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HAYATBOYU ÖÐRENME
PROGRAMI

Okul Eðitimi

Yüksek Öðretim

Mesleki Eðitim

Yetiþkin Eðitim

ve daha fazlasý

Eðitim
ve
Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK
PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

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



Hayatboyu Öðrenme Programý bünyesinde barýndýrdýðý sektörel ve yatay 

programlar sayesinde okul öncesinden, üniversiteye, meslek hayatýndan, sivil 

toplum faaliyetlerine kadar çok geniþ bir alanda yer alan birey ve kuruluþlara pek 

çok imkan sunar.
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`H̀ayatboyu Öðrenme 
Programý  bireylerin 
hayatlarýnýn hangi 
döneminde 
olurlarsa olsunlar Avrupa 
çapýnda kendilerini 
geliþtirmeye teþvik edici 
eðitici ve öðretici faaliyetlere 
katýlýmalarýný saðlayan bir 
Avrupa Birliði topluluk 
programýdýr. 

1995 yýlýnda farklý 
alanlardaki  
programlarýn bir araya 
getirilmesi ile Sokrates ve 
Leonardo da Vinci 
programlarý oluþturulmuþtur. 
2007 yýlýnda bu iki 
programýn 
birleþtirilmesi ile Hayatboyu 
Öðrenme Programý 
meydana 
getirilmiþtir.``
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Hayatboyu Öðrenme Programý 
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Katýlýmcý Ülkeler

Programdan kimler yararlanabilir?
   

   

   

   i 

 

  

  

   

•   Avrupa Birliði’ne üye 27 ülke

•   Avrupa Birliði’ne aday ülkelerden Türkiye ile Hýrvatistan ve  Makedonya (Hazýrlýk döneminde ve  kýsýtlý olmak üzere)

•   EEA anlaþmalý ülkeler Lihtenþtayn, Norveç ve Ýzlanda

•   Hýrvatistan ve Makedonya hazýrlýk aþamasýnda

Comenius Programý kapsamýnda okul öncesi, ilk ve orta öðretim seviyesinde hizmet veren kamusal veya özel 

kurumlar ile bu kurumlarda bulunan eðitimciler, öðrenciler, yerel eðitim yetkilileri, okul aile birlikleri, sivil toplum örgütleri, 

öðretmen eðitim kurumlarý, eðitim fakülteleri, eðitim çalýþanlarý

Erasmus Programý kapsamýnda Erasmus Beyannamesine sahip tüm yüksek öðretim kurumlarý  ile bu kurumlarda 

bulunan  öðrenciler, öðretim elemanlarý ve kurum çalýþanlarý,

Leonardo da Vinci Programý kapsamýnda  tüm sektörlerde çalýþan ve mesleki eðitim boyutu geliþtirmek isteyen özel 

veya kamusal tüm kurum, kuruluþ ve organizasyonlar ve buralarda çalýþan kiþiler ile  mesleki eðitim veren kuruluþlarda 

çalýþan ve eðitim gören kiþiler,

Grundtvig Programý kapsamýnda  okul eðitim  ve mesleki eðitim dýþýnda kalan yetiþkinler için örgün, yaygýn veya 

sargýn eðitim metodlarý ile eðitim faaliyetleri sunan tüm kurum ve kuruluþlar ile yetiþkin eðitimi alanýnda çalýþanlar ve 

yetiþkin eðitimi alan bireyler,

Ortak Konulu Program Çalýþma Ziyaretleri kapsamýnda eðitim yöneticileri, denetçiler, formatör eðiticiler ve benzeri 

eðitim uzman ve yöneticileri, Ortak Konulu Program Kilit Faaliyetler kapsamýnda eðitim ile ilgili tüm sektörlerde yer alan 

bütün kurum ve kuruluþlar,

Jean Monnet Programý dünya genelinde yüksek öðretim kurumlarý,

Programýn Amaçlarý
AB bünyesindeki eðitim ve 
öðretim kurumlarýnýn ve 
sistemlerinin dünya kalitesinde bir 
referans noktasý olabilmesi için bu 
kurumlarýn arasýnda deðiþimleri, 
iþbirliðini ve hareketliliði teþvik 
etmeyi, katýlýmcý ülkelerdeki 
eðitim ve öðretim sistemlerinin 
modernleþtirilmesi ve 
adaptasyonuna katkýda 
bulunmayý Programýn hareketlilik 
ve diðer iþbirliði faaliyetlerine 
katýlan bireysel vatandaþlara 
Avrupa katma deðerinin 
kazandýrýlmasýný, kültürlerarasý 
diyaloða ve birlikte çalýþmaya 
dayanan faaliyetler yolu ile sosyal 
dýþlanma, yabancý düþmanlýðý, 
ýrkçýlýk ve önyargýlarla mücadele 
etmeyi, Avrupa halklarý arasýnda 
anlayýþ ve birlikte çalýþma 
ortamýnýn geliþtirilmesi ve Avrupa 
boyutunun güçlendirilmesini 
amaçlamaktadýr. 



* Miktarlar deðiþebilmektedir. Geçerli miktarý öðrenebilmek için lütfen 

Hayatboyu Öðrenme Programý’nýn ilgili yýla ait Ulusal Teklif  Çaðrýsý’na bakýnýz.
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Comenius Programý (Okul Eðitimi) Programý

Amacý Nedir?

  
                                  

Comenius Programý, 
öðrenciler ve eðitim 
personeli  arasýnda 
Avrupa kültür ve dil 
çeþitliliði ile deðerleri 
hakkýnda bilgi ve anlayýþ 
oluþturmayý, öðrencilerin 
kiþisel geliþimleri için 
gerekli olan temel 
becerileri edinmelerini 
amaçlar. Bu doðrultuda 
Avrupa ülkelerinde 
eðitimle ilgili kurumlar 
arasý iþbirliðini saðlamaya 
çalýþýr. 
Okul öncesi, ilk ve orta 
öðretimde üye ülkelere ait 
iyi uygulamalarýn, diðer 
üye ülkelerin eðitimcileri 
tarafýndan da 
gözlemlenebilmesine 
imkan verir.

Kimler Yararlanabilir?
Comenius Programý, okul eðitimine taraf olan okul öncesi eðitim kurumlarýndan, 
liselere ve üniversitelerin eðitim fakültelerine kadar özel veya  kamusal nitelikteki 
tüm kurum ve kuruluþlar ile bu kurumlardaki idareciler, eðitimciler ve öðrencilerin  
yararlanabildiði bir programdýr.

1. Comenius Okul Ortaklýklarý Proje kapsamýnda yapýlmasý planlanan 
toplam hareketlilik sayýsýna göre 6.000 Avro ile 23.000 Avro arasýnda* hibe 
desteði saðlanan, iki taraflý veya çok  taraflý olarak Hayatboyu Öðrenme 
Programýna üye ülkelerin kuruluþlarý ile birlikte yapýlabilen en az birisi AB üyesi 
olmak üzere en az 3 ülkeden kuruluþlarýn ortaklýðý ile hazýrlanan projelerdir.

2. Comenius Bölgesel Ortaklýklarý eðitim alanýnda bölgesel seviyede 
iþbirliðini teþvik etmek amacýyla okul eðitimi alanýnda bölgesel nitelikte yetkisi 
bulunan proje kapsamýnda yapýlmasý planlanan hareketlilik sayýsýna ve ortaklar 
arasýndaki coðrafi mesafeye göre 1.800 Avro ile 18.000 Avro arasýnda* deðiþen 
miktarlarda ve ayrýca projeye ait personel, ekipman ve diðer giderler konusunda 
da ek hibe desteði saðlanabilen birisi AB üyesi olmak kaydýyla en az iki ortaklý 
olarak yapýlan projelerdir.                                  

A. Projeler
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Hayatboyu Öðrenme Programý 

"Dil becerilerimi 
geliþtirdi.Proje ortaðý 
ülkeler arasýnda eðitim 
anlamýnda nerede 
olduðumuzu gördüm. Sahip 
olduðumuz deðerlerin daha 
bir farkýna vardým."
             

B. Bireysel Faaliyetler

 C. Diðer Faaliyetler

1. Hizmet içi Eðitim
Okul öncesi, ilk ve orta öðretim okullarýnda görev yapmakta olan 
eðitimcilerin, Hayatboyu Öðrenme Programýna üye ülkelerde her yýl 
düzenlenen hizmet içi eðitim kurslarýna 5 gün ile 6 hafta arasýndaki 
sürelerle eðitim almasýna imkan veren bir faaliyet türüdür.

2. Comenius  Asistanlýðý
Comenius Asistanlýðý, öðretmen adaylarýnýn Avrupa'daki eðitim 
kurumlarýnda, öðretme ve öðrenme konusundaki Avrupa boyutunu daha 
iyi anlamalarý için bir  fýrsat vermek, yabancý dil, farklý ülkeler ve eðitim 
sistemleri hakkýndaki bilgilerini artýrmak ve öðretme becerilerini 
geliþtirmek amacýyla yaptýklarý 13 ile 45 hafta arasýndaki sürelerle 
gerçekleþtirilebilen bir staj faaliyetidir.

1. Hizmet içi Eðitim Kursu düzenlemek Okul eðitimine yönelik hizmet içi 
eðitim konusunda tecrübeli, çokuluslu gruplarla çalýþma deneyimli, 
Hayatboyu Öðrenme Programý kapsamýndaki proje veya að ürünü/sonucu 
ortaya çýkan bir eðitim faaliyeti gerçekleþtirmek isteyen kurumlarýn, bu 
kurslarýný uluslararasý katýlýmcýlara açmak için Comenius Hizmet Ýçi Eðitim 
Kurslarý veri tabanýna baþvurmalarý mümkündür.



Amacý Nedir?
Erasmus programý Avrupa 
yükseköðretim Alaný 
oluþturmak ve 
yükseköðretimde Avrupa 
genelinde kalitenin 
artýrýlmasý amacýyla Avrupa 
Birliðinde Yükseköðretim 
kurumlarý arasýndaki çok 
taraflý ortaklýklar ile iþ 
dünyasý arasýndaki mevcut 
iliþkilerin ve iþbirliðinin 
artýrýlmasýný, yüksek 
öðretimde edinilen 
yeterliliklerin uyum ve 
anlaþýlabilirliðinin artýrýlmasý 
ve yenilikçi uygulamalarýn 
geliþtirilmesi ve 
yaygýnlaþtýrýlmasýný 
hedeflemiþ bir programdýr.                   
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Erasmus (Yüksek Öðretim) Programý

Kimler Yararlanabilir?
Erasmus Programýndan, Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip 
yükseköðretim kuruluþlarýnda görev yapan akademik ve idari personel 
ile bu kuruluþlarda eðitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora 
seviyesinde eðitim gören öðrenciler yararlanabilir. 

1. Yoðun Programlar (IP)
En az biri AB üyesi ülke olmak üzere en az 3 deðiþik ülkeden EÜB 
sahibi kurumlarýn ortaklýk kurarak düzenlediði Yoðun Program projeleri 
ile hiç öðretilmeyen veya çok az sayýda yükseköðretim kurumunun 
müfredatýnda yer alabilen uzmanlýk konularýnda yoðunlaþtýrýlmýþ 
eðitim programlarý düzenlenebilir.

1. Öðrenciler Ýçin Öðrenim Hareketliliði Yükseköðretim kurumlarý 
bünyesinde bir örgün eðitim programýna kayýtlý öðrenciler bir veya iki 
dönem için diðer bir Avrupa ülkesinde hem dönem kaybý olmaksýzýn 
yükseköðretimlerine devam etme, hem de farklý bir kültürü daha 
yakýndan tanýyabilme imkanýna sahip olabilirler.         

A. Projeler

B. Bireysel Faaliyetler
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Hayatboyu Öðrenme Programý 

 "Artýk onlarca ülkeden 
tanýdýðým birçok insan 
var, çoðu ziyaret için 
Türkiye’ye geldi, ben de 
ziyarete gittim. Farklý 
düþünce yapýlarýný, kültürel 
özellikleri ilk gözden 
keþfettim. "
           

2. Öðrenciler Ýçin Staj Hareketliliði Öðrenci staj hareketliliði ile geniþletilmiþ Erasmus 
Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköðretim kurumlarýnda kayýtlý öðrenciler 3 ile 12 ay 
arasýnda bir süre için yurtdýþýndaki iþletmelerde veya organizasyonlarda staj yaparak 
öðrencisi olduklarý mesleki eðitim alanýnda uygulamalý iþ deneyimi elde ederken, farklý 
bir kültürü daha yakýndan tanýyabilme imkanýna sahip olabilirler.

3. Personel Ders Verme Hareketliliði Faaliyetle öðretim elemanlarý veya misafir 
iþletme personellerinin yurtdýþýndaki yüksek öðretim kurumlarýnda 1 ile 6 hafta arasýnda 
ders vermelerini saðlayan öðretim elemanlarýna farklý bakýþ açýlarýyla tanýþma, yeni 
irtibatlar kurma ve yeni akademik iþbirliði imkanlarý saðlayan bir faaliyettir.

4. Personel Eðitim Alma Hareketliliði Personel eðitim alma faaliyeti EÜB sahibi 
yükseköðretim kurumlarýnýn akademik ve idari personeline 1 ile 6 hafta arasýndaki 
sürelerle yurt dýþýndaki  diðer yükseköðretim kurumlarýnda ve iþletmelerde eðitim 
almak imkaný saðlayan bir faaliyettir.

Erasmus Yoðun Dil Kurslarý Erasmus faaliyetine katýlan öðrencileri faaliyete 
katýlacaklarý akademik dönemden önce gittikleri ülkenin diline öðrenebilmeleri için 
düzenlenen kurslardýr.

C. Diðer Faaliyetler           



Amacý Nedir?
Mesleki Eðitim ve Öðretim 
Leonardo da Vinci (LdV) 
programý mesleki eðitim ve 
öðretim alanýnda 
uygulamalarý politikalar ile 
örtüþtürür. Bireylere, 
yurtdýþýnda geçirecekleri 
bir süre sonucunda 
bilgilerini, becerilerini ve 
rekabet yeteneklerini 
geliþtirme fýrsatý sunmanýn 
yaný sýra Mesleki Eðitim 
paydaþlarý arasýnda 
Avrupa çapýnda iþbirliði 
saðlayarak Mesleki Eðitim 
sistemlerinin ve 
uygulamalarýnýn 
çekiciliðini, kalitesini ve 
performansýný geliþtirmeyi 
amaçlayan LdV Projeler 
türleri vardýr.
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Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý

Kimler Yararlanabilir?
Mesleki Eðitim Kuruluþlarý, Ýþletmeler, KOBÝ'ler Yerel Yönetimler Sivil Toplum 
Örgütleri (Odalar, Borsalar,  Sendikalar, Vakýflar, Dernekler), Kamu Kuruluþlarý

1. Hareketlilik Projeleri
Temel düzeyde mesleki eðitim almakta olan öðrenciler (IVT) ile, iþsizler de dahil 
olmak üzere iþgücü dünyasýndaki kiþiler (PLM) ve mesleki eðitimden sorumlu 
kiþilerin (VETPRO) katýldýðý ülkelerarasý staj ve çalýþma ziyareti olarak 
adlandýrýlabilecek hareketlilik faaliyetleridir

2. Ortaklýk Projeleri
Mesleki eðitim alanýnda faaliyet gösteren kurumlar arasýnda gerçekleþtirilecek 
iþbirliðini teþvik edecek ve bu iþbirliðine bir kýsým ölçütlere göre katký saðlayacak 
faaliyet türü olarak planlanmaktadýr. 

3. Yenilik Transferi  Projeleri
Yenilik Transferi Projeleri, mesleki eðitim ve öðretimi geliþtirmek ve teþvik  etmek 
amacýyla önceden yapýlmýþ Leonardo da Vinci veya baþka yenilikçi proje 
sonuçlarýnýn yada çýktýlarýnýn yeni ülkeler ya da sektörlere transfer edilmesi 
amacýyla hazýrlanan çok ortaklý proje tipidir.

A. Projeler
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Hayatboyu Öðrenme Programý 

 "Proje hazýrlamam, projemin 
seçilmesi ve proje kapsamýnda 
yürüttüðüm organizasyon 
karþýsýnda çevremdekilerden 
gördüðüm saygý beni daha da 
baþarýlý olmak için her gün artan 
bir þevkle çalýþmaya sevk etti."

B. Bireysel Faaliyetler

C. Diðer Faaliyetler

Hazýrlýk Ziyaretleri / Ýrtibat Seminerleri Leonardo da Vinci 
Programý kapsamýnda  sunulacak projelere  hazýrlýk yapmak 
amacýyla kuruluþlara,  proje ortaklarýný daha yakýndan 
tanýmalarý, çalýþma planý  hazýrlamalarý ve baþvuru formu ile 
diðer gerekli dokümanlarý birlikte doldurmalarý için verilen bir 
imkandýr.

Avrupa Dil Ödülü Avrupa Dil Ödülü'nün amacý, dil eðitim ve 
öðretimi alanýndaki en yeni ve uygulamada performansý en  
yüksek yaklaþýmlarý, yöntemleri ve teknikleri teþvik etmek ve 
Avrupa genelinde yaygýnlaþtýrmaktýr.
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GRUNDTVIG (Yetiþkin Eðitimi) Programý

Amacý Nedir?

Bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluþan gereksinimleri karþýlamak ve yetiþkin kiþilere yaþamlarý 
boyunca, bilgi ve niteliklerini geliþtirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarýný artýrmak ve 
toplumda meydana gelen deðiþikliklere uyum saðlamalarýný amaçlar. Ayrýca mesleki eðitim dýþýnda her 
çeþit  yetiþkin ve yaygýn eðitim üzerine odaklanýr. 

Kimler Yararlanabilir?
Tüzel kiþiliði olan ve eðitimin herhangi bir alanýyla ilgili faaliyet yürüten her tür kuruluþ baþvurabilir. 
Gönüllü Projeleri en az 2 farklý ülke kuruluþunun ortaklýðý ile yapýlabilir. Bu ülkelerden biri mutlaka AB 
üyesi olmalýdýr.

1. Öðrenme Ortaklýklarý
Grundtvig Öðrenme Ortaklýklarý, yetiþkin eðitimi alanýnda faaliyet gösteren kuruluþlar arasýndaki iþbirliði 
faaliyetleridir. Öðrenme Ortaklýklarý projeleri, sürece odaklanýr ve kendi eðitim faaliyetlerine Avrupa 
iþbirliðini katmak isteyen kuruluþlarýn katýlýmýný geniþletmeyi amaçlar.

2. Gönüllü Projeleri
Ýki farklý ülkeden kuruluþ arasýnda yapýlan gönüllü projelerinin amacý, 50 yaþ üstü profesyonel kiþilerin 
tecrübelerinden ve bilgi birikimlerinden istifade edebilmek için bu kiþilerin her iki kuruluþ arasýnda 
karþýlýklý olarak gönüllü deðiþimidir.

A. Projeler
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Hayatboyu Öðrenme Programý 

 "Özgüvenim arttý, ikinci 
bir yabancý dili 
öðrenmeye baþladým. 
Sistematik çalýþma 
becerisini elde ettim."

B. Bireysel Faaliyetler

C. Diðer Faaliyetler

1. Hizmet içi Eðitim
Yetiþkin eðitimi ile ilgili çalýþmalar yapan eðitimcilerin ve diðer kiþilerin yurtdýþýnda bir kursa 
katýlmasýdýr.

2. Grundtvig Asistanlýðý
Yetiþkin eðitimi alanýnda çalýþma yapan kiþilerin yurtdýþýnda yetiþkin eðitimi alanýnda 
faaliyet gösteren bir kuruluþta asistaný olarak görev yapmasýdýr.

3. Grundtvig Çalýþma Gruplarý
Yurt içinde yapýlan ve en az 3 farklý ülkeden 10-20 arasýnda kiþiyi kýsa süreli etkinlikler için 
bir araya getiren bir faaliyettir.

4. Grundtvig Ziyaret ve Deðiþimleri
Yetiþkin eðitimi alanýnda çalýþma yapan kiþilerin  yurtdýþýnda bu alanda faaliyet gösteren bir 
kuruluþta gözlem, ziyaret, iþbaþý eðitimi, staj gibi faaliyetler yapma veya konferans, seminer 
gibi etkinliklere katýlma imkâný saðlayan bir faaliyettir.

1. Hizmet içi Eðitim Kursu Düzenlemek
Yetiþkin eðitimi alanýnda çalýþan kuruluþlarýn verdikleri eðitimi Avrupa Birliði genelinden 
katýlýmcýlara açmasýdýr. 



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.

Kimler Yararlanabilir?
l Eðitimden sorumlu Vali Yardýmcýlarý
l MEB Merkez  ve Taþra Teþkilatýn da eðitim alanýnda çalýþan  idari personel,     
  (en az þube müdürü düzeyinden baþlamak üzere, Talim Terbiye Kurulu  yetkilileri ve MEB merkez teþkilatýn da   görevli öðretmenler   
   dahil)
l Sendikalarýn yöneticileri ve üst düzey temsilcileri (Ýl teþkilatlarý dahil)
l Ýþveren örgütlerinin yöneticileri ve üst düzey temsilcileri
l KOBÝ lerin yöneticileri
l Tüm Meslek Odalarýnýn yöneticileri ve uzman personeli
l Üniversiteler dýþýndaki kamu kuruluþlarýnda görev yapan eðitim araþtýrma uzmanlarý (DPT, Aile ve Sosyal  Araþtýrmalar Genel 
   Müd. Özürlüler Ýdaresi,  SHÇEK, v.b)
l Þirketlerin eðitim uzmanlarý ve insan kaynaklarý yöneticileri
l Tüm Mesleki ve Genel Eðitim - Öðretim Kurumlarýnýn müdürleri, müdür yardýmcýlarý
l Eðitim müfettiþleri (ilköðretim, ortaöðretim ve Bakanlýk müfettiþleri)
l Eðitim danýþmanlarý
l Rehber Öðretmenler
l Öðretmen eðiticileri (formatörlük belgesini baþvurunuza ekleyen öðretmenler)
l Eðitim fakültelerindeki öðretim üyeleri 
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Ortak Konulu Program  ve Çalýþma Ziyaretleri 



Nedir?
Çalýþma ziyaretleri Programý, Merkezi Yunanistan'ýn 
Selanik þehrinde bulunan ve kýsa adý CEDEFOP 
olan Avrupa Mesleki Eðitimi Geliþtirme Merkezi'nin 
koordinasyonunda 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. 
Katýlýmcýnýn yol masraflarý ile ülkelere göre deðiþen 
gündelikleri karþýlanýr. 
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Hayatboyu Öðrenme Programý 

 "Özel olarak ilgi duyduðum bir konuda 
(eðitim kalitesi) çalýþma ziyaretini 
gerçekleþtirmem bilgilerimi artýrdýðý 
gibi geleceðe yönelik yeni fikirler 
geliþtirmemi de saðladý. Ayrýca 
tanýþtýðým meslektaþlarýmla kendi 
ülkelerindeki uygulamalarý tartýþma 
fýrsatý buldum böylece sistem düzeyinde 
belirlediðim konuda ülkeler arasýndaki 
farklýlýklarý da görebildim." 



Merkezi Faaliyetler Nedir?
Hayatboyu Öðrenme 

Programýnda yukarýda sayýlan 

tüm sektörel ve yatay 

programlarýn bünyesinde 

merkezi tipte faaliyetler de 

bulunmaktadýr. Programlara 

üye ülkelerde ulusal ajanslar 

tarafýndan yürütülen 

faaliyetlere ülke merkezli 

faaliyetler denilirken, merkezi 

faaliyetler AB Eðitim ve Kültür 

Genel Müdürlüðüne baðlý 

olarak çalýþan ve merkezi 

Brüksel’de bulunan Eðitim, 

Ýþitsel, Görsel  ve Kültür 

Yürütme Ajansý tarafýndan 

yürütülür. Bu faaliyetler 

hakkýnda detaylý bilgiyi 

adresinden edinebilirsiniz. 

http://eacea.ec.europa.eu 

Kimler Yararlanabilir?
Hayatboyu Öðrenme Programý kapsamýnda yer alan tüm 
sektörel programlardan yararlanma hakkýna sahip olan 
kurum ve kuruluþlar merkezi faaliyetlerden de 
yararlanabilirler. 
Faaliyetler

A. Comenius
1.  Çok taraflý projeler 
2.  Çok taraflý aðlar 
3.  Destek Önlemleri

B. Erasmus
1.  Çok taraflý projeler 
2.  Erasmus tematik aðlarý 
3.  Destek önlemleri

C. Leonardo da Vinci
1.  Eðitim Sistemlerini iyileþtirme amaçlý çok taraflý    
     projeler 
2.  Uzmanlar ve Organizasyonlar üzerine tematik    
     aðlar 
3.  Destek  Önlemleri
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Merkezi Faaliyetler (Centralized Actions)

Executive Agency



D. Grundtvig
1. Yetiþkin eðitimi sistemlerini iyileþtirme amaçlý çok taraflý projeler 
2. Grundtvig aðlarý 
3. Destek Önlemleri

E. Ortak Konulu Program

1. Anahtar Faaliyet 1 (Politika Ýþbirliði ve Yenilikçilik) 
2. Anahtar Faaliyet 2 (Diller) 
3. Anahtar Faaliyet 3 (Bilgi Ýþlem ve Ýletiþim Teknolojileri) 
4. Anahtar Faaliyet 4 (Sonuçlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve kullanýlmasý)

F. Jean Monnet Programý

1. Anahtar Faaliyet 1 
Tek yönlü ve ulusal projeler 
Çok taraflý projeler ve aðlar

2. Anahtar Faaliyet 2
Eðitim ve Öðretim alanýnda faaliyet gösteren kuruluþlara iþletme 
yardýmlarý
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Hayatboyu Öðrenme Programý 



Eðitim
ve
Öðretim

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

Ülke Merkezli Faaliyetler : 

Ortak bulmak için : 

Haber ve duyurular için:

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 

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM 
VE GENÇLÝK
PROGRAMLARI 
MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

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
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