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Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Türkiye Ulusal Ajansının Yürüttüğü Ana Eylem 1 Faaliyetleri
•
•
•
•
•

Yükseköğretim öğrencileri ve personeli için hareketlilik projesi
Mesleki eğitim öğrenici ve personeli için hareketlilik projesi
Okul personeli için hareketlilik projesi
Yetişkin eğitimi personeli için hareketlilik projesi
Gençler ve gençlik çalışanları için hareketlilik projesi

Okul öğrencilerinin kısa ve uzun dönem hareketliliklerinin yanı sıra, yetişkin
öğrenicilerin karma hareketliliği Ana Eylem 2 kapsamında Stratejik Ortaklıklar
çerçevesinde desteklenmektedir.

Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Amaçlar
•
•
•
•
•
•
•
•

Kişisel gelişim ve istihdam için öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak
Faaliyetlerin kalitesini artırmak için çalışanların mesleki gelişimi
Yabancı dil gelişimi
Farklı kültürlerin tanınması
Uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı ve bir Avrupa vatandaşlığı ve kimliği
duygusu oluşturma
Eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında çalışan kuruluşlara ilgiyi artırmak ve onların
kapasitelerini ve uluslararası niteliklerini geliştirmek,
Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki eğitim, işgücü ve girişimcilik arasındaki geçişleri
güçlendirmek
Kazanılan yeterliklerin daha iyi tanınması

ANA EYLEM 1 – BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE PERSONELİNİN HAREKETLİLİĞİ

Mesleki Eğitim Hareketlilik Projesi Nedir?
Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların staj,
Mesleki eğitim personelinin öğretmenlik/eğitmenlik veya eğitim alma
faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için;
Program üyesi bir ülkeye gitmelerini sağlamak amacıyla tüzel kişiliğe
sahip kuruluşlar tarafından planlanan faaliyetlerin tamamıdır.
Hareketlilik projesi; hazırlık, hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması, izleme
aşamalarından oluşur.

Projeye Katılan Kuruluşlar
• Başvuran Kuruluş
Hareketlilik proje başvurusunu yapma, hibe sözleşmesini imzalama, projeyi yönetme ve
raporlamadan sorumlu kurumdur. Başvuru sahibi kurum, mesleki eğitim öğrencilerini ve
personelini yurtdışındaki faaliyete göndermeyi amaçlayan ortak kuruluşların oluşturduğu
ulusal konsorsiyuma liderlik eden koordinatör kuruluş olabilir. Zorunlu olmamakla
birlikte, konsorsiyum koordinatörü aynı zamanda gönderen kuruluş ta olabilir.

• Ev Sahibi Kuruluş (Yurtdışı ortak)
• Gönderen Kuruluş
Mesleki eğitim öğrencileri ve personelinin seçimi ve yurtdışına gönderilmesinden
sorumludur.

• Aracı Kuruluş
İş gücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren bu
kurum, Hareketlilik faaliyeti kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun bir ortağı olmakla
birlikte katılımcı gönderen bir kuruluş değildir. Bu ortağın rolü, katılımcı gönderen
mesleki eğitim kuruluşlarının idari prosedürlerini paylaşmak ve kolaylaştırmak, staj
faaliyetinde çırak veya öğrenci profili ile işletmenin ihtiyaçlarını daha iyi eşleştirmek ve
diğer ortaklarla birlikte katılımcıları faaliyet için hazırlamaktır.

Kimler Başvuru Yapabilir?
•

Yurtdışına öğrenici ve personel gönderen bir Mesleki eğitim kurum/kuruluşu

•

Bir ulusal mesleki eğitim konsorsiyumun koordinatörü

Bireyler doğrudan hibe için başvuramaz.

Kimler Ortak Olabilir?
•

Mesleki eğitim alanında faal olan
kurum/kuruluşlar
(Mesleki
Eğitim
tanımlanmaktadır)

herhangi bir kamu veya özel
ve
Öğretim
Kurumu
olarak

•

İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan
kamu ya da özel kuruluşlar

Örneğin; Mesleki eğitim kurumları, özel veya kamusal işletmeler, odalar, meslek
örgütleri gibi iş dünyasının temsilcileri, sendikalar, kamu kurumları, araştırma
enstitüleri, eğitim merkezleri, sivil vakıflar, kar amacı gütmeyen sivil toplum
kuruluşları, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar

Kimler Katılımcı Olabilir?
•

Mesleki eğitim öğrenicileri:
– Çalışmaya dayalı eğitimleri olan mesleki eğitim öğrencileri ve çıraklar.
– Refakatçiler (Özel ihtiyaç sahibi Mesleki eğitim öğrenicileri, yetişkin olmayanlar
veya dezavantajlı kişiler için). Refakatçi sayısı öğrenicilerin sayısı ile orantılı
olmalıdır (aynı ev sahibi kuruluşta staj yapan öğrenci grubu başına genellikle bir
refakatçi)
– Meslek lisesinden yeni mezunlar da faaliyete katılabilir. Yeni mezunlar mezun
olmalarından itibaren bir yıl içinde yurt dışındaki eğitimlerine ilişkin yerleştirmelerini
gerçekleştirmelidir.
• Mesleki eğitim personeli: Mesleki eğitim alanında faal olan bir kuruluşta çalışan ve
Mesleki eğitimden sorumlu olan herhangi bir kişi (Öğretmen, eğitmen, idari veya
rehberlik görevi olan personel vb.).
• Öğretmenlik/eğitmenlik görevlendirmelerinin söz konusu olması halinde, Eylem,
işletmelerden, kamu sektöründen ve/veya sivil toplum kuruluşlarından gelen kişilere
de açıktır.

Yurtdışı Faaliyetler Nelerdir?
Mesleki Eğitim Hareketlilik Projesi başka bir Program Ülkesinde gerçekleşecek aşağıdaki
faaliyetlerden biri ya da bir kaçını içermelidir:
•

Staj: Mesleki eğitim öğrenicilerinin bir işletmede veya çalışma temelli programı olan
mesleki eğitim kurumunda stajı

•

Eğitmenlik/öğretmenlik görevlendirmeleri: Mesleki eğitim öğretmeninin başka bir
Program Ülkesinde bir mesleki eğitim kuruluşunda öğretmenlik yapması. Bir işletme
personeli de bir mesleki eğitim kuruluşunda eğitmenlik yapabilir.

•

Personel eğitimi: Mesleki eğitim personelinin Program Ülkesindeki bir işletmede
veya herhangi bir mesleki eğitim kuruluşunda işe yerleşme, uygulamalı öğrenme
deneyimi veya gözlem süreci geçirmesi

Ortakların Sayısı
•

Bir mesleki eğitim kuruluşunun başvuru yapması halinde projede Program
üyesi ülkeden bir yurtdışı ortak olmalı.

•

Başvurunun Konsorsiyum tarafından sunulması halinde, tüm üyeler
Türkiye’den olmalı ve başvuru formunda yer almalı.

•

Bir Konsorsiyum en az 3 mesleki eğitim kuruluşundan oluşur.

Süreler
•

Proje Süresi: 12 veya 24 ay
– En erken proje başlangıç tarihi: 01 Temmuz 2014
– En geç proje bitiş tarihi: 30 Haziran 2016

•

Yurtdışı faaliyet süreleri:
– Mesleki lisesi öğrencileri ve çıraklar için; 2 hafta - 12 ay
– Mesleki eğitim personeli için; 2 gün – 2 ay (seyahat süresi hariç)

Başvuru Sayısı
•

Bir kurum bir dönemde yalnız bir kere başvuru yapabilir.

•

Bir kurum farklı konsorsiyumların ortağı olabilir.

Hibe Ölçütleri
•
•
•

Uygunluk (En fazla 30 puan)
Projenin tasarımı ve uygulanmasının kalitesi (En fazla 40 puan)
Etki ve yaygınlaştırma (En fazla 30 puan)

Teklifin hibe almaya hak kazanabilmesi için toplamda en az 60 puan almalıdır.
Her bir bölüm için geçerli en yüksek puanın yarısını alamayan proje elenir.
Detaylar Program Rehberinde

Bütçe Kalemleri
•
•
•
•
•
•

Kurumsal destek
Seyahat desteği
Bireysel destek
Özel ihtiyaç desteği
Dil desteği
İstisnai masraf desteği

Bütçe Kalemleri
Kurumsal Destek
100 kişiye kadar kişi başı 350 €, sonrası için 200 € (birim maliyet)
Kurumsal destek kaleminin kullanılacağı faaliyet örnekleri:
• öğrenci ve personele bilgi ve yardım sağlamak;
• öğrenci ve personelin seçimi;
• öğrencilerin elde edecekleri eğitsel bileşenlerin tam olarak tanınmasını sağlamak için
öğrenim anlaşmaları hazırlamak; personel için hareketlilik anlaşmaların hazırlanması
ve tanınması;
• hem öğrenci hem de personele dilsel ve kültürlerarası hazırlık sağlamak
• özellikle mesleki eğitim için sektöre özel dil kursları;
• hareketlilik projesi kurma ve yönetme çerçevesinde genel yönetim;
• katılımcılara yönelik etkin rehberlik ve gözetim düzenlemelerinin sağlanması;
• işletmelerde staj kalitesini sağlamak için özel düzenlemeler.

Bütçe Kalemleri
Seyahat
•

Refakatçiler dahil olmak üzere, katılımcıların yerleşik oldukları yerden yurtdışı faaliyet
yerine gitmek ve dönmek için kullanacakları birim maliyet üzerinden hesaplanan
tutarlar:
–
–
–
–
–
–

•

100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için; katılımcı başına 180 €
500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için; katılımcı başına 275 €
2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 €
3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 €
4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 €
8000 KM ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 €

Mesafeyi belirlemek için; Avrupa Komisyonu mesafe hesaplayıcı

Bütçe Kalemleri
Bireysel Destek
•

Birim maliyet üzerinden hesaplanan katılımcıların yurtdışı faaliyeti
sırasında kullanacakları harcırah

•

Tutarlar ülke ve süreye göre değişir

•

Başvuru formunda otomatik hesaplama

Öğreniciler
Ülke
Avusturya
Almanya
Belçika
Fransa
Danimarka
İspanya
İtalya
İngiltere

Personel

Günlük
(1-14)

Günlük
(15-60)

Günlük (61 - 360)

Günlük
(1-14)

Günlük
(15- 60)
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Bütçe Kalemleri
Özel İhtiyaç Desteği
•

Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ek destek

•

Uygun harcamaların tamamı

•

Belge karşılığı

•

Başvuru formunda gerekçelendirilme şartı

Bütçe Kalemleri
Dil Desteği
• Yurtdışı Faaliyete gitmeden önce veya Faaliyet boyunca katılımcıların eğitim
almak veya öğrenim görmek için kullanacakları dil bilgilerini iyileştirmek
amacıyla sunulan destek
• Komisyon tarafından online hizmet sunulması planlanan beş dil (İngilizce,
Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca) faaliyetler içindir.
• Online dil değerlendirmesi yurtdışı faaliyeti 1-12 ay sürecek olan mesleki
eğitim öğrenicileri için zorunludur. (yurtdışına çıkıştan önce ve döndükten
sonra)
• 1 ay ve üzeri yurtdışı faaliyetine katılacak öğrenciler için kişi başı 150 €

Bütçe Kalemleri
İstisnai Giderler
•

Daha az imkana sahip
desteklemeye yönelik hibe

öğrenicilerin

•

Belge karşılığı harcama

•

Uygun harcamaların tamamı

•

Başvuru formunda gerekçelendirilme şartı

projelere

katılımını

Ödemeler
•
•

Ön ödeme: % 80 (Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra 30 gün
içinde)
Bakiyenin ödenmesi: % 20 (Nihai raporun sunulmasından sonra 60 gün
içinde)

60.000 €’’dan fazla hibe almış özel kurumlar için yapılan finansal kapasite
analizinin yeterli olmaması halinde, ön ödeme taksitler halinde yapılabilir.

Başvuru
•

•
•
•

URF ((Unique Registration Facility) kayıt
– ECAS sisteminden kullanıcı adı ve şifre (Kullanıcı el kitabı)
– Katılımcı Portalına (URF) kuruluşun kaydı (URF Rehberi)
– Başvuru sahibi dahil proje ortaklarının PIC numarası alması
– Yasal temsilcinin girilmesi (LEAR)
– Tüzel Kişilik Belgesi, Finansal Kimlik Formu yüklenmesi
– 60.000 Avro ve üzeri hibe başvurusu yapan özel kuruluşlar için hesapların
kapatıldığı son mali yıla ait gelir gider tablosu veya bilanço/işletme defteri
kayıtları
TURNA’ya kayıt ve başvuru formunun indirilmesi
Başvuru formunun doldurulması ve elektronik olarak gönderilmesi
Başvuru formunun PDF halinin TURNA’ya yüklenmesi

•

Son başvuru tarihi: 17 Mart 2014 öğle saat 12:00 (Brüksel saati)

Başvurunun Değerlendirilmesi
• Uygunluk Değerlendirmesi (Ulusal Ajans)
• İçerik (Kalite) Değerlendirmesi (Bağımsız Dış Uzmanlar-Hibe Ölçütleri)

Dikkat!
Erasmus+ Program Rehberi
•
•
•
•
•

Erasmus+ Genel Amaç
Eğitim-Öğretimin Özel Amaçları
Eğitim-Öğretimin Öncelikleri
Hareketlilik Projelerinin Beklenen Çıktıları (bireyler ve kuruluşlar için)
Hareketlilik Projelerinin Amaçları

