BALIKESİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYON KONSORSİYUMU
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyon Konsorsiyumu Başvuruları
26 Nisan-3 Mayıs 2021 tarihleri arasından elektronik form aracılığıyla alınmıştır. Başvuru sahiplerinin
beyan ettiği bilgiler aşağıda yer alan kritere göre değerlendirilmiştir. Her bölümden alınabilecek
puanlar belirtilmiş olup 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılmıştır.
Başvuru, kurumların akreditasyon konsorsiyumunda üye olarak yer almalarını belirleme amacı
taşımaktadır. Başvuru sahibi kurumların hareketlilik planlamaları Müdürlüğümüz AR-GE Birimi
koordinesinde gerçekleştirilecektir. Hibe tahsis kriterleri başvuru sahibi kurumlara ayrıca
bildirilecektir.
Kurumun
Puanlamada aşağıdaki göstergeler esas alınır:
Bulunduğu Hizmet
 1-3 numaralı hizmet sınıfları: 0.5 puan
Sınıfı
 4 numaralı hizmet sınıfı: 1 puan
 5 numaralı hizmet sınıfı: 2 puan
 6 numaralı hizmet sınıfı: 3 puan
Bu bölümden alınabilecek maksimum puan 3’tür.
Erasmus+
Kurumların Erasmus+ deneyimi “deneyim sahibi olanlar” ve “yeni başlayanlar”
Deneyimi
başlıklarında değerlendirilir. Deneyim sahibi olanlar başlığındaki kurumların bu
bölümdeki puanlaması yapılırken, ev sahibi sağlama ve hareketlilik
faaliyetlerinin türü/çeşitliliği bölümlerindeki puanlarının toplamının %30’u esas
alınır. Yeni başlayanlar başlığındaki kurumlara bu bölümde 2 puan verilir. Ayrıca
yeni başlayan kurumların, ev sahibi sağlama bölümünden aldığı puanların
%50’si bu bölüme eklenir. Bu bölümden alınabilecek maksimum puan 8’dir.
Ev Sahibi Sağlama Ev sahibi olarak sunulan kurum başına 2 puan verilir. Bu bölümden alınabilecek
maksimum puan 12’dir.
Hareketlilik
Puanlamada aşağıdaki göstergeler esas alınır:
Faaliyetlerinin
 Personel için Öğretme Görevlendirmesi: 3 puan
Türü ve Çeşitliliği
 Personel için İş Başı İzleme: 2 puan
 Personel için Kurs ve Eğitim: 1 puan
 Öğreniciler için Uzun Dönem Staj Hareketliliği: 3 puan
 Öğreniciler için Kısa Dönem Staj Hareketliliği: 2 puan
 Beceri Yarışmaları : 2

Hareketlilik
Faaliyetlerinin
Kapsayıcılığı

Erasmus Planının
Kalitesi

Tek tip faaliyet üzerinden planlanan hareketlilik planlarına ekstra puan
verilmez. 2 ila 6 arasında planlanan her bir hareketlilik çeşidi için yukarıdaki
puanlara ek olarak 0.4’er puan eklenir. Bu bölümden alınabilecek maksimum
puan 14’tür.
Bu bölümde kurumun tanımladığı personel ve öğrenici profili doğrultusunda,
yurt dışı hareketlilik faaliyetlerinde yer alması planlanan ve dezavantajlı
tanımına uyan katılımcı sayısı esas alınır. Dezavantajlı tanımında; engelli, sosyoekonomik zorluklarla mücadele eden, parçalanmış aile mensubu, sosyal hizmet
desteği alan, sosyal dışlanma riski altında bulunan, vb. katılımcıları barındıran
kurumlara 3 puan verilir.
Bu bölümde kurumun:
 Personel ve öğrenici bazında tespit ettiği ihtiyaç ve sorunlar
 Uluslararasılaşma stratejisi
 Hareketlilik planları ve gerekçeleri
 İhtiyaçlarının Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim
Akreditasyon Konsorsiyumu hedefleri ile uyumu

balikesirarge.meb.gov.tr
@balikesirarge

Notlar

 Personel ve öğrenci üzerinde hedeflediği öğrenme çıktıları
ele alınır. Bu bölümden alınabilecek maksimum puan 60’tır. Bölümüm
puanlamasında aşağıdaki göstergeler esas alınır:
 Çok iyi (60-46 puan): Ölçütleri ilgili tüm yönleri ile ikna edici ve başarılı
bir şekilde karşılıyor, ihtiyaç duyulan tüm kanıtları ve bilgileri içeriyor ve
herhangi bir eksiklik veya kaygı bulundurmuyor.
 İyi (45-31 puan): Ölçütleri yeterince karşılıyor, ancak ufak birkaç
düzeltme yapılmalı, net bilgiler içeriyor ve neredeyse ihtiyaç duyulan
tüm kanıtları sağlıyor
 Orta (30-16 puan): Genel olarak ölçütleri karşılıyor ancak eksiklikler
mevcut, uygun bilgiler içeriyor ancak çeşitli yerlerde detaylar eksik ya
da bilgiler açık değil
 Zayıf (15-0 puan): Ölçütleri iyi karşılamıyor ya da bilgi eksikliğinden
dolayı bir değerlendirme yapılamıyor, sorulan soruya cevap niteliği
taşımıyor ya da konu ile ilişkili çok az bilgi barındırıyor
 Başvuruda belirtilen bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi kurum
sorumludur. Bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde
başvuru başarılı bulunsa bile iptal edilerek ilk yedek başvuru kabul
listesine alınır.
 Kopya başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aynı içeriğe sahip
başvuruların tamamı için bu kural geçerlidir.
 Mesleki Eğitim alanında uygun başvuru sahibi olarak ilan edilen
kurumlar dışındaki kurum/kuruluşlardan gelen başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
 Başvuru formunda belirlenen zorunlu alanlarda istenen bilgilerin
verilmemesi halinde (OID yerine çeşitli rakamlar girilmesi, hizmet
sınıfının doğru belirtilmemesi, vb.) başvuru değerlendirmeye alınmaz.
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