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Erasmus+ Programının bütçesi
2021-2027 döneminde önceki
döneme (2014-2020) kıyasla
neredeyse iki katına çıkarak
28,4 milyar avroya ulaşmıştır.

Bütçenin %70’i
hayat boyu öğrenme
bakış açısıyla, herkes için
hareketlilik fırsatlarına destek
sağlayacaktır.
Bilgi birikimi, beceri ve vizyonu
geliştirmesi, istihdam edilebilirliği
artırması, özgüven ve bağımsızlığa
yardımcı olması, merakı, yeniliği ve
hoşgörüyü teşvik etmesi ve Avrupa aidiyeti oluşturması anlamında
Erasmus+ hareketliliğinin eğitimsel, sosyal, kişisel ve mesleki gelişim üzerinde olumlu etkileri vardır.

Erasmus+
2021-2027

AB’nin eğitim,
öğretim,gençlik ve
spor programı olan
Erasmus+ sayesinde

hayatlar
zenginleşiyor,
ufuklar açılıyor.

Bütçenin%30’u
kurum ve kuruluşların uluslararası işbirliği alanında deneyim kazandıkları, kapasitelerini güçlendiren
yenilikçi yaklaşımlar ürettikleri, iyi
uygulamalar ve ağ paylaşımı yaptıkları işbirliği projelerine ve politika
oluşturma faaliyetlerine ayrılmıştır.
Bu eylemler sayesinde Erasmus+, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında esnekliğin güçlendirilmesinde,
yenilikçiliğin ve toparlanmanın desteklenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

KISACA

Erasmus+; Avrupa Eğitim Alanında, Dijital
Eğitim Eylem Planında ve Avrupa Beceri
Gündeminde belirlenen öncelikleri ve faaliyetleri destekler. Avrupa Sosyal Haklar
Dayanağının hayata geçirilmesine yardımcı
olur. AB Gençlik Stratejisi 2019-2027’yi yürütür ve sporda Avrupa boyutunu geliştirir.
Yükseköğretim, mesleki eğitim ve öğretim, yetişkin ve okul eğitimi (erken çocukluk eğitimi ve bakımı dahil olmak üzere), gençlik ve spor kadrosu gibi alanlarda
hareketlilik ve işbirliği olanakları sunar.
Sosyal kapsayıcılık, yeşil ve dijital dönüşümün yanı sıra gençlerin demokratik hayata katılımını teşvik etmeye güçlü şekilde odaklanır.
Erasmus+ herkese uygun faaliyetler sunar.
İmkânı kısıtlı olan insanlar için daha kapsayıcı, küçük kuruluşlar için daha erişilebilirdir.
İklim değişikliği, dijital beceriler, temiz
enerji, yapay zekâ, sağlık bilimleri vb. ileri dönük çalışma alanlarına yatırım yapar.
Avrupa Üniversiteleri, Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri ve DiscoverEU gibi
en iyi ve en önemli girişimleri destekler.
Temel

spor

projelerini

destekleyerek

sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eder.
Hareketlilik ve işbirliği fırsatlarını Avrupa’nın ötesine genişletir. Kuruluşlar
için işbirliği, kapasite geliştirme, değişim, ağ oluşturma ve politika desteği ile eğitim, öğretim, gençlik ve
spor alanında reform imkânı sağlar.

Kapsayıcılık ve
Çeşitlilik
Yeni programın amacı, eylemlerin nitelikli etkisini artırmak ve fırsat eşitliğini sağlamaktır. Bu amaçla, program
farklı yaşlardan ve farklı kültürel, sosyal ve ekonomik
ekonomik geçmişlere sahip
insanlara ulaşacaktır. Program engelliler, eğitim zorlukları veya göçmen geçmişi
olanların yanı sıra kırsal ve
uzak bölgelerde yaşayanlar
da dahil olmak üzere imkânı
kısıtlı kişilere odaklanacaktır.

Dijital
Erasmus+
Dijital Eğitim Eylem Planının
öncelikleri
doğrultusunda,
program erişilebilir ve yüksek
kaliteli dijital öğrenme imkânı
geliştirecektir. Öğretmenlerin,
eğitmenlerin, gençlik çalışanlarının dijital araç ve içerik kullanma, mesafeyi test ve teşvik
etme kapasitesini artıracak
ve karma öğrenmeyi teşvik
edecektir. Programın hareketlilik eylemleri, Dijital Fırsat
Stajyerlikleri gibi girişimlerle
dijital beceriler kazanmak ve
bunları geliştirmek amacıyla
daha fazla fırsat üretecektir.

Yeşil
Erasmus+
Program, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda katılımcıları
havayolu ulaşımına alternatif
olarak daha düşük karbon ayak
izli ulaşım yöntemlerini kullanmaya teşvik ederek örnek olacaktır. Erasmus+ finansmanı
ayrıca Avrupalıların sürdürülebilir toplumlar, yaşam tarzları
ve ekonomiler oluşturmalarını
sağlayacak yetkinlikler kazanmaları adına sürdürülebilirlik ve
iklim eylemi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve anlayış oluşturmalarını da sağlayacaktır.

Programın uygulanması önemli ölçüde dijitalleştirilecek ve basitleştirilecektir. Özellikle Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi
yararlanıcıları ile uygulayıcı kuruluşlar için yenilenmiş bir Bilgi Teknolojileri sistemi kurulacaktır.

HAREKETLİLİK
FIRSATLARI
Erasmus+’ın en iyi ve en önemli faaliyeti öğrencilerin ve personelin hareketliliğidir. Tüm sektörlerde öğrenciler ve akademisyenler, öğretmenler ve eğitmenlerden oluşan yaklaşık 10
milyon kişinin program süresince yurt dışındaki hareketlilik
faaliyetlerine katılması beklenmektedir. Katılımcılar, yurt dışında yaşamanın, okumanın, eğitimin veya seyahat etmenin eşsiz
deneyimi sayesinde özgüven ve sosyal beceriler kazanır, farklı kültürleri keşfeder ve diğer ülkelerden insanlarla sosyal ve
profesyonel bağlar kurar. Bu, istihdam edilebilirliklerini arttırır
ve topluma aktif katılımlarını teşvik eder ve daha fazla kapsayıcılık ve güçlendirilmiş bir Avrupa kimliğine katkıda bulunur.
Yükseköğrenim öğrencileri, daha esnek hareketlilik formatı ve süresi yardımıyla Avrupa ve Avrupa’nın dışında çalışabilmek ya da çıraklık faaliyetlerine katılabilmek için daha
da fazla imkâna kavuşacaktır. Yeni Erasmus+ mobil uygulaması, yolculuklarının her adımında onlara destek olacaktır.

Yeni
Karma Yoğun Programlar, yükseköğretimdeki
çevrim içi öğrenme ve ekip çalışmasını yurt
dışındaki kısa süreli fiziksel hareketlilikle
birleştirecektir.
Yeni program, kısa süreli öğrenme hareketliliği
ve uzun vadeli hareketlilik (“ErasmusPro”) için
mesleki eğitim öğrencilerine sunulan fırsatların
sayısını iki katına çıkarmakta ve bu fırsatları Avrupa
dışındaki ülkeler için erişilir hale getirmektedir.
Erasmus+, hem bireylere hem de sınıflara yurt
dışı deneyimleri sunarak okul öğrencilerinin kısa
ve uzun süreli öğrenme hareketliliğini de finanse
etmektedir.
Program aynı zamanda yetişkin eğitimi
hareketliliğini de destekleyecektir. Bireysel
gelişim ya da temel yetkinliklerin önemli ölçüde
iyileştirilmesi
imkânından
faydalanabilecek
yetişkinler için kişiye özel eğitim ve öğretim
olanakları sunacaktır.

Program, demokratik hayata katılımı teşvik
etmek amacıyla, Gençlik Katılım Etkinlikleri
sayesinde sivil topluma müdahil olmayı ve iştirak
etmeyi öğrenmek için resmî olmayan gençlik
grupları veya gençlik kuruluşları vasıtasıyla
yürütülen, gençlerin liderliğindeki yerel ve
sınırlar arası girişimleri destekleyecektir.
Başarılı bir pilot aşamasından sonra DiscoverEU,
Erasmus+ gençlik bileşeninin ayrılmaz bir
parçası haline gelecektir. 18 yaşındaki gençler,
tercihen demiryoluyla olmak üzere, azami bir ay
süreyle Avrupa çapında seyahat etme şansına
sahip olacaktır. DiscoverEU, genç Avrupalıları
birbirine bağlar ve onların Avrupa’nın zengin
kültürel mirasını keşfetmelerini sağlar. Aynı
zamanda, onları anahtar yetkinlikler ve
yaşamla ilgili becerilerle donatır ve gençleri
sürdürülebilir
seyahat
alışkanlıklarını
benimsemeleri konusunda teşvik eder.
Hareketlilik faaliyetleri, Erasmus+ Çevrimiçi Dil
Desteği (OLS) aracı veya diğer ek dil desteği
biçimlerinin kullanıldığı dil öğrenme fırsatları
ile tamamlanacaktır.

İŞBİRLİĞİ
PROJELERİ
Erasmus+, işbirliği ve uygulama alışverişini teşvik eden
projelere desteği artıracak, anahtar aktörlerin yeni teknolojilerden daha iyi yararlanmasına, yenilikçi öğretim,
eğitim ve öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesine, yaygın eğitimin: örgün olmayan eğitim teşvik edilmesine, ortak araç ve etkinlikler geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Yeni
Yeni Küçük Ölçekli Ortaklıklar sayesinde,
daha geniş bir paydaş yelpazesi programdan
yararlanabilecektir. Düşük hibe miktarları, kısa
süre ve basit zorunluklar yeni gelenler ve küçük
kuruluşlar için giriş noktası teşkil edebilir.
Avrupa Üniversiteleri girişiminin tam olarak
hayata geçirilmesi, Avrupa yükseköğretimindeki
kaliteyi ve rekabet gücünü artırarak yükseköğretim
kurumları arasında derinlemesine ve sistemik iş
birliğine olanak sağlayacaktır.
Mesleki Mükemmeliyet Merkezlerine ait olan
platformlar yeni program kapsamında tümüyle
kullanıma açılacaktır. Bu platformlar yüksek
nitelikli mesleki beceriler sağlayacak, girişimcilik
faaliyetlerini destekleyecek, kapsayıcılığı ve
yenilikçiliği teşvik edecektir.
Erasmus Öğretmen Akademilerinin başlatılması,
bir uzmanlık havuzu oluşturacak, çevrim içi
ve uzaktan
öğrenim de dahil olmak üzere
öğretmenler ile eğitmenlere eğitimler sağlayacak
ve sisteme imkânı kısıtlı öğrenciler ile normal
öğrenciler de dahil edilecektir.

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi,
eş ülkelerin yükseköğretim kurumlarının
katılımını artırmak ve hem Avrupa içinde hem
de dışında öğrenci hareketliliğini destekleyen
benzersiz fırsatlar yaratmak için yeni özelliklere
sahip olacaktır.
Yeni program yenilikçiliği, yaratıcılığı ve katılımı
teşvik etmek için ileriyi gören ortaklıkları, ana
akım olma ve eğitim ile öğretim sistemlerini
geliştirme potansiyeline sahip yenilikçi
yaklaşımları
tanımlamayı,
geliştirmeyi,
denemeyi ve/veya değerlendirmeyi amaçlayan
büyük ölçekli projeleri teşvik edecektir.
Mesleki eğitim ve öğretim alanlarında
dünya genelindeki ortak ülkelerde yer alan
kurumlarla kapasite geliştirme ve spor imkânı,
halihazırda yükseköğretim ve gençlikte
mevcut olan kapasite geliştirme faaliyetlerini
tamamlayacaktır.
Sosyal kapsayıcılık, fırsat eşitliği ve sağlık
açısından faydalı fiziksel aktiviteler gibi çeşitli
alanlarda sporun rolü hakkında farkındalık
yaratmak için işbirliği ortaklıklarının ve
kâr amacı gütmeyen spor
etkinliklerinin
teşvik edilmesiyle programın spor boyutu
geliştirilecektir

Politika
Geliştirmeye ve
İşbirliğine Destek
Program, AB düzeyinde politika geliştirme ve işbirliğine destek sağlayarak eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında ulusal reformlara ve modernizasyona katkıda bulunmaktadır. Belirtilen bu hedefler, diğer eylemlerin yanında akran öğrenimi ve
değişimleri, analitik çalışmalar, anketler gibi yollarla ve diğer
uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak takip edilmektedir.
Avrupa Gençliği Birlikte projeleri, dayanışmaya ve kapsayıcı demokratik katılıma odaklanarak ortaklıklar kurmak veya güçlendirmek için farklı gençlik kuruluşları arasında, çevrim içi ve çevrim dışı, daha fazla sınırlar
arası yapılandırılmış işbirliğinin geliştirilmesine destek sağlayacaktır.

Jean Monnet
Eylemleri
Jean Monnet Eylemleri, AB hakkında bilgi ve farkındalık sahibi
olmayı teşvik ederek Avrupa bütünleşmesi konusundaki
fikirlere önemli katkılar sağlamak amacıyla devam edecektir.
Yeni programda eğitim, öğretim ve tartışma olanakları
artırılmıştır.

Yeni
Jean Monnet’nin üniversiteler dışındaki eylemleri, okulları
ve diğer eğitim-öğretim kurumlarını içine alacak şekilde
genişletilecektir.

Daha fazla bilgi için:
Sunduğu tüm fırsatları keşfetmek için Erasmus+ web sitesini ve fonlanan projeler
hakkında daha fazla bilgi almak için Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunu kontrol
edebilirsiniz.
Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslar ve Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı
aracılığıyla programı yönetip, uygulamaktadır.

Erasmus+ yolculuğunu başlatmak ve ortaklıklar kurmak için
aşağıdaki platformları kullanabilirsiniz.
Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu
Avrupa çapında uygulanan tüm Erasmus+ projelerine erişim için

ETwinning Platformu
okul öğretmenleri ve personeli için

School Education Gateway
öğretmenler, politika yapıcılar ve eğitim araştırmacıları için

EPALE
yetişkin eğitim profesyonelleri için

European Youth Portal & Youthpass
gençler ve gençlik kuruluşları için

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin
@ABBaskanligi
www.ab.gov.tr

@ulusalajans
www.ua.gov.tr
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Avrupa Birliği Başkanlığı
Mustafa Kemal Mah. 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Telefon: +90 312 218 1300
E-Mail: abprogramlari@ab.gov.tr

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin
@ABBaskanligi
www.ab.gov.tr

@ulusalajans
www.ua.gov.tr

*Avrupa Komisyonun Erasmus+ 2021-2027 belgesinden alınmıştır.
Bu yayın Avrupa Birliği’nin mali desteği ile
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal’in
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini
yansıtmak zorunda değildir.

