İSPANYA’DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE
MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ
EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ
ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM
İspanya’da zorunlu eğitim 6-16 yaşları arasında 10 yıl sürer.
İLKÖĞRETİM
a) I. Kademe (Colegios de Educacion Primaria)
İlköğretimin I. Kademesi ikişer yıllık üç evreden oluşmaktadır.
Süre: 6 yıl
6-12 yaş
Haftalık ders saati: Her bir evre ve ders için değişiklik gösterir. Bir dersin bir evredeki
(2 yıl) toplam saati minimum 105-175 saat arasında değişmektedir.
b) II. Kademe (Educacion Secundaria Obligatoria):
İlköğretimin II: Kademesi ikişer yıllık iki evreden oluşmaktadır.
Süre: 4 yıl
12-16 yaş
Haftalık ders saati: Her bir evre ve ders için değişiklik gösterir. Bir dersin bir evredeki
(2 yıl) toplam saati minimum 35-245 saat arasında değişmektedir.
UZMANLIK EĞİTİMİ: SANAT PROGRAMLARI
Sanat eğitimi veren kurumlar oldukça çeşitlidir ancak hepsi ulusal yasalar çerçevesinde
faaliyet gösterir. Özel ve kamuya ait olan müzik ve dans okulları resmi belgeler verip
vermemelerine bağlı olarak farlılık gösterirler.
Konservatuarlar müzik ve dans eğitimi veren kamu kuruluşlarıdır. Temel düzeydeki
konservatuarların en az 80 öğrencisi olmalıdır.
Birleştirilmiş okullar (centros integrados) eş zamanlı olarak hem temel eğitim hem de temel
düzeyde müzik veya dans eğitimi verirler. Bu tür eğitim özel okullar tarafından da verilebilir.
Temel düzeydeki müzik ve dans eğitiminin süresi 5 yıldır ve eğitime başlama yaşı 8’dir.
ZORUNLU EĞİTİM SONRASI GENEL VE MESLEKİ EĞİTİM (General and
Vocational Post-Compulsary Secondary Education)
Genel Orta Öğretim (Bachillerato):
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Genel orta öğretim, Bachillerato denen ve 16-18 yaş aralığındaki öğrencilerin devam ettikleri
2 yıllık dönemden oluşur. Bu eğitimi almak isteyenlerin ilköğretim II. Kademe sertifikasına
(graduado en educacion secundaria certificate ) veya orta düzey mesleki eğitim aldıklarını
gösteren tecnico sertifikasına sahip olmaları gerekir. Genel orta öğretimin üç temel amacı
öğrencileri; a)üniversite eğitimine, b) ileri düzey mesleki eğitime, c) iş piyasasına
hazırlamaktır.
Bachillerato eğitiminin dört değişik türü vardır: sanat; doğal bilimler ve sağlık; beşeri
(hümaniter) bilimler ve sosyal çalışmalar; teknoloji. Bu farklı konular tüm öğrencilere aynı
düzeyde öğretilir. Müfredatlar her bir Bachillerato’ya özel olan alan dersleri, ortak dersler ve
seçmeli derslerden oluşur. Temel mesleki eğitim de Bachillerato’nun bir parçasıdır.
İspanya’yı oluşturan her Özerk Topluluk kendi özel sosyal, ekonomik ve kültürel bağlamı
doğrultusunda müfredatları ile metodoloji ve değerlendirme kriterlerini oluşturur.
Bachillerato eğitiminde kullanılan öğretim metotları öğrencilerin kendi başlarına öğrenme,
takım halinde çalışma ve uygun araştırma metotlarını kullanma kapasitelerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu metotlar ayrıca bilginin teorik ve uygulama açıları arasındaki ilişkiyi de
vurgulamaktadır. Ayrıca öğrencilerin toplum içinde kendilerini doğru şekilde ifade
edebilmelerini sağlamak amacıyla okuma alışkanlığının kazandırılması da hedeflenen bir
diğer amaçtır. Öğretmenler öğretim materyallerini seçmekte özgürdür.
Haziran ayında yapılan değerlendirme sınavında başarısız olan öğrenciler Eylül’de tekrar
sınava girerler. Sınavlardan geçerek Bachillerato eğitimini tamamlayan öğrenciler kendilerine
ileri düzey genel veya mesleki eğitim ile üniversite eğitimi olanağı veren Bachiller diploması
alırlar.
ORTA DÜZEY MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM (VocationalUpper Secondary Education)
Bu bölümde yalnızca belirli mesleki eğitim (specific vocational training) anlatılacaktır. Belirli
mesleki eğitim iki düzeyden oluşmaktadır: orta ve ileri düzey. Orta düzey mesleki eğitim 16
yaşından büyük öğrenciler içindir ve 18 boyunca verilen toplam 1.300-2.000 ders saatinden
oluşur. Bu eğitimi almak isteyenlerin ilköğretim II. Kademe sertifikasına (graduado en
educacion secundaria )sahip olması gerekir. Bu düzeydeki eğitimin amacı öğrencilere her bir
niteliğe/kalifikasyona özgü temel becerileri kazandırmak, hak ve sorumluluklarını içeren
temel yasaları öğretmek ve güvenli, mesleki olgunluğa erişmiş bir şekilde çalışmalarına
imkan sağlayan bilgi ve becerileri edindirmektir.
Mesleki eğitim kurumları hem özel hem de kamu finansmanlı olarak kurulabilir. Orta düzey
mesleki eğitim, a) zorunlu eğitim veren okullar ile Bachillerato eğitimi veren okullar;
b) sadece belirli mesleki eğitim (specific vocational training) veren okullar tarafından
verilmektedir. Devlete ait okullarda karma eğitim verilirken özel sektöre ait okullar yalnızca
kız veya erkek öğrencilere eğitim verir. Öğretim materyalleri her okulun kendisi tarafından
seçilir.
Müfredat, pratik ve teorik eğitime her bir meslek dalının gerektirdiği oranlarda yer verir
şekilde yapılandırılmıştır. Kullanılan öğretim metotlarının bilimsel, teknolojik ve
organizasyonel bir yapı oluşturarak öğrencilerin üretim süreçlerine katılımlarının teşvik
edilmesi, ayrıca takım çalışması içinde yer almaları ve kendi kendilerine öğrenme
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yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Eğitimin her bir modülünü başarıyla
tamamlayan öğrencilere tecnico certificate denen belge verilir. Bu belge ile genel orta
öğrenime (Bachillerato) ve uzmanlaşma eğitimine (specialised education / sanat eğitimi)
devam etmek mümkündür.

UZMANLIK EĞİTİMİ
Orta düzeydeki uzmanlık eğitimi yabancı dil öğretimini, sanat eğitimini (müzik ve dans ile
plastik sanatlar ve tasarım dallarını içerir) ve spor teknisyenliği eğitimlerini kapsar.
Yabancı dil eğitimi, resmi dil okulları (escuelas oficiales de idiomas) tarafından verilir. Bu
okullarda yabancı diller ve İspanya’nın resmi dilleri okutulur. Eğitimin başlangıç ve ileri
düzey olmak üzere iki evresi vardır. Başlangıç düzeyi 3 yıl sürer ve sadece dil eğitimi verilir.
İleri düzey ise iki yıl sürer. İleri düzey eğitimini tamamlayan öğrencilere yetenek belgesi
(aptitute certificate) verilir.
Orta düzey müzik ve dans eğitimi müzik dalında en az 180, dans dalında ise en az 90
öğrencisi olmak zorunda olan profesyonel konservatuarlar tarafından verilir. Bu okulu bitiren
öğrencilere bir meslek sertifikası verilir.
Plastik sanatlar ve tasarım dersleri orta ve ileri düzey olmak üzere iki düzeyde verilir ve her
bir düzey teorik ve pratik modüllerden oluşur. Bu tür eğitim hem özel hem de kamuya ait
okullar tarafından verilir. Bu eğitimi almak isteyenlerin ilköğretimi tamamlamış olmaları veya
bu eğitime kabul edilmek için yapılan sınavdan geçmiş olmaları gerekmektedir.
Spor teknisyenliği eğitimi ise orta ve yüksek düzeylerden oluşur. Hem özel hem de kamu
tarafından verilebilir. Dağ sporları ve tırmanma, kış sporları, futbol gibi alt dalları olan bu
eğitimi almak isteyenlerin 18 yaşında olmaları ve ilköğretimi tamamlamaları veya özel giriş
sınavlarını kazanmaları gerekir. Spor teknisyenliği eğitimini tamamlayanlara, belirli mesleki
eğitim (specific vocational training) sonunda verilen tecnico belgesine denk olan bir belge
verilir.

TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE İŞ BAĞLANTILI EĞİTİM (Initial Vocational
Training and Work-Linked Training)
İspanya’da temel mesleki eğitim ikiye ayrılır; orta düzey mesleki eğitim (intermediate level
vocational training) ve ileri düzey mesleki eğitim (advanced vocational training) ile sanat
uzmanlık eğitimi (specialised art education). Bu programlar Eğitim, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlıdır. Bunlara ek olarak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın kontrolü
altında olan sosyal garanti programları, istihdam ve eğitim programları gibi programlar da
mevcuttur.
Sosyal Garanti Programları: Temel Mesleki Eğitim (Social Guarantee Programmes:
Initial Vocational Training)
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Bu programlar herhangi bir belge almaksızın okuldan ayrılmış olan 16-21 yaş arasındaki
yetişkinlerin toplumla ve eğitimle yeniden entegrasyonlarını sağlamaya yönelik temel ve
mesleki eğitim programlarıdır. Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı veya Özerk Topluluklar
tarafından finanse ve organize edilir. Yerel yönetimler tarafından da organize edilebilen bu
programlar orta öğrenim kurumlarında, sanat okullarında ve yetişkin eğitim merkezlerinde
gerçekleştirilir. Özel sosyal garanti programları ise özel merkezlerde gerçekleştirilir.
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