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Erasmus+ Okul Eğitimi Alanında 

Stratejik Ortaklıklar



Yeni Çağrı

Covid-19

Yeni İhtiyaçlar

Dijitalleşme

KA226

Yaratıcılık

KA227



Amaçlar-KA226

Bu projeler, kısa bir zamanda online ve uzaktan eğitime geçilmesiyle

ortaya çıkan zorluklarla başa çıkmak için eğitim sistemini güçlendirmeyi

ve öğretmenlerin dijital yeterliliklerini desteklemeyi amaçlar.



Amaçlar-KA227

Bu projeler, sosyo kültürel geçmişine bakılmaksızın gelecek nesilleri

güçlendirmeyi ve Avrupa farkındalığının artırılması için eğitim alanında

faaliyet gösteren kurumlar ile sanat alanında faaliyet gösteren

kurumların işbirliği yapmasını amaçlar.



Stratejik Ortaklıklar – Başvuru



Stratejik Ortaklıklar
Kimler Başvurabilir?

- Bir yükseköğretim kurumu

- Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden üst orta eğitime 
kadar her seviyede )

- Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK

- Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme (sosyal girişimler de dâhil)

- Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu

- Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal 
ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi 

- Araştırma enstitüsü

- Vakıf

- İşletmelerarası bir eğitim merkezi

- İşbirliğine dayalı eğitim sunan işletmeler

- Kültürel bir kuruluş, kütüphane, müze,

- Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum 

- Yaygın ve sargın öğrenme aracılığıyla kazanılmış bilgi, beceri ve yeterlilikleri onaylayan bir kurum

- Avrupa Gençlik STK’sı

- Gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın, gençlik çalışması konusunda aktif olan bir genç grubu 
(gayrı resmi bir genç grubu )



Stratejik 
Ortaklıklar

Yenilik 
Geliştirmeye 

Yönelik

İyi Uygulamaların 
Değişimine 

Yönelik

Stratejik Ortaklıklar (Hedeflerine Göre)



Hedefler



Stratejik Ortaklıklar (Hedeflerine Göre) 

• Yenilikçi (fikri) çıktı ve/veya

• Yenilikçi uygulamaları 
kullanma ve yaygınlaştırma

Yenilik 
Geliştirme

• işbirliği ağları kurma 

• uluslararası kapasite artırımı

• fikir, uygulama ve yöntemleri 
paylaşma

İyi 
Uygulama 
değişimi



 Yenilikçi unsurlar içeren

 Proje dışında da kullanılabilir/sürdürülebilir

 Erişime açık

 Uzmanlık gerektiren

 Geniş kitlelerin kullanabileceği

 Etkisi yüksek nitelik ve nicelikte

* Eğitim/Öğrenme modülü

* Müfredat geliştirme

* Analiz

* Metodoloji

* Network çalışması

* İyi uygulama platformu

* BIT tabanlı açık eğitim 
kaynakları

* ...

Fikri Çıktı 



Stratejik Ortaklıklar

Stratejik 
Ortaklıklar

Yatay Öncelikler
Sektörel

Öncelikler

!! Stratejik Ortaklık Projeleri, en az bir yatay öncelik, en az bir sektörel

öncelik  içermek zorundadır.



Stratejik Ortaklıklar: Yatay Öncelikler

Ya
ta

y 
Ö

n
ce

lik
le

r
Yüksek Kaliteli Beceri ve Yeterliklerin Geliştirilmesi

Sosyal Dahil Etme

Dijital Alanda Yenilikçi Uygulamalar

Eğitimcilerin Profesyonel Gelişimi

Beceri ve Yeterliklerin Tanınması ve Şeffaflık

Eğitim, Öğretim ve Gençlik Sistemlerinde Sürdürülebilir  Yatırım, 
Performans ve Verimlilik

Avrupa Kültür Mirasının Sosyal Açıdan ve Eğitim  Açısından Değeri



Yatay Öncelikler(Hedeflerine Göre) 

KA226
• Dijital alanda yenilikçi uygulamalar 

(Innovative practices in a digital era;)

KA227
• Yaratıcılık ve sanat yoluyla beceri geliştirme 

ve dahil etme (Skills development and 
inclusion through creativity and the arts.)



Yatay Öncelik-KA226



Yatay Öncelik-KA227



• Temel yeterliliklerin güçlendirilmesi

• Öğretmenlik mesleğinin profilinin güçlendirilmesi

• Erken okul terki ve dezavantajlılık oluşturan hususlarla mücadele

• Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarına ilgiyi ve başarıyı
artırma

• Erken çocukluk eğitimi ve bakımı alanında kalitenin artırılması

• Kurumların kapasitelerinin artırılması ve yurtdışı eğitim süreçlerinin
tanınırlığı

Stratejik Ortaklıklar: Okul Eğitimine Özgü Öncelikler



Değerlendirme Kriterleri

Uygunluk
Proje teklifinin programın genel hedefleri, kurum ihtiyaçları ve muhtemel çıktılarla uygunluğu

Tasarım ve Uygulama Kalitesi
Proje teklifinin tüm aşamalarının açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi

Proje Ekibi ve İşbirliğinin Düzenlenmesi
Projenin uygulanması için doğru ortaklıkların kurulması ve ortaklar arasında iletişimin
sağlanması

Etki ve Yaygınlaştırma
Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin kalitesi (DEOR)
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Program üyesi 
ülkelerde 
eğitim ve 

gençlik 
alanında çalışan 
kurum/kuruluşl

ar

3 farklı Program 
Ülkesinden 

En az 3 Ortak

En fazla

2 yıl 

max. 300.000 
Avro Bütçeli

Proje 
Başlangıcı:

01 Mart-30 
Haziran 2021

Son 
Başvuru 

tarihi 

29 
Ekim 
2020

Stratejik Ortaklıklar



Hibe Kalemleri

BütçeÇoğaltıcı 
etkinlikler

Fikri çıktılar

Proje 
yönetimi ve 
uygulaması 

Ulusötesi
proje 

toplantıları
Özel ihtiyaç 

desteği

İstisnai 
masraflar

Eğitim, 
Öğretme ve 
Öğrenme 
faaliyetleri 

bütçesi



Faaliyet Örnekleri

Dijital Eğitim Projeleri

• Karma eğitim öğretim dahil olmak üzere online ve sanal yollarla kaliteli ve 

kapsayıcı eğitim sunmak için dijital araç ve yöntemleri kullanmaya yönelik 

faaliyetler

• Uzaktan veya online eğitime uyum sağlamaları konusunda öğretmenlerin ve 

öğrencilerin desteklenmesine yönelik faaliyetler

• Dijital teknolojinin daha sorumlu ve daha güvenli kullanımını teşvik etmeye 

ve öğretmeye yönelik faaliyetler 

• Dijital online teknolojinin konuya özgü eğitim ve öğretime en iyi nasıl dahil 

edilebileceğini anlamaya yönelik faaliyetler



Faaliyet Örnekleri

Yaratıcılık Projeleri
• Beceri ve yeterliliklerin gelişimini artırarak örgün ve yaygın eğitimde yaratıcılığın tüm yönlerini 

güçlendirmeye yönelik faaliyetler 

• Yaratıcı ürünlerin ve kültürel etkinliklerin, yaratılma, yönetilme, yaygınlaştırılma, erişilme ve 

tüketilme şekline uyum sağlamak için dijital araçların kullanımı ve dijital dönüşümün 

hızlandırılmasına yönelik önlemler alınması konusundaki faaliyetler

• Özellikle gençler arasında aktif vatandaşlığı ve sosyal içermeyi sanat oluyla teşvik etmeye yönelik 

faaliyetler

• Kültürel ve yaratıcılık alanlarında girişimciliği teşvik etmeye ve yetenekleri artırmaya yönelik 

faaliyetler



Faaliyet Örnekleri

Yaratıcılık Projeleri

• Yaratıcılığı, kültürü ve çok kültürlülüğü teşvik etmek amacıyla öğrenme araçları ve kaynakları, 

materyaller kurslar ve eğitim modülleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler

• Eğitim boyutu olan veya toplumsal meselelerde ve Avrupa konularında farkındalığı artırmayı 

amaçlayan sanatsal ve kültürel girişimlerde bulunmaya yönelik faaliyetler ( tiyatro oyunları, 

sergiler, konserler, tartışma forumları vb.) 

• Kültürlerarası katılımı teşvik eden ve özellikle gençler arasında yaratıcı zihniyetlerin gelişmesini 

teşvik eden ağlar ve yeni işbirliği kurmaya( özellikle sanal yollarla)  veya güçlendirmeye yönelik 

yapılan faaliyetler

• Örgün eğitim, yaygın eğitim ve gençlik çalışmaları alanlarında sanatçılar ve yaratıcılar için kültürel 

miras ve yaratıcılık konularındaki öğrenme fırsatlarını teşvik eden ulusötesi hareketlilik faaliyetleri.



Faaliyet Örnekleri

Yaratıcılık Projeleri



Stratejik Ortaklıklar Proje Örneği

 Proje Türü: Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar  (KA2)

 Proje Adı: Herkül’ün 12 Görevini Arıyoruz (Searching For The 
Labours Of Hercules)

 Koordinatör: Mehmet Çelikel Lisesi

 Diğer Ortaklar: Hacettepe Üniversitesi (Türkiye), Colegiul
Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj-Napoca (Romanya), 
Tudás Alapítvány (Macaristan), Varvakeio Model Experimental
Lyceum (Upper Secondary School) ve Aspete Higher School of 
Pedagogic & Technological Education (Yunanistan), IES Jándula
(İspanya), Liceo Di Stato G.bagatta (İtalya

• Proje Konusu ve Amacı: Projenin amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimle bütünleşmesini
sağlayabilmek ve mitolojik karakter Herkül’ün 12 görevini mobil oyunla öğrencilere öğretmektir. Proje
kapsamında üretilen çıktılarla eğitim kalitesinin artırılması ve daha modern, dinamik, profesyonel, yenilikçi
ortamlar oluşturarak kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 Proje Çıktıları:

Mobil Oyun, İnteraktif çizgiroman, E-Ders, E-Kitap, Seyahat Rehberi

 www.laboursofhercules.com

http://www.laboursofhercules.com/


Stratejik Ortaklıklar Proje Örneği

 Proje Türü: Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar  (KA2)

 Proje Adı: Active Digital Learning Environments in Schools
ADLES

 Koordinatör: Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi

 Diğer Ortaklar: Universidade de Vigo (İspanya), IKAROS 
Formazione (İtalya), University of Thessaly (Yunanistan), Virtual 
Campus(Portekiz), University of Central Lancashire (İngiltere), 
Aalborg University (Danimarka)

• Bilginin pasif bir şekilde iletilmesi üzerine inşa edilmiş olan geleneksel eğitim yöntemleri öğrencilerin
çalışmalarına başarıyla devam etmeleri ve iş hayatına girmeleri için gereken becerileri geliştirememektedir.
Ayrıca bu pasif yöntemler teknolojiyi her alanda kullanan, bilgiye hızla ulaşan, anında cevap ve geri bildirim
isteyen internet neslini ya da başka bir deyişle “dijital nesli” motive etmemektedir. Bunun sonucunda okul
ve öğretmenlerin pedagojik yöntemlerini değiştirmesi, öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme gibi
daha üst öğrenme becerilerini geliştiren faaliyetler içerisine girdiği aktif öğrenme süreçlerine geçmesi
amacıyla ADLES projesi gerçekleştirilmiştir.

• Proje Çıktıları:

Aktif Öğrenme Metodolojisi, ADLES PDÖ Platformu, Online Problemler

 www.adles.eu/tr



http://www.adles.eu/tr


• Başvuru Tarihi

Son başvuru tarihi: 29 Ekim 2020, Brüksel saatiyle 12:00

• Başvuru Nereye Yapılır?

Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa
yapılır.

• Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüm başvurular e-formlar üzerinden online yapılmaktadır.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=SE

Stratejik Ortaklıklar – Başvuru

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=SE


Online Araçlar

Projenizin hazırlık aşamasında, uygulama
sürecinde ve sonrasında eTwinning,
School Education Gateway ve EPALE
Platformlarını aktif olarak kullanmanız
önemli.



Ortak Bulma

www.schooleducationgateway.eu

www.etwinning.net

www.etwinning.meb.gov.tr

http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.meb.gov.tr/


School Education Gateway

www.schooleducationgateway.eu

http://www.schooleducationgateway.eu/


Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/



Öğrenme çıktılarının tanınması

• Gönderen kurum ve ev sahibi kurum/kuruluşlar hareketlilik 
sonunda Europass hareketlilik belgesi verilmesi konusunda 
anlaşmaya varmalıdır.

• Koordinasyon: MYK

• Europass hakkında daha fazla bilgi için:
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home

http://europass.gov.tr/index.php

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
http://europass.gov.tr/index.php


Stratejik Ortaklıklar – Temel Belgeler

 Program Rehberi Covid 19 Ek Çağrısı

 Program Rehberi ve Ekleri

Stratejik Ortaklıklar

Başvuru Sahipleri İçin Bilgi

Stratejik Ortaklıklara İlişkin Özel Kurallar ve Bilgiler

Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanılması

 Başvuru Formu 
KA226, KA227

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


Hedef ve Amaçlar

KA226
(Dijitalleşme)

KA227
(Yaratıcılık)

 high quality, inclusive digital education  skills development and competences that reinforce creativity

 equipping education & training systems to online &

distance learning

 supporting teachers to develop digital competences

 engage organisations to stimulate European awareness and

empower people to be successful innovators

 equip young people and adults with the necessary tools and

competences needed to come up with creative and

innovative solutions

 Online-blended-distance teaching & learning

 Innovative online resources & tools, high quality

digital content

 Networking, collaboration, share resources &

expertise, develop solutions

 This cross-sectoral cooperation should complement efforts to

help the cultural and creative sectors recover from the crisis

in terms of green, more digital and resilient recovery, thereby

also contributing to the EU’s strategic priorities.



Öncelikler

KA226
(Dijitalleşme)

KA227
(Yaratıcılık)

Innovative practices in a digital era

 Priority will be given to actions that promote
innovative methods and tools

 underrepresented groups 
 use of the European frameworks, open educational

resources, open textbooks, and free and open
source educational software

Skills development and inclusion through 

creativity and the arts

 Priority will be given to educational activities and work with a
cultural and creative component

 job creation, sustainable development and social inclusion
through the arts,

 linking education, training and youth stakeholders with
organisations in the cultural and creative sectors

Erasmus+ must continue to be mobilised to support the process of recovery from the COVID-19 pandemic and 

demonstrate responsiveness, adaptability and flexibility. Therefore, priority will be given to actions that 

contribute to building digital education readiness and to mitigating the impact of the crisis on some of the 

hardest-hit sectors.

In addition,

projects may focus on other horizontal or sector specific priorities of “Strategic Partnerships.



Faaliyetler
KA226

(Dijitalleşme)

KA227
(Yaratıcılık)

 deploy digital tools and methods to deliver quality and
inclusive education through online/virtual/blended
means;

 support learners, teachers and trainers in adapting to
online/ distance learning;

 teach and promote safer and more responsible use of
digital technology;

 incorporate digital online technology into subject-specific
teaching, training and learning, including work based
learning.

 activities linked to reinforce all aspects of creativity in non-formal and
formal education, by enhancing the development of skills and
competences;

 digital transformation and use of digital means to adapt to the way
creative products, cultural goods and events are created, managed,
disseminated, accessed and consumed;

 promote active citizenship and social inclusion through arts, especially
among young people;

 nurture talents and foster entrepreneurship in cultural and creative
domains;

 learning tools and resources, materials, courses and training modules;

 artistic and cultural initiatives with an educational dimension or aimed
at raising awareness;

 networks and new collaboration models stimulating intercultural
engagement and flourishing of creative mind-sets among citizens, in
particular young people;

 transnational mobility activities that promote learning opportunities in
creative spaces and cultural heritage sites, including creative
residencies for artists and creators in the fields of non-formal/formal
education and youth work.

cooperation and networking
innovative practices

recognition and validation of knowledge, skills and competences
cooperation between regional authorities

prepare and deploy professionals for equity, diversity and inclusion



www.ua.gov.tr

okulegitimi@ua.gov.tr

http://www.ua.gov.tr/
mailto:okulegitimi@ua.gov.tr



