
Eurydice Slovenija je nacionalna enota 
evropskega omrežja Eurydice. Deluje pod 
okriljem Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport Republike Slovenije. 

Na Eurydice Slovenija pripravljamo različne 
opise nacionalnega izobraževalnega sistema, 
namenjene tako tujcem kot domačim bralcem. 
Sodelujemo pri pripravi evropskih primerjalnih 
študij in zbirk podatkov, pripravljamo analize, 
povzetke, prevode teh študij v slovenski jezik in 
predstavljamo izsledke študij domači javnosti. 

Na Eurydice Slovenija spremljamo informacije 
o nacionalnih predpisih, politikah in usme-
ritvah ter tudi statistične podatke s področja 
izobraževanja. Večino rezultatov našega dela 
lahko najdete na našem spletnem mestu 
http://www.eurydice.si/.

Spletno mesto Eurydice Slovenija na naslovu 
www.eurydice.si ponuja redno osvežene 
informacije s področja izobraževanja in 
odgovore na mnoga strokovna vprašanja o 
izobraževalnih sistemih.

www.eurydice.si 
Obiščite nas na spletnem mestu 

Eurydice Slovenija! 

Na spletnem mestu Eurydice Slovenija lahko 
spremljate ali se naročite na EURYDICE 
NOVICE, v katerih sledimo dogajanju na 
področju izobraževanja doma in v Evropi. V 
rubriki REFORMATOR zbiramo prispevke o 
reformah v tujih izobraževalnih sistemih. V 
rubriki FOKUS poglobljeno in z več zornih kotov 
predstavljamo posamezne aktualne teme. 

Rubrika NOVE PUBLIKACIJE prinaša vedno 
nove poglobljene in primerljive informacije 
v različnih poročilih ali študijah, ki jih izdaja 
evropska enota Eurydice v okviru Izvršne 
agencije za izobraževanje, avdiovizualne 
vsebine in kulturo v Bruslju. Tiste, ki so bile 
prevedene v slovenski jezik, najdete tudi v 
zavihku publikacije v slovenskem jeziku. 

V Zbirki predpisov s področja vzgoje, izobraže-
vanja in športa beležimo tudi vse spremembe 
predpisov s tega področja. Do zbirke, ki domuje 
na Slovenskem izobraževalnem omrežju, se 
lahko preklikate prek zavihka ZAKONODAJA. 

www.eurydice.si
Vse plati evropskih 

izobraževalnih sistemov



Eurydice zbira informacije o nacionalnih 
predpisih, politikah in usmeritvah ter tudi ustrezne 
statistične podatke. Analize Euyrdice temeljijo tudi 
na izsledkih raziskav večjih mednarodnih študij. Na 
ta način prepoznava skupne vzorce in smeri razvoja 
ter oblikuje podlage za premislek o učinkovitih 
strategijah v izobraževanju. 

Cilj omrežja Eurydice je olajšati sodelovanje na 
področju izobraževanja v Evropi. Osnovna naloga 
je zbirati informacije in pripravljati analize v 
pomoč odgovornim pri sprejemanju odločitev. 

Omrežje Eurydice sestavlja:

• EVROPSKA ENOTA, ki koordinira delo omrežja 
in pripravlja publikacije. Enota deluje v okviru 
Izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne 
vsebine in kulturo v Bruslju.

• 37 NACIONALNIH ENOT V VSEH 33 DRŽAVAH, 
ki sodelujejo v programu EU Vseživljenjsko 
učenje. Zbirajo nacionalne informacije in 
prispevke za analize. 

 
Omrežje Eurydice je bilo ustanovljeno s pomočjo 
civilne pobude leta 1980. Namen vzajemnega 
delovanja članic je bila izmenjava informacij o 
nacionalnih izobraževalnih sistemih. Omrežje se 
danes financira v okviru akcijskega programa EU 
Vseživljenjsko učenje.

Razumeti izobraževanje v Evropi
Kako do informacij?

V publikacijah in informacijskih virih omrežja 
Eurydice boste zagotovo našli verodostojne in 
primerljive informacije.

EURYPEDIA, EVROPSKA ENCIKLOPEDIJA NACIO- 
NALNIH IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV je 
najobsežnejši spletni vir svežih, jasnih in 
primerljivih opisov sistemov in informacij o tekočih 
reformah v 38 evropskih izobraževalnih sistemih. 
Vsebuje več kot 5000 člankov. 

PRIMERJALNE ŠTUDIJE primerjalni pregled politik 
na različnih aktualnih področjih izobraževanja v 
Evropi – samo leta 2011 so izšle študije: 
Državljanska vzgoja v Evropi
Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: 
Financiranje in socialna razsežnost
Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in 
prakse
Poučevanje matematike v Evropi: skupni izzivi in 
nacionalne politike
Poučevanje naravoslovja v Evropi: nacionalne 
politike, prakse in raziskave

SERIJA “POMEMBNI PODATKI” ali zbrani kazalniki 
o različnih pomembnih temah, v okviru katere sta 
izšli
Pomembni podatki o poučevanju jezikov v šolah v 
Evropi 2012
Pomembni podatki o izobraževanju v Evropi - 2012 
Pomembni podatki o učenju in inovacijah z IKT po 
šolah v Evropi - 2011

“DEJSTVA IN ŠTEVILKE” o strukturi in glavnih 
značilnostih izobraževalnih sistemov
Akademski koledar - 2012/13
Šolski koledar - 2012/13
Obvezno izobraževanje v Evropi 2011/12
Čas pouka v obveznem izobraževanju v Evropi 
2010/11 
Plače učiteljev in ravnateljev v Evropi, 2009/10
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Eurydice Slovenija je nacionalna enota 
evropskega omrežja Eurydice. Deluje pod 
okriljem Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport Republike Slovenije. 

Na Eurydice Slovenija pripravljamo različne 
opise nacionalnega izobraževalnega sistema, 
namenjene tako tujcem kot domačim bralcem. 
Sodelujemo pri pripravi evropskih primerjalnih 
študij in zbirk podatkov, pripravljamo analize, 
povzetke, prevode teh študij v slovenski jezik in 
predstavljamo izsledke študij domači javnosti. 

Na Eurydice Slovenija spremljamo informacije 
o nacionalnih predpisih, politikah in usme-
ritvah ter tudi statistične podatke s področja 
izobraževanja. Večino rezultatov našega dela 
lahko najdete na našem spletnem mestu 
http://www.eurydice.si/.

Spletno mesto Eurydice Slovenija na naslovu 
www.eurydice.si ponuja redno osvežene 
informacije s področja izobraževanja in 
odgovore na mnoga strokovna vprašanja o 
izobraževalnih sistemih.

www.eurydice.si 
Obiščite nas na spletnem mestu 

Eurydice Slovenija! 

Na spletnem mestu Eurydice Slovenija lahko 
spremljate ali se naročite na EURYDICE 
NOVICE, v katerih sledimo dogajanju na 
področju izobraževanja doma in v Evropi. V 
rubriki REFORMATOR zbiramo prispevke o 
reformah v tujih izobraževalnih sistemih. V 
rubriki FOKUS poglobljeno in z več zornih kotov 
predstavljamo posamezne aktualne teme. 

Rubrika NOVE PUBLIKACIJE prinaša vedno 
nove poglobljene in primerljive informacije 
v različnih poročilih ali študijah, ki jih izdaja 
evropska enota Eurydice v okviru Izvršne 
agencije za izobraževanje, avdiovizualne 
vsebine in kulturo v Bruslju. Tiste, ki so bile 
prevedene v slovenski jezik, najdete tudi v 
zavihku publikacije v slovenskem jeziku. 

V Zbirki predpisov s področja vzgoje, izobraže-
vanja in športa beležimo tudi vse spremembe 
predpisov s tega področja. Do zbirke, ki domuje 
na Slovenskem izobraževalnem omrežju, se 
lahko preklikate prek zavihka ZAKONODAJA. 

www.eurydice.si
Vse plati evropskih 

izobraževalnih sistemov
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