OKUL EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLER VE PERSONEL İÇİN
HAREKETLİLİK (Ana Eylem 1)
İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANA EYLEM 1 GENEL HEDEF

Erasmus+ tarafından finanse edilen Okul Eğitimi hareketlilik
faaliyetlerinin genel hedefi, bireylere öğrenme fırsatları sağlamak
ve okulların ve okul eğitimi alanındaki diğer kuruluşların
uluslararasılaşmasını ve kurumsal gelişimini desteklemektir.
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EYLEMİNİN ÖZEL HEDEFLERİ
Öğretme ve öğrenmenin Avrupa boyutunu güçlendirmek:
Kapsayıcılık, çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerini
Paylaşılan Avrupa mirası ve çeşitliliği
Avrupa çapında profesyonel ağların gelişimini desteklemek

Okul eğitiminde öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmak:
Öğretmenlerin ve diğer okul personelinin mesleki gelişimini desteklemek
Yeni teknolojilerin ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik etmek
Okullarda dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini geliştirmek
İyi uygulamaların paylaşımını ve transferini desteklemek
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EYLEMİNİN ÖZEL HEDEFLERİ
Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına katkıda bulunmak:
Okulların sınır ötesi değişim ve işbirliğine girme ve yüksek kaliteli
hareketlilik projeleri yürütme kapasitesini artırmak
Okul eğitiminde öğrenciler için öğrenme hareketliliğini gerçekçi bir olasılık
haline getirmek
Yurtdışındaki hareketlilik dönemlerinde öğrencilerin ve personelin öğrenme
sonuçlarının tanınmasını teşvik etmek
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ERASMUS + HAREKETLİLİK FIRSATLARINA NASIL ULAŞIRIM ?
1. KISA VADELİ PROJELER
Erasmus + 'ı ilk kez deneyen kuruluşlar veya
sınırlı sayıda etkinlik düzenlemek isteyen okullar için en iyi seçimdir.
Öğrencilerin ve personelin hareketliliğine yönelik kısa vadeli projeler, başvuru
sahibi kuruluşlara altı ila on sekiz aylık bir süre boyunca çeşitli hareketlilik
faaliyetleri düzenleme fırsatı sağlar.

2. BİR KONSORSİYUMA DAHİL OLMAK
Akredite bir konsorsiyum koordinatörü tarafından yönetilen mevcut bir Erasmus +
hareketlilik konsorsiyumuna katılmak.
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ERASMUS + HAREKETLİLİK FIRSATLARINA NASIL ULAŞIRIM ?

3. BAŞKA BİR ÜLKEDEN KATILIMCILARI AĞIRLAMAK
Kuruluşunuz, yurtdışındaki bir ortak kuruluştan gelen öğrenciler veya personel için
ev sahibi olabilir. Ev sahibi kuruluş olmak değerli bir deneyimdir. Ortaklıklar
oluşturmanın ve Program hakkında daha fazla bilgi edinmenin iyi bir yoludur.
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PROJE KURMA
Hem kısa vadeli projeler hem de Erasmus akreditasyonu için başvuru süreci,
başvuran kuruluşun ihtiyaçlarına ve planlarına odaklanır.
Mevcut faaliyetlerin çoğu, giden hareketlilik faaliyetleridir.
Başvuran kuruluş katılımcı gönderen kuruluştur. Katılımcıları seçecek ve onları
yurtdışındaki bir ev sahibi kuruluşa gönderecektir.
TAVSİYE EDİLEN : Bu fırsatların, bir veya daha fazla ortak okulla iki yönlü
değişimler veya ortak etkinlikler düzenlemeleridir.
Bu durumda, katılan her okul Erasmus + finansmanı için başvurmalıdır veya
mevcut bir konsorsiyuma katılabilir.
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ERASMUS + HAREKETLİLİK FIRSATLARINA NASIL ULAŞIRIM ?
eTwinning, okulların ortak
sanal sınıflar oluşturmasına ve
diğer okullarla projeler
yürütmesi, öğretmenlerin
gruplar aracılığı ile mesleki
tartışmalarına, değişim
yapmalarına ve çeşitli mesleki
gelişim fırsatlarına
katılmalarına olanak tanır.
eTwinning ayrıca gelecekteki
projeler için ortaklar bulmak
için mükemmel bir ortamdır.
www.etwinning.net
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ERASMUS + HAREKETLİLİK FIRSATLARINA NASIL ULAŞIRIM ?

www.schooleducationgateway.eu

Ortak bulma sürecini
kolaylaştırmak için,
Erasmus + yurtdışı ortak
bulma araçlarını
destekler.
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ÖZEL FAALİYET TÜRLERİ:

Eğitim veren uzmanları veya öğretmenleri davet etme.
Amaç: iki yönlü değişimler yaratmak değil, başvuran
kurumun gelişmesine ve uluslararasılaşmasına
yardımcı olabilecek kişileri bünyesine katmaktır.
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Desteklenen tüm faaliyetlerin uygulanması Erasmus Kalite
Standartlarına uygun olmalıdır.
Katılımcıların seçimi ve hazırlanması,
Öğrenme çıktılarının tanımlanması,
Değerlendirilmesi ve tanınması,
Proje sonuçlarının paylaşılması gibi proje görevleri için somut
uygulamalarını kapsar.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmusquality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
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PROJE KURARKEN NELERE DİKKAT EDELİM?
Kapsayıcılık ve çeşitlilik
Proje yazarken ve yürüten kurum, personeline ve öğrencilere
hareketlilik fırsatları kapsayıcı ve eşit bir şekilde sunulmalıdırlar.
İş ve işlemleri kolaylaştırmaya teşvik etmelidir.
Proje faaliyetlerine katılacak öğrencilerin ve öğretmenlerin seçimi,
katılımcıların kişisel gelişim ve öğrenme ihtiyaçları kadar motivasyon,
liyakat gibi temel faktörleri de hesaba katmalıdır.

Hareketlilik faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması ve takibi boyunca,
gönderen kurum ve ev sahibi kuruluşlar, her katılımcı için maksimum
fayda ve etkiyi sağlamak için katılımcıları kilit kararlara dahil etmelidir.
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Çevresel açıdan sürdürülebilir ve sorumlu
uygulamalar
Katılımcıları arasında çevresel olarak sürdürülebilir ve sorumlu
davranışı teşvik etmeli, hareketlilik faaliyetlerinin çevresel ayak izini
ve Su ayak izi ( tükettiğimiz mal ve hizmetlerin üretimi için ihtiyaç

duyulan su miktarını ölçen temel göstergelerden biri) azaltmak veya
telafi etmek için hareket etmenin önemi konusunda farkındalık
yaratmalıdır. Bu ilkeler, özellikle sürdürülebilir seyahat yöntemlerini
teşvik etmek için Program tarafından sağlanan özel finansman
desteği kullanılarak, tüm Program faaliyetlerinin hazırlanmasına ve
uygulanmasına yansıtılmalıdır. Eğitim ve öğretim sağlayan kuruluşlar,
bu ilkeleri günlük işlerine entegre etmeli ve öğrencileri ve personeli
arasında bir düşünce yapısı ve davranış değişikliğini aktif olarak teşvik
etmelidir.
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Günümüzde sera gazı emisyonlarının yayılımlarının yıllık büyüme oranı,
durumun ciddiyetinin farkına vararak ve taviz vermeden, bir an önce
harekete geçmek için bizleri uyarıyor.
Birçok açıdan geç kalınmış olsa da hem günümüz dünyası hem de
geleceğimizi değiştirmek için hepimizin uygulayabileceği bazı
yöntemler mevcut. Bireysel karbon ayak izini düşürmek ve doğal
kaynaklara saygılı yaşayabilmek için izlenebilecek adımlar:
Ulaşım Tercihlerinizi Yenileyin
Karbon salınımına doğrudan neden olan fosil yakıt tüketiminin günlük
yaşamda en çok ortaya çıktığı alanlardan biri ulaşımdır. Ulaşım
alışkanlıklarınızı yenileyerek doğaya şaşırtıcı derecede katkı
sağlayabiliriz.
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Eğitim ve öğretimde dijital geçiş
Erasmus PROGRAMI kalite standartlarına uygun olarak,
yürütülürken dijital araçların ve öğrenme yöntemlerinin
kullanılmasını destekler.
Öğretim ve idari personel, derslerde dijital teknolojilerden
yararlanmak ve yönetimi dijitalleştirmek için dijital beceri eğitim
programlarından da yararlanabilir. (Selfi Projesi)
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FAALİYETLER: Personel hareketliliği
Fiziksel Hareketlilikler İçin,

Hareketlilik
Türleri

Uygun
katılımcılar



İşbaşı gözlem : (2 ila 60 gün)



Öğretmen görevlendirmeleri (2 ila 365 gün)



Kurslar ve eğitim (2 ila 30 gün) Kurs ücreti 10 gün ile sınırlandırılır.



Fiziksel hareketliliğe ek olarak, tüm personel hareketlilikfaaliyetleri sanal etkinliklerle
harmanlanabilir



Kurs seçimi ve eğitim başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır.



Aşağıdaki kalite standartları, başvuru sahiplerine kurs sağlayıcı seçimlerinde rehberlik
etmek için tasarlanmıştır:



https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards- Coursesunder-key-action-1-learning -mobility-bireyler_en

Öğretmenler, okul eğitimindeçalışan persone,l okul liderleri ve diğer tüm öğretim dışı eğitim
uzmanları
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FAALİYETLER: Personel hareketliliği
Başvuru
Kuralları

Uygun eğitim dışı personel, okullarda (öğretmen asistanları, pedagojik danışmanlar,

psikologlar vb.) Veya okul eğitiminde aktif olan diğer kuruluşlarda (örneğin okul
müfettişleri, danışmanlar, okul eğitiminden sorumlu politika koordinatörleri, vb.).

Katılımcılar, gönderen kuruluşta çalışıyor olmalı veya kuruluşun temel
faaliyetlerinin uygulanmasına yardımcı olmak için gönderen kuruluşla düzenli
olarak çalışmalıdır (örneğin, ücretli, sözleşmeli eğitmenler, uzmanlar veya
gönüllüler olarak).
Katılımcılaın şeffaf ve tutarlı bir uygulama oluşturacak şekilde gönderen kuruluş
ile bağını açıklayan görev belgesi, Ulusal Ajans tarafından doğrulamasına izin
verecek şekilde (örneğin bir iş veya gönüllü sözleşmesi, görev tanımı veya benzer
bir belge ile) belgelendirilmelidir.

Uygun Yerler Faaliyetler, bir Program Ülkesinde yurtdışında gerçekleştirilmelidir.
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Öğrenci hareketliliği
Okul öğrencilerinin grup hareketliliği (2 ila 30 gün, grup başına en az iki en
Hareketlilik fazla 10 öğrenci)
Türleri

Refakatçi öğretmenler faaliyetin tamamı boyunca öğrencilere eşlik eder.
Başka bir ülkedeki akranlarıyla birlikte öğrenerek zaman geçirebilir.


Öğrencilerin kısa süreli öğrenme hareketliliği (10 ila 29 gün).



Öğrencilerin uzun vadeli öğrenme hareketliliği (30 ila 365 gün)







Bir ortak okulda derslere girmek veya yurtdışındaki başka bir ilgili
kuruluşta staj yapabilirler.

Her katılımcı için bireysel bir öğrenme programı tanımlanmalıdır.
Katılan öğrenciler, gönderen okuldaki bir eğitim programına kaydolmalıdır

Fiziksel hareketliliğe ek olarak, tüm öğrenci hareketliliği etkinlikleri sanal
İZMİRetkinliklerle
İL MİLLİ EĞİTİMharmanlanabilir.
MÜDÜRLÜĞÜ


Öğrenci hareketliliği
Başvuru Kuralları Daha az fırsata sahip katılımcılar eğer, gerekçelendirilirse minimum 2 gün süre
ile hareketlilik organize edilebilir.

Uygun yerler

Faaliyetler, bir Program Ülkesinde yurtdışında bir ev sahibi okulda yapılmalıdır.
Başka bir yer faaliyetinde yapılabilmesi için içerik ve kalite yönünden
gerekçelendirilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, etkinlikler istisnai olarak ev sahibi okulun bulunduğu ülkeden
başka bir yerde veya bir AB Kurumunun merkezinde gerçekleşebilir.
Etkinlik yeri ne olursa olsun, etkinlik en az iki Program ülkesinden öğrencileri
içermelidir.
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Desteklenen diğer faaliyetler
Davetli uzmanlar (2 ila 60 gün)
Okullar, ev sahibi okulda öğretme ve öğrenmeyi geliştirmeye yardımcı olabilecek yurt dışından eğitmenler,
öğretmenler, politika uzmanları veya diğer nitelikli profesyonelleri davet edebilir. Örneğin, davet edilen
uzmanlar okul personeline eğitim verebilir, yeni öğretim yöntemlerini gösterebilir veya organizasyon ve
yönetimdeki iyi uygulamaların aktarılmasına yardımcı olabilir.
Eğitimde öğretmenleri ve eğitimcileri ağırlamak: (10 ila 365 gün)
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 (bu amaç için Erasmus + finansmanı için başvurabilir).

Başvuru
Kuralları

Her kurum bir başvuru döneminde en fazla 5 personele ev sahipliği yapabilir.
Hazırlık ziyaretleri: Kuruluşlar, hareketlilik gerçekleşmeden önce ev sahibi ortaklarına bir hazırlık ziyareti
düzenleyebilir. Hazırlık ziyaretleri bağımsız bir faaliyet değil, personel veya öğrencilerin hareketliliği için
destekleyici bir düzenlemedir. Her hazırlık ziyaretinin açık bir gerekçesi olmalı ve hareketlilik faaliyetlerinin
kapsayıcılığını, kapsamını ve kalitesini iyileştirmeye hizmet etmelidir. 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.
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Davetli uzmanlar, başka bir program ülkesinden okul eğitiminde ilgili uzmanlığa
sahip herhangi bir kişi olabilir.
Öğretmen ve eğitimcilere ev sahipliği yapmak, Gelen kişiler başka bir Program
Ülkesinde, bir öğretmen eğitim programından (veya benzer bir eğitim
programından) yakın zamanda mezun olmuş ya da kayıtlı olan eğitimciler için
mevcuttur.
Uygun katılımcılar Mezuniyetten 12 ay sonrasına kadar programa katılıma uygundurlar.. Katılımcıların
mezuniyet sonrası zorunlu kamu veya askerlik hizmetini yerine getirmeleri
durumunda, uygunluk süresi hizmet süresi kadar uzatılacaktır.
Hazırlık ziyaretleri, KA1 projenin organizasyonunda yer alan herhangi bir kişi
tarafından yapılabilir. İstisnai olarak, uzun dönem öğrenme hareketliliğinde yer
alacak öğrenciler ve herhangi bir faaliyet türünde daha az fırsata sahip katılımcılar
da, hazırlık ziyaretleri yapabilirler
UygunYerler

Program Ülkelerinde hazırlık ziyaretleri yapılabilir.
Eğitimde davet edilen uzmanların ve öğretmenler için yararlanıcı kuruluşun
bulunduğu yerdir. (konsorsiyum üyeleri dahil).
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ÖĞRENCİ VE PERSONELİN HAREKETLİLİĞİNE YÖNELİK KISA
DÖNEMLİ PROJELER
Erasmus+ 'dan yararlanmanın en basit bir yoludur.
Amaç: Kuruluşların birkaç etkinliği kolay bir şekilde düzenlemelerine
ve Programda deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.
Katılımcı sayısı ve proje süresi sınırlıdır.
Yalnızca bireysel kuruluşlar yapabilir.
Akredite kuruluşlar, Erasmus + finansmanına zaten kalıcı erişime
sahip oldukları için kısa vadeli projeler için başvuramazlar.
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UYGUNLUK KRİTERLERİ
(1) Okul öncesi, ilkokul veya ortaokul düzeyinde genel eğitim veren okullar
(2) Okul eğitimi alanında rolü olan diğer kuruluşlar ve bölgesel kamu otoriteleri,

Kimler
başvurabilir?

Ancak, okul eğitiminde Erasmus akreditasyonuna sahip kuruluşlar kısa vadeli projeler için
başvuramazlar.
Uygun ülkeler

Başvuru sahibi kuruluşlar bir Program Ülkesinde kurulmuş olmalıdır.

Başvuru nereye Başvurular, başvuran kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulur.
yapılır?
1. Tur: 11 Mayıs 12:00:00 (öğle vakti Brüksel saati)
Son başvuru
tarihleri

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

1. Tur: aynı yılın 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında
2. Tur: 1 Ocak ve bir sonraki yılın 31 Mayıs'ı arasında

Proje süresi

6 ila 18 ay arası
Uygulama
sayısı

İlk başvuru turu kapsamında kısa vadeli bir proje için hibe alan
kuruluşlar, aynı teklif çağrısının ikinci turu için başvuramazlar.
Arka arkaya beş çağrı yılı içinde, kuruluşlar okul eğitiminde kısa
vadeli projeler için en fazla üç hibe alabilirler. 2014-2020
döneminde alınan hibeler bu limite dahil değildir.
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UYGUNLUK KRİTERLERİ
Uygun faaliyetler
PERSONEL İÇİN:
İşbaşı gözlem (2 ila 60 gün)
Öğretmen görevlendirilmesi (2 ila 365 gün)
Kurslar ve eğitim (2 ila 30 gün)

OKUL ÖĞRENCILERI İÇIN:
Grup hareketliliği (2 ila 30 gün, grup başına en az iki öğrenci)
Öğrencilerin kısa süreli öğrenme hareketliliği (10 ila 29 gün)
Öğrencilerin uzun vadeli öğrenme hareketliliği (30 ila 365 gün)
DİĞER FAALİYETLER
Davetli uzmanlar (2 ila 60 gün)
Öğretmenleri ve eğitimcileri eğitimde ağırlama (10 ila 365 gün)
Hazırlık ziyaretleri

Başvuru Kuralları

Kısa vadeli bir proje başvurusu, hareketlilik faaliyetlerine en fazla 30 katılımcıyı
içerebilir.
Hazırlık ziyaretleri ve refakatçilerin katılımı bu sınıra dahil edilmeyecektir.
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ÖĞLE ARASI
1 SAAT MOLA
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE ÖLÇÜTLERİ
Toplam 100 puanın en az 60'ı ve
Üç ölçüt kategorisinin her birinde maksimum puan puanlarının en az yarısı alınmalıdır.
Değerlendirme Ölçütleri:

İlgi Düzeyi
(maksimum puan 30
puan)

Başvuru sahibinin profili, deneyimi, faaliyetleri ve
hedef öğrenci nüfusu okul eğitimi alanıyla ilgilidir
Proje önerisi, eylemin hedefleriyle ilgilidir.
Proje teklifi aşağıdaki özel önceliklerle ilgilidir:
Göçle gelenleri ve daha az deneyimli kuruluşları
desteklemek
Öğrencilerin uzun vadeli öğrenme hareketliliğindeki
katılımcıları desteklemek
Daha az fırsata sahip katılımcıları desteklemek
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Değerlendirme Ölçütleri

Proje tasarımının kalitesi
(maksimum puan 40 puan)

Proje hedefleri, personelinin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını açık ve somut bir şekilde
ele alma
Faaliyetler ve içerikleri proje hedeflerine ulaşmak için uygunluğu
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 (özellikle eTwinning) ve öğrenme yöntemlerinin
kullanımını içerir
Başvuru sahibi, hareketlilik faaliyetlerinin sonuçlarını kuruluşun normal
çalışmasına entegre etmek için somut ve mantıklı adımlar önermme

İzleme Faaliyetlerinin
kalitesi (maksimum puan
30 puan)

Başvuru sahibi, proje sonuçlarını değerlendirmek için uygun bir yol önerme
Başvuru sahibi, projenin sonuçlarını kurum içinde bilinmesini sağlamak, Sonuçları
diğer kuruluşlar ve halkla paylaşmak

Avrupa Birliği finansmanını kamuya açıklamak için somut ve etkili
adımlar önerme
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FİNANSMAN KURALLARI NELERDİR?
Bütçe
kategori

Kurumsal
Destek

Uygun maliyetler ve geçerli kurallar

Miktar

Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan
bağlantılı maliyetler. Katılımcı sayısına göre ödenir.

Grup hareketliliğinde: öğrenci başına 100 EUR,
grup başına maksimum 1000 EUR verilir.

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

Kurslar ve eğitim için personel hareketliliğinde katılımcı
başına: 350 EUR

Kurumsal destek, hem gönderen hem de ev sahibi
kuruluşlar tarafından yapılan masrafları kapsar (kurslar
ve eğitim için personel hareketliliği hariç). Alınan hibenin
bölünmesi iki kuruluş arasında kararlaştırılacaktır. Proje
maliyetlere katkıdır.

AKREDİTASYON PROJELERİNDE
Aynı tür aktivitelerde yüz katılımcıdan sonrası için 200
EUR

Davetli uzman başına: 350 EUR
Eğitimde barındırılan öğretmen veya eğitimci başına 350
EUR;

Öğrencilerin kısa vadeli öğrenme hareketliliği: : 350 Euro
İşbaşı gözlem: 350 EUR
Öğretmen görevlendirme personel hareketliliğğ: 350
Euro

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Katılımcıöğrencilerin uzun dönem hareketliliği: 500 EUR

FİNANSMAN KURALLARI NELERDİR?
Bütçe
kategori

Seyahat

Uygun maliyetler ve geçerli kurallar

Seyahat
Mesafesi

Seyahat

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

0 – 99 km

23 EUR

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1999 km

275 EUR

320 EUR

Kural: Seyahat mesafesine ve kişi
sayısına bağlıdır.

2000 – 2999 km 360 EUR

410 EUR

3000 – 3999 km 530 EUR

610 EUR

4000 – 7999 km 820 EUR
Başvuru sahibi, AB Komisyonu
tarafından desteklenen mesafe
8000 km or more 1500 EUR
hesaplayıcısını kullanarak başlangıç
yeri ile faaliyet yeri arasındaki hava
mesafesini belirtmelidir.
http://ec.europa.eu/programmes/era
smus-plus/tools/distance_en.htm
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Green
travel

FİNANSMAN KURALLARI NELERDİR?
Bütçe
kategori

Bireysel
Destek

Uygun maliyetler ve geçerli
kurallar
Faaliyet sırasında katılımcılar ve
refakatçiler için geçim maliyetleri.
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.

Category of
participants

Country
group1

Country
group 2

Country
group 3

Staff

90 - 180
EUR

80 - 160
EUR

70 - 140
EUR

School pupils

40 - 80
EUR

35 - 70
EUR

30 - 60
EUR

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

Kural: kişi sayısına, kalış süresine ve Taban ücret, faaliyetin 14. gününe kadar
ev sahibi ülkeye göre değişir.
ödenebilir. Faaliyetin 15. gününden itibaren
ödenecek oran taban oranın% 70'ine eşit
olacaktır. Ödenecek oranlar en yakın tam
Euro'ya yuvarlanacaktır.
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EK BİLGİ
Projelerde Refakatçi 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.
Ülke grupları
1. ülke grubu: Norveç, Danimarka, Lüksemburg, İzlanda, İsveç, İrlanda, Finlandiya,
Lihtenştayn;
2. ülke grubu: Hollanda, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya,
Kıbrıs, Yunanistan, Malta, Portekiz;
3. ülke grubu: Slovenya, Estonya, Letonya, Hırvatistan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti,
Litvanya, Türkiye, Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti, Sırbistan
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Uygun maliyetler ve geçerli kurallar

Bütçe

Miktar

kategori
Gerçek maliyetlere dayalı ek destek gerektiren daha
az fırsata sahip katılımcılar için hareketlilik
faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili maliyetlerdir.
Birim maliyetlere katkıdır.
Kural: daha az fırsata sahip katılımcı sayısına göre
ödenir
Dahil etme
desteği

100 EUR her bir
katılımcı için

Daha az fırsata sahip katılımcılarla ve refakatçileriyle
doğrudan bağlantılı ek maliyetler (bu katılımcılar için bütçe
kategorileri "Seyahat" ve "Bireysel destek" yoluyla bir hibe
talep edilmediği takdirde seyahat ve geçimle ilgili gerekçeli Uygun
maliyetler dahil).
Maliyetlerin 100%
Finansman mekanizması: gerçek maliyetler.
Tahsis kuralı: talep, başvuru sahibi tarafından
gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından
onaylanmalıdır.
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Bütçe

Uygun maliyetler ve geçerli kurallar

Miktar

Bir hazırlık ziyaretine katılım için seyahat ve geçim
masraflarını kapsayan maliyetler.

Her ziyarette en fazla üç
katılımcı ile katılımcı başına
575 EUR

kategori
Hazırlık
Ziyaretleri

Tahsis kuralı: katılımcı sayısına göre.

Kurs Ücretleri

Kurslar ve eğitimler için kayıt ücretlerini kapsayan
maliyetler.
Kural: Faaliyetin süresine bağlıdır.

Katılımcı başına günlük
80 EUR;
Bir personel üyesi maksimum
800 alabilir.
Bir hibe sözleşmesinde kurs
ücretlerinde EUR biriminden
olmalıdır.
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Bütçe

Uygun maliyetler ve geçerli kurallar

Miktar

Faaliyetleri sırasında çalışmak veya eğitim almak
için kullanacakları dili geliştirmesi gereken
katılımcılara dil öğrenme materyalleri ve eğitim
sağlamanın maliyetleri.

31 günden daha kısa hareketlilikteki personel
hariç olmak üzere

kategori

Dil Desteği Kuralı: katılımcı sayısına göre.

Çevrimiçi Dil Desteği için uygun olan katılımcı
başına 150 EUR.
Grup hareketliliğindeki öğrencilere bireysel dil
desteği sağlanmamaktadır.

Ek olarak: öğrencilerin uzun vadeli öğrenme
hareketliliğinde katılımcı başına 150 EUR
İstisnai
Masraflar

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
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Finansal teminat maliyetleri: uygun maliyetlerin% 80'i

Pahalı seyahat masrafları: uygun seyahat masraflarının%
80'i

ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ ONLINELANGUAGE SUPPORT (OLS)
Program ülkesi yüksek öğretim öğrencileri, program ülkeleri arasında
3-12 ay yurtdışında eğitim için hareketliliğe devam eden veya
2-12 ay süreyle staj yapan öğrenciler Yurtdışında eğitim veya öğretim için
hareketliliğe devam eden mesleki eğitim ve öğretim öğrencileri (VET)
Erasmus + veya Avrupa Dayanışma Kolordusu gönüllülük faaliyeti yürüten
genç gönüllüler (2-12 ay) OLS, tüm Avrupa resmi dilleri için mevcuttur:
Dil desteği için uygunluk kuralları hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen
Program Kılavuzuna bakın.
Çevrimiçi Dil Desteği
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support
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Erasmus + Programı Başvurunuza başlamadan önce, lütfen
kuruluşunuzun Ulusal Ajanslar tarafından yönetilen Erasmus +
faaliyetlerine katılmak için gerekli olan Organizasyon Kimliği (OID)
olup olmadığını kontrol edin.
Organizasyon Kimliğiniz kayıp ise Kurum adınız ile aratabilirsiniz
veya
Erasmus + ve Avrupa Dayanışma Birliği ECAS platformunu
kullanarak yeni bir organizasyon kimliği alabilirsiniz:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisationregistration
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PROJE KONULARI
Avrupa Birliği Hakkında Farkındalık
Kültürlerarası, kuşaklar arası ve sosyal uçurumun
kapatılması
Kariyer rehberliği
Eğitim kurumları ve iş dünyası arasında işbirliği
Yeni, yenilikçi veya ortak müfredat veya kurslar
oluşturmak
Yaratıcılık, sanat ve kültür
Demokrasi ve kapsayıcı demokratik katılım
Dezavantajlı kırsal ve kentsel alanların geliştirilmesi
Dijital içerik, teknolojiler ve uygulamalar
Dijital güvenlik
Dijital beceriler ve yeterlilikler
Engelliler
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı
İstihdam edilebilirlik
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PROJE KONULARI
İşletme, endüstri, KOBİ'ler ve girişimcilik
Girişimci öğrenme - girişimcilik eğitimi
Çevre ve iklim değişikliği
Avrupa kimliği, vatandaşlığı ve değerleri
Yeşil beceriler
Yeşil ulaşım ve hareketlilik
İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü
Dahil etme, eşitliği ve ayrımcılık yapmamayı teşvik etme
Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT)
Öğretmenler, eğitmenler ve diğer eğitim personeli için ilk
ve sürekli eğitim
Bölgeler arası işbirliği
Uluslararası ilişkiler ve kalkınma işbirliği
Anahtar Yeterlilik geliştirme
Medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele
Yeni öğrenme ve öğretme yöntemleri ve yaklaşımları
Açık ve uzaktan eğitim
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PROJE KONULARI
Beceri uyumsuzluğunun üstesinden gelmek ve işgücü piyasasının
ihtiyaçlarını ele almak
Fiziksel ve zihinsel sağlık, esenlik
Okuldan erken ayrılmanın ve eğitimde başarısızlığın önlenmesi
Irkçılığın ve ayrımcılığın önlenmesi
Radikalleşmeyi önlemek
Zorbalığın önlenmesi
Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek
Kalite güvencesi
Mülteci ve göçmenlerin kabulü ve entegrasyonu
Tanınma, şeffaflık, sertifikasyon
Romanlar ve / veya diğer azınlıklar
Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM)
Sosyal yardım ve refah
Eğitim kurumlarının sosyal sorumluluğu
Coğrafi uzaklığın üstesinden gelmek ve kırsal alanları dahil etmek
Yabancı dil öğretimi ve öğrenimi
Iş temelli öğrenme
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AKREDİTASYON

2021-2027 yılları arasında faaliyet gösterecek olan Erasmus akreditasyon programına
Müdürlüğümüz dahil olmuştur. Onaylanan Erasmus Akreditasyonları ile
özellikle daha önce Programa katılmamış veya deneyimlerini arttırmak isteyen İlimizdeki kuru
eramus faaliyetlerini kısa veya daha uzun dönemde uygulamaları için fırsat sunulacaktır.
İzmir MEM Uluslararasılaşma Strateji ve Yabancı Dil Stratejimiz gereğince
Kurumlarımızın uluslararası boyutta gelişimlerinin sağlanması,eğitim kalitesinin artırılması
21. Yy becerileri ile dontılmış bireyler yetiştirlmesi için hizmet sunulacaktır.
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2019-2023 Eğitim Vizyon Belgesi Stratejik Hedef 2. 3.de belirtildiği gibi
İzmir MEM en önemli Akreditasyon Hedefimiz:
Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini ve
uluslararası öğrenci-öğretmen hareketliliğini artırmaktır.
Bu nedenle geleceğe yönelik planladığımız konsorsiyumlarda Erasmus+ Programına
dahil olmamış kurumlarımızın ihtiyaçlarına yönelik, AB fon kaynaklarından en üst
seviyede yararlanabilmeleri ve uluslararası hareketlilik programlarına yönelik
farkındalıklarının artırılmasını sağlamak, öğretmenlerimizin, İdarecilerimizin ve
öğrencilerimizin yurt dışı deneyimi fırsatlarını kazanmaları en büyük hedefimizdir .

Okullarımızda personel ve öğrenci hareketliliklerini 5 yıllık süre zarfında kademeli
olarak arttırmak.
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Yurtdışı hareketliliklere katılan kurumlarımız ihtiyaç duydukları alanlarda yurt dışı
yapılandırılmış kurslar, işbaşı gözlem faaliyetleri, staj, öğrenci hareketlilikleri ve yurt
dışı işletmelerde eğitimlere katılarak faaliyet bitiminde kendileri adına hazırlanacak
Europass Hareketlilik Belgesi ile yurt dışı hareketlilik faaliyetlerinde edindikleri beceri
ve yeterlilikler kayıt altına almış olacaktır. . Bu belgeler katılımcıların gelecekteki
mesleki vizyonları için yeni fırsatlar yaratarak onlara yüksek bir motivasyon
sağlayacaktır. Ayrıca, Europass CV lerine eklenecektir.
Yurtdışı hareketlililerine katılması planlanan öğrenici ve personelimizin hareketlilik
öncesi dil hazırlığı yapması şartı konacaktır. Dil hazırlığı kapsamında faaliyetin içeriği
gözetilerek gerekli dil seviyelerine gelmeleri sağlanacaktır. Katılımcılar dil hazırlık
sonrası sertifikalandırılacaktır. Bu kapsamda; halk eğitim merkezlerinin ücretsiz ing
kurslarından,gerekirse özel öğretim kurumlarından (kurumsal destek vasıtasıyla)
yararlanmaları konusunda il milli eğitim müdürlüğü olarak planlama ve takibinden
sorumlu olacağız.
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Teşekkür Ederim!
NURCAN ARI
İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
e-mail: nurcanari@hotmail.com
Tel:0 5325997315
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