Eğer mesleki eğitim ve öğretim merkeziniz; yerel
kalkınmayı ve yenilikçiliği destekleyen, ekonomik
ve toplumsal sorunlara zamanında çözümler
sunan beceriler geliştirmek için dünya ölçeğinde
bir merkez olmak istiyorsa, Erasmus+ Programı
sizi destekleyecek fonları hizmetinize sunuyor!
Hızlı teknolojik değişim, dijitalleşme, iklim değişikliği, döngüsel
ekonomi ve yeni çalışma biçimlerinin birleşik etkileri, mesleki eğitim
ve öğretimin sadece değişime uyumu gerçekleştirmesini değil aynı
zamanda esas olarak bu değişimi yönetmesi ve yönlendirmesini de
gerekli kılmaktadır. Bölgesel, ulusal ve ulusötesi düzeylerde yeni
işbirliği yolları ve yöntemleri bulunması bu gereksinimleri karşılamak
için artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri (Centers of Vocational
Education, CoVE), hem gençlerin temel eğitimleri hem de
yetişkinlerin sürekli olarak becerilerinin güncellenmesi ve yeni
becerilerle donatılmaları için belirli alanlardaki eğitim ve
öğretimlere yönelik dünya ölçeğinde referans noktaları olarak
değerlendirilmektedir. Bu merkezler, uluslar arası işbirlikleri
platformları aracılığıyla diğer ülkelerdeki merkezlerle birlikte
çalışırlarken, aynı zamanda yerel inovasyon ekosistemlerine
gömülü
olarak belirli bir yerel bağlamda da çalışmalarını
sürdürürler.

Mesleki eğitim ve öğretimde dünya ölçeğinde (birinci sınıf)
bir referans noktası olmak ister misiniz?
AB, mesleki eğitim mükemmeliyet merkezlerine ilişkin uluslar arası
platformların kurulması ve geliştirilmesini ﬁnanse etmektedir.
Platformlar, mesleki eğitim mükemmeliyet merkezleri tarafından
biçimlendirilir. Bu platformlar:
Belirli sektörlerdeki (havacılık, e-hareketlilik, sağlık, ICT vb.) ortak
bir ilgi alanını paylaşırlar ya da
Toplumsal
zorluklarla/gereksinimlerle
(iklim
değişikliği,
kaynakların tükenmesi ve kıtlığı, dijitalleşme, yapay zeka,
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri, göçmenlerin entegrasyonu,
becerilerin güncellenmesi vb.) mücadele etmek için birlikte
yenilikçi yaklaşımlar geliştirirler.

•
•

CoVE’ler sistemik bir yaklaşımla oluşturulur ve bu yaklaşım
sayesinde, Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) kurumları geniş
yelpazede diğer yerel, bölgesel ortaklarla birlikte çalışarak, beceri
ekosistemleri üretme sürecine etkin katkı sağlarlar. CoVE’ler,
şirketlerin beceri ihtiyaçlarına yönelik esnek ve zamanında öğretim
tekliﬂeri sunmak suretiyle beceri düzeyi yüksek çalışan temin ederek
ve mesleki eğitim kurumlarının becerilerin sağlanmasını gelişen
yerel ihtiyaçlara hızla adapte etme yeteneğine sahip olduğu
aşağıdan yukarıya bir mükemmellik yaklaşımı benimseyerek yerel
kalkınma için katalizör görevi görürler.
Mesleki eğitim mükemmeliyet merkezleri kendisini oluşturan
parçaların toplamından daha fazlasını başarabilirler.
CoVE'lerin basit bir kaliteli mesleki yeterlik tedarikinin çok ötesine
geçmesi beklenir. Projeler 3 grupta faaliyetleri içermelidir. İlgili
faaliyetlere örnekler:
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Mesleki eğitim ve öğretimde dünya ölçeğinde (birinci sınıf)
bir referans noktası olmak ister misiniz?

Ortaklık Nasıl Olmalıdır?
:

Temel Başarı Faktörleri

4 program ülkesinden en az 8 ortak (en az 2 si üye
devletlerden) olmalıdır.

Her bir ülkeden;

1

Güçlü ve Kalıcı İlişkiler
Paydaşlar arasında- MEÖ sağlayıcıları (üçüncül
seviyede MEÖ dahil), yükseköğretim kurumları ve iş
dünyası yer almalıdır. Burada oluşturulan ilişkiler, tek
yönlü olmaktan ziyade, karşılıklı olup, karşılıklı fayda
esasına göre oluşturulmalıdır.

2

Sıkı ve Planlı bir Şekilde
Süreçlere Katılma
Bölgesel kalkınma, inovasyon ve akıllı uzmanlaşma süreçlerine
sıkı ve planlı bir şekilde katılma paydaşlar arasındaki sinerjinin
tanımlanmasına imkan verir. Burada, faydalı olsa bile plansız
faaliyetlerden kaçınmak gerekir çünkü plansızlık mevcut olan
tüm potansiyelin ortaya çıkarılmasına engel olacağından
plansız faaliyetlerden kaçınmak gerekir..

3

Faaliyetlerin Entegrasyonu
ve Tutarlılığı

en az 1 MEÖ sağlayıcısı
olmalıdır.

Avrupa’da ve Avrupa dışında dahil olan kurumlar
:
Program Üyesi veya Ortak Ülkelerden herhangi birinde yerleşik
kamu veya özel kurum veya kuruluşları, mesleki eğitimde aktif
olmaları ve iş dünyasında yer almaları halinde,
tam ortak,
ilgili kuruluş veya bağlı ortak olarak
ittifaklara katılabilirler.

•

• Tam
kurum

ortaklardan
bir
tanesi
olacak ve bu Erasmus+,
yapacaktır. Bu koordinatör kurum
ülkelerinde yerleşik olmalıdır.

koordinatör
hibesine başvuru
p r o g r a m

2021 yılında Kullanılacak Mevcut Fon Nedir?

CoVE’ler kendisini meydana getiren tüm parçalardan
daha fazlasını başarmak için büyük bir potansiyele
sahiptir. Yürütülen faaliyetler ve yapılan araştırmalar
karşılıklı işbirliği ile kapsamlı bir potansiyel ortaya çıkar.

Proje ortakları hangi kurum/kuruluşlar olabilir?
Temel ve sürekli MEÖ sağlayıcıları, uygulamalı bilimler ve teknik
üniversiteler dahil meslek yüksek okulları, araştırma kurumları, bilim
parkları, yenilik ajansları, şirketler, odalar ve bağlı kurumları, sosyal
ortaklar,
sosyal
girişimler,
sektörel
beceri
konseyleri,
profesyonel/sektör teşkilatları, ulusal ve bölgesel otoriteler ve
kalkınma ajansları, kamu istihdam hizmetleri, kalite belirleme
otoriteleri/kurumları, sosyal dahil etme ile ilgili faaliyet gösteren
kuruluşlar vb.

en az 1 şirket, sanayi veya
sektör temsilcisi bir kurum ve

MEVCUT BÜTÇE
44 M €
MAKSİMUM AB
EŞFİNANSMANI
80 %

PROJE BAŞINA
MAKSİMUM AB HİBESİ
4 M€

Başvuru:

Diğer Önemli Hususlar
Projeler; AB ölçeğinde ölçme ve değerlendirme araçları (EQF,
ESCO, Europass, kalite güvencesi, yeterlik çerçeveleri, vb.)
kullanmalıdır.

•

proje tamamlandıktan sonra da proje
• Başvurularda,
sonuçlarının sürekli kullanımına yönelik uzun süreli bir eylem

Süre
Son Başvuru
Tarihi

4 yıl

7 Eylül
2021, 17:00
(Brüksel Saati)

planı olmalıdır.

• Projelerde yeşil ve dijital becerilere odaklanılmalıdır.
• Projelerde kapsayıcı/dahil edici boyut benimsenmelidir..
Başvurmayı düşünüyor musunuz?
Daha fazla bilgi için Erasmus+ Program Rehberine bakınız.
Daha fazla bilgi için Centres of Vocational Excellence web sayfasına bakınız.
Bir CoVE projesi yürütme konusunda daha fazla bilgi için Talentjourney’ye bakınız.
Başvuru işlemleriyle ilgili daha fazla bilgi için Online Manual on EU Funding
& Tenders kitapçığına bakınız.
Başvurunuzu EU Funding & Tenders Portal üzerinden yapınız.
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