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Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji
i opieki w Europie
Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe
Raport prezentuje dane z dziedziny wczesnej edukacji i opieki w 32
krajach europejskich przedstawione w postaci wskaźników
obejmujących m.in. regulacje prawne, statystyki, strukturę
systemów edukacji i opieki nad najmłodszymi dziećmi, a także ich
organizację oraz poziom finansowania.
Wnioski z raportu
Raport w języku polskim
Raport w języku angielskim

Eurydice Brief: Wczesna edukacja i opieka
w Europie 2014
Eurydice Policy Brief Early Childhood Education and Care
2014
Opracowanie z serii Eurydice Brief obejmuje najważniejsze
informacje zebrane w publikacji Key Data on Early Childhood
Education and Care in Europe, 2014 Edition – raporcie
opublikowanym wspólnie przez Eurydice i Eurostat w czerwcu 2014.
Publikacja
prezentuje
rożne
rozwiązania
stosowane
w poszczególnych krajach Europy w dziedzinie wczesnej opieki
i edukacji dla dzieci w wieku poniżej obowiązku szkolnego.
Raport w języku polskim
Raport w języku angielskim
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Informacje krajowe dotyczące wczesnej
edukacji i opieki w Europie 2014/15
Early Childhood Education and Care Systems in Europe:
National Information Sheets – 2014/15
Krótkie informacje dotyczące wczesnej edukacji i opieki opracowane
dla poszczególnych krajów prezentują takie elementy, jak: graficzna
prezentacja sytemu, najważniejsze dane statystyczne, w tym
odsetek dzieci objętych opieką, a także krótki opis wyjaśniający
zasady działania placówek oraz najnowsze reformy w tej dziedzinie.
Informacje te stanowią uzupełnienie wskaźników dotyczących opieki
nad najmłodszymi dziećmi prezentowanych w dwóch raportach –
publikacji KE Monitor Edukacji 2015 oraz publikacji Eurydice
poświęconej wskaźnikom strukturalnym dotyczącym monitorowania
edukacji w Europie.
Raport w języku angielskim

Wskaźniki strukturalne służące
monitorowaniu edukacji
Structural Indicators for Monitoring Education and Training
Systems in Europe – 2015
Raport został opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej jako
wsparcie i uzupełnienie dla jej nowej publikacji – Monitora Edukacji
2015. Raport obejmuje 30 wskaźników wybranych do monitorowania
systemów edukacji i szkoleń w Europie w pięciu kluczowych
dziedzinach – wczesnej edukacji i opiece, osiągnięciach uczniów
w zakresie umiejętności podstawowych, szkolnictwie wyższym,
zwiększaniu szans na zatrudnienie oraz mobilności edukacyjnej.
Raport w języku angielskim
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Struktury europejskich systemów edukacji
2015/16
The Structure of the European Education Systems 2015/16:
Schematic Diagrams
Publikacja prezentuje w formie graficznej 42 krajowe systemy
edukacji w Europie obejmujące etapy kształcenia od wczesnej
opieki i edukacji po szkolnictwo wyższe. Graficzna prezentacja
systemów jest poprzedzona wstępem porównawczym prezentującym
różne
modele
organizacyjne
w
edukacji
przedszkolnej
i w kształceniu obowiązkowym.
Raport w języku angielskim

Diagramy europejskich systemów edukacji
2014/15
The Structure of the European Education Systems 2014/15:
Schematic Diagrams
Polskojęzyczna publikacja pokazująca w formie wykresów struktury
systemów edukacji w Europie w 2014/15.
Raport w języku polskim

Budżety przeznaczone na edukację
w Europie 2015. Fisze krajowe
The National Sheets on Education Budgets in Europe 2015
Publikacja prezentująca planowane wydatki na edukację
w poszczególnych krajach w roku 2015 oraz ich porównanie
z poziomem roku 2014. Publikacja obejmuje krótką część
porównawczą i szczegółowe fisze krajowe. Budżety krajowe są
przedstawione w podziale na rodzaje wydatków oraz poziomy
edukacji (wg klasyfikacji ISCED).
Raport w języku angielskim
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Zapewnianie jakości w edukacji: ewaluacja
szkół w Europie – polityka i stosowane
rozwiązania
Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to
School Evaluation in Europe
W raporcie dotyczącym ewaluacji pracy szkół uwzględniono dwa
główne typy ewaluacji: zewnętrzną, przeprowadzaną przez
ewaluatorów zewnętrznych, i wewnętrzną, która jest najczęściej
prowadzona przez pracowników szkoły. Raport zawiera część
porównawczą i opisy systemów ewaluacji w poszczególnych krajach
w roku szkolnym 2013/14.
Wnioski z raportu
Raport w języku polskim
Raport w języku angielskim

Czas przeznaczony na nauczanie
poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie
obowiązkowym w Europie 2014/15
Recommended Annual Instruction Time in Full-time
Compulsory Education in Europe 2014/15
Dane do raportu zostały zebrane przy pomocy wspólnego
kwestionariusza Eurydice i OECD. W raporcie znajdziemy informację
porównawczą oraz dwa sposoby prezentacji czasu przeznaczonego
na naukę w szkole – według krajów oraz według przedmiotów.
Raport zawiera także dodatkowe informacje objaśniające
rozwiązania stosowane w poszczególnych krajach.
Raport w języku angielskim
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Języki obce w szkolnictwie średnim:
egzaminy krajowe w roku szkolnym 2014/15
Languages in Secondary Education: An Overview of National
Tests in Europe – 2014/15
Raport przedstawia, w ujęciu porównawczym, przegląd krajowych
egzaminów mających na celu ocenianie kompetencji uczniów szkół
średnich w dziedzinie języków obcych w Europie. Z opracowania
można się dowiedzieć m.in. o rosnącej roli egzaminów z języka
obcego w ogólnych egzaminach zewnętrznych, o ich celach,
testowanych umiejętnościach uczniów oraz wypracowanych przez
poszczególne kraje procedurach egzaminacyjnych zapewniających
konsekwentne i przejrzyste zasady oceniania.
Raport informuje także o roli Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego (ESOKJ) w konstruowaniu i przeprowadzaniu
tego rodzaju egzaminów.
Wnioski z raportu
Raport w języku angielskim

Europejski kalendarz roku szkolnego
2015/16
School Calendar 2015/2016
Publikacja zawiera informacje nt. dat rozpoczęcia i zakończenia roku
szkolnego 2015/2016, terminów wakacji letnich i ferii zimowych oraz
dni wolnych w okresie świąteczno-noworocznym/wielkanocnym.
Raport w języku angielskim
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Zawód nauczyciela w Europie: polityka,
praktyka i odbiór społeczny
The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions ,
and Policies
Raport prezentuje wybrane aspekty zawodu nauczyciela na
przykładzie nauczycieli zatrudnionych w szkołach średnich I stopnia
(poziom gimnazjum). Opracowanie obejmuje takie zagadnienia, jak:
kształcenie kandydatów do zawodu, doskonalenie zawodowe,
warunki pracy i dane statystyczne dotyczące populacji europejskich
belfrów.
Z raportu można się również dowiedzieć m. in. jakie treści
kształcenia oferuje się nauczycielom w ramach doskonalenia
zawodowego, a czego tak naprawdę chcieliby się uczyć sami
nauczyciele, ilu nauczycieli korzysta z mobilności podczas kariery
zawodowej i kto za te wyjazdy płaci. Można też znaleźć odpowiedź
na pytanie, czy, i dla kogo, zawód nauczyciela jest atrakcyjny w XXI
wieku.
Wnioski z raportu
Raport w języku angielskim

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół
w Europie
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances
in Europe
Raport obejmuje część porównawczą dotyczącą zarobków
nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie w roku szkolnym 2014/15
oraz fisze krajowe. Każda fisza składa się z dwóch części – pierwsza
jest poświęcona zarobkom nauczycieli, a druga – dyrektorów szkół.
Fisze zawierają szczegółowe informacje dotyczące: rocznych
zarobków brutto, wzrostu uposażenia w zależności od liczby lat
przepracowanych w zawodzie i osiągniętego stopnia awansu
zawodowego, wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, dodatków do
pensji
związanych
z
podejmowaniem
przez
nauczycieli
ponadstandardowych obowiązków.
Raport w języku angielskim
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Modernizacja szkolnictwa wyższego
w Europie: dostęp do studiów,
przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce
i szanse na zatrudnienie
Modernisation of Higher Education in Europe: Access,
Retention and Employability
Raport wydany w języku angielskim w roku 2014 koncentruje się na
wybranych zjawiskach z dziedziny funkcjonowania szkolnictwa
wyższego: dostępie do studiów i zwiększaniu liczby studentów,
przeciwdziałaniu niepowodzeniom w nauce, elastyczności studiów
wyższych oraz na zatrudnialności i przechodzeniu absolwentów na
rynek pracy.
Wnioski z raportu
Raport w języku polskim
Raport w języku angielskim

Eurydice Brief: Modernizacja szkolnictwa
wyższego
Eurydice Brief:- Modernisation of Higher Education in Europe
Publikacja prezentuje w skrócie najważniejsze wnioski z raportu
Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp do studiów,
przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i szanse na zatrudnienie
2014. Można w niej znaleźć informacje o strategiach i działaniach
skierowanych do osób z grup słabo reprezentowanych w populacji
studentów w celu ułatwienia im dostępu do studiów
Raport w języku angielskim
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Wdrażanie procesu bolońskiego
w Europejskim Obszarze Szkolnictwa
Wyższego
The European Higher Education Area in 2015: Bologna
Process Implementation Report
Opracowany przez Eurydice, Eurostat, Eurostudent oraz ekspertów
bolońskich raport zawiera informacje na temat wdrażania procesu
bolońskiego w 47 krajach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wyższego. Znajdują się w nim wskaźniki zarówno jakościowe jak
i ilościowe służące monitorowaniu reformowania szkolnictwa
wyższego w poszczególnych krajach.
Raport w języku angielskim

Opłaty za studia ponoszone przez studentów
uczelni publicznych oraz pomoc finansowa
i materialna dla studentów w poszczególnych
krajach 2015/16
National Student Fee and Support Systems in European
Higher Education – 2015/16
W publikacji znajdziemy informacje dotyczące wysokości opłat za
studia stacjonarne w uczelniach publicznych w Europie, kategorii
studentów, którzy płacą za studia oraz systemów wsparcia
finansowego dla studentów (stypendiów, pożyczek, ulg, itd.).
Raport w języku angielskim
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Europejski kalendarz akademicki 2015/16
Organisation of the Academic Year in Europe 2015/16
Publikacja zawiera informacje nt. dat rozpoczęcia i zakończenia roku
akademickiego 2015/2016, terminów wakacji letnich i ferii zimowych
oraz dni wolnych w okresie świąteczno-noworocznym/wielkanocnym.
Raport w języku angielskim

Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie:
łatwiejszy dostęp do możliwości uczenia się
Adult Education and Training in Europe: Widening Access to
Learning Opportunities
Raport obejmuje wszechstronny przegląd wyników badań i polityki
w zakresie uczenia się dorosłych w odniesieniu do zapisów
europejskiej agendy. Raport prezentuje dane statystyczne dotyczące
edukacji i szkoleń dla dorosłych, cele i priorytety polityki dotyczącej
tego typu edukacji w poszczególnych krajach, najważniejsze typy
programów kształcenia realizowanych ze środków publicznych,
stopień elastyczności ścieżek kształcenia, inicjatywy mające na celu
upowszechnienie informacji o dostępie do edukacji dorosłych oraz
doradztwo edukacyjne i zawodowe, jak również sposoby
finansowania tego typu kształcenia. Dane zebrane przez Sieć
Eurydice zostały uzupełnione o wyniki i dane badań
międzynarodowych.
Wnioski z raportu
Raport w języku polskim
Raport w języku angielskim
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Ograniczanie zjawiska wczesnego kończenia
nauki w Europie: polityka, strategie,
działania
Tackling early leaving from education and training
in Europe: Strategies, policies and measures
Wspólny raport Eurydice i Cedefop opisuje zjawisko stanowiące
poważne wyzwanie w wielu państwach europejskich, tj. wczesne
kończenie edukacji i szkoleń. Celem raportu jest wsparcie wysiłków
podejmowanych przez państwa członkowskie i Komisję Europejską
w celu zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki poprzez
monitorowanie projektowanych i wdrażanych działań, strategii
i polityki edukacyjnej.
Wnioski z raportu
Raport w języku polskim
Raport w języku angielskim

Eurydice Brief: Ograniczanie zjawiska
wczesnego kończenia nauki w Europie
Eurydice Brief: Early Leaving from Education and Training
Publikacja prezentuje najważniejsze wnioski z raportu Ograniczanie
zjawiska wczesnego kończenia nauki w Europie. Raport przedstawia
w jaki sposób edukacja, poradnictwo zawodowe oraz współpraca
międzysektorowa przyczyniają się do ograniczania tego negatywnego
zjawiska.
Raport w języku polskim
Raport w języku angielskim
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Krótki opis polskiego systemu edukacji 2015
The System of Education in Poland in Brief 2015
Opracowanie własne Polskiego Biura Eurydice zawierające
podstawowe informacje o strukturze systemu edukacji, jej
finansowaniu, etapach edukacyjnych i nauczycielach w Polsce
w roku 2015.
Raport w języku polskim
Raport w języku angielskim

