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образователна система представяме две основни темиобразователна система представяме две основни темиобразователна система представяме две основни темиобразователна система представяме две основни теми: 

• Как се развива образователната система на Турция по отношение на 
Стратегията "Образование в Европа 2020"? 

• Дейности, проекти и кампании, подпомагащи реформите в различните нива 
на турското образование 

 

 

Продължаващи реформи и разработвани политики  

Принципно вече са разработени и се прилагат дейности, свързани с два основни 
политически документа, които са основополагащи за бъдещето на турската 
образователна система. Първият документ се нарича Стратегически план на 
Министерството на народната просвета (Milli Eğitim Bakanlığı)  за периода 2010-2014 г., 
а вторият носи наименованието "Стратегия за учене и план за действие по отношение 
на Европейския съюз (ЕС)." 

Другите теми включват: стартиране на пилотен проект, свързан с универсализацията на 
предучилищното образование, стартиране на педагогически програми за подготвително 
обучение на преподаватели за студенти от факултети и висши учебни заведения извън 
образователните факултети, откриване на нови университети в обхвата на 
универсалното висше образование. 

Министерството на народната просвета (MEB) полага изключителни новаторски 
усилия за повишаване на стандартите в турската образователна система, 
хармонизирайки ги с тези в страните от Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейския съюз (ЕС). В този контекст, някои от 
постиженията през 2010 г. и основните цели към 2015 г. могат да се обобщят по 
следния начин: 

Процентът на обхванатите в системата на предучилищното образование се увеличава 
до 39% през учебната 2009/10 г. Това означава, че миналогодишната цел е постигната 
за 32 провинции, където е осъществен пилотен проект за 5-годишни деца. Целта за 2014 
г. е да се достигне 11,4% за 3-годишните и 25% за 4-годишните деца.  

Стратегия "Образование в Европа 2020" 

Тази статия описва разработваните политики и провежданите реформи, свързани с 
Европейската стратегия за 2020 г. ("ЕС 2020"). Основният акцент в изложението е 
върху целите на стратегията "ЕС 2020", а именно:  

• намаляване на преждевременното напускане на училище  
• увеличаване на участието във висшето образование 
• прилагане на технологиите, колкото се може повече  
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Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието 
и обучението 2020 (ЕТ 2020) 

По-долу са представени накратко темите, свързани с турската образователна система, 
като акцентът е поставен върху структурата и административната организация на 
ресорното министерство на централно и областно ниво, учебните периоди, 
осигуряването на допълнително финансиране за подобряване на качеството на 
обслужване и осигуряване на качеството, обобщени в следните подточки:  

Проучвания във връзка с преструктурирането на Министерството на народната 
просвета (Milli E ğitim Bakanlığı-MEB): Закон за организацията и функциите на 
Министерството на народната просвета (Milli E ğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun), бр. 3397., Годишният план за развитие осем-пет и 15-ят Съвет за 
народната просвета, подчерта необходимостта от фокусиране върху проучвания, 
свързани с въпроси като необходимостта от ново преструктуриране в Министерството 
на народната просвета (MEB), въз основа на предоставяните услуги, упълномощаване 
на централната организация на Министерството за стратегическо макро-планиране, 
определяне на учебните програми и последваща координация и прехвърляне на 
правомощия и отговорност по отношение на въпроси, различни от гореспоменатите 
компетенции на централното управление, към провинциалните звена на 
Министерството и местните администрации. Спешният план за действие, въведен в 
рамките на 57-ата програма на правителството, включва също така проучване по  
Проект за непрекъснато институционалното развитие: Протокол на Модула за 
стратегическо управление, проведен през 2004 г. в сътрудничество с турския Институт 
за управление на промишлеността (TUSSIDE) с цел осигуряване на преструктурирането 
на MEB, чиято цел е да се установи една динамична структура за осъществяване на 
организационните цели на Министерството с оглед на общите резултати, получени в 
изпълнение на плановете за развитие и от националните съвети по образование, 
определяне на правомощията и отговорностите на всички нива и определяне 
взаимоотношенията между звената. Възможно е да се споменат следните проучвания за 
структурата, попадащи в обхвата на въпросното преструктуриране:  

● Преструктуриране на основните звена за обслужване и поддръжка на 
Министерството и на техните функции;  

● Ускоряване на процесите за вземане на решения и работните потоци;  

● Избягване на объркване и припокриване на задълженията;   

● Подобряване на комуникацията между звената,  

● Предприемане на необходимите предпазни мерки за повишаване на ефективността и 
ефикасността за използване на ресурсите,  

● Привеждане на новите подходи и практики в образователните политики в 
съответствие с най-модерните технологии;  

● Обобщаване на практиките с цел подобряване на качеството на образованието - 
учебни приложения и съответни административни услуги в съответствие с 
технологичния напредък;  
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● Ориентиране на учениците в съответствие с техните интереси, воля и умения.  

Удължаване на продължителността на средното образование (гимназии) на 
четири години: В рамките на структурите, предназначени за преструктуриране на 
втория гимназиален етап от средното образование, резолюция №184 от 07.06.2005 г. на 
турския Съвет по образование (Talim ve Terbiye Kurulu-TTK) предвижда постепенно 
увеличаване до от 3 на 4 години на продължителността на обучение в професионалните 
и техническите гимназии и общообразователните гимназии, като се започне от 9-ти 
клас, считано от учебната 2005-2006 година. Министерството на народната просвета 
(Milli E ğitim Bakanlığı-MEB) разработи седмичен график на институциите от системата 
на средното образование в съответствие с тези промени, одобрен с резолюция 193 на 
Съвета по образование (TTK) от 14.07.2005 г. и започна да го реализира постепенно, от 
учебната 2005-2006 година. Като се имат предвид решенията, взети на среща на 17-тия 
Milli E ğitim Şurası, проведена през ноември 2006 г. и европейските решения във връзка 
с даването на правомощия на турските студенти да се конкурират на равни начала със 
студентите от страните членки на ЕС, срокът за обучение в средните училища се 
удължава до четири години (от три години дотогава) (MEB 2008 г. Yili Bütçesine Đlişkin 
Rapor, стр. 18).  

Изменения в условията за следване на висше образование: чрез проучване, 
започнато през 1996 г. от Съвета за висше образование (Yükseköğretim Kurulu-YÖK), 
свързано с функциите на обучение на учителите във Факултетите по образованието към 
университетите и продължаващо и към момента в сътрудничество с Министерството на 
народната просвета (Milli E ğitim. Bakanlığı-MEB), е разработено иновативно 
споразумение, чието приложение започва от учебната 1998-1999 година. Едно от 
измененията в новото споразумение е свързано с обучение на профилираните учители 
за втория гимназиален етап на средното образование. Новият механизъм предвижда 
обучение на профилираните учители за втория гимназиален етап на средното 
образование чрез докторантура (без дисертация), което се различава от предишната 
практика на общо 4-годишно образование. Съответно, продължителността на 
програмите за обучение за профилираните учители във втория гимназиален етап на 
средното образование се удължава до 5 години в рамките на eğitim fakültesi (факултети 
по педагогика). Освен това, с това изменение се въвеждат определени магистърски 
програми с продължителност 1,5 години за завършилите на факултети, различни от 
eğitim fakültesi (факултет по педагогика) (например, факултет по природни науки, 
факултет по литература), за желаещите да станат учители. (Eğitim Fakülteleri Öğretmen 
Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi Dokümanı, март 1998 г.). 
(http://194.78.211.243/Eurybase/Application/ - Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan 
Türleri - Таблица: 4).  

Промяна в продължителността на програмите за обучение за профилираните 
учители във втория гимназиален етап на средното образование: 
Продължителността от 1,5 години (4+1,5 години) на програмата за профилираните 
учители във втория гимназиален етап на средното образование е намалена до една 
година (4+1 години) от Генералната асамблея за висшето образование по време на  
среща, състояла се на 22-ри май 2008 г. С други думи, три-семестриалната програма за 
обучение на учителите е сведена до два семестъра. В същото време наименованието, 
номерацията, учебните кредити и съдържанието на курсовете остават непроменени 
(http://www.yok.gov.tr/egitim/tezsizyl/tezsizyl.pdf). 
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Промени в програмите за обучение на учителите в педагогическите факултети: 
През 2008 г. Съветът за висше образование приема някои промени в програмите за 
обучение на учителите в педагогическите факултети. Това включва: увеличаване на 
броя и кредитите по общообразователните предмети и избираемите курсове, 
предоставяне на факултетите на автономия при определянето на 25% от курсовете, 
които се преподават. Съветът също така посочва, че е необходимо да се хармонизира 
съдържанието на курсовете с учебните програми, подготвени от Министерството на 
народната просвета за началните и средните училища. Съветът подчертава, че тези 
курсове трябва да бъдат обогатени с примери от ежедневните практики. Допълнителен 
курс, наречен "Практики за общественополезни услуги", също е включен в програмата 
(http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/yeni_programlar_ve_icerik).  

Въвеждане на нови университети: През 2007 г. има общо 115 висши учебни 
заведения в Турция. Осемдесет и пет от тях са държавни, а тридесет са университети, 
управлявани от фондации (vakıf). През 2008 г. общият им брой нараства до 132, 
включително 94 държавни и 38 университета, управлявани от фондации. Всяка от общо 
81 провинции в Турция има най-малко по един университет на своя територия в края на 
2008 г.  

Намаляване на началната възраст за основното (задължително) образование: на 
своята среща, проведена на 13-17 ноември 2006 г., 17-тият Национален съвет по 
образование (Milli E ğitim Şurası) предложи обучението да започне възможно най-рано, 
за да се намали началната възраст за основното образование, като направи 
задължителна последната година на предучилищното образование (ерата 60-72 месеца) 
<http://www.ttkb.meb.gov.tr>. Паралелно с тази препоръка, MEB обмисля да намали 
началната възраст за основните училища от 6 на 5 години, като се започне с учебната 
2008-2009 година. Предвижда се прилагането на новите разпоредби да бъде завършено 
до 2013 г., както е заложено в 9-тия план за развитие.  

Нови разпоредби за преход от основно към средно образование: Министерството 
подчертава, че за новия метод при измерване и оценяване се обмисля по-скоро "подход 
с фокус върху процесите", отколкото "с фокус върху изпити". Министерството обяви, 
че старата система, а именно, Подбор на ученици и изпити за прием в учебни заведения 
от средното образование (Оrta Öğretim Kurumları Sınavı- OKS), прилагана на централно 
ниво е заменена с Seviye Belirleme Sınavı (SBS) (Изпит за определяне на нивото).  

Проектите Taşınabilir Okul и Taşımalı Öğretmen (Проекти Транспортируеми 
училища и Мобилни учители): MEB инициира проект, с който да даде възможност на 
ученици в отдалечени селски райони да посещават училище. Съобщава се, че за една 
седмица са създадени предварително сглобени мобилни училища (MEB 2008 г., Yili 
Bütçesine Đlişkin Rapor, стр. 8). Тези училища са оборудвани с почти всичко 
необходимо. Освен това, проектът ще осигури икономии. По същия начин, MEB 
започва нов проект, наречен "Проект за мобилни учители". Основната цел на проекта е 
да се избегне опасността училищата да остават без определени предмети, които не 
може да се преподават поради липсата на учители, особено в отдалечени селски 
райони.  

План за действие за намаляване и предотвратяване на насилието в учебните 
заведения (2006-2011 г.): Според доклада на Министерството, положени са значителни 
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усилия, за да има по-добри условия за учениците във всички видове учебни заведения, 
в сътрудничество с УНИЦЕФ (MEB 2008 Yili bütçesine Đlişkin Rapor, стр. 9).  

Проект е-Държава: Министерството е стартирало проекта е-Държава, чиято основна 
цел е осигуряване на лесен достъп до информация за образованието за образователни 
администратори, учители, студенти, родители и др. (MEB 2009 Yili Bütçe Raporu, стр. 
15).  

Някои от тях са посочени по-долу:  

Проект е-Участници: Проектът е насочен към учители и ученици. Учителите могат да 
направят лесно заявление за личните си предпочитания, свързани с професията. 
Учениците могат да кандидатстват за всички видове централно администрирани изпити 
и да получат информация относно системите за преместване, като по проекта може да 
бъде събрана информация и за нивото на заетост на учителите.  

Проект еСтуденти: проектът е насочен основно към студенти, които са завършили 
професионални и технически средни училища. Те могат да изследват онлайн 
възможностите за заетост и допълнителна квалификация във висши учебни заведения.  

Проект еРегистрация: Родителите вече могат да регистрират по интернет детето 
(децата) си в училищата в техния квартал. Първо това се случва в основните училища и 
средните учебни заведения в по-големи градове през учебната 2007-2008 година. Скоро 
този проект ще обхване всяко училище в страната.  

Проект еУчилище: Чрез проекта всякаква информация ще бъде на разположение за 
учениците във всички провинции. След това съдържанието на проекта ще включва 
информация за планирането и прилагането на централно администрирани изследвания, 
разпространението на безплатни учебници за ученици и необходимите работни места за 
педагогически персонал. Освен това се уточнява, че основната цел на проекта е да даде 
принос за по-мащабния проект "еТрансформация на Турция" (MEB 2008 г. Yili 
Bütçesine Đlişkin Rapor, стр.16).  

Стратегически план за Министерството на народната просвета (Milli E ğitim. 
Bakanlığı-MEB):  В процес на изготвяне е Стратегически план за Министерството на 
народната просвета в изпълнение на изискване в Закон № 5018 за държавната 
администрация за финанси и контрол (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu), който 
съдържа разпоредби за организации и включва важни разпоредби, свързани с 
бюджетирането и финансовото управление на институциите, което е обвързващо за 
Министерството на народната просвета (MEB). Министерството планира да подготви 
стратегически план в съответствие със Закона за периода 2010-2014 г.  

Девети план за развитие (2007-2013 г.): Деветият петгодишен план за развитие (2007-
2013 г.) е изготвен с визия за развитието на страната в условия на стабилност, 
равнопоставено и справедливо споделяне на националния доход, чрез развиване на 
универсално конкурентна икономика, трансформация в информационно общество и 
приключване на процеса на присъединяване към ЕС. Целите и стратегиите, свързани с 
националното образование в плана, са трансформирани в "работен план" и основната 
цел на Министерството е очакваните цели да бъдат реализирани в рамките на Плана за 
развитие (MEB 2008 г., Yili Bütçesine Đlişkin Rapor, стр. 25).  
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Удължаване на периода на задължителното образование до 12 години: 
Министерството съобщава, че ще бъдат положени усилия, за да се удължи периодът на 
задължителното образование от 8 до 12 години, (MEB 2008 Yili Bütçesine Đlişkin Rapor, 
стр. 25).  

ADSL проникване във всички училища: Министерството съобщава, че всички 
училища имат необходимата инфраструктура за свързване с ADSL връзка, а останалата 
част ще се възползват от възможността до края на 2008 г. (MEB 2008 Yılı Bütçesine 
Đlişkin Rapor, 2007 стр. 15).  

Проект за изпращане на докторанти в чужбина: Министерството на народната 
просвета (Milli E ğitim Bakanlığı-MEB) на Турция планира да изпрати в чужбина 1500 
докторанти, обезпечени с държавна издръжка, особено от университетите и някои 
други държавни организации през 2007 г. Министерството съобщава, че 1000 
дипломирани студенти вече са изпратени в чужбина по гореспоменатата програма през 
2006 г. (MEB 2008 Yili Bütçesine Đlişkin Rapor, стр. 15).  

Училища с нов естетичен стил: Министерството съобщава, че вместо старомодните 
училищни сгради са разработени 41 нови проекти на училищни сгради, включващи и 
класически естетически стилове (MEB 2008, Yili Bütçesine Đlişkin Rapor, стр.14).  

Новите висши училища за социални науки и спорт: Открити са нови петнадесет 
училища за социални науки и двадесет и две спортни гимназии като начална стъпка за 
обучение на висококачествени учени и квалифицирана работна сила за изработването 
на социални проекти в областта на литературата и спорта (MEB 2009 Yili bütçe Raporu, 
стр. 21).  

Конференции, посветени на добри практики в образованието: Министерството на 
народната просвета организира срещи за целите на въвеждането на добри практики във 
всяка подобласт на образованието в рамките на последните пет години. Тези срещи са 
провеждани на централно и провинциално равнище. Министерството обяви, че две 
такива конференции са проведени през 2008 г. и тези конференции ще продължат 
(MEB 2009 Yili Bütçe Raporu, стр.22).  

"Uygulamalı Teknik Bilimler Fakülteleri" ( Технически факултети за приложни 
науки): Съвета за висше образование (Yükseköğretim Kurulu-YÖK)  планира да 
преобразува съществуващите техническите факултети, с изключение на два от тях, в 
технически факултети за приложни науки. Основната цел на реформата е студентите да 
получават качествено висше образование в съответствие с изискванията на бизнеса. 
Смята се, че реформата ще подобри качеството на професионалното техническо 
образование. Съвета за висше образование (Yükseköğretim Kurulu-YÖK) е декларирала 
в заседание на Генералния съвет на 11 юли 2007 г., че съществуващите 17 
професионално-технически факултети ще бъдат преобразувани в технически факултети 
по приложни науки. В допълнение към съществуващите 17 факултета ще бъдат 
отворени още шест нови, за да достигнат до 23 факултета 
(http://www.yok.gov.tr/duyurusayfa2.htm).  

Промени в изпитите за прием в университет: Висшият съвет за образование реши да 
има централно администриран приемен изпит за университета на два етапа, започващ 
от 2010 г. Първият етап се нарича "изпит за преход към висше образование". Това ще 
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бъде един общ изпит за измерване на общите способности и знания на кандидатите. 
Вторият етап може да се нарече "изпит за прием", който ще се състои от пет различни 
изпита. Това са математика, природни науки, турски език и литература, социални науки 
и изпити по чужди езици. Кандидатите могат да избират един или повече изпита, които 
да положат (http://www.yok.gov.tr/duyuru/universite_giris_29_ocak_2009). 

В Турция, за да се достигне нивото на развитите страни в предучилищното 
образование, е разработен стратегически документ Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi 
за периода 2007-2013 г. В контекста на тази стратегия, стратегиите, които се преследват 
в предучилищното образование, се определят по-долу:  

● Да се достигне нивото на развитите страни, особено страните от ЕС и Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по отношение на нивото на 
образование в предучилищното образование,  

● Да се подобри и разшири предучилищното образование, така че да се гарантира 
равенство на възможностите и възможност за предучилищно образование в национален 
мащаб, тъй като социалното, психологическото и умственото развитие се оформя от 
най-ранна детска възраст. Първата стъпка в тази посока е изпълнение на резолюция, 
според която всяко училище с 1 до 12 класни стаи трябва да открие по един 
предучилищен клас, а в училища, където има повече класни стаи, трябва да има два 
предучилищни класове, като в предучилищните класове е застъпено "многоцелевото 
образование"; на второ място, трябва да се осигури възможност за наемане на 
"временен старши инструктор" в предучилищните учебни заведения. Някои от 
проектите, които се изпълняват за целите на разпространението на предучилищното 
образование и за повишаване на неговото качество, са накратко следните: проект за 
образователна програма за предучилищно образование на родител-дете: пилотни 
разработки се осъществяват в сътрудничество с Фондацията за образование майка-дете 
(Anne Çocuk Eğitim Vakfı-AÇEV) и Генералната дирекция за предучилищно 
образование. (Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü), в 9 провинции, за да се гарантира 
когнитивното развитие на деца в 61-72-месечни групи, подготовка на училищни 
педагози и укрепване на сътрудничеството между училищата и родителите. 
Програмите се прилагат от 100 предучилищни учители в 26 провинции през учебната 
2007-2008 година.  

Проект за развитие и образование в ранното детство: проектът има за цел 
намаляване на закъсненията в детското развитие, информиране на родителите и 
семействата в областта на развитието и повишаване на детски постижения в ученето 
най-вече от гледна точка на психо-социалното и когнитивното развитие на детето.  

Проект за мобилни детски градини: предоставяне на възможност за предучилищно 
образование за деца, подготовка на децата за основното образование, изготвяне на 
помощни програми, насочени към образователните потребности на децата, живеещи в 
уязвими региони, и по-специално на програми, свързани с езиковото развитие, и 
предоставяне на образователни материали и програми за целите на родители и други 
лица, които живеят в семейство, осъзнаващо значението на образованието за децата. 
Този проект се финансира от общините и се спонсорира от публични и частни 
институции. Практиките на мобилни детски градини се въвеждат изцяло след учебната 
2007-2008 година в 13 провинции, като Анкара, Анталия, Айдън (Назилъ), Балъкесир, 
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Бурдур, Бурса, Денизли, Газиантеп, Истанбул, Коня, Малатия, Маниса, Байбурт и 
Ъгдър. Полагат се усилия за разширяване на тази практика в цялата страна.  

Проект-игра „Вие също трябва да участвате”:  Това е проект за предоставяне на 
детски играчки и образователни съоръжения за нуждаещи се предучилищни 
институции в рамките на Протокола за сътрудничество между Министерството на 
народната просвета (Milli E ğitim. Bakanlığı-MEB) и колежа Ayşe Abla Schools (Kolej 
Айше Abla Okulları) през учебната 2006-2007 година. Проектът включва събиране (или 
купуване) на играчки и образователни съоръжения, с участието на всички частни 
образователни институции, действащи в Анкара и предоставянето на събраните или 
закупени играчки и образователни съоръжения за нуждаещи се предучилищни учебни 
заведения, определени от Министерството на народната просвета (MEB).  

Проект за разширяване и подобряване на качеството на предучилищното 
образование: проектът в контекста на пред-участващите проекти на Кралство 
Нидерландия започна да се осъществява през 2006 г. от Генералната дирекция за 
предучилищно образование (Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü) с цел хармонизиране 
с образователните системи и стандарти на страните от Европейския съюз, чрез 
преразглеждане на действащите предучилищни образователни политики, правейки 
сравнение с практиките в Европейския съюз и принос за разработване на най-
подходящата политика в съществуващите условия, като се повиши степента на 
образование чрез разработване на алтернативни модели за предучилищно образование 
и подобряване на качеството на предучилищното образование. Проектът приключи в 
края на 2007 г. Учебният план за предучилищното образование е разработен за децата 
на възраст от 36-72 месеца през учебната 2006-2007 година, изготвен е "Наръчник за 
учителя" в съответствие с учебната програма, който е изпратен на учителите. Освен 
това, с участието на заинтересованите страни, осигуряващи услуги на предучилищно 
образование, се разработва стратегически документ.  

Проект „Да обхванем всички деца”:  през учебната 2008-2009 година е подписан и 
вторият проект в обхвата на пред-участващите проекти на Кралство Нидерландия. 
Бюджетът на проекта е 450,000 евро. Целта на проекта е да се актуализира Целта на 
проекта за разширяване и подобряване на качеството на предучилищното образование, 
прилагане на пилотни дейности и обратна връзка, и ако е възможно, да се разпространи 
проекта за цялата територия на Турция. Във втория проект се определят три 
провинции, Мерсин, Истанбул и Измир, за пилотно проучване. В тези провинции ще 
бъдат изготвени планове за действие в координация с избрани предучилищни учители, 
за да се достигне до децата в неравностойно положение. 

Проект летни училища: Това е проект между Министерството на народната просвета 
(MEB) и Фондацията за образование майка-дете (Anne Çocuk Eğitim Vakfı-AÇEV), 
насочен към предоставяне на "Семейно образование" за социално-икономически 
изостанали семейства и "Предучилищно образование" за техните деца. Проектът за 
лятно училище се извършва в съответствие с протоколни решения, прегласувани всяка 
година от 2004 г. насам (2008 yılında Diyarbakır, Mardin ve Batman illerinde 
uygulanmıştır). 

Програма на УНИЦЕФ за Турция: Програма включва грижи и образование за децата 
в ранна детска възраст, развитие на новородените и малките деца и образование за 
ефективно родителство. В този контекст, програмата за обучение "Моето семейство" за 
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0-6 годишна възраст, се прилага в координация с Генералната дирекция за 
професионално чиракуване и неформално образование. Програмата е планирана за 
семействата с деца, които са на възраст 0-6 години, и представлява образователна 
програма за възрастни, основана на правата на децата, чувствителни откъм социален 
произход, участие и интерактивност. В рамките на проекта "Моето семейство" 121 
предучилищни учители и администратори от провинциите Анкара, Анталия, Бурса, 
Диарбекир, Ерзурум, Газиантеп, Измир, Истанбул и Мерсин са обучени и започват 
прилагането на програмата за обучение от учебната 2006-2007 година. Общо 4452 
семейства са образовани, от които 2984 по проекта „Моето семейство” и 1468 по 
Програмата за основно семейно възпитание. 

Министерството на народната просвета (Milli E ğitim. Bakanlığı-MEB) реализира 
различни изследвания за реформи за създаване на общество на благоденствието, 
доминирано от науката и технологиите, съзнателно използване на технологиите и 
разработване на нови технологии, за събиране на капацитет за трансформиране на 
технологичния напредък в социална и икономическа печалба, постигане на високо 
оценявана позиция в света и интегриране на страните от Европейския съюз. За да се 
постигнат тези цели, на прага на 2000 г. се реализират серия от инициативи за 
управление на системата за основно образование. Първата от тези инициативи е цел, 
свързана с удължаване на срока на задължителното образование до 8 години в рамките 
на 7-мия петгодишен план за развитие. 15-тият Съвет за образованието (Milli E ğitim 
Şurası), който беше свикан на 13-17 май 1996 г., също подкрепи този процес с 
резолюцията, приета по време на същата среща във връзка с въвеждането на 
осемгодишно задължително образование. С оглед на тези решения Министерството на 
народната просвета (MEB) изготви дългосрочен "Генерален план за образованието: 
1996 – 2011 г.", свързан с турската образователна система и "Проект Да бъдеш в крак с 
тенденциите в образованието 2000 г.", който включва този генерален план, както и 
краткосрочни цели и стратегии. В този процес, TBMM прие Закон №4306, който 
увеличава срока на задължителното образование до 8 години и предвижда разпоредби, 
свързани с финансовите източници, и законът влезе в сила (18 август 1997 г.). За да се 
приложи този закон, е приета в дългосрочна "Програма за основно образование", като 
са комбинирани предишните програми.  

Програма за основно образование (BEP): Тази програма е насочена към осигуряване 
на напредък, представен по-долу, за да се разшири основното образование, да се 
повиши качеството и да се превърнат училищата в учебни центрове на обществото.  

● Повишаване на степента на посещаемост на училищата за осем години основно 
образование от 86% до 100%,  

● Увеличаване на скоростта на обслужване в предучилищното образование от 7% до 
16%,  

● Създаване на допълнителен капацитет в училищата (допълнителен капацитет за 3,5 
милиона ученици),  

● Намаляване на броя ученици в клас до 30 души,  

● Премахване на двойното образование във времето,  
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● Изучаване на най-малко един чужд език за всеки ученик, 

● Общообразователно използване на компютърните технологии в областта на 
образованието (създаване на компютърни лаборатории във всяко основно училище), 

● Подобряване на условията на всички училища в селските райони (35 000 училища). 
Общите изисквания за ресурсите на програмата се изчисляват на 11.3 млрд. долара. 
Планира се финансирането на голяма част от необходимия ресурс да стане със 
собствени средства (особено с помощта на вноските от таксата за образование, 
предвидени със Закон №4306 номериран), като бе решено да се подкрепят някои 
сегменти от програмата с външни заеми. Фази I и II на проекта са завършени.  

Проект за стандарти в основните учебни заведения: Този проект се реализира с цел 
повишаване на всички аспекти на качеството в основните училища и отразява този 
напредък в качеството на учениците, служители и учебната среда, като се вземат 
предвид всички аспекти на качеството и развитието в училищата и добавяне на същите 
в процеса, което да гарантира посещаемост на училищата, подобряване на 
академичните и социалните постижения и продължаващо развитие. Въпросният проект 
съдържа два подпроекта по основната тема на правителството – Генерален план за 
изпълнение УНИЦЕФ 2001-2005, Проект за подходяща детска учебна среда. Един от 
тези подпроекти се осъществява на тема, "Посещаемост на момичетата в училище", а 
другият се осъществява на тема, "Проект за подходяща училищна среда за децата". 
Проектът е включен в рамките на Генералния план за изпълнение 2006-2010 на 
Генералната дирекция за основно образование (Đlköğretim Genel Müdürlüğü). Между 
2003-2007 г., проектът за подходяща училищна среда за децата се изпълнява в 81 
провинции и 326 училища. Сформирани са екипи по училищата за изпълнение на 
проекта. Училищата извършват оценки по показатели за изпълнение, посочени в 
ръководства с инструкции и изработват работни планове. В ход са проучвания по този 
въпрос. Въпреки това, наименованието и съдържанието на проекта се е променило с 
въвеждането на образователни стандарти в институциите за основно образование чрез 
ново планиране на универсална учебна среда за децата във всички основни училища, 
което да повиши качеството на институциите, да се направи самооценка с помощта на 
стандартизирани райони и измерими показатели, разработени на партньорски принцип. 
В този контекст е свършена значителна работа (Генерална дирекция за основното 
образование).  

Проект за демократично образование и училищно събрание: проект, насочен към 
възпитаване на култура на демокрация (избори, избор, гласуване и др.) и стимулиране 
на участието, който започна да се прилага през учебната 2004-2005 година във всички 
основни и средни учебни заведения. С прилагането на проекта на национално ниво от 
училищното събрание са взети различни решения, свързани с образованието и 
училищата (MEB 2008 Bütçesine Đli şkin Rapor, Генерална дирекция за основно 
образование).  

Проект за предоставяне на безплатни учебници за основното училище: В контекста 
на този проект, през последните четири години Министерство на народната просвета е 
предоставило безплатни учебници на всички ученици от основното образование, както 
и на учителите също. В контекста на проекта, практиката за безплатно разпределяне на 
учебниците е запазена. Освен това, през учебната 2007-2008 година, платени учебници 
започнаха да се предоставят на частни учебни заведения. От 2007 г. по този проект се 
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осигуряват карта за дневно хранене, диплома, сертификати за високи постижения и 
отличен успех и печатни документи, както и учебници за нуждите на турските 
граждани, живеещи извън страната (MEB 2008 Bütçesine Đlişkin Rapor).  

Кампания за 100% подкрепа за образование: Това е кампания за активиране на 
инвестиционната подкрепа на обществото за образованието, в рамките на Закон №4482 
за освобождаването от данък за образователни разходи. Кампанията има за цел да 
осигури сътрудничество между държавата, частния сектор и неправителствени 
организации, за да се постигне синергия (MEB 2008 г. Bütçesine Đli şkin Rapor). 

Кампания "Момичетата в училище сега":  Това е кампания за проекта, чрез който се 
осигурява посещаемост на момичетата в училищата. Проектът се изпълнява със 
съдействието на Министерството на народната просвета (Milli E ğitim. Bakanlığı-MEB) и 
УНИЦЕФ. Проектът представлява постоянна кампания, с подкрепата на 
Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, 
Министерство на земеделието и селските райони, Министерството на труда и 
социалната сигурност, Председателството по религиозните въпроси (Diyanet Đşleri 
Başkanlığı), Службата за социални услуги и закрила на детето (Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu). С този проект се цели да се осигури 100% посещаемост на 
момичетата на възраст за основно образование (между 6-14 години) и да се привлекат 
учениците, изключени от образователната система, отпаднали от училището или 
прекъснали основното си начално образование.  

Подкрепящ проект Yatılı Đlköğretim Bölge Okulları (Yibo): Проектът се осъществява 
в сътрудничество с Министерството на народната просвета (MEB) и Фондацията за 
подкрепа на основните училища (Đlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (ILK-Яр)), 
материална и образователна подкрепа за Регионалните основни училища с интернати 
(Yatılı Đlköğretim Okullarına (Yibo)) в 75 провинции, като основният фокус на усилията е 
увеличаване на успеха в училище чрез организиране на социални и културни дейности, 
осигуряване на възможност на учениците, посещаващи тези училища, да участват в 
този вид дейности; предоставяне на ориентиране за учениците; предоставяне на 
решения за проблемите на училищата и учениците. Практиките по този проект се 
поддържат в 46 регионални основни училища с интернати в 25 провинции (MEB, 2008 
Bütçesine Đlişkin Rapor).  

Портал Think.Com:  Порталът "Think.com" е разработен за ползване от основните 
училища като безплатна услуга от Образователната фондация Oracle (Oracle Education 
Foundation) и има за цел да повиши качеството в образованието, да подпомогне 
учителите и учениците в приложението на информационно-технологични инструменти 
в класни и извънкласни дейности, осигуряване на практика за учениците по 
информационни технологии като инструмент в класната работа (MEB 2008 Bütçesine 
Đlişkin Rapor).  

Рамков проект за образование: Проектът, който има за цел да повиши качеството на 
образованието, е осъществен въз основа на договореност между правителството на 
Република Турция и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подписана на 
28.09.2002 г. Според договора, проектът е предназначен за изграждане на 
информационно-технологични класни стаи в основните училища, което да допринесе за 
реализацията на целите на учебната програма в основното образование. В рамките на 
този проект са изградени информационно-технологични класни стаи в 1610 основни 
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училища и 1 487 967 ученици имат достъп до тези услуги (Генерална дирекция за 
основно образование). 

Програма за допълнително обучение: Програмата за допълнително обучение е 
преходна програма за деца на възраст 10-14 години, които са в системата на основното 
образование и не посещават училище с връстниците си поради определени причини, 
никога не се регистрирани в училище или трайно са прекъснали да посещават училище, 
които да имат възможност за допълващо образование, да развият допълнителни 
компетенции, да достигнат нивото на редовните ученици, като в крайна сметка се 
гарантира тяхната посещаемост в училище. Изготвени са 34 образователни пособия по 
предмети като турски език, математика, социални науки, наука и технологии, 
насочващи курсове, които да се прилагат в рамките на Програмата за ориентиране по 
проекта и обучителни класове. Работата по проекта продължава (Генерална дирекция за 
основно образование).  

Проект за интегрирано образование: Проектът имаше за цел да осигури приветлива, 
подобна на семейна атмосфера за учениците в Регионалните основни училища с 
интернати и да се гарантира тяхното израстване като модели за обществото, развиване 
на проницателност и чувствителност към нуждите на тези училища в общественото 
мнение. Проектът е насочен към студенти, преподаватели и администратори на 
Регионалните основни училища с интернати. Проектът се прилага в 182 Регионални 
основни училища с интернати в 43 провинции през 2008 г. (Генерална дирекция за 
основно образование).  

Образователен проект за околната среда Green Box: Проектът има за цел да развие 
капацитета на образованието за устойчиво екологичното развитие на Турция, за обмен 
на методическа информация и за полагане на основите за бъдещо развитие. С помощта 
на този проект през 2008 г. са обхванати 60 провинции с 4 мобилни образователни 
станции (74 обучители), 2 стационарни образователни станции (50 обучители). Всеки 
учител обучава 20 учители. Обучението по екосъобразно образование обхвана 2480 
учители, обучени от 20 обучители в техните региони.  

В допълнение към проектите и кампаниите, описани по-горе, различни проекти и 
кампании се провеждат в сътрудничество с държавните институции, неправителствени 
организации, компании и международни институции (Генерална дирекция за основно 
образование). Фокусът на актуалните теми, свързани със средното образование, 
включва множество въпроси, като универсализиране и подобряване на качеството на 
средното образование, преструктуриране на системата на средното образование, 
актуализиране и подобряване на учебните програми, нови условия за преход към 
средното образование, консолидиране на професионалното образование и системата за 
преподаване, предприемане на реформи, свързани с професионалното реализиране, 
кариерна ориентация и услуги по кариерно ориентиране, ефективно приложение на 
информационните и комуникационните технологии в институциите и създаване на 
необходимата инфраструктура за това, обучение на учители преди и по време на 
предоставянето на тези услуги и т.н. Освен това, някои от гореизложените теми са 
включени в обхвата на проучванията, свързани с хармонизиране на националната 
система с постиженията на Европейския съюз. Някои от тези теми се прилагат на 
практика, а други са претворени в различни проекти. Радикални промени в системата 
на средното образование се очакват след завършването на тези проекти. В момента се 
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осъществяват близо 20 проекта, пряко свързани със системата на средното образование. 
Някои от горните проекти са представени накратко по-долу. 

Проект за средното образование: Проектът обхваща всички общообразователни и 
професионално-технически учебни заведения от системата на средното образование. 
Срокът за изпълнение на проекта е 5 години, включващ периода 2006-2011 г. 
Договорът за проекта е подписан със Световната банка (За повече информация относно 
този проект, вижте следния интернет адрес (http://projeler.meb.gov.tr/eng/oop.htm). 
Основните цели на проекта са свързани с повишаване на качеството, икономическото 
приспособяване и равенството в средното образование с цел подпомагане на ученето 
през целия живот. В тази рамка са планирани следните дейности:  

● Преструктуриране на общото и професионалното образование,  

● Обновяване на учебните програми за общото и професионалното средно образование,  

● Обучение на учителите, като се отчитат изискванията на обновените учебни 
програми,  

● Осигуряване на оборудване за учебните заведения, които да могат ефективно да 
предоставят персонални услуги за дистанционно обучение,  

● Осигуряване да продължаващи конфигурирани услуги за професионално 
информиране, ориентиране и консултиране и разработване на информационна система 
за професионално ориентиране. 

В обхвата на този проект, специални комисии за разработване на учебни програми, 
базирани на централно и провинциално ниво, разработват курсове и учебни програми. 
Учебният план е разработен в пет области на средното общо образование, в 19 области 
на професионалното средно образование и 25 модулни форми са въведени в практиката 
в 8 области. Работата по този проект продължава. В обхвата на компонента за качество 
и оценка са учредени "Бюра за развитие и качество на училищата" в 137 точки в 81 
провинции. Работата по този проект продължава (MEB 2009 г. Yili Bütçe Raporu, стр. 
153-154).  

Проект за реформиране на средното образование: Има около 30 различни вида 
учебни заведения в системата на средното образование. Проектът има за цел да 
реализира мащабно преструктуриране на системата на средното образование, за да се 
приложи разнообразието от учебни програми, вместо институционализираните 
програми, и да се улесни преходът между програмите. Проектът обхваща всички 
средни учебни заведения и се финансира от общия държавен бюджет (MEB 2009 Yili 
Bütçe Raporu, стр. 137). 

Този проект ще допринесе за:  

● Повишаване на качеството на учебната програма, образователните съоръжения и 
материали,  
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● Предотвратяване на загуба на финансови и човешки ресурси чрез преструктуриране 
на системата на средното образование, подобряване на жизнените стандарти на хората 
и обществото,  

● Установяване на баланс между образованието и заетостта, като се осигурява 
ориентиране за 65% от учениците от средното към професионално и техническо 
образование, а 35% от тях – към (академично) общо образование.  

Проект за укрепване на професионалното образование и обучение в Турция (Svet): 
Целта на проекта е да осигури подкрепа за системата на професионално и техническо 
образование в съответствие със социално-икономическите изисквания и принципите на 
ученето през целия живот, като средство за укрепване на системата за професионално и 
техническо образование, което да е подходящо за разработване и производство на 
технологии и предоставящо професионално образование за по-добри квалификации и 
изпълнение, в съответствие с изискванията на националната икономика. Проектът се 
осъществява в сътрудничество със социалните партньори (TOBB, TĐSK, Hak-Đş, Türk-Đş, 
DĐSK, MEK-SA Foundation, TESK, TÜSĐAD). Изпълнението на проекта е насочено към 
следните цели;  

(а) създаване на инфраструктура за системата на 12-годишно основно образование,  

(б) насърчаване на системата за професионално образование чрез стандарти в 
държавите-членки на ЕС,  

(в) укрепване на системата на професионално образование в съответствие със 
социално-икономическите изисквания и принципи на ученето през целия живот,  

(г) осигуряване на ефективен принос и участие на социалните партньори за 
професионалното образование,  

(д) разработване на иновативна система за професионално образование с оглед на 
изискванията на икономиката, отворена за вертикални и хоризонтални преходи между 
новите програми, формирани на широка основа въз основа на модулна структура на 
учебния план. (За повече информация относно този проект, вижте следния интернет 
адрес: http://www.megep.meb.gov.tr/indexen.html). Проектът е завършен през ноември 
2007 г. Резултатите от проекта вече са приведени в изпълнение на различни етапи от 
проекта. Някои от резултатите от реализирания проект могат да бъдат обобщени по 
следния начин (MEB 2009 Yili Bütçesine Đlişkin Rapor). Учебните програми на 17 
области и 64 клонове, разработени в пилотните училища в рамките на проекта, са били 
приведени в изпълнение през учебната 2004-2005 година. Тригодишното образование в 
средните учебни заведения са удължава постепенно до четири години, започвайки от 
девети клас през учебната 2005-2006 година. Учебните програми и образователните 
стандарти в 42 области и 197 клонове са разработени в рамките на проекта Svet. 
Учебните програми на 42 области и 197 клонове, които са били приведени в 
изпълнение през 2005-2006 г., бяха ревизирани на базата на информацията, получена 
чрез обратна връзка за практическото приложение. Ревизираните учебните програми са 
приведени в изпълнение през учебната 2007-2008 година. Подготвени са общо 5647 
индивидуални учебни материали за използване от ученици и преподаватели в 
системата на професионалното и техническото образование, които са достъпни чрез 
интернет. Освен това са реализирани модули за въведение и ориентация в 
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професионалните, техническите и научните области, както и в академичните, спортните 
и художествените области, обхващащи 42 области, предназначени за приложение в 
девети клас.  

Проект за модернизация на професионалното образование и обучение в Турция 
(MVET):  Целта на проекта, който стартира през юли 2003 г. за период от 42 месеца, е 
да подкрепи усилията за насърчаване на качеството на преподаватели, предоставящи 
професионално обучение, и за поддържане на съответствието с европейската практика. 
В тази рамка се определят следните цели:  

(а) да се определи компетентността на учителите за професионални курсове,  

(б) разработване на пет комплекта от предварителни услуги и три комплекта модулни 
учебни програми за вътрешно обучение, въз основа на такива компетенции,  

(в) разработване на колективна рамка за осигуряване на качеството в съответствие с 
условията, заложени от Европейската асоциация за осигуряване на качеството във 
висшето образование (ENQA),  

(г) определяне на политиките и стратегиите за развитието на институционалния 
капацитет и човешките ресурси. (За повече информация относно този проект, вижте 
следния интернет адрес (http://www.mvet.org/). Някои от дейностите по проекта и 
резултатите са, както следва:  

● Определени са специфичните компетенции на учителите за професионално обучение 
в девет приоритетни области (компютърни технологии, електротехника и електроника, 
автомобилостроене, облекло, управление на настаняването, строителство, газови 
инсталации, развитие на детето и педагогика).  

● Разработени са модулни програми въз основа на определени компетенции.  

● Изследвания на система за качество на професионално-техническите факултети въз 
основа на Европейската мрежа, свързана с осигуряване на качеството във висшето 
образование.  

● Проведени са семинари на тема основни умения и образование за студентите, 
предназначени за преподавателския състав по професионално-технически 
специалности, в рамките на проекта, в Коня, Сакария, Елазиг, Истанбул и Анкара, за да 
се гарантира реализирането на предварително разработените учебни планове в посока 
към образование, фокусирано върху студента.  

● Изработване на "Бяла книга", включително на политически препоръки за 
професионално и техническо образование. Организирано е вътрешно обучение за 93 
учители по професионални специалности, 715 преподаватели от различни факултети, 
90 представители на социалните партньори. 

Проект за последващо проучване на завършилите средни професионални и 
технически учебни заведения: Проектът, който стартира в 63 пилотни училища в 24 
провинции през 2007 г., има за цел проследяване на завършилите средни 
професионални и технически училища чрез използване на съществуващите 
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информационни технологии, определяне на нивото на реализиране на целите на 
образованието в тези училища, оценка на актуализираната версия на учебните 
програми. Проектът ще обхване всички краища на страната през 2008 г. Проектът има 
следните цели:  

● Ще бъде определен статусът на заетост на завършилите професионално-технически 
гимназии, считано от 2001-2003 г.  

● Завършилите ще бъдат проследявани систематично и системата ще бъде 
институционализирана.  

● Събраните данни ще бъдат анализирани и ще бъдат разработени препоръки за 
учебната програма на средните професионални и технически учебни заведения.  

● Силните и слабите аспекти на системата за професионално обучение ще бъдат 
представени.  

● Връзките между образованието и заетостта ще бъдат засилени чрез определяне на 
целесъобразността на професионално-техническото образование спрямо изискванията 
на пазара на труда.  

● Ще бъдат актуализирани програмите за професионално-техническо образование.  

● Ще може да се извършва оценка, основана на успехите, в системата на 
професионално-техническото образование (MEB 2009 Yili Bütçe Raporu, стр. 151-152). 

Като цяло, настоящите дискусии за висшето образование може да се организират в три 
основни етапа. Първият етап обхваща въпроси, свързани с осигуряване на търсене на 
висше образование и вход към висшето образование. Вторият етап обхваща въпроси, 
свързани с висшето образование, управление и повишаване на качеството. Третият етап 
обхваща въпроси, свързани с подготвителните проучвания на висшите учебни 
заведения в Турция за Европейското пространство за висше образование. Въпреки че 
търсенето на висше образование се увеличава успоредно с нарастването на населението 
и икономическото развитие, изграждането на капацитет в областта на висшето 
образование не може да бъде напълно завършено. Ето защо постоянната агрегация в 
университетите е сериозен проблем. Тази агрегация генерира конкуренция в системата 
на висшето образование. В резултат на това изпитите, които в действителност трябва да 
бъдат средство, може да се окажат едновременно цел и препятствие за изпълнението на 
целите на средното образование. Това условие оказва натиск както върху 
политическите партии, така и върху правителствата и институциите за висше 
образование. Продължават усилията, за да се отговори на това търсене, като се 
откриват нови програми или се учредяват нови висши учебни заведения. През 2006 г. 
са създадени 15 нови университета в различни градове, за да отговорят на това търсене 
и в момента има нови проекти за основаването на нови университети. Един от 
въпросите, свързани с този въпрос, е приемът във висшето образование. Сегашната 
система изисква централизирани изпити за прием и записване в цялата страна на фона 
на факта, че докато търсенето на висше образование остава все така високо, 
предлагането е твърде ограничено. Видовете училища, които студентите завършват, са 
по-рестриктивни по отношение на допустимите за кандидатстване области. Различни 
коефициенти се прилагат към завършилите различни форми на средно образование 
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(общообразователно или професионално образование), в съответствие с 
предпочитаните типове програми. Особено професионално-техническите ученици от 
средното образование са в неизгодна позиция, ако предпочитат програми извън 
досегашната им сфера на обучение. Сегашната практика принуждава завършилите 
професионално-технически специалности във висшето образование да избират най-
вече професионални програми в тяхната собствена сфера, поради коефициента на 
практика. Този коефициент има за цел да покаже, че завършилите дадена област са 
завършили с различен коефициент на практика. Дискусиите, свързани с проблемите в 
резултат на това приложение, са предмет на актуална обществена дискусия, 
продължаваща повече от 10 години. Съвета за висше образование (Yükseköğretim 
Kurulu-YÖK) реформира цялостно системата за прием във висшето образование с 
решение от януари 2009 г., влязло в сила от 2010 г. Това решение има за цел да реши 
гореописаните проблеми. С помощта на тази нова система се предвижда преход от 
средно към висше образование, като изпит на два етапа. Първият етап на изпита, 
наречен Преход към изпита за прием във висшето образование, ще бъде под формата на 
общ изпит, който измерва нивото на  компетентност на кандидата, а вторият етап се 
състои от пет изпита, наречени Изпити за прием в бакалавърски програми (Lisans 
Yerleştirme Sınavları). Вторият изпит се провежда в следните пет области: 1) изпит по 
математика и геометрия, 2) изпит по естествени науки (физика, химия, биология), 3) 
изпит по турски език и литература, география 1; 4) изпит по социални науки (група 
история, география 2, философия) и 5), изпит по чужди езици 
(http://www.yok.gov.tr/duyuru/universite_giris_29_ocak_2009). Кандидатите се явяват на 
изпитите от втория етап в съответствие с техните желания. По този начин се прави опит 
да се отмени ограничението в предпочитанията поради типа на завършеното училище и 
кандидатите имат възможност да посочат предпочитания съобразно своята 
компетентност. 

Водещ въпрос са усилията на Съвета за висше образование (Yükseköğretim Kurulu-
YÖK) за преодоляване на проблемите и за развитието на висшето образование. В този 
контекст, докладът за Стратегията за висшето образование на Турция, публикуван от 
Съвета по образование през февруари 2007 г. може да бъде оценен като един цялостен 
етап. Стратегическите препоръки, които са включени в този доклад, може да се 
обобщят основно по три начина, а именно:  

● Да се осигури търсене и прием в системата на висшето образование,  

● Администрация на висшето образование и увеличаване на качеството, 

● Подготвителни обучения на висшите учебни заведения за Европейското 
пространство за висше образование.  

Направените препоръки за създаване на търсене на висше образование и 
организационните мерки за прием във висшето образование в рамките на доклада могат 
да бъдат изброени, както следва:  

● Препоръки за ориентиране в ранна детска възраст,  

● Препоръка за увеличаване на квотата във висшето образование,  

● Насърчаване на професионалното образование,  
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● Реформиране на системата за подбор и назначаване на работа във висшето 
образование. Чрез осъществяване на тези препоръки, училищното образование ще бъде 
насърчено на ниво средно образование, като се увеличи и качеството на образованието, 
назначават се квалифицирани кандидати за асоциирани степени и бакалавърски 
програми. Тази програма изисква и качествен растеж в областта на висшето 
образование. В рамките на процеса, иницииран от регламента за академична оценка и 
подобряване на качеството в институциите за висше образование / Yükseköğretim 
Kurumlarında Академик Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, който бе 
подготвен от Съвета за висше образование (Yükseköğretim Kurulu-YÖK) и влезе в сила 
на 20 септември 2005 г., бяха предприети важни стъпки за оценката и подобряването на 
качеството на висшите учебни заведения. Комитетът за висше образование, академична 
оценка и повишаване на качеството (YODEK), който се състои от 9 члена, избрани от 
Междууниверситетския съвет, започва да изпълнява задълженията си. Ръководство за 
академична оценка и подобряване на качеството във висшите учебни заведения е 
изготвено от YODEK през 2006 г. (http://www.yodek.org.tr/?page=download). Това 
ръководство е изготвено с оглед на световните постижения и особено тези в цяла 
Европа в рамките на Болонския процес, като в този контекст се определят и 
задълженията на комисиите по висше образование и висшите учебни заведения, 
вътрешните и външните принципи и критерии, както и подробности за процеса. Тези 
инфраструктурни реформи може да се използват и за оценяване и повишаване на 
качеството на висшите учебни заведения, така че да бъдат по-систематични и по-лесно 
проследими. Една от основните промени във висшето образование са проучванията на 
институциите за висше образование с цел хармонизиране с Европейското пространство 
за висше образование. В тази рамка, трябва да се предприеме проучване на графика, 
проекта, класовете ученици в първия и втория гимназиален етап и докторантите, което 
е проведено в съответствие с Рамката за компетенциите на турските висши учебни 
заведения (член 21.01.2010 и 2010.1.48). В рамките на настоящото решение е 
договорено да се прилагат международните стандарти за кредити във всеки аспект на 
указанията (ISCED 1997). След това е създаден академичен екип, който да извършва 
дейности във всяка отделна дисциплина. Тези проучвания са одобрени със закона от 
13.01.2011 г. и член 2010.1.4 от Институцията за висше образование 
(http://www.tyyc.yok.gov.tr). Други свързани с този закон проучвания са достъпни 
онлайн и все още са в процес на актуализиране. Освен това има четири университета, 
избрани за пилотните проучвания (университетите Anadolu, Đzmir Ekonomi, Karadeniz 
Teknik ve Sakarya). Предполага се, че тези пилотни проекти ще бъдат завършени до 
2020 г. Националните компетенции за висшето образование в Турция са в процес на 
проучване и обсъждане от други академици. В тази връзка някои аспекти все още са в 
процес на обсъждане, за да се гарантира наличието на високо качество. В обхвата на 
целите на Болонския процес и Лисабонската стратегия, Съвета за висше образование 
(Yükseköğretim Kurulu-YÖK) започна проучвания за националната квалификационна 
рамка в областта на висшето образование. В този контекст е изготвен проект на доклад 
"Национална квалификационна рамка на висшето образование в Турция" и е 
представен за обсъждане от заинтересованите лица. В тази рамка продължават 
проучванията за определянето на квалификациите за основа на програмата, както и за 
осигуряването на резултати от обучението по осигуряване на качеството са 
продължени. В този контекст университетите провеждат изследвания за адаптиране на 
програмите си към Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), предоставяне 
на диплома и поддържане на мобилността на студентите и обучение на персонала. 
Вижте глава 11 за повече информация относно тези проучвания. Едно от значимите 
постижения в сферата на висшето образование е преходът към стратегическо 
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планиране като част от изискванията на горепосочените разпоредби и публичните 
системи за финансово-административен и юридически контрол (Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu), бр. 5180. Висшите учебни заведения провеждат различни проучвания 
в този контекст. Една от новите технологии, свързани с висшето образование е 
програмата за обмен Farabi, въведена от регламента за програмата за студентски и 
академичен обмен на персонал между висшите учебни заведения, публикуван през 
февруари 2009 г. Този регламент предвижда обмен на студенти и академичен персонал 
между университетите и образователните институции за модерни технологии, които 
осигуряват предоставянето на асоциирана степен, бакалавърска степен, магистърска 
степен и докторантска степен и регламентират условията за този обмен. По този начин 
се очаква да нарасне студентският и академичният обмен на персонал между 
националните висши учебни заведения.  

Правителството има за цел да реализира следните цели до 2023 г., когато ще бъде 
отбелязана 100-годишнината от създаването на Турската република:  

а) Общество на граждани, които имат всички условия и достъп за образование.  

б) Проектът FATIH (увеличаване на възможностите, усъвършенстване на технологиите) 
ще бъде стартиран. Всяка класна стая ще бъде оборудвана с интерактивна бяла дъска.  

в) Процентът на образованите ще се увеличи до 89%, което е значителна цифра.  

г) Професионалното образование ще бъде от голямо значение.  

д) Съветът за висше образование ще бъде значително променен.  

е) Ще се отворят повече частни университети.  

ж) Ще се увеличи значително качеството на университетското образование.  

з) Ще бъдат раздадени таблети на всяко дете.  

и) Повече академици ще работят в университетите.  

л) Ще има по-конкретна политика по отношение на изучаването на чужди езици.  


