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Eurydice Haberleri
Eurydice Bülteninin Yeni Yıl Basımına Hoş Geldiniz
Yeni yıl, yeni başlangıç, yeni Eurydice Bülteni – güncel ve gelecek Eurydice yayınları hakkında
sizin güncellemeleriniz ve Avrupa eğitim dünyasından haberler. 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 mutlu bir 2014 yılı diler!

Odak
Avrupa eğitimi için büyük bir icat
Büyük icatlar basit ihtiyaçları
karşılayanlardır. Yaya
gitmekten daha hızlı ilerleme
isteği 1493’te Caprotti’ye sıkça
atfedilen ilk bisiklet çizimine yol
açmıştır. Şu anda teknolojik
yeniliklerin hızı o kadar
artmıştır ki yakında
arabalarımız kendi kendini
kullanmaya başlayacak gibi
görünmektedir. Bilim, biz henüz bir problem olduğunu bile fark
etmeden problemlerimize teknolojik çözümler bulmaktadır.

Öğretmenlerin mükemmel hayatı
Öğretmen olmak kolaydır, değil
mi? Sonuçta, öğretmenlerin
uzun tatilleri, okulda
öğrencilerle az görüşme
saatleri, esnek çalışma saatleri
ve kıskanılacak bir iş/hayat
dengeleri vardır ve ek
ayrıcalıklara, teşviklere ve
ödüllere sahiptirler. Hepsinden
öte, diğer mesleklerle
kıyaslandığında öğretmenlerin maaşları oldukça yüksektir. En
azından, bu durum öğretmen olmayan kişilerin sahip olduğu yaygın
bir klişedir.

Son yayınlar
>> Hareketlilik Sayımına Doğru:
Avrupa’da Yurtdışında Eğitim Alma
Şartları
Yüksek eğitim öğrencilerine
çalışmalarının ya da eğitimlerinin bir
kısmını yurtdışında görmeleri için
yardım etmek ya da öğrencileri teşvik
etmek amacıyla AB Üyesi Milletlerin var
olan politikalarını özetleyen ve
‘puanlayan’ ilk rapor.
>> Avrupa 2020’de Eğitim ve Öğretim.
AB Üyesi Milletlerin Cevapları
Ülkeler eğitim ve öğretim alanında
Avrupa 2020 önceliklerine bu zamana
kadar nasıl cevap verdiler?
>> Avrupa’da Eğitim Bütçeleri 2013
Avrupa’da eğitime yapılan kamu
yatırımı hakkında güncel bilginin
eksikliği bu konuyu izlemeyi ve
tartışmayı zorlaştırmıştır. Bu rapor, bu
boşluğu doldurmalıdır.
>> Avrupa’da Zorunlu Eğitim 2013/14
Avrupa ülkelerinde zorunlu eğitim
süresi (tam zamanlı ve yarı zamanlı)
nedir?
>> Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı

Ücretsiz harçlar? Avrupa’da yüksek eğitim harçlarının farklı
şekilleri
Eğitim harçlarını karşılaştırmak
– eğitim almaları için yüksek
eğitim öğrencilerinin ödemesi
gereken ücret – basit
görünmektedir. Birkaç sayı
yazmak ya da daha iyisi bir
çizelgeye noktalar koymak
kadar kolay olmalıdır.

2014’te başlayacak yeni Erasmus+ programı yüksek eğitim
personel hareketliliğini artıracaktır. Fakat personel
hareketliliği nedir?
Yüksek eğitimin
uluslararasılaşması tartışması
git gide büyüdükçe, yalnızca
öğrenci değil personel
hareketliliğine olan ilgi de
artmıştır. Avrupa
Komisyonunun 2014’te
başlayacak yeni Erasmus+
programı yüksek eğitim için ve
akademik personelin başka bir
ülkede araştırma yapması, eğitim alması ve çalışması için daha
fazla imkân ve fon sağlamayı hedeflediği için, bu durumun
önümüzdeki aylarda artması beklenmektedir.

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.

2013/14
Avrupa’da ulusal eğitim sistemleri nasıl
şekillenir? Yapıları nasıldır?
>> Avrupa’da Öğretmenlerin ve Okul
Müdürlerinin Maaşları ve İzinleri
2012/13
Avrupa ülkelerinde öğretmenler ve okul
müdürleri ne kadar kazanır? Ne tür
izinleri vardır?
>> Ulusal Öğrenci Harçları ve Destek
Sistemleri 2013/14
Avrupa ülkelerindeki kamu harçlarının
ve destek sistemlerinin temel
özelliklerini bir bakışta bulabilirsiniz.

Yakında
2014
Yüksek Eğitimin Modernleşmesi:
Erişim, Eğitimi Sürdürme &
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.
Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı
hakkında Anahtar Veri
Rapor, ECEC’deki politika odaklı ve
uluslararası olarak karşılaştırılabilir
göstergeler aracılığıyla yüksek
kalitede ECEC’yi nelerin
oluşturduğunun anlaşılmasını
sağlamayı amaçlar.
Okul Eğitimini Fonlama
(mekanizmalar – karar verme
düzeyleri)

Facebook’ta Eurydice Ağı

Okul eğitiminin finanse edilmesi
günümüzde eğitim alanında birçok
tartışmanın merkezindedir ve
Avrupa 2020’nin anahtar bir
önceliği olarak görülür. Rapor, her
ülke için finansal akımlar hakkında
grafikler içerecektir.
Öğretim Zamanı hakkında Kesin
Veriler
Öğretim zamanı hakkında Eurydice
ulusal veri toplaması, tam zamanlı
zorunlu eğitim için
derecelere/seviyelere göre tavsiye
edilen zorunlu müfredatı hedefler.

Komisyondan Eğitim
Haberleri

>> “Beceriler ve Nitelikler Avrupa
Alanı” hakkında kamuoyu görüşü
>> Yayınlanmış Erasmus+ rehberi,
2014’te hazır olan €1.8 milyar fon
>> Girişimcilik etkisi için Komisyon ve
OECD, üniversiteler için internet sitesi
kuruyor
>> Eğitim ve Öğretim İzlemesi bütçe
kesintilerinin ve beceri uyuşmazlığının
etkilerine vurgu yapar
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

