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Eurydice Haberleri 
 

Eurydice Bültenine Hoş Geldiniz  

Eğitim sistemleri tüm Avrupa’da büyük oranda değişiklik göstermektedir. Eurydice’in görevi bu 

sistemlerin nasıl işlediğini anlamak ve açıklamak ve bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktır. Eurydice 

bülteninin bu güz basımı güncel ve gelecek Eurydice yayınları ve Avrupa eğitim dünyasından 

haberler hakkında size bilgilendirir. 
 

Odak 

Eğitim fonlaması: son kararları kim veriyor?  

"Para vermek kolay bir 

meseledir… Fakat kime, ne 

miktarda ve ne zaman, ne 

amaçla ve nasıl verileceğine 

karar vermek ne herkesin 

yetkinliğindedir ne de kolaydır." 

– Aristotle  

Genellikle fonun miktarının 

dikkat edilecek en önemli konu 

olduğunu düşünmemize rağmen, belki de günümüz toplumunda 

kaynakların nereye gideceğine kimin karar vereceği aynı şekilde 

önemlidir.  

İki yaşındaki çocuklar nerede yaşamayı seçerler?  

"Gençliğimiz için her zaman 

geleceği kuramayabiliriz, fakat 

gençliğimizi geleceğe 

hazırlayabiliriz".- Franklin D. 

Roosevelt  

Birkaç yıldır, araştırmalar 

eğitim fırsatlarına yapılan 

harcamalardan daha önemli 

olarak yüksek kalitede erken 

çocukluk eğitimi ve bakımına (ECEC) yapılan yatırımın bireylere ve 

toplumlara uzun vadeli faydalar sağladığını göstermiştir. Fakat, 

2011’de Avrupa’da üç yaşın altındaki 16 milyon çocuktan yalnızca 

5 milyonu ECEC hizmetlerinden faydalanmıştır. Diğerleri 

neredeydi? Niçin ECEC’ye katılmayan bu kadar çok çocuk vardır?  

Son yayınlar  

>> Avrupa’da Erken Çocukluk Eğitimi 

ve Bakımı hakkında Anahtar Veri – 

2014 Basımı  

Yeni zorlukların olduğu bir zamanda, 

tüm çocuklarımıza kaliteli erken 

çocukluk eğitimi sağlayarak sağlam bir 

başlangıç yaptırmanın önemi akıllıca ve 

sürdürülebilir bir gelişme için Avrupa 

stratejisinin, AB 2020 stratejisi, 

merkezindedir. Rapor, ECEC’deki 

politika odaklı ve uluslararası olarak 

karşılaştırılabilir göstergeler aracılığıyla 

yüksek kalitede ECEC’yi nelerin 

oluşturduğunun anlaşılmasını 

sağlamayı amaçlar.  

>> Avrupa’da Okullara Finansman 

Sağlama: Kamu Fonlamasında 

Mekanizmalar, Metotlar ve Kıstaslar 

Okul eğitimine finansman sağlama 

günümüzde eğitim alanındaki birçok 

tartışmanın merkezindedir ve Avrupa 

2020’nin anahtar bir önceliği olarak 

görülür. Rapor, her ülke için finansal 

akımların grafiklerini içerir. Rapor, 

kaynak ayrımında kullanılan kıstasların 

yanı sıra okul fonlamasında yer alan 

yetkilileri, merkez/üst düzey yetkililerin 

fon ayırma için kullandığı metotları 

inceler.  

>> Avrupa’da Yüksek Eğitimin 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/focus-on/Funding_education.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/focus-on/Where_would_2_year_olds_choose_to_live.php


Okul yılının tekrarı: çocukların eğitimini ve gelişimini 

destekler mi yoksa engeller mi?  

"Delilik: aynı şeyi tekrar tekrar 

yapıp farklı sonuçlar 

beklemektir". - Albert Einstein 

Bir okul yılı bitince, birçok 

çocuk sonbaharda yeni dönemi 

karşılamayı dört gözle 

beklemektedir. Fakat bazı 

çocuklar aynı okul yılını 

tekrarlayabilir. Tüm AB ülkelerinde en azından bir kez sınıf tekrarı 

yapan 15 yaşındaki öğrencilerin ortalama oranını ilköğretimde 

%7.7 ve ilk kademe ortaöğretimde %10.4 olduğunu gösteren 

OECD’nin Pisa çalışmasına bakıldığında bu sayı birçok ülkede 

şaşırtıcı bir şekilde yüksek olabilir.  

Avrupa’da okul tatillerini bilmek için 10 neden  

Her yıl Eurydice, okul yıllarının 

Avrupa’da nasıl organize 

edildiğini gösteren okul 

takvimleri hakkında özel bir 

rapor yayınlar. Yayın, farklı 

okul yıllarının ne zaman 

başlayıp bittiğini gösteren tüm 

aldığımız yorumların sayısına 

bakıldığında birçok insan, 

özellikle de ebeveynler yayını 

oldukça faydalı bulmaktadır. Bu yorumlardan bilgi verici olandan en 

tuhafına kadar bazılarını sizinle paylaşmak istiyoruz. Belki de 

Avrupa’daki okul tatillerini neden öğrenmeniz gerektiği ile ilgili bir 

neden bulursunuz!  

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. 

Facebook’ta Eurydice Ağı 
 

  

Modernleşmesi: Erişim, Eğitimi 

Sürdürme ve İşverilebilirlik 

Rapor, erişimi artırmayı ve 

genişletmeyi, öğrenci kayıplarını 

azaltmayı ve Avrupa’da yüksek eğitim 

mezunlarına işverilebilirliği artırmayı 

amaçlayan şu anki ulusal ve kurumsal 

politikalara ışık tutar. 

>> 2014/15 Okul ve Akademik 

Takvimleri hakkında Kesin Veriler – 

İlköğretim ve genel ortaöğretim ve >> 

yüksek eğitim  

Yakında 

2014  

Öğretim Zamanı hakkında Kesin 

Veriler 2013/14 

Avrupa’da Tam Zamanlı Zorunlu 

Eğitimde Tavsiye Edilen Yıllık 

Öğretim Zamanı hakkında kısa 

karşılaştırmalı genel değerlendirme  

Avrupa’da Öğretmenlerin ve Okul 

Müdürlerinin Maaşları ve İzinleri 

hakkında Kesin Veriler (yıllık 

güncelleme)  

Bu çalışma, her ülkeden sağlanan 

veriye dayalı ulusal belgelerden ve 

karşılaştırmalı analizden oluşur. 

Okuyucuyu maaşları belirlemek için 

karar verme düzeyleri, özel sektör 

de dahil maaş anlaşmaları, azami 

ve asgari yıllık brüt maaşlar ve 

önceki yılla karşılaştırıldığında 

maaş değişiklikleri hakkında 

bilgilendirir. .  

Ulusal Öğrenci Harçları ve Destek 

Sistemleri hakkında Kesin Veriler 

(yıllık güncelleme)  

Okuyucu kamu harçlarının ve 

destek sistemlerin genel 

değerlendirmesi hakkında bilgi 

edinir. Metin zorunlu anahtar 

noktaları verirken grafikler sistemin 

temel özelliklerini gösterir.  

Eğitim ve Öğretimden Erken 

Ayrılmayla Mücadele: Stratejiler, 

Politikalar ve Önlemler  

Bu rapor öncelikle okuyucuyu 

erken ayrılmanın unsurları 

hakkında bilgilendirir. Bu durumla 

mücadele etmek için stratejileri, 

politikaları ve önlemleri, çapraz 

sektör işbirliğini ve erken ayrılmayı 

önlemede ve/veya azaltmada 

eğitimin ve kariyer rehberliğinin  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/focus-on/Grade_retention.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/focus-on/Grade_retention.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/focus-on/10_reasons_about_school_holidays.php
https://www.facebook.com/pages/Eurydice-Network/180307152071407?sk=wall
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/school_calendar_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/school_calendar_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/academic_calendar_EN.pdf
https://www.facebook.com/pages/Eurydice-Network/180307152071407?sk=wall
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Home


rolünü açıklar. Ulusal bilgi verilir.  

Avrupa’da Okul Değerlendirme 

Politikaları  

Ulusal belgeler ve karşılaştırmalı bir 

genel bakış aracılığıyla, bu rapor 

Eurydice ağındaki okullarda çeşitli 

dâhili ve harici değerlendirme 

politikalarını okuyucuyla paylaşır.  

Komisyondan Eğitim 

Haberleri  

>> 10 Eylülde bir haber konferansında 

EC Seçilmiş başkanı Jean-Claude 

Juncker, Macaristan’ın öne çıkan 

Yabancı Bakanı Tibor Navracsics’i 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Vatandaşlık 

için AB Komisyon Üyesi olarak 

duyurdu.   

>> Tüm Avrupa’da 17 yaşındaki 

öğrenciler için yıllık olarak düzenlenen 

çeviri yarışması Juvenes Translatores 

için başvurular 1 Eylül 2014’te 

başlamıştır. Kaçırmayın!  

>> Xavier Prats Monné – 1 Ağustos 

2014 itibariyle DG Eğitim ve Kültürün 

Yeni Genel Başkanı.  

>> Erasmus için yeni bir rekor kıran 

yıl- Avrupa Komisyonu tarafından 

yayınlanan son Erasmus istatistikleri 

2012-2013’te yurtdışında araştırma 

yapmak ya da eğitim görmek için AB 

hibelerinden faydalanan neredeyse 

270.000 öğrencinin, ki bu yeni bir 

rekordur, olduğunu ortaya koymuştur.    
 

 
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 

 
 

 

http://ec.europa.eu/languages/news/2014/juvenes-translators_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/news/2014/juvenes-translators_en.htm
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http://ec.europa.eu/education/news/2014/0801-new-director-general_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2014/0801-new-director-general_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2014/0801-new-director-general_en.htm
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