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Erasmus+ Akreditasyonu

İlk Başvuru Dönemi

• İlk çağrı 2020 yılında 
gerçekleşti,

• Her yıl tekrarlanacak,

• İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
3 alanda - Mesleki Eğitim, 
Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi -
alanlarında akredite oldu.

Akredite kuruluşlar neler yapabilir?

• Her yıl hibe için başvurabilir,

• Basitleştirilmiş bir başvuru formu ve 
"hızlı" değerlendirme sürecinden 
faydalanabilir,

• Akredite olmayan kuruluşlara göre 
daha yüksek hibe miktarı ve daha 
fazla katılımcı için başvurabilir.
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Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Amaç

Erasmus+ tarafından finanse edilen hareketlilik faaliyetlerinin 

bireylere öğrenme fırsatları sağlamak ve mesleki eğitim ve 

öğretimde MEÖ sağlayıcılarının ve diğer kuruluşların 

uluslararasılaşmasını ve kurumsal gelişimini desteklemektir.



Mesleki Mükemmellik Eşittir…

Özellikle dil öğrenimi olmak üzere temel yeterliliklerin ve çapraz becerilerin güçlendirilmesi

Mevcut ve gelecekteki işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan işe özgü becerilerin geliştirilmesini desteklemek

En iyi uygulamaların paylaşılması ve yeni ve yenilikçi pedagojik yöntem ve teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi ve 
Mesleki Eğitim Öğretimdeki öğretmenlerin, eğitmenlerin, mentorların ve diğer personelin mesleki gelişiminin desteklenmesi

MEÖ sağlayıcılarının yüksek kaliteli hareketlilik projeleri yürütme kapasitesini ve uluslararasılaşma stratejilerini geliştirirken 
kaliteli ortaklıklar oluşturma becerilerini geliştirmek

Hareketliliği IVET ve CVET’teki herhangi bir öğrenci için gerçekçi bir olasılık haline getirmek ve MEÖ öğrenenlerin kalitesini ve 
etkisini artırmak için ortalama hareketlilik süresini artırmak

Özellikle Avrupa araçlarını kullanarak (Memorandum of Understanding and Learning Agreements.)) yurtdışındaki hareketlilik 
dönemlerinin öğrenme sonuçlarının kalitesini, şeffaflığını ve tanınmasını teşvik etmek 

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Hedef-1

Avrupa'da başlangıç ve devam eden mesleki eğitim ve öğretimin (IVET ve CVET) kalitesini artırmak
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Mesleki Mükemmellik Eşittir…

Kapsayıcılık ve çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerini 
teşvik etmek

Paylaşılan Avrupa mirası ve çeşitliliği hakkında bilgiyi artırmak

Avrupa çapında profesyonel ağların gelişimini desteklemek

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Hedef-2

Avrupa boyutunun öğretme ve öğrenim yoluyla güçlendirilmesi
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MEÖ aktif olan MEÖ sağlayıcıları ve diğer kuruluşlar iki şekilde başvurabilirler

Kısa dönem projeleri

Başvuru sahibi 
kuruluşlara 6 ila 18 

aylık bir süre boyunca 
çeşitli hareketlilik 

faaliyetleri düzenleme 
fırsatı.

Kısa vadeli projeler, 
Erasmus+ 'ı ilk kez 

deneyen kuruluşlar 
veya yalnızca sınırlı 

sayıda etkinlik 
düzenlemek 

isteyenler için en iyi 
seçimdir.

Öğrencilerin ve personelin hareketliliği için 
akredite edilmiş projeler

Yalnızca mesleki 
eğitim ve öğretim 
alanında Erasmus

akreditasyonuna sahip 
kuruluşlara açıktır. 

Akredite kuruluşların 
Erasmus Planlarının 

aşamalı olarak 
uygulanmasına 
katkıda bulunan 

hareketlilik faaliyetleri 
için düzenli olarak 

finansman almalarına 
olanak tanır.

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

ERASMUS + HAREKETLİLİK FIRSATLARINA NASIL ERİŞİLİR-1?
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Kuruluşlar bir başvuru yapmadan Programa aşağıdaki yollarla katılabilir

Mevcut bir Erasmus + hareketlilik 
konsorsiyumuna katılmak

Ülkelerinde, konsorsiyumlarına yeni üyeler 
kabul eden akredite bir konsorsiyum 

koordinatörü tarafından yönetilen mevcut bir 
Erasmus + hareketlilik konsorsiyumuna 

katılmak.

Başka bir ülkeden katılımcıları ağırlamak

Herhangi bir kuruluş, yurtdışındaki bir ortak 
kuruluştan gelen öğrenciler veya personel için 

ev sahibi olabilir. Ev sahibi kuruluş olmak, 
değerli bir deneyimdir ve kendinizi 

başvurmadan önce Program hakkında daha 
fazla bilgi edinmenin iyi bir yoludur.

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

ERASMUS + HAREKETLİLİK FIRSATLARINA NASIL ERİŞİLİR-2?
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eTwining, Öğretmenlerin erişebildiği çevrimiçi bir topluluktur

eTwinning, MEÖ sağlayıcılarının ortak sanal sınıflar oluşturmalarını sağlar

MEÖ sağlayıcıları ve diğer ortak kuruluşlarla (yani ev sahipliği yapan şirketler) projeler 
yürütmelerine olanak tanır

Öğretmen ve eğitmenlerin mesleki gelişim fırsatlarına katılmalarına olanak tanır.

eTwinning ayrıca gelecekteki projeler için ortaklar bulmak için mükemmel bir ortamdır

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

MEÖ’de eTwinning’in Önemi
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Başvuran kuruluş, bir Ana Eylem 1 projesinin kilit aktörüdür. Başvuru 
sahibi:

• başvuruyu hazırlar ve sunar,

• hibe sözleşmesini imzalar,

• hareketlilik faaliyetlerini uygular,

• Ulusal Ajansa rapor sunar,

• Hem kısa vadeli projeler hem de Erasmus akreditasyonu için başvuru süreci, başvuran 
kuruluşun ihtiyaçlarına ve planlarına odaklanır,

• katılımcıları seçecek ve onları yurtdışındaki bir ev sahibi kuruluşa gönderir.

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Başvuru Sahibinin Rolü
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+ Temel ilkeler: 
kapsayıcılık, 
dijital boyut, 
çevresel 
sürdürülebilirlik

+ Hareketlilik 
faaliyetlerinin 
iyi yönetimi

+ Katılımcılara 
kalite ve destek 
sağlamak

+ Programla ilgili 
sonuçları ve 
bilgileri 
paylaşmak

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Eramus Kalite Standartları

Eramus Kalite Standartları belgesine ulaşmak için aşağıdaki linki ziyaret ediniz:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en

Faaliyetlerin uygulanması Erasmus kalite standartlarına uygun olmalıdır.
Erasmus kalite standartları katılımcıların seçimi ve hazırlanması, öğrenme çıktılarının tanımlanması, 
değerlendirilmesi ve tanınması, proje sonuçlarının paylaşılması gibi proje görevleri için somut 
uygulama pratiklerini kapsar.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en


İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erasmus+ Programı

Kapsayıcılık ve çeşitlilik

•Her altyapıdan kurum ve 
katılımcılara eşit fırsatlar verilmeli

•Daha az fırsat ve dezavantajlı olan 
katılımcılara daha iyi erişim olanağı 
tanınmalı

•Engellerin kaldırılması (Engelliler, 
sosyo-ekonomik durum, ayrımcılık, 
coğrafi konum ile ilgili)

Eğitim ve öğretimde dijital 
geçiş

•Öğrenme ve öğretme kalitesini 
artırmak için dijital araçların ve 
öğrenme yöntemlerinin 
kullanılması

•Dijital becerileri edinme ve daha 
da geliştirme fırsatları hakkında 
öğrencileri ve personeli arasında 
farkındalık yaratmalı*

Çevresel açıdan sürdürülebilir ve 
sorumlu uygulamalar

•Çevre ve iklim değişikliği sorunları 
hakkında bilinçlendirme

•Katılımcıları arasında çevresel 
olarak sürdürülebilir ve sorumlu 
davranışı teşvik etmeli

•Hareketlilik faaliyetlerinin çevresel 
ayak izini azaltmak veya telafi 
etmek için hareket etmenin önemi 
konusunda farkındalık yaratmalı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Öncelikler

Herhangi bir MEÖ öğrenci hareketliliği, stajyer tarafından aşağıdaki faaliyetlerden biri veya daha fazlası uygulandığında "Dijital Fırsat Stajı" olarak
değerlendirilecektir: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analizi); dijital grafik, mekanik veya mimari tasarım; uygulamaların, yazılımların,
komut dosyalarının veya web sitelerinin geliştirilmesi; BT sistemlerinin ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi; siber güvenlik; veri analizi, madencilik
ve görselleştirme; robotların ve yapay zeka uygulamalarının programlanması ve eğitimi. Genel müşteri desteği, sipariş karşılama, veri girişi veya ofis
görevleri bu kategoride dikkate alınmaz.
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Personel hareketliliği

Öğrenci hareketliliği

Desteklenen diğer faaliyetler

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Faaliyet Türleri
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Erasmus+ Programı

• İş başı gözlem (2 - 60 gün)

• Öğretim veya eğitim görevlendirmesi (2 - 365 gün)

• Kurslar ve eğitim (2 - 30 gün)

Uygun Faaliyetler

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Personel Hareketliliği 

Dikkat

• Kurs ve eğitim durumunda, uygun kurs ücretleri katılımcı başına toplam 10 gün ile sınırlandırılacaktır

• Fiziksel hareketliliğe ek olarak, tüm personel hareketliliği faaliyetleri sanal etkinliklerle harmanlanabilir.

• Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum süreler fiziksel hareketlilik bileşeni için geçerlidir.

Kurs seçiminde kalite standartları: başvuru sahiplerine kurs sağlayıcıları seçiminde rehberlik etmek için tasarlanmıştır.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
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Erasmus+ Programı

•Uygun katılımcılar arasında öğretmenler, eğitmenler ve diğer tüm öğretim dışı uzmanlar ve temel 
mesleki eğitim ve öğretimde (iVET) ve sürekli mesleki eğitim ve öğretimde (cVET) çalışan personel 
bulunur.

•Uygun eğitim dışı personel, başlangıçta ve devam eden MEÖ'de, ya MEÖ sağlayıcılarında (yönetim 
personeli, uluslararası hareketlilik görevlileri, vb.) ya da mesleki eğitim ve öğretimde aktif olan diğer 
kuruluşlarda (örneğin yerel ortak şirketlerdeki eğitmenler, danışmanlar, mesleki eğitim ve öğretimden 
sorumlu politika koordinatörleri, vb.).

Uygun Katılımcılar

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Personel Hareketliliği

Dikkat

• Katılımcılar, gönderen kuruluşta çalışıyor olmalı veya kuruluşun temel faaliyetlerinin 
uygulanmasına yardımcı olmak için gönderen kuruluşla düzenli olarak çalışmalıdır (örneğin, 
harici eğitmenler, uzmanlar veya gönüllüler olarak).
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Erasmus+ Programı

• Faaliyetler, bir Program Ülkesinde yurtdışında gerçekleştirilmelidir.

Uygun Yerler

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Personel Hareketliliği

Dikkat

• Erasmus akreditasyonuna sahip kuruluşlar, Ortak Ülkelerde iş başı gözlem ve öğretim veya 
eğitim görevlendirme için katılımcıları gönderebilir.
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Erasmus+ Programı

• Beceri yarışmalarına katılım (1 - 10 gün)

• MEÖ öğrenenlerin kısa vadeli öğrenme hareketliliği (10 - 89 gün)

• MEÖ öğrenenlerin uzun vadeli öğrenme hareketliliği (ErasmusPro) (90 - 365 gün)

Uygun Faaliyetler

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Öğrenci Hareketliliği

Dikkat

•Fiziksel hareketliliğe ek olarak, tüm öğrenci hareketliliği etkinlikleri sanal etkinliklerle harmanlanabilir

•Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum süreler fiziksel hareketlilik bileşeni için geçerlidir
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Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Öğrenci Hareketliliği

Beceri yarışmalarına katılım

• MEÖ öğrencileri 
yurtdışındaki beceri 
yarışmalarına katılabilir

• Aktivite sırasında öğrencilere 
eşlik eden personel, 
mentorlar veya uzmanlar için 
de finansman sağlanır

MEÖ öğrenenlerin kısa vadeli 
öğrenim hareketliliği

• MEÖ öğrencileri, bir ortak VET 
sağlayıcısında, bir şirkette veya MEÖ 
alanında veya işgücü piyasasında aktif 
olan başka bir kuruluşta yurtdışında 
öğrenim görebilir.

• Öğrenme dönemi güçlü bir iş temelli 
bileşen içermelidir,

• Her katılımcı için bireysel bir öğrenme 
programı tanımlanmalıdır. Daha az fırsata 
sahip katılımcılar için, gerekçelendirilirse 
minimum 2 gün süre ile hareketlilik 
organize edilebilir.

MEÖ öğrenenlerin uzun vadeli 
öğrenim hareketliliği (ErasmusPro)

•MEÖ öğrencileri, bir ortak MEÖ 
sağlayıcısında, bir şirkette veya MEÖ 
alanında veya işgücü piyasasında 
aktif olan başka bir kuruluşta daha 
uzun bir süre yurtdışında öğrenim 
görebilirler.

•Öğrenme dönemi güçlü bir iş 
temelli bileşen içermeli ve her 
katılımcı için bireysel bir öğrenme 
programı tanımlanmalıdır.

Uygun Faaliyetler



Dikkat

• Uygun iVET ve cVET programlarının yeni mezunları (eski çıraklar dahil) mezuniyetlerinin ardından 12 aya kadar 
katılmaya hak kazanırlar.

• Katılımcıların mezuniyet sonrası mecburi sivil veya askerlik hizmetini yerine getirmeleri durumunda, uygunluk 
süresi hizmet süresi kadar uzatılacaktır.
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Erasmus+ Programı

• Uygun katılımcılar, temel mesleki eğitim ve öğretimdeki (iVET) ve sürekli mesleki 
eğitim ve öğretimdeki (cVET) öğrencileri ve çırakları içerir.

• Katılımcılar uygun bir IVET veya CVET programına kayıtlı olmalıdır

Uygun Katılımcılar

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Öğrenci Hareketliliği
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Erasmus+ Programı

• Faaliyetler, yurtdışında bir Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

Uygun Yerler

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Öğrenci Hareketliliği

Dikkat

• Erasmus akreditasyonuna sahip kuruluşlar, yukarıdaki öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden 
herhangi biri için Ortak Ülkelere katılımcı gönderebilir.
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Erasmus+ Programı

• Davetli uzmanlar (2 - 60 gün)

• Eğitimde öğretmenleri ve eğitimcileri ağırlama (10 - 365 gün)

• Hazırlık ziyaretleri

Uygun Faaliyetler

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Desteklenen Diğer Faaliyetler
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Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Desteklenen Diğer Faaliyetler

Davetli uzmanlar

•Kuruluşlar, yurt dışından eğitim, 
öğretim ve eğitim alan 
kuruluşta öğrenimi iyileştirmeye 
yardımcı olabilecek diğer 
nitelikli profesyonelleri davet 
edebilir. Örneğin, davet edilen 
uzmanlar, alıcı kuruluşun 
personeline eğitim verebilir, 
yeni öğretim yöntemlerini 
gösterebilir veya organizasyon 
ve yönetimdeki iyi 
uygulamaların aktarılmasına 
yardımcı olabilir.

Eğitimde öğretmenleri ve 
eğitimcileri ağırlamak

•Başvuru sahibi kuruluşlar, 
yurtdışında bir staj dönemi 
geçirmek isteyen öğretmenleri 
eğitimde ağırlayabilir.

•Ev sahibi kuruluş, faaliyeti 
oluşturmak için destek alırken, 
katılımcı için seyahat ve bireysel 
destek gönderen kurum 
tarafından sağlanmalıdır

Hazırlık ziyaretleri

• Hareketlilik gerçekleşmeden önce ev sahibi 
ortaklarına düzenlenebilir.

• Bağımsız bir faaliyet değil, personel veya 
öğrencilerin hareketliliği için destekleyicidir. 

• Gerekçesi olmalı ve hareketlilik faaliyetlerinin 
kapsayıcılığını, kapsamını ve kalitesini 
iyileştirmelidir

• Örneğin, daha az fırsata sahip katılımcıların 
hareketliliğini daha iyi hazırlamak, yeni bir ortak 
kuruluşla çalışmaya başlamak veya daha uzun 
hareketlilik faaliyetleri hazırlamak için hazırlık 
ziyaretleri düzenlenebilir.

• Personel için kurs veya eğitim faaliyeti hazırlamak 
için hazırlık ziyaretleri düzenlenemez.

Uygun Faaliyetler
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Erasmus+ Programı

•Davet edilen uzmanlar, onları davet eden kuruluşun ihtiyaçları ve hedefleriyle ilgili uzmanlığa sahip başka
bir Program Ülkesinden herhangi bir kişi olabilir.

•Eğitimde öğretmenleri ve eğitimcileri ağırlama: Başka bir Program Ülkesinde bir öğretmen eğitim
programına (veya eğitmenler veya eğitimciler için benzer türde bir eğitim programına) kaydolmuş veya bu
programdan yeni mezun* olmuş katılımcılar için eğitimde öğretmenleri ve eğitimcileri ağırlamak
mümkündür.

•Hazırlık ziyaretleri, personel hareketliliği faaliyetlerine uygun olan ve projenin organizasyonunda yer alan
herhangi bir kişi tarafından yapılabilir. İstisnai olarak, uzun vadeli öğrenme hareketliliğine katılacak
öğrenciler ve herhangi bir faaliyet türünde daha az fırsata sahip katılımcılar, faaliyetleri için hazırlık
ziyaretlerine katılabilirler.

Uygun Katılımcılar

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Desteklenen Diğer Faaliyetler

* Yeni mezunlar, mezuniyetlerinin üzerinden 12 ay sonrasına kadar katılabilirler. Katılımcıların mezuniyet sonrası mecburi 
sivil veya askerlik hizmetini yerine getirmeleri durumunda, uygunluk süresi hizmet süresi kadar uzatılacaktır.



İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erasmus+ Programı

• Hazırlık ziyaretleri Program ve Ortak Ülkelerde yapılabilir.

• Eğitimde davet edilen uzmanların ve öğretmenlerin / eğitimcilerin 
yeri her zaman yararlanıcı kuruluştur (konsorsiyum üyeleri dahil).

Uygun Yerler

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Desteklenen Diğer Faaliyetler



Dikkat

• Ancak mesleki eğitim ve öğretimde Erasmus akreditasyonuna sahip kuruluşlar kısa vadeli 
projeler için başvuramazlar.

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erasmus+ Programı

• Temel veya sürekli mesleki eğitim ve öğretim sağlayan kuruluşlar

• Mesleki eğitim ve öğretim alanında rolü olan yerel ve bölgesel kamu otoriteleri, 
koordinasyon kurumları ve diğer kuruluşlar

• Mesleki eğitim ve öğretimde öğrenci ve çıraklara ev sahipliği yapan, yetiştiren veya 
başka şekillerde çalışan şirketler ve diğer kamu veya özel kuruluşlar

Uygun kuruluşlar: kimler başvurabilir?

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Kısa Vadeli Projeler _Uygunluk Kriterleri



İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Kısa Vadeli Projeler _Uygunluk Kriterleri

• Başvuru sahibi kuruluşlar bir Program Ülkesinde kurulmuş olmalıdır

Uygun Ülkeler

• Başvurular, başvuran kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulur.

Başvuru nereye yapılır?

• Tüm Ulusal Ajanslar için 1. Tur: 11 Mayıs 12:00:00 (öğle vakti Brüksel saati)

• İkinci bir son tarih açmaya karar veren Ulusal Ajanslar için 2. Tur: 5 Ekim 
12:00:00 (öğle vakti Brüksel saati)

• Ulusal Ajanslar, başvuru sahiplerini web siteleri aracılığıyla ikinci son tarihin 
açılışı hakkında bilgilendireceklerdir.

Son başvuru tarihleri



Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Kısa Vadeli Projeler _Uygunluk Kriterleri

• Projeler aşağıdaki başlangıç tarihlerini seçebilir:

• 1. Tur: aynı yılın 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında

• 2. Tur: 1 Ocak ve bir sonraki yılın 31 Mayıs'ı arasında

Proje başlangıç tarihleri

• 6 - 18 ay arası

Proje süresi

•Bir dönemde bir kuruluş mesleki eğitim ve öğretim alanında yalnızca bir kısa vadeli proje için 
başvurabilir. İlk başvuru turu kapsamında kısa vadeli bir proje için hibe alan kuruluşlar, aynı teklif 
çağrısının ikinci turu için başvuramazlar.

•***Ardışık beş çağrı yılı içinde, kuruluşlar mesleki eğitim ve öğretimdeki kısa vadeli projeler için en 
fazla üç hibe alabilirler. 2014-2020 döneminde alınan hibeler bu sınıra dahil değildir.

Başvuru sayısı 



Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Kısa Vadeli Projeler _Uygunluk Kriterleri

• Program Ülkelerinde mesleki eğitim ve öğretime yönelik 
her türlü faaliyet. 

Mevcut aktiviteler

• Kısa vadeli bir proje başvurusu, hareketlilik faaliyetlerine 
en fazla 30 katılımcıyı içerebilir.

• ***Hazırlık ziyaretleri ve refakatçilerin katılımı bu sınıra 
dahil edilmeyecektir.

Proje kapsamı



İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Kısa Vadeli Projeler _ Değerlendirme Kriterleri

Dikkat: Gönderilen başvurular, değerlendirme kriterlerine göre toplam
100 üzerinden puan verilerek değerlendirilecektir. Başvurular aşağıdaki
eşikleri geçmelidir:

• Toplam 100 puanın en az 60'ı ve

• Üç kriter kategorisinin her birinde maksimum puanın en az yarısı



İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Kısa Vadeli Projeler _ Değerlendirme Kriterleri

• başvuru sahibinin profili, deneyimi, faaliyetleri ve hedef 
öğrenci nüfusu mesleki eğitim ve öğretim alanıyla ilgilidir

• proje önerisi, eylemin hedefleriyle ilgilidir

• proje teklifi aşağıdaki özel önceliklerle ilgilidir:

• yeni gelenleri ve daha az deneyimli kuruluşları 
desteklemek

• ErasmusPro faaliyetlerine katılanlar

• daha az fırsata sahip katılımcılar

Uygunluk (maksimum puan 30 puan)



İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Kısa Vadeli Projeler _ Değerlendirme Kriterleri

• Önerilen proje hedefleri, başvuran kuruluşun, personelinin ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarını açık ve somut bir şekilde ele almaktadır,

• Önerilen faaliyetler ve içerikleri proje hedeflerine ulaşmak için uygundur

• Önerilen faaliyetlerin her biri için net bir çalışma planı vardır

• Proje çevresel olarak sürdürülebilir ve sorumlu uygulamaları bünyesinde barındırır

• Proje, fiziksel hareketlilik faaliyetlerini tamamlamak ve ortak kuruluşlarla işbirliğini 
geliştirmek için dijital araçların ve öğrenme yöntemlerinin kullanımını içerir

Proje tasarımının kalitesi (maksimum puan 40 puan)



İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Kısa Vadeli Projeler _ Değerlendirme Kriterleri

• Başvuru sahibi, hareketlilik faaliyetlerinin sonuçlarını kuruluşun normal 
çalışmasına entegre etmek için somut ve mantıklı adımlar önermiştir

• Başvuru sahibi, proje sonuçlarını değerlendirmek için uygun bir yol 
önermiştir

• Başvuru sahibi, projenin sonuçlarının başvuran kuruluş içinde 
bilinmesini sağlamak, sonuçları diğer kuruluşlar ve halkla paylaşmak ve 
Avrupa Birliği finansmanını kamuya açıklamak için somut ve etkili 
adımlar önermiştir.

Takip eylemlerinin kalitesi (maksimum puan 30 puan)
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Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Akredite Projeler 

Mesleki eğitim ve öğretimde Erasmus akreditasyonuna sahip kuruluşlar,
yalnızca kendileri için açık olan özel bir finansman yolunun bir parçası
olarak finansman için başvurabilirler.

• Başvurular önceden onaylanmış Erasmus Planına dayanmaktadır, bu
nedenle fonlara başvurma sırasında planlanan faaliyetlerin ayrıntılı bir
listesi ve açıklaması gerekli değildir.

• Bunun yerine, uygulamalar sonraki faaliyetler grubu için gereken
bütçeyi tahmin etmeye odaklanır.



İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erasmus+ Programı

• Mesleki eğitim ve öğretimde geçerli bir Erasmus akreditasyonuna sahip kuruluşlar 
başvuru yapabilir,

• Mesleki eğitim ve öğretim alanında rolü olan yerel ve bölgesel kamu otoriteleri, 
koordinasyon kurumları ve diğer kuruluşlar,

• Mesleki eğitim ve öğretimde öğrenci ve çıraklara ev sahipliği yapan, yetiştiren veya 
başka şekillerde çalışan şirketler ve diğer kamu veya özel kuruluşlar,

Uygun kuruluşlar: kimler başvurabilir?

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Akredite Projeler _Uygunluk Kriterleri



İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Akredite Projeler _Uygunluk Kriterleri

• Hareketlilik konsorsiyumu koordinatörleri için Erasmus akreditasyonuna sahip
kuruluşlar, hareketlilik konsorsiyumu formatına başvurmalıdır.

• Hareketlilik konsorsiyumu üyelerinin listesi başvurunun bir parçası olarak
sağlanmalı ve koordinatöre ek olarak en az bir üye kuruluş içermelidir.

• Akredite bir hareketlilik projesi için uygunluk kriterlerini karşılayan herhangi
bir kuruluş, bir hareketlilik konsorsiyumunun üyesi olabilir. Konsorsiyum
üyelerinin Erasmus akreditasyonuna sahip olması gerekli değildir.

• Bir hareketlilik konsorsiyumunda yer alan kuruluşlar, aynı Teklif Çağrısı
kapsamında mesleki eğitim ve öğretim alanında en fazla iki Temel Eylem 1
hibe sözleşmesinden fon alabilirler. Bu nedenle, kısa vadeli bir proje veya
akredite bir proje için hibe alan Mesleki Eğitim ve Öğretim kuruluşları ek
olarak üye kuruluşlar olarak yalnızca bir Mesleki Eğitim hareketlilik
konsorsiyumunda yer alabilir. Diğer kuruluşlar en fazla iki hareketlilik
konsorsiyumunda yer alabilir.

Hareketlilik Konsorsiyumu
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Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Akredite Projeler _Uygunluk Kriterleri

• Başvurular, başvuran kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulur.

Başvuru nereye yapılır?

• 11 Mayıs 12:00:00 (öğle vakti Brüksel saati)

Son başvuru tarihi

• 1 Eylül (Aynı yıl içerisinde)

Proje başlangıç tarihi

• Akredite olan tüm projelerin başlangıç süresi 15 ay olacaktır. 12 aydan sonra, tüm yararlanıcılar 
projelerini toplam 24 aya kadar uzatma olanağına sahip olacaklar.

Proje süresi

• Akredite kuruluşlar, seçim turu başına yalnızca bir kez başvurabilir.

Başvuru sayısı



Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Akredite Projeler _Uygunluk Kriterleri

• Program Ülkelerinde mesleki eğitim ve öğretime yönelik her türlü faaliyet. 

Mevcut aktiviteler

• Akredite projelerde yer alabilecek katılımcı sayısı, bütçe tahsis aşamasında 
belirlenen sınırlamalar dışında sınırlı değildir.

• Projeler, verilen hibenin% 20'sinden fazlasını Ortak Ülkelerdeki faaliyetlere 
tahsis edemez.

• Bu fırsatların, bir Program Ülkesindeki bir kuruluşu birkaç Ortak Ülkeyle giden 
hareketlilik faaliyetleri geliştirmeye teşvik etmesi amaçlanmıştır ve mümkün 
olan en geniş coğrafi kapsamı kapsaması beklenmektedir.

Proje kapsamı

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Mesleki Eğitim Öğretimde Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

BÜTÇE TAHSİS KURALLARI NELERDİR?

Bütçe

Kategorisi

Uygun maliyetler ve geçerli kurallar Miktar

Kurumsal 
Destek

Diğer maliyet kategorileri tarafından kapsanmayan 
hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan 
bağlantılı maliyetler.

Örneğin: hazırlık (pedagojik, kültürlerarası ve diğer), 
hareketlilik sırasında katılımcılara rehberlik etme, izleme 
ve destek, harmanlanmış faaliyetlerdeki sanal bileşenler 
için ihtiyaç duyulan hizmetler, araçlar ve ekipman, 
öğrenme sonuçlarının tanınması, sonuçları paylaşma ve 
Avrupa Birliği finansmanını görünür kılma Halk.
Kurumsal destek, hem gönderen hem de ev sahibi 
kuruluşlar tarafından yapılan masrafları kapsar (kurslar 
ve eğitim için personel hareketliliği durumu hariç). 
Alınan hibenin bölünmesi iki kuruluş arasında 
kararlaştırılacaktır.

Finansman mekanizması: birim maliyetlere katkı.
Tahsis kuralı: katılımcı sayısına göre.

100 Euro

-Kurslar ve eğitim için personel hareketliliğine katılımcı başına

-Davetli uzman başına

-Eğitimde barındırılan öğretmen veya eğitimci başına

-Mesleki Eğitim ve Öğretim becerileri yarışmalarında katılımcı

başına

350 EUR; aynı tür aktivitede yüz katılımcının üstüne 200 EUR

-MEÖ öğrenenlerin kısa vadeli öğrenme hareketliliğine

katılımcı başına

-İş başı gözlem ve öğretim veya eğitim görevleri için personel

hareketliliğine katılımcı başına

500 Euro

-MEÖ öğrenenlerin uzun vadeli öğrenim hareketliliğinde

katılımcı başına (ErasmusPro)

-Ortak ülkelerle herhangi bir etkinlikte katılımcı başına

Kısa vadeli projeler ve akredite projeler için aşağıdaki finansman kuralları geçerli olacaktır.



Mesleki Eğitim Öğretimde Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

BÜTÇE KURALLARI NELERDİR?

Bütçe

Kategorisi

Uygun maliyetler ve geçerli kurallar Miktar

Seyahat

Katılımcıların ve refakatçilerin menşe yerlerinden 
etkinlik yerine gidiş dönüş seyahat masraflarına katkı.

Finansman mekanizması: birim maliyetlere katkı 
Tahsis kuralı: seyahat mesafesine ve kişi sayısına 
bağlıdır

Başvuru sahibi, Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenen mesafe hesaplayıcıyı kullanarak menşe 
yeri ile faaliyet yeri arasındaki hava mesafesini 
belirtmelidir. 

Mesafe hesaplayıcı linki:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm

* Örneğin, Madrid'den (İspanya) bir kişi Roma'da (İtalya) gerçekleşen

bir etkinliğe katılıyorsa, başvuru sahibi Madrid'den Roma'ya (1365,28

KM) mesafeyi hesaplayacak ve ardından uygun seyahat mesafesi

bandını seçecektir. (yani 500 ile 1999 km arasında).

Seyahat Mesafesi Standart Seyahat Yeşil Seyahat

0-99 km 23 Euro -

100-499 km 180 Euro 210 Euro

500-1999 km 275 Euro 320 Euro

2000-2999 km 360 Euro 410 Euro

3000-3999 km 530 Euro 610 Euro

4000-7999 km 820 Euro -

8000 km veya üzeri 1500 Euro -

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Mesleki Eğitim Öğretimde Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

BÜTÇE KURALLARI NELERDİR?

Bütçe

Kategorisi

Uygun maliyetler ve geçerli kurallar Miktar

Bireysel 
Destek

Faaliyet sırasında katılımcılar ve refakatçiler için 
geçim masrafları.*

Gerekirse, geçim masrafları, standart seyahat hibesi 
alan katılımcılar için maksimum iki seyahat günü ve 
yeşil seyahat hibesi alan katılımcılar için maksimum 
dört ek gün olmak üzere, faaliyetten önce ve sonra 
seyahat süresi için uygundur.

Finansman mekanizması: birim maliyetlere katkı.
Tahsis kuralı: kişi sayısına, kalış süresine ve ev sahibi 
ülkeye bağlıdır.

* Refakatçilerin olması durumunda personel ücretleri 
uygulanır. Refakatçinin 60 günden fazla yurtdışında kalması 
gereken istisnai durumlarda, 60. günden sonraki ekstra geçim 
masrafları, "Kaynaştırma desteği" bütçe başlığı altında 
desteklenecektir.

Yukarıdakiler, faaliyet günü başına taban oranlardır.
Her UA, izin verilen aralıklar içinde kesin taban oranlarına 
karar verecektir.

***Taban ücret, faaliyetin 14. gününe kadar ödenebilir. 
Faaliyetin 15. gününden itibaren ödenecek oran, taban 
oranın% 70'ine eşit olacaktır. Ödenecek oranlar en yakın 
tam Euro'ya yuvarlanacaktır.

Katılımcı

Profili

1. Ülke grubu 2. Ülke grubu 3. Ülke grubu

Personel 90 – 180 EUR 80 – 160 EUR 70 – 140 EUR

MEÖ

öğrenicisi

35 – 120 EUR 30 – 104 EUR 25 – 88 EUR



Mesleki Eğitim Öğretimde Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

BÜTÇE KURALLARI NELERDİR?

Bütçe

Kategorisi

Uygun maliyetler ve geçerli kurallar Miktar

Dahil 
etme 
desteği

Gerçek maliyetlere dayalı ek destek gerektiren daha az fırsata sahip

katılımcılar için hareketlilik faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili maliyetler.

Finansman mekanizması: birim maliyetlere katkı.

Tahsis kuralı: daha az fırsata sahip katılımcı sayısına bağlıdır.

Katılımcı başına 100 EUR

Daha az fırsata sahip katılımcılarla ve onların refakatçileriyle doğrudan

bağlantılı ek maliyetler (bu katılımcılar için bütçe kategorileri "Seyahat" ve

"Bireysel destek" yoluyla bir hibe talep edilmediği takdirde seyahat ve geçim

masrafları dahil).

Finansman mekanizması: gerçek maliyetler.

Tahsis kuralı: talep, başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal

Ajans tarafından onaylanmalıdır.

Uygun maliyetlerin% 100'ü



Mesleki Eğitim Öğretimde Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

BÜTÇE KURALLARI NELERDİR?

Bütçe

Kategorisi

Uygun maliyetler ve geçerli kurallar Miktar

Hazırlık

ziyareti

Bir hazırlık ziyaretine katılım için seyahat ve geçim masraflarını kapsayan

maliyetler.

Finansman mekanizması: birim maliyetlere katkı.

Tahsis kuralı: katılımcı sayısına göre.

Her ziyarette en fazla üç katılımcı ile katılımcı başına

575 EUR

Kurs ücretleri Kurslar ve eğitimler için kayıt ücretlerini kapsayan maliyetler.

Finansman mekanizması: birim maliyetlere katkı.

Tahsis kuralı: faaliyetin süresine bağlıdır.

Katılımcı başına günlük 80 EUR; bir personel üyesi, bir

hibe sözleşmesi kapsamında kurs ücreti olarak en

fazla 800 EUR alabilir.

Dil desteği Faaliyetleri sırasında çalışmak veya eğitim almak için kullanacakları dil bilgisini

geliştirmesi gereken katılımcılara dil öğrenme materyalleri ve eğitim sağlamanın

maliyetleri.

Finansman mekanizması: birim maliyetlere katkı.

Tahsis kuralı: katılımcı sayısına göre.

31 günden daha kısa hareketlilikteki personel hariç

olmak üzere, uygun dil veya seviyenin bulunmaması

nedeniyle alamayan Çevrimiçi Dil Desteği için uygun

olan katılımcı başına 150 EUR

Ek olarak: ErasmusPro'daki katılımcı başına 150 EUR

Olağanüstü

maliyetler

Ulusal Ajans isterse, mali teminat sağlama maliyetleri.

Coğrafi uzaklık veya diğer engeller nedeniyle standart “Seyahat” kategorisi ile

desteklenemeyen katılımcıların ve refakatçilerinin pahalı seyahat masrafları.

Finansman mekanizması: gerçek maliyetler.

Tahsis kuralı: talep, başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans

tarafından onaylanmalıdır.

Mali teminat maliyetleri: uygun maliyetlerin% 80'i

Pahalı seyahat maliyetleri: uygun seyahat

maliyetinin% 80'i



Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Program Ülkeleri için Gruplama

• Norveç, Danimarka, Lüksemburg, İzlanda, İsveç, İrlanda, Finlandiya, 
Lihtenştayn

1. Ülke Grubu

• Hollanda, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Kıbrıs, 
Yunanistan, Malta, Portekiz

2. Ülke Grubu

• Slovenya, Estonya, Letonya, Hırvatistan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, 
Türkiye, Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti, Sırbistan

3. Ülke Grubu

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Kurslar için Kalite Standartları

Bilgi ve şeffaflık

• Kurs hakkında 
önceden ve 
eksiksiz bilgi 

• Başvuru süreci 

• Hazırlık 

• Şeffaf 
maliyetler 

• Değişiklikler 
ve iptaller 

İçerik ve 
pedagoji

• Yüksek kaliteli 
öğretim

• İlham verici ve 
etkileşimli 
öğrenme

• Güvenilir, 
yenilikçi ve 
ilgili içerik

• Dijital 
araçların ve 
harmanlanmış 
öğrenmenin 
kullanımı

Avrupa boyutu

• Avrupa 
değerleri ve 
politikaları 

• Grubun 
bileşimi ve ağ 
oluşturma 
fırsatları 

Hizmetler ve 
tesisler

• Destek 

• Nitelikli 
personel 

• Kursun süresi 
ve programı 

• Yer 

• Kapsayıcılık 

• Geri bildirim 

Takip et

• Sürekli 
öğrenme 

• Kurumsal 
etkiyi 
kolaylaştırmak 

• Öğrenme 
çıktılarının 
sertifikasyonu 
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Erasmus+ Programı

Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik

Ortak Ülkeler için Ülke Grupları
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1. ülke grubu: Japonya, İsrail, Güney Kore, Gürcistan, Arjantin, Ermenistan, Angola, Suudi Arabistan, Kuveyt, 
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İsviçre, Bahreyn, Azerbaycan, Sudan, Saint Kitts ve Nevis, St. 

Vincent ve Grenadinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Lübnan, Vietnam, Meksika, Tayvan, Moldova, 
Malezya, Tanzanya, Kanada, Singapur, Avustralya, Tayland, Faroe Adaları.

2. ülke grubu: Hindistan, Kazakistan, Brezilya, DR Kongo, Şili, Nijerya, Uganda, Liberya, Cibuti, DPR Kore, 
Özbekistan, Türkmenistan, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Beyaz Rusya, Libya, Suriye, Küba, Yemen, Kenya, 

Ruanda, Seyşeller, Antigua ve Barbuda`` Brunei, Karadağ`` Malawi, Barbados, Saint Lucia, Grenada, 
Dominika, Uruguay, Arnavutluk, Çin, Filipinler, Peru, Venezuela, Panama, Gana, Çad, Guyana, Mısır, Fas, 
Kiribati, Umman , Bosna Hersek, İran, Mozambik, Senegal, Mauritius, Katar, Andorra, Ürdün, Endonezya, 

Laos, Güney Afrika, Etiyopya, Bangladeş, Ekvador, Paraguay, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Sierra Leone, Gabon, 
Haiti, Bahamalar, Papua Yeni Gine, Mikronezya, Ukrayna, Kırgızistan, Rusya, Monako, San Marino, Filistin, 

Vatikan Şehir Devleti.

3. ülke grubu: Nepal, Maldivler, Tacikistan, Nikaragua, Zambiya, Gine, Kongo, Botsvana, Belize, Samoa, 
Marshall Adaları, Palau, Tuvalu, Nauru, Cook Adaları, Niue, Yeni Zelanda, Pakistan, Butan, El Salvador, 

Surinam, Guatemala, Honduras, Somali, Trinidad ve Tobago, Cezayir, Kolombiya, Gambiya, Fiji, Solomon 
Adaları, Vanuatu, Kamboçya, Zimbabve, Burundi, Moğolistan, Kamerun, Doğu Timor, Sri Lanka, Madagaskar, 
Mali, Togo, Sao Tome ve Principe , Tonga, Bolivya, Benin, Lesoto, Makao, Tunus, Irak, Burkina Faso, Ekvator 

Ginesi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gine-Bissau, Namibya, Komorlar, Eritre, Myanmar, Afganistan, Nijer, 
Moritanya, Cabo Verde, Kosova, Eswatini, Güney Sudan.



Mesleki Eğitim Öğretimde

Öğrenciler ve Personel için Hareketlilik
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Ayla SAVAŞÇI
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AB Projeler Ekibi

Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü


