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Mesleki Eğitim Alanındaki
Erasmus+ Destekleri
Erasmus+ Programı, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 yılları
arasında uygulanacak yeni programdır.
Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı, mesleki eğitimde öğrenim görenlerin
istihdam edilebilirliğini ve becerilerini artırmayı, Avrupa ekonomisinin rekabet
gücüne katkıda bulunmayı, mesleki eğitim alanında güçlendirilmiş Avrupa
işbirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Neler Yapılabilir?
Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu
faaliyet, temel mesleki eğitimlerine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim
fırsatlarını artırmayı ve eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için
ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Ayrıca programın, mesleki eğitim personelinin (mesleki eğitimden sorumlu
personel, öğretmen, idareci) iş pratiği bilgisi elde etme, mevcut bilgilerini
güncelleme veya pedagojik becerilerini artırmak da hedefleri arasında yer
almaktadır. Bu başlık altında desteklenen bazı örnek faaliyetler:
• Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma
temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmaları,
• Mesleki eğitimden sorumlu personelin bir işletme veya eğitim kurumunda
çalışması, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik yapması veya bir eğitim ve
öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesi gibi temel faaliyetleri
içermektedir.
• Kamu kurumları, özel kuruluşlar, STK’lar gibi tüzel kişiliğe sahip tüm kurum ve
kuruluşlar.

Stratejik Ortaklıklar

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği Ana Eylemi (Key Action 2, KA2) altında
yer alan bu faaliyet mesleki eğitim sağlayıcıları ile yerel/bölgesel iş dünyası
arasında uluslararası işbirliğini hedeflemektedir. Bu başlık altında desteklenen
bazı örnek faaliyetler:
• Mesleki eğitim ve öğretim ile yine mesleki eğitim ve öğretimdeki rehberlik,
danışmanlık iyi uygulama ve yeniliklerin paylaşımı,
• Mesleki eğitim ve öğretim alanındaki yeni eğitim ve öğretim materyal ve
metotlarının temini,
• Mesleki eğitim ve öğretim kuruluşları ile paydaşlar (işletmeler, sosyal ortaklar,
yerel/bölgesel otoriteler, STK) arasında uzun süreli ve yapılandırılmış işbirliğinin
geliştirilmesi,
• Farklı örgün ve yaygın eğitim ve öğretim ve gençlik sektörleri arasında bilginin
paylaşılması ve köprü oluşturulabilmesi için sektörler arası işbirliği.
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Nasıl Yapılabilir?
Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği
Kimler Başvurabilir? Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları, yerel, bölgesel ve
ulusal düzeydeki kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’lar, özel kuruluşlar,
meslek örgütleri. Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe
başvurusunda bulunamazlar.
Proje Süresi Ne Kadardır? Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü
çerçevesinde ve başvuru aşamasında seçilmek koşulu ile proje süresi 1 veya 2
yıl olabilir.
Faaliyetin Süresi Ne Kadardır? Mesleki Eğitim Öğrencileri için 2 haftadan 12 aya
kadar; Mesleki Eğitim Personeli için 2 günden 2 aya kadardır.
Başvuru Nereye Yapılır? Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu
ülkedeki Ulusal Ajansa yapılır. Türkiye’de bu kurum Türkiye Ulusal Ajansı’dır.
Başvuru Ne Zaman Yapılır? Başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde
başvuran kuruluş tarafından 17 Mart 2014 tarihine kadar Brüksel saati ile öğle
12.00’ye kadar Türkiye saati ile 13:00’e kadar, www.ua.gov.tr adresinde detayları
belirtilen on-line başvuru aracına yüklenmelidir. Başvuruların ayrıca çıktı olarak
gönderilmesine gerek yoktur.

Stratejik Ortaklıklar
Kimler Başvurabilir? Program üyesi ülkelerde yerleşik resmi ve özel tüm kurum
kuruluşlar başvurabilir.
Proje Süresi Ne Kadardır? Projeler, 2 veya 3 yıl sürelidir. Süre, projenin hedefine
ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında
seçilmelidir.
Eğitim, Öğretim, Öğrenim Aktiviteleri İçeren Faaliyetlerin Süresi Ne Kadardır?
Faaliyetlerin süresi, faaliyetin türüne göre 5 gün-12 ay arasında degismektedir.
Başvuru Nereye Yapılır? Başvuru, koordinatör kurum tarafından tüm ortaklar
adına koordinatörün bulundugu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların kendi
ulusal ajanslarına basvuru formu göndermesine gerek yoktur.
Başvuru Ne Zaman Yapılır? Başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde
başvuran kuruluş tarafından 30 Nisan 2014 tarihine kadar Brüksel saati ile öğle
12.00’ye kadar Türkiye saati ile 13:00’e kadar, www.ua.gov.tr adresinde detayları
belirtilen on-line başvuru aracına yüklenmelidir. Başvuruların ayrıca çıktı olarak
gönderilmesine gerek yoktur.

Detaylı Bilgi:
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ile herkes için ERASMUS+

