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Leonardo Da Vinci  Programý
Leonardo da Vinci Programý AB'ye üye ve aday ülkelerin mesleki 
eðitime yönelik politikalarýný desteklemek ve geliþtirmek için 
yürütülen bir programdýr. 

Faaliyetler

Leonardo Programý Genel

A. Projeler

1. Hareketlilik Projeleri

a. Temel Mesleki Eðitim Alanlar (IVT)                               

b. Ýþ Piyasasýndaki Kiþiler (PLM) 

c. Mesleki Eðitim ve Öðretim 

   Uzmanlarý (VETPRO) 

2. Yenilik Transferi Projeleri                 

3. Ortaklýk Projeleri        

B. Proje Destek Faaliyetleri

C. Merkezi Faaliyetler

Leonardo da Vinci 
Programý kapsamýnda 
Üye Devletlerin 
mesleki eðitim, Mesleki 
eðitim ve organizasyonu 
ve organizasyonu 
konusundaki 
sorumluluðuna, 
kültürel çeþitliliðe 
ve dil çeþitliliði 
dikkate alýnarak 
gerçekleþtirdikleri 
eyleme destek 
olmaktadýr.
Bunun için mesleki 
eðitim  alanýndaki 
ülkeler arasý iþbirliði 
projelerine hibe 
desteði saðlanmaktadýr.
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Leonardo da Vinci Programý

Mesleki eðitim ve öðretimdeki kiþilerin Avrupa çapýnda 
hareketliliðinin kalitesinin iyileþtirilmesi ve hacminin 
artýrýlmasý, mesleki eðitim alanýnda yenilikçi uygulamalarýn 
geliþtirilmesi, modern yabancý dillerin öðrenilmesinin teþvik 
edilmesi, hayatboyu öðrenme ili ilgili yenilikçi, BÝT tabanlý 
içerik, hizmetler ve uygulamanýn geliþtirilmesini de hedef alýr.

Programýn Özel Amaçlarý
Bu program, ülkeler arasý 
iþbirliðinin kullanýlarak 
mesleki eðitim sistemleri ile 
uygulamalarýnda kalitenin 
geliþtirilmesini, yeniliklerin 
teþvik edilmesini ve Avrupa 
boyutunun yükseltilmesini,
eðitim faaliyetlerindeki 
katýlýmcýlarýn kiþisel geliþimi, 
isdihdam edilebilirliði, 
mesleki eðitim ve öðretim 
sistemleri,  kurumlarý ve 
uygulamalarýnda kalite
ve yenilikteki iyileþtirmelerin
desteklenmesini 
amaç edinmiþtir. 

"En iyi öðrenme þeklinin 
okumak olduðuna inanýyorum 
ancak görmenin de elde edilen 
bilgilerin saðlanmasýnýn 
yapýlmasý ve teoriden 
uygulamaya geçiþ 
olduðunu düþünüyorum."
 

Programýn Operasyonel Hedefleri
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Leonardo da Vinci Programýna Katýlan Kuruluþlar
Sivil Toplum Kuruluþlarý 
Ýþletmeler,KOBÝ'ler, Yerel Yönetimler, STK'lar (Odalar, Borsalar, 
Sendikalar,Vakýflar, Dernekler), Kamu Kurumlarý ve mesleki 
eðitim ve öðretimle ilgili tüm kurum ve kuruluþlar katýlabilir, 
baþvurular kurumsal olmak zorundadýr.

Leonardo da Vinci Programýna Katýlan Kiþiler
Bu programa meslek lisesi öðrencileri, yeni mezunlar, çalýþanlar, 
iþsizler, eðitim ve öðretimden sorumlu kiþiler, insan kaynaklarý 
uzmanlarý, meslekî eðitim planlayýcýlarý ve yöneticileri, 
öðretmenler, meslekî rehberlik uzmanlarý katýlabilirler. Kiþisel 
baþvuru kabul edilmemektedir.

Mesleki Eðitim Kurum/Kuruluþlarý, 

Gerçekleþtirdiðimiz bu 
proje sonunda bir kere daha 
inandýk ki , eðitim her þeyin 
temelidir. Yeter ki biz , önce 
insaný tanýyalým, sonra onu 
keþfederek , ilgi, istidat ve 
kabiliyeti    doðrultusunda 
yönlendirmeyi baþaralým."



5

1. Hareketlilik Projeleri 

Leonardo da Vinci Programý Hareketlilik faaliyeti, proje tabanlý bir 
uygulamadýr. Bu projeler, mesleki eðitim görenler ile mesleki eðitimden 
sorumlu kiþilerin saðlanan hibeleri kullanarak, belirlenen mesleki amaçlar 
doðrultusunda katýlýmcý ülkelerdeki mesleki eðitim kurumlarýna ya da 
iþletmelere belirli bir süre için yerleþtirilmesini amaçlamaktadýr. Avrupa 
eðitim alaný içinde ve mesleki eðitim faaliyetleri çerçevesinde bireylerin, 
meslektaþlarýyla baþarýlý uygulamalarý ve deneyimlerini paylaþarak, 
mesleki niteliklerini artýrmayý amaçlamaktadýr. 

Proje Süresi  
12-24 ay arasýdýr

Leonardo da Vinci Programý

" Bu proje neticesinde 
yarýnlara dair umudumuz 
arttý. Bu tecrübeyi yaþayan 
bizim gibi gençlerin ülke 
yönetiminde ve kültürel 
yapýmýzda büyük iþler 
baþaracaðýna dair 
inancýmýz pekiþti."

A. Projeler
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Hareketlilik Projeleri Faaliyet Türleri

a. Temel Mesleki Eðitim Alanlar (IVT) 
Temel mesleki eðitim almakta olan meslek lisesi öðrencileri, mesleki eðitim 
merkezindeki kursiyerler, çýrak ve kalfalar vb. kiþilerin yurtdýþýnda, mesleði 
ile ilgili bir kuruluþ bünyesinde mesleki eðitim alma veya çalýþma deneyimi 
kazanmasýný amaçlayan faaliyet türüdür.

Hibe Kalemleri 
Yönetim ve organizasyon, pedagojik, kültürel, dil hazýrlýk çalýþmalarý,
yol ve günlük harcýrah 

Faaliyetin Süresi Nedir?
2 - 39 Hafta

"Leonardo da Vinci 
programý çerçevesinde 
yaþadýklarým benim 
için çok güzel anýlar 
ve profesyonel meslek 
yaþamýma tartýþmasýz
katkýlarý olan deneyimler 
toplamý oldu."
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b. Ýþ Piyasasýndaki Kiþiler (PLM) :
Liseden ya da üniversiteden henüz yeni mezun olan iþsizler, iþ 
arayanlar, yeni iþe baþlamýþ olup da mesleki deneyimini artýrmak 
isteyenler, iþ deðiþtirmeyi düþünen vb. kiþilerin yurtdýþýnda mesleði ile 
ilgili bir kuruluþ bünyesinde mesleki eðitim alma veya çalýþma 
deneyimi kazanmasýný amaçlayan faaliyet türüdür.
 
Hibe Kalemleri 
Yönetim ve organizasyon, pedagojik, kültürel, dil hazýrlýk çalýþmalarý, 
yol ve günlük harcýrah 

Faaliyetin Süresi Nedir?
2 - 26 Hafta

Leonardo da Vinci Programý

"Proje hedeflerine 
ulaþmak için yoðun 
kültürel ve teknolojik 
iþbirlikleri  yapýlýyor, 
yeni dostluklar 
kuruluyordu."
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c. Mesleki Eðitim ve Öðretim Uzmanlarý (VETPRO) 
Ýþletmelerdeki insan kaynaklarý uzman ve yöneticileri, her türlü 
kurum ve kuruluþun mesleki eðitim ve öðretimden sorumlu 
yöneticileri, eðitimciler ve mesleki rehberlik uzmaný kiþilerin, 
mesleki eðitim alanýndaki yenilikçi metot ve uygulamalarýný 
gözlemlemesini , bu uygulamalarýn transferini ve karþýlýklý bilgi 
deðiþimini amaçlayan faaliyet türüdür.

Hibe Kalemleri 
Yönetim ve organizasyon, yol ve günlük harcýrah, 

Faaliyetin Süresi Nedir?
1 - 6 Hafta

"AB Eðitim Programlarý, ülkemiz ile 
Avrupa ülkeleri arasýnda eðitim 
alanýnda iliþkilerin geliþtirilmesinde 
köprü vazifesi olacak bilgi ve
 teknoloji çaðýnýn gereklerine 
uygun olarak katkýda bulunmasýný 
saðlayacaktýr."



9

2.Yenilik Transferi Projeleri 
Yenilik Transferi Projeleri, AB ortaklýðý yoluyla iyi uygulamalarýn ülkeler 
arasýnda yaygýnlaþtýrýlmasýný amaçlayan proje tipidir.
Bu çerçevede, yenilik transferi projeleri farklý içeriklerde geliþtirilmiþ yenilikçi 
ürün, araç, yöntem ve uygulamalarýn ulusal ihtiyaçlara dilsel, kültürel ve 
sektörel ihtiyaçlar açýsýndan uyarlanmasý (adaptasyon) amacýyla hazýrlanan 
projelere destek saðlanmaktadýr. Bu projelerle somut proje sonuçlarý ortaya 
koymayý amaçlamakta, daha önce hazýrlanmýþ bir projenin transferi deðil; 
söz konusu projenin sonuçlarýnýn/çýktýlarýnýn transferi hedeflenmektedir.

Faaliyetin Süresi Nedir? 
12-24 aydýr

Yenilik Transferi Projelerinde Saðlanan Maddi Destek
Projeler için saðlanacak azami hibe miktarý yýllýk 150.000 Avro ve toplam 
proje bütçesinin en fazla %75'i kadardýr. Proje ortaklarý, toplam bütçenin % 
25'lik bölümünü ayni ya da nakdi katký olarak saðlamalýdýr.

Leonardo da Vinci Programý

"Bulunduðum ilde bu tür projelerin 
hayal mahsulünden ibaret olduðunu  
düþünen insan sayýsý oldukça  
fazla idi.Oysa sonuçlar 
açýklandýðýnda , projemin uygunluk 
kriterlerini yakaladýðý görüldü. 
Avrupa yolu bizlere  de 
görünmüþtü."
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3. Ortaklýk Projeleri
 
Leonardo da Vinci Programý Ortaklýklarý proje tabanlý bir faaliyettir. Bu projeler, 
mesleki eðitim ve öðretim alanýnda faaliyet gösteren ve ortak ilgili alaný olan 
kuruluþlar arasýndaki küçük çaplý iþbirliði faaliyetleridir. Mesleki eðitim ve öðretimi 
güçlendirmeye yönelik bu faaliyetler, proje sonucunda ürün ya da çýktý oluþmasýný 
hedefler. Bu hedefi geliþtirmek yolunda ise karþýlýklý hareketlilikler (çalýþma 
ziyaretleri) gerçekleþtirilmektedir. Proje en az biri AB üyesi ülke olmak koþulu ile en 
az üç program katýlýmcýsý ülkeden ortak ile yürütülür.

Yunus Emre'nin söylediði 
þu söz zaten sürdürülen AB 
projelerinin mantýðý deðil mi? 
" Gelin tanýþ olalým , iþi kolay 
kýlalým, sevelim sevilelim, 
dünya kimseye kalmaz."
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Ortaklýk projeleri, yenilik transferi projeleri ile hareketlilik projeleri arasýndaki 
boþluðu doldurmayý amaçlamaktadýr. Bu projeleri, hareketlilik projelerinde 
elde edilen baþarýlý sonuçlarýn doðurduðu iþbirliðinin devamý veya yenilik 
transferi projelerinin ilk adýmý olarak da görmek mümkündür. Ortaklýk 
projeleri, salt hareketlilik faaliyetlerinin ötesinde, mesleki eðitim ve öðretim 
alanýnda faaliyet gösteren kurum ve kuruluþlar arasýnda sürekli bir iþbirliði 
zemini oluþturmayý amaçlamaktadýr.

Faaliyetin Süresi Nedir?
24 aydýr

Ortaklýk Projelerinde Saðlanan Maddi Destek
Türkiye'den projeye katýlacak ortaklar için belirlenen hibe miktarlarý Ulusal 
Teklif Çaðrýsýnda belirtilir. Her ortak proje baþvurusunu kendi ülke Ulusal 
Ajansýna yapar ve hibe tutarlarýný kendi ülke Ulusal Ajans'ýndan alýr. 

Leonardo da Vinci Programý

"Sanýrým sonucun olumlu 
olmasý bu süreçte 
yaþadýðým yorucu günleri 
bana unutturdu olsa 
gerek ki ; þu anda o 
günlerdeki yoðunluðumu 
çok tatlý bir yoðunluk 
olarak anýmsýyorum "
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Hazýrlýk Ziyaretleri ve Ýrtibat Seminerleri
Leonardo da Vinci Programý kapsamýnda sunulacak projelere 
(Hareketlilik, Ortaklýk ve Yenilik Transferi Projeleri) hazýrlýk yapmak 
amacýyla kuruluþlara, proje ortaklarýný daha yakýndan tanýmalarý, 
çalýþma planý hazýrlamalarý ve baþvuru formu ile diðer gerekli 
dokümanlarý birlikte doldurmalarý hibe verilen bir faaliyettir.

Yüz yüze yapýlan bir ziyaretin yazýlý, elektronik ve telefonla yapýlan 
iletiþimle karþýlaþtýrýldýðýnda çok daha etkili ve verimli olacaðý 
düþünülmektedir. Bu nedenle Leonardo da Vinci Programý kapsamýnda 
proje yapmak isteyen kuruluþlarýn projelerinin detaylarýný görüþmek ve 
baþvuru formunu birlikte doldurmak üzere, baðlantý kurduklarý 
potansiyel proje ortaklarý ile bir araya gelmelerine imkan saðlayan bir 
faaliyet olarak hazýrlýk ziyaretlerine katýlmalarý mümkündür.

 "Kurulan iyi iletiþim ve 
diyaloglarla farklý bir kültür ve 
medeniyetlere mensup insanlarýn,
 birbirlerini tanýyarak ,  ve  
görmezden gelmeyerek çeþitli 
etkinliklerde bulunmasý projenin 
satýr aralarýndaki fonksiyonlarýný 
da gün yüzüne çýkarýyordu adeta."

B. Proje Destek Faaliyetleri



Merkezi faaliyetlerde baþvuru seçim ve sözleþmelerle 
ilgili süreçlerin tamamý Eðitim ve Kültür Genel 
Müdürlüðüne baðlý olarak çalýþan Eðitim, Ýþitsel 
Görsel Medya ve Kültür Yürütme Ajansý tarafýndan 
yürütülür (The Education,  Audiovisual and Culture 
Agency Executive Agency) (EACEA). Genel kural 
olarak projeye dahil ortaklardan biri koordinatör olarak 
görev yapar ve Komisyona karþý projeden sorumludur. 
( )http://eacea.ec.europa.eu

C. Merkezi Faaliyetler

13

Leonardo da Vinci Programý

Executive Agency
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1.Yenilik Geliþtirme Projeleri 
Çok taraflý projelerden olan 'Yenilik Geliþtirme' mesleki eðitimdeki 
kaliteyi yükseltmek, yeniliði teþvik etmek amacýyla oluþturulan 
uluslararasý ortaklýk projesidir. 

Mesleki eðitimde somut teçhizat üretiminde, yöntem, metot, sistem 
oluþturma ve alanýnda yetkili katýlýmcý ülke kuruluþlarýnýn uzmanlýk ve 
deneyimlerinden yararlanarak tecrübelerin aktarýlmasý, geliþtirilmesi ve 
yaygýnlaþtýrýlmasýný amaçlamaktadýr.

2. Konulu Að Projeleri 

Mesleki eðitimde kaliteyi yükseltmek amacýyla Avrupa standardýnda 
ortak ilgi uyandýran konularda koordinasyon saðlayan projelerdir. 
Avrupa'daki uzmanlýk ve yenilik yaklaþýmlarý hakkýnda bilgi inþa etmek, 
ve mesleki eðitimden sorumlu kiþiler (insan kaynaklarý uzmanlarý, 
meslekî eðitim planlayýcýlarý ve yöneticileri, öðretmenler, meslekî 
rehberlik uzmanlarý) ile iþ dünyasý ve sektörel bazdaki eðitim kurumlarý 
arasýnda iþbirliðine yardýmcý olarak, uluslararasý ortaklýk ve daha fazla 
yeniliði teþvik etmek amacýyla sonuçlarý yayýmlamak gibi konularda 
proje üretilmesini ve yaygýnlaþtýrmasýný destekler.

"Artýk bir problem ve sorunla 
karþýlaþtýðým zaman köþeye sýkýþýp 
kalmýyorum ve onun çözümünün bir 
yerlerde olduðunu biliyorum. Sonra 
onlarca farklý yoldan giderek doðru 
çözümü arýyorum. Mutlaka bir yerlerde 
bulacaðýmdan eminim. Kendime 
güveniyorum, çünkü içinde , bana 
yardýmcý olacak þeylerin dýþýnda hiç 
bir þey bulunmayan bir dünyam var."

Executive Agency
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3. Tamamlayýcý Faaliyet Projeleri Nedir?

Leonardo da Vinci projelerinin amaç ve çýktýlarýnýn geliþmesine yardýmcý 
olmak için yürütülen projelerdir. Bu faaliyetler, Leonardo da Vinci programý 
bünyesindeki her faaliyetin çýktýlarýný ve faaliyetlerin görünebilirliðini 
geliþtirmeyi, devam eden benzer projeleri izlemeyi, proje çýktýlarýnýn 
yayýnlanmasýný, veritabanlarý yoluyla proje sonuçlarýnýn kaydedilmesini, ilgili 
sektörleri ve projeleri bir araya getirerek, toplantýlar düzenlemeyi ve 
sonuçlarý yeni kullanýcýlarla paylaþmayý amaçlamaktadýr.

Leonardo da Vinci Programý

" AB sürecinde okulumuzun, 
þehrimizin ve dolayýsýyla 
ülkemizin kalýnmasýna 
yapacaðýmýz katkýlar ile 
geleceðe güvenle bakabilecek 
bir Türkiye'ye katkýda 
bulunmak en büyük hayalimiz."

Executive Agency



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

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM 
VE GENÇLÝK
PROGRAMLARI 
MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

Ülke Merkezli Faaliyetler : 

Ortak bulmak için : 

Haber ve duyurular: 

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, 5.000  Adet basýlmýþtýr.

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

Yýllarý arasýnda yaþamýþ Ýtalyan 
Rönesans mimarý, müzisyen, 
anatomist, mucit, mühendis,
heykeltraþ, geometrisyen ve 
ressamdýr. Rönesans sanatýný 
doruðuna ulaþtýrmýþ, yalnýz 
sanat yapýtlarýyla deðil çok 
çeþitli alanlardaki araþtýrmalarý 
ve buluþlarýyla da tanýnan, 
en önemli sanatçýlardan biridir.

Leonardo Da Vinci:
 1452 -1519 
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