ERASMUS+
OKULLAR İÇİN

ERASMUS+:
AVRUPA’YA
KAPILARIN AÇILMASI
Erasmus +, eğitim, öğretim, gençlik ve spor için Avrupa Birliği programıdır. 2014'ten
2020'ye yedi yıl kadar çalışacaktır.
Tüm okullar- okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim- Erasmus + 'ya katılmaktan
memnuniyet duyarız. Fon personeli hareketlilik projeleri ve sınır ötesi ortaklıklar
için kullanılabilir. Tüm sınıflar veya öğrenci grupları ortak okulları ziyaret edebilir ve
bireysel öğrenciler başka bir ülkede bir okulda daha uzun bir süre geçirebilirler.

ERASMUS +
OKULUNUZA NE SUNABİLİRSİNİZ?
❖ Öğretmenler ve personel için profesyonel gelişim
fırsatları
❖ Öğretmenler, çalışanlar ve öğrenciler başka bir Avrupa
ülkesini tanıyabilir
❖ Öğrencilerin ufkunu genişletin, isteklerini artırın ve yaşam
becerilerini artırın
❖ Avrupa'daki diğer okullarla bağlantı kurun
❖

Kendi ülkenizdeki ve Avrupa'daki işletmeler, politika
yapıcılar, gençlik örgütleri ve diğer ortaklarla bağlantılar
oluşturun
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AVRUPA
ORTAKLIĞINDA
22 000’DEN DAHA FAZLA
OKUL

ANA EYLEM 1

ÖĞRETMENLER VE PERSONELİN HAREKETLİLİĞİNİ
DESTEKLEME
Öğretmenler ve okul personeli başka bir okulda yurt dışında bir dönem geçirebilir
veya başka bir ülkede eğitim alabilirler.

NE TÜR PROJELER DESTEK ALIR?
Ana Eylem 1, okul personelinin mesleki gelişimi için finansman sağlamaktadır. Başvuru
yaparken, okullardan bir “Avrupa Gelişim Planı” yazmaları istenir. Plan, planlanan hareketlilik
faaliyetlerini sıralarken okulun vizyonunu ve ihtiyaçlarını açıklamalıdır. Bir proje uygulaması
bir ila iki yıl boyunca farklı aktiviteler içerebilir.
Okul yetkilileri ve koordinasyon kuruluşları (İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri) da katılabilir.
Okulları kendi bölgelerinden bir araya getiren Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu'na liderlik
edebilirler. Konsorsiyum lideri, başvuruda bulunan tüm okullar adına fonları yönetme ve
yönetme sorumluluğunu üstlenir.

Not: Ana Eylem 1 kapsamında, mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) okulları yurtdışında bir öğrenim
süresi için öğrencilerini, çıraklarını ve yeni mezunlarını göndermek için ek bir fırsata sahiptir.
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STRATEJİK ORTAKLIKLARIN OLUŞTURULMASI
Stratejik Ortaklıklar, farklı ülkelerden kuruluşları ortak hedefler için çalışmak üzere bir araya
getiren iş birliği projeleridir. Projeler, başvuru sahiplerinin ihtiyaç ve hedeflerine bağlı olarak
farklı boyut ve kapsamda olabilir.
PROJELER NEDEN DESTEKLENİYOR?
Ana Eylem 2, proje ortaklarına personel ve öğrencilerin değişimi veya yeni ve yenilikçi bir
ürün geliştirme şansı sunmaktadır. Projeler, sosyal içerme, dil öğrenimi veya erken okulu
bırakma gibi Avrupa okul eğitimi için önemli olan bir dizi konuyu kapsayabilir. Öncelikli
konular, Erasmus + teklif çağrısı kapsamında her yıl yayınlanmaktadır.
Stratejik Ortaklıklar, herhangi bir yaştaki öğrencilerin başka ülkelerdeki ortak okulları
ziyaret etmeleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Seçenekler, kısa süreli değişimler (3 gün
ila 2 ay) veya ortaöğretimde (2-12 ay) bireysel öğrenciler için daha uzun süreli değişimleri
kapsamaktadır.
Belirli faaliyetler için fon sağlamanın yanı sıra, tüm Stratejik Ortaklıklar kuruluş masraflarını
ve projenin diğer harcamalarını karşılayacak sabit oranlı bir hibe sağlanmaktadır .
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480000’den fazla
öğrenci değişimi

ÜÇ FARKLI TÜRDE STRATEJİK ORTAKLIKLAR
OKUL DEĞİŞİM ORTAKLIKLARI
Okul Değişim Ortaklıkları, bir öğrenci ve personel değişimi projesi kurmak isteyen
okullar için mükemmeldir. Projeler küçüktür(boyutludur) ve ilk Erasmus +
ortaklığı için başvuran okullar için idealdir.
›› Temel özellikler: - Hareketlilik faaliyetlerine odaklanma ve eTwinning
- Daha kolay bir başvuru süreci
›› Kimler katılabilir: Sadece okullar
›› Proje büyüklüğü: 2- 6 okul
›› Süre: 1 ila 2 yıl (veya organizasyonlar için 1 ila 3 yıl arası) uzun süreli öğrenci
hareketliliği)
›› Bütçe: Yıllık maksimum 99.000 Euro
İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİNİ DESTEKLEYEN STRATEJİK
ORTAKLIKLAR
İyi Uygulamaların Değişimini Destekleyen Stratejik Ortaklıklar, okulların gençlik
örgütleri, üniversiteler ve iş dünyası gibi farklı ortaklarla ve diğer okullarla işbirliği
yaparak uluslararası ağlarını genişletmelerini sağlar.
›› Temel özellikler: - Farklı organizasyonlarla işbirliği
- Daha büyük bütçe
›› Kimler katılabilir?: Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif olan herhangi bir
organizasyon
›› Proje boyutu: En az 3 kuruluş, en fazla kuruluş sınırı yok.
›› Süre: 1 ila 3 yıl
›› Bütçe: En fazla 450.000 Euro
YENİLİK DESTEKLEYEN STRATEJİK ORTAKLIKLAR
Bu tür ortaklık, yenilikçi ürünler veya yöntemler geliştirme, test etme ve transfer
etme şansı sunmaktadır. Bu iddialı hedeflerde ve projelerde başarılı olmak için,
belirli çıktılarda çalışmak ve sonuçların teşvik edilmesi için artı ek fon için hibe
talep edebilir.
›› Temel özellikler: - Fikri çıktılar için özel fon ve çoğaltıcı aktiviteler
›› Kimler katılabilir: Herhangi bir eğitim, öğretim veya gençlik organizasyonu
›› Proje büyüklüğü: En az 3 kuruluş, en fazla kuruluş sınırı yok.
›› Süre: 1 ila 3 yıl
›› Bütçe: Maksimum 450.000 Euro

DAHA FAZLA FİKİR VE ORTAK?
ERASMUS + ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLARDA BİR GÖZ ATIN
eTwinning
— www.etwinning.net —
Erasmus + eTwinning platformu, Avrupa'nın en büyük çevrimiçi okul
topluluğudur. Öğretmenler aşağıdakiler gibi çeşitli etkinliklere kayıt olabilir ve
bunlara katılabilir:
›› Meslektaşlarla tartışmalar
›› Sınıf-sınıf içi online projeler
›› Akran ağı ve profesyonel gelişim
›› Erasmus + projeleri için diğer ülkelerdeki öğretmenlerle fikirler geliştirmek
ETwinning'teki tüm çalışmalar güvenli bir çevrimiçi ortamda gerçekleştiriliyor.

SCHOOL EDUCATION GATEWAY
— www.schooleducationgateway.eu —
Avrupa öğretmenleri, uzmanları, politika yapıcıları ve okul eğitimi alanındaki
diğer kişiler için tek bir giriş noktasıdır.
Erasmus + projesi başlatmakla ilgilenen okullar çok sayıda yararlı araç bulacaktır:

›› Eğitim kursları ve diğer hareketlilik fırsatları için bir katalog ve bir arama
aracı
›› Stratejik Ortaklıklar'da ortaklar için bir arama aracı
›› Erasmus + uygulaması hazırlamak için online eğitim kursu

ERASMUS+ PROJECT RESULTS PLATFORM
— http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects —
Platform, tüm Erasmus + projeleri için açıklamalara, sonuçlara ve iletişim
bilgilerine erişim sağlar.
Erasmus + projesinin neye benzediğini ve neleri başarabileceğini bulmak için
harika bir yerdir. Platform, kendi proje fikirleri için ilham arayanlar için mükemmel
uygulamalar ve başarı hikayeleriyle dolu!

ERASMUS + PROJESİNİ HAZIRLAMAK İÇİN HAZIRLIK
Erasmus + fırsatlarından birinin okulunuz için ilginç olacağını düşünüyor musunuz?
Bu bilgi kaynaklarını inceleyerek daha fazlasını öğrenin:
ULUSAL AJANSI İLE İRTİBATTA OLUN
Erasmus+ Ulusal Ajanslar, Programın kendi ülkelerinde uygulanmasından sorumludur.
Bilgi olayları organize ederler ve potansiyel başvuru sahiplerine değerli destek ve rehberlik
sağlarlar. Ülkenizdeki Ajans, Erasmus + ile ilgili herhangi bir sorunuza cevap verebilir.
Ajansınızı bulmak için bu bağlantıyı kullanın:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en

ERASMUS + PROGRAM REHBERİ İLE KENDİNİZİ ALIŞTIRIN
Program Rehberi, herhangi bir Erasmus + fırsatı için başvuru yapmak için gereken tüm
bilgileri içerir. Her yıl Erasmus + teklif çağrısı ile birlikte yayınlanır ve tüm resmi AB
dillerinde mevcuttur. En son sürümü almak için Ulusal Ajansınızın web sitesini ziyaret
edin.
OKUL LİDERLERİ İÇİN UYGULAMA REHBERİNDE BİR BAKIŞ VAR
Bu AB yayını, bir Erasmus + projesi yürütmekle ilgilenen okul liderleri ve öğretmenlerine
yardımcı olmaktadır. Uygulama süreci ve ilham verici gerçek proje örnekleri hakkında
adım adım tavsiyelerde bulunarak, yeni gelenler ve deneyimli adaylar için faydalı bir
araçtır.
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https://www.schooleducationgateway.eu/en/public/resources/report_for_school_leaders2.htm

adresinde veya Ulusal Ajansınızın web sitesinde bulunabilir.

-

NASIL UYGULANACAK?
Başvurular, 34 Program ülkesinin her birinde bulunan Erasmus + Ulusal Ajanslarına
sunulur: 28 AB Üyesi, FYR Makedonya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Sırbistan ve
Türkiye. Ulusal Ajansların web sitelerinin her birinde başvuru formlarına bir link
bulacaksınız.
Anahtar Eylem 1 için başvurular, okulun bulunduğu ülkede Ulusal Ajansa sunulur. Kilit
Eylem 2'de ortaklık, koordine kuruluşu seçer ve daha sonra başvuruyu bütün ortaklık
adına Ulusal Ajanslarına sunar.

NE ZAMAN UYGULANACAK?
Erasmus + teklif çağrısı her yıl sonbaharda yayınlanmaktadır. 2019 çağrısı için son
başvuru tarihleri:
›› 5 Şubat 2019, KA1 (Brüksel gün ortası, saat 12:00)
›› 21 Mart 2019, KA2 (Brüksel gün ortası, saat 12:00)

ERASMUS+ 2019

418 MİLYON EURO
DAHA FAZLA
OKUL EĞİTİM
PROJELERİ İÇİN
KULLANILDI...
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