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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

>> Kanıta dayalı Politika Geliştirme için
Destek Mekanizmaları

Ev ödevi: Ne işe yarar?

Bu rapor, politika geliştiricilerin kanıta
dayalı
iyi
bilgilendirilmiş
politika
kararları alabilmesini sağlamak için
farklı
türlerde
kanıt
sağlayan
mekanizmaları içerir.
>> Avrupa’da Eğitim ve Öğretim
Sistemlerini İzleme için Yapısal
Göstergeler 2016 – Tematik

“Ev ödevi yaparak hayatım boyunca kullanabileceğim becerileri
öğreniyorum… kaytarmak ve pazarlık etmek.” - Bill Watterson
Güncel OECD PISA 2015 verisine göre, 15 yaşındaki öğrenciler ev
ödevi, ek ders ve özel ders gibi aktiviteler için haftalık ortalama 17
saat harcamaktadır. Ders saati hakkındaki Eurydice yayınındaki
verilere göre aynı yaş grubunun Avrupa’da okul haftasının
ortalama uzunluğu 26 saat civarıdır. Bu ikisi toplandığında haftalık
43 saat resmi ders saatine denk gelir – normal bir tam zamanlı
isten daha fazla. Fakat okulla ilgili yapılan tüm bu aktiviteler
gerçekten yapıldığına değmekte midir?

Daha
fazlası için

Gerçek ötesi bir dünyada eğitim sistemleri

İncelemeler
30’dan fazla gösterge beş alanda ülke
gelişimini inceler: erken çocukluk
eğitimi ve bakımı, temel becerilerde
başarı,
eğitimi
erken
bırakma,
yükseköğretim
ve
mezun
işverilebilirliği, her bölüm şu anda ayrı
ayrı
indirilebilecek
şekilde
yayınlanmıştır.
>> Hareketlilik Sayımı: Yükseköğretim
Geçmiş Raporu
Rapor, öğrenme hareketliliğini teşvik
etme ve önündeki engelleri kaldırmada
Avrupa ülkelerinin aldıkları yolları

izlemek amacıyla farklı yükseköğretim
tematik alanlarındaki özel göstergeleri
analiz eder.

Tüm yayınlar

Gelecek yayınlar
"Bu ülkedeki insanların yeterince uzmana sahip olduğunu
düşünüyorum" – Michael Gove, Birleşik Krallık Eski Eğitim Bakanı
Sekreteri
Kanıtlar ve kanıtları sağlayanların kamu tartışmalarında ateş
altında olduğunu kimse inkâr edemez. ‘Gerçek ötesi’ kelimesi
güncel politika tartışmalarında o kadar yaygın kullanılmaya
başlanmıştır ki Oxford İngilizce Sözlüğü kelimeyi 2016 Yılın
Kelimesi olarak seçmiştir. Kanıtlar veya ‘gerçekler’in yerini,
desteklenecek hiçbir kanıtı olmaması veya aksini kanıtlayacak
oldukça fazla kanıtı olmasına rağmen birçok politikacının doğru
olarak kabul ettiği uzun süredir sahip olunan inançlar almaktadır.
Bu gelişmeler kaçınılmaz olarak şu soruyu akla getirir: Bir eğitim
sistemini yalnızca inançlar üzerine kurabilir misiniz?

Daha
fazlası için

Öğrenci hareketliliğini nasıl bir gelecek bekliyor?

2017
Avrupa’da Okulda Diller hakkında
Temel Veri – 2017 (18/05/2017)
60 gösterge dil öğretimi ile ilgili
göstergeyi inceler, örneğin, yabancı
dil öğretimi, müfredat, öğretmen
eğitimi ve hareketliliği, öğrenci
katılımı, göçmen öğrenciler için dil
desteği.
Avrupa’da Tam Zamanlı Zorunlu
Eğitimde Tavsiye Edilen Yıllık Ders
Saati – 2016/17 (08/06/2017)
Bu rapor, Avrupa ülkelerindeki tam
zamanlı genel zorunlu eğitimdeki
eğitim seviyelerine göre tavsiye
edilen asgari ders saatini analiz
eder.
Avrupa’da
Modernleşmesi

Yükseköğretimin
3.
Basım
–

Akademisyenler (15/06/2017)

Uluslar arası bariyerlerin en aza indirildiği ve engelsiz ulaşımın
mümkün olduğu bir Avrupa Birleşmiş Milletleri isterdim - Winston

Bu
rapor,
Avrupa’daki
akademisyenlerin durumu ile ilgili
temel konuları ele alır. Ulusal
politikanın
yükseköğretimde
son
yıllarda artan taleplere nasıl cevap
verdiğini inceler.

Churchill, 1942
AB vatandaşlarının diğer AB ülkelerinde yaşama, çalışma ve okuma
hakkı vardır. Çok sayıda eğitim görme imkânıyla birçok genç AB
vatandaşı

okullarında

diğer

AB

ülkelerinde

devam

etmeyi

seçmektedir. Bir yıla kadar olan bir zaman dilimi boyunca öğretim
kurumları arasındaki öğrenci değişimini teşvik eden ve 2017’de 30.
yılını kutlayacak olan Erasmus programı tarafından yurtdışında
eğitim görme fırsatları yaygın bir şekilde desteklenmektedir. AB’nin
popülerliği her ne kadar sallantıda olsa da Erasmus programı
altında yurtdışına okumaya veya çalışma giden yaklaşık 4.5 milyon
öğrenci sayesinde programın popülerliği devam etmektedir. Birçok
Avrupalı genç için yurtdışında okumak aslında sahip olmaları
gereken bir haktır.

Daha
fazlası için

Biz kimiz
Eurydice Ağının görevi Avrupa eğitim sistemleri ve
politikaları hakkında güvenilir bilgi ve kapsamlı analiz

Eğitim haberleri
>> Avrupa Komisyonu Avrupa
Dayanışma Birliğini kurdu
Bu girişim, 18-30 yaş arası gençlere
tüm Avrupa’da dayanışma projelerinde
çalışma fırsatı verecektir.

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.

Eurydice Ağı Facebook sayfası

Bizi Twitter’da takip edin
#EurydiceEU ve @EUErasmusPlus

Eurydice internet sitesi
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