi vardir. ilk ve 

ortaOgretim Ogretmenleri genel Ogretmen adiyla mezun 
olurlar. OkulOncesi к olmalidir. 1997 yilmda zorunlu 
egitime ba$lama ya$i| 7’den 6’ya indirilmesinden sonra, 
okulOncesi Ogretmenlerine 1. siniflarda ders verebilme 
hakki tanmmi?tir. 2008 yihndan itibaren ise okulOncesi 
Ogretmenlere 1 yilhk uzmanlikla ilkogretim Ogretmeni 
olabilme hakki verilmfctir. 

Genel Ogretmen egitimi sertifikasina sahip 
Ogretmenler ilkogretim birinci siniftan ortaOgretim 
onuncu sinifa kadar ve yeti$kin egitiminde her dUzeyde 
9ali§abilirler. Ek olarak bir yil daha egitim alan 
Ogretmenler ise ilkogretimin ilk dOrt yili hari? tllm 
derecelerde egitim verebilir. 

OkulOncesi, ilkogretim ve alt ortaOgretim 
derecesinde ?ali$an Ogretmenleri belediyeler istihdam 
etmektedir. Ost ortaOgretim dereceierinde egitim veren 
Ogretmenleri ise il9eler istihdam etmektedir. Bu 
kurumlar Ogretmenin profesyonellik derecesine gOre 
Ucret belirler. Galijma kojullari. kanunlara gOre 
9ali$anlarm fiziksel ve psikolojik gereksinimlerini 
minimum Ol9ade kar$ilamali ve Ogretmene ara?tirma 
lilmesi i9in olanak tammasi gerekir. TUm iki cmsin de 
temsil edilmesi saglanmalidir. Bu atamalarda esastir 
(Eurydice, 2009/2010, 138). 

Norve9’te okul yOneticiligine atanma kriterleri 
incelendiginde. okul yOneticilerinin Ogretmenler 
arasindan se9ildigi gOrillmektedir. MUdUr adaylari. 
Once mtldtlr yardimcisi daha sonra ise mUdUr 
olmaktadir 2000 

tecrtlbesinin olmasi zorunlulugu varken 
gUnUmUzde diger beklentileri karjilayan ve egitinjsel 
yeterlilige ve liderlik becerilerine sahip diger ki$iler de 
okul yOneticiligi pozisyonuna ba?vurabilmektedir 
(BingOl, 

M., Hacifazlioglu. 0, 201!, 866). 
Hizmet ii Egitim 
Hizmet i9i egitim, mesleki ve pedagojik arka plan 

gUncellenmesi ve yenilenmesini ama9lar. Olkede hizmet 
i9i organizasyon i^erik ve yOntemleri esnektir. 
Ogretmenler igin hizmet igi egitime katilmak bir 
zorunluluk olmakla birlikte, egitim kurumlari hizmet i^i 
egitimi tejvik etmekte ve yardimci olmaktadir Ancak son 
yillarda bazi belediyelerin ekonomik yetersizliginden 
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dolayi bazi Ogretmenler katilamamakta ya da masraflari 
Ogretmen Odemek zorunda kalabilmektedir. Hizmet i9i 
egitim 9e$itli kurumlarda verilebilmekte ve resmi olmasi 
?art degildir. OrganizatOr; yerel egitim yetkilileri, 
Ogretmen demekleri, bolgesel egitim yetkilileri, ulusal 
konseyler veya milli egitim kurumlari olabilir. Kurs 
programlari zorunlu olabildigi gibi ek gOrevler hak 
kazanmak i9in ve ki?isel geli$im ama9li olabilir. Kabul 
$artlari kursun ttlrtlne gOre degi$ebilir (Eurydice, 
2009/2010, 143). 

Finansman ve Ozlttk Haklari 
Ogretmenlere verilen Ocretler; Ulusal kurumlar, 
I 9alijma OrgUtleri ve bazi okullarda veli i$birligi 

ile olu?turulan fonlardan saglamr. Ve il^e yOnetimleri 
ile belediyeler tarafindan objektif bir dagilim modeli ile 
dagitihr. Ogretmenlerin maajlari btlytlk 0l9tlde pozisyon 
ve kideme baglidir. Performans da ktl^Uk 0l9tlde I 
etkilidir. En dU$Uk kidem 0, en yllksek kidem ise 16. 

397563 NOK (57046-71120 USD), dOrt yil 
Ogretim gOrmU? ilkogretim ve alt ortaOgretim 
Ogretmenleri 352102- 442702 NOK (62987-79195 
USD), 5-6 yil Ogrenim gOrmU? list ortaOgretim 
Ogretmenleri (lektor) 384099- 496000 NOK (68711-
88729 USD) arasi maa? almaktadirlar (Eurydice, 
2009/2010T 147). 

Ulkede 2002 yilinda degi§tirilen 9ah$ma sOresi 
anla$masina gOre; yilhk 9ali$ma siiresi 1687,5 saattir. 
Haftalik saat ortalama; ilkogretimde 26 saat, alt 
ortaOgretimde 21-25 saat, Qst ortaOgretimde 16,3- 23,5 
saattir. Ayrica Ogretmenler haftada 5 saat, toplamda ise 
150 saat planlama vb. toplantilar yaparlar. Genellikle 
tarn gtln 9ah§irlar, fakat part-time 9ali$anlar da vardir. 
Ogretmenlerin yilhk toplam 25 i?gUnU (5 hafta) tatil 
hakki vardir. 

Ogretmenlerin i$ten 9ikanlmasi son derece nadirdir. 
Son otuz yil i9inde birka9 Ogretmen i§ten 9ikarilmi$tir. 
Onlar da fa$ist propaganda veya OrgUtlenme yapmakla 
su9lanan Ogretmenlerdir. 

Norve9 kanunlanna gOre, Ogretmenler Kamu 
Hizmeti Emeklilik Fonuna otomatik olarak tlyedirler. 
Genel emeklilik ya§i yetmi?tir. altmijdOrt ya da 
altmi$yedi ya$larinda da emekli olunabilmektedir. 
Emeklilik maa?i 9ali$an maa$larinm ortalama % 66’si 
kadardir (Eurydice, 2009/2010, 149). istatistik (2009-
2010) Zorunlu egitim kurumlarinda 18044 erkek, 48202 
kadin olmak Uzere toplam 66296 Ogretmen 
9afi$maktadir. Ost; ortaOgirtimde 12827 erkek, 12152 
kadin olmak Jzere toplam 24079 Ogretmen 
9alijmaktadir. <^aii$an Ogretmenlerin ya? gruplarina 
bakildiginda; 46 ya$in Uzerindeki Ogretmenlerin oram 
zorunlu Ogretim kurumlarinda % 44. Qst ortaOgretim 
kurumlarinda % 59,5 tir (Norwegian Social Science Data 
Services, 2010). .SONUQ 

Norve9 egitim sistemi; genel hatlari merkezi 
yOnetim tarafindan olu$turulan, egitim Ogretim 
uygulamalari koiiilarda yerel yOnetim ve egitim 
kurumlarina gem? yetkiler veren bir Ozellige sahiptir 
Ozellikle okul Oncesi, ilkogretim, orta Ogretim, lise, 
meslek ve yeti?kin egitimi hususlarmda yerel yOnetim 
odakli bir sistemdir. YQksek Ogretimde yerel ihtiya9lar 
gOz OnUnde bulundurulmakla birlikte, son yillarda 
Bologna slirecine dahil olunmasiyla sistemin bu stlrece 
uydurulmasi 9ali5malari devam etmektedir. Bu 

baglamda vOksek Ogrenim programlarinm Ogrenim 
sUreleri, kredi sayisi ve program i9erikleri Bologna 
anlajmasinda olu?turulan kurallara gOre 
dQzenlenmektedir. Ggretmen yeti?tiren yQksek 
Ogrenim programlari da bu sUrece uyumlu hale 
getirilmektedir. 

Norve’te yerel yOnetimler egitim sisteminde 90k 
Onemlidir. Her belediye okul sisteminin i?leyi?ini 
dQzenlemekle gOrevlidir. Bunun i9erisinde 
Ogretmenlerin i?e alinmasi, finansmani, OzlUk 
haklarmin en iyi bi9imde saglanmasi da belediye ve 
yerel yOnetimlerin sorumluluklari arasindadir. Ayrica 
Ogretmenlerin denetiminde de merkezi yOnetimle 
birlikte sorumludur. Bu durum Ulkede sorunlarin 
yerinde gOrtllmesi, Bdenetlenmesi ve 90zUmlenmesi 
a9isindan Onemlidir. 

Norve;’te ogretmen yetiftirmenin tarihine 
bakildiginda diger ^agda? Ulkelerle aym dbnemlerde 
bafladtgt gOrtilmektedir. Bu ge?en 150 yillik sQre 
igerisinde Ogretmen yetiftirme sisteminde (like fartlari 
g6z fintlnde tutularak yerinde ve zamaninda 
degi§iklikler yapilmasiyla fagda? bir Ogretmen 
yetiftirme sistemine sahip oldugu sOylenebilir. 

Tttrkiye ve Kirgizistan’la karfilajtirdigimizda 90k 
farkli bir Ogretmen yetiftirme sistemine sahip oldugu 
gOzlenmektedir. Ogretmen yetiftirme programlarinda 
alan derslerinden 90k Ogretmenlik meslegi, klllttlr 
egitimi, ara$tirma ve uygulamaya daha fazla Onem 
verilmektedir. Bu durum Ogretmenlerin meslege 
ba§lamalari amnda kendilerini daha hazir ve donanimh 
hissetmelerini saglamada etkin olabilmektedir. Ayrica 
Ogretmen yetiftiren programlarm ara§tirma, uygulama 
ve proje (lretme temelli olmasi; Ogretmenlerin bu 
konularda tecrilbe sahibi olmastna ve Ogrencilerin de bu 
temelde yetiftirilmesinde Onemli etkiye sahiptir. 
Ogretmen adaylarimn “genel Ogretmen” adi altinda 
mezun olmasi onlarin istihdam jansim artirmakta ve 
okullarda bazi alanlarda Ogretmen a9igmin olu§masimn 
Onilne ge9mektedir. Fakat bu durum Ogretmenlerin alan 
bilgisi konusunda eksiklik yajamasina neden olabilir. 
Ogretmenin ders verdigi alanda kendisini yetiftirmesi 
i9in daha fazla 9aba gOstermesi gerekebilir. Bu sorunun 
giderilmesi i^in programlardaki alan derslerinin agirhgi 
biraz artirilabilir. Tilrkiye’de bazi Ogretmenlik 
alanlarmda a§iri yigilma, bazi alanlarda ise Ogretmen 
ihtiyaci bulunmaktadir. Bu sorunun 90zUmttnde 
Norve9’teki genel Ogretmenlik sistemi Omek almabilir. 
Mevcut Ogretmenlerden en verimli bi9imde 
yararlanilmasi saglanabilir. 

Hizmet i9i egitimin zorunlulugu ve yogunlugu 
Ogretmenlerin kendilerini yenilemesi ve gilntln 
ihtiya9larma cevap verebilmesi a9isindan Onemlidir. 
Fakat son yillarda ekonomik krizin de etkisiyle 
Ogretmenlerin hizmeti9i egitimlerinin saglanmasinda 
yeterli kaynak ayrilamamasi, bazi yerlefim yerlerindeki 
egitim kurumlannin merkezi bOlgelere uzak olmasi, 
buradaki Ogretmenlerin hizmeti9i egitime ula$malarinda 
sorun tejkil etmektedir. Bu durumda Ogretmen ler 
masraflari kendileri karftlamak zorunda kalabilmekte 
veya Ogretmenlerin 0 hizmete ula$masma engel 
olabilmektedir. 

ayhk ucretlerine bakildiginda Diinyada en iyi копит 
olan Ulkelerden birisi oldugu gOrulmektedir. Ulkede 
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Ogretmen sendikalarinin etkin olmasi, tUm 
Ogretmenlerin bu Orgiitlenmenin i9erisinde olmasi 
onlarin kendi haklarmi koruma ve yeni haklar elde 
etmelerinde son derece Onemlidir. Bununla birlikte 
illkenin ekonomik durumunun eskisi kadar iyi olmamasi, 
dtinya ortalamasma gOre yiiksek Ocretle 9altfmalarma 
kar?m tllkedeki pahalihgin artmasi Ogretmenleri 
ekonomik olarak zorlamaktadir. Ogretmen ler ekonomik 
alanda daha fazla desteklenmelidir. 
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