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ERASMUS AKREDİTASYONU
NELERİ KAPSAR?

ERASMUS+’IN GELECEĞİ
Erasmus+ Programı 2014 yılından bu yana eğitim, öğretim, gençlik ve spor
alanlarındaki işbirliği ve hareketlilikler için sayısız fırsat sunmuştur. Program,
katılımcılara önemli beceriler ve tecrübeler sağlamış; Avrupa çapındaki eğitim,
öğretim ve gençlik çalışmalarının modernleştirilmesine yardım etmiştir.
Yeni Program (2021-2027) daha kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir olmayı
hedeflemektedir. Avrupa çapında eğitimde dijital geçişi desteklemek ve
Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına yardım etmek programın hedefleri
arasındadır.
Bu hedefleri gerçekleştirmek adına Yeni Program, kurumların programa
öncekinden daha kolay erişim sağlamaları yönünde tasarlandı. İşte Erasmus
akreditasyonu bu hedef için olmazsa olmazlardan biridir.
Erasmus akreditasyonu, yeni program altındaki hareketlilik faaliyetlerine
erişimin yeni bir yoludur. Bu broşür, akreditasyonun nasıl çalıştığını, kimlerin
başvurabileceğini ve faydalarının ne olduğunu açıklamaktadır.

Erasmus akreditasyonu, kurumların Programın
Ana Eylem 1 altındaki öğrenme hareketliliği
faaliyetine katılımlarına erişim imkânı sunar.
Ana Eylem 1, öğreniciler, öğretmenler, eğitmenler
ve diğer eğitim personeline profesyonel ve kişisel
gelişim imkânı sağlamasıyla kurumlara destek olur.
Her Erasmus akreditasyonu, eğitimin 3 alanından
birini kapsamaktadır:

YETİŞKİN EĞİTİMİ:
Örgün, yaygın ve sargın
eğitim dahildir.

Kalite Garantisi:
Kurumlar, Erasmus akreditasyonu
için başvurduğunda, bir dizi
Erasmus kalite standardına sadık
kalacaklarını kabul ederler. Bu
standartlar, akredite olmuş
kurumlar için başarının anahtarı,
katılımcılar içinse kalite garantisi
niteliğindedir. Kalite standartlarına,
akreditasyonlar duyurusu ya da
başvuru formlarından
erişebilirsiniz.

DESTEKLENEN FAALİYETLER:

MESLEKİ EĞİTİM:
Başlangıç ve devam eden
mesleki eğitim ve öğretim ile iş
temelli öğrenmenin tüm
formları dahildir.

Mesleki eğitimde öğrenici
hareketliliği

Okul eğitiminde bireysel ya da
grup olarak öğrenci
hareketliliği

Erasmus akreditasyonu,
Programın hareketlilik
faaliyeti için üyelik kartı
niteliğindedir.
Kurumların, Programın yedi
yıllık süresince KA1
hareketlilik faaliyetleri için
hibe başvurusunda
bulunabilmeleri için yalnızca
bir kere akredite olmaları
yeterlidir.

Okul eğitimi, mesleki eğitim ve
yetişkin eğitiminde personel
hareketliliği

OKUL EĞİTİMİ:
Erken çocukluk eğitimi ve
bakımı, okul öncesi, ilköğretim
ve ortaöğretim dahildir.
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KİMLER BAŞVURABİLİR?
Başvurular, Avrupa Birliği üyesi
ülkelerle programda yer alan bazı
ülkelerin de içinde yer aldığı
Program Üyesi ülkelerdeki kurumlara açıktır. Program üyesi ülkeler
ile Ulusal Ajanslarının tam listesine
buradan erişebilirsiniz:
www.ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact

ERASMUS
AKREDİTASYONUN
AVANTAJLARI
NELERDİR?
Kurumunuzun başvuru için
uygun olup olmadığını görmek
için Ulusal Ajansınızın internet
sayfasını kontrol edin!
Türkiye Ulusal Ajansı: ua.gov.tr

Akredite olmaları için, kurumların oldukça kaliteli
hareketlilik etkinlikleri uygulamaya ve bu etkinlikleri
sundukları eğitim ve öğretim hizmetlerini
geliştirmeye yönelik bir plan oluşturmaları gerekir.
Kurumlar, akredite olur olmaz, aşağıdaki fırsatlardan
yararlanabilirler:

İSTİKRARLI FONLAMA
BİRÇOK FARKLI KURUM
BAŞVURU YAPABİLİR, ÖRNEĞİN;
Kurumunuzun halihazırda
Mesleki Eğitim Hareketlilik
Beyannamesi varsa;

Türkiye'de başvuru yapabiliecek
kurum ve kuruluşların listesi için
www.ua.gov.tr sayfamızdaki
ilanları kontrol edin
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Erasmus akreditasyonuna
başvurmak, Beyannamenizi
2027 yılına kadar uzatmak içinbir fırsat. Mesleki Eğitim
Hareketlilik Beyannamesi ile
kurumlar için “basitleştirilmiş”
bir yeniden akreditasyon
süreci oluşturulmuştur.
Çağrıyı okuyarak ve Ulusal
Ajansınız ile iletişime geçerek
daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kurumunuz, her yıl yeni
hareketlilik etkinlikleri
düzenlemek için fon alma
konusunda Programa
güvenebilir.

BÜYÜME VE
KEŞFETME
Her defasında yeni bir
başvuru yazmak ve sunmak
zorunda kalmaksızın, yeni
ortak kurumlarla yeni tür
etkinlikler ve işbirlikleri
deneyebilirsiniz.

KENDİNİZE ÖZGÜ
STRATEJİ OLUŞTURMA
Erasmus Akreditasyonu
size, kendi hedeflerinizi
tanımlama ve hangi hızla
hareket edeceğinizi seçme
özgürlüğü verir. İlerledikçe,
amacınıza uygun olması
için planlarınızı da
güncelleyebilirsiniz.

GELECEĞE
YATIRIM YAPMA
İstikrarlı fon temin etme,
uzun dönemli hedeflere
odaklanabileceğiniz
anlamına gelmektedir.
Hareketlilik etkinlikleri,
kurumunuzdaki eğitim ve
öğretimin kalitesini azar
azar yeni seviyelere
yükseltmede
kullanılabilir.
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İKİ TÜR
ERASMUS
AKREDİTASYONU

SORULAR
VE CEVAPLAR

Eğer Erasmus Akreditasyonuna
başvurmaya karar verirseniz,
önünüzde iki seçenek vardır:

NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Başvurular ülkenizdeki Ulusal Ajansa gönderilir.

HAREKETLİLİK KONSORSİYUM
KOORDİNATÖRLERİNE YÖNELİK
ERASMUS AKREDİTASYONU

KURUMLAR İÇİN ERASMUS
AKREDİTASYONU
Bu standart seçenektir - kurumunuz
kendi personelini veya öğrenicilerini
finanse etmek için başvuru yapar.
Bazı düzeyli deneyimleri kazanır
kazanmaz, akreditasyonunuzu
Hareketlilik Konsorsiyum
Koordinatörlerine yönelik Erasmus
Akreditasyonuna yükseltmeniz de
mümkündür.

Akredite olmuş hareketlilik
konsorsiyum koordinatörleri, ortak
bir plan üzerinde çalışan ve
yurtdışına hareketlilik etkinlikleri
düzenleyen bir grup kuruma
liderlik yapabilirler. Konsorsiyium
üyelerinizin kendilerine akreditasyon almalarına ihtiyaçları yoktur
ama kurumunuzun bulunduğu aynı
ülkeden olmaları gerekmektedir.

Başvuru işleminin merkezinde Erasmus Planınızın
oluşturulması yer almaktadır. Bu plan, hareketlilik
etkinliklerinizi düzenlemeyi nasıl planlayacağınızı
ve bu etkinlikleri uygulamakla kurumunuzun
hangi hedeflere erişeceğini ortaya koyar.
Erasmus Planınız en az iki yılı kapsamalıdır. Bu
süreyi uzatmak için yeni bir başvuru yapmanız
gerekmez.
Başvuru işlemi oldukça açıktır. Başvuru formu
size Erasmus Planınızı nasıl oluşturacağınız
konusunda bir çerçeve sunar. Başvuru formunun
her bir bölümünde açıklamalar ve
yönlendirmeler yer almaktadır.
Başvuru Formuna buradan bakabilirsiniz:
https://webgate.ec.europa.eu/
erasmus-applications

NASIL FON ALABİLİRİM?
Başvurunuz başarılı bulunur ve kabul edilirse,
özel Ana Eylem 1 Hızlı Fonlama Sitemine (Key
Action 1 funding fast track) erişim elde
edeceksiniz. Daha sonra, Ulusal Ajansınıza
oldukça basit bir fon talebinde bulunarak, her yıl
fon alabilirsiniz.

Başvurma konusunda kararsız mısınız?
Başka seçenekler de var!
Erasmus akreditasyonu zorunlu değildir.
Programa dâhil olmanın başka yolları da
vardır. İşte bazı alternatifler:
-Kısa süreli bir KA1 projesine başvurabilirsiniz.
-Mevcut bir Hareketlilik Konsorsiyumuna
katılabilirsiniz.
•
-Yurtdışından ortak bir kurumdan gelen
katılımcılara ev sahipliği yapabilirsiniz.
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İyi haber şu ki fon talebi düzenli başvurudan
oldukça farklıdır. Sadece, talep ettiğiniz fonu
hesaplamak için, katılımcı numaraları, etkinlik
türleri gibi bazı temel bilgileri sunmanız yeterli
olacaktır.
Ulusal Ajans her yıl mevcut fonları akredite
olmuş kurumlar arasında dağıtır. Bütçe talepleri
ve tahsisatlara yönelik işlemin detayları Ulusal
Ajansın web sayfasında ve her yıl yayınlanan
Program Rehberinde açıklanır.

KURUMUM BİRDEN FAZLA
EGİTİM ALANINDA
ÇALIŞIYORSA NE OLUR?
Kurumunuz birden fazla eğitim alanında akredite
olabilir! Bu durumda, akredite olmak istediğiniz
her bir alanla ilgili farklı bir başvuru sunmanız
gerekir.

KURUMUMUN ERASMUS+
DENEYİMİ OLMASA BİLE
BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?
Evet, başvurabilirsiniz! Erasmus
Akreditasyonları ilgili tüm kurumlara
açıktır.
Erasmus+ da önceden deneyim sahibi
olmak zorunlu değildir. Emin değilseniz,
kurumunuzun uygun olup olmadığını
Ulusal Ajansınız ile kontrol ediniz.

DAHA SONRAKİ BİR DÖNEMDE
ERASMUS PLANIMI DEĞİŞTİRMEM
GEREKİRSE NE OLUR?
Koşullar değişir ve zaman zaman bütün planların
yeniden uyarlanmasına ihtiyaç duyulabilir.
Erasmus Akreditasyonu ile, bu durum bir problem
teşkil etmez.
Pratik detaylar-tam katılımcı sayıları, etkinliklerin
yeri veya süresi gibi konular uygulama sırasında
değiştirilebilir. Gerekli olması durumunda
Erasmus Planınızı bile güncelleyebilirsiniz. Bunları
ne zaman ve şekilde yapacağınız konusunda
Ulusal Ajansınız size rehberlik yapacaktır.

BİR SONRAKİ YILDA
BAŞVURABİLİR MİYİM?
Evet, başvurabilirsiniz! Erasmus Akreditasyonları
için yeni bir Çağrı her yıl açık olacaktır.
Bununla birlikte, eğer kurumunuzun daha önceden
bir Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim
Hareketlilik Beyannamesi (Erasmus+ VET
Mobility Charter) varsa, yeniden akredite olma
işlemini canlandırmak istiyorsanız, 2020 de
başvuruda bulunmanız gerekir.
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DAHA FAZLASI İÇİN
Daha fazla bilgi ve kaynaklar
aşağıdadır:

Başvuru kurallarını okuyun:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications

Ulusal Ajansınızla iletişime geçin:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

Türkiye Ulusal Ajansı:
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