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Ursula von der Leyen,

Avrupa Komisyonu Başkanı

Eğitim ve
Öğretim

Avrupa  Eğitim  Alanı'nın  oluşturulması,  kaliteli
eğitim ve öğretime erişimi arttıracak, öğrencilerin
farklı  ülkelerdeki   eğitim    sistemleri   arasında
kolayca  hareket  etmelerini  sağlayacak  ve  bir
yaşam   boyu   öğrenme  kültürünün oluşmasına
yardımcı olacaktır.

Komisyon, Avrupa'da eğitim ve öğretimin eşitliğinde, çıktılarında ve dayanıklılığında önemli
 
bir değişiklik meydana getirmek için devam eden çabaları birleştirmeyi ve Avrupa
 
Eğitim Alanı'nı altı boyutta daha da geliştirmeyi önermektedir.

Altı boyut ve bunları başarmanın temel yolu şunlardır:

Eğitim, Avrupa toplumu ve ekonomisi
için çok önemlidir. Avrupa Eğitim Alanı,
eğitim ve öğretim topluluklarına
zorlu ve heyacan verici zamanlarda
temel görevlerini yerine getirmeleri
için ihtiyaç duydukları desteği
sağlamayı amaçlamaktadır.

Öğretmenler ve eğitmenler

Yükseköğretim

Jeopolitik boyut

Yeşil ve dijital dönüşümler

İçerme ve cinsiyet eşitliği

Eğitim ve öğretimde kalite

2025 YILINA KADAR
AVRUPA EĞİTİM ALANI'NA
ULAŞMAK



 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

4

321

5 6

© European Union, 2020 — Tüm görseller © European Union, Icons © iStock — Tüm hakları saklıdır.

 Okuma, matematik ve fen bilimlerinde az başarılı olan 15 yaşındaki bireylerin
oranı %15’in altında olmalı

 Bilgisayar ve bilgi okuryazarlığında az başarılı 8. Sınıf öğrencilerinin
oranı %15’in altında olmalı

 0-3 yaş arasındaki çocukların en az % 98'i erken çocukluk eğitimine
katılmalı

 20-24 yaş arasındaki bireylerin en az %90’ı ortaöğretimden mezun olmalı

 30-34 yaş arasındaki bireylerin ortaöğretim sonrası eğitime katılım
oranı en az %50 olmalı

Komisyon, Avrupa Eğitim  Alanı'nın 2025 yılına kadar gerçekleşmesi için,  kolaylaştırıcı bir çerçevenin uygulamaya
konulmasını ve mevcut çalışma grupları ve toplantılarda Üye Devletlerle işbirliğinin sürdürülmesini önermektedir.
Bu çerçeve aynı zamanda sivil toplum ve araştırmacılarla işbirliğini de kolaylaştıracaktır. Komisyon, Avrupa Eğitim
Alanı'nın inşasına katılanlara çalışmalarında rehberlik etmesi için üye devletlerle bir yönetim kurulu oluşturacaktır.

Komisyon ilerlemeyi izlemek için AB düzeyinde beş hedef önermektedir: Komisyon, eğitim ve öğretimdeki temel
göstergelere    ilişkin    karşılaştırılabilir
kanıtlar   toplamaya   ve   bunları   yıllık
Eğitim- Öğretim Monitörü'nde sunmaya
devam edecektir.  Avrupa  Eğitim  Alanı
için  göstergeler  ve  hedeflere yeni  bir
yaklaşım   geliştirmek  için  hükümetler,
uzmanlar ve  uluslararası ortaklar birlik-
te çalışacaktır.
Tüm   gelişimi   değerlendirmek   için
Komisyon, 2021'de Avrupa  Eğitim
Alanı  İlerleme  Raporu  ve  2025'te
değerlendirme raporu yayınlayacaktır.

İklim İttifakı için
eğitim
Eğitim altyapısının
yeşillendirilmesi
Çevresel sürdürülebilirlik
eğitimi hakkında
konsey tavsiyesi
Dijital eğitim eylem planı

Avrupa Üniversitelerinin
yaygınlaşması
Avrupa Derecesi'nin
geliştirilmesi
Üniversitelerin ortaklıkları
için yasal statü
Erasmus+ Mobil Uygulaması

Avrupa yaklaşımı takımı
Stratejik küresel ortaklarla
işbirliğini güçlendirmek
Erasmus+'ın uluslararası
boyutunu güçlendirmek

25 Erasmus
Öğretmen Akademisi
Ulusal kariyer çerçeveleri için
Avrupa kılavuzu
Avrupa Yenilikçi
öğretim ödülü

Temel ve çapraz
becerileri geliştirmek
Hareketlilik ve işbirliği
için daha fazla fırsat
Dil yeterliliklerinin yaşamboyu
edinimini desteklemek
Eğitimde Avrupa perspektifi
geliştirmek

Okul Başarısına Giden Yollar
Mesleki eğitim ve öğretim için
50 mükemmellik merkezi
Mikro-kimlik bilgilerine
Avrupa yaklaşımı
Cinsiyete duyarlı öğretim

Etkinleştirme çerçevesi

AB düzeyinde iddalı hedefler

Yeşil ve dijital
dönüşümler

YükseköğretimÖğretmenler
ve eğitmenler

Jeopolitik
boyut

Eğitim ve
öğretimde kalite

İçerme ve
cinsiyet eşitliği




