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 GRUNDTVIG PROGRAMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK
PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

lC o m e n i u s  E r a s m u s  L e o n a r d o d a V i n c i  G r u n d t v i gl l
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Grundtvig, mesleki 
eðitim dýþýnda her çeþit  
yetiþkin ve yaygýn eðitim 
üzerine odaklanýr. Yaygýn 
eðitim içindeki öðrenici, 
öðretmen, eðitmen ve 
diðer personelle yetiþkin 
eðitimi alanýndaki eðitim 
kurumlarý ve bu tür 
eðitim fýrsatlarý sunan 
kuruluþlarý hedefler. 
Yaygýn eðitim kurumlarý 
baþta olmak üzere sivil 
toplum kuruluþlarý, 
araþtýrma merkezleri, 
danýþmanlýk ve 
bilgi/iletiþim kuruluþlarý 
ile özel kuruluþlar, 
yüksek öðrenim 
kurumlarý vs. ülkeler 
arasý ortaklýklar, Avrupa 
projeleri ve aðlar kurarak 
birlikte çalýþabilirler.

Grundtvig  (Yetiþkin Eðitimi)  Programý
Bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluþan gereksinimleri karþýlamak ve yetiþkin kiþilere 
yaþamlarý boyunca, bilgi ve niteliklerini geliþtirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarýný 
artýrmak ve toplumda meydana gelen deðiþikliklere uyum saðlamalarýný amaçlayan bir programdýr.
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Grundtvig Programý Nedir?
Grundtvig Programý 2000 yýlýnda yürürlüðe girmiþ ve Hayatboyu Öðrenme 
Programýnýn altýnda faaliyet gösteren bir yetiþkin eðitimi veya baþka bir ifadeyle 
yaygýn eðitim programýdýr. Program, temel eðitimini tamamlamýþ ya da 
tamamlayamamýþ yetiþkin kiþilere, zihinsel açýdan saðlýklý kalmalarý ve istihdam 
olanaklarýný artýrmalarý için bilgi ve becerilerini geliþtirme fýrsatlarý sunar.

Programdan 27 üye ülke, 3 EFTA ülkesi ile Türkiye yararlanmaktadýr. 
Makedonya pilot dönemde olup, bazý alt faaliyetlerden yararlanabilmektedirler.

Grundtvig Programýna Kimler Katýlabilir?
Program, temel eðitimini tamamlamýþ ya da tamamlayamamýþ yetiþkin kiþilere, 
yetiþkin eðitiminin herhangi bir alanýyla ilgili faaliyet yürüten her tür kurum ve 
kuruluþa açýktýr.

Grundtvig Programýnda Süreler ve Hibeler Nasýldýr?
Grundtvig Programý, bireysel ve kurumsal olarak gerçekleþtirilebilecek pek çok 
faaliyeti kapsar. Her bir faaliyetin farklý süreleri ve hibeleri bulunmaktadýr.

Grundtvig Programýna Baþvurular Nasýl Yapýlýr?
Ülke merkezli tüm faaliyetlerin baþvurularý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý 
Merkezi'ne yapýlmaktadýr.

Grundtvig Programý

Programýn Amaçlarý
 Avrupa'nýn yaþlanan nüfusunun 
eðitim problemine çözüm bulmak, 
yetiþkinlere bilgi ve niteliklerini 
artýrmalarý için imkanlar 
saðlanmasýna yardýmcý olmak, tüm 
Avrupa'da yetiþkin eðitiminde yer 
alan kiþilerin becerilerinin artýrýlmasý, 
eriþebilirliðinin iyileþtirilmesi ve 
sayýsýnýn artýrýlmasý, 2013 yýlýna 
kadar en az 7000 kiþinin 
hareketliliðini desteklemek, tüm 
Avrupa'da yetiþkin eðitiminde yer 
alan kuruluþlar arasýnda iþbirliðinin 
kalitesini ve  sayýsýný artýrmak, 
yetiþkin eðitimine  katýlmalarý için 
kendilerine alternatif fýrsatlar vermek 
amacýyla, baþta yaþlýlar ve temel 
nitelikleri kazanamadan eðitimlerini 
yarýda býrakanlar olmak üzere 
deðiþik sosyal gruplardan ve 
marjinal sosyal çevrelerden gelen 
kiþilere yardýmcý olmak. 
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"Ben de baþlarda herkese 
ulaþamayacaðýmý düþündüðüm 
için karamsarlýk içindeydim. 
Þimdi anlýyorum ki tek bir 
öðrencim için bile bir þeyleri 
deðiþtirebildiðim zaman bir 
hayatý da deðiþtirmiþ 
oluyorum."

A. Projeler

1. Öðrenme Ortaklýklarý

Grundtvig Öðrenme Ortaklýklarý, yetiþkin eðitimi alanýnda faaliyet gösteren kuruluþlar 
arasýndaki iþbirliði faaliyetleridir. Öðrenme Ortaklýklarý projeleri, sürece odaklanýr ve kendi 
eðitim faaliyetlerine Avrupa iþbirliðini katmak isteyen kuruluþlarýn katýlýmýný geniþletmeyi 
amaçlar.

Kimler Katýlabilir?
Tüzel kiþiliði olan ve yetiþkin eðitiminin herhangi bir alanýyla ilgili faaliyet yürüten her tür 
kuruluþ baþvurabilir. Bir Öðrenme Ortaklýðý projesi en az 3 farklý ülke kuruluþunun ortaklýðý 
ile yapýlabilir. Bu ülkelerden biri mutlaka AB üyesi olmalýdýr.

Faaliyetin Süresi Nedir?
Öðrenme Ortaklýklarý 2 yýl süre ile yapýlabilmektedir.

Faaliyete Verilen Hibeler Ne Kadardýr?
Öðrenme Ortaklýðý projeleri için farklý hareketlilik türlerine göre farklý miktarlarda hibe 
verilir:
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Hareketlilik (kiþi) sayýsý    Hibe miktarý (€)*
   4       8.500

  8    12.500
12       16.500

              24 (en az 16'sý öðrenici olmalýdýr) 25.000

Hareketlilik, yurtdýþýna yapýlacak seyahati ifade etmektedir. Baþvuru sahipleri, yapacaklarý 
projenin faaliyetlerine göre bu dört seçenekten birini seçebilirler. Hareketlilik sayýsýna göre hibe 
alabilirler. Proje sahibi kuruluþ Merkez Baþkanlýðýna projenin birinci yýlýnýn sonunda bir ara rapor 
ve proje bitiminde de bir nihai rapor sunarak proje kapsamýnda öngörülen tüm faaliyetler ile 
yurtdýþý hareketliliklerin gerçekleþtirildiðini kanýtlamakla yükümlüdür.

Hibe miktarlarý her sene deðiþtiðinden, baþvuru yapýlan yýla ait Hayatboyu Öðrenme Programý 
Ulusal Teklif Çaðrýsýndan takip edilmelidir.

Baþvuru Nasýl Yapýlýr?
Baþvurular yýlda bir kez (genellikle Þubat ayýnda) Merkez Baþkanlýðýna yapýlýr. Öðrenme 
Ortaklýðý projeleri birden fazla ülke kuruluþunun ortaklýðý ile yapýlmaktadýr. Ortaklýk yapýsýnda, biri 
AB üyesi ülke olmak üzere en az 3 ülkenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Ortak bulmak için 
Merkezimizden hibe alarak Ýrtibat Seminerlerine ve ortaðýnýzý belirledikten sonra Hazýrlýk 
Ziyaretlerine katýlabilirsiniz.
Ortak bulma, baþvuru esnasýnda istenen belgeler ve baþvuru esaslarý için  adresini 
inceleyiniz.

www.ua.gov.tr

Grundtvig Programý* Miktarlar deðiþebilmektedir. Geçerli miktarý öðrenebilmek için lütfen 

Hayatboyu Öðrenme Programý’nýn ilgili yýla ait Ulusal Teklif  Çaðrýsý’na bakýnýz.
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2. Gönüllü Projeleri

Bir kuruluþun baþka bir Avrupa ülkesinden bir kuruluþla birlikte yaptýklarý iki taraflý projelerdir. Gönüllü projelerinin 
amacý, 50 yaþ üstü profesyonel kiþilerin tecrübelerinden ve bilgi birikimlerinden istifade edebilmek için bu kiþilerin 
her iki kuruluþ arasýnda karþýlýklý olarak gönüllü deðiþimidir. Gönüllülüðe katýlacak 50 yaþ üstü kiþilerin projeyi yapan 
kuruluþlarda çalýþýyor olmalarý gerekmemektedir.

Kimler Katýlabilir ve Süresi Ne kadardýr?
Tüzel kiþiliði olan ve eðitimin herhangi bir alanýyla ilgili faaliyet yürüten ve kar amacý gütmeyen her tür kuruluþ 
baþvurabilir. Gönüllü Projeleri en az 2 farklý ülke kuruluþunun ortaklýðý ile yapýlabilir. Bu ülkelerden biri mutlaka  AB 
üyesi olmalýdýr. Gönüllüler 3-8 hafta  arasýnda yurt dýþýnda gönüllü hizmeti verebilirler.

Faaliyete Verilen Hibeler Ne Kadardýr?
Gönüllü Projeleri için saðlanan hibe miktarý aþaðýdaki kalemleri kapsar: 
1.Gönüllülerin yurtdýþýna gönderilmesi için gerekli organizasyon masraflarý. 
2.Yurtdýþýndan gelecek gönüllü kiþilerin ev sahibi kuruluþta aðýrlanmalarý için gerekli organizasyon masraflarý. 
3.Yurtdýþýna gidecek gönüllü kiþilerin seyahat sigortasý, vize ve seyahat masraflarý. 
4.Yurtdýþýndan gelecek misafir gönüllü kiþilerin konaklama, iaþe-ibate masraflarý

Baþvuru Nasýl Yapýlýr? 
Baþvurular yýlda bir kez AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi'ne yapýlýr. Baþvuru esnasýnda istenen belgeler 
ve baþvuru esaslarý için  adresini inceleyiniz. www.ua.gov.tr
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Grundtvig Programý

Hazýrlýk Ziyaretleri

Hazýrlýk Ziyaretleri, Program kapsamýnda sunulacak projelere (Grundtvig Öðrenme Ortaklýklarý, 
Grundtvig Gönüllü Projeleri ve Merkezi Projelere) hazýrlýk yapmak amacýyla kuruluþlara, proje ortaklarýný 
daha yakýndan tanýmalarý, çalýþma plâný hazýrlamalarý ve baþvuru formu ile diðer gerekli dokümanlarý 
birlikte doldurmalarý için program ülkelerinden birisinde bir araya gelmelerini saðlayan bir imkândýr  
Hazýrlýk Ziyaretlerini potansiyel ortaklar kendi aralarýnda organize ederler. 

Kimler Katýlabilir ve Süresi Ne Kadardýr?
Bir Hazýrlýk Ziyaretine ayný kuruluþtan en fazla bir kiþi katýlabilir. Çok özel durumlar gerekçelendirildiði 
takdirde iki kiþi katýlabilir. Faaliyete kuruluþu temsil etmek üzere bir çalýþan katýlabilir. Ziyaretin süresi en 
fazla 5 gündür.

Ne Kadar Hibe Saðlanýr? 
Hazýrlýk Ziyareti yapacak kiþilere gidecekleri ülkenin uzaklýðýna, yurtdýþýnda kalýnacak süreye göre 
seyahat, harcýrah ve özel ihtiyaçlar gibi masraflarý karþýlamak üzere belli miktarlarda hibe saðlanýr. 

Baþvuru Nasýl Yapýlýr? 

Baþvurular  Hazýrlýk Ziyareti baþlama tarihinden 45 gün öncesidir. Baþvuru esnasýnda istenilen belgeler 
ve baþvuru esaslarý için  adresini inceleyiniz. www.ua.gov.tr

3. Proje Destek Faaliyetleri
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Ýrtibat Seminerleri

Ýrtibat Seminerleri Program kapsamýnda sunulacak projelere (Grundtvig Öðrenme Ortaklýklarý, 
Grundtvig Gönüllü Projeleri ve Merkezi Projeler) için kullanýlan ortak bulma araçlarýndan biridir. 
Ýrtibat Seminerleri AB Komisyonu'nun desteði ile ulusal ajanslar tarafýndan düzenlenen ve yetiþkin 
eðitimi ile ilgili farklý konularda yapýlan ve birçok ülkeden kuruluþ temsilcisinin katýldýðý resmi 
toplantýlardýr. 

Kimler  Katýlabilir ve Süresi Ne Kadardýr? 
Bir Ýrtibat Seminerine ayný kuruluþtan en fazla bir kiþi katýlabilir. Çok özel durumlar 
gerekçelendirildiði takdirde iki kiþi katýlabilir. Faaliyete kuruluþu temsil etmek üzere bir çalýþan 
katýlabilir. Ziyaretin süresi en fazla 5 gündür.

Ne Kadar Hibe Saðlanýr?
Ýrtibat Seminerine katýlacak kiþilere gidecekleri ülkenin uzaklýðýna, ve seminerin süresine göre 
seyahat, seminer ücreti (package cost) ve özel ihtiyaç sahibi kiþiler için ek ödemeler gibi belli 
miktarlarda hibe saðlanýr.

Baþvuru Nasýl Yapýlýr? 
Baþvuru esnasýnda istenilen belgeler ve baþvuru esaslarý için  adresini inceleyiniz. www.ua.gov.tr
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Grundtvig Programý

B. Bireysel Faaliyetler

1. Hizmet Ýçi Eðitim Faaliyetleri

Yetiþkin eðitimi veren eðitimciler ile yetiþkin eðitiminin herhangi bir alaný ile ilgili profesyonel çalýþma yapan kiþilerin (örneðin 
yöneticiler, danýþmanlar, rehberler vb.) yurtdýþýnda bir kursa katýlmasýdýr.

Yurt Dýþýnda Nasýl Bulunur?
Yurtd ýþ ýndak i  kurs lar  AB Komisyonu 'nun yönet t ið i  b i r  kurs  ver i  tabanýnda top lanmýþt ý r  ve 

 internet adresinden ulaþýlabilir. Bunun dýþýnda, veri tabanýnda olmadýðý 
halde gerekli þartlarý taþýyan baþka kurslara da katýlmak mümkündür. Veri tabanýnda olmayan kurslarýn uygunluðunu 
Merkez Baþkanlýðýndan  öðrenebilirsiniz. 

Faaliyetin Süresi Nedir?
Hizmet içi eðitim kurslarý en az 5 gün  en fazla 6 hafta olabilir.

Faaliyete Verilen Hibeler Ne Kadardýr?
Gidiþ-dönüþ tüm seyahat masraflarý, vize masraflarý ve yurtdýþý çýkýþ harcý, kurs ücreti, iaþe-ibate (konaklama ve yeme-
içme) masraflarý için kalýþ süresi ve gidilen ülkeye göre deðiþen miktarlarda harcýrah, yabancý dil hazýrlýk masraflarý için 
Merkez Baþkanlýðýnýn  belirlediði miktar,katýlacak kiþi dezavantajlý ise ek masraflarý (refakatçilerin eþlik etmesi gibi) ödenir.

Baþvuru Nasýl Yapýlýr?
Grundtvig  hizmet içi kurslarýna yýlda üç defa baþvuru yapýlabilir. Bu dönemler her yýl deðiþebilmekle birlikte genellikle Ocak, 
Nisan ve Eylül'dür. Baþvuru esnasýnda istenen belgeler ve baþvuru esaslarý için  adresini inceleyiniz.

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ 

www.ua.gov.tr
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2. Çalýþma Gruplarý

Çalýþma Gruplarý, yurtiçinde yapýlan ve en az 3 farklý ülkeden 10-20 arasýnda kiþiyi kýsa 
süreli etkinlikler için bir araya getiren bir faaliyettir. Programýn amacý, eðitimci olmayan ve 
profesyonel bir mesleði bulunmayan kiþilere yurtdýþýna çýkma imkâný vererek onlarýn 
kiþisel geliþimleri ve öðrenme gereksinimlerini karþýlayarak bilgi ve becerilerini baþkalarý ile 
paylaþma ve yenilikçi, çok uluslu öðrenim deneyimleri kazanmalarý için bir araya 
getirmektir.

Kimler Katýlabilir?
Bu faaliyette Çalýþma Grubunu organize eden kuruluþ ve çalýþma grubuna katýlan birey 
olmak üzere iki taraf vardýr. Çalýþma Grubu organize etmek için tüzel kiþiliði olan ve eðitimin 
herhangi bir alanýyla ilgili faaliyet yürüten her tür kuruluþ baþvurabilir.

Bireysel olarak yurtdýþýndaki bir Çalýþma Grubuna katýlmak için profesyonel kiþiler dýþýnda 
herkes katýlabilir. Profesyoneller ise öðrenci olarak kendi mesleki sahalarý dýþýndaki 
gruplara katýlabilirler. Çalýþma Gruplarýna, ev sahibi ülke katýlýmcýlarý hariç en az 3 farklý 
ülkeden toplamda en az 10, en çok 20 kiþi katýlabilir.

Faaliyetin Süresi Nedir? 
Çalýþma Grubu en az 5, en fazla 10 çalýþma günü olabilir.

"Her insan dünyaya 
bir þeyleri 
deðiþtirmek için 
gelir. Anahtar 
cümle belkide bu."
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Grundtvig Programý

Faaliyete Verilen Hibeler Ne Kadardýr?

Çalýþma Gruplarý için organizatör kuruluþa:
a. Organizasyon masraflarý,
b. Çalýþma Grubunun süresine baðlý olarak yurtdýþýndan katýlan her bir kiþi için 

seyahat masraflarý ile iaþe-ibate masraflarý,
c. Katýlýmcýlarýn yabancý dil, kültürel ve pedagojik hazýrlýk masraflarý için Merkez 

Baþkanlýðýnýn  belirlediði miktar,
d. Katýlacak kiþi dezavantajlý ise ek masraflar (refakatçilerin eþlik etmesi gibi) 

ödenir.

Baþvuru Nasýl Yapýlýr?
Çalýþma Grubu baþvurularý yýlda bir defa ve genellikle Þubat ayýnda yapýlýr. Baþvuru 
esnasýnda istenen belgeler ve baþvuru esaslarý için  adresini inceleyiniz www.ua.gov.tr
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3.  Asistanlýk

Yetiþkin eðitimi veren eðitimciler, yetiþkin eðitiminin herhangi bir alaný ile ilgili profesyonel 
çalýþma yapan kiþiler (örneðin yöneticiler, danýþmanlar, rehberler vb.) veya gelecekte bu 
alanda görev alacak kiþilerin veya yetiþkin eðitimi ile ilgili akademik çalýþma yapan 
kiþilerin yurtdýþýnda bu alanda faaliyet gösteren bir kuruluþta Grundtvig Asistaný olarak 
görev yapmasýdýr. 

Faaliyetin Süresi Nedir?
Grundtvig  Asistanlýðý'nýn süresi en az 13 hafta ve en fazla 45 hafta olabilir.

Faaliyete Verilen Hibeler Ne Kadardýr?    
Tüm seyahat ve vize masraflarýný içeren ve iaþe-ibate (konaklama ve yeme-içme) 
masraflarý için kalýþ süresi ve gidilen ülkeye göre deðiþen miktarlarda harcýrah, yabancý 
dil, kültürel ve pedagojik hazýrlýk masraflarý için Merkez Baþkanlýðýnýn  belirlediði miktar, 
katýlacak kiþi dezavantajlý ise ek masraflarý (refakatçilerin eþlik etmesi gibi) ödenir.

Baþvuru Nasýl Yapýlýr?
Grundtvig Asistanlýðýna yýlda bir defa baþvuru yapýlabilir. Son baþvuru tarihi her yýl 
deðiþebilmekle birlikte genellikle Mart ayýdýr. Baþvuru esnasýnda istenen belgeler ve 
baþvuru esaslarý için adresini inceleyiniz.www.ua.gov.tr 
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Grundtvig Programý

4. Ziyaret ve Deðiþimler

Yetiþkin eðitimi veren eðitimciler, yetiþkin eðitiminin herhangi bir alaný ile ilgili profesyonel çalýþma yapan kiþiler 
(örneðin yöneticiler, danýþmanlar, rehberler vb.) veya gelecekte bu alanda görev alacak kiþilerin ve yetiþkin eðitimi 
ile ilgili akademik çalýþma yapan kiþilerin yurtdýþýnda bu alanda faaliyet gösteren bir kuruluþta gözlem, ziyaret, 
iþbaþý eðitimi, staj gibi faaliyetler yapmak üzere veya konferans, seminer gibi etkinliklere katýlmalarýna imkân 
saðlayan bir faaliyettir.

Faaliyetin Süresi Nedir?
Faaliyet en az 1 gün,  en fazla 12 hafta olabilir.

Faaliyete Verilen Hibeler Ne Kadardýr?
Faaliyet kapsamýnda kiþilere ödenen hibe þunlarý kapsar:
a. Vize masraflarý ve yurtdýþý çýkýþ harcý dahil gidiþ-dönüþ tüm seyahat masraflarý,
b.Ýaþe-ibate (konaklama ve yeme-içme) masraflarý için kalýþ süresi ve gidilen ülkeye göre deðiþen   
miktarlarda harcýrah,
c. Yabancý dil, kültürel ve pedagojik hazýrlýk masraflarý için Merkez Baþkanlýðýnýn belirlediði miktar,
d. Katýlacak kiþi dezavantajlý ise ek masraflarý (refakatçilerin eþlik etmesi gibi) ödenir.

Baþvuru Nasýl Yapýlýr?
Grundtvig Ziyaret ve Deðiþimleri faaliyetine yýlda üç defa baþvuru yapýlabilir. Bu dönemler her yýl deðiþmekle 
beraber genellikle Ocak, Mayýs ve Eylül aylarýdýr. Baþvuru esnasýnda istenen belgeler ve baþvuru esaslarý için 

 adresini inceleyiniz.www.ua.gov.tr
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C. Diðer Faaliyetler

Hizmet Ýçi Eðitim Kursu Düzenlemek

Yaygýn eðitim veren eðitim kuruluþlarýnýn bu kurslarýný uluslararasý katýlýmcýlara açmalarý için 
AB'nin Grundtvig hizmetiçi kurs veri tabanýna girmeleri mümkündür. Bunun için kuruluþlarýn, bu 
kurslarýný  internet sitemizde yayýnlanan kriterlere uygun hale getirmeleri ve 
onaylanmak üzere Merkez Baþkanlðý'mýza baþvurmalarý gerekmektedir. Baþvuru için herhangi 
bir son baþvuru tarihi bulunmamaktadýr. Yýlýn herhangi bir döneminde  baþvuru yapýlabilir.
Grundtvig hizmetiçi kurs veri tabanýna giren kurslara tüm program ülkelerindeki potansiyel 
katýlýmcýlar baþvurma imkâný bulurlar ve en önemlisi bu kursa katýlmak için kendi ulusal 
ajanslarýndan hibe alabilirler. Kursu düzenleyen kuruluþlar katýlýmcýlardan kurs ücreti alabilirler.

www.ua.gov.tr
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Merkezi faaliyetlerde baþvuru, seçim ve sözleþmelerle ilgili süreçlerin tamamý AB Komisyonu 
Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðüne baðlý olarak çalýþan Eðitim, Ýþitsel Görsel Medya ve Kültür 
Yürütme Ajansý(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA) tarafýndan 
yürütülür. Genel kural olarak projeye dahil ortaklardan biri koordinatör olarak görev yapar ve 
Komisyona karþý projeden sorumludur )

Grundtvig  Çok Taraflý Projeler
Avrupa deðerlerine uygun somut ve yenilikçi sonuç ve ürünlerin  alýnabilmesi için deðiþik 
ülkelerden katýlan kurum/organizasyonlar birlikte çalýþarak, bilgi ve deneyimlerini 
paylaþmaktadýrlar. Bu stratejik alanda pilot uygulamalarý ve yüksek kalitede öðretim araçlarýnýn 
da üretilmesini içerir. Bu tür projeler yetiþkin eðitimi alanýnda Avrupa boyutunu güçlendirmeyi 
hedefler.

Grundtvig Çok Taraflý Aðlar
Bunlar geniþ kapsamda yetiþkin eðitiminde rol alan aktörlerin birbirleri arasýndaki baðýn 
kuvvetlendirilmesi, kalitesinin artýrýlmasý, yetiþkin eðitimi alanýnda faaliyetlerin 
görünürlülüðünün ve Avrupa boyutunun artýrýlmasýný hedefler ve hayatboyu öðrenme 
fýrsatlarýnýn daha geniþ kapsamda bilinmesi ve vatandaþlara ulaþýlabilir hale getirilmesine 
yardýmcý olur.

Destekleyici Faaliyetler
Grundtvig Programýnýn amaçlarýna ulaþmayý saðlayacak her türlü destekleyici faaliyet.

(http://eacea.ec.europa.eu 

Grundtvig Programý

D. Merkezi Faaliyetler

Executive Agency



AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM 
VE GENÇLÝK
PROGRAMLARI 
MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

Ülke Merkezli Faaliyetler : 

Ortak bulmak için : 

Haber ve duyurular için:

Proje örnekleri 

Merkezi Faaliyetler :

http://www.ua.gov.tr

http://partnersearch.ua.gov.tr

http://twitter.com/ulusalajans

http://hezarfen.ua.gov.tr

http://eacea.ec.europa.eu 

SORULARINIZ ÝÇÝN:
Ýnternet:
e-posta:
                  
Tashih :
Halkla Ýliþkiler Koordinatörlüðü

Basým:
Alka Matbaacýlýk

Avrupa Birliði’nin finansmaný ile 
basýlmýþtýr. 

Aralýk 2009, 2.000  Adet basýlmýþtýr.

www.ua.gov.tr
bilgi@ua.gov.tr

lC o m e n i u s  E r a s m u s  L e o n a r d o d a V i n c i  G r u n d t v i gl l

Eðitim
ve
Öðretim

Nikoli Severin
Grundtvig (1783-1872) 

Programýna adýný veren 
Nordik geleneði olan "hayat için öðrenme" 
felsefesinin kurucusu olarak bilinir. Kurduðu 
halk okullarý ile eðitimin hayat boyunca ve 
tüm vatandaþlara açýk olmasýný saðlamýþtýr.

Grundtvig,bir  
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