2021-2027
Erasmus+
eğitim, öğretim,
gençlik ve spor
alanlarındaki
hibe fırsatlarıyla

yaşamları zenginleştiriyor,
ufukları açıyor…

Her yaştan yararlanıcıya yurt dışında eğitim, öğretim,
staj, kurs, gönüllülük imkânları, eğitim kurumlarımıza
da yurtdışı işbirlikleri oluşturma fırsatı sunan

Erasmus+ Programı,
28,4 milyar Avroluk bütçe ile 2021-2027 yılları
arasında uygulanacak

Erasmus+ Programı
2021-2027 yılında da

Türkiye Ulusal Ajansı
tarafından yürütülecek

2021-2027 ERASMUS+ DÖNEMİNE
GENEL BAKIŞ
Erasmus+ Programı;
 Avrupa Eğitim Alanı, Dijital Eğitim Eylem Planı ve Avrupa
Beceriler Gündeminde yer alan öncelikleri destekler
 Avrupa Sosyal Haklar Sütununun gerçekleşmesine destek olur
 2019-2027 AB Gençlik Stratejisini uygular ve sporda Avrupa
boyutunu geliştirir
 Yükseköğretim, mesleki eğitim ve öğretim, yetişkin ve okul
eğitimi (erken çocukluk eğitimi ve bakımı dâhil), gençlik ve spor
personeli için hareketlilik ve işbirliği fırsatları sunar
 Dahil etme, yeşil ve dijital gündemi destekler
 İmkânları kısıtlı kesimler için daha kapsayıcı, küçük kuruluşlar
için daha erişilebilir bir programdır
 İklim değişikliği, dijital beceriler, temiz enerji, yapay zekâ, sağlık
bilimleri gibi ileriye dönük çalışma alanlarına yatırım yapar
 Avrupa Üniversiteleri, Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri ve
Avrupa’yı Keşfet (Discover EU) gibi çok önemli girişimleri
destekler
 Hareketlilik ve işbirliği fırsatlarını Avrupa'nın ötesine genişletir

YENİ ÖNCELİKLER

Erasmus+
Programının 2021-2027
dönemine yön veren

3 öncelik

:

 Dijital Gündem
 Yeşil Gündem
 Dahil Etme

DİJİTAL GÜNDEM
(Dijital Erasmus+)

Dijital Eğitim Eylem Planının öncelikleri doğrultusunda Erasmus+,


erişilebilir ve yüksek kalitede dijital öğrenmeyi geliştiriyor



öğretmenlerin, eğitmenlerin, gençlerin ve gençlik çalışanları vb.
kesimlerin dijital araçları kullanma becerilerini artırıyor



karma öğrenme de dâhil olmak üzere uzaktan öğrenmeyi teşvik ediyor



Yükseköğrenim ve Mesleki Eğitimdeki öğrencilere yönelik Dijital Beceriler
Staj faaliyeti gibi girişimler aracılığıyla dijital beceriler edinme ve
geliştirme fırsatı sağlıyor

Dijital uygulamalar Erasmus+ ile yükseköğrenim öğrencilerinin hareketliliklerini
kolaylaştırıyor:

Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi ile öğrenci bilgilerinin tek bir kartta toplanması,
böylece öğrencilerin hareketlilik anlaşmalarını çevrimiçi olarak yapmaları
sağlanacaktır. Avrupa Öğrenci Kartı ile öğrencilerin gidecekleri üniversitelerin yurt,
yemek, kütüphane gibi hizmetlerinden daha kolay yararlanmaları ön görülmektedir.

YEŞİL GÜNDEM
(Yeşil Erasmus+)

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olarak Erasmus+;



katılımcıları uçağa alternatif olarak daha düşük karbonlu araçlarla
seyahat etmeye teşvik ediyor
proje faaliyetleri kişilere sürdürülebilir toplumlar, yaşam tarzları ve
ekonomiler yaratmak için gerekli anlayış ve becerileri edindirmeyi
amaçlıyor

DAHİL ETME
(Kapsayıcı Erasmus+)

2021-2027 Erasmus+ Programı,



farklı yaşlardan ve farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişlerden
kişilere ulaşmayı hedefliyor
engelliler, eğitim güçlükleri veya göçmen geçmişi olanların yanı sıra kırsal
ve uzak bölgelerde yaşayanların da içine olduğu imkânları kısıtlı kesimlere
odaklanıyor

YENİ FIRSATLAR

Erasmus+ Programı,
2021-2027 döneminde
hareketlilikleri ve sınır
ötesi işbirliklerini
desteklemeye devam
ediyor.
Mevcut programlarda
bazı değişiklikler
yapılıyor ve yepyeni
faaliyetler hayata
geçiyor…

HAREKETLİLİKLER
Erasmus+ Programında, 2021-2027
dönemi süresince, tüm
sektörlerden öğrenciler, öğretim
üyeleri, öğretmenler ve eğitmenler
de dâhil olmak üzere…

yaklaşık 10 milyon kişinin, yurtdışındaki hareketlilik
faaliyetlerine katılması bekleniyor
YENİ! Yükseköğretimde, Karma Yoğun Programlar, çevrimiçi öğrenme ve takım çalışmasını
yurtdışındaki kısa süreli fiziksel hareketlilikle birleştirecektir.
YENİ! Yeni program, kısa vadeli öğrenme hareketliliği ve uzun vadeli hareketlilik
(‘ErasmusPro’) için mesleki eğitim öğrenicilerine sunulan fırsatların sayısını ikiye
katlamakta ve bu fırsatları Avrupa dışındaki ülkelere de açmaktadır.
YENİ! Erasmus+ ayrıca, hem bireylere hem de tüm sınıflara yurtdışında deneyimler sunarak,
okul öğrencilerinin kısa ve uzun vadeli öğrenme hareketliliğini finanse edecektir.
YENİ! Program aynı zamanda yetişkin öğrenicilerinin hareketliliğini de destekleyecektir.
Program, kişisel gelişimden veya temel yeterliliklerin önemli ölçüde geliştirilmesinden
yararlanacak yetişkinler için özel eğitim ve öğretim fırsatları sunacaktır.
YENİ! Program, Gençlik Katılımı aracılığıyla sivil topluma katılmayı ve öğrenmeyi sağlamak
için gayri resmi gençlik grupları veya gençlik kuruluşları tarafından yürütülen gençlerin
öncülüğündeki yerel ve ulusötesi girişimleri destekleyecektir.
YENİ! Başarılı bir pilot dönemden sonra, Avrupa’yı Keşfet (Discover-EU) Programı, Erasmus+
gençlik programının ayrılmaz bir parçası olacaktır. Bu program sayesinde 18 yaşındaki
gençler, ideal olarak trenle Avrupa'da bir aya kadar seyahat etme fırsatı bulacaktır. Avrupa’yı
Keşfet programı, gençleri temel yeterlilikler ve yaşam becerileri ile donatır ve sürdürülebilir
seyahat alışkanlıklarını edinmeye teşvik eder.
Hareketlilik faaliyetleri, Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) aracı veya diğer ek dil destek
biçimleri aracılığıyla dil öğrenme fırsatlarıyla desteklenecektir.
Daha esnek hareketlilik formatı ve süresi sayesinde, yükseköğretim öğrencileri Avrupa'da ve
ötesinde öğrenim görmek veya staj yapmak için daha fazla fırsata sahip olacaktır. Yeni
Erasmus+ mobil uygulaması (ErasmusApp) öğrencilere, hareketliliklerinin her adımında
destek sunacaktır.

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
Erasmus+, kurum ve kuruluşların yeni
teknolojileri daha iyi kullanmalarına,
yenilikçi öğretim yöntemleri
geliştirmelerine, yaygın öğrenmeyi teşvik
etmelerine ve ortak araçlar ve faaliyetler
geliştirmelerine imkân tanıyor.

Erasmus+ işbirliğini ve uygulamaların değişimini teşvik
eden projelere daha fazla destek veriyor
YENİ! Küçük Ölçekli Ortaklıklar sayesinde, daha geniş yelpazedeki paydaşlar programdan
yararlanabilecektir. Düşük hibe miktarları, kısa süreler ve basit kurallar, programa yeni
katılanlar ve küçük kuruluşlar için giriş noktası olabilecektir.
YENİ! Erasmus Öğretmen Akademilerinin açılması, bir uzmanlık havuzu oluşturacak ve
öğretmen ve eğitmenlere çevrimiçi ve uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere eğitim imkânı
sunacak ve imkânları kısıtlı öğrencilerin ve öğrenicilerin dâhil edilmelerini sağlayacaktır.
YENİ! Avrupa Üniversiteleri girişiminin “tam anlamıyla” hayata geçirilmesi, yükseköğretim
kurumları arasında derinlemesine ve sistemik işbirliğini mümkün kılarak, Avrupa
yükseköğretiminin kalitesini ve rekabet gücünü artıracaktır.
YENİ! Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri platformları, “tam anlamıyla” hayata geçirilecektir.
Bu platformlar, yüksek kalitede mesleki beceriler sağlayacak, girişimcilik faaliyetlerini
destekleyecek ve dâhil etmeyi ve yeniliği teşvik edecektir.
YENİ! Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programları, ortak ülkelerden yükseköğretim
kurumlarının katılımını artırmak ve hem Avrupa içinde hem de dışında öğrenci hareketliliği
için benzersiz fırsatlar sunacak “yeni özelliklere” sahip olacaktır.
YENİ! Yeni program, yeniliği, yaratıcılığı ve katılımı teşvik etmek için ana akım olma
potansiyeline sahip yenilikçi yaklaşımları belirlemeyi, geliştirmeyi, test etmeyi ve/veya
değerlendirmeyi ve eğitim ve öğretim sistemlerini iyileştirmeyi amaçlayan büyük ölçekli
İleriye Dönük Ortaklıkları teşvik edecektir.
YENİ! Mesleki eğitim ve öğretim ve spor alanlarında dünyanın dört bir yanındaki ortak
ülkelerdeki kurumlarla gerçekleştirilecek Kapasite Geliştirme projeleri, yükseköğretim
ve gençlik alanlarında hâlihazırdaki kapasite geliştirme faaliyetlerini tamamlayacaktır.
Programın spor boyutu; dahil etme ve sağlığı geliştirici fiziksel aktiviteler gibi çeşitli
alanlarda sporun rolü hakkında farkındalık oluşturmak için işbirliği ortaklıklarının ve kâr
amacı gütmeyen spor etkinliklerinin teşvik edilmesi yoluyla geliştirilecektir.

POLİTİKA GELİŞTİRME VE İŞBİRLİĞİ
Erasmus+, AB düzeyinde politika
geliştirme ve işbirliğine destek
sağlıyor. Kalkınma, işbirliği, ulusal
reformlar ve eğitim alanlarındaki
hedeflere ulaşmak için gençleri
destekliyor.

Erasmus+ gençlere; akran öğrenimi, değişimler, analitik
çalışmalar, anketler, araştırmalar ve diğer uluslararası
ülkelerle işbirliği yapmaları için imkân sunuyor
YENİ! Avrupa Gençliği Bir Arada projeleri, dayanışmaya ve dahil etmeye odaklanan
ortaklıkları inşa etmek veya güçlendirmek için farklı gençlik kuruluşları arasında
yapılandırılmış işbirliklerini destekler.

JEAN MONNET
Jean Monnet eylemleri, AB konularına
ilişkin bilgi ve farkındalığı geliştirmek
üzere çalışmalar yapılmasına destek
oluyor.

Jean Monnet; Avrupa bütünleşmesi ile ilgili görüş ve
düşüncelere önemli katkı sağlamaya devam ediyor
YENİ! Okullar için Jean Monnet eylemi, faaliyetleri üniversitelerin ötesinde okulları ve
diğer eğitim ve öğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişleyecektir.

Daha Fazlasını Bilmek İster Misiniz?
 Proje örnekleri için Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
 Okul öğretmenleri ve personeli için eTwinning Platformu

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://etwinning.meb.gov.tr/
 Eğitmenler ve eğitimde politika yapıcılar için School Education Gateway Platformu

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
 Yetişkin eğitimi profesyonelleri için EPALE Platformu

https://epale.ec.europa.eu/en
http://epaletr.meb.gov.tr/epale-sayfasina-nasil-giris-yapilir.php
 Gençler ve gençlik kuruluşları için Avrupa Gençlik Portalı ve Youthpass

https://europa.eu/youth/home_en

takip edin:

Çevreyi korumak için baskı almadan ekrandan okumanızı öneririz.
Bu doküman Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bilgiler ışığında
hazırlanmıştır.

Nisan, 2021
Türkiye Ulusal Ajansı
İletişim Koordinatörlüğü

