ERASMUS+ AKREDİTASYONU
• Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2020-2023
Uluslararasılaşma Strateji Belgesinde belirlenen
stratejik hedefler doğrultusunda, Erasmus+
Akreditasyon Programına başvuru yapmıştır.
• Başvuru, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarılı
bulunarak Müdürlüğümüz Okul Eğitimi, Mesleki
Eğitim ve Yetişkin Eğitimi olmak üzere üç alanda
da Erasmus+ Akreditasyonuna hak kazanmıştır.

ERASMUS+ AKREDİTASYONU

• Erasmus Akreditasyonu; Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi ve
Mesleki Eğitim alanlarında sınır ötesi değişim ve işbirliği
yapmak isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır.
• Erasmus Akreditasyonunun genel hedefi; Avrupa
öğretim ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi
amacıyla içerme, çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik
katılım değerlerinin teşvik edilmesi ile Avrupa mirası ve
çeşitlilikteki zenginlik hakkında bilgi edinmek ve Avrupa
genelinde profesyonel ağlarının geliştirilmesini
desteklemektir.

ERASMUS+ AKREDİTASYONU
•Erasmus Akreditasyonu; eğitim kurumlarının
proje başvurularını kolaylaştırmaya, yüksek
öğretim kurumlarının bir araya gelerek
işbirliği yapmalarına ve gençlik alanındaki
kurum ve kuruluşların Avrupa Dayanışma
Programı kapsamında proje başvurusu
yapabilmelerine imkân tanır.

ERASMUS+ AKREDİTASYONU
• Erasmus Akreditasyonu ile kurumlar, Türkiye Ulusal
Ajansı tarafından sunulan hareketlilik fırsatlarına
basit ve hızlı erişim sağlayabilecektir.
• Kurumların; Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Yetişkin
Eğitimi alanlarından Müdürlüğümüze yaptığı
başvurular ile ilimizin uluslararasılaşma hedeflerinin
gerçekleştirilmesi ve programın fırsat eşitliği ilkesi
doğrultusunda her kuruma erişim sağlanması
amaçlanmaktadır.

ERASMUS+ AKREDİTASYONU
• Erasmus Akreditasyonu fırsatlarından yararlanmak
isteyen kurumlarımız, her alan için oluşturulan
kolaylaştırılmış elektronik başvuru formları ile
başvurularını Müdürlüğümüze sunabilirler.
• Her alan için oluşturulan çalışma grupları tarafından
yapılacak uzman değerlendirmesi sonucunda başarılı
bulunan kurumlarımız, konsorsiyum üyesi olarak
personel, öğrenci ve öğrenici hareketlilik
fırsatlarından yararlanabilirler.

OKUL EĞİTİMİ HEDEFLERİ
Eğitim öğretim süreçlerinin kalitesini yenilikçi teknoloji, yöntem ve metotların
kullanımı ile artırmak
Eğitim alanında yeniliği sağlamak ve hizmet sunum kapasitesini artırmak amacıyla okul
eğitimi alanında çalışan beşeri sermayenin mesleki gelişimini desteklemek
Nitelikli bireylerin yetiştirilmesi, öğrencilere 21.yüzyılın gerektirdiği beceri ve yetkinlik
setlerinin kazandırılması amacıyla eğitim olanaklarını çeşitlendirmek
Dezavantajlı grupların sosyal içermelerini sağlamak yoluyla il genelinde eşitlik,
çeşitlilik, hoşgörü ve aktif katılımı desteklemek
İyi uygulamaların değişimini ve transferini sağlayarak Avrupa genelinde profesyonel ağ
yapılarının oluşumunu desteklemek ve bu ağın görünür bir parçası olmak

Dil çeşitliliği ile kültürlerarası farkındalığı teşvik ederek yabancı dil öğretimi ve
öğrenimi konularında iyileşme sağlamak
Dijitalleşmeyi teşvik ederek il genelinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin
kullanımını desteklemek

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
•
•
•
•

İş Başı İzleme (2-60 gün)
Öğretme Görevlendirmesi (2-365 gün)
Kurslar ve Eğitim (2-30)
Kurs ve eğitimlerde kurs ücretleri katılımcı başına toplamda 10
gün ile sınırlıdır. Fiziksel aktivitelere ek olarak, tüm personel
hareketliliği aktiviteleri sanal aktivitelerle birleştirilebilir.
• Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum süreler fiziksel
hareketlilikler için geçerlidir.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
UYGUN KATILIMCILAR
• Okul Öncesi Eğitim Kurumları,
• İlkokullar,
• Ortaokullar,
• Örgün Genel Ortaöğretim Kurumları,
• Örgün Mesleki Ortaöğretim Kurumları,
• Bilim ve Sanat Merkezleri
• Katılımcıların yukarıda yer alan kurumlarda yönetici veya öğretmen olarak
görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Örgün Mesleki Ortaöğretim
Kurumlarından yapılacak katılımcı başvuruları, meslek dersi dışında kalan
branş öğretmenlerini ifade eder.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU KOŞULLARI
• İş Başı İzleme faaliyetine, bir kurumdan en fazla 4 personel için
başvuru yapılabilir. İş Başı İzleme faaliyetlerinde, her bir hareketliliğe
kurum başına en fazla 2 personel katılabilir.
• Öğretmen Görevlendirme faaliyetine, bir okuldan en fazla 4 personel
için başvuru yapılabilir. Öğretmen Görevlendirme hareketlilikleri için
her bir hareketliliğe, kurum başına en fazla 2 personel katılabilir.
• Kurs faaliyetlerine, her okuldan en fazla 5 personel için başvuru
yapılabilir. Her bir hareketliliğe aynı okuldan en fazla 2 öğretmen
katılabilir.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

EK PUANLAMA
• 2014-2020 Erasmus+ Program döneminde
programdan yararlanmamış okul ve kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Zorunlu hizmet bölgesinde bulunan okul ve kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Ev sahibi ortak sunan kurumlar değerlendirmede ek
puan alacaktır.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Öğrencilerin Grup Hareketliliği (2-30 gün, grup başına en az iki
öğrenci)
• Öğrencilerin Kısa Dönem Öğrenme Hareketliliği (10-29 gün)
• Öğrencilerin Uzun Dönem Öğrenme Hareketliliği (30-365 gün)
• Fiziksel hareketliliğe ek olarak, tüm öğrenci hareketliliği
etkinlikleri sanal etkinliklerle birleştirilebilir.
• Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum süreler fiziksel
hareketlilikler için geçerlidir.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Öğrencilerin Grup Hareketliliği: Gönderen okuldan bir grup öğrencinin, başka bir ülkedeki
akranlarıyla birlikte öğrenerek zaman geçirmesini kapsamaktadır. Gönderen okuldaki
öğretmenler veya diğer yetkili kişiler, faaliyetin tamamı boyunca öğrencilere eşlik etmelidir.
• Öğrencilerin Kısa Dönem Öğrenme Hareketliliği: Öğrenciler, bir ortak okulda okumak veya
yurt dışındaki başka bir ilgili kuruluşta staj yapmak için yurtdışında bir süre geçirebilirler.
Her katılımcı için bireysel bir öğrenme programı tanımlanmalıdır. Daha az fırsata sahip
katılımcılar için, gerekçelendirilirse minimum 2 gün süre ile hareketlilik organize edilebilir.
• Öğrencilerin Uzun Dönem Öğrenme Hareketliliği: Öğrenciler, bir ortak okulda okumak
veya yurt dışındaki başka bir ilgili kuruluşta staj yapmak için yurtdışında bir süre
geçirebilirler. Her katılımcı için bireysel bir öğrenme programı tanımlanmalıdır. Tüm
katılımcılara zorunlu ayrılış öncesi eğitim verilecektir.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

UYGUN KATILIMCILAR
• Ortaokullar,
• Örgün Genel Ortaöğretim Kurumları,
• Örgün Mesleki Ortaöğretim Kurumları,
• Bilim ve Sanat Merkezleri
• Katılımcıların yukarıda yer alan kurumlarda öğrenci
olmaları gerekmektedir.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

BAŞVURU KOŞULLARI

• Öğrencilerin grup hareketliliği faaliyeti kapsamında
her bir hareketliliğe 2-10 öğrenci katılabilir.
• Kısa ve uzun dönem öğrenci hareketliliği
faaliyetlerine her bir okul en fazla 5 öğrenci için
başvuruda bulunabilir. Her bir hareketliliğe aynı
okuldan en fazla 2 öğrenci katılabilir.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

EK PUANLAMA
• 2014-2020 Erasmus+ Program döneminde
programdan yararlanmamış okul ve kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Zorunlu hizmet bölgesinde bulunan okul ve kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Ev sahibi ortak sunan kurumlar değerlendirmede ek
puan alacaktır.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
•Uzman Daveti (2-60 gün)
•Öğretmen ve Eğitimci Ev Sahipliği (10365 gün)
•Hazırlık Ziyaretleri

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Uzman Daveti: Okullar, okullarında öğretme ve
öğrenmeyi geliştirmeye yardımcı olabilecek
eğitmenleri, öğretmenleri, politika uzmanlarını veya
diğer kalifiye uzmanları davet edebilir. Örneğin, davet
edilen uzmanlar okul personeline eğitim verebilir, yeni
öğretim yöntemleri veya organizasyon ve yönetimdeki
iyi uygulamaların aktarılmasına yardımcı olabilir.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN FAALİYET TÜRLERİ

• Öğretmen ve Eğitimci Ev Sahipliği: Başvuru sahibi
kuruluşlar, yurtdışında staj dönemi geçirmek
isteyen öğretmenlere ev sahipliği yapabilirler. Ev
sahibi kuruluş aktiviteyi oluşturmak için destek
alırken, katılımcının seyahat ve bireysel desteği
gönderen kurum tarafından sağlanacaktır.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER
UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Hazırlık Ziyaretleri: Kuruluşlar hareketlilik gerçekleşmeden önce ev sahibi
ortaklarına bir hazırlık ziyareti düzenleyebilirler. Hazırlık ziyaretleri,
bağımsız bir faaliyet değil; personel veya öğrenci hareketliliğini destekleyici
bir faaliyettir. Her hazırlık ziyaretinin açık bir gerekçesi olmalı ve hareketlilik
faaliyetlerinin kapsayıcılığını, kapsamını ve kalitesini iyileştirmeye hizmet
etmelidir. Örneğin, daha az fırsata sahip katılımcıların hareketlilik
faaliyetlerini daha iyi hazırlamak, yeni bir ortak kuruluşla çalışmaya
başlamak için veya daha uzun hareketlilik faaliyetleri düzenlemek için
hazırlık ziyaretleri organize edilebilir. Personele kurs veya eğitim faaliyeti
hazırlığında hazırlık ziyaretleri düzenlenemez.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN KATILIMCILAR
•Davetli uzmanlar, başka bir program
ülkesinden okul eğitiminde ilgili
uzmanlığa sahip herhangi bir kişi
olabilir.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER
UYGUN KATILIMCILAR
• Öğretmen ve eğitimcilere ev sahipliği yapmak, başka bir Program
Ülkesinde bir öğretmen eğitim programından (veya benzer bir eğitim
programından) yakın zamanda mezun olmuş ya da programa kayıtlı olan
eğitmenler veya eğitimciler için mevcuttur. Yeni mezunlar,
mezuniyetlerinin üzerinden 12 ay sonrasına kadar programa katılıma
uygundurlar. Katılımcıların mezuniyet sonrası zorunlu kamu veya askerlik
hizmetini yerine getirmeleri durumunda, uygunluk süresi hizmet süresi
kadar uzatılacaktır. İstisnai olarak, uzun dönem öğrenme hareketliliğinde
yer alacak öğrenciler ve herhangi bir faaliyet türünde daha az fırsata
sahip katılımcılar, faaliyetleri için hazırlık ziyaretlerine katılabilirler.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN KATILIMCILAR
•Hazırlık ziyaretleri, personel
hareketliliği faaliyetlerine uygun olan
ve projenin organizasyonunda yer alan
herhangi bir kişi tarafından yapılabilir.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

BAŞVURU KOŞULLARI

• Hazırlık ziyaretleri kapsamında her okuldan en fazla
1 ziyaret planlanabilir. Hazırlık ziyaretleri uzun süreli
öğrenci hareketlilikleri, İş Başı İzleme ve Öğretmen
Görevlendirmesi hareketliliklerinden önce
gerçekleştirilmelidir.
• Her kurum bir başvuru döneminde en fazla 5
personele ev sahipliği yapabilir.

OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

EK PUANLAMA
•2014-2020 Erasmus+ Program döneminde
programdan yararlanmamış okul ve kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
•Zorunlu hizmet bölgesinde bulunan okul ve
kurumlar, değerlendirmede ek puan alacaktır.

MESLEKİ EĞİTİM HEDEFLERİ
Kamu ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılarak ilimizin rekabet
edebilirlik gücünün yükseltilmesi

İlimizin coğrafi konumu bol güneş alması sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının
yaygınlaştırılması ve nitelikli eleman ihtiyacının öğrenen hareketliliği ile AB
standartlarına yükseltilmesi

Turizmin son yıllarda hızla yükseldiği ülkemizde turist çeşitliliği ve dünya mutfakları
çeşitliliği konusunda nitelikli ara eleman ihtiyacının öğrenen hareketliliği ile AB
standartlarına yükseltilmesi

Hasta ve yaşlı bakımı ile ilgili verilen hizmetlerde bilgi ve deneyimleri iyileştirme ve
nitelikli ara eleman ihtiyacının öğrenen hareketliliği ile AB standartlarına yükseltilmesi

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
•
•
•
•

İş Başı İzleme (2-60 gün)
Öğretme Görevlendirmesi (2-365 gün)
Kurslar ve Eğitim (2-30)
Kurs ve eğitimlerde kurs ücretleri katılımcı başına toplamda 10
gün ile sınırlıdır. Fiziksel aktivitelere ek olarak, tüm personel
hareketliliği aktiviteleri sanal aktivitelerle birleştirilebilir.
• Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum süreler fiziksel
hareketlilikler için geçerlidir.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

UYGUN KATILIMCILAR
•Örgün Mesleki Ortaöğretim Kurumları,
•Mesleki Eğitim Merkezleri
•Katılımcıların yukarıda yer alan kurumlarda
yönetici veya öğretmen olarak görev yapıyor ve
alan derslerine giriyor olmaları gerekmektedir.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU KOŞULLARI
• Hareketlilikler, bilişim, elektrik-elektronik, metal-makine, motorlu araçlar, inşaat, tesisat
teknisyeni ve iklimlendirme, kuyumculuk, metalürji, yenilenebilir enerji, endüstriyel otomasyon,
otomotiv, ulaştırma hizmetleri, giyim ve üretim, el sanatları, muhasebe ve finansman, büro
yönetimi, mobilya ve iç mekan tasarımı, turizm, denizcilik, gıda, yiyecek-içecek hizmetleri,
aşçılık, güzellik ve saç bakımı, konaklama ve seyahat hizmetleri, grafik ve fotoğrafçılık, tarım,
çocuk gelişimi ve eğitimi, hayvan bakımı ve sağlığı, hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık
bakım teknisyenliği bölümü öğretmenleri için planlanabilir.
• İş Başı İzleme faaliyetlerine, her bir kurumdan en fazla 4 personel için başvuru yapılabilir. İş Başı
İzleme hareketlilikleri için her hareketliliğe, kurum başına en fazla 2 personel katılabilir.
• Öğretmen Görevlendirme faaliyetine, bir kurumdan en fazla 4 personel için başvuru yapılabilir.
Öğretmen Görevlendirme faaliyetleri için her hareketliliğe kurum başına en fazla 2 personel
katılabilir.
• Kurs faaliyetlerine, her kurumdan en fazla 5 personel için başvuru yapılabilir. Her hareketliliğe
aynı okuldan en fazla 2 öğretmen katılabilir.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
EK PUANLAMA

• 2014-2020 Erasmus+ Program döneminde programdan
yararlanmamış okul ve kurumlar, değerlendirmede ek puan
alacaktır.
• Zorunlu hizmet bölgesinde bulunan okul ve kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Ev sahibi ortak sunan kurumlar değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Partner ülkeler için planlanan hareketlilikler değerlendirmede ek
puan alacaktır.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENİCİ HAREKETLİLİĞİ
UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Beceri Yarışmalarına Katılım (1 – 10 gün)
• Öğrenicilerin Kısa Dönem Staj Hareketliliği (10 – 89 gün)
• Öğrenicilerin Uzun Dönem Staj Hareketliliği (ErasmusPro) (90365 gün)
• Fiziksel aktivitelere ek olarak, tüm öğrenici hareketliliği
aktiviteleri sanal aktivitelerle birleştirilebilir.
• Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum süreler fiziksel
hareketlilikler için geçerlidir.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENİCİ HAREKETLİLİĞİ

UYGUN FAALİYET TÜRLERİ

•Beceri Yarışmalarına Katılım: Öğreniciler
yurt dışındaki beceri yarışmalarına katılabilir.
•Aktivite sırasında öğrenicilere eşlik eden
personel, mentörler veya uzmanlar için de
finansman sağlanır.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENİCİ HAREKETLİLİĞİ

UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Öğrenicilerin Kısa Dönem Staj Hareketliliği: Öğreniciler,
yurt dışındaki bir şirkette veya iş gücü piyasasında aktif
olan başka bir kuruluşta staj yapabilirler. Staj dönemi
güçlü bir iş temelli bileşen içermeli ve her katılımcı için
bireysel bir öğrenme programı tanımlanmalıdır. Daha az
fırsata sahip katılımcılar için, gerekçelendirilirse
minimum 2 gün süre ile hareketlilik organize edilebilir.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENİCİ HAREKETLİLİĞİ

UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Öğrenicilerin Uzun Dönem Staj Hareketliliği:
Öğreniciler, bir ortak mesleki eğitim sağlayıcısında,
bir şirkette veya iş gücü piyasasında aktif olan başka
bir kuruluşta yurtdışında öğrenim görerek daha uzun
bir süre geçirebilirler. Staj dönemi güçlü bir iş temelli
bileşen içermeli ve her katılımcı için bireysel bir
öğrenme programı tanımlanmalıdır.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENİCİ HAREKETLİLİĞİ
UYGUN KATILIMCILAR
•
•
•
•

Örgün Mesleki Ortaöğretim Kurumları,
Mesleki Eğitim Merkezleri
Katılımcıların yukarıda yer alan kurumlarda öğrenci/çırak olmaları gerekmektedir.
Katılımcılar uygun bir temel ve sürekli mesleki eğitim programına kayıtlı olmalıdır.
Her Program Ülkesindeki uygun iVET ve cVET programları, yetkili Ulusal Otorite
tarafından tanımlanacak ve ilgili Ulusal Ajansın web sitesinde yayınlanacaktır.
• Mesleki eğitim ve öğretim yapan bir okul ya da kurumun yeni mezunları (eski
çıraklar dahil) mezuniyetlerinin ardından 12 aya kadar programa katılabilirler.
Katılımcıların mezuniyet sonrası zorunlu kamu veya askerlik hizmetini yerine
getirmeleri durumunda, uygunluk süresi hizmet süresi kadar uzatılacaktır.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENİCİ HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU KOŞULLARI
• Öğrenicilerin yurt dışında şirketlerde ve işletmelerde kendi branşlarında ve eğitim alanlarını içeren bir
kazanım programı kapsamından staj yapmaları esastır.
• Yapılacak hareketlilikler bilişim, elektrik-elektronik, metal-makine, motorlu araçlar, inşaat, tesisat
teknisyeni ve iklimlendirme, kuyumculuk, metalürji, yenilenebilir enerji, endüstriyel otomasyon,
otomotiv, ulaştırma hizmetleri, giyim ve üretim, el sanatları, muhasebe ve finansman, büro yönetimi,
mobilya ve iç mekan tasarımı, turizm, denizcilik, gıda, yiyecek-içecek hizmetleri, aşçılık, güzellik ve saç
bakımı, konaklama ve seyahat hizmetleri, grafik ve fotoğrafçılık, tarım, çocuk gelişimi ve eğitimi,
hayvan bakımı ve sağlığı, hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği
bölümlerinde okuyan öğreniciler için planlanabilir.
• Kurumlar, öğrenicileri için beceri yarışmaları hareketlilikleri kapsamında, hareketlilik başına 2-10
öğrenci için başvuru yapılabilir.
• Kısa ve uzun süreli staj hareketlilikleri için herhangi bir sınır olmamakla birlikte kurumdaki öğrenici
sayısı ile orantılı bir sayı belirlenmesi tavsiye edilir. Staj yapılacak şirket başına düşen öğrenici sayısı
ise şirketin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır.
• Bir kurum öğrenici hareketlilikleri kapsamında en fazla 3 farklı hareketlilik planlayabilir.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENİCİ HAREKETLİLİĞİ
EK PUANLAMA
• 2014-2020 Erasmus+ Program döneminde programdan
yararlanmamış okul ve kurumlar, değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Zorunlu hizmet bölgesinde bulunan okul ve kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Ev sahibi ortak sunan kurumlar değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Partner ülkeler için planlanan hareketlilikler değerlendirmede ek
puan alacaktır.
• 90 gün ve daha fazla süren ErasmusPRO hareketlilikleri
değerlendirmede ek puan alacaktır.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
•Uzman Daveti (2-60 gün)
•Öğretmen ve Eğitimci Ev Sahipliği (10365 gün)
•Hazırlık Ziyaretleri

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Uzman Daveti: Kurumlar, kurumlarında öğretme ve
öğrenmeyi geliştirmeye yardımcı olabilecek eğitmenleri,
öğretmenleri, politika uzmanlarını veya diğer kalifiye
uzmanları davet edebilir. Örneğin, davet edilen
uzmanlar kurum personeline eğitim verebilir, yeni
öğretim yöntemleri veya organizasyon ve yönetimdeki
iyi uygulamaların aktarılmasına yardımcı olabilir.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN FAALİYET TÜRLERİ

• Öğretmen ve Eğitimci Ev Sahipliği: Başvuru sahibi
kuruluşlar, yurtdışında staj dönemi geçirmek
isteyen öğretmenlere ev sahipliği yapabilirler. Ev
sahibi kuruluş aktiviteyi oluşturmak için destek
alırken, katılımcının seyahat ve bireysel desteği
gönderen kurum tarafından sağlanacaktır.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER
UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Hazırlık Ziyaretleri: Kuruluşlar hareketlilik gerçekleşmeden önce ev sahibi
ortaklarına bir hazırlık ziyareti düzenleyebilirler. Hazırlık ziyaretleri,
bağımsız bir faaliyet değil; personel veya öğrenici hareketliliğini destekleyici
bir faaliyettir. Her hazırlık ziyaretinin açık bir gerekçesi olmalı ve hareketlilik
faaliyetlerinin kapsayıcılığını, kapsamını ve kalitesini iyileştirmeye hizmet
etmelidir. Örneğin, daha az fırsata sahip katılımcıların hareketlilik
faaliyetlerini daha iyi hazırlamak, yeni bir ortak kuruluşla çalışmaya
başlamak için veya daha uzun hareketlilik faaliyetleri düzenlemek için
hazırlık ziyaretleri organize edilebilir. Personele kurs veya eğitim faaliyeti
hazırlığında hazırlık ziyaretleri düzenlenemez.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN KATILIMCILAR
•Davetli uzmanlar, başka bir program
ülkesinden mesleki eğitimde ilgili
uzmanlığa sahip herhangi bir kişi
olabilir.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER
UYGUN KATILIMCILAR
• Öğretmen ve eğitimcilere ev sahipliği yapmak, başka bir Program
Ülkesinde bir öğretmen eğitim programından (veya benzer bir eğitim
programından) yakın zamanda mezun olmuş ya da programa kayıtlı olan
eğitmenler veya eğitimciler için mevcuttur. Yeni mezunlar,
mezuniyetlerinin üzerinden 12 ay sonrasına kadar programa katılıma
uygundurlar. Katılımcıların mezuniyet sonrası zorunlu kamu veya askerlik
hizmetini yerine getirmeleri durumunda, uygunluk süresi hizmet süresi
kadar uzatılacaktır. İstisnai olarak, uzun dönem öğrenme hareketliliğinde
yer alacak öğreniciler ve herhangi bir faaliyet türünde daha az fırsata
sahip katılımcılar, faaliyetleri için hazırlık ziyaretlerine katılabilirler.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN KATILIMCILAR
•Hazırlık ziyaretleri, personel
hareketliliği faaliyetlerine uygun olan
ve projenin organizasyonunda yer alan
herhangi bir kişi tarafından yapılabilir.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

BAŞVURU KOŞULLARI

• Hazırlık ziyaretleri kapsamında her kurumdan en
fazla 1 ziyaret planlanabilir. Hazırlık ziyaretleri uzun
süreli öğrenici hareketlilikleri, İş Başı İzleme ve
Öğretmen Görevlendirmesi hareketliliklerinden önce
gerçekleştirilmelidir.
• Her kurum bir başvuru döneminde en fazla 5
personele ev sahipliği yapabilir.

MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

EK PUANLAMA

•2014-2020 Erasmus+ Program döneminde
programdan yararlanmamış okul ve kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
•Zorunlu hizmet bölgesinde bulunan okul ve
kurumlar, değerlendirmede ek puan alacaktır.

YETİŞKİN EĞİTİMİ HEDEFLERİ
Yetişkin eğitimi personelinin mesleki gelişimlerini desteklemek suretiyle il genelindeki
yetişkin eğitimi kurumlarının kapsamını genişleterek kapasitelerini güçlendirmek

Dezavantajlı öğrenicilerle çalışan yetişkin eğitimi kurumları başta olmak üzere
uluslararasılaşma çalışmalarını teşvik ederek sosyal içerme ekseninde Avrupa Eğitim
Alanının görünür bir parçası olmak

Yetişkin eğitimi kurumlarının temel beceriler ve yaşam becerileri kapsamında sunduğu
yetişkin eğitimi hizmetlerinde iyileştirme sağlayarak bu hizmetlerin kalitesini
yükseltmek

Toplumsal ihtiyaç ve beklentilerle bağlantılı olarak bireylerin iş ve yaşam kalitelerini
yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılım ve tamamlama
oranlarını artırmak

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
•
•
•
•

İş Başı İzleme (2-60 gün)
Öğretme Görevlendirmesi (2-365 gün)
Kurslar ve Eğitim (2-30)
Kurs ve eğitimlerde kurs ücretleri katılımcı başına toplamda 10
gün ile sınırlıdır. Fiziksel aktivitelere ek olarak, tüm personel
hareketliliği aktiviteleri sanal aktivitelerle birleştirilebilir.
• Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum süreler fiziksel
hareketlilikler için geçerlidir.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

UYGUN KATILIMCILAR
• Halk Eğitimi Merkezleri,
• Katılımcıların halk eğitimi merkezlerinde yönetici
veya öğretmen olarak görev yapıyor ve “yetişkin
eğitimi” kapsamına giren eğitim, kurs, vb.
faaliyetleri yürütüyor olmaları gerekmektedir.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU KOŞULLARI
• İş Başı İzleme faaliyetlerine, her bir kurumdan en fazla 4 personel için
başvuru yapılabilir. İş Başı İzleme hareketlilikleri için her hareketliliğe,
kurum başına en fazla 2 personel katılabilir.
• Öğretmen Görevlendirme faaliyetine, bir kurumdan en fazla 4
personel için başvuru yapılabilir. Öğretmen Görevlendirme faaliyetleri
için her hareketliliğe kurum başına en fazla 2 personel katılabilir.
• Kurs faaliyetlerine, her kurumdan en fazla 5 personel için başvuru
yapılabilir. Her hareketliliğe aynı okuldan en fazla 2 öğretmen
katılabilir.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

EK PUANLAMA

• 2014-2020 Erasmus+ Program döneminde
programdan yararlanmamış kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Zorunlu hizmet bölgesinde bulunan kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Ev sahibi ortak sunan kurumlar değerlendirmede ek
puan alacaktır.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENİCİ HAREKETLİLİĞİ
UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Yetişkin Öğrenicilerin Grup Hareketliliği (2-30 gün, grup
başına en az iki öğrenici)
• Yetişkin Öğrenicilerin Bireysel Hareketliliği (2-30 gün).
• Fiziksel hareketliliğe ek olarak, tüm öğrenici hareketliliği
etkinlikleri sanal etkinliklerle birleştirilebilir.
• Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum süreler
fiziksel hareketlilikler için geçerlidir.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENİCİ HAREKETLİLİĞİ
UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Yetişkin Öğrenicilerin Grup Hareketliliği: Gönderen kuruluştaki bir grup
yetişkin öğrenici, bir ev sahibi tarafından düzenlenen yenilikçi öğrenmeden
yararlanmak için başka bir ülkede zaman geçirebilir. Faaliyetler çeşitli resmi,
gayri resmi ve resmi olmayan etkinliklerin bir kombinasyonunu içerebilir.
• Örneğin; Akran öğrenimi, iş temelli öğrenme, gönüllülük ve diğer yenilikçi
öğrenme yaklaşımları.
• Gönderen kuruluştan nitelikli eğitmenler, aktivitenin tüm süresi boyunca
öğrencilere eşlik etmelidir.
• Grup hareketlilik etkinliklerinin faaliyet içeriği, yetişkin öğrenicilerin temel
yeterliliklerine ya da kapsayıcılık, çeşitlilik, dijital, çevresel sürdürülebilirlik
ve programın katılımcı boyutlarına odaklanmalıdır.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENİCİ HAREKETLİLİĞİ
UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Yetişkin Öğrenicilerin Bireysel Öğrenme Hareketliliği: Yetişkin
öğreniciler, bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurtdışında bir
ev sahibi kuruluşta bir süre geçirebilirler. Her katılımcı için
bireysel bir öğrenme programı tanımlanmalıdır. Öğrenme
programı şu kombinasyonları içerebilir: Sınıf içi öğrenme dahil
olmak üzere çeşitli resmi, gayri resmi ve resmi olmayan
öğrenme yöntemleri, çalışma temelli öğrenme, işbaşı eğitim,
gözlem ve diğer yenilikçi yaklaşımlar.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENİCİ HAREKETLİLİĞİ

UYGUN KATILIMCILAR
•Uygun katılımcılar, özellikle düşük becerilere
sahip yetişkinler olmak üzere, genel hayat
becerileri kapsamında desteğe ihtiyacı olan
yetişkin öğrenicilerdir. Katılan öğreniciler, halk
eğitimİ merkezlerinde bir yetişkin eğitim
programına kayıtlı olmalıdır.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
ÖĞRENİCİ HAREKETLİLİĞİ

BAŞVURU KOŞULLARI

• Bireysel ve grup öğrenici hareketlilikleri için herhangi
bir sınır olmamakla birlikte kurumdaki kursiyer
sayıları ile orantılı bir sayı belirlenmesi tavsiye edilir.
Grup hareketliliklerinde her kurumdan hareketlilik
başına 2-10 arası öğrenici için başvuru yapılabilir.
• Bir kurum, öğrenici hareketlilikleri kapsamında en
fazla 3 farklı hareketlilik planlayabilir.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

EK PUANLAMA

• 2014-2020 Erasmus+ Program döneminde
programdan yararlanmamış kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Zorunlu hizmet bölgesinde bulunan kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
• Ev sahibi ortak sunan kurumlar değerlendirmede ek
puan alacaktır.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
•Uzman Daveti (2-60 gün)
•Öğretmen ve Eğitimci Ev Sahipliği (10365 gün)
•Hazırlık Ziyaretleri

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Uzman Daveti: Kurumlar, kurumlarında öğretme ve
öğrenmeyi geliştirmeye yardımcı olabilecek eğitmenleri,
öğretmenleri, politika uzmanlarını veya diğer kalifiye
uzmanları davet edebilir. Örneğin, davet edilen
uzmanlar kurum personeline eğitim verebilir, yeni
öğretim yöntemleri veya organizasyon ve yönetimdeki
iyi uygulamaların aktarılmasına yardımcı olabilir.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN FAALİYET TÜRLERİ

• Öğretmen ve Eğitimci Ev Sahipliği: Başvuru sahibi
kuruluşlar, yurtdışında staj dönemi geçirmek
isteyen öğretmenlere ev sahipliği yapabilirler. Ev
sahibi kuruluş aktiviteyi oluşturmak için destek
alırken, katılımcının seyahat ve bireysel desteği
gönderen kurum tarafından sağlanacaktır.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER
UYGUN FAALİYET TÜRLERİ
• Hazırlık Ziyaretleri: Kuruluşlar hareketlilik gerçekleşmeden önce ev sahibi
ortaklarına bir hazırlık ziyareti düzenleyebilirler. Hazırlık ziyaretleri,
bağımsız bir faaliyet değil; personel veya öğrenci hareketliliğini destekleyici
bir faaliyettir. Her hazırlık ziyaretinin açık bir gerekçesi olmalı ve hareketlilik
faaliyetlerinin kapsayıcılığını, kapsamını ve kalitesini iyileştirmeye hizmet
etmelidir. Örneğin, daha az fırsata sahip katılımcıların hareketlilik
faaliyetlerini daha iyi hazırlamak, yeni bir ortak kuruluşla çalışmaya
başlamak için veya daha uzun hareketlilik faaliyetleri düzenlemek için
hazırlık ziyaretleri organize edilebilir. Personele kurs veya eğitim faaliyeti
hazırlığında hazırlık ziyaretleri düzenlenemez.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN KATILIMCILAR
•Davetli uzmanlar, başka bir program
ülkesinden yetişkin eğitiminde ilgili
uzmanlığa sahip herhangi bir kişi
olabilir.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER
UYGUN KATILIMCILAR
• Öğretmen ve eğitimcilere ev sahipliği yapmak, başka bir Program
Ülkesinde bir öğretmen eğitim programından (veya benzer bir eğitim
programından) yakın zamanda mezun olmuş ya da programa kayıtlı olan
eğitmenler veya eğitimciler için mevcuttur. Yeni mezunlar,
mezuniyetlerinin üzerinden 12 ay sonrasına kadar programa katılıma
uygundurlar. Katılımcıların mezuniyet sonrası zorunlu kamu veya askerlik
hizmetini yerine getirmeleri durumunda, uygunluk süresi hizmet süresi
kadar uzatılacaktır. İstisnai olarak, uzun dönem öğrenme hareketliliğinde
yer alacak öğrenciler ve herhangi bir faaliyet türünde daha az fırsata
sahip katılımcılar, faaliyetleri için hazırlık ziyaretlerine katılabilirler.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

UYGUN KATILIMCILAR
•Hazırlık ziyaretleri, personel
hareketliliği faaliyetlerine uygun olan
ve projenin organizasyonunda yer alan
herhangi bir kişi tarafından yapılabilir.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
DİĞER HAREKETLİLİKLER

BAŞVURU KOŞULLARI

• Hazırlık ziyaretleri kapsamında her okuldan en fazla
1 ziyaret planlanabilir. Hazırlık ziyaretleri uzun süreli
öğrenci hareketlilikleri, İş Başı İzleme ve Öğretmen
Görevlendirmesi hareketliliklerinden önce
gerçekleştirilmelidir.
• Her kurum bir başvuru döneminde en fazla 5
personele ev sahipliği yapabilir.

YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TÜRLERİ
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

EK PUANLAMA

•2014-2020 Erasmus+ Program döneminde
programdan yararlanmamış kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.
•Zorunlu hizmet bölgesinde bulunan kurumlar,
değerlendirmede ek puan alacaktır.

BAŞVURU ÖNCESİ KAYIT

•Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Akreditasyon fırsatlarından yararlanmak
isteyen kurumlarımız öncelikle Avrupa
Komisyonu tarafından oluşturulan Kurum
Kayıt Sistemine (Organisation Registration
Portal) kayıt olarak kendilerine bir Kurum
Kimlik Kodu (OID Number) edinmelidir.

BAŞVURU ÖNCESİ KAYIT
•Kurum Kimlik Koduna sahip kurumlarımız
doğrudan başvuru formunu doldurarak
başvuruda bulunabilir.
•Sisteme kayıtlı olmayan kurumlarımız
Kurum Kimlik Kodu almak için aşağıdaki
adımları izleyerek başvuruya hazır hale
gelebilir:

BAŞVURU ÖNCESİ KAYIT

1

2

3

• Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine kayıt olunarak bir EU Login hesabı
oluşturulmalıdır:
• EU Login Web Sayfası (https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi)

• Kurum Kayıt Sistemine giriş yapılarak başvuru yapacak kurum adına “Organisation ID”
alınmalıdır:
• Organisation Registration Portal (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisationregistration/screen/home)

• Kurum kaydını tamamlayan kurumların sisteme giriş yaparak, kurum müdürü tarafından
imzalanıp ve mühürlenmiş tüzel kişilik formunu eklemesi gerekmektedir:
• Tüzel Kişik Formu (https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en)

BAŞVURU ÖNCESİ KAYIT
•Kurum Kimlik Kodu almak için yapılması
gereken işlemler, Ulusal Ajans tarafından
hazırlanan ve bağlantısı yer alan videoda
detaylı bir şekilde sunulmuştur
(https://www.youtube.com/watch?v=p6VYuQH6rs)

BAŞVURU
•Başvurular, oluşturulan elektronik başvuru
formları aracılığıyla doğrudan Balıkesir İl
Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır.
•Her kurum, kendisine uygun alana (Okul
Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi) en
fazla 1 başvuru yapabilir.

DEĞERLENDİRME
•Başvurular, her alan için oluşturulan çalışma
grupları tarafından değerlendirilecektir.
•Çalışma grupları alan uzmanlarından oluşan,
ilgili alanlarda proje hazırlık, uygulama ve
değerlendirme deneyimi bulunan, yurt dışı iş
birlikleri geliştirmiş akademisyen, iş adamı,
yönetici ve öğretmenlerden oluşmaktadır.

DEĞERLENDİRME
•Çalışma grupları tarafından yapılan
değerlendirmeler sonucunda
konsorsiyum üyesi olmaya hak kazanan
kurumlar ile iletişime geçilerek
sözleşme işlemleri başlatılacaktır.

ÇALIŞMA TAKVİMİ
TARİH

FAALİYET

Nisan 2021

Başvuruların Alınması

Mayıs 2021

Son Başvuru Tarihi

Eylül 2021

Sonuçların Duyurulması

Kasım 2021

Sözleşmelerin İmzalanması

Aralık 2021

Katılımcıların Seçimi

Nisan 2022 – Mart 2023

Yurt Dışı Hareketlilikler

Nisan 2022 – Mart 2023

İzleme

Nisan 2023

Değerlendirme

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Birimi
ab10@meb.gov.tr
0266 277 1026

