






 

SUNUŞ 

 

Yetişkin eğitim alanındaki ulusal politikaların mevcut genel araştırması 2005 yılının sonunda 

Eurydice ağına Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir ricayla tamamlanmıştır. Amaç, 

Komisyondan iletişimin hazırlanması için bilgi tedarik etmekti ve “Yetişkin Öğrenimi: 

öğrenmek için asla geç değildir” başlığı altında 2006 yılının Ekim ayında benimsenmişti. 

Yürürlükteki ulusal politikaların karşılaştırmalı bir özeti farklı ulusal bağlamları, ortak ve 

belirgin noktaları ve karşılaştıkları problemleri daha iyi anlayabilmeye yer vermektedir. 

 

Bu özet, fonu, hedef grupları, erişilebilirliği, organizasyonu, içeriği, nitelikleri, kaliteyi, 

rehberliği ve öğretmen eğitimini içeren yaklaşık on anahtar konu etrafında yapılanmıştır. 

Ayrıca, formal eğitim sistemi içerisinde uygulanan (mesleki olmayan) eğitim/öğrenim 

politikalarına da odaklanmaktadır.    

 

Bu çözümleme, yetişkin eğitimi içeren bütün eğitim düzeyleri için her yıl güncellenen temel 

bilgiye dayanmaktadır. Bilgi, ülkeye (Eurybase) uygun olarak organize edilen bir veritabanı 

şeklinde sunulur ve Eurydice web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca Eurydice (örneğin, 

Avrupa’daki eğitimin, mesleki eğitimin ve yetişkin eğitim sistemlerinin yapısı) tarafından 

düzenli olarak toplanan ve güncellenen diğer bilgi de kullanılmıştır. Yukarıda adı geçen 

işlerde değinilmeyen ve belirli ülkelerde temel bilgi eksikliğini telafi etmek için belirgin 

konuları kapsamaya yönelik 2006 yılının başında özel bir veri toplama organize edilmiştir.  

 

Eurydice ağındaki ulusal birimler ulusal düzeyde gereken bütün bilgiyi toplamış ve daha 

sonra karşılaştırmalı bir özeti onaylamıştır. Genel olarak konuşmak gerekirse, Eurydice 

tarafından gerçekleştirilen iş okul öncesi dönemden yüksek öğrenime kadar formal eğitim 

sistemine odaklanmaktadır. Bu özetten önce, yetişkin eğitimi bu ağ tarafından belli bir 

çözümlemenin odak noktası olmamıştı. Konunun bilgisinden derin olarak yararlanmak için, 

karşılaştırmalı özetin taslağından sorumlu Avrupa birimi, bu görevi üzerine alan, bir dış 

uzman olan Helen Keogh’la işbirliği içerisinde bulunmuştur. Değişimler, çözümlemenin 

gelişimi boyunca komisyonla gerçekleşirken iletişimden sorumlu olanları tedarik etmek için 

yansımanın sağlam olmasına yönelik 2006 yılının Ekim ayında benimsenmiştir.  

 

Avrupa birimi, Eurydice ağındaki ulusal birimlere kısa zamanda toplantılara hazır 

geldiklerinden ve gereken bilgiyi toplamak için karşılaştıkları engelleri aşmalarından dolayı 

teşekkürlerini sunmak istemektedir. EEU, ayrıca Helen Keogh’a da yılların deneyiminin 

sonucu olarak incelediği konular üzerinde bilgisini paylaştığından dolayı ve Eurydice 

tarafından kullanılan karşılaştırmalı yöntemle uygulanan sınırlara uymasından dolayı 

teşekkürlerini sunmaktadır. 

 

 

 

 

        Patricia Wastiau-Schlüter 

        Eurydice Avrupa Birimi Başkanı  

 




















































































































































