
ORTAK KONULU PROGRAM 
VE

ÇALIÞMA ZÝYARETLERÝ 

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK
PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI
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Çalýþma ziyaretleri katýlýmcý ülkeler için ortak fayda alanlarýndan karar 
vericiler ve eðitim uzmanlarý arasýnda özellikle okul öncesi, ilk, orta ve mesleki 
eðitim alanlarýnda bilgi ve deneyim alýþveriþini kolaylaþtýran bir faaliyettir.

Çalýþma Ziyaretleri, 
katýlýmcý ülkelerden ilgili 
kurumlarýn, tercih 
ettikleri konular 
çerçevesinde  ortalama 
10-20 kiþilik gruplar için 
organize ettikleri 
ziyaretlerden 
oluþmaktadýr. Bir 
çalýþma ziyareti en fazla 
5 iþ günüdür. Mesleki 
eðitimle ilgili bazý 
ziyaretler 3-4 günlük bir 
programla 
gerçekleþtirilebilir. 
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Çalýþma Ziyaretlerinin amacý
Genel ve Mesleki eðitim 
uzmanlarýnýn ve yöneticilerinin 
diðer Avrupa ülkelerinin eðitim 
sistemlerini daha yakýndan 
tanýmalarýný saðlamak;  Avrupa 
ülkelerinin eðitim sistemlerindeki 
yenilikleri yakýndan takip etmek; 
yerli eðitim sistemini diðer 
Avrupalý eðitim yöneticilerine ve 
uzmanlarýna tanýtmak; elde 
edilen bilgi ve tecrübelerin 
yaygýnlaþtýrýlmasýný ve eðitim 
sistemine katkýsýný saðlamaktýr.

Çalýþma ziyaretleri Programý, Merkezi Yunanistan'ýn Selanik 
þehrinde bulunan ve kýsa adý CEDEFOP olan Avrupa Mesleki 
Eðitimi Geliþtirme Merkezi'nin koordinasyonunda, 27 AB 
ülkesi, 3 EFTA (Norveç Ýzlanda, Lichtenstien) ve 3 aday ülke 
(Türkiye, Hýrvatistan ve Makedonya)'nýn katýlýmlarý ile 
yürütülmektedir. Bu program, ilgi alanlarý birbirine benzer 8-
15 kiþilik eðitim uzman ve yönetici gruplarýnýn, Avrupa'nýn 
çeþitli ülkelerinden gelip, Avrupa'nýn herhangi bir ülkesinde 
eðitimle ilgili organize edilen 3-5 iþgünü arasýnda deðiþen 
sürelerdeki ziyaretlerde bir araya gelerek gerçekleþtirdikleri 
Çalýþma Ziyaretlerinden ibarettir. 

A. Bireysel Faaliyetler

3

Ortak Konulu Program 
ve

Çalýþma Ziyaretleri 

Çalýþma Ziyaretleri Programý 



Kimler Katýlabilir?
Eðitimden sorumlu Vali yardýmcýlarý 
MEB Merkez  ve Taþra Teþkilatýnda eðitim alanýnda çalýþan  idari 
personel, (en az þube müdürü düzeyinden baþlamak üzere, Talim 
Terbiye Kurulu yetkilileri ve MEB merkez teþkilatýnda görevli 
öðretmenler dahil) 
Sendikalarýn yöneticileri ve üst düzey temsilcileri (Ýl teþkilatlarý 
dahil) 
Ýþveren örgütlerinin yöneticileri ve üst düzey temsilcileri 
KOBÝ lerin yöneticileri 
Tüm Meslek Odalarýnýn yöneticileri ve uzman personeli 
Üniversiteler hariç kamu kuruluþlarýnda görev yapan eðitim 
araþtýrma uzmanlarý (DPT, Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel 
Müd. Özürlüler Ýdaresi, SHÇEK, v.b) 
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"Özetle bu çalýþma gezisi 
düþüncelerime yeni ufuklar, 
bana güzel dostluklar kazandýrdý. 
Bütün bu pozitif  etkilenimler 
sonucu edindiðim yeni projelerle 
okuluma ve kentime yarar 
saðlayacaðýmý düþünüyorum".
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Þirketlerin eðitim uzmanlarý ve insan kaynaklarý 
yöneticileri 
Tüm Mesleki ve Genel Eðitim - Öðretim Kurumlarýnýn 
müdürleri, müdür yardýmcýlarý (Meslek Yüksek Okulu 
Yöneticileri Dahil) 
Eðitim müfettiþleri (ilköðretim, ortaöðretim ve 
Bakanlýk müfettiþleri) 
Eðitim danýþmanlarý 
Rehber Öðretmenler 
Öðretmen eðiticileri (formatörlük belgesini 
baþvurunuza ekleyen öðretmenler) 
Eðitim fakültelerindeki öðretim üyeleri (yardýmcý 
doçent ve üzeri akedemisyenler) 
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"Çalýþma ziyaretine 
katýlmadan önce konuya 
hakim olmanýn ve özellikle 
gidilen ülke hakkýnda bilgi 
sahibi olmanýn yararlarýný 
bu süreçte 
anlayabiliyorsunuz".
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Hibe Miktarý Nedir?

Katýlýmcýlarýn seyahat masraflarý ve 
harcýrahlarý karþýlanmaktadýr. Ziyaret 
edilecek ülkelere göre deðiþen miktarlarda 
günlük harcýrah saðlanmaktadýr.  Seyahat 
harcamalarý belge karþýlýðý ödenecek olup, 
seyahat ve harcýrah miktarlarýnýn toplamý AB 
Komisyonunca ülkelere göre belirlenen 
miktarlarý aþamayacaktýr. (2009 yýlýnda 
Türkiye için 1297 Avro) 

 l
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 "Bir hafta süren bu çalýþma 
ziyareti süresince farklý 
ülkelerden gelen eðitimciler 
olarak birçok konuda sohbet 
etme ve fikir alýþveriþinde 
bulunma imkanýný bulduk."
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Çalýþma Ziyaretleri Ýçin Konular

1. Herkes Ýçin Temel Beceriler
Okur Yazarlýk düzeylerinin artýrýlmasý
Yabancý dil öðrenimi ve öðretimi
Öðrenmede Bilgi Ýþlem Teknolojisinin kullanýmý
Giriþimciliðin geliþtirilmesi
Kültürlerarasý eðitimin güçlendirilmesi
Aktif Vatandaþlýk

2. Eðitim Ve Öðretimde Ulaþýlabilirliðin, Eþitliðin, Kalitenin Ve Etkinliðin Artýrýlmasý
Erken yaþta öðrenim fýrsatlarý
Okuldan erken ayrýlmalarý önleme yöntemleri
Dezavantajlý gruplara eþit fýrsatlar
Okullarda ve eðitim kurumlarýnda kaliteyi saðlama mekanizmalarý
Eðitimde ve eðitim kurumlarýnda etkinliði geliþtirme önlemleri

3. Öðretim Faaliyetini Ve Öðretmenliði Cazip Hale Getirme Ve Liderliði Geliþtirme
Temel eðitimin öðretmen ve eðitimcileri, atamalarý ve deðerlendirmeleri
Öðretmen ve eðitimcilerin sürekli profesyonel geliþimleri
Okullarda ve eðitim veren kuruluþlarda liderlik ve yönetim
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4. Ýsdihdam için Eðitim ve Öðretim
Eðitim öðretimden iþ dünyasýna geçiþ
Ýþyerinde öðrenim
Dezavantajlý gruplarýn iþ pazarýna entegrasyonu
Mesleki Eðitimin cazibesinin artýrýlmasý
Ýsdihdam  sorunlarýnýn giderilmesinde sosyal ortaklarýn katkýsý
Ýþgücü ve beceri analizleri ile uygun insan
Ýþpazarlarýnda güvenceli esneklik

5. Hayatboyu Öðrenme Ýçin Avrupa Araçlarýný Ýlkelerini Ve Sistemlerini Uygulama
EQF baðlamýnda ulusal ve sektörel niteliklerin çerçevesi
Niteliklerin þeffaflýðýnýn geliþtirilmesi ve vatandaþlarýn hareketliliði çini araçlar
Kalite güvence sistemleri, çerçeveleri ve yaklaþýmlarý
Çeþitli baðlamlar arasýnda kredi transferi
Örgün olmayan eðitim ve yaygýn eðitimin geçerliliði
Hayatboyu rehberlik servisleri

6. Hayatboyu Öðrenme Stratejilerinde Eðilimler Ve Sorunlar
Milli eðitim ve öðretim sistemlerinde reformlar
Mesleki eðitim ve yüksek öðrenim arasýndaki baðlarýn geliþtirilmesi
Esnek öðrenme yollarýnýn uygulanmasý
Eðitim öðretimde yetiþkinlerin katýlýmlarýnýn artýrýlmasý

7. Eðitim Öðretimdeki Bütün Aktörleri Ýçine Alan Öðrenme Topluluklarýnýn Geliþtirilmesi
Eðitim öðretim kurumlarý ve yerel topluluklar arasýndaki iþbirliði Yönetimde veliler ve sosyal ortaklarýn rolleri
Okullarýn ve topluluklarýn þiddetin önlenmesindeki rolleri

8. Hayatboyu Öðrenmede Sýnýrötesi Hareketliliðin Desteklenmesi
Genel ve mesleki eðitimde sýnýrötesi hareketlilik
Sýnýrötesi hareketliliði artýrmak için AB Programlarýnýn kullanýlmasý



Kurumlar Ýçin Çalýþma Ziyaretleri Ev sahipliði

Bir çalýþma ziyaretine ev sahipliði yapmak isteyen kurum veya kuruluþ, Merkez 
Baþkanlýðýmýzýn her yýl Ekim Aylarýnda yayýnladýðý duyuruya baþvuru yapabilmektedir. Merkez 
Baþkanlýðýmýz tarafýndan deðerlendirilen ev sahipliði baþvurularý AB Komisyonunca her 
öðretim yýlý için hazýrlanan Katalog'da yayýnlanmaktadýr.
  
Çalýþma Ziyaretine Ev Sahipliði Yapabilecek Kuruluþlar
Eðitim ve öðretim faaliyetleri ile bir þekilde iliþkisi olan tüm kurum ve kuruluþlar bir Çalýþma 
Ziyareti düzenleyip ev sahibi olabilirler. Çalýþma Ziyareti ev sahipliði baþvurularýnýn 
deðerlendirmesinde þu hususlar öne çýkmaktadýr. Baþvuru sahibinin bir þemsiye kuruluþ 
olarak, çok sayýda eðitim kuruluþunun üst makamý durumunda olmasý, kurumsal organizasyon 
ve altyapý potansiyelinin yüksek olmasý, iþçi ve iþveren sendikalarý gibi sosyal ortaklardan biri 
olmasý, eðitimde gerçekleþtirdiði ve baþarýlý olduðu yeni bir uygulamayý AB'li eðitim yöneticileri 
ile paylaþma isteði, daha önce baþarýlý bir ev sahipliði gerçekleþtirmiþ olmasý.
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Baþvurular Nasýl Yapýlýr?  
 
Çalýþma Ziyaretleri baþvurularý bir öðretim yýlý için hazýrlanan tek katalog üzerinden yýlda iki 
baþvuru ile yapýlýr. Baþvurular her yýl Þubat ayýnda yayýnlanan bir sonraki akademik yýla ait 
katalogdan  tercihler yapýlarak, her yýl iki defa (Þubat-Nisan)-(Aðustos-Ekim) aylarýnda 
online ortamda ve AB resmi dillerinden birinde, (tercihen, Ýngilizce, Fransýzca veya 
Almanca) olarak CEDEFOP'un   adresine yapýlacak 
ve yapýlan online baþvuru üç nüsha halinde çýktý alýnýp  imzalandýktan sonra; baþvuru 
sahibinin kurumunun, baþvuranýn resmi görevinin ve statüsünün ne olduðunu da içeren ve 
amiri tarafýndan imzalanan üst yazýsý, (Ör: "Okulumuz Müdür Yardýmcýsý Mehmet 
ÖZTÜRK'ün baþvuru belgeleri iliþikte sunulmuþtur." gibi) Europass CV formatý (bkz: 

 kullanýlarak hazýrlanan özgeçmiþ, varsa, yabancý 
dilde yeterliliðini gösterir belge fotokopisi. Formatör öðretmen ise, formatörlük belgesinin 
fotokopisi ile birlikte duyurularda açýklanan son baþvuru tarihinde postaya verilecek ya da 
son baþvuru tarihi mesai bitimine kadar Merkez Baþkanlýðýmýzýn aþaðýdaki adresine elden 
teslim edilecektir. 

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/

http://europass.cedefop.europa.eu/)

Çalýþma Ziyaretleri 
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Çalýþma Ziyaretleri Düzenleyen Ev Sahiplerine 
Maddi Destek 
Çalýþma Ziyareti katýlýmcýlarý ülkelerinin ulusal ajanslarýndan 
hibe alýp bu ziyaretlere katýldýklarýndan dolayý, ev sahiplerine 
u lusa l  a jans la r ýn  h ibe  ve rmes i  i l kese l  o la rak  
benimsenmemekle beraber, ülkemizde düzenlenen Çalýþma 
Ziyaretlerinin daha baþarýlý geçmesi açýsýndan Merkez 
Baþkanlýðýmýz, yerel bütçemizden 1000 Avro'yu geçmemek 
üzere Türk Lirasý üzerinden destek saðlamaktadýr. Söz 
konusu destek, Ziyaret sonrasýnda, aþaðýdaki kalemlerle 
sýnýrlý kalmak kaydý ile ve sadece fatura vb. resmi harcama 
belgesine dayalý olarak yapýlmaktadýr.  
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" Gezdiðim ülke'nin Eðitim ve Kültür 
alanýnda sahip olduðu nitelikleri 
yakýndan izleme  imkaný bulduðum bu 
gezi , hem kültür ve eðitim alanlarýnda 
Avrupalýlýk sürecinin hangi düzeyde 
olduðunu görebilmeme hem de söz 
konusu benzerliklerimiz veya 
farlýlýklarýmýzý belirlemeye imkan 
saðlamýþtýr. "

Ortak Konulu Program 
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Destek Kapsamýndaki Giderler

Toplantý odasý /salonu kiralarý, 
Konuþmacý ücretleri (Çalýþma Ziyaretin konusu hakkýnda 
uzman bir kiþinin katýlýmcýlarý bilgilendirme amacýyla 
konuþmacý  olarak geçici olarak istihdam edilmesi), 
Matbaa masraflarý (materyal basýmý), 
Þehir içi ulaþým giderleri, 
Tercüman giderleri, 
Toplantý esnasýnda misafir aðýrlama ikram ve yemekleri 
Bilgisayar ve ekipman kiralarý. 

l
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Çalýþma Ziyaretleri faaliyeti dýþýnda, yukarýda sözü edilen tüm 
faaliyetler ve proje teklif çaðrýlarý AB Komisyonu tarafýndan bizzat 
yönetilmektedir. Ýlgili teklif çaðrýlarý ve detaylý bilgi için aþaðýdaki 
l i n k t e k i  ç a ð r ý l a r ý n  t a k i p  e d i l m e s i  g e r e k m e k t e d i r :  

AB Hayatboyu Öðrenme Programlarýnýn (LLP) sektörel programlarý 
olarak bilinen Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci ve Grundtvig 
Programlarýnýn yanýnda, bu programlarýn tamamý ile bir þekilde 
iliþkili yatay bir program olarak Transversal Program 
oluþturulmuþtur. 

Transversal Program:
1- Politika iþbirliði ve yenilik
2- Diller
3- Bilgi iþlem teknolojileri
4- Sonuçlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve valorizasyonu konularýnda dört 
temel faaliyet alanýndaki çalýþmalarý içermektedir.

(http://eacea.europa.eu)

B. Merkezi Faaliyetler
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1. Politika Ýþbirliði ve Yenilik
Bu faaliyet alaný içinde, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde uzman ve resmi 
yetkililer ile, genel ve mesleki eðitim veren eðitim kurumlarýnýn yöneticileri, 
rehberlik ve akreditasyon servislerinin yetkilileri ve sosyal ortaklarýn çalýþma 
ziyaretlerini ihtiva eden bireysel hareketlilik  faaliyeti en önemli faaliyet alanýný 
oluþturmaktadýr. 

2.Diller 
Dil çeþitliliðinin hayatýn bir parçasý olduðu Avrupa'da , baþka dilleri konuþabiliyor 
olmak pek çok kapý açabilmektedir. Bireylerin daha iyi bir kariyere sahip olup daha 
iyi yaþayýp çalýþmalarýna fýrsat saðlar. Bir kaç dil bilen elemanlara sahip 
kurumlarýnsa  Avrupa'ya  ve global pazara geçiþleri daha rahat olabilmektedir.
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Executive Agency

Anahtar Faaliyetler:



3.Bilgi Ýþlem Teknolojileri
Bilgi iþlem teknolojilerinin  eðitim  alanýna entegrasyonu hali 
hazýrda uygulanan metodlarýn da ötesine gidebilmeli.Bu konuda 
yapýlan yeniliklerin sadece teknolojinin geliþmesine deðil, 
öðrenme ve deneyimlerin artýrýlmasýna da etkisi olmalý.Bu tür 
eylemler okul dýþýnda da eðitimin sürekliliðini saðladýðý gibi 
okuldan ayrýlan gençlerin de okula geri dönmesini de saðlar.

4. Sonuçlarýn Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Valörizasyonu
Bu faaliyet Hayatboyu Öðrenme Programý altýnda yapýlan 
faaliyetlerin sonuçlarýnýn sektörel, ulusal ve Avrupa alanýnda 
efektif olarak yaygýnlaþtýrýlmasýný, tanýnýrlýðý, görünürlülüðü ve 
uygulama alanlarýnýn geniþ çaplara yayýlmasýný hedef alan bir 
anahtar faaliyettir.
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AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM 
VE GENÇLÝK
PROGRAMLARI 
MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

Ülke Merkez Faaliyetler : 

Ortak bulmak için : 

Haber ve duyurular için

Proje örnekleri:

Merkez 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, 2.000  Adet basýlmýþtýr.

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