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Yetişkin Eğitimi Alanındaki
Erasmus+ Destekleri
Erasmus+ Programı, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 yılları
arasında uygulanacak yeni programdır.
Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı, programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi
alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluşlar arasındaki işbirliğinin
güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Hedef kitlesi en genel anlamıyla, yetişkin
eğitimi hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler,
eğitimciler/öğretmenler ve öğrenicileri kapsamaktadır. Yaygın eğitim kurumları
başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve
bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, cezaevleri,
müzeler, kütüphaneler gibi kuruluşlar ülkeler arası ortaklıklar kurarak birlikte
çalışabilmektedirler.

Neler Yapılabilir?
Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu
faaliyet ile yetişkin eğitimi kuruluşlarının personeli yurtdışında bir öğrenme
deneyimi sunan hareketlilik projelerinde aşağıdaki faaliyetlerden bir veya daha
fazlasını gerçekleştirebilirler.
• Eğitim/Öğretim Görevlendirmesi: Yetişkin eğitim kuruluşunun personeline
yurtdışındaki bir ortak kuruluşta eğitim veya öğretim sunma fırsatı sağlayan bir
faaliyettir.
• Personel Eğitimi: Yetişkin eğitimi personelinin yurtdışında mesleki gelişimine
yönelik bir kurs veya eğitim faaliyetine katılması ya da işbaşı eğitimi/izleme
yapmaları faaliyetidir.

Stratejik Ortaklıklar

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği Ana Eylemi (Key Action 2, KA2) altında
yer alan bu faaliyet, kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya ululararası düzeyde
yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması
amacıyla, program üyesi ülkelerin kuruluşları arasındaki stratejik işbirliği ve
ortaklık projelerini desteklemektedir. Bu başlık altında desteklenen bazı örnek
faaliyetler:
• Ortak kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik
faaliyetler,
• Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına
yönelik faaliyetler,
• Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin
tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler,
• Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler,
• Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler.
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Nasıl Yapılabilir?
Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Kimler Başvurabilir? Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe
başvurusu yapamazlar. Başvurular, Programa üye ülkelerden birinde bulunan
uygun katılımcı kuruluşlar tarafından yapılır.
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? Faaliyetin süresi, seyahat süreleri hariç 2 günden
2 aya kadar olabilir. Hareketlilik faaliyeti, Programa üye ülkelerden birine
gerçekleştirilmelidir.
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 yer alan resmi ve özel
kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir.
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 değişmektedir.
Başvuru Nereye Yapılır? Başvuru, koordinatör kurum tarafından tüm ortaklar
adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların kendi
ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur.
Başvuru Ne Zaman Yapılır? Başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde
koordinatör 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+

