
 

  
Eurydice Bülteni 2016, Sonbahar basımı 

22 Eylül 2016 

Eurydice Haberleri  
 

Bu bültendeki görselleri veya metni görüntüleyemiyorsanız, buraya tıklayınız 

Eurydice Bültenine Hoş GeldinizNewsletter  

Eurydice Bülteni 2016 sonbahar 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.  
 

Odak   

Okullarda yenilikçilik  

  

"Sizden farklı bir zamanda doğduğu için bir çocuğu kendi 

öğrendiklerinizle sınırlamayın" – Rabindranath Tagore  

19. yüzyıldan okullara, 20. yüzyıldan öğretmenlere ve 21. 

yüzyıldan öğrencilere sahip olduğumuz görüşü sık sık dile 

getirilmektedir. Ancak, 

okullar tamamen geçmişte 

sıkışıp kalmamıştır ve 

yenilikler farklı şekillerde ve 

farklı hızlarda yapılmaktadır. 

Mimari, öğretim yöntemleri 

ve yeni teknolojiler 

çocuklarımızda geliştirdiğimiz 

beceriler üzerinde etkilidir ve 

21. yüzyıl için Okulun temel öğelerine de sahibiz. 

 
Daha fazlası 

için  
  

    
 

Uzun ve dolambaçlı okula geri dönüş yolu! 

  

"Yazın, günler uzundu. Okul 

dışında, her şey durmuştu ve 

sanki aynı zamanda her şey 

devam ediyordu, bu haftalar 

boyunca her şeyin olması 

mümkün gibiydi" – Along for 

the Ride’de Sarah Dessen 
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2016 

Son Yayınlar   

>> Avrupa’da Akademik Yılın 

Organizasyonu – 2016/17  

Avrupa’da akademik yılın 

organizasyonu hakkında ulusal veri  

(akademik yılın başlangıcı, dönemler, 

tatiller ve sınav süreçleri).  

>> Avrupa’da Okul Yılının 

Organizasyonu – 2016/17  

Okul yılının uzunluğu, başlama ve bitiş 

tarihleri, okul tatillerinin sayısı ve 

zamanları hakkında ulusal veri. İlkokul 

ve genel ortaokul, lise eğitimini kapsar. 

>> Avrupa’da Tam Zamanlı Zorunlu 

Eğitimde Ders Saati 2015/16  

Rapor, Avrupa ülkelerinde tavsiye 

edilen asgari ders saatinin 

karşılaştırmalı bir analizini sunar. 

Ayrıca ülke ve derslere göre de bilgi 

verilmektedir. 

>> Eğitim aracılığıyla vatandaşlığı ve 

özgürlük, hoşgörü ve fark gözetmeme 

değerlerini teşvik etme  

17 Mart 2015 Paris Bildirgesinin 

hedefleri ile ilgili Avrupa ülkelerinden 

olan güncel eğitim politikası 

gelişmelerinin kısa analizi.  

>> Avrupa’da Okulda Girişimcilik 

Eğitimi – 2016 Basımı 

Gençlerin yüksek oranda işsiz kaldığı 

bir bağlamda ve karmaşık bilgiye dayalı 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/News:Eurydice_Newsletter_2016,_Autumn_edition
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Focus_on:_Innovation_at_school
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Innovation_at_school
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Innovation_at_school
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Focus_on:_The_long_and_winding_road_back_to_school!
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Organisation_of_the_Academic_Year_in_Europe_%E2%80%93_2016/17
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Organisation_of_the_Academic_Year_in_Europe_%E2%80%93_2016/17
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Organisation_of_School_Time_in_Europe._Primary_and_General_Secondary_Education_%E2%80%93_2016/17
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Organisation_of_School_Time_in_Europe._Primary_and_General_Secondary_Education_%E2%80%93_2016/17
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Recommended_Annual_Instruction_Time_in_Full-time_Compulsory_Education_in_Europe_2015/16
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Recommended_Annual_Instruction_Time_in_Full-time_Compulsory_Education_in_Europe_2015/16
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Promoting_citizenship_and_the_common_values_of_freedom,_tolerance_and_non-discrimination_through_education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Promoting_citizenship_and_the_common_values_of_freedom,_tolerance_and_non-discrimination_through_education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Promoting_citizenship_and_the_common_values_of_freedom,_tolerance_and_non-discrimination_through_education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Entrepreneurship_Education_at_School_in_Europe_-_2016_Edition
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Entrepreneurship_Education_at_School_in_Europe_-_2016_Edition


Herkesin yazla ilgili çocukluk hatıraları vardır. Yılın en fazla 

özgürlük hissine sahip olunan zamanıdır. Bu özgürlük sizi en 

heyecanlı maceralara itebilir veya en sıkıcı, bunaltıcı, sıcak günlerle 

baş etmek zorunda bırakabilir. Bu Odak makalesi, okulların ve 

toplumun öğretim yılı boyunca bir şeyleri değiştirmesi adına bir 

fırsat olarak görülerek, yaz tatilinin çocuklar üzerindeki farklı 

eğitimsel etkilerini sunar.  

 
 Daha fazlası 

için  
  

    
 

İyi kanıtlar iyi politikalar 

oluşturur mu?  

  

''Sayılması mümkün olan şeyler her 

zaman önemli olmayabilir. Önemli 

şeyler ise her zaman sayılmayabilir." 

– Albert Einstein 

Son yıllarda, kamu sektöründe kanıta dayalı politika geliştirmeye 

yönelik güçlü bir akım vardır. Günümüzde çok az eğitim politikası 

üreticisi veri ve araştırma kanıtına dayalı olmayan bir reform 

yapmaya cesaret edebilir. Fakat kullanılan kanıtın doğası nedir, ve 

daha iyi bir politika üretmek için ona güvenebilir miyiz? 

 
 Daha fazlası 

için  
  

    
 

  

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.  

 

Eurydice Ağı Facebook 
sayfası 

 

Bizi Twitter’da takip edin  

#EurydiceEU ve 

@EUErasmusPlus  

toplumlarda, girişimcilik eğitimini 

geliştirmek ve teşvik etmek AB’ ve Üye 

Milletlerin temel politika hedeflerinden 

biridir. Fakat ülkeler ne gibi stratejiler 

yürütmektedir? 

 

 Tüm yayınlar  

  

Gelecek  

2016  

Avrupa Eğitim Sistemleri Yapısının 

Diyagramları – 2016/17 

Diyagramlar ulusal eğitim 

sisteminin farklı düzeylerde nasıl 

organize edildiğini gösterir (29 

Eylül 2016). 

Avrupa’da Öğretmenlerin ve Okul 

Müdürlerinin Maaşları ve 

Ödenekleri 2015/16 

Bu rapor, Avrupa’da öğretmenlerin 

ve okul müdürlerinin aldıkları yasal 

maaşlar ve ödenekler hakkında 

karşılaştırmalı bir analiz ve ulusal 

belgeleri içerir (5 Ekim 2016 – 

Dünya Öğretmen Günü. 

Avrupa Yükseköğretimde Ulusal 

Öğrenci Ücretleri ve Destek 

Sistemleri – 2016/17  

Avrupa’da yükseköğretimde 

öğrenci ücretlerinin ve mali 

desteğin incelenmesi (Ekim 2016).  

Eğitim ve Öğretim Sistemlerini 

İzlemek için Yapısal Göstergeler 

2016 

Eğitim ve Öğretim Takibi 2016’nın 

tamamlayıcısı. Ülke gelişimi ve 

temel politika gelişmelerine 

odaklanan beş grup yapısal 

gösterge hakkında detaylı bilgi 

içerir (Erken çocukluk eğitimi ve 

bakımı; Temel becerilerde başarı; 

Eğitim ve öğretimi erken bırakma 

Yükseköğretim ve Mezun 

İşverilebilirliği) (7 Kasım 2016).  

Hareketlilik Sayımı 2016: Eurydice 

Geçmiş Raporu 

Rapor, öğrenci hareketliliğini 

destekleyen şartlara odaklanarak 

Avrupa Komisyonunun Hareketlilik 

sayımı için yükseköğretim 

göstergeleri hakkında bilgi verir 

(Aralık 2016).  

http://europa.eu/!Qu87dP
http://europa.eu/!Qu87dP
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Focus_on:_Does_good_evidence_make_good_education_policy
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Focus_on:_Does_good_evidence_make_good_education_policy
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Focus_on:_Does_good_evidence_make_good_education_policy
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Focus_on:_Does_good_evidence_make_good_education_policy
https://www.facebook.com/Eurydice-Network-180307152071407/?fref=ts
https://www.facebook.com/Eurydice-Network-180307152071407/?fref=ts
https://mobile.twitter.com/hashtag/eurydiceeu
https://mobile.twitter.com/euerasmusplus?lang=de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Publications


 

Eurydice İnternet sitesi  

  

Diğer Eğitim Haberleri  

>> OECD dünya genelinde eğitimin 

durumu hakkında karşılaştırılabilir 

ulusal istatistiklerin uluslararası özetine 

sahip ‘Bir Bakışta Eğitim’i yayınladı. 

>> Erasmus+ tüm Avrupa genelinde 

AB politikaları ve girişimleri hakkında 

bilgi bulabileceğiniz yeni eğitim ve 

öğretim internet sitesini yayınladı. 

 
 

 

Bu mesaj dönüş gerektirmeyen bir eposta adresinden geldiği için lütfen cevap vermeyiniz. 
Eurydice posta listesine kayıtlı olduğunuz için bu bülteni alıyorsunuz.   

Kayıttan çıkmak için lütfen şu adrese eposta gönderiniz: eacea-eurydice@ec.europa.eu 

  

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
http://ec.europa.eu/education/
http://ec.europa.eu/education/
http://ec.europa.eu/education/
http://ec.europa.eu/education/
mailto:eacea-eurydice@ec.europa.eu

