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Eurydice Haberleri
Bültendeki görselleri veya metni göremiyorsanız, lütfen buraya tıklayınız

Eurydice Bültenine Hoş Geldiniz
Eurydice Bülteni 2016 kış basımına hoş geldiniz. Bültenimiz Avrupa eğitim dünyasından haberlerin
yanı sıra en güncel ve gelecek Eurydice yayınları hakkında bilgi verir. Eğitim sistemleri Avrupa
genelinde değişiklik göstermektedir ve Eurydice de bu sistemlerin nasıl çalıştığını net bir şekilde
anlamayı ve açıklamayı hedefler.

Son yayınlar

Odak makaleleri

>> Hareketlilik Sayımı: Yükseköğretim

Avrupa’da öğretmenler yeterli maaş alıyorlar mı?
'Siz olmasaydınız, bu küçük
zavallı çocuğa uzanan şefkat
dolu
eliniz
olmasaydı,
öğretmenliğiniz ve örnek
oluşunuz olmasaydı, tüm
bunların hiçbiri olmazdı.' –
Nobel
Ödülünü
aldıktan
sonra
Albert
Camus’dan
öğretmenine
Amerikalı gazeteci Charles Kuralt’ın ‘İyi öğretmenler öğrencilerin

Geçmişi Raporu
Rapor, öğrenme hareketliliğini teşvik
etme ve engelleri kaldırmada Avrupa
ülkelerinin kaydettiği gelişmeleri takip
etmek amacıyla farklı yükseköğretim
Fotoğraf: Kstudio/Freepik©
tematik alanlarındaki belirli göstergeleri
analiz eder.
>> Avrupa’da Eğitim ve Öğretim
Sistemlerini İzleme için Yapısal
Göstergeler – 2016

mesleğini seçmek için motive eden, olabilecek en iyi mesleği

30’dan fazla yapısal gösterge beş
alanda ülke gelişimini inceler: erken
çocukluk eğitimi ve bakımı, temel
becerilerde başarı, eğitim hayatını
erken bırakma, yükseköğretim ve

yapmada onları destekleyen, bu mesleği sürdürmede onları teşvik

mezun işverilebilirliği.

içindeki en iyiyi çıkaranladır.’ fikrine herkes katılacaktır Fakat
hükümetler ve kamu yetkilileri de öğretmenlerin içindeki en iyiyi
nasıl ortaya çıkaracaklarını biliyorlar mı? Gençleri öğretmenlik

edecek faktörler nelerdir? Akla gelecek ilk ortak cevap para olabilir.

Daha
fazlası için

>> Avrupa Yükseköğretimde Ulusal
Öğrenci Ücretleri ve Destek Sistemleri
– 2016/17
Bu

yayın

hangi

öğrencilerin

ücret

Eğitim sistemleri doğru becerilere mi odaklanmaktadır?
'Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hala gücü ise her
yere.' - Albert Einstein’dan
Eğitim sistemleri okulda ve
üniversitelerde
doğru
becerileri
geliştirmeye
odaklı
mıdır?
Nüfus
yaşlanıyor,
iş
gücü
azalıyor, verimlilik yavaşlıyor, radikalleşme büyüyor ve gençler
azami güvenliğe sahip meslekler edinmek istiyorlar. Avrupa
dinamikliğini mi kaybediyor? Veya yenilik kapasitesini? Ve eğer her
şey bu şekilde devam ederse, uluslararası anlamda yaşama
şeklimiz ve durumumuz açısından sonuçlar ne olacaktır?

Daha
fazlası için

ödediği, ne kadar ödediği ve çalışmaları
boyunca ne kadar finansal destek
aldıkları hakkında karşılaştırmalı bir
analiz sunar. Her ülkenin kendine özgü
belgeleri ulusal sistemlerinin temel
öğelerini verir.
>> Avrupa’da Öğretmenlerin ve Okul
Müdürlerinin Maaşları ve Ödenekleri –
2015/16
Avrupa’da
öğretmenlerin
ve
okul
müdürlerinin
yasal
maaşları
ve
ödenekleri hakkında karşılaştırmalı bir
analiz. Ulusal veri belgeleri yıllık yasal
maaş ve ödenen ücretler, maaş
ilerlemesi ve her ülkede var olan
ödenekler hakkında detaylı bilgi sağlar.
>> Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı
2016/17:Şematik Diyagramlar
Avrupa ülkelerinde yaygın eğitimin
yapısı bu karşılaştırmalı çalışmada ele
alınmaktadır.
Ulusal
şematik
diyagramlar, açıklayıcı bir kılavuz ve
haritalar, ilköğretim öncesi ve zorunlu
eğitimin temel örgütsel modellerini
gösterir.

Hareketlilik sayımı
Avrupa Komisyonu Hareketlilik Sayımını yayınladı

>> Avrupa’da Zorunlu Eğitim –
2016/17
Bu
rapor,
Avrupa’da
zorunlu
eğitimin/öğretimin süresine odaklanır.
Okula başlama ve bitirme yaşlarını
inceler ve tam zamanlı ve yarı zamanlı
zorunlu
eğitim/öğretim
kavramları
arasındaki farkları belirtir.

Tüm yayınlar

Gelecek yayınlar
2017
Kanıta Dayalı Politika Geliştirme
Altyapıları (Ocak)

8 Aralık’ta, Avrupa Komisyonu, gençlerin öğrenme hareketliliğini
teşvik eden Avrupa Birliği Konseyi Tavsiye Kararı 2011 ‘Gençlik
Harekette’yi takip etmek için geliştirilen Hareketlilik Sayımını
yayınladı.
Hareketlilik

Sayımı,

yükseköğretim

için

Eurydice

(EACEA)

tarafından ve mesleki yükseköğretim (IVET) için, CEDEFOP
tarafından ortak olarak geliştirilmiştir. Ortak çevrimiçi bir ortamda
kullanıcıların Avrupa’da öğrenme hareketliliğinin politika yapısını
bir bakışta anlayabilecekleri dinamik haritalar yer almaktadır.

Bu rapor, politika geliştiricilerin
kanıta dayalı iyi bilgilendirilmiş
politika
kararları
alabilmesini
sağlamak için farklı türlerde kanıt
sağlayan mekanizmaları içerir.
Avrupa’da Okulda Diller hakkında
Temel Veri (İlkbahar)
60 gösterge dil öğretimi ile ilgili
göstergeyi inceler, örneğin, yabancı
dil öğretimi, müfredat, öğretmen
eğitimi ve hareketliliği, öğrenci
katılımı, göçmen öğrenciler için dil
desteği.

Biz kimiz
Eurydice Ağının görevi Avrupa eğitim sistemleri ve
politikaları hakkında güvenilir bilgi ve kapsamlı analiz
sağlamaktır. Ağ, ulusal eğitim sistemlerinin tanımlarını,
belirli
konulara
yönelik
karşılaştırmalı
çalışmaları,
göstergeleri ve istatistikleri özetler. Çalışmalarıyla,
Eurydice Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde
anlayışı, işbirliğini, güveni ve hareketliliği artırmayı
amaçlar. Tüm Eurydice yayınlarına Eurydice internet
sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.
Ağ, Avrupa
ülkelerinde yer alan ulusal birimlerden oluşur ve AB Eğitim,
Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından
yürütülür.

Avrupa’da
Yükseköğretimin
Modernleşmesi
3.
Basım
–
Yükseköğretimdeki Akademisyenler
hakkında Tematik Rapor (İlkbahar)
Bu
rapor,
Avrupa’daki
akademisyenlerin durumu ile ilgili
temel konuları ele alır. Ulusal
politikanın
yükseköğretimde
son
yıllarda artan taleplere nasıl cevap
verdiğini inceler.
Avrupa’da Tam Zamanlı Zorunlu
Eğitimde Ders Saati 2016/17
(İlkbahar)
Bu çalışma, karşılaştırmalı bir
analiz ve ulusal diyagramlarla
Eurydice/OECD
ortak
veri
toplaması çerçevesinde bu konu
hakkında
sağlanan
veriyi
sunacaktır.

Eurydice Ağı Facebook sayfası

Eğitim haberleri
>> Avrupa Komisyonu Avrupa
Dayanışma Birliğini kurdu

Bizi Twitter’da takip edin
#EurydiceEU ve
@EUErasmusPlus

Bu girişim, 18-30 yaş arası gençlere
tüm Avrupa’da dayanışma projelerinde
çalışma fırsatı verecektir.
>> AB’de eğitimi modernleştirme
7 Aralık 2016’da, Komisyon herkes için
yüksek
kalitede
eğitim
sağlama

Eurydice internet sitesi

vizyonuyla bir İletişim ağını kabul etti.

Bu mesaj dönüş gerektirmeyen bir eposta adresinden geldiği için lütfen cevap vermeyiniz.
Eurydice posta listesine kayıtlı olduğunuz için bu bülteni alıyorsunuz.
Kayıttan çıkmak için lütfen şu adrese eposta gönderiniz: eacea-eurydice@ec.europa.eu

