TEMATİK ALANLAR

Kuruluşunuz mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve
dünyadaki genç ve yetişkinlere kariyerlerinde
başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileri
öğretmek için ulusötesi işbirliği ile mi ilgileniyor?
Ortaklarınızı bulun ve size destek sağlayacak
Erasmus+ fonlarına başvurun!
Kapasite geliştirme projeleri, sürdürülebilir sosyo-ekonomik
kalkınmanın bir faktörü olarak, Erasmus+ Programı ile ilişkisi
olmayan üçüncü ülkelerdeki mesleki eğitim kurumlarının ve
sistemlerinin ilgililiğini, erişilebilirliğini ve cevap verebilirliğini
geliştirmeyi amaçlamaktadır.

AMAÇLAR:
Eylem, özellikle aşağıdaki hususları gerçekleştirecektir:

•
•
•
•
•
•
•
•

Mesleki eğitimin (ortaya çıkan) yerel iş piyasası fırsatlarına
uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Erasmus+ Programı ile ilişkisi
olmayan üçüncü ülkelerdeki mesleki eğitim sistemi ve iş dünyası
arasındaki bağlantıları artırmak;
Uyumu sağlayabilmek için, mesleki eğitim profilleri ile
yerel/bölgesel/ulusal stratejiler ve özellikle Avrupa Birliği
eylemleri tarafından desteklenen becerilere göre belirlenen
öncelikler arasındaki bağlantıyı artırmak;
Mesleki eğitim sağlayıcılarının özellikle yönetim, idare, dahil
etme, kalite güvencesi, yenilik ve uluslararasılaştırma
alanlarında kapasitelerini artırmak;
Personel, yönetici, karar alıcılar ve kıdemli öğretmenlerin iş
piyasası ve mesleki eğitimi birbirine yaklaştıran yaklaşımlara
erişimlerini desteklemek;
Mesleki eğitim öğretmenlerinin ve eğiticilerinin bilgilerini ve
teknik, yönetimsel ve pedagojik becerilerini geliştirmek;
Öğretmenlerden/eğiticilerden, mesleki eğitim öğrenicilerinden ve
özellikle de özel sektördeki çalışanlardan alınan girdiyi
müfredata, profil tasarımına ve eğitim reformuna dahil etmek;
Mesleki eğitim öğrenicilerinin yetkinlik, beceri ve istihdam
edilebilirlik potansiyeli düzeylerini artırmak;
Farklı bölgeler arasında işbirliğini teşvik etmek.

Teklifler aşağıdaki konuların bir ya da birkaçına
odaklanmalıdır:

• İş tabanlı öğrenme (gençler ve/veya yetişkinler için);
• Kalite güvence sistemleri;
• Mesleki eğitim öğretmenlerinin/eğiticilerinin mesleki gelişimi;
• Girişimcilik dahil, anahtar yetkinlikler;
• İleriye yönelik ekonomik sektörlerdeki beceri eşleştirilmesi;
• İkiz geçiş için, yeşil ve dijital becerilerin gelişiminin desteklenmesi.
FAALİYETLER:
Proje faaliyetleri, asıl olarak Erasmus+ Programı ile ilişkisi
olmayan üçüncü ülkelerdeki, mesleki eğitim alanında faal olan
kuruluşların kapasitelerinin oluşturulması ve geliştirilmesine
odaklanmalıdır. Fonlanan projeler geniş bir dizi işbirliği, karşılıklı
değişim, iletişim ve aşağıda örnekleri sunulan diğer faaliyetleri bir
araya getirme fırsatına sahip olacaklardır;

• Ağ kurma ve iyi uygulamaların değişimi konularının oluşturulması
ve geliştirilmesi,;
• Erasmus+ Programı ile ilişkisi olmayan üçüncü ülkelerdeki
•
•
•

kuruluşların kapasitesini oluşturmak için araç, program ve diğer
materyallerin geliştirilmesi;
Özel sektörün müfredat gelişimi ve sunulmasına dahil edilmesi ve
mesleki eğitim öğrenicilerine yüksek kalitede iş tabanlı deneyim
sağlanması için mekanizmalar oluşturulması;
Pedagojik yaklaşımlar, öğretme ve eğitim materyalleri ve
yöntemleri geliştirilmesi ve transfer edilmesi;
Öncelikli olarak, personel için uluslararası (sanal) değişim faaliyeti
oluşturulması ve uygulanması.
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ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM
ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME

YATAY KONULAR:
Başvuru sahiplerinin proje tasarım aşamasında aşağıdaki
boyutları göz önünde bulundurmaları teşvik edilmektedir:

Son başvuru
tarihi ve
proje süresi

Dahil etme ve çeşitlilik;
Çevresel sürdürülebilirlik;

Proje süresi: bir, iki veya üç yıl.

AB Üye Ülkeleri ve Erasmus+ Programı ile ilişkisi
olan üçüncü ülkeler.
Aşağıdakiler hariç olmak üzere, Erasmus+
Programı ile ilişkisi olmayan üçüncü ülkeler:

Dijital boyut;
Ortak değerler, sivillerin dahil edilmesi ve katılım;

Katılımcı
Katılımcı
ülkeler
kuruluş
ve
ülke sayısı

BÖLGESEL ÖNCELİKLER
Avrupa Eğitim Vakfı’nı dahil eden tekliﬂerde, başvuru sahiplerinin
“Çağrı güncellemesi-Call update” kısmındaki FTOP portalında
(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cb-vet)
yayımlanan öncelikleri göz önüne almaları beklenmektedir.

5, 6, 7, 8, 12, 13 ve 14’de bulunan
• Bölge
ülkeler
Belarus (Bölge 2’nin içerisinde )
•Bakınız:
Program Rehberi Bölüm A “Uygun
Ülkeler” (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022erasmusplus-programme-guide.pdf)

Başvuru sahibi, bir AB Üye Ülkesinde veya
Programla ilişkili üçüncü ülkelerden birinde yasal
olarak kurulmuş ve mesleki eğitim alanında
faaliyet gösteren kamu kurumu veya özel bir
kuruluş olabilir.

Ortaklık

2022 mevcut
yapısı
fon tutarı

Minimum 3 ülkeden en az 4 kuruluş: 2 farklı
AB üye ülkesinden ve Programla ilişkili üçüncü
ülkelerden en az 1 kuruluş ve en az 1 tane
Program ile ilişkisi olmayan uygun üçüncü
ülkelerden en az 2 kuruluş.

.

AB Üye ülkelerinden ve Programla ilişkili üçüncü
ülkelerden katılacak kuruluşların sayısı,
Erasmus+ Programı ile ilişkisi olmayan üçüncü
ülkelerden katılacak kuruluşların sayısından
fazla olmayabilir.

Proje başına verilecek AB hibe tutarı, minimum
100.000 Avro’dan maksimum 400.000 Avro’ya
kadardır.

2022
is available
in
Mevcut
bütçe
tutarı

Toplam bütçe: 26,5 milyon Avro.
Toplam bütçenin bölgeler arasındaki dağılımına
“Çağrı güncellemesi-Call update” kısmındaki
FTOP portalından (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-ed
u-2022-cb-vet) ulaşılabilir.
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BAŞVURU HAKKINDA DİĞER BİLGİLER:

Daha fazla detay için bakınız; Erasmus+ Program Rehberi ((https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide.pdf)) (24 resmi AB dilinde mevcut).
Başvuru sunma işlemleri için bakınız; https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
Teklif Çağrısı No: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET
Sorularınız için: EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu
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DAHİL OLAN BÖLGELER:
Batı Balkanlar (Bölge 1)
Doğu komşuları (Bölge 2)
Güney Akdeniz ülkeleri (Bölge 3)
Rıusya Federasyonu (Bölge 4)
Sahra Altı Afrika (Bölge 9)
Latin Amerika (Bölge 10)
Karayipler (Bölge 11)
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Son başvuru tarihi: 31 Mart 2022-17.00 (Brüksel
saati ile)

