
Erasmus+
2021 - 2027

eğitim, öğretim, 
gençlik ve spor 

alanlarındaki   
hibe fırsatlarıyla

hayatları zenginleştiriyor,
ufukları açıyor...

Dijital Eğitim Eylem Planının öncelikleri doğrultusunda 

Erasmus+;

• erişilebilir ve yüksek kalitede dijital öğrenmeyi destekliyor.

• öğretmenlerin, eğitmenlerin, gençlerin ve gençlik çalışanları 
vb. kesimlerin dijital araçları kullanma becerilerini artırıyor.

• karma öğrenme de dâhil olmak üzere uzaktan öğrenmeyi 
teşvik ediyor.

1. Dijital Gündem: 

2. Yeşil Gündem:

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olarak Erasmus+; 

• katılımcıları uçağa alternatif olarak daha düşük karbonlu 
araçlarla seyahat etmeye teşvik ediyor.

• proje faaliyetleri kişilere sürdürülebilir toplumlar, yaşam 
tarzları ve ekonomiler yaratmak için gerekli anlayış ve 
becerileri edindirmeyi amaçlıyor.

Erasmus+ Programının 4 Ana Önceliği:

2021-2027 Tüm Avrupa’da toplam bütçe 
28,4 milyar Avro

3. Dahil Etme (Kapsayıcılık):  

Dahil Etme ve Çeşitlilik Stratejisi ile uyumlu olarak Erasmus+;

• farklı yaşlardan ve farklı kültürel, sosyal ve ekonomik 

geçmişlerden kişilere ulaşmayı hedefliyor.

• engelliler, eğitim güçlükleri veya göçmen geçmişi olanların 

yanı sıra kırsal ve uzak bölgelerde yaşayanların da içinde 

olduğu imkânları kısıtlı kesimlere odaklanıyor.

4. Katılım:

Erasmus+, içinde yaşadıkları toplumda aktif bireyler olabilmeleri 

için kişilere ihtiyaç duydukları beceri, yeterlik ve deneyimleri 

kazandırmayı hedeflliyor.
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Erasmus+ Programı; 
• bireylere yurt dışında eğitim alma, ders verme, staj 

yapma, iş başı gözlemlerde bulunma gibi yollarla 
eğitim, öğretim, öğrenim imkanları sağlar.

• kurum ve kuruluşların yurtdışındaki ortaklarıyla 
işbirliği yapmalarını destekler.

1. Hareketlilik Fırsatları (Ana Eylem 1 - KA1)
Bu Ana Eylem (KA1) kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik 
alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar Erasmus+ 
Programından destek alarak farklı hareketlilik türlerini teşvik 
eden projeler yürütebilirler. Bu projeler kapsamında

 ( yükseköğretim, 
 ( mesleki eğitim ve öğretim, 
 ( yetişkin eğitimi 
 ( okul eğitimi, 
 ( gençlik ve spor alanları kapsamında bulunan 

 9 öğrenci, 
 9 personel, 
 9 çırak, 
 9 yetişkin, 
 9 genç, 
 9 gençlik çalışanı 

gibi çok farklı profillerden hedef kitleye yurt dışında eğitim, 
öğretim, öğrenim, staj işbaşı gözlem, kurs gibi fırsatlar 
sunuluyor. Projelere katılan  katılımcıların profiline bağlı 
olarak Ana Eylem 1 (KA1) altında Eğitim ve Öğretim alanında 
Yükseköğretim, Mesleki Eğitim, Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitimi 
öğrencileri ve bu alanlarda çalışanlar için hareketlilik projeleri; 

ERASMUS+ PROGRAMINDA 
FIRSATLAR

Tüm sektörlerden öğrenciler, öğretim üyeleri, öğretmenler ve 

eğitmenler de dâhil olmak üzere  2021 - 2027 döneminde; 

Erasmus+ sektörlerinin tümünde hareketlilik 
fırsatları çeşitlendi: 

Gençlik Alanında ise gençler ve gençlik çalışanları için hareketlilik 

projeleri, Gençlik Katılım Faaliyetleri ve DiscoverEU projeleri 

destekleniyor. 

Bu hareketlilik fırsatları ile katılımcılar, yurt dışında yaşamanın, 

çalışmanın, eğitim almanın ve seyahat etmenin eşsiz deneyimi 

sayesinde özgüven ve sosyal beceriler kazanırken farklı kültürleri 

keşfedip diğer ülkelerden insanlarla sosyal ve mesleki alanlarda 

işbirlikleri geliştiriyorlar. 

2. İşbirliği ve Ortaklık Fırsatları (Ana Eylem2 - 
KA2)

Erasmus+, kurum ve kuruluşların yeni teknolojileri daha iyi 

kullanmalarına, yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirmelerine, 

yaygın öğrenmeyi teşvik etmelerine ve ortak araçlar ve faaliyetler 

geliştirmelerine imkân tanıyor. 

İşbirliği Ortaklıkları ve Küçük Ölçekli Ortaklıklar adları altındaki 

proje fırsatları ile her türden kurum ve kuruluş, yurt dışındaki 

kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma fırsatı buluyor. 

Erasmus+ işbirliğini ve uygulamaların değişimini teşvik eden 

projelere daha fazla destek veriyor.

3. Merkezi Proje Fırsatları
 ( Spor Destekleri: Bu proje türü, spor alanında faaliyeti olan 
kurum ve kuruluşların Avrupa çapında ortaklıklarla işbirliği 
faaliyetlerini ve spor etkinliklerini destekliyor. Yeni dönemde 
spor eğitmenlerinin ve koçlarının hareketliliği de mümkün 
oluyor. 

 ( Erasmus+ Öğretmen Akademileri: Bu proje türü, temel 
ve sürekli öğretmen eğitiminde daha köklü ve anlamlı 
işbirliklerini teşvik ederek, öğretmenleri ve eğitimcileri 
kariyer yolculuklarında destekliyor. 

 ( Avrupa Üniversiteleri Girişimi: Bu proje türü, yükseköğretim 
kurumları arasında derinlemesine işbirliğini mümkün kılarak, 
Avrupa yükseköğretiminin kalitesini ve rekabet gücünü 

artırmayı hedefliyor. 

 ( Yenilikçilik için İttifaklar: Bu proje türü, Avrupa’nın 
yenilikçilik kapasitesini arttırmayı,  beceri  uyumsuzluklarını 
iyileştirmeyi, yeni beceriler geliştirmeyi  amaçlıyor.

 ( Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri: Bu proje türü, 
sosyal kapsayıcılığa katkıda bulunan çok çeşitli yerel 
ortakları “referans noktaları” haline getirerek mesleki 
eğitimde yenilikçilik ve mükemmelliği, bölgesel kalkınmayı 
sağlayacak “beceri ekosistemlerini” oluşturmayı amaçlıyor.  

 ( Kapasite Geliştirme: Bu proje türü, eğitim ve öğretim 
alanlarında dünyanın dört bir yanındaki ortak ülkelerdeki 
kurumlarla gerçekleştirilecek projeler yükseköğretim, 
mesleki eğitim, gençlik ve spor alanlarında hâlihazırdaki 
kapasite geliştirme faaliyetlerini destekliyor.

 ( Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programları:              
Bu proje türü, ortak ülkelerden yükseköğretim kurumlarının 
katılımını artırarak hem Avrupa içinde hem de dışında 
öğrenci hareketliliği için benzersiz fırsatlar sunuyor. 

 ( Avrupa’yı Keşfet (Discover-EU): Bu proje türü ile 18 
yaşındaki gençler, trenle Avrupa’da bir aya kadar seyahat 
etme fırsatı buluyor. 18 yaşındaki imkânları kısıtlı gençlere 
de  Avrupa’da öncelikli olarak demiryolu veya gerekli olması 
halinde diğer ulaşım araçlarını da kullanarak kısa süreli 
seyahat etme imkânı sunuyor.

 ( Jean Monnet: Bu proje türü, üniversitelerde ve okullarda 
Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını destekliyor.

 ( Avrupa Gençliği Bir Arada: Bu proje türü, dayanışmaya 
ve dahil etmeye odaklanan ortaklıkları inşa etmek veya 
güçlendirmek için farklı gençlik kuruluşları arasında 
yapılandırılmış işbirliklerini destekliyor.

 ( İleriye Dönük Ortaklıklar: Bu proje türü, yeniliği ve katılımı 
teşvik etmek için ana akım olma potansiyeline sahip 
yenilikçi yaklaşımları belirlemeyi, geliştirmeyi, test etmeyi 
ve/veya değerlendirmeyi ve eğitim ve öğretim sistemlerini 
iyileştirmeyi amaçlayan büyük ölçekli ortaklıkları teşvik 
ediyor.


