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Eurydice Haberleri
İlk Eurydice Bültenine Hoş Geldiniz!
Eğitim sistemleri tüm Avrupa’da büyük ölçüde çeşitlilik göstermektedir.
Eurydice’in görevi, bu sistemlerin nasıl organize olduğunu ve Avrupa düzeyinde
ve uluslararası düzeyde işbirliğini ve hareketliliği artırmak için nasıl işlediklerini
anlamak ve açıklamaktır. Bu bülten aracılığıyla Eurydice’in yayınları hakkında
düzenli olarak bilgilendirileceksiniz ve Avrupa eğitim dünyasından çeşitli konularda ‘Odak’
makaleleri alacaksınız.
Son yayınlar

Odak
Yanlış kanıları ortaya çıkarma: Gençlerin politikaya olan
yeni yaklaşımı
Genç insanların siyasi katılıma
olan ilgisizliği uzun süredir
endişe konusu olmuştur. Siyasi
süreçlere olan ilginin ve bu
süreçler hakkında bilginin
azlığı, politikacılara olan güven
seviyesinde düşüklük ve
demokratik kurumlara karşı gittikçe büyüyen sinizm genç
insanların politik ilgisizliğinin göstergeleri olarak görülürler.

Kriz zamanında eğitim bütçeleri: ne kadar bütçe fark
yaratabilir?
Avrupa’nın, ekonomik
büyümeyi artırmak için iyi
eğitilmiş yüksek becerili
çalışanlara ihtiyacı vardır ve bu
durum Avrupa Komisyonunun
da alışıldık bir mantrası haline
gelmiştir. Fakat bir ekonominin iyileşmesi için eğitimde asıl olarak
ne kadar yatırıma ihtiyaç vardır? Ve bir kriz anında eğitime yapılan
harcamanın önceliği ne kadar olmalıdır?

Politikacılar Avrupa’da yüksek eğitimin “Sosyal Boyutu”
derken neyi kastetmektedir?
"Sosyal, kültürel ya da
ekonomik sebeplerden ya da
yetersiz destek ve rehberlik
sistemleri sebebiyle yüksek
eğitim alamayan birçok
muktedir birey vardır." –
Yüksek eğitimin sosyal boyutu
hakkında Konsey Sonuçları, 16

>> Ekonomik Kriz boyunca Avrupa
Birliğinde Hükümet Eğitim Masrafı
(2008-2011)
Birçok Avrupa ülkesi, ekonomik krizin
ilk yılları boyunca eğitim bütçelerine
yaptıkları yatırımı korumayı başardı.
>> Okul ve akademik takvimler
2013/14
Avrupa ülkelerinde okul ve akademik
takvimler nasıl şekillenir.
>> Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
hakkında Anahtar Veri
Her üç Avrupa ülkesinden yalnızca biri
öğretmen olmak için en iyi adayları
seçmek üzere belirli yöntemler uygular!
>> Avrupa’da Okulda Beden Eğitimi ve
Spor
Oyunlar ve jimnastik, Avrupa’da okulda
beden eğitimi boyunca en yaygın
olarak öğretilen iki zorunlu aktivitedir.
>> Avrupa’da Eğitime Finansman
Sağlama 2000-2012: Ekonomik Krizin
Etkileri
Daha fazla AB ülkesi eğitim bütçelerini
azaltmaktadır.
>> Zorunlu eğitim boyunca yıllık
öğretim zamanı
Avrupa ülkelerindeki
derecelere/seviyelere göre tavsiye
edilen müfredata dayanan yeni

güncellenmiş rapor.

Mayıs 2013 .

Toplumsal zorluklara cevap olarak öğrencilerin gayri resmi
öğrenmelerini tanımada gelişmeler vardır
Hızlı gelişen, teknoloji
yönünden zengin bir ortamda,
örgün eğitim aracılığıyla her
zaman edinilemeyen aktiviteler
yoluyla insanların bilgilerini ve
becerilerini güncellemeleri
beklenir. Bu gayri resmi
aktiviteler, yüksek eğitim
kurumlarına girmek için
önkoşul olarak git gide daha
fazla tanınmaktadır.

Biz kimiz
Eurydice Ağının görevi, Avrupa eğitim sistemleri ve
politikaları hakkında güvenilir bilgiyi ve bu politikaların
kapsamlı analizini sağlamaktır. AB’nin Yaşam Boyu
Öğrenme Programında yer alan 36 ülkedeki 40 Ulusal
Birimden oluşur: AB Üye Milletler, Makedonya Cumhuriyeti,
İzlanda, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye, Lihtenştayn,
Norveç ve İsviçre.

Yakında
2013
Ulusal Öğrenci Harçları ve Destek
Sistemleri hakkında Kesin Veriler
Bu ulusal veri belgeleri, tüm
Avrupa ülkelerinde ulusal kamu
ücretlerinin ve destek sistemlerinin
kısa bir genel değerlendirmesini
içerir.
Avrupa’da Öğretmenlerin ve Okul
Müdürlerinin Maaşları ve İzinleri
hakkında Kesin Veriler
Yıllık olarak güncellenen bu veri
toplama, Avrupa’daki
öğretmenlerin ve okul müdürlerinin
maaşları hakkında ulusal
tanımlamaları ve karşılaştırmalı bir
genel değerlendirmeyi içerir.
AB ülkeleri, eğitim ve öğretim
alanında Avrupa 2020 reform
sürecinin önceliklerini nasıl
karşılar?

Facebook’ta Eurydice Ağı

Bu rapor, eğitim ve öğretim
alanında Avrupa 2020 önceliklerine
verilen ulusal cevapların özet bir
karşılaştırmalı analizini içerir.
Avrupa eğitim sistemlerinin yapısı
hakkında Kesin Veriler 2013/14:
Şematik Grafikler
Avrupa’da yaygın okullaşma için
eğitim yapısının genel
değerlendirmesini veren grafikler.
Eğitim Bütçeleri hakkında Kesin
Veriler
Yıllık olarak güncellenen bu ulusal
veri belgeleri, tüm Eurydice Ağı
ülkelerinde eğitim harcamalarında
akımların ve eğitim bütçelerinin
detaylarının genel
değerlendirmesini sunmayı
amaçlar.

Komisyondan Eğitim
Haberleri
>> 2014’te başlayacak olan yeni
Eğitim Programı Erasmus + için
hazırlıklar şu anda çok ilerlemiştir
>> Komisyon yüksek eğitim
uluslararasılaşması hakkında yeni bir
iletişime başlamıştır

>> 1987’den beri Erasmus
hareketliliğine katılan Avrupalıların
sayısı şu anda 3 milyona ulaşmıştır

Bilinmeyen bir e-posta adresinden geldiği için, lütfen bu mesaja cevap vermeyiniz.
Eurydice mail listesine üye olduğunuz için bu bülteni alıyorsunuz. Üyelikten çıkmak için, şu adrese mail atınız: eacea-

eurydice@ec.europa.eu

