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Eurydice Haberleri
Bu haber bültenindeki görselleri ya da metinleri görüntüleyemezseniz , buraya tıklayınız.

Eurydice Haber Bültenine Hoş Geldiniz
Eurydice Haber Bülteninin kış 2017 edisyonuna hoş geldiniz. Haber bültenimiz sizlere Avrupa eğitim
dünyasındaki haberlerin yanı sıra en güncel ve çıkacak olan Eurydice yayınlarının güncellemelerini
sunmaktadır. Eğitim sistemleri Avrupa içinde farklılık göstermektedir ve Eurydice bu sistemlerin nasıl
çalıştığını anlamayı ve bunu anlaşılır biçimde açıklamayı amaçlamaktadır. Gördüğünüz gibi, burada
oldukça yoğun bir yıl geçirdik.

En son yayınlar

Odak makaleler
Eğitimde Zihinsel Sağlık: çağımızın gizli bir sorunu

"Çok hasta bir topluma çok
iyi uyum sağlamak bir sağlık
ölçütü

değildir"

-

Jiddu

Krishnamurti
>> Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı
2017/18: Şematik Diyagramlar Ulusal eğitim
sisteminin farklı seviyelerde nasıl düzenlendiğini
gösteren diyagramlar (16 Kasım 2017).
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Çocukların fiziksel sağlık problemleri olduğunda okullar
derhal bunlar hakkında bilinçlenir. Benzer şekilde,
fiziksel sağlığın önemi hakkında farkındalık yaratan
aktiviteler, ister odak noktası beslenme, hijyen isterse
spor olsun okul çocukları için olağandır. Fakat çocuklar
zihinsel problemlerden fiziksel olanlarla eşit derecede
mustarip olsalar da okullarda zihinsel sağlık üzerine çok
daha az eğilinir. Bunun sebebi nedir ve eğitimde zihinsel
sağlığı ihmal etmenin etkisi nedir?

>>

Avrupa’da Zorunlu Eğitim– 2017/18

Bu rapor Avrupa’daki zorunlu eğitim/öğretim
süresi üzerine odaklanmaktadır
(16 Kasım 2017).
>> Avrupa’da Okulda Vatandaşlık Eğitimi
Bu rapor vatandaşlığa, karşılıklı saygıya ve
temel değerlere yönelik artan ilgi bağlamında
Avrupa’daki vatandaşlık eğitiminin çeşitli
alanlarının mevcut durumunun karşılaştırmalı
bir analizini sağlamaktadır.
(7 Kasım 2017).
>> Ulusal Öğrenci Harçları ve Destek Sistemleri

Devamını oku

NEET’in Uzun Gölgesi

"…tepeler olduğundan gölgeler
vardır" - E.M. Forster

>>
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Çok az sayıda sosyolojik kavram bunu Kentsel Sözlüğe
dönüştürüyor.
NEET’in
–Ne
Çalışan
Ne
de
Eğitim/Öğretimde olan genç bireyler - varlığı gerçeği
olgunun yarattığı sosyal kaygının yanı sıra onun
büyüklüğünü ve devamlılığını da göstermektedir. Bir
süre boyunca NEET tecrübe etmiş bireyler, yüksek NEET
oranına sahip ülkeler ve AB için uzun vadeli sonuçları
nelerdir?

Eurydice

Özeti:

Yükseköğretim’

de

Akademik Personel
Bu

özet,

yükseköğretimdeki

Akademik

personele yönelik raporunun temel bulgularını
vurgulamaktadır. Avrupa’daki
sektörünün

karşılaştığı

yükseköğretim

insan

kaynakları

politikasının temel zorluklarını yansıtmaktadır.
(10 Ekim 2017).
>>

Eurydice

Bütün yayınlar

Özeti:

Avrupa’da

Okulda

Dil

Öğretimine İlişkin Temel Veriler
Bu

Devamını oku

özet,

yaşı

Beğeniler, etiketler ve videolar çağında Vatandaşlık
Eğitimi

dil

öğrenimini

teşvik

etmek

için

keşfedilecek ileriki yolların yanı sıra başlama
ya

da

öğretim

metodu

gibi

faktörler

üzerine odaklanarak Avrupa’daki dil eğitiminin
çeşitli alanlarının mevcut durumuna genel bir
bakış sağlamaktadır. (26 Eylül 2017).

"Kendini

gençliğinden

koparan bir toplum kendi can
suyunu keser" - Kofi Annan
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Aktif, bilgili ve sorumlu vatandaşlar geliştirmede eğitim
ne rol oynamalıdır? Ve hayatlarımızın her yanında yeni
dijital teknolojilerin mevcut olduğu bir çağda, dijital
vatandaşlığı hedeflemek için ne yapmalıyız? Teknoloji
hayatlarımızda gittikçe daha güçlü bir etkiye sahip
olduğundan odak noktası genç bireylerimiz olmalıdır:
onların, bizi sarmalayan sanal toplumda katılımcı, saygılı
ve pozitif bir şekilde politik ve sosyal etkileşim kurma
becerisine ihtiyaçları vardır.

Devamını oku
Gelecek yayınlar
2018
Eurydice Özeti: Avrupa’da Okulda Vatandaşlık
Eğitimi
Bu özet, Avrupa’da vatandaşlık eğitimi ile ilgili
raporun

temel

bulgularını

vurgulamaktadır.

(Şubat 2018).
Öğretmenler ile ilgili Tematik Rapor
Bu rapor, öğretmenlerin kariyer gelişimlerinin
temel göstergelerine yönelik bilgi ve içgörü
sağlamaktadır. (Şubat 2018).
Bolonya Uygulama Raporu
Bu

rapor

iyi

Öğretimini

işleyen

bir

hedefleyen

Avrupa

Yüksek

yükseköğretim

reformlarının temel açılarını kapsayarak farklı
bakış açılarından Bolonya Sürecinin uygulama
durumu hakkında bilgi sağlamaktadır.
(Bahar 2018).

Eğitim haberleri

>> Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi
Çıktıları 20-21 Kasım’daki Avrupa Birliği
Konseyi’nin toplantısının.
>> Avrupa Konseyi AB’nin eğitim ve kültür
gündemini tartışıyor (17 Kasım)
Temel sonuçların yanı sıra bu tartışmanın
sonuçlarını da okuyabilirsiniz.
>> Eğitim ve kültür yoluyla Avrupa
kimliğini güçlendirmeye yönelik Komisyon
bildirimi
Avrupa Komisyonu 2025’e kadar bir
Avrupa
Eğitim
Alanını
nasıl
oluşturabileceğimize yönelik vizyonunu 14
Kasım’da belirlemiştir.
>> Eğitim ve Öğretim Denetimi Yayını
9 Kasım’da yayınlanan EÖ Denetiminin
2017 edisyonunun temel teması eğitimde
eşitsizliğin devam etmesi ve bunun daha
adil bir toplum oluşturmadaki önemli
rolüydü.

Gençlik Wiki’nin Kurulması
Gençlik Wiki’nin başarılı lansmanını
duyurmaktan

mutluluk

Bu

platform, 2010-2018

çevrimiçi

duyuyoruz!

AB Gençlik Stratejisinde belirlenen
sekiz

temel

kapsayarak
gençlik

faaliyet

alanlarını

Avrupa’daki

politikaları

ile

ilgili

ulusal
bilgi

toplamaktadır.
Genç bireyleri destekleyen ulusal yapılar, politikalar ve
eylemler ile ilgili olan bu çevrimiçi veri tabanı gençlik ve
kanıt-temelli

karar

verme

desteği

alanında

Avrupa

işbirliğini teşvik etmek için oluşturulmuştur.
Eğer

lansman

konferansını

kaçırdıysanız

buradan

izleyebilirsiniz

Biz kimiz
Eurydice Ağı'nın görevi Avrupa eğitim sistemleri ve
politikaları hakkında güvenilir bilgiler ve bunların kapsamlı
analizlerini sağlamaktır. Erasmus+ programının 38
ülkesinin hepsinde bulunan 42 ulusal birimden oluşan Ağ,
ulusal eğitim sistemi açıklamalarının, belirli konulara,
göstergelere ve istatistiklere yönelik karşılaştırmalı
çalışmaların taslaklarını sağlar. Eurydice, çalışmalarında
Avrupa ve uluslararası düzeyde anlayış, işbirliği, güven ve
hareketliliğin teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bütün
Eurydice yayınları, Eurydice web sitesinde ücretsiz olarak
mevcuttur. Ağ, Avrupa ülkelerinde bulunan ulusal
birimlerden oluşmakta ve AB Eğitim, Görsel-İşitsel ve
Kültür Yürütme Ajansı tarafından koordine edilmektedir.
Facebook’ta Eurydice Ağı

Bizi Twitter’da takip edin
#EurydiceEU,
#YouthWiki ve @EUErasmusPlus
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Üyelikten çıkmak için lütfen bu adrese e-posta gönderiniz : eacea -eurydice@ ec.europa.eu

