
ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 



AVRUPA 2020 

AKILLI BÜYÜME 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BÜYÜME 

KAPSAYICI 
BÜYÜME 

• Hareket Halinde Gençlik 

• Yenilikçilik Birliği 

• Digital Gündem 

• Küreselleşme Çağı İçi 
Entegre Sanayi Politikası 

• Kaynakları Daha Verimli 
Kullanan Avrupa 

• Yoksulluğa Karşı Avrupa 
Platformu 

• Yeni Beceriler ve İşler İçin 
Gündem 



 

ERASMUS+ PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ 

Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme süreci ile ortaya 
çıkan yeni dünya düzenine karşı gençlik ve spor 
alanındaki projeleri destekleyerek Avrupa’da;  
 
• İş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç 

duyduğu becerilere sahip insanlar yetiştirmeyi ve  
• Beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı 

sağlamayı hedeflemektedir.  
 “Daha açık bir piyasaya sahip, daha iyi regüle edilmiş, 

bilgiye yatırımın daha yoğun olduğu, 
ekonomik ve sosyal uyumun desteklendiği bir Avrupa istiyorum.” 

Avrupa Komisyon Başkanı José Manuel Durão Barroso, 29 Ocak 2005 



NİÇİN YENİ BİR PROGRAM ? 
  2007-2013 Dönemi                       2014-2020 Dönemi 



 
7 yıllık bütçe dönemi 

Daha basit, tek bir program  

Eğitim ve gençlik alanında 
25 yıllık tecrübe  

 

Toplam bütçe: 14,7 Milyar € %40 artış  
 

Farklı programların tek çatı altında birleştirilmesi  

Daha basit başvuru ve uygulama koşulları  
 

ERASMUS+ NİÇİN YENİ BİR PROGRAM? 



ERASMUS+’IN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ 

Yeteneklerin ve niteliklerin tanınması ve belgelendirilmesi  

Sonuçların Yaygınlaştırılması ve kullanılması  

Uluslararası boyut  

Açık erişim  

Çok dillilik  

Eşitlik ve sosyal içerme  

Katılımcıların korunması ve güvenliği 



 

ERASMUS+ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖNCELİKLERİ 
 

 Eğitim ve öğretimin tüm alanlarında; girişimcilik, 

dijital beceriler, çok dillilik gibi temel ve çapraz 

becerileri geliştirmek 

 Eğitim ve öğretim alanlarında öğrenmenin ve açık 

eğitim kaynaklarına (OER) erişimin desteklenmesi 

aracılığıyla öğretme ve öğrenmede Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri (BİT) kavrayışını güçlendirmek  

 



 

ERASMUS+ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖNCELİKLERİ 
 

 Beceri ve yeterliliklerin ülkeler arasında kolayca tanınmasını 

sağlamak için AB seviyesinde ve ulusal seviyedeki şeffaflık ve 

tanınma araçları arasında daha güçlü bir bütünlüğü desteklemek 

 

 Eğitim ve öğretimde fonlama ve yatırımın yeni ihtiyaçlara göre 

ayarlanmasını ve beceri gelişimine yönelik fonlama 

yaklaşımlarının geliştirilmesini desteklemek 
 
 
 



 

HANGİ ÜLKELERDE UYGULANIYOR? 
 
 28 Avrupa Birliği üyesi ülke 
  
 4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: 

İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç  
 

 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya  
 

 Diğer Ortak Ülkeler 
 

 Program Üyesi toplam 34 ülke  
 



AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ 
 Belçika  

 Bulgaristan  

 Çek Cumhuriyeti  

 Danimarka  

 Almanya  

 Estonya  

 İrlanda  

 Yunanistan  

 Malta  

 Hollanda  

 Avusturya  

 Polonya  

 İsveç  

 İngiltere 
 

 Hırvatistan  

 İtalya  

 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

 Letonya  

 Litvanya 

  Lüksemburg  

 Macaristan  

 Portekiz 

  Romanya 

  Slovenya  

 Slovakya  

 Fransa  

 Finlandiya 

 İspanya  
 



AB ÜYESİ OLMAYAN PROGRAM ÜLKELERİ 

Makedonya  

İzlanda  

Lihtenştayn  

Norveç  

İsviçre 

Türkiye 

 

 



AB’YE KOMŞU ORTAK ÜLKELER 

 Batı Balkanlar 

Arnavutluk  

Bosna Hersek  

Kosova  

Karadağ  

Sırbistan 

 

 Doğu Ortaklığı Ülkeler 

Ermenistan  

Azerbaycan  

Beyaz Rusya  

Gürcistan  

Moldova  

Ukrayna (uluslararası 

hukuk ile tanınan) 



AB’YE KOMŞU ORTAK ÜLKELER 
 Güney Akdeniz Ülkeleri 

Cezayir  

Mısır  

 İsrail  

Ürdün  

 Lübnan  

 Libya  

 Fas  

 Filistin10  

 Suriye  

Tunus 

 Rusya Federasyonu 

Rusya (uluslararası hukuk 
ile tanınan) 



Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği (KA1) 

• Personel Hareketliliği  

• Yüksek öğretim/mesleki eğitim 
öğrencilerinin hareketliliği 

• Ortak Yüksek Lisans Derecesi 

•Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi 
Garantisi 
 
•Avrupa Gönüllü Hizmeti ve 

Gençlik Değişimleri 

Yenilik ve İyi Ugulama Değişimi 
İçin İşbirliği (KA2) 

• Stratejik Ortaklıklar 

• Bilgi Ortaklıkları 

• Sektörel Beceri Ortaklıkları 

Politika Reformu Desteği (KA3) 

• Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve 
karar alıcılar arasında gençlik 
alanında toplantılar 

• Eğitim, öğretim ve gençlik 
alanlarında bilgi 

• Uluslararası kuruluşlar ile 
işbirliği 

ÜÇ ANA EYLEM 

1 2 3 



ERASMUS+  OKUL EĞİTİMİ  



ERASMUS+  OKUL EĞİTİMİ  

Erasmus+ kapsamında okul eğitimi alanındaki 

projeler için hedef kitle  

 okul idarecileri,  

 öğretmenler ve  

 okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 

öğrencileridir. 



OKUL EĞİTİMİ: FAALİYETLER 

  Okul personeli için öğrenme hareketliliği  

  Okullar, yerel/bölgesel kuruluşlar ve diğer 

sektörler arasında işbirliği için stratejik ortaklıklar  

  eTwinning: Öğretmenler, öğrenciler, okul 

yöneticileri, öğretmen eğitmenleri ve öğretmen 

adaylarına hizmet sunan online bir platformu 



OKUL EĞİTİMİ: ÖNCELİKLER 

Faaliyetler, Avrupa 2020 Stratejisi/Eğitim ve Öğretim 
(ET) 2020 Çerçevesi kapsamındaki önceliklere 
dayanacaktır.  

Özellikle:  

  Erken okul terkinin azaltılması  

  Temel becerilerin geliştirilmesi  

  Erken çocukluk eğitimi ve bakımı alanında kalitenin 
artırılması  

  Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi  



ANA EYLEM 1 (KA-1)  
BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 



 Bireyler için öğrenme fırsatları şu şekillerde 
gerçekleşebilir:  

 
Eğitim, Öğretim 
Öğrenim 
Staj 
Profesyonel gelişim 
Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri 
Gönüllü çalışmalar 

 

BİREYLER İÇİN ÖĞRENME FIRSATLARI 



OKUL EĞİTİMİ ANA EYLEM 1: 
HAREKETLİLİK PROJESİ 

Amaç:  

  Okul personelinin mesleki yeterliliklerini 

geliştirmek  

  Yurtdışında mesleki gelişim fırsatları sunmak 



OKUL EĞİTİMİ ANA EYLEM 1:  
HAREKETLİLİK PROJESİ 
Faaliyetler:  

 Öğretme Görevlendirmesi: Okul eğitim personelinin proje 

ortağı okulda öğretmenlik yapması  

 Personel Eğitimi  

 a) Yurtdışında kurs ve eğitim faaliyetlerine katılım  

 b) Yurtdışında proje ortağı okul ya da okul eğitimi alanında 

faaliyet gösteren bir kuruluşta işbaşı izleme /gözlem 

faaliyeti 

 



OKUL EĞİTİMİ ANA EYLEM 1: 
HAREKETLİLİK PROJESİ 
Kimler başvurabilir?  

  Okullar (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 
olmak üzere tüm düzeylerde genel, mesleki ve 
teknik eğitim veren okullar)  

  Kurumsal başvuru  

Kimler Katılabilir?  

  Eğitim personeli: Başvuru yapan okulun 
öğretmen ve idarecileri  



OKUL EĞİTİMİ ANA EYLEM 1: 
HAREKETLİLİK PROJESİ 

Başvuru Nasıl Yapılır?  

 

  Online başvuru (e-form)  

 

  Son başvuru tarihi:  

02 Şubat 2017,  

12:00 (Brüksel yerel saati ile) 
 



OKUL EĞİTİMİ ANA EYLEM 1: 
HAREKETLİLİK PROJESİ 

Katılımcı Kuruluşlar  
  Öğretme görevlendirmeleri:  
 Gönderen ve Ev Sahibi Kuruluş: Program ülkelerinde 

yerleşik okullar  
  Personel eğitimi:  

 Gönderen Kuruluş: Program ülkelerinde yerleşik bir 
okul  

  Ev Sahibi Kuruluş : Bir okul; veya işgücü piyasasında 
veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet 
gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel 
kurum/kuruluş. 



OKUL EĞİTİMİ ANA EYLEM 1: 
HAREKETLİLİK PROJESİ 

 Projenin süresi : 1 veya 2 yıl  

 Faaliyetin süresi: 2 gün - 2 ay  

 Projeye sağlanan hibe başlıkları:  

  Kurumsal destek  

  Seyahat giderleri  

  Bireysel destek  

  Kurs ücreti  

  Özel ihtiyaç desteği 



OKUL EĞİTİMİ ANA EYLEM 1: 
HAREKETLİLİK PROJESİ 

Değerlendirme Ölçütleri  

 

  Projenin uygunluğu (30 puan)  

  Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (40 puan)  

  Etki ve yaygınlaştırma (30 puan)  

 

            Bir başvurunun hibe tahsisi açısından dikkate 
alınabilmesi için en az 60 puan ve aynı zamanda 
yukarıdaki ölçütlerden her birinin en az %50’si kadar 
puan almalıdır. 



PROJENİN UYGUNLUĞU (30 Puan) 

EYLEMİN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLERİ 

KATILIMCI KURULUŞLARIN İHTİYAÇLARI VE 
HEDEFLERİ 

YÜKSEK KALİTELİ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

KURUMSAL KAPASİTEYİ 
ULUSLARARASILAŞTIRMA 



PROJE TASARIMININ VE UYGULAMASININ KALİTESİ (40 Puan) 

AÇIKLIK, BÜTÜNLÜK, KALİTE 

HEDEF VE FAALİYET ARASI TUTARLILIK 

AVRUPA GELİŞİM PLANI KALİTESİ 

KATILIMCI SEÇME TEDBİRLERİ 

YÖNETİM KALİTESİ 

KATILIMCI HAZIRLIĞI KALİTESİ 



ETKİ VE YAYGINLAŞTIRMA (30 Puan) 

PROJE ÇIKTILARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

PROJENİN POTANSİYEL ETKİLERİ; YEREL, 
BÖLGESEL, ULUSAL, AVRUPA, BİREYSEL 

ÇIKTILARIN YAYGINLAŞTIRILMA 
KALİTESİ 



KA1 KURS LİNKLERİ 

 http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/i

ndex.htm  

 http://www.cervantestraining.eu/ 

 https://www.salto-youth.net/ 

 http://www.quartermediation.eu/ 

 http://www.eucourses.eu/tr/ 

 http://ec.europa.eu/index_en.htm 
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ERASMUS+  MESLEKİ EĞİTİM 



 Mesleki eğitimde öğrenim görenlerin istihdamını 
ve becerilerini artırmak, 

 Avrupa ekonomisinin rekabet edebilmesine katkıda 
bulunmak, 

 Mesleki eğitim alanında güçlendirilmiş Avrupa 
işbirliğini desteklemek ve  

 Kalite güvencesini sağlamayı  

      amaçlamaktadır. 

MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA  
ERASMUS+ AMAÇLARI 



Erasmus+ Programı altında mesleki eğitim alanında 
hibe desteği sağlanan faaliyetler 

 

Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği (KA1) altında yer alan  

 

Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin 
Öğrenme Hareketliliği  

 

MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA  
ERASMUS+ FAALİYETLER 

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/mesleki-e%C4%9Fitim-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/mesleki-e%C4%9Fitim-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi


 mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin 
geliştirilmesi ve  

 bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması 
hedeflenmektedir.  

 Bu kapsamda; temel mesleki eğitimlerine devam eden 
kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını artırmayı ve  

 eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için 
ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı;  

 mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme 
ve  

 güncelleme veya pedagojik becerilerini artırmayı amaçlar. 

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE 
PERSONELİNİN  ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 



 Öğrenici Hareketliliği: Meslek lisesi öğrencileri ve 
çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma 
temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda 
staj yapmaları; 

 Personel Hareketliliği: Mesleki eğitimden sorumlu 
personelin bir işletme veya eğitim kurumunda 
çalışması, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik 
yapması veya bir  eğitim ve öğretim kurumunda iş 
süreçlerini yerinde görmesi gibi temel faaliyetleri 
içermektedir. 

 

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE 
PERSONELİNİN  ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 



Uygun Katılımcılar Kimlerdir? 

 mesleki eğitim kurumlarının öğrenci, çırak ve personeli  

 Engelli olanlar ile azınlık veya dezavantajlı durumdaki mesleki 
eğitim öğrencileri için refakatçi kişilerde 

 Bir mesleki eğitim kurumunu bitirmiş yeni mezunlar da 
Hareketlilik faaliyetine katılabilirler. 

 Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çalışan 
ve mesleki eğitimden sorumlu kişiler. (öğretmenler, 
eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve 
rehberlik görevli olan personel) 

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE 
PERSONELİNİN  ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 



Uygun Kuruluşlar Hangileridir? 

 Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları 

 Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörleri 

   

 Ayrıca, Yükseköğretim kurumları, genel liseler, 
okul öncesi ve ilköğretim kurumları bu faaliyetten 
yararlanamaz.  

 

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE 
PERSONELİNİN  ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 



 Proje Süresi Ne Kadardır? 

  1 veya 2 yıl 

 Faaliyet Süresi Ne Kadardır? 

 Öğreniciler için; 2 haftadan 12 aya kadar 

 Personel için; 2 günden 2 aya kadar olabilir  

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE 
PERSONELİNİN  ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 



Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir? 

  

 Kurumsal destek 

 Seyahat giderleri 

 Bireysel destek 

 Özel ihtiyaç desteği 

 

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE 
PERSONELİNİN  ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 



ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME 
HAREKETLİLİĞİ FORMLARI 

Okul eğitimi KA101 
 

Mesleki eğitim KA102  
 

Yetişkin Eğitimi KA104 
 

Yüksek öğretim KA103 
 



                                  KA-2  
YENİLİK VE İYİ UYGULAMA DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ  



ANA EYLEM 2: STRATEJİK ORTAKLIKLAR 

Amaçlar 

•Eğitim, öğretim ve öğrenme süreçlerinin kalitesinin artırılması, 

•Kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren 
deneyimlerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla; 

– Eğitim ve öğretim alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara 

– Farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olan işletmelere, 

– Kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına işbirliği 

yapma fırsatı sunmaktadır. 



Öncelik verilen alanlar:  

 Eğitim, öğretim ve gençlik alanında çapraz becerilerin 
değerlendirilmesini ve uygulamaya yönelik girişimcilik 
deneyimlerinin başlatılmasını teşvik etmek  

 Personelin ve gençlik çalışanlarının BİT metodolojileri 
konusundaki mesleki gelişimini destekleyen ve çeşitli 
Avrupa dillerinde Açık Eğitim Kaynaklarının üretilmesini 
teşvik etmek  

 Yaygın (nonformal) ve sargın (informal) öğrenmenin 
doğrulanmasını ve örgün eğitim yolları ile geçişlerini 
kolaylaştırmak  

 Erasmus+ Eğitim ve Öğretim önceliklerini takip etmek  

ANA EYLEM 2 STRATEJİK ORTAKLIK  
 
 



 

ANA EYLEM 2 STRATEJİK ORTAKLIK KATILIMCILARI 
 

o Bir yükseköğretim kurumu  
o Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin 

eğitimi dâhil, okul öncesinden üst orta eğitime kadar her 
seviyede )  

o Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK  
o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme 

(sosyal girişimler de dâhil)  
o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu  
o Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler 

ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya 
çalışma hayatının diğer bir temsilcisi  

o Araştırma enstitüsü  
 



 

ANA EYLEM 2 STRATEJİK ORTAKLIK KATILIMCILARI 
 
o Vakıf  
o İşletmelerarası bir eğitim merkezi  
o İşbirliğine dayalı eğitim sunan işletmeler  
o Kültürel bir kuruluş, kütüphane, müze,  
o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme 

hizmetleri sunan bir kurum  
o Yaygın ve sargın öğrenme aracılığıyla kazanılmış bilgi, beceri 

ve yeterlilikleri onaylayan bir kurum  
o Avrupa Gençlik STK’sı  
o Gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın, gençlik 

çalışması konusunda aktif olan bir genç grubu (gayrı resmi bir 
genç grubu )(5 genç tüzel kişilik)  

 



KA2 STRATEJİK ORTAKLIK PROJE TÜRLERİ 

• Yenilikçi çıktılar üretmek 

 

• Kurumlar arası işbirliği 

• Uluslararası kapasite 
arttırma 

• Fikir, uygulama ve 
yöntemlerin paylaşılması 

1. İyi Uygulamaların 
Değişimine Yönelik Stratejik 
Ortaklıklar: (Exchange of 
Good Practices) 

2. Yenilik Geliştirmeye 
Yönelik Stratejik 
Ortaklıklar (Development of 
Innovation): 



KA2 STRATEJİK ORTAKLIK ÇEŞİTLERİ 
KA201 KARMA OKUL EĞİTİMİ 

STRATEJİK ORTALIKLIĞI 

(Büyük Ölçekli Ortaklık Projeleri) 

KA219 OKULLAR ARASI OKUL EĞİTİMİ 
STRATEJİK ORTAKLIĞI 

(Küçük Ölçekli Ortaklık Projeleri) 

Mandate 
(Ortaklık Yetki 

Belgesi) zorunlu 
değildir. 

İyi Uygulamaların 
Değişimine 

Yönelik Stratejik 
Ortaklıkları 
yapabilir. 

Diğer ortak 
ülkeler katılamaz. 
Okul Dışı kurum 

yer alamaz. 

Her iki proje 
türünde 
başvuru 

yapılabilir.. 

+Bir yerel/bölgesel 
okul eğitimi otoritesi 

kurum (Türkiye’de 
İl/İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleridir) 

+ Bir okul 

+ Eğitim, öğretim, 
gençlik alanlarından 

birinde veya iş 
dünyasında faaliyet 

gösteren (okul 
olmayan) bir kuruluş. 

 

Okul dışı diğer 
kurumlarla 

stratejik 
ortaklıktır. 
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MESLEKİ EĞİTİM HEDEFLERİ 
KA202 MESLEKİ EĞİTİM 

İşletmelerdeki liderler 
ile öğrencileri proje 

tabanlı bir platformda 
bir araya getirmek. 



Kimler Başvurabilir? 

 Mesleki eğitim alanında faal olan herhangi 
bir kamu veya özel kurum/kuruluşlar 
(Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumu olarak 
tanımlanmaktadır.)  

 İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve 
gençlik alanlarında faal olan kamu ya da özel 
kuruluşlar 

ANA EYLEM 2: MESLEKİ EĞİTİM 



Katılımcılar: 
 Mesleki eğitim öğrencileri:  

 Çalışmaya dayalı eğitimleri olan mesleki eğitim öğrencileri ve 
çıraklar, 

 Refakatçiler (Özel ihtiyaç sahibi Mesleki eğitim öğrenicileri, 
yetişkin olmayanlar veya dezavantajlı kişiler için). Refakatçi sayısı 
öğrenicilerin sayısı ile orantılı olmalıdır (aynı ev sahibi kuruluşta 
staj yapan öğrenci grubu başına genellikle bir refakatçi)  

 Meslek lisesinden yeni mezunlar da faaliyete katılabilir. Yeni 
mezunlar mezun olmalarından itibaren bir yıl içinde yurt 
dışındaki eğitimlerine ilişkin yerleştirmelerini gerçekleştirmelidir.  

 Mesleki eğitim personeli: Mesleki eğitim alanında faal olan bir 
kuruluşta çalı şan ve Mesleki eğitimden sorumlu olan herhangi 
bir kişi (Öğretmen, eğitmen, idari veya rehberlik görevi olan 
personel vb.) 

 Öğretmenlik/eğitmenlik görevlendirmelerinin söz konusu 
olması halinde, işletmelerden, kamu sektöründen ve/veya sivil 
toplum kuruluşlarından gelen kişilere de açıktır. 
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ANA EYLEM 2: MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLER 

Uzun dönemli öğretim görevlendirmesi (2 – 12 ay) 

Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay) 

Kısa dönemli öğrenci grupları değişimi (5 gün – 2 ay) 



 

 
 
 
Projenin süresi: 2 veya 3 yıl 

Katılımcı kuruluş sayısı: En az 3 farklı program üyesi ülkeden, en az 3 
kuruluş 

İstisnalar: 

• Ulusal Ajansın onayı üzerine Stratejik ortaklığın süresi toplam 3 yılı aşmaması 
şartıyla 6 aya kadar uzatılabilir. 

 

Başvuru Nasıl Yapılır? 

•Online başvuru (e-form-TURNA) 

•Son başvuru tarihi: 29 MART 2017, öğle 12:00 (Brüksel yerel saati ile) 

ANA EYLEM 2: STRATEJİK ORTAKLIK 



ANA EYLEM 2: STRATEJİK ORTAKLIK 

Projeye sağlanan hibe :  

Azami bütçe; 
2 yıllık projelerde 300.000 €, üç yıllık projelerde 450.000 €  

(Yıllık en fazla 150.000 €)  

 Proje Yönetimi ve Uygulaması  

 Ulusötesi Proje Toplantıları  

 Fikri Çıktılar  

 Çoğaltıcı Etkinlikler  

 Ulusötesi Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri  

                 (seyahat, bireysel destek, dil desteği) 

 İstisnai Masraflar  

 Özel İhtiyaç Desteği  

 



ANA EYLEM 2: PROJEYE SAĞLANAN HİBE  

 

 

 

Proje Yönetimi ve 
Uygulaması  

Koordinatör Kuruluş 
için aylık 500 €  

 

Ortak Kuruluş için aylık 
250 € 

En fazla aylık 2750 €  
 

Ulusötesi Proje Toplantıları  

Uygulama ve 
koordinasyon amaçlı,  
*Proje ortakları 
arasında ve ev 
sahipliğinde 
*Seyahat ve harcırah 
giderlerine katkı  

-100-1999 km arası 575 €   
-2000 km üzeri 760 € 

En fazla senelik 23.000 €  
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Fikri Çıktılar 

Fikri çıktılara, somut 
ürünlere ulaşılabilmesi 

için personel gideri 

-müfredat, pedagojik 
malzemeler, Açık Eğitim 

Kaynakları,  

-BİT araçları, analizler, 
araştırmalar, eşli öğrenme 

yöntemleri vb. 

Çoğaltıcı Etkinlikler  

Fikri çıktıların 
paylaşılması ve 
yaygınlaştırılmasını 
amaçlayan ulusal ve 
ulusötesi konferanslar/ 
seminerler/ etkinlikler 

-Yerel katılımcı 100 € 
-Uluslararası katılımcı 200 € 

En fazla 30.000 € 
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İstisnai Masraflar  

Ortaklar tarafından 
sunulamayan hizmetler ve 

ekipmanlar 

Taşeronluk işleri (%25 nakdi 
eşfinansman) 

En fazla 50.000 € 

Ekipman, normal ofis ekipmanını veya normalde katılımcı 
kurum/kuruluşlar tarafından kullanılan ekipmanı 

kapsayamaz. 

Özel İhtiyaç Desteği  

Engelli katılımcılar ile 
doğrudan ilişkili ilave 
harcamalar 
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Ulusötesi Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri  

Kısa Dönemli Öğrenci Grupları Değişimi  
(5 Gün-2 Ay) 

Uzun Dönemli Öğrenci Hareketliliği (2 
Ay-12 Ay) 

Kısa dönem fiziksel hareketliliği sanal 
hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik  

(5 gün – 2 ay)  

Uzun Dönemli Öğretmen 
Görevlendirilmesi (2 Ay-12 Ay) 

Kısa Dönemli Ortak Personel Eğitimi 
(5 Gün-2 Ay) 

Seyahat, bireysel destek ve dil desteğine yönelik birim katkı. 



ANA EYLEM 2 STRATEJİK ORTAKLIK 

Değerlendirme Ölçütleri  
  Projenin uygunluğu (30 puan)  
  Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (20 puan)  
 Proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi (20 

puan)  
  Etki ve yaygınlaştırma (30 puan)  
 

          Bir başvurunun hibe tahsisi açısından dikkate 
alınabilmesi için en az 60 puan ve Ayrıca, aynı zamanda  

yukarıdaki ölçütlerden her birinin en az %50’si kadar 
puan almalıdır. 



ANA EYLEM 2  
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

PROJENİN UYGUNLUĞU  
(30 PUAN) 

AB Düzeyinde artı 
katkı 

Program amaçları 
ve öncelikleri 

İhtiyaç Analizi- 
Gerçekçi Amaçlar 

Yenilikçi, Yaratıcı, 
Tamamlayıcı 

Konu 

PROJE TASARIM VE 
UYGULAMA KALİTESİ 

(20 PUAN) 

Genel Proje 
Aşamalarının Kalitesi 

Projenin Kendi İç 
Uyumu 

Kalite Kontrol 

Fizibilite, Fayda 
Maliye Analizi 

Eğitim Öğretim 
Faaliyetler 



ANA EYLEM 2  
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

PROJE EKİBİNİN VE İŞBİRLİĞİ 
DÜZENLEMELERİN KALİTESİ 

(20 PUAN) 

Tamamlayıcı Ortaklık Profili 

Sorumluluk Paylaşımı, İyi 
İletişim ve İletişim Kanalları 

Farklı Eğitim Alanları (Varsa) 

Yeni Katılımcılar 

Ortak Ülke (Varsa) 

ETKİ VE YAYGINLAŞTIRMA 
(30 PUAN) 

Proje Çıktılarının Kalite 
Kontrolü 

Katılımcılara, Kuruluşlara 
vb. Etkileri 

Yayım, Dağıtım ve Paylaşım 

Sürdürülebilirlik 
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FORMLARI 

Karma Okul Eğitimi KA201 

Sadece Okullar KA219 

Mesleki Eğitim KA202 

Yetişkin Eğitimi KA204 

Yüksek Öğretim KA203 



ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ  

 

Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar Kapsamında Yürütülebilecek faaliyetlere 
örnekler:  

 Okul Eğitimi alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlanması ve 
uygulamaya konulması:  

 -Yeni müfredat, kurslar, öğrenme materyalleri ve araçları;  

 -Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı üzerine odaklanan öğrenme ve öğretme metodolojileri 
ve pedagojik yaklaşımları;  

 -Uygulamaya dönük eğitim programları ve iş dünyasındaki uygulamaların incelenmesi;  

 -Açık ve esnek öğrenmenin, sanal hareketliliğin ve açık eğitim kaynaklarının stratejik kullanımı  

 -Rehberlik, danışmanlık ve eğitmenlik yöntemleri ve araçları;  

 -Eğitim personelinin mesleki gelişimleri için araçlar ve yöntemler;  

 -Eğitim ve öğretim kurumlarının yönetilmesi ve bunlara liderlik edilmesi;  

 -Farklı eğitim, öğretim ve gençlik sektörlerinde çalışan kuruluşlar arasında sosyal yararlılık 
faaliyetleri;  

 -Eğitim, öğretim hizmeti sunanlar ve diğer yanda yetkili yerel/bölgesel makamlar arasında 
stratejik işbirliği; 



ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ 
 

 

Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar Kapsamında 
Yürütülebilecek faaliyetlere örnekler:  

 

 Deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması, akran öğrenmesi 
faaliyetleri ve çalıştaylar yürütülmesi;  

 Ortak araştırma, anket, çalışma ve analizler yapılması;  

 AB tanınırlık araçlarının kullanılması suretiyle bunların ulusal 
düzeyde tanınmasının ve belgelendirilmesinin kolaylaştırılması.  



İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Özge GÖKTÜRK 
ozgegokturk@hotmail.com 

Tuğçe LARÇİN 
tugcelrcin@gmail.com 

Zehra KAYA 
kyzehra@gmail.com 

0342 231 10 58 
DAHİLİ: 4446/4394 


