Tanımı



Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim
desteği sağlar.

Amacı



Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya
kadar eğitim almasını sağlayarak, okul eğitiminin kalitesinin
artırılmasına yardımcı olmak,



Katılımcıların pratik öğretme beceri ve bilgilerini geliştirmeleri ve
Avrupa okul eğitimi hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarını
teşvik etmek.

Faaliyet Türleri Nelerdir?


En az 5 tam iş günü süren, konusu, eğitici ve katılımcı profili açısından

güçlü bir Avrupa odağına sahip yapısal bir kursa katılım,



Bir okulda veya okul eğitiminde yer alan ilgili bir organizasyonda (örn.

STK, kamu otoritesi) işbaşı izleme/yerleştirme,



Comenius Ağı, Comenius Çok Taraflı Projeleri veya okul eğitimi alanında

faaliyet gösteren bir Avrupa kuruluşu tarafından organize edilen ve yukarıda
bahsedilen hedeflere ulaşmaya yardımcı olacağı düşünülen bir Avrupa
konferansına veya seminerine katılım.

Faaliyet Süreleri





Faaliyet en fazla 6 haftaya kadar sürebilir.
Kurs kapsamındaki bir faaliyete katılım asgari 5 tam iş günü sürmelidir.
Diğer eğitim türlerine katılım daha kısa sürebilir.

Faaliyetin Gerçekleşebileceği Ülkeler



Kişinin kendi ülkesi hariç olmak üzere, programa dahil ülkelerden
birinde bu faaliyet gerçekleştirilebilir.



Programa Dahil Ülkeler:

• AB üyesi ülkeler
• EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve
İsviçre)

• Türkiye, Hırvatistan

Kimler Yararlanabilir? -1
Okul eğitimi (örgün eğitim) alanında görev yapan eğitim personeli:

 Öğretmenler (okul öncesi ve mesleki eğitim dahil) ve bu öğretmenlerin eğiticileri
(üniversitelerin eğitim fakültelerinde ders veren öğretmenler),

 Okul müdürleri ve yardımcıları,
 Kültürler arası eğitimde yer alan veya göçmen işçiler ve gezginlerin çocukları ile
çalışan personel,

 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle çalışan personel,
 Risk altındaki öğrencilerle çalışan personel (uzlaştırıcılar, rehberler ve sokak
çocuklarının eğitimcileri),

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanları/öğretmenler,
 Müfettişler,
 Ulusal otoritelerin takdirindeki diğer eğitim personeli.

Kimler Yararlanabilir? -2



Salt yabancı dil eğitimi kursları için
Aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler yararlanabilir :

 Yabancı dil haricindeki bir dersi yabancı dil aracılığı ile vermekle yükümlü öğretmenler,

 Halihazırda yabancı dil dışında bir ders okutmakla yükümlü iken yabancı dil
öğretmenliğine atanan veya kendi dersinin yanı sıra yabancı dil öğretmekle görevlendirilen
öğretmenler,

 Comenius proje ortaklığına katılan bir okulda görev yapan ve ortaklığın çalışma dilinde
eğitim almak isteyen personel,

 Az konuşulan ve öğretilen dillerden birinde eğitim almak isteyen öğretmenler.
Okulda Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği’nden sorumlu olup bu faaliyeti
gerçekleştirmeleri için gerekli olan dilde eğitim almak isteyen öğretmenler.

Mali Destek Tutarı ve Kapsamı



Mali destek kapsamı:
 seyahat, vize, dil hazırlık masrafları (Yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesini
amaçlayan faaliyetlere katılımda dil hazırlık hibesi ödenmez ve azami 150 €’dur),

 kurs/seminer/konferans ücreti (günlük azami 150 € aşmamak kaydıyla en
fazla 1500 €)

 faaliyet süresine göre hesaplanacak harcırah
(Bkz. Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2013 Ulusal Teklif Çağrısı Tablo COM-4)
Başvuru sahibinin hibe talebi dikkate alınmakla beraber, hibe tutarı gidilecek ülkenin
uzaklığı, yurtdışında kalınacak süre, faaliyetin niteliği ve sağlanacak katma değer dikkate
alınmak suretiyle Merkez tarafından takdir edilir.



Takdir edilen hibe tutarı, faaliyet öncesinde %80 ve faaliyet sonrasında %20 olmak üzere iki
aşamada ödenir.

Ulusal İdari Tedbirler
1. 2011, 2012 ve 2013 Ulusal Teklif Çağrısı dönemlerinde Comenius Hizmet İçi
Eğitim faaliyeti kapsamında hibe alarak faaliyetten yararlanmış olan başvuru
sahiplerine ait başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. Aynı başvuru döneminde sadece bir başvuru yapılabilir; birden fazla başvuru
yapılması durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

3. Başvuru formuna ek olarak sunulması gereken belgeler;
 Salt Dil Öğrenim Kursları hariç (bkz. LLP Guide 2013 Part II.b), başvuru
sahiplerinin dil yeterlilik puanlarını gösteren ulusal veya uluslararası belgelerini
başvuruları ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

 Başvuru sahibinin çalışmakta olduğu okul yasal temsilcisinden alacağı
 resmi izin yazısı
 Kurs organizatörü tarafından ön kayıt yapıldığına dair teyit belgesi
 Başvurulacak olan hizmet içi faaliyetine ait içerik ve program

Ulusal idari tedbirlere ek olarak, başvuruların geçerli olabilmesi için
internet sayfamızda yayınlanan uygunluk kriterlerinin de eksiksiz
olarak tamamlanması gerekmektedir !

2013 Yılı Ulusal Öncelikleri
 Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders veren
genel branş öğretmenleri yabancı dil öğreten öğretmenlere göre
önceliklidir (10 puan fazla verilecektir).

 Okul öncesi ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren
örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler önceliklidir
(5 puan fazla verilecektir).

Dil Belgesi
Dil yeterlilik belgelerini başvuruları ile birlikte göndermeyen başvuru sahiplerinin
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Salt Dil Öğrenim Kurslarına başvuracak başvuru
sahiplerinden dil yeterlilik belgesi talep edilmemektedir (bkz. LLP Guide 2013 Part
II.b).
Salt Dil Öğrenim Kursları hariç başvuru sahiplerinin başvuruları ile birlikte
sunmaları gereken son beş yıla (2008 yılı ve/veya sonraki tarihli) ait dil puanı
belgesi, KPDS: 70 (en az) olarak belirlenmiştir. KPDS 70 puanına denk gelen diğer
yabancı dil puan ve belgelerinin denklik puan değerlerine Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın (YÖK) internet adresi olan www.yok.gov.tr Yabancı Dil Eşdeğerlilik
sayfasından veya doğrudan http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ linkinden
ulaşılabilmektedir. KPDS dışında dil belgesine sahip başvuru sahiplerinin, başvuru
öncesinde kendi durumlarına ilişkin denk belgeler için söz konusu siteyi kontrol
etmeleri gerekmektedir.
Not: ÜDS Belgesi de son beş yıla ait olmak ve en az 70 puanına sahip olmak üzere
geçerlidir.

2013 Başvuru Dönemleri
SON BAŞVURU TARİHİ

FAALİYET DÖNEMİ

1. Başvuru Dönemi:

16 OCAK 2013

01 Mayıs 2013- 31 Ağustos 2013

2. Başvuru Dönemi:

30 NİSAN 2013

01 Eylül 2013 - 31 Aralık 2013

3. Başvuru Dönemi:

17 EYLÜL 2013

01 Ocak 2014 - 30 Nisan 2014

DİKKAT:

DİKKAT:

İlgili başvuru döneminin Son başvuru
tarihine uygun olup olmadığını belirlemek
için esas alınan tarih başvurunun
postaya/kargoya verildiği tarih ya da mesai
saatlerinde Merkez evrak kayıt birimine
elden teslim edilen gündür.
Son başvuru tarihinden sonra
gönderilecek başvurular ve belgeler
geçersiz olacaktır.

Her başvuru döneminde, sadece belirtilen
tarih aralığındaki faaliyetler için başvuru
alınacaktır. Bu kurala uymayan başvurular,
geçersiz sayılacaktır.

