
Merkezi Proje 
Nedir?
Erasmus+ Programı, yurt dışında eğitim, öğretim, staj, 
profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik 
aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini destekleyen 
AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe 
programıdır. 

Avrupa Dayanışma Programı gençlerin kendi ülkelerinde 
veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde 
gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde 
bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları 
karşılamayı hedefleyen bir Avrupa Birliği girişimidir.

Programlarda ülke merkezli ve merkezi olmak üzere 
farklı faaliyetler yer almaktadır. Merkezi projeler, Avrupa 
Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne bağlı 
olarak çalışan ve merkezi Brüksel’de bulunan Eğitim, 
İşitsel-Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından 
yürütülür. Bu çerçevede, merkezi projelerin başvuruları 
Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapılırken, ülke 
merkezli başvurular AB üyesi ya da programla ilişkili 
üçüncü ülkelerde bulunan ulusal ajanslara yapılmaktadır.
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Erasmus+ 
Öğretmen 
Akademileri
Bu eylemin genel amacı, öğretmen eğitiminde Avrupa 
ve uluslararası bir bakış açısı geliştirecek Erasmus+ 
Öğretmen Akademileri kurmak için öğretmen eğitimi 
ve öğretim sağlayıcıları arasında Avrupa ortaklıkları 
oluşturmaktır. Bu Akademiler çok dilliliği, dil bilincini 
ve kültürel çeşitliliği benimseme, AB’nin eğitim 
politikasındaki öncelikleri doğrultusunda öğretmen 
eğitimini geliştirme ve Avrupa Eğitim Alanının 
hedeflerine ulaşma amacındadır.

Eğitim ve 
Öğretimin Diğer 
Alanlarında Jean 
Monnet
AB’nin amaçları ve işleyişi hakkında bilgi edinmek; 
aktif vatandaşlık ve ortak özgürlük, hoşgörü ve 
ayrımcılık yapmama değerlerini teşvik etmek gibi 
hedeflerinin yanı sıra hem genel eğitimde hem de 
mesleki eğitimde AB’nin ve kurumlarının işleyişinin 
daha iyi anlaşılmasını teşvik etmek ve AB ile ilgili 
yaygın bilgi eksikliğini ve pek çok diğer konuyu ele 
almak amaçlanmaktadır. Jean Monnet Öğretmen 
Eğitimi ve Jean Monnet Avrupa Birliği’ni Öğrenme 
Girişimleri alt faaliyetlerine ev sahipliği yapar.

Jean Monnet 
Politika 
Münazaraları
Yükseköğretim ve Diğer Eğitim 
ve Öğretim Alanları

Eğitim ve öğretimin diğer alanlarındaki Jean Monnet 
Ağları kapsamında iyi uygulamaları paylaşmayı, 
hem içerik hem de metodolojilere ilişkin deneyimleri 
paylaşmayı ve Avrupa konularının öğretiminde bilgi 
birikimi oluşturmayı amaçlayan okullar ve mesleki 
eğitim kurumları ağlarının oluşturulmasını ve 
geliştirilmesini teşvik etme amacındadır.


