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AB EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
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Hedef Kitlesi Program / Faaliyet Başvuruyu Kim Yapar?

Gençler, 
Gençlik Liderleri, 
Gençlik Çalışanları

Üniversite Öğrencileri, 
Akademik Personel, 
İdari Personel

Okul Eğitimi Personeli (Öğretmenler, 
İdareciler), 
Öğrenciler, 
Öğretmen Adayları, 
Okullar, 
Okul Eğitiminden Sorumlu Bölgesel / Yerel 
Makamlar

Temel mesleki eğitim almakta olanlar (meslek 
lisesi öğrencileri, çıraklar), yeni mezunlar, 
çalışanlar, iş arayanlar, eğitim ve öğretimden 
sorumlu kişiler, insan kaynakları uzmanları, 
meslekî eğitim planlayıcıları ve yöneticileri, 
öğretmenler, meslekî rehberlik uzmanları

Yetişkin Eğitimi Alanında Çalışanlar, 
Yetişkin Öğreniciler (örgün eğitim dışında 
olanlar)

Eğitim Yöneticileri/Uzmanları ve Karar 
Alıcılar

Kurum yöneticileri, genel eğitim ve mesleki 
eğitim yöneticileri/uzmanları

Yetişkin eğitimi ile ilgili hizmet sunan her tür 
kamu, özel ve sivil kuruluşlarda çalışan 
eğitimciler/yöneticiler veya bu alanda gönüllü 
hizmet sunan kişiler

Mesleki eğitime yönelik proje hazırlayabilecek 
tüzel kişiliğe sahip resmi ya da özel kuruluşlar

Okullar, il milli eğitim müdürlükleri, öğretmen 
adayları, öğretmenler ve okul idarecileri    

Resmi olmayan gençlik grupları, 
STK’lar, 
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, 
Kamu kuruluşları, 
Okullar ve üniversiteler

Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları

Gençlik Programı

Comenius Okul Ortaklıkları, 
Comenius Bölgesel Ortaklıkları, 
Comenius Hazırlık Ziyaretleri, 
Comenius Asistanlığı
(Bireysel/Kurumsal), 
Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti, 
Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği

Leonardo da Vinci 
Hareketlilik, Ortaklıklar, Yenilik Transferi 
ve Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerl-
eri, 

Çalışma Ziyaretleri

Erasmus

Grundtvig
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Avrupa’da 
ben de 

söz 
sahibiyim!

Ben de 
kendi 

istihdamımı 
yaratacağım!

Bilgi, beceri  
ve yeterliliğimi 
geliştireceğim!

yükseltin!
Mesleki standartlarınızı 
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Daha detaylı bilgi için www.ua.gov.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

İçindekiler

Hayatboyu
Öğrenme 

Programı Nedir?

Mesleki Eğitim

Leonardo da Vinci
Programı 
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Hayatboyu Öğrenme Programı, kişisel, toplumsal, sosyal bilgilerin, becerilerin ve yeterliliklerin geliştirilmesi 
amacıyla hayatboyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetlerini içerir.

Okul öncesi, ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerimizden yetişkinlere, mesleki eğitim okullarındaki stajyerlerden 
üniversite öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan eğitim profesyonellerine kadar herkes için 
eğitim ve öğretimde gelişme imkânları sunan program, tüm bunlar için karşılıksız mali katkı sağlamaktadır.

Daha detaylı bilgi için www.ua.gov.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

İçindekiler

Hayatboyu
Öğrenme 

Programı Nedir?

Mesleki Eğitim

Leonardo da Vinci
Programı 
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Leonardo da Vinci Programı, AB’ye üye ve aday ülkelerin 
mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve 
geliştirmek için yürütülen bir Hayatboyu Öğrenme 
programıdır.

Ülkeler arası iş birliğini kullanarak mesleki eğitim 
sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, bilgi, beceri ve yeterliliklerin artırılmasını, yeniliklerin teşvik 
edilmesini ve Avrupa standartlarına erişilmesini amaç edinen bu program, mesleki eğitim alanındaki ülkeler arası iş 
birliği projelerine hibe desteği sağlar.

Daha detaylı bilgi için www.ua.gov.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

İçindekiler

Hayatboyu
Öğrenme 

Programı Nedir?

Mesleki Eğitim

Leonardo da Vinci
Programı 



6

Öğrenme, hayat boyu devam eden bir süreçtir
Programın temelinde sürekli mesleki eğitim ve ömür boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi amacı yer 
almaktadır. 

Mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliklerinin artırılması, mesleki entegrasyonun 
kolaylaştırılması dolayısıyla istihdamın artırılması konularında katma değer sağlamaktadır.

Bu bakış açısıyla program rekabetçiliğe, girişimciliğe, yeni istihdam fırsatları geliştirmeye ve mesleki 
eğitimin yenileşme sürecine katkı sağlamaya destek 
vermektedir. 

Program, her düzeydeki kamu ve özel kurum 
kuruluşa, özellikle de dernek, vakıf, oda, sendika 
gibi sivil toplum kuruluşlarına, halk eğitim merkezleri, 
belediyeler, müze, kütüphane, cezaevi ve yetişkin 
eğitiminin herhangi bir alanıyla ilgili faaliyet yürüten 

kurum ve kuruluşların başvurusuna açıktır.
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 Program Neyi Hedefliyor?
• Kişilerin temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliklerini artırmayı,

• Sürekli-mesleki eğitimde ve hayat boyu beceri ve yeterlikler kazanmada kaliteyi yükseltmeyi, bunlara 
erişimi iyileştirmeyi,

• Mesleki eğitim alanında yenilikçi uygulamaları geliştirirken, yeni istihdam fırsatları açısından rekabet 
edebilmeyi ve girişimciliği desteklemeyi,

• Mesleki eğitim alanında dil yeterliklerini geliştirmeyi ve ortak alan dili oluşturmayı,

• Dil öğrenimini teşvik etmeyi,

• Gerek eğitim, gerekse sosyal, fiziksel, coğrafi, psikolojik, ekonomik açılardan belli dezavantajları olan 

kişilere öncelik vermeyi hedefliyor.
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Programdan Kimler Yararlanabilir?
Bu programdan temel mesleki eğitim almakta olanlar (meslek lisesi öğrencileri, çıraklar), yeni mezunlar, 
çalışanlar, işsizler, eğitim ve öğretimden sorumlu kişiler, insan kaynakları uzmanları, meslekî eğitim 
planlayıcıları ve yöneticileri, öğretmenler, meslekî rehberlik uzmanları katılımcı olarak yararlanabilirler. 
Ancak proje başvuruları bireysel olarak kabul edilmemektedir. Buna göre, mesleki eğitime yönelik olmak 
kaydıyla tüzel kişiliğe sahip mesleki eğitim kurum/kuruluşları, işletmeler, KOBİ’ler, yerel yönetimler, meslek 
kuruluşları (odalar, borsalar, sendikalar) STK’lar (vakıflar ve dernekler), üniversiteler ve kamu kurumları 
proje sunabilirler.

Hangi ülkeler programdan faydalanabilmektedir?

Proje hazırlayanlar şu ülkelerden ortak bulabilirler: 27 AB Üyesi ülke, EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve 
Liechtenstein), aday ülkeler (Hırvatistan, Makedonya, Türkiye)

Hibe miktarı, gidilen ülkeye, kalış süresine ve yararlanıcı sayısına göre değişmektedir. 

Daha detaylı bilgi için www.ua.gov.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

İçindekiler

Hayatboyu
Öğrenme 

Programı Nedir?

Mesleki Eğitim

Leonardo da Vinci
Programı 
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A-  Program Kapsamındaki Faaliyetler
 1.  Hareketlilik

Hareketlilik faaliyeti, proje tabanlı bir uygulamadır. Bu projeler, mesleki eğitim görenler ile mesleki eğitimden 
sorumlu kişilerin sağlanan hibeleri kullanarak, belirlenen mesleki amaçlar doğrultusunda katılımcı 
ülkelerdeki mesleki eğitim kurumlarına ya da işletmelere belirli bir süre için yerleştirilmesini amaçlamaktadır. 
Avrupa eğitim alanı içinde ve mesleki eğitim faaliyetleri çerçevesinde bireylerin, meslekdaşlarıyla başarılı 
uygulamaları ve deneyimlerini paylaşarak, mesleki niteliklerini artırmayı hedeflemektedir.

Hedef Gruplarına Göre Hareketlilik Proje Türleri:

a. Temel Mesleki Eğitim Alanlar (IVT)

Temel mesleki eğitim almakta olan meslek lisesi öğrencileri, mesleki eğitim merkezindeki kursiyerler, çırak 
ve kalfalar vb. kişileri hedef alan ve bu kişilerin yurt dışında, mesleği ile ilgili bir kuruluş bünyesinde mesleki 
eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanmasını amaçlayan faaliyet türüdür.

Hibe Kalemleri : Yönetim ve organizasyon, pedagojik, kültürel, dil hazırlık çalışmaları, yol ve günlük harcırah

Yerleştirme Süreleri : 2 – 39 Hafta
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b. İş Piyasasındaki Kişiler (PLM)

Liseden ya da üniversiteden yeni mezun olan işsizler, iş arayanlar, yeni işe başlamış olup da mesleki 
deneyimini artırmak isteyenler, iş değiştirmeyi düşünen kişileri hedef alan ve bunların yurtdışında mesleği 
ile ilgili bir kuruluş bünyesinde mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanmasını amaçlayan faaliyet 
türüdür. Süresi 2 – 26 hafta arası değişen bu faaliyet için, yönetim ve organizasyon; pedagojik, kültürel ve 

dil hazırlık çalışmaları ile günlük harcırah için hibe desteği sağlanır.

c. Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO)

İşletmelerdeki insan kaynakları uzman ve yöneticileri, her türlü kurum ve kuruluşun mesleki eğitim ve 
öğretimden sorumlu yöneticileri, eğitimciler ve mesleki rehberlik uzmanı kişileri hedef alan ve bu kişilerin 
mesleki eğitim alanındaki yenilikçi metot ve uygulamalarını gözlemlemesini, bu uygulamaların transferini 
ve karşılıklı bilgi değişimini amaçlayan faaliyet türüdür. Süresi 1- 6 hafta arasında değişen bu faaliyet için 

yönetim ve organizasyon, yol ve günlük harcırah ile dil hazırlığı için hibe desteği verilir.
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 2.  Ortaklık Projeleri

Leonardo da Vinci Programı Ortaklıkları proje tabanlı bir faaliyettir. Bu projeler, mesleki eğitim ve öğretim 
alanında faaliyet gösteren ve ortak ilgili alanı olan kuruluşlar arasındaki küçük çaplı işbirliği faaliyetleridir. 
Mesleki eğitim ve öğretimi güçlendirmeye yönelik bu faaliyetler, proje sonucunda ürün ya da çıktı oluşmasını 
hedefler. Bu hedefi geliştirmek yolunda ise karşılıklı hareketlilikler (çalışma ziyaretleri) gerçekleştirilmektedir. 
Proje en az biri AB üyesi ülke olmak koşulu ile en az üç program katılımcısı ülkeden ortak ile yürütülür.

Ortaklık projeleri, yenilik transferi projeleri ile hareketlilik projeleri arasındaki boşluğu doldurmayı 
amaçlamaktadır. Bu projeleri, hareketlilik projelerinde elde edilen başarılı sonuçların doğurduğu işbirliğinin 
devamı veya yenilik transferi projelerinin ilk adımı olarak da görmek mümkündür. Ortaklık projeleri, salt 
hareketlilik faaliyetlerinin ötesinde, mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar 
arasında sürekli bir işbirliği zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Proje süresi 24 aydır.
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 3.  Yenilik Transferi

Yenilik Transferi Projeleri, AB ortaklığı yoluyla iyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılmasını 
amaçlayan proje tipidir.

Bu çerçevede, yenilik transferi projeleri farklı içeriklerde geliştirilmiş yenilikçi ürün, araç, yöntem ve 
uygulamaların ulusal ihtiyaçlara dilsel, kültürel ve sektörel ihtiyaçlar açısından uyarlanması (adaptasyon) 
amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanmaktadır. Yenilik Transferi Projeleri somut proje sonuçları 
ortaya koymayı amaçlamakta, daha önce hazırlanmış bir projenin transferi değil; söz konusu projenin 
sonuçlarının/çıktılarının transferi amaçlanmaktadır.

Proje Süresi : 12-24 ay.

Yenilik Transferi Projelerinde Sağlanan Maddi Destek

Projeler için sağlanacak azami hibe miktarı yıllık 150.000 Avro ve toplam proje bütçesinin en fazla 

%75’ikadardır. Proje ortakları, toplam bütçenin % 25’lik bölümünü ayni ya da nakdi katkı olarak sağlamalıdır.
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 4.  Proje Destek Faaliyetleri

1.  Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri

Hazırlık ziyaretleri, potansiyel fikirlere ve projelere ortak bulmak, proje çalışmalarına ön hazırlık yapmak 
amacıyla kurum ve kuruluşlara, proje ortaklarını daha yakından tanımaları, çalışma planı hazırlamaları, 
başvuru formu ile diğer ilgili ve gerekli dokümanları birlikte doldurmaları için verilen bir imkandır.

Faaliyetten yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşlar, bu ziyaret kapsamında yurt dışına göndermek için 
hibe talep edecekleri kişileri seçerek yurt dışındaki ortaklarından edinecekleri davet mektupları ile birlikte 

Başkanlığımıza başvurabilir.

2.  İrtibat Seminerleri

İrtibat seminerleri, belirli tarihlerde program ülkesi Ulusal Ajanslar tarafından düzenlenen, projelerde 
ortaklık kurması muhtemel çeşitli kurumları temsil eden kişileri bir araya getirmeyi amaçlayan ortak bulma 
seminerleridir.

Faaliyetin işlemleri ulusal ajanslar tarafından yürütüldüğünden, irtibat semineri başvuruları için 
Başkanlığımızla iletişime geçilmelidir.

Bu faaliyetlerin her biri için katılımcı adaylarının gerekli yabancı dil koşulunu sağlamaları şarttır.
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B)  Diğer Faaliyetler
Avrupa Dil Ödülü (European Language Label Award)

Avrupa Dil Ödülü, 1999 yılından beri Avrupa’da yeni, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme 
uygulamalarına verilen bir ödüldür. Amacı, dil eğitim ve öğretimi alanındaki en yeni uygulamaları, 
yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri teşvik etmek ve Avrupa genelinde yaygınlaştırmaktır.

Öğrencilerin yaş aralıkları ve ilgili kuruluşların türleri ve kategorileri ne olursa olsun, her türlü dil öğretimi ve 
öğrenimi girişimi kabul edilmektedir. Başvurular, Başkanlığımız üzerinden yapılmaktadır.

Bazı projelerin yeni teknolojileri kullanması bu projelere önemli ayrıcalık kazandırmamaktadır. Önemli olan, 

bir projenin veya uygulamanın mevcut imkânlardan en iyi şekilde yararlanıyor olmasıdır.
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C)  AB Komisyon Tarafından Merkezi Yürütülen Projeler
1. Yenilik Geliştirme Projeleri

Yenilik Geliştirme, mesleki eğitimdeki kaliteyi yükseltmek, yeniliği teşvik etmek amacıyla oluşturulan 
uluslararası ortaklık projesidir.

Projeler kapsamında mesleki eğitim konusunda yeni yöntemler, metotlar ve sistemler oluşturulur. Alanında 
yetkili katılımcı ülke kuruluşlarının uzmanlık ve deneyimleri paylaşılır, tecrübeler aktarılır, geliştirilir ve 

yaygınlaştırılır.

2. Konulu Ağ Projeleri

Mesleki eğitimde kaliteyi yükseltmek amacıyla Avrupa standardında ortak ilgi uyandıran konularda 
koordinasyon sağlayan projelerdir.

Projeler sayesinde Avrupa’daki uzmanlık ve yenilik yaklaşımları hakkında bilgi paylaşımı sağlanır. Mesleki 
eğitimden sorumlu kişiler ile iş dünyası ve sektörel bazdaki eğitim kurumları arasında iş birliği güçlenir. 

Konulu ağ projeleri, yeni projelerin üretilmesine ve yaygınlaştırılmasına destek verir.



16

3.  Tamamlayıcı Faaliyet Projeleri

Leonardo da Vinci projelerinin amaçlarının ve sağladığı faydaların gelişmesine yardımcı olmak için 
yürütülen projelerdir. Bu faaliyetler, Leonardo da Vinci programı bünyesindeki her faaliyetin izlemesini, 
yaygınlaştırılmasını ve veritabanları yoluyla proje sonuçlarının kaydedilmesini hedefler. Bu amaç 
doğrultusunda ilgili sektörleri ve projeleri bir araya getirerek, toplantılar düzenler ve sonuçları paylaşır.Daha detaylı bilgi için www.ua.gov.tr 

adresini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

İçindekiler

Hayatboyu
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Programı Nedir?

Mesleki Eğitim

Leonardo da Vinci
Programı 
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HAYATBOYU ÖĞREN,
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Daha fazla bilgi için: 
www.ua.gov.tr
www.leonardo.gov.tr
www.ec.europa.eu

Daha detaylı bilgi için www.ua.gov.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

İçindekiler

Hayatboyu
Öğrenme 

Programı Nedir?

Mesleki Eğitim

Leonardo da Vinci
Programı 



18

AB EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

• Ülke Merkezli Faaliyetler
  http://ua.gov.tr   

• Merkezi Faaliyetler
  http://eacea.ec.europa.eu

      twitter.com/ulusalajans
      
      facebook.com/ulusalajans

Sorularınız İçin
bilgi@ua.gov.tr
www.ua.gov.tr     
Bu broşür Avrupa Komisyonu'nun katkısıyla hazırlanmıştır.  Broşürde yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.


