T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
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• Ülke Merkezli Faaliyetler
http://ua.gov.tr
• Merkezi Faaliyetler
http://eacea.ec.europa.eu

twitter.com/ulusalajans
facebook.com/ulusalajans

Sorularınız İçin

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

Bu broşür Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan katkıyla hazırlanmıştır. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

Comenius Programı

EĞİTİM, HAYATBOYU
SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR!
Eğitim
ve
Öğrenim

Eğitim ve Kültür

EĞİTİM, HAYATBOYU
SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR!

Hedef Kitlesi

Program / Faaliyetler

Başvuruyu Kim Yapar?

Gençler,
Gençlik Liderleri,
Gençlik Çalışanları

Gençlik Programı

Resmi olmayan gençlik grupları,
STK’lar,
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar,
Kamu kuruluşları,
Okullar ve üniversiteler

Üniversite Öğrencileri,
Akademik Personel,
İdari Personel

Erasmus

Okul Eğitimi Personeli (Öğretmenler,
İdareciler),
Öğrenciler,
Öğretmen Adayları,
Okullar,
Okul Eğitiminden Sorumlu Bölgesel / Yerel
Makamlar

Comenius Okul Ortaklıkları,
Comenius Bölgesel Ortaklıkları,
Comenius Hazırlık Ziyaretleri,
Comenius Asistanlığı
(Bireysel/Kurumsal),
Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti,
Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği

Okullar, il milli eğitim müdürlükleri, öğretmen
adayları, öğretmenler ve okul idarecileri

Mesleki Eğitimle İlgili Kişiler,
Temel Mesleki Eğitim Almakta Olanlar,
Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler,
Çalışanlar ve İş Arayanlar

Leonardo da Vinci Hazırlık Ziyaretleri ve
İrtibat Seminerleri,
Hareketlilik,
Ortaklıklar ve Yenilik Transferi

Mesleki eğitimle ilgili tüzel kişiliğe sahip resmi
ya da özel kuruluşlar

Yetişkinler (Örgün Eğitim Dışında Olanlar),
Yetişkin Eğitimi Personeli

Grundtvig

Yetişkin eğitimi ile ilgili hizmet sunan her tür
kamu ve sivil kurum ve kuruluşlarda çalışan
eğitimciler veya bu alanda gönüllü hizmet
sunan bireyler

Eğitim Yöneticileri ve Karar Alıcılar

Çalışma Ziyaretleri

Kurum yöneticileri, genel eğitim ve mesleki
eğitim yöneticileri

Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları

Okulumuz
Avrupa
standartlarına
ulaşacak!

İlk öğretmenlik
deneyimimi
Avrupa’da
yaşayacağım!

Meslek
hayatıma
yeni bir boyut
kazandıracağım!

Farklı bir deneyim için…
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Hayatboyu
Öğrenme
Programı Nedir?
Hayatboyu Öğrenme Programı, kişisel, toplumsal, sosyal bilgilerin, becerilerin ve yeterliliklerin geliştirilmesi
amacıyla hayat boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetlerini içermektedir.
Okul öncesi, ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerimizden yetişkinlere, mesleki eğitim okullarındaki
stajyerlerden üniversite öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan eğitim profesyonellerine
kadar herkes için eğitim ve öğretimde gelişme imkanları sunan program, tüm bunlar için karşılıksız mali
katkı sağlamaktadır.

Comenius (Okul Eğitimi) Programı
Comenius Programı, genel olarak, okul eğitiminde kaliteyi artırmayı ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi
hedefleyen bir Hayatboyu Öğrenim Programı’dır.
Bu amaç doğrultusunda Comenius Programı, öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil
çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmaya imkan sağlayan, iş birliğini güçlendiren, aktif bir
Avrupa vatandaşı olma yolunda bireylerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri
edinmelerine destek veren faaliyetler düzenlemektedir.

Uluslararası iş birliğiyle, eğitimde kalite
Ülkeler arası iş birliğini geliştiren, okul eğitimi alanında çalışan personelin mesleki gelişimine katkıda
bulunan çalışmaları destekleyen program, Avrupa dillerinin öğretilmesinin yaygınlaştırılmasını teşvik
etmekte ve kültürlerarası diyalog konusunda etkili çalışmalara imkan sağlamaktadır.

Comenius Programı, okullar ve öğretmen yetiştiren
kurumlar arasında uluslararası iş birliğini , pedagojik
metotlar ve materyaller geliştirmeyi, okulların
idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin
uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını
hedeflemektedir.

Program Hedefleri
.
.
.

Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası iş birliğini ve değişimi
teşvik etmek,
Pedagojik metodlar ve materyaller geliştirmek,
Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta
yaygınlaştırılmasını desteklemek,

.

Eğitimde fırsat eşitliği konusunda gelişmeleri desteklemek,

.

Yabancı dil olarak Avrupa dillerinin öğretiminde kaliteyi arttırmak,

.

Dil öğretmenlerinin pedagojik yeteneklerini geliştirmek,

.

Engellilere öncelik vermektir

Programdan Kimler Yararlanabilir?
.
.
.

Okul Ortaklıkları

Program en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu
kurumlardaki idareciler, eğitimciler ve öğrencileri kapsamaktadır.
Comenius Programı, bireysel ve kurumsal olarak gerçekleştirilebilecek pek çok faaliyeti
kapsamaktadır. Her bir faaliyetin farklı süreleri ve hibeleri bulunmaktadır.
Programa başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır.

Okul Ortaklıkları, ekip çalışması, sosyal beceriler, proje faaliyetlerini planlama ve yürütme ile bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanılmasında öğrencilerle, öğretmenlerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı
olmaktadır. Ayrıca, farklı ülkelerden okullarla bir ortaklık içinde yer alarak, öğrenci ve öğretmenlerin yabancı
dillerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkan vermektedir.
Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının katıldığı okul ortaklıkları iki yıl sürmektedir. Okul
ortaklıkları çatısı altında, çok taraflı ve iki taraflı okul ortaklıkları yer almaktadır.
Çok Taraflı Okul Ortaklıkları için biri AB üyesi olmak üzere en az üç ülkeden ortakların bir araya gelerek
ortaklık yapısının oluşması gerekmektedir. Bu ortaklık kapsamında, farklı ülkelerdeki öğrenci ve
öğretmenlere ortak ilgi alanındaki bir veya daha fazla konuda birlikte çalışma fırsatı sunulmaktadır.
İki Taraflı Okul Ortaklıkları, biri AB üyesi olan iki ülkeden ortakların bir araya gelerek ortaklık yapısının
oluşturulması gerekmektedir. Bu faaliyet iki okul arasında yakın iş birliği sağlayarak öğrencilerin farklı dillerde
konuşabilme motivasyonunu ve kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Belli bir konu üzerinde öğrenci ve
öğretmenlerin birlikte çalışmalarını ve sınıf değişimini gerektirmektedir.

Programla ilgili detaylı bilgi için
www.ua.gov.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Ortak bulmak için başkanlığımızdan hibe alarak, İrtibat Seminerleri’ne
veya ortaklar bulunmuş ise potansiyel ortaklar ile bir araya gelmek üzere
Hazırlık Ziyaretleri’ne başvurulabilmektedir.
Başvurular, yılda bir kez Başkanlığımıza yapılmaktadır.

Başvuru esnasında istenen
belgeler ve başvuru esasları için
www.ua.gov.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği

Bölgesel Ortaklıklar

Comenius Okul Ortaklıkları yürütmüş veya yürütmekte olan okulların 14 yaş ve üstü öğrencilerinin 3 ay ile
10 ay (azami 1 akademik yıl) arasında bir eğitim süresini yurt dışında bir okulda ve ev sahibi bir ailenin
yanında ikamet ederek geçirmesine imkan sağlayan bir faaliyettir.

Comenius Bölgesel Ortaklıkları’nın temel hedefi; okul eğitimi alanında görev ve sorumluluğu olan yerel ve
bölgesel kuruluşlar arasındaki ortaklaşa çalışmaları ve bölgeler arası iş birliğini destekleyerek, eğitimde
Avrupa boyutunu güçlendirmektir.

Faaliyet, öğrencilere Avrupa’da bir öğrenim
tecrübesi sunarak, onların Avrupa kültürlerinin
ve dillerinin çeşitliliğini anlamalarına ve kişisel
gelişimleri için gerekli olan becerileri
kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

İki yıl süre ile yapılan Bölgesel Ortaklıklar, biri AB üyesi olmak kaydıyla, iki ülke kuruluşunun ortaklığı ile
yapılmaktadır. Ortak bulmak için Başkanlığımızdan hibe alarak, İrtibat Seminerleri’ne veya ortaklar
bulunmuş ise bu ortaklarla bir araya gelmek üzere Hazırlık Ziyaretleri’ne başvurulabilmektedir.
Başvurular, yılda bir kez Başkanlığımıza yapılmaktadır.

Başvurular, yılda bir kez Başkanlığımıza
yapılmaktadır.

Başvuru esnasında istenen
belgeler ve başvuru esasları için
www.ua.gov.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Başvuru esnasında istenen
belgeler ve başvuru esasları için
www.ua.gov.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Proje Destek Faaliyetleri

Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti

Hazırlık Ziyaretleri: Comenius Programı kapsamında sunulacak projelere hazırlık yapmak amacıyla
kuruluşlara proje ortaklarını daha yakından tanımaları, çalışma planı hazırlamaları ve başvuru formu ile
diğer gerekli dokümanları birlikte doldurmaları için sağlanan bir imkandır.

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlamaktadır. Amacı,
personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde en az beş gün, en fazla altı hafta eğitim almasını
sağlayarak, okul eğitiminin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmaktır.

İrtibat Seminerleri: Comenius Programı kapsamında sunulacak projelere ortak bulma araçlarından biridir.
Bu seminerlere kuruluşları adına katılan kişiler, projelerini diğer katılımcılara sunarak projelerine ortak
arayabilir veya diğer katılımcıların projelerine ortak olabilmektedirler.

Comenius Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti kapsamında başvurusu kabul edilen yararlanıcılara gidiş-dönüş
seyahat ve vize masrafları, kurs ücreti, gidilecek ülkeye ve kalınacak süreye göre harcırah ile gerekli
görüldüğünde yabancı dil hazırlık masrafları için hibe desteği sağlanmaktadır.

Bir hazırlık ziyaretine ya da irtibat seminerine aynı kuruluştan en fazla bir kişi katılabilir. Çok özel durumlarda
(fiziksel engel vb.), gerekçelendirilme şartıyla iki kişi katılımı için başvuru yapılabilir.

Comenius Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti kapsamında bir yılda üç başvuru dönemi mevcuttur.
Başvurular, Başkanlığımıza yapılmaktadır.

En fazla beş gün süren Hazırlık Ziyareti Faaliyetleri’ne katılacaklara, gidiş-dönüş seyahat ve vize masrafları
ile gidilecek ülkeye ve kalınacak süreye göre harcırah olarak belli miktarlarda hibe sağlanır.
Başvurular, Başkanlığımıza yapılmaktadır.
Başvuru esnasında istenen
belgeler ve başvuru esasları için
www.ua.gov.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Başvuru esnasında istenen
belgeler ve başvuru esasları için
www.ua.gov.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Eğitim, bir etkileşimdir!
Comenius Asistanlığı

Hizmet İçi Eğitim Kursu Düzenlemek

Comenius Asistanlığı, öğretmen adaylarının Avrupa'daki eğitim kurumlarında gerçekleştirdikleri bir faaliyettir.
Öğrenci ve eğitimci etkileşimini ülkeler arası bir boyuta taşıyan Comenius Asistanlığı ile öğretmen adayları
farklı bir Avrupa ülkesinde öğretme ve öğrenme konusundaki yeteneklerini geliştirirken, yabancı bir dil ile
tanışmakta, farklı yaşam tarzlarıyla tanışırken kendi kültürünü tanıtmakta ve konuk olduğu ülkenin eğitim
sistemini yakından inceleyerek birikimini ve tecrübesini artırmaktadır.

Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında Avrupa Komisyonu merkezli bir proje veya ağ ürünü
olarak bir Hizmet İçi Eğitim Kursu düzenlenebilmektedir.

Faaliyete, eğitim fakültelerinin 3. ve 4. sınıfında okumakta olan öğrenciler ile mezun olduğu halde kadrolu
ataması yapılmamış olan öğretmen adayları başvurabilmektedir. Eğitim Fakültesi mezunu olmayanların
başvuru yapabilmesi için pedagojik öğretmenlik sertifikasının bulunması gerekmektedir. Comenius Asistanı
misafir etmek isteyen kurumlar da ev sahibi olarak başvuru yapabilirler.

Kurs düzenlemek isteyen yasal kurum/kuruluşların,
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) ülkelerinden
birinde yerleşik olması, okul eğitimi alanında hizmet
içi eğitim konusunda tecrübeli olması, çok uluslu
gruplarla çalışma deneyimi olması, söz konusu
eğitim faaliyetini gerçekleştirebilecek mali ve teknik
yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.

On üç ile kırk beş hafta arasında değişen süre boyunca asistanlık yapacak eğitmenlere hibe desteği
sunulmaktadır.
Başvurular, yılda bir kez Başkanlığımıza yapılmaktadır.

Başvuru esnasında istenen
belgeler ve başvuru esasları için
www.ua.gov.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Başvuru esnasında istenen
belgeler ve başvuru esasları için
www.ua.gov.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.

EĞİTİM, HAYATBOYU
SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR!
Merkezi Faaliyetler
Merkezi faaliyetlerde başvuru, seçim ve sözleşmelerle ilgili süreçlerin tamamı Eğitim ve Kültür Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Yürütme Ajansı (The Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency) tarafından yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
adresini ziyaret edebilirsiniz.

