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Ulusal Ajans  

Erasmus+  

KA1- Hareketlilik Projeleri 

KA2- Yenilik ve İyi Uygulamaların 

Değişimi İçin İşbirliği 

Örnek Projeler 

İçerik 



Ulusal Ajans - Kuruluşu 

Ocak 2002 - Devlet Planlama Teşkilatı -Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi 

6 Ağustos 2003  - Kuruluş  

2011 - Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu 

2018 - Dışişleri Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan 
Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ilgili kuruluşu  



Ulusal Ajans - Görevleri 

Temel Görevleri 
•Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarını 

ülke içinde duyurma, bu programlara katılım 
çalışmalarını koordine etme, yürütme ve izleme 

 

•Avrupa Komisyonuna rapor halinde sunma 

 

•Program uygulamaları hakkında Avrupa 
Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapma 

 

•Uygulama sözleşmelerini imzalama 



Yıllar Gençlik Sektörü Eğitim Sektörü 

1981-1986 Pilot Öğrenci Değişim Prog. 

1987 Erasmus 

1989-1991 Youth for Europe1 … 

1992-1994 Youth for Europe2 … 

1995-1999 
Youth for Europe3 

EVS (1998) 

Socrates-LDV I 

 

2000-2006 Youth Prog. Socrates-LDV 

2007-2013 Youth in Action Lifelong Learning 

2014-2020 Erasmus+ 

Erasmus + Tarihçe 



Erasmus+ Nedir ? 

AB 2014-2020 
Programı 

(1 Ocak 2014)  

Farklı Yaş Grupları 
Farklı Hedef 

Kitlelere Yönelik 
Destekler  

Eğitim, Öğretim  

Gençlik 

Spor Alanları 
ÇATI 

PROGRAM 



 

 

 

 

Toplam Bütçe 

(2014-2020) 

%40 artış 

14,8 Milyar €  

4 milyon Avrupalı 
için yurtdışında  

• Eğitim Alma  

• İş Deneyimi 
Kazanma   

• Gönüllü Olma 
Fırsatı 

Erasmus + Adı - Hedefler 

ERASMUS  + 

En bilinen program Süreklilik , dahası da var… 

Hedef 

• Becerileri ve 
istihdamı artırmak  

• Eğitim, öğretim ve 
gençlik çalışmalarını 
modernize etmek  

• Genç insanlara 
odaklanmak 



"COMENIUS" 

Okul eğitimi ile bağlantılı 
olan Program faaliyetleri 

"ERASMUS"  

Yükseköğretim alanı ile 
bağlantılı olan ve Program 

Ülkelerini hedefleyen 
Program faaliyetleri 

“JEAN MONNET” 

Avrupa Birliği Çalışmaları 
ile bağlantılı olan Program 

faaliyetleri 

"GENÇLİK" 

Gençliğin yaygın ve sargın 
eğitimi ile bağlantılı 
Program faaliyetleri 

"GRUNDTVIG" 

Yetişkin eğitimi ile 
bağlantılı olan Program 

faaliyetleri 

"LEONARDO DA VINCI"  

Mesleki eğitim ve öğretim 
ile bağlantılı olan Program 

faaliyetleri  

"ERASMUS MUNDUS" 

Erasmus Mundus Ortak 
Yüksek Lisans Derecesi  

"SPOR" 

Spor alanı ile bağlantılı 
olan Program faaliyetleri 

Erasmus+ Biten ve Devam Eden Programlar 



Diğer Ülkeler 

Program Ortağı  

Komşu Ülkeler 

Program  

Ülkeleri 

Bazı Alt Eylemler İçin: 
Dünya Ülkeleri 

Bazı Alt Eylemler İçin: 

Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Moldova, Gürcistan, Ukrayna 

Cezayir, Mısır, Ürdün, Lübnan, Tunus, Filistin, Libya, Suriye, İsrail, 

Fas, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, 

Rusya Federasyonu 

Tüm Eylemler İçin: 

28 AB Üyesi Ülke, 5 AB Üyesi Olmayan Ülke (Türkiye, 

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Sırbistan* ) 

Erasmus +  Kimler Başvurabilir? 

* 2019 Program Rehberinde belirtilen şartlara bağlı olarak  



ÜLKE 
MERKEZLİ 

Ulusal  

Ajanslara 

MERKEZİ 
PROJELER 

 Eğitim,  Görsel-
İşitsel ve Kültür 

Yürütme 
Ajansı’na 

Erasmus+ Başvuru Şekli 



Erasmus+ Program Yapısı 

• Personel Hareketliliği 
(Yükseköğretim, okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik alanı) 

• Yükseköğretim/Mesleki Eğitim Öğrenicilerinin Hareketliliği 

• Yüksek Lisans Kredileri(Merkezi) 

• Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Merkezi) 

• Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Gençlik Değişimleri 

KA1 
Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği  

• Stratejik Ortaklıklar (Yükseköğretim, okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin 
eğitimi) 

• Bilgi Ortaklıkları(Merkezi) 

• Sektörel Beceri Ortaklıkları (Merkezi) 

• Gençlik / Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (Merkezi) 

KA2 
Yenilik ve İyi 
Uygulamaların 
Değişimi İçin İşbirliği 

•Yapılandırılmış Diyalog(Gençler ve Karar Alıcılar arasında gençlik 
alanında toplantılar, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi, 
ulusal & uluslararası kuruluşlar arasında işbirliği) 

KA3 

Politika Reformu 
Desteği 

• Spor 

• Jean Monnet 
Özel Eylemler 



KA1 

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 



KA1- 1. Eğitim, Öğretim Alanındaki Hareketlilik Projeleri 
Amaçlar 

Kişisel gelişimlerinin, 
toplumda saygılı ve aktif 
vatandaşlar olarak yer 

almalarının ve Avrupa işgücü 
piyasasında ve ötesinde 

istihdam edilebilirliklerinin 
iyileştirilmesi 

Avrupa çapında 
eğitim, öğretim ve 

gençlik çalışmasında 
yeniliği sağlamak ve 

kaliteyi artırmak  

Yabancı dil 
alanındaki 

yeterliliğinin 
güçlendirilmesi 

Katılımcıların diğer kültürler ve 
ülkeler ile ilgili farkındalığını ve 

anlayışını artırmak ve 
katılımcılara topluma aktif 

katılım, Avrupa vatandaşlığı 
ve kimlik anlayışını 

geliştirmeleri 

Eğitim, öğretim ve gençlik 
alanlarında faaliyet gösteren 

kurum/kuruluşların, Avrupa 
içinde ve dışında bireylerin 

ihtiyaçlarına daha iyi cevap 
veren faaliyetler ve 

programlar sunabilmelerini 

Örgün eğitim, yaygın 
eğitim, mesleki 

öğretim, işgücü ve 
girişimcilik arasındaki 
sinerjileri ve geçişleri 

güçlendirmek 

Yurtdışında geçen 
öğrenim dönemlerinde 
kazanılan yeterliliklerin 

daha iyi tanınmasını 
sağlamak 



Öğrenciler,  çıraklar,  stajyerler,  gönüllüler  ve  gençler  ile  ilgili  olarak,  faaliyetin 

üretmesi beklenen çıktılar 

 

 Daha iyi öğrenme performansı 

 Güçlendirilmiş istihdam edilebilirlik ve kariyerde ilerleme beklentileri 

 Artırılmış girişim ve girişimcilik ruhu 

 Kişisel gelişimin ve özgüvenin artırılması 

 Yabancı dil yeterliklerinin artırılması 

 Güçlendirilmiş kültürlerarası farkındalık  

 Aktif toplumsal katılımın artırılması 

 Avrupa projesine ve AB değerlerine karşı farkındalığın artırılması 

 Yurtdışında geçirilen hareketlilik dönemi sonrasında, gelecekteki (örgün/yaygın)eğitim 

veya öğretimlerde yer almaya yönelik motivasyonun artırılması.  

KA1- 1. Eğitim, Öğretim Alanındaki Hareketlilik Projeleri  
Beklenen Çıktılar 



Personel, uzmanlar ve gençlik çalışanları ile ilgili üretmesi beklenen çıktılar 

 

 Mesleki profilleri ile bağlantılı geliştirilmiş yeterlikler (öğretme, öğretim, gençlik 

çalışması vb.),   

 Ülkeler  arasında  eğitim,  öğretim  veya  gençlik  konusundaki uygulamaların,  

politikaların  ve sistemlerin daha kapsamlı şekilde anlaşılması 

 Eğitim  kurumlarının  modernizasyonu  ve  uluslararası  açılımının  getirdiği  

değişikliklerin yapılması için kapasite artırımı 

 Örgün  ve  yaygın  eğitim  ve  mesleki  eğitim  ile  işgücü  piyasası  arasındaki  

bağlantının artırılmasının öneminin kavranması 

 Öğrenciler, stajyerler, çıraklar ve okul öğrencileri, yetişkin öğreniciler, gençler 

ve gönüllülerin lehine yaptıkları çalışmaların kalitesinin artırılması 

KA1- 1. Eğitim, Öğretim Alanındaki Hareketlilik Projeleri  
Beklenen Çıktılar 



Personel, uzmanlar ve gençlik çalışanları ile ilgili üretmesi beklenen çıktılar 

 

 Sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin öneminin daha iyi anlaşılması 

 Dezavantajlı kişilerin ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesinin artırılması,   

 Öğrenicilere yönelik hareketlilik faaliyetlerine daha fazla destek ve teşvik 

verilmesi 

 Mesleki gelişim ve kariyer gelişimi konusundaki fırsatların artırılması 

 Yabancı dil yeterliklerinin geliştirilmesi 

 Günlük çalışmalarında daha fazla motivasyon ve tatmin 

KA1- 1. Eğitim, Öğretim Alanındaki Hareketlilik Projeleri  
Beklenen Çıktılar 



Katılımcı  kurumlar  üzerinde  üretmesi beklenen çıktılar 

 AB  seviyesinde/uluslararası  seviyede  faaliyet  gösterme  konusunda  artırılmış  

kapasite:  iyi yönetim  becerileri  ve  uluslararasılaşma  stratejilerinin  geliştirilmesi,  

diğer  ülke  ortakları  ile güçlendirilmiş işbirliği, AB seviyesinde/uluslararası seviyede 

projeler organize etmek amacıyla artırılmış finansal kaynak (AB fonları haricindeki) 

tahsisi, AB ve uluslararası seviyede projelerin hazırlanması, uygulanması ve 

izlenmesinde geliştirilmiş kalite 

 Öğrenciler,  stajyerler,  çıraklar,  gençler  ve  gönüllülerin  ihtiyaçları  ve  beklentileri  

ile  uyumlu daha çekici programlar sağlamak vb. suretiyle, katılımcı kurumların 

hedef kitlelerine yönelik yenilikçi  ve  geliştirilmiş  işleyiş  şekli,  eğitim  ve  öğretim  

personeli  açısından  geliştirilmiş yeterlikler, yurtdışında geçirilen öğrenme 

dönemlerinde kazanılmış yeterliklerin tanınması ve doğrulanması ile ilgili iyileştirilmiş 

süreçler, yerel toplulukların yararına daha etkin faaliyetler, gençleri aktif olarak 

dâhil etmek ve/veya dezavantajlı gruplara vb. yönelik geliştirilmiş gençlik 

çalışması yöntemleri ve uygulamaları 

KA1- 1. Eğitim, Öğretim Alanındaki Hareketlilik Projeleri  
Beklenen Çıktılar 



Katılımcı  kurumlar  üzerinde  üretilmesi beklenen çıktılar 

   

 Kurum içerisinde işe bağlılığın yüksek olduğu daha modern, dinamik ve profesyonel 

bir ortam: iyi uygulamaları ve yeni yöntemleri günlük faaliyetlere entegre etmeye 

hazır olma; farklı sosyal, eğitimsel alanlarda ve istihdam alanlarında aktif olan 

kurumlar ile sinerjilere açık olma; bireysel ihtiyaçlar ve kurumsal hedefler ile 

bağlantılı olarak personellerinin mesleki gelişimini stratejik açıdan  planlama  

yapabilme  ve  mümkünse,  dünyanın  her  yerinden  başarılı  üniversite öğrencileri 

ve akademik personel çekebilme.  

KA1- 1. Eğitim, Öğretim Alanındaki Hareketlilik Projeleri  
Beklenen Çıktılar 



KA1- Eğitim, Öğretim Alanındaki Hareketlilik Projeleri 

Aşamalar 

1-Hazırlık 

•Uygulamaya  yönelik  düzenlemeler  

•Katılımcıların  seçimi 

•Ortaklar  ve katılımcılar ile anlaşmaların düzenlenmesi 

•Ayrılış öncesi katılımcıların dilsel, kültürel çeşitlilik ve görev 
açısından hazırlanması 

2-Uygulama 

• Hareketlilik faaliyeti 
(yurtdışı süreci) 

3-  İzleme 

• Faaliyetlerin  değerlendirilmesi   

• Katılımcıların  faaliyet sırasındaki öğrenme çıktılarının resmi olarak 
tanınması 

• Proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması 



KA1 

Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve 

Personeli İçin Hareketlilik 



2 şekilde 
başvuru 

Erasmus+ VET Akreditasyon Belgesi olmadan 

Uygunluk kriterlerini taşıyan bir kurum 

Erasmus+ VET Akreditasyon Belgesine sahip 

Kısa yol prosedürünü kullanarak 

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği 
Başvuru Şekilleri 



KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği 
Program Yapısı 

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİLERİ 
MESLEKİ EĞİTİM 
PERSONELİ 

İŞLETMELERDEKİ 
PERSONEL 

HEDEF 

GRUP 

• Mesleki Lisesi Öğrencileri 
• Çıraklar  
• Yeni mezunlar(mezuniyetten itibaren 

12 ay içinde) 

• Mesleki eğitim 
alanında çalışan 
personel, 
eğitmen 

• İşletmelerdeki 
uzman 

YURT DIŞI 

FAALİYET 

• Mesleki eğitim 
kurumları veya 
işletmelerde 
hareketlilik  

• Mesleki  eğitim  
kurumları  veya  
işletmelerde  
uzun  süreli 
hareketlilik 
(ErasmusPro) 

• Mesleki eğitim 
kurumlarında 
öğretmenlik 

• Mesleki eğitim 
personelinin 
eğitimi  

• Mesleki eğitim 
kurumlarında 
eğitmenlik 

FAALİYET 

SÜRESİ 
• 2 hafta-3 ay  • 3ay – 12 ay • 2 Gün- 2 ay • 2 Gün- 2 ay 

PROJE 

SÜRESİ 
1 veya 2 yıl 

SON 

BAŞVURU 

TARİHİ 

5 Şubat 2020 - 12:00 (Brüksel saati) sunulmalıdır. 

ORTAKLAR  
Gönderen ve ev sahibi (yurtdışı) olmak üzere en az iki kurumun ortaklığı zorunludur. 

 

Bir konsorsiyum en az 3 mesleki eğitim veren kurumu içermelidir. 



Aralık  2016 

MEÖ veya mezunlar uzun süreli hareketliliği için destek 

Firmalar, yurtdışında  uzun  süreli  işe  yerleştirmeler  

Kısa  süreli   

“Ön  Planlama  Ziyaretleri” 

(Advance Planning Visits) 

(APV)) fonlanabilmektedir.  

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği 
ERASMUSPRO 

kalitesini, 
cazibesini ve 

istihdam 
edilebilirliğini 

artırma 

işe özel 
becerilerini 
geliştirme 

daha iyi 
yabancı dil, 
kültür ve iş 

çevresi  
edinme  

yüksek 
düzeyde 
katma 
değer 



Kimler Başvuru Yapabilir? 

 

• Mesleki eğitim kurum/kuruluşu 

 

• Bir ulusal mesleki eğitim konsorsiyumun 

koordinatörü 

 

Bireyler doğrudan hibe için başvuramaz. 

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği 



Uygun Katılımcı Kurum Kuruluşlar 

• 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 

 Mesleki eğitim okulu/enstitüsü/merkezi  

 Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme  

 (sosyal girişimler de dâhil)  

 Ticaret odaları, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak 

üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi  

 Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu  

 Araştırma enstitüsü  

 Vakıf  

 Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden orta 

öğretime ve yetişkin eğitimi de dâhil olmak üzere)  

 Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK  

 Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir 

kurum/kuruluş  

 Mesleki eğitim ve öğretim alanındaki politikalardan sorumlu bir kurum/kuruluş 

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği 



Mesleki Eğitim 
Hareketlilik Projesi 

Personel 
Hareketliliği 

Eğitim Alma 

Bir işletme veya 
mesleki  eğitim  veren  
kurumda işbaşı eğitimi 

veya gözlem 

Eğitim Verme 

 Mesleki  eğitim  
veren  kurumlardaki  

Personel-öğretmen 

İşletmedeki 
personel 

Öğrenici 
Hareketliliği 

Mesleki Eğitim 
Hareketliliği 

(Mesleki Eğitim 
Kuruluşu veya 

İşletmede) 

Bir işletme veya mesleki eğitim 
kuruluşunda tam olarak işe 

yerleştirme  

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği 



•Hareketlilik projesine başvurmak, hibe sözleşmesini imzalamak, yönetmek ve 
raporlamak  

• Başvuru  sahibi,  konsorsiyum  koordinatörü olabilir.   

•Zorunlu  olmamakla birlikte, ulusal hareketlilik konsorsiyum koordinatörü, bir 
gönderen kurum olarak da hareket edebilir.  

BİR 
PROGRAM 

ÜLKESİNE AİT 
BAŞVURAN 

•Kendi kurumunda kayıtlı öğrenicilerini (öğrenci veya çırak) 
veya mesleki eğitimden sorumlu personelini seçmek ve 
yurtdışına göndermek 

GÖNDEREN 

•Mesleki eğitim öğrenicilerini veya personelini karşılamak ve bu katılımcılara 
Program kuralları  çerçevesinde  bir  faaliyet  programı  sunmak 

• Yurtdışında öğretmenlik  veya  eğitmenlik  görevlendirmeleri  kapsamında,  
ev  sahipliği  yaptığı  mesleki  eğitim personeli tarafından sunulan 
öğretmenlik veya eğitmenlik hizmetinden faydalanabilir.(Ders Alma) 

EV SAHİBİ 

• İşgücü  piyasasında  veya  eğitim,  öğretim  ve  gençlik  çalışması  
alanlarında  faal  bir kurum/kuruluştur. 

• Katılımcı göndermeyen ancak uzman alanı ile katılımcı gönderen mesleki 
eğitim kurumlarına, idari prosedürler, uygulamaya yönelik düzenlemeler, staj 
faaliyetinde çırak veya meslek  öğrencilerinin  profilleri  ile  sektördeki  
işletmelerin  ihtiyacını  eşleştirmek,  katılımcıların hazırlanması konularında 
destek olan 

ARACI 

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği 



DEĞERLENDİRME 
KRİTERLERİ 

1. Projenin ilgililiği (30 puan) 

2. Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (40 puan) 

3. Etki ve yaygınlaştırma (30 puan) 

KA1 - Hareketlilik Projeleri Değerlendirme Kriterleri 



İlgililik 
(30 puan) 

• Teklifin aşağıdaki unsurlar ile ilgililiği: 

- Eylemin hedefleri (“Bu Ana Eylemin Amaçları ve Öncelikleri 

Nelerdir”) 

- Katılımcı kurumların ve bireysel katılımcıların ihtiyaçları ve 

hedefleri. (özellikle Avrupa Gelişim Planında belirtilen hususları 

dikkate alarak) 

• Proje teklifinin uzun süreli hareketliliği (ErasmusPro) ne ölçüde 

entegre ettiği.  

 

• Teklifin aşağıdaki unsurlar ile uygunluk derecesi: 

- Katılımcılar için yüksek kaliteli öğrenme çıktılarının üretilmesi,  

- Katılımcı kurumların kapasitelerinin ve uluslararası kapsamının 

güçlendirilmesi 

 

• Proje teklifinin aşağıdaki unsurlar için ne ölçüde uygun olduğu:  

-  İmkanı kısıtlı hedef gruplara ulaşması (2020 Program Rehberi 

‘Eşitlik ve İçerme’ başlığı) ,  
-  Daha önce herhangi bir projede yer almamış yeni kurumların 

Eyleme katılması  

KA1 - Hareketlilik Projeleri Değerlendirme Kriterleri 



Proje Tasarımı 

ve Kalitesi  
(40 puan) 

• Proje teklifinin tüm aşamalarının açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi 
(hareketlilik faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması ve takibi), 

• Varsa,  uzun  süreli  hareketlilik  (ErasmusPro)  faaliyetinin  

planlaması, uygulanabilirliği ve uygulamasının açıklığı;  

• Proje hedefleri ile teklif edilen faaliyetler arasında tutarlılık, 

• Başvuru sahibi kurumun Avrupa Gelişim Planının kalitesi;  
• Katılımcılara sağlanan hazırlık faaliyetlerinin kalitesi, 

• Uygulamaya yönelik düzenlemelerin, yönetim ve destek 

usullerinin kalitesi, 

• Katılımcılara sunulan hazırlığın kalitesi;   
• Katılımcıların  öğrenme  çıktılarının  tanınması  ve  

doğrulanmasına  ilişkin düzenlemelerin kalitesinin yanı sıra 

Avrupa şeffaflık ve tanınma araçlarının kullanımının tutarlılığı;   
• Hareketlilik faaliyetlerine katılımcıları seçmek ve/veya bunları 

dâhil etmek için kullanılan tedbirlerin yerindeliği;   

• Katılımcı kurumlar arasında ve diğer ilgili paydaşlarla işbirliği ve 

iletişimin kalitesi.  

KA1 - Hareketlilik Projeleri Değerlendirme Kriterleri 



Etki ve 

Yaygınlaştırma  

(30 puan) 

• Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin 
kalitesi 

 

• Projenin potansiyel etkisi: 

 Proje döngüsü süresince ve sonrasında 

katılımcılar ve katılımcı kurumlar üzerindeki etki,  

 Yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve/veya Avrupa 

seviyesinde projeye doğrudan katılan 

kurum/kuruluş ve bireylerin dışında oluşan etki.  

 
• Katılımcı kurumların içinde ve dışında projenin 

çıktılarını yaygınlaştırmayı amaçlayan tedbirlerin 

yerindeliği ve kalitesi. 

• Varsa,  proje  teklifinin,  sürdürülebilir  sınır  ötesi  
işbirliğini  ve  tanınma planlarını geliştirerek uzun 

süreli hareketlilik (ErasmusPro) faaliyetini ne  

derecede teşvik ettiği.  

KA1 - Hareketlilik Projeleri Değerlendirme Kriterleri 



KA1 - Hareketlilik Projeleri Başarılı Proje 

Her bölüm için maksimum 
puanın en az yarısı 

(İlgililik ≥ 15, 

 Proje Tasarımı ve Kalitesi ≥ 20, 

 Etki ve Yaygınlaştırma   ≥ 15 ) 

Toplam Puan ≥ 60  

Başarılı 
Proje 



Geçerli bir Erasmus+ VET akreditasyon belgesine sahip olan bir kurum için 

sadece hareketlilik ve proje sürelerine uygunluk kontrolü yapılır ! 

KA1 – Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği  
VET Akreditasyon Belgesi ile Başvuru 

Amaç 

• VET  alanında; 

 Avrupa  uluslararasılaşma stratejilerinin iyileştirilmesi  

 Daha sürdürülebilir hale getirilmesi  

 Ulusötesi VET hareketliliğinin kalitesinin ve sayısının artırılması 

 

• VET  Akreditasyon  Belgesi  ile  ilgili  teklif çağrıları, yıllık  olarak Ulusal  

Ajansların internet  sitelerinden yayımlanmaktadır. 

 

• Erasmus+ Ana Eylem 1 –  Mesleki  eğitim  öğrenici  ve  personel  hareketliliği  

basitleştirilmiş  başvuru 



KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği  

Desteklenen Hibe Kalemleri 

 

 
 Seyahat Giderleri 

 
 Kurumsal Destek 

 
 Özel İhtiyaç Desteği 

 
 İstisnai Maliyetler 

 
 Bireysel Destek 

 
 Dil Desteği 
 

 



Uygun maliyetler Tutar Tahsis Kuralı 

Seyahat  

(Birim 

maliyetlere 

katkı) 

 
 

Katılımcıların  yerleşik  

oldukları  yerden 

faaliyet  yerine  gitmek  

ve  dönmek  için  

yaptıkları seyahat 

maliyetine katkı.  

  

Varsa,  ErasmusPro  

faaliyetleri  

çerçevesinde,  bir  Ön  

Planlama  Ziyareti (APV) 

için seyahat masrafları.  

Mesafeye göre 

katılımcı başına 

miktar 

 

Kişi  başına  seyahat  

mesafesine  bağlıdır.  

Başvuru  sahibi,  

gidiş-dönüş  seyahat  

maliyetine  katkı  

olarak  

verilecek  AB  hibe 

miktarını  

hesaplamak  

için  tek  yönlü  

seyahat mesafesini 

belirtmek 

zorundadır. 

Avrupa Komisyonu Mesafe Hesaplayıcı 

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri 

Desteklenen Hibe Kalemleri 



Uygun maliyetler Tutar Tahsis Kuralı 

Kurumsal destek 

(Birim 

maliyetlere 

katkı) 
 

Hareketlilik 

faaliyetlerinin 

uygulanması ile 
doğrudan bağlantılı 

olan masraflar 

(katılımcılar için 

harcırah ve seyahat 

masrafı hariç)  

Katılımcı başına  

350 AVRO  

(100’üncü katılımcıya 

kadar)  

+  

100’üncü 

katılımcıdan sonraki 

her bir katılımcı 

başına 200 AVRO   

 

Hareketlilik 

katılımcılarının 

sayısına 

bağlıdır.   

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri 

Desteklenen Hibe Kalemleri 



KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri 

Desteklenen Hibe Kalemleri 

KURUMSAL DESTEK 

 Öğrenci ve personele bilgi ve yardım sağlamak   

 Öğrenci ve personelin seçimi 

 Öğrencilerin  eğitsel  bileşenlerinin  tam  tanımasını  sağlamak  için  öğrenim  

anlaşmalarının hazırlanması, personel için hareketlilik anlaşmalarının 

hazırlaması ve tanınması 

 Hem öğrenci, hem de personele dilsel ve kültürlerarası hazırlık sağlanması - 

özellikle mesleki eğitim için sektöre özel dil kursları,   

 Hareketlilik projesi kurma ve yönetme çerçevesinde genel yönetim,   

 Hareketlilikten  yararlanan  katılımcılara  etkin  rehberlik  ve  gözetim  

düzenlemelerinin sağlanması,   

 İşletmelerde staj kalitesini sağlamak için özel düzenlemeler. 



Uygun maliyetler 
Finansman 

mekanizması 
Tutar Tahsis Kuralı 

Özel 

ihtiyaç 

desteği 

Engelli 

katılımcılar ile 
doğrudan 

ilişkili ek 

maliyetler 

Gerçek 
(uygun) 

maliyetler 

Uygun 

maliyetlerin 

%100’üne 

kadar. 

Şarta bağlı: 
Katılımcılar 

seçildikten sonra 

finansal destek 

talebi, özel bir 

başvuru formu ile 

iyi bir şekilde 

gerekçelendirilmel

idir. 

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri 

Desteklenen Hibe Kalemleri 



Uygun maliyetler Tutar Tahsis Kuralı 

İstisnai 

maliyetler 
(Gerçek 

maliyetler) 

 İmkânları kısıtlı 

öğrenicilerin katılımını 

desteklemeye yönelik 

ek maliyetler  

 

 Ulusal Ajansın talep 

etmesi halinde, mali 

teminat sunma 

maliyeti. 

 

 Yüksek seyahat 

maliyetleri. 

Diğer maliyetler: 
Uygun maliyetlerin 

%100’ü 

 

Yüksek seyahat 

maliyetleri: 
Uygun maliyetlerin 

en fazla %80’ine 

kadar 

Şarta bağlı:  
Katılımcılar seçildikten 

sonra finansal destek 

talebi başvuru 

formunda, iyi bir 

şekilde 

gerekçelendirilmelidir. 

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri 

Desteklenen Hibe Kalemleri 



Uygun maliyetler Tutar Tahsis Kuralı 

Dil desteği 

(Birim 

maliyetlere 

katkı) 

Yurtdışı faaliyete 

gitmeden önce 

veya faaliyet 

boyunca 

katılımcıların eğitim 

almak veya staj 

görmek için 

kullanacakları dil 

bilgilerini iyileştirmek 

amacıyla sunulan 

destek 

Yalnızca 19 gün ila 

12 ay süren 

faaliyetler için: 
Katılımcı başına 150 

€. 

Şarta  bağlı:  Başvuru 
sahipleri,  katılımcıların  

Erasmus+  Online  Dil 

Desteği  hizmet  

tarafından  

sunulmayan  

dillere  olan  ihtiyaçları  

temelinde faaliyetin 

eğitim dili ile ilgili 

destek talep etmelidir.  

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri 

Desteklenen Hibe Kalemleri 



Uygun maliyetler Tutar Tahsis Kuralı 

Bireysel 

destek  

(Birim  

maliyetlere  

Katkı) 
 

 Eşlik  eden  kişiler dâhil  
olmak  üzere, 

katılımcıların  faaliyet  

esnasındaki harcırahları  

ile  doğrudan  bağlantılı 
maliyetler. 

 

 ErasmusPro  faaliyetleri  

çerçevesinde, APV’ye 
katılan personelin  

harcırahı  ile  bağlantılı 

masraflar. (Öğrenici) 

Katılımcı 

başına günlük  

 

Faaliyetin 

14.gününe 

kadar:  
 Öğrenici:A2.1 

 Personel: A2.2 

 

15.gün-12 ay: 
 Öğrenici: 

A2.1’in %70’i 

 

15.gün-60.gün 
 Personel: 

A2.2’nin %70’i 

Katılımcı başına 

kalış süresine 

bağlıdır. 

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri 

Desteklenen Hibe Kalemleri 



Ev Sahibi Ülke 

Öğrenicilerin hareketliliği Personel hareketliliği  

Asgari-Azami (gün başına) 
Asgari-Azami (gün 

başına) 

A2.1 A2.2 

Grup 1: 
Norveç, Danimarka, Lüksemburg, Birleşik 
Krallık, İzlanda, İsveç, İrlanda, Finlandiya, 
Lihtenştayn 

30-120 80-180 

Grup 2: 
Hollanda, Avusturya, Belçika, Fransa, 
Almanya,  İtalya,  İspanya,  Güney Kıbrıs, 

Yunanistan, Malta, Portekiz  

26-104 70-160 

Grup 3: 
Slovenya,  Estonya,  Letonya,  
Hırvatistan,  Slovakya,  Çek  
Cumhuriyeti,  Litvanya,  Türkiye,  
Macaristan,  Polanya,  Romanya,  

Bulgarisan, Makedonya  

22-88 60-140 

KA1- Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri 

Bireysel Destek Tutarları 



Seyahat 

(Gidiş-Dönüş) 

10 – 99km : 20 € 
3000-3999 km : 530 € 

100-499 km : 180 € 

500-1999 km : 275 € 4000-7999 km : 820 € 

2000-2999 km : 360 € 8000+ km :1500 €  

Kurumsal 
(Refakatçi hariç) 

Katılımcı başı 350  € (100.katılımcıya kadar) +  

100’üncü katılımcıdan sonraki her bir katılımcı başına 200 €  

(Harcırah hariç hareketliliğe hazırlık, uygulama ve değerlendirme ile doğrudan ilgili 

tüm maliyetler) 

Bireysel Destek 
Hedef grup, ülke ve süreye göre  

değişen rakamlar rehberin ilgili kısımlarında açıklanmıştır.   

Dil desteği* 

*Mesleki Eğitim Öğrenicilerinin 19 gün-12 ay arası yurtdışı faaliyetleri için; 

Komisyon merkezli online dil hizmeti verilen diller dışında: 

Katılımcı başına 150 € 

Kurs Ücreti* 

*Okul ve Yetişkin Eğitimi alanında; 

Günlük 70 € 

Azami 700 € 

Özel İhtiyaç sahipleri 
Başvuruda belirtilen ve gerekçelendirilen ihtiyaca göre hibe kalemlerinin % 100’üne 

kadar ek hibe talep edilebilir.  

İstisnai Maliyet 
Ulusal Ajansın talep etmesi halinde finansal teminat temini ile ilgili masraflar ve 

dezavantajlı mesleki eğitim öğrenicilerinin katılımına ilişkin maliyetler 

KA1 - Hareketlilik Projeleri Hibe Kalemleri 



Ödemeler 

 

• Ön ödeme: % 80  

(Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra 30 gün içinde) 

 

• Bakiyenin ödenmesi: % 20 

(Nihai raporun sunulmasından sonra 60 gün İçinde) 

 

60.000 €’’dan fazla hibe almış özel kurumlar için yapılan finansal kapasite 

analizinin yeterli olmaması halinde, ön ödeme taksitler halinde yapılabilir 

KA1 - Hareketlilik Projeleri Hibe Kalemleri 



KA1 – Mesleki Eğitim Proje Örnekleri 

ÖĞRENİCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ 

 

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü öğrenci ve  öğretmenlerinin Algoloji ve 

Hemşirelik Hizmetlerinde İnovatif Yaklaşımların AB Boyutu adlı projesi ile Almanya, İsveç 

ve İtalya’da AB düzeyinde ağrı ve ağrılı hastada hemşirelik süreci ve uygulamaları 

konusunda bilgi, beceri, tutum ve yeterlilik kazanmak üzere hareketlilik gerçekleştirmesi 

  

Yerel Proje Ortakları:  

Söğüt Ertuğrul Gazi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi  

Güner Orbay Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 



KA2 

Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi 

İçin İşbirlikleri 



KA2- Amaç 

Katılımcı kurum/kuruluşlar üzerinde, bu eylemlerin 
çerçevesini çizen politika sistemleri üzerinde ve ayrıca 
organize edilen faaliyetler ile doğrudan veya dolaylı 
olarak ilgili olan kurum/kuruluşlar ve kişiler üzerinde 
pozitif ve uzun vadeli etkiler yaratması 

Kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal seviyede veya 
Avrupa seviyesinde yenilikçi uygulamaların 
geliştirilmesine, transfer edilmesine ve/veya 
uygulanmasına yol açması beklenmektedir 



KA2 altında desteklenen projelerin, aşağıdaki çıktıları üretmesi beklenmektedir: 

 

 Hedef kitlelere yönelmelerinde yenilikçi yaklaşımlar:  

• Bireysel ihtiyaç ve beklentiler ile uyumlu olarak daha cazip eğitim ve öğretim 

programları sunulması;  

• Katılımcı yaklaşımlar ve BİT tabanlı metodolojiler kullanılması;  

• Yetkinliklerin tanınması ve doğrulanmasında yeni veya iyileştirilmiş süreçler;  

• Yerel toplulukların yararına olan faaliyetlerde daha fazla etkinlik; 

• Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına cevap vermek ve öğrenme çıktılarında 

coğrafi ve sosyo-ekonomik eşitsizlik ile bağlantılı farklılıkların giderilmesine 
yönelik yeni veya iyileştirilmiş uygulamalar;  

• Sosyal, etnik, dilsel ve kültürel çeşitliliği ele almak için yeni yaklaşımlar;  

• Özellikle bölgesel ve yerel seviyede rekabetçilik ve istihdamı daha iyi destekleyici 
yaklaşımlar;  

• Avrupa Dil Etiketi yoluyla dil öğrenme veya öğretmede mükemmelliğin tanınması; 
 

 Kurum/kuruluş içerisinde daha modern, dinamik, ve profesyonel bir ortam:  

• İyi uygulamaları ve yeni yöntemleri gündelik faaliyetlere entegre etmeye hazır;  
• Farklı alanlarda veya diğer sosyo-ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren 

kurum/kuruluşlar ile sinerjiye açık;  

• Bireysel ihtiyaçlar ve kurumsal hedefler doğrultusunda personelin mesleki 

gelişimini stratejik olarak planlama; 

KA2 - Beklenen Çıktılar 



 AB seviyesinde/uluslararası seviyede çalışma konusunda daha 

yüksek kapasite ve profesyonellik:  

 

• Daha iyi yönetim yetkinlikleri ve uluslararasılaşma stratejileri;  

• Diğer ülkelerden, diğer eğitim, öğretim ve gençlik alanlarından 

ve/veya diğer sosyo-ekonomik sektörlerden ortaklar ile 

güçlendirilmiş işbirliği;  

• Eğitim, öğretim ve gençlik alanında AB projeleri/uluslararası 

projeler organize etmek için daha fazla finansal kaynak tahsisi 
(AB fonları haricinde);  

• AB projelerinin/uluslararası projelerin hazırlığında, 

uygulamasında, izlenmesinde ve takibinde daha yüksek kalite 

KA2 - Beklenen Çıktılar 



• Girişimcilik ve İnsiyatif Kullanma İsteğinde Artış 

• Yabancı Dil Bilgisinin Gelişmesi 

• Dijital Becerinin Gelişmesi 

• Sosyal, Kültürel ve Dil Farklılıklarına Daha Sorumlu ve Anlayışlı Yaklaşım 

• Çalışma ve Yeni İş Alanları Yaratma Konularında Geliştirilen Beceriler 

• Topluma Daha Aktif Katılım 

• AB Projelerine ve Değerlerine Daha Pozitif Bakış Açısı 

• AB’de ve Diğer Ülkelerdeki Becerilerin ve Özelliklerin Daha İyi Anlaşılması ve 

Tanımlanması 

• Farklı Ülkelerdeki Eğitim, Kurs ve Gençlik Programları Uygulamalarının Daha İyi 

Anlaşılması 

• Resmi ve Gayriresmi Eğitim, Mesleki Eğitim ve Diğer Öğrenme Yollarının Daha İyi 

Anlaşılması 

• Profesyonel Gelişim için Daha Fazla Fırsat Oluşması 

• Günlük Çalışma Hayatında Daha Fazla Motivasyon ve Tatmin 

KA2 – Kişiler Üzerinde Yaratması Beklenen Etkiler 



KA2 – Bu Eylemin Beklenen Etkileri 

• Daha Kaliteli Eğitim ve Kurslar 

• İşgücü Piyasaları ve İş Alemi Taleplerine Daha Duyarlı Eğitim ve Kurslar 

• Girişimcilik, Yabancı Dil ve Dijital Beceri Gibi Temel Alanlardaki Gelişim 

• Farklı Eğitim, Öğretim ve Gençlik Sistemlerinde AB Referansları Kullanılarak Daha 

Gelişmiş İşbirlikleri, Bağlantılar ve Sinerjiler Oluşturulması 

• Kamu İdarelerinin Eğitim Alanında Bölgesel, Sınır Ötesi İşbirliklerinin Kurulması ve 

Geliştirilmesi 

• Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin ve Açık Eğitim Materyallerinin Eğitimde, Kurslarda ve 

Gençlik Sistemlerinde Daha Stratejik ve Katılımcı Kullanımları 

• Yabancı Dil Öğrenimi İçin Yenilikçi Eğitim Yöntemlerinin, İşgücü Piyasalarının 

Gereksinimi Olan Pratik Yabancı Dil Uygulamalarının Geliştirilmesi 

• Herbir Sistemdeki Politikanın, Araştırmanın ve Uygulamanın Etkileşimlerinin 

Artırılması 



Stratejik Ortaklıklar 

KA2 

Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi 

İçin İşbirlikleri 



 

 

KA2- Stratejik Ortaklıklar - Amaç 

Avrupa seviyesinde işbirliğini, karşılıklı öğrenmeyi ve 
deneyimlerin paylaşılmasını teşvik eden ortak girişimlerin 
uygulanmasını desteklemeyi 

Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, 
transfer edilmesi ve/veya uygulanmasını 
sağlamak 



KA2- Stratejik Ortaklıklar – İki Tür Faaliyet 

1. Yenilik Geliştirme 

• Yenilikçi (fikri) çıktı ve/veya 

 

 

• Yeni üretilmiş olan ürünler 
veya yenilikçi fikirler ile ilgili 
yaygınlaştırma çıktılarının 
yoğun olarak kullanılması 

2. İyi Uygulama Değişimi 

• Ağ oluşturmaları ve bu 
ağları güçlendirmeleri 

 

• Ulusötesi düzeyde faaliyet 
gösterecek şekilde 
kapasitelerini geliştirmeleri 

 

• Fikirleri, uygulamaları ve 
yöntemleri paylaşma 

Eğitim, öğretim ve gençliğin tüm alanları Yükseköğretim alanı dahil değil 



KA2- Stratejik Ortaklıklar –Sektörler 

Sektörler 

• Okul Eğitimi 

 

• Mesleki Eğitim 

 

• Yetişkin Eğitimi 

 

• Yükseköğretim(Yalnızca 
Yenilik Geliştirme) 

 

• Gençlik 

Farklı alanlarla ilişkili faaliyetler 
yürüten kurum/kuruluşlar;  
 

• yerel ve bölgesel otoriteler,  

• tanıma ve doğrulama merkezleri,  
• ticaret odaları,  

• ticaret ile ilgili kuruluşları,  

• rehberlik merkezleri,  

• kültürel kurum/kuruluşlar vb.  açıktır  



 En az bir yatay veya en az bir alana özgü önceliğe temas 

KA2- Stratejik Ortaklıklar – Öncelikler 



Temel beceriler de dahil olmak üzere kilit yeterliliklerin kazanılması ve 

geliştirilmesinde herkes için fırsatları desteklemek: 

 

 İstihdam edilebilirliğin, sosyo-eğitimsel ve kişisel gelişimin yanı sıra sivil ve sosyal 

hayata katılımın arttırılması 

 Erken çocukluk döneminden ve tüm yaşam boyunca herkes için anahtar 

yeterliliklerin geliştirilmesini destekleyen ve pekiştiren projelere öncelik 

verilecektir. 

 

 Çok dilli yeterlilikler 
 Girişimci zihniyet 
 Eleştirel düşünme ve yaratıcılık 
 STEAM alanında işbirliği 
 İklim eylemi, yapay zeka gibi alanlardaki becerileri  
 Sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yeterlikleri 
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 Araştırma ve yenilik sektöründeki, sivil toplumun yanı sıra özel ve kamu 

sektöründeki rol oynayanların işbirliğinin eylemlerini de içerecektir. 



Sosyal içerme (dahil etme) 

 

 Programın genel önceliği 

 - özellikle yenilikçi ve bütünleşik yaklaşımlarla - paylaşılan değerlerin 

mülkiyeti, eşitlik, sosyal içerme, çeşitlilik ve ayrımcılıkla mücadele 

 Örgün ve yaygın eğitime erişimde ve bu eğitime katılımdaki eşitsizliklerin 

azaltılmasına yönelik yeni yaklaşımlar 

 Ayrımcılık, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele  

 Göçmenlerin topluma entegrasyonu 

! 

! 
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 Yerel, bölgesel düzeyde de dahil olmak üzere eğitim, 

eğitim, gençlik ve sporda aktif olan kuruluşlar ile toplum 

arasında sürdürülebilir bağlantılar kurulmasını teşvik eden 

projeler 



Ortak değerler, sivil katılım ve aktif katılımcılık 

 

 Hayatboyu öğrenmede aktif vatandaşlık ve ahlak  

 Sosyal ve kültürlerarası yeterliliklerin, eleştirel düşüncenin ve medya 

okuryazarlığının gelişimi 

 ! Örgün ya da yaygın öğrenme etkinlikleriyle insanların demokratik, 

sosyal ve sivil katılımına fırsat tanıma 
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 Ortak AB değerleri, birlik ve çeşitlilik 

ilkelerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve tarihi 

miraslarıyla ilgili olarak Avrupa Birliği 

bağlamı hakkında farkındalık yaratma ve 

anlama 



Çevresel ve iklimsel hedefler 
 

 Çevresel ve iklim değişikliği zorlukları konusunda farkındalık yaratma 

 Sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli sektörlerde yetkinliklerin geliştirilmesine 

 Yeşil sektörel beceri stratejileri ve metodolojilerinin yanı sıra bireylerin ihtiyaçlarını 

daha iyi karşılayacak geleceğe yönelik müfredatların geliştirilmesi 
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 Öğrencileri, çalışanları ve gençlik çalışanlarını gerçek 

değişim faktörleri haline getirmeye hazırlayan yenilikçi 

uygulamaların testi (kaynakları koruma, enerji 

kullanımını ve israfını azaltma, karbon ayakizi 

emisyonlarını telafi etme, sürdürülebilir gıda ve 

mobilite seçimlerini tercih etme, vb.) 

 Eğitim, öğretim, gençlik ve spor etkinlikleriyle bireysel 

tercihler, tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzları için 

davranışsal değişiklikler sağlayan projeler 



Dijital çağda yenilikçi uygulamalar 

 

 Dijital teknoloji, yenilikçi ve açık pedagoji  

 Cinsiyet eşitliği ve yeterince temsil edilmeyen grupların erişim ve kullanımı 

 Avrupa çerçevelerinin açık eğitim kaynaklarının, açık ders kitaplarının ve 

ücretsiz ve açık kaynaklı eğitim yazılımlarının geliştirilmesi ve kullanılması 

 Eğitimcilerin, vatandaşların ve organizasyonların dijital yeterliliklerine ilişkin 

kullanımı 
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 Hayatboyu öğrenmede öğretme, 

eğitim, öğrenme ve değerlendirme 

için yenilikçi yöntem ve araçlar (BİT) 



Eğitimcilerin, gençlik çalışanlarının, eğitim liderleri ve destek personelinin desteklenmesi 

 

 Eğitimciler  

(Öğretmenler, eğitmenler, profesörler, eğitmenler, mentorlar, antrenörler, erken 

çocukluk eğitimi ve bakımında çalışan personel) 

 Gençlik çalışanları 

 Eğitim liderleri  

(okul müdürleri, rektörler, bölüm başkanları) 

 Destek personeli  

(öğretim asistanları, kariyer danışmanları, şirketlerdeki insan kaynakları uzmanları) 

 

Daha çeşitli ve daha uyumlu öğretim, eğitim ve gençlik çalışma stillerinin kullanılması 

yoluyla kültürel ve dilbilim dahil, dahil etme ve çeşitlilikle daha iyi başa çıkmayı 

sağlayan eylemler 
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Beceri ve niteliklerin şeffaflığı ve tanınması 

 

 Öğrenme ve işgücü hareketliliğini destekleyen eylemler 

 

 Farklı seviyeler ve öğrenme türleri arasındaki geçişleri, iş dünyasına geçişleri ve farklı 

meslekler arasındaki geçişleri kolaylaştıran eylemler 

 

 Öğrenciler için daha iyi hizmetleri ve bilgileri veya rehberliği destekleyecek, dijital 

teknolojilerin, otomatik karşılıklı tanıma ve resmi olmayan ve yerel olmayan, edinilen 

yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa veya uluslararası düzeyde yeterliliklerin 

onaylanmasını kolaylaştıracak potansiyelini araştıracaktır.  
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 Yeni Europass çerçevesinin etkin bir şekilde başlatılmasını 

ve uygulanmasını, beceriler ve nitelikler için araçlara ve 

hizmetlere erişimini destekleyecektir. 



Sürdürülebilir yatırım, eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin kalitesi ve etkinliği 

 

 Mirasa yeni katılımcı ve kültürlerarası yaklaşımların yanı sıra, küçük 

yaştan itibaren öğretmenleri ve öğrencileri içeren kültürlerarası 

diyalogu geliştirmeyi amaçlayan eğitim girişimleri tanıtılacaktır. 
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Uygun olduğu durumlarda performansa dayalı finansman ve maliyet 

paylaşımı dahil olmak üzere eğitim, öğretim ve gençliğe yeterli ve 

sürdürülebilir yatırımın sağlanması için yenilikçi yaklaşımları keşfetmek 

de dahil olmak üzere sürdürülebilir finansman modellerini teşvik eden 

eylemlere öncelik verilecektir. 

Avrupa kültürel mirasının sosyal ve eğitim değeri, bu mirasın iş yaratılmasına, ekonomik 

büyüme ve sosyal uyuma katkısı : 

 Avrupa'nın kültürel mirasının öneminin eğitim, yaşam boyu öğrenme, enformel ve 

yaygın öğrenme yöntemleri ile aktarılması 

 Spor yoluyla, beceri geliştirme, sosyal içerme, eleştirel düşünme ve gençliği 

destekleme eylemleri dahil olmak üzere farkındalığın arttırılması 
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Mesleki Eğitim 

 MEÖ öğrencisinin ev sahibi ülkedeki sosyal 

entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla 

bilgilendirmek, motive etmek, hazırlamak; kültürlerarası 

farkındalıklarını ve aktif vatandaşlıklarını artırmak 

amacıyla harekete geçirme, motive etme, hazırlama 

ve kolaylaştırmaya yönelik eylemlerle öğrenci destek 

hizmetleri geliştirmek 

 Mesleki eğitim sağlayıcıları için uluslararasılaşma 

stratejilerinin oluşturulmasını ve uygulanmasını 

destekleyen ortaklıklar geliştirmek, MEÖ personelinin 

ve öğrenicilerin kalite hareketliliğini ve niteliklerin 

otomatik olarak tanınmasını teşvik etmek de dahil olmak üzere, gerekli 

destek mekanizmalarını ve sözleşme çerçevelerini uygulamaya koymak; 



Bu ortaklıklar ayrıca iş temelli öğrenim sürelerini, bilgiyi 

uygulama fırsatlarını ve mümkün olduğunda uluslararası 

hareketlilik deneyimini yerleştiren yeni mesleki eğitim içeriği ve 

ortak MEÖ yeterliliklerini geliştirmeyi de hedefleyebilir. 

 MEÖ’de kalitenin artırılması, geri bildirim döngüleri oluşturulması yoluyla, 

Mezunları İzleme Konsey Tavsiyesi ve EQAVET tavsiyeleri doğrultusunda 

kalite güvence sistemlerinin bir parçası olarak lisanslı izleme 

düzenlemeleri kurmak 
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Mesleki Eğitim 

 Hem genç hem yetişkinler için ve özellikle «Avrupa Kalite ve Etkili Çıraklık için Avrupa 

Çerçevesi Konsey Tavsiyesinin» (Council Recommendation on a European 

Framework for Quality and Effective Apprenticeships) uygulanmasına yönelik iş 

tabanlı öğrenme 



 Herkes için eğitim ve kalifikasyonlara erişim 

 C-VET(Sürdürülebilir eğitim ve öğretim) 

 Düşük vasıflı işgücü için yeniliklerin geliştirilmesi 

 Çalışanların kişisel ve profesyonel gelişiminde sürekliliğin sağlanması 

 Çalışan kesim için işyerinde öğrenimin teşvik edilmesi 

 Verimli ve entegre rehberlik hizmetleri ve esnek ve geçirgen öğrenme yollarının 

sağlanması 

 Yaygın ve örgün öğrenmenin validasyonu 

 Ortak yeterlilik merkezlerini teşvik etmeyi amaçlayan mikro, küçük ve orta 

ölçekli şirketler ile MEÖ sağlayıcıları arasında ortaklıklar geliştirme, öğrenme 

ağları, kaynak havuzu destekleme 
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Mesleki Eğitim 



 MEÖ’de temel yeterliliklerin daha da güçlendirilmesi aritmetik, dijital, 

girişimcilik gibi dillerin yanı sıra bu yetkinliklerin müfredata kazandırılması 

için ortak metodolojilerin yanı sıra bu müfredatların öğrenme çıktılarının 

elde edilmesi, sunulması ve değerlendirilmesi 

 Dijital Eğitim Eylem Planında belirtildiği gibi, öğretme ve öğrenme için yenilikçi 

yaklaşımların ve dijital teknolojilerin gelişiminin desteklenmesi, SELFIE de dahil 

olmak üzere (https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en) yenilikçi 

düşünceye yönelik kapsamlı bir yaklaşımı desteklemeyecek araçların etkin 

kullanımı  
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Mesleki Eğitim 

 pedagojik, idari, teknik ve örgütsel amaçlı 

dijital teknolojilerin kullanımı 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en


 MEÖ öğretmenlerinin, eğitmenlerin ve mentorların hem okul hem de iş temelli 

ortamlardaki (çıraklık dahil) istihdam öncesi ve sürekli mesleki gelişimine, 

ayrıca etkili dijital, açık ve yenilikçi eğitimin geliştirilmesi ve sistematik 

yaklaşımların ve fırsatların tanıtılması.  

 Mesleki Eğitim öğretmenleri, eğitmenleri, mentorları ve liderleri için 

mesleklerin çekiciliğini arttıracak pratik araçlar 

 MEÖ'de çekiciliği ve mükemmelliği arttırmanın bir biçimi olarak ulusal, 

bölgesel ve sektörel beceri yarışma organizasyonlarını kurmak ve / veya 

daha da geliştirmek için sürdürülebilir ortaklıklar geliştirmek.  

 Mesleki Eğitim öğrencileri ve personelinin uluslararası, ulusal, bölgesel ve 

sektörel beceri yarışmalarına hazırlanması, eğitimi ve katılımı için pratik 

düzenlemeleri geliştirebilir ve destekleyebilir (işletmelerle birlikte, MEÖ 

sağlayıcıları, odalar ve diğer ilgili paydaşlar) 
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Mesleki Eğitim 



Faaliyet tipi   Özellikle ilgili olduğu alan   

Öğrenicilerin karma hareketliliği   Eğitim, öğretim ve gençlik (bütün alanlar)   

Okul öğrenci gruplarının kısa dönemli değişimi   Okul eğitimi, VET  

Yoğun Eğitim Programları  Yükseköğretim   

Okul öğrencilerinin uzun dönem hareketliliği  Okul eğitimi   

Uzun dönem ders verme veya eğitim alma  
görevlendirmeleri  

Yükseköğretim, VET, Okul eğitimi, Yetişkin 
eğitimi   

Gençlik çalışanlarının uzun dönem hareketliliği   Gençlik 

Kısa dönem ortak personel eğitim faaliyetleri   Eğitim, öğretim ve gençlik (bütün alanlar) 

Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma değer sağladıkları sürece, Stratejik 

Ortaklıklar kapsamında bireyler için de eğitim alma, ders verme ve öğrenme faaliyetleri 
organize edilebilir. Aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi, bu faaliyetlerden bazıları, eğitim, 

öğretim ve gençlik alanlarından birisi veya birkaçıyla özellikle ilgilidir  
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UYGUN 

KATILIMCI 

KURUM/ 

KURULUŞLAR 

Bir  katılımcı  kurum/kuruluş,  bir  Program  Ülkesinde  veya  

dünyadaki  diğer  bir  Ortak  Ülkede yerleşik herhangi bir 

kamu veya özel kurum/kuruluş olabilir (Bölüm A’daki “Uygun 

Ülkeler” kısmına bakınız).  

 

Örneğin, bu türden bir kurum/kuruluş aşağıdakilerden biri 

olabilir:  

 Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin 

eğitimi dâhil, okul öncesinden liseye kadar her seviyede,  

     …. 

KİMLER 

BAŞVURABİLİR? 
 Bir Program Ülkesinde yerleşik herhangi bir kurum/kuruluş 

KATILIMCI 

KURUM/KURULU

ŞLARIN SAYISI 

VE PROFİLİ 

Proje başvuru aşamasında oluşturulmuş, en az 3 program 

ülkesinden en az  3 ortak 
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UYGUN 

KATILIMCILAR 

 Doktora dâhil olmak üzere doktoraya kadar tanınmış bir derece 

veya diğer üçüncü düzey yeterlik elde etmek üzere katılımcı bir 

Yükseköğretim Kurumu bünyesinde bir yükseköğretim programına 

kayıtlı öğrenciler (Yoğun Eğitim Programlarında ve karma 

hareketlilik faaliyetlerinde) 

 

 Çıraklar, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrenicileri, yetişkin 
öğreniciler, okul öğrencileri ve karma hareketlilikte yer alan 

gençler 

 

 Bir katılımcı kurum/kuruluşlarda istihdam edilen akademisyenler, 

öğretmenler, eğitici/eğitmenler ve eğitsel ve idari personel, 

gençlik çalışanları 

KATILIMCI 

SAYISI 

 Yalnızca iyi uygulamaların değişimini teşvik eden Stratejik 

Ortaklıklar için: Proje başına öğrenme, eğitim ve öğretme 

faaliyetlerinde yer alan en fazla 100 katılımcı 
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PROJE SÜRESİ 
 Yüksek Öğretim alanında 24-36 ay 

 Gençlik alanında 6-36 ay 

 Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim alanında 12-36 ay 

UYGUN 

FAALİYETLER 

 Kısa dönem fiziksel hareketliliği (5 gün ila 2 ay) sanal hareketlilik ile 

birleştiren, okul öğrencileri ve öğreniciler için karma hareketlilik 

 Okul öğrencilerinden oluşan grupların kısa dönemli değişimi(VET 
öğrenicileri dahil(5 gün ila 2 ay), 

 Yükseköğretim öğrencileri için Yoğun Eğitim Programları (5 gün ila 2 

ay), davet edilen Yükseköğretim öğretim üyeleri ve ilgili diğer 

Yükseköğretim uzmanları ile, 

 Okul öğrencilerinin uzun dönemli eğitim hareketliliği (2 ila 12 ay) 

 Uzun dönemli öğretme veya eğitim görevlendirmeleri (2 ila 12 ay) 

 Gençlik çalışanlarının uzun dönemli hareketliliği (2 ila 12 ay) 

 Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri (3 gün ila 2 ay) 

SON  

BAŞVURU 

TARİHİ 

• Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Yükseköğretim alanı: 24 

Mart 2020 

• Gençlik alanı: 5 Şubat, 30 Nisan, 1 Ekim 2020 

BAŞVURU NASIL 

YAPILIR? 

 Başvuru koordinatör tarafından tüm ortaklar adına,  

 Koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına  
 Online olarak yapılır.  
(Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur. ) 
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KA2- Stratejik Ortaklıklar – Desteklenen Hibe Kalemleri 

Proje yönetimi ve uygulama (Planlama, finansman, kitapçık, tanıtım) 

Ulusötesi proje toplantıları (Katılımcı kurumların birinin ev 
sahipliğinde gerçekleşen koordinasyon amaçlı toplantılarına 
katılım)  

İstisnai maliyetler (Taşeronluk veya mal ve hizmet alımı ile ilişkili 
gerçek maliyete katkı) 

Özel ihtiyaç desteği (Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili 
maliyetler) 

Fikri çıktılar (müfredat, pedagojik malzemeler ve gençlik çalışması 
malzemeleri, Açık Eğitim Kaynakları (OER), BİT araçları, analizler, 
araştırmalar, akran öğrenimi yöntemleri vb.) 

Çoğaltıcı etkinlikler (fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını 
amaçlayan ulusal ve ulusötesi konferanslar, seminerler, etkinlikler) 
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Fikri Çıktılar 

• Yeterlilikler / yabancı dil sözlüğü/ 
uzaktan eğitim modülünün tanımı 

• İyi uygulamaların paylaşımı ya da 
bir  network  içinde  yeni  
becerilerin  öğrenimi  için  platform 

• Değerlendirme  metodolojileri  ve 
materyalleri 

• Ortak  müfredat,  dijital  
modüller/eğitim,  öğretim,  
öğrenim  kaynakları,  ağ  
etkileşimleri kalitatif  ve  kantitatif  
analizi 

• Kariyer  yönetimi  becerileri  
geliştirmeye  yönelik  metodolojik  
çerçeve, metodolojik  yaklaşım,   

• Mobil  uygulamalar   

• Özel  yazılım 

• Farklı  düzeylerde  politika  önerileri 
oluşturma/uyarlama 

Fikri Çıktı Olmayanlar 

• Broşür, web sitesi 

• İhtiyaç analizi 

• Bloglar , wiki , haber/gazete,  

• Küçük ölçekli  öğrenme  /  öğretme  
/  eğitim  materyalleri 

• Sanal  işbirliği  ve  yerel  proje  
faaliyetleri 

• Karşılaştırmalı raporlar 

• Proje içinde kullanılan anketler ve 
rehberler 

• Yüz - yüze eğitimler , etkinlik / 
ulusötesi toplantılar , herhangi bir 
öğrenme / eğitim / öğretim 
faaliyet organizasyonu 
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SO İçerisinde Yürütülen Ulusötesi Öğrenme, Eğitim ve Öğretme  

Faaliyetlerine Yönelik Hibe Tahsis Kuralları (İsteğe Bağlı Hibe Tahsisi)        

 Bireysel Destek 
 

 Seyahat Giderleri 

 
 Dil Desteği 

 
 İstisnai Maliyetler 
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DEĞERLENDİRME 
KRİTERLERİ 

1. Projenin uygunluğu (30 puan) 

2. Proje tasarım ve uygulamasının kalitesi (20 puan) 

3. Proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi (20 puan) 

4. Etki ve yaygınlaştırma (30 puan) 
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Projenin ilgililiği 

(30 puan) 
  
  

Proje Teklifinin Uygunluğu 

• Eylemin hedefleri ve öncelikleri (lütfen "Stratejik Ortaklığın 
Amaçları ve Öncelikleri Nelerdir" bölümüne bakınız), 

• Proje teklifi, yatay öncelik olan “sosyal içerme” konusunu ele 
alıyorsa, yüksek derecede uygun olarak değerlendirilecektir. 

• Proje teklifi, “ulusal bağlamda Avrupa Öncelikleri”nden birini 
veya daha fazlasını ele alıyorsa, yüksek derecede uygun 
olarak değerlendirilecektir. 

 

Hangi ölçüde? 

• Teklif gerçek ve doğru bir ihtiyaç analizine dayanıyor? 

• Hedefler açıkça tanımlanmış, gerçekçi ve katılımcı kuruluşlar 

ile hedef grupların sorunlarını ele alıyor? 

• Teklif eğitim, öğretim ve gençliğin farklı alanları arasında 
sinerji yaratmaya uygun? 

• Teklif yenilikçi ve/veya daha önce katılımcılar tarafından 

yürütülmüş diğer girişimleri tamamlayıcı nitelikte? 

• Teklif tek bir ülkede yürütülen faaliyetlerle elde 
edilemeyecek sonuçlar aracılığıyla AB seviyesinde katma 
değer getiriyor? 



Proje tasarımı ve 

uygulamasının 

kalitesi 

 

(20 puan) 
  
  

• Hazırlık, uygulama, izleme, değerlendirme ve yaygınlaştırma ile ilgili uygun 
aşamalar da dâhil, çalışma programının açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi 

 
• Proje hedefleri ve teklif edilen faaliyetler arasında tutarlılık 
 
• Teklif edilen metodolojinin kalitesi ve fizibilitesi 
 

• Proje uygulamasının yüksek kalitede olmasını, zamanında ve bütçesine 
uygun tamamlanmasını sağlamak için, kalite kontrol tedbirlerinin 
mevcudiyeti ve uygunluğu 

 

• Projenin maliyet açısından ne ölçüde etkin ve  her bir faaliyete uygun 
kaynak tahsis ediyor oluşu 

 

• Uygulanabilir ise, Erasmus+ online platform araçlarının (eTwinning; EPALE; 
School Education Gateway) proje faaliyetlerinin hazırlanması, 

uygulanması ve takibinde kullanılması 

 

Eğer proje eğitim, öğretme veya öğrenme faaliyetleri planlıyorsa: 

 

• Bu faaliyetlerin proje amaçlarına ne ölçüde uygun ve  uygun sayıda 

katılımcıyı kapsıyor oluşu 

• Katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanmasına ilişkin 
düzenlemelerin kalitesi, Avrupa şeffaflık  ve tanınma araçları ve ilkeleri ile 
uyumu 

KA2- Stratejik Ortaklıklar – Değerlendirme Kriterleri  



Proje ekibinin 

ve işbirliği 

düzenlemeleri

nin kalitesi 
 
(20 puan) 
  

 
 Ne ölçüde: 

 Proje, projenin tüm boyutlarını başarılı bir şekilde ortaya koyacak 

gerekli profile, deneyime ve uzmanlığa sahip tamamlayıcı 

katılımcı kuruluşların uygun bir karışımını içerdiği 

 

 Sorumluluk ve görevlerin dağıtımı, tüm katılımcı kuruluşların 

bağlılığını ve aktif katkısını ortaya koyduğu 

 

 Proje türü ile  ilgili ise, proje eğitim, öğretim, gençlik alanlarından 

ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden kuruluşları içerdiği 

 

 Proje yeni gelenleri eyleme dâhil ediyor oluşu 

 

 Katılımcı kuruluşların kendi aralarında ve diğer ilgili paydaşlarla etkin 

koordinasyon ve iletişim mekanizmalarının varlığı  

 

 Eğer varsa, bir Ortak Ülkeden katılımcı kuruluşun devreye girmesi 

projeye ne ölçüde önemli bir katma değer sağlıyor (bu şart 

karşılanmazsa, proje seçim için dikkate alınmayacaktır)  

KA2- Stratejik Ortaklıklar – Değerlendirme Kriterleri  



Etki ve 

yaygınlaştırma 

(30 puan) 
  

• Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin kalitesi 

 

• Projenin potansiyel etkisi: 

 Projenin yaşam döngüsü içinde ve sonrasında 

katılımcılar ve katılımcı kuruluşlar üzerinde 

 Yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve/veya Avrupa 

seviyesinde projeye doğrudan katılan kuruluş ve 

bireylerin dışında 

 

• Yaygınlaştırma planının kalitesi: katılımcı kuruluşların içinde ve 

dışında proje çıktılarını paylaşmaya yönelik tedbirlerin uygunluğu ve 

kalitesi 

 

• İlgili olması halinde, teklifte,  üretilen malzemelerin, belgelerin ve 

yayınların nasıl ücretsiz sunulacağının ve orantısız kısıtlamalar 

olmaksızın açık lisanslar aracılığıyla nasıl tanıtılacağının teklifte ne 

ölçüde açıklandığı 

 

• Planların, projenin sürdürülebilirliğini sağlama kalitesi: AB hibesi 

kullanıldıktan sonra bir etkiye sahip olma ve sonuçlar üretme 

kapasitesi  

KA2- Stratejik Ortaklıklar – Değerlendirme Kriterleri  



KA2 – Stratejik Ortaklıklar Başarılı Proje 

Her bölüm için maksimum 
puanın en az yarısı 

(İlgililik ≥ 15, 

Proje tasarımı ve uygulamasının kalitesi ≥ 10,  

Proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin 
kalitesi ≥ 10, 

Etki ve Yaygınlaştırma   ≥ 15 ) 

Toplam Puan ≥ 60  

Başarılı 
Proje 



KA1-Hareketlilik Projeleri 

KA2-Stratejik Ortaklıklar 

Karşılaştırma 



KA1 Hareketlilik Projeleri KA2 Strateijk Ortaklıklar 

Hareketlilik odaklı Çıktı (ürün odaklı) 

Faaliyetler bireysel, katkı kurumsal Faaliyetler  ve katkı kurumsal 

Yurtdışı ortağın proje içerisinde 

rolü sadece ev sahipliği ve hibe 
almıyor 

Yurtdışı ortaklar proje içerisinde 

aktif ve hibe paylaşımı yapılır 

Hibe yönetimi sadece kurum 

içerisinde gerçekleşiyor 

Hibe yönetimi başvuran kuruluş 

tarafından diğer ortaklara para 

aktarılarak yapılıyor 

Kurum içerisinde bir ya da birkaç 

kişi tarafından yürütülebilir 

Ciddi bir ekip çalışması gereklidir 

KA1 & KA2 - Karşılaştırma 



Bir Stratejik Ortaklık Projesi Neleri İçermelidir? 
 

• Avrupa eğitim, öğretim politikalarıyla uyumluluk, 
 

• Ana eylemin (Stratejik Ortaklıklar) amaçları ve öncelikleri ile uyumluluk, 
 

• Gerçekçi ve yeterli ihtiyaç analizleri, 
 

• Katılımcı kuruluş ve hedef kitleye yönelik iyi tanımlanmış ve gerçekçi hedefler, 
 

• Yenilikçi özellikler ve Avrupa katma değeri,  
 

• Amaca yönelik faaliyetler ve uygun sayıda katılımcı, 
 

• Projenin gidişatını değerlendirmeye yönelik süreçler, 
 

• Her bir faaliyet için uygun miktarda hibe ayırarak kaynakların etkin kullanımı, 
 

• Alanında deneyimli, işbölümü ve görev dağılımı esasına göre çalışan bir proje 
ekibi, 
 

• Sonuçların kullanılması, yaygınlaştırılması ve proje sonuçlandıktan sonra da 
etkilerinin devam ettirilmesine yönelik bir plan. 

 

 

 

 

 

KA2- Stratejik Ortaklıklar – İçerik 



KA202 – Mesleki Eğitim İyi Uygulamaların Değişimini Destekleyen Stratejik 
Ortaklıklar - Örnek Proje (NO BOUNDS IN LEARNING) -2018 

Proje süresi: 2 yıl       

Hibe: 128.195,00 € 

Katılımcı sayısı: 110 

Proje Amacı: 

• Hizmet sektörüne ara eleman yetiştiren bölümlerde görev alan mesleki eğitim 

personelinin bu alandaki mesleki yeterliliklerinin gelişimine katkı sağlamak 

• Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik planlanan eğitimin kalitesinin 

arttırılmasına katkı sağlamak 

• Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin aldıkları mesleki eğitim alanının temel 

yeterliliklerini kazanmalarına katkı sağlamak 

Proje Ana Faaliyetleri:  

Öğrenme- Öğretme Faaliyetleri ( Learning- Teaching - Training Activities):  

7 ortak okul* 3’er katılımcı= 21 öğretmen  

Eğitim materyalleri tasarlayacak 

Proje Yaygınlaştırma Faaliyetleri :  

• İlgilenen tüm kişi ve kurumlara LTT eğitim materyalleri kitapçığı 

• web sitesi kurulacak(www.sites.google.com/view/noboundsinlearning) 

Proje Sahibi:  
Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-İzmir 



Proje Adı: 3D print training modules for electric-electronic teachers in vocational high 

schools 

Proje Sahibi: Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Eskişehir 

KA202 – Mesleki Eğitim Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar 
Örnek Proje - 2019 

Proje Amacı: 

• Meslek liselerinde elektrik-elektronik öğretmenlerine ekstra becerilerin kazandırılması 

ve mevcut becerilerin yenilenmesi için Avrupa Mesleki Yeterlilik Çerçevesi temelli 

eğitim materyallerinin geliştirilmesidir. 

Ortaklar: 

İtalya, Litvanya, Romanya, Avusturya, Türkiye 

Proje süresi: 2 yıl       

Hibe: 148.100,00 € 



Proje Adı: Towards a continuous cycle of digital literacy learning for VET teachers 

Proje Sahibi: Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Elazığ 

KA202 – Mesleki Eğitim Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar 
Örnek Proje - 2019 

Proje süresi: 2 yıl  

Proje Amacı: 

• Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi ve/veya uygulanmasının yanı sıra 

Avrupa seviyesinde işbirliğini, karşılıklı öğrenmeyi ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik 

eden ortak girişimleri desteklemeyi amaçlar. 

• Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin ve dolaylı olarak öğrencilerin dijital 

okur yazarlıklarını arttırmak ve bunu sürekli kılabilmek.  

 

Ortaklar: 

Yunanistan, İspanya, İtalya, Hollanda 



 
Proje Ortakları: Türkiye’den 4 ortak, İtalya, İngiltere 

 
Özet: Projenin temel amacı, hemşirelik uygulamalarında simulasyon bazlı yenilikçi eğitim 
uygulamalarını transfer etmek, bu alandaki eğitim metodolojilerini geliştirmek ve yine 
bu alanda Avrupa Birliği ülkeleri arasında işbirliğini geliştirmektir.  

 

Proje neticesinde hemşirelik eğitiminde kullanılmak üzere bir simülasyon laboratuvarı 
kurulmuştur. Hemşirelik eğitiminde, bu laboratuvarda kullanılmak üzere senaryolar 
geliştirilmiş ve uygulanmıştır.  

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları ölçen anket ve analizler yapılmış ve proje 
için bir web sayfası oluşturulmuştur. 

Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi 

 

Proje Adı: Simulasyon Kullanımı: Klinik 
Becerilerine Sahip Hemşirelerin Yetiştirilmesi 

İçin Kullanılabilecek Bir Eğitim Stratejisi (Use 

of Simulation: An Educational Strategy to 

Develop Clinically Competent Nurses) 

KA2 – Örnek Proje 



Proje Özeti: Göçmenlere bilişim teknolojileri, dil, dijital medya becerileri 

kazandırılarak, topluma aktif olarak dahil edilmeleri ve işgücü piyasasında 

başarılı olmaları amaçlanmıştır.  

 

Başvuru Sahibi: Gençlik Sanat Araştırma 

ve Eğitim Derneği 

Proje Adı:  Dahil Etme ve İstihdam için 

Sosyal & Toplumsal Medya 

Ortak Ülkeler:  Almanya, Danimarka, 

İngiltere, Türkiye 

KA2 –  Yetişkin Eğitimi Örnek Proje 



ebhocaoglu@gmka.gov.tr 

Ekim Bengisu HOCAOĞLU 
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