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Yeni Dönem Erasmus+ Programı 

28,4 milyar Avro
bütçe ile

2021-2027 yılları 
arasında

Eğitim, öğretim, 
gençlik ve spor 

alanlarında 
hareketlilik ve 

işbirliği fırsatları 
sunar.



Yeni Dönem – Yeni Öncelikler

DAHİL 
ETME

YEŞİL 
GÜNDEM

DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM

AKTİF 
KATILIM



Erasmus+ 2021-2027

Türkiye Ulusal Ajansı

Merkezi
Ülke Merkezli

Avrupa Komisyonu
Yürütme Ajansı

KA2 İşbirliği 
Ortaklıkları

Jean Monnet
Faliyetleri

KA3

Politika Geliştirme 
ve İşbirliği



BAŞLAMADAN ÖNCE



Hedef Belirlerken





Götürü Usülü (Lump Sum)

• Projeler, hibeye hak kazanırsa; talep edilen toplu miktar toplam hibe tutarı
olur.

• Teklifler, başvuru sahiplerinin talep ettiği götürü miktarı(lump sum) ile
gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri faaliyetleri açıklamalı; ekonomi,
verimlilik ve etkinlik ilkelerini karşılamalıdır.



Mantıksal Çerçeve



İş paketi

İŞ PAKETİ 1
Başlık: 
Ayrılan bütçe:
Özel hedefler:
Faaliyetler:
Beklenen sonuçlar:
Tahmini başlangıç ve bitiş tarihi: 
Nicel sonuç göstergeleri:
Nitel sonuç göstergeleri:
Hedefler (faaliyet sonundaki göstergelerin değeri):



Zaman Çizelgesi



Hibenin İş Paketlerine Dağılımı



Göstergeler

Değerlendirme stratejisinin bir parçası olarak;
başvuru sahipleri, üretilen çıktıların/sonuçların proje
hedeflerine ulaşılması noktasında ortaya koyduğu
katkıyı değerlendirmeye yarayacak bir dizi nicel ve
nitel gösterge belirlemelidir.



Bir Gösterge Nasıl Olmalı?

İlgili
Kabul 

edilebilir
Gerekçeli

Anlaşılır Sağlam



ERASMUS+ ÖĞRETMEN AKADEMİLERI

Politika 
Altyapısı

Amaçlar

Beklenen 
Etkiler

Başvuru
Koşulları



Neden İhtiyaç Duyuldu?

Avrupa Eğitim Alanının
Geliştirilmesine İlişkin

Konsey Kararı

Avrupa Öğretmenleri ve 
Geleceğin Eğitmenlere 
İlişkin Konsey Kararları

2025 yılına kadar Avrupa
Eğitim Alanına Ulaşma

Tebliği

Dijital Eğitim Eylem Planı
(2021-2027)

Avrupa Eğitim Alanı ve
Ötesine (2021-2030) 

yönelik eğitim ve
öğretimde Avrupa işbirliği

için stratejik çerçeveye
ilişkin Konsey Kararı

OECD Uluslararası Öğretme
ve Öğrenme Anketi (TALIS)



Sonuç olarak

Hareketlilik fırsatları, 
daha tutarlı politikalarla

kaldırılması gereken
birçok pratik engel

nedeniyle öğretmen
eğitimine etkili bir

şekilde
yerleştirilmemiştir. 



Öğretmen Akademileri Neler Kazandıracak?

“Eğitim Alanı Hedefine” 
ulaşmak için yapılan diğer

çalışmaları tamamlayacak ve
sonuçların ulusal ve bölgesel

politika oluşturmasına ve
nihayetinde öğretmen eğitimi

ve okullara destek
sağlanmasına yardımcı

olacaktır. 

Ulusal öğretmen
Eğitimi ve Avrupa
İşbirliği içerisinde

mevcut olan yenilikleri
ve etkili uygulamaları

güçlendirecek ve
bunların daha da 

ilerisini geliştirecektir. 

Ülkeler ve öğretmen
eğitimi sağlayıcıları
arasında etkili
uygulamanın
yaygınlaştırılması ve
kullanılmasına,  
politika düzeyinde de 
geri bildirim ve etkinin
sağlanmasına özel
önem kazanacaktır. 



Erasmus+ Öğretmen Akademileri - Hedefler

Temel öğretmen eğitimi, sürekli mesleki eğitim hizmeti sağlayıcıları
ve diğer ilgili paydaşlar arasında işbirliği

Dijital öğrenme, sürdürülebilirlik, eşitlik ve içerme, cinsiyet eşitliği 
gibi temel öncelikler konusunda işbirliği 

Güçlü Avrupa boyutuna sahip, yenilikçi ve uygulamaya yönelik 
işbirliği yoluyla öğrenci ve öğretmenler için müşterek öğrenme 

olanağı 

Öğretmenler için öğrenme hareketliliği (sanal, fiziksel ve karma) 

Politika geliştirmeye yönelik fikir ve girdilerin sunulması, 
sürdürülebilir işbirlikçi ağların gelişimini teşvik etme



Erasmus+ Öğretmen Akademileri – Beklenen Etkiler

Öğretmen Eğitimi Sağlayıcıları:

Gelişmiş uluslararası öğretmen
eğitimi yaklaşımı ve yüksek Avrupa

boyutu

Kariyer açısından uzun bir
perspektifle zenginleştirilmiş

öğrenim imkanı (Temel Eğitim ve
SMG) (Sürekli mesleki gelişim) CPD

Koordineli ve etkili hareketlilik 
planları

Yenilik, işbirliği oluşturma ve 
politikaları etkileme imkanı

Katılımcı Öğrenci ve
Öğretmenler:

Avrupa eğitim sistemlerine farklı bir 
bakış açısı

Kariyer boyu öğrenmeyi desteklemek 
için özel olarak hazırlanmış, kalite 
güvenceli ve tanınmış öğrenme 

kursları

Politika Yapıcılar/Paydaşlar:  

Etkili öğretmen eğitiminde doğrudan
deneyim kazanımı



Uzun Vadede Beklentiler

Öğretmen Akademilerinin
hem Avrupa düzeyinde hem 
de ulusal düzeyde öğretmen
eğitimi politikalarına katkıda

bulunması

Avrupalı öğretmen eğitimi
sağlayıcıları arasında uzun

süreli ortaklıklar ve
işbirliğine yol açması

Erasmus+ Öğretmen Akademileri



Uygun Faaliyetler

1. Öğretmen eğitimi ile ilgili çalışan tüm birim ve
yapılarla ağ ve işbirliği kurma, uygulayıcı ortaklıklar
oluşturma

2. Öğretmen eğitimine ilişkin, öğrenme modülleri
geliştirme

3. Güçlü bir Avrupa boyutu olan ortak öğrenme
önerileri geliştirme



Uygun Faaliyetler (2)

4. Hareketliliğin sayısını, kalitesini ve kapsamını artırma

5. Yenilikçi öğretim yöntemlerini deneyimlemek ve paylaşmak
için uygulama eğitim okullarını projeye dahil etme

6. Etkili uygulama araştırmaları, çalışmaları veya anketleri 
düzenleme

7. eTwinning ve School Education Gateway gibi Erasmus+ 
araçlarını tanıtma ve bu araçlara öncelikli yer verme



Program Ülkelerinden
birinde yerleşik, ulusal 

olarak tanınan 
herhangi bir 

kurum/kuruluş 
başvuru sahibi olabilir. 

Bu kurum/kuruluş
projede yer alan tüm 

katılımcı ortaklar
adına başvuru yapar. 

Kimler Başvurabilir?



Hangi ülkeler katılabilir?

NorveçTürkiye

Lihtenştayn

27 AB

Üyesi Ülke
İzlanda

Kuzey
MakedonyaSırbistan



Hangi kurumlar katılabilir?

• Öğretmenler için temel öğretmenlik eğitimi ve/veya sürekli
mesleki eğitim sunan enstitüler, üniversiteler gibi Öğretmen
Eğitimi Kurumları

• Okul eğitimi politikalarından sorumlu bakanlıklar veya benzeri
kamu kurumları

• Öğretmen eğitimi için politika geliştirmek ve sağlamak, aynı
zamanda öğretmenlerin yeterlikleri için standartlar belirlemekten
sorumlu kamu (yerel, bölgesel veya ulusal) ve özel kuruluşları



Hangi kurumlar katılabilir? (2)

• Ulusal olarak tanınan diğer öğretmen eğitimi ve sürekli mesleki eğitim
sağlayıcıları

• Öğretmenlerin eğitim ve öğretiminden ve sürekli mesleki gelişimlerinin ve
niteliklerinin denetlenmesinden sorumlu makamlar

• Öğretmen eğitiminin bir parçası olarak öğretmen eğitimi sağlayıcılarıyla
birlikte çalışan uygulamalı eğitim veren okullar

• Projeyle ilgili okullar (ilkokuldan itibaren temel Mesleki Eğitim ve öğretim
veren okullar dahil) veya diğer kuruluşlar (STK'lar, öğretmen dernekleri gibi)



Ortaklığın Yapısı

Toplamda; en az 4 Kurum/Kuruluş

En az 2 farklı
ülkeden en az 2 
temel öğretmen

Eğitimi 
kurum/kuruluşu

Tam ortak veya
ilgili ortak

rolünde en az 1 
uygulama/ 

eğitim okulu

Öğretmenler için
sürekli Mesleki 

(hizmetiçi) 
eğitim veren en

az 1 kurum

3 ülkeden en az 3 
ortak (asgari 2’si 
AB üye ülkesi
olması şartıyla)



Başvuru Bilgileri

Başvuru Tarihi 7 Eylül 2022 – 17.00 (Brüksel saati ile)

Proje Süresi 3 Yıl

Hibe Tutarı Azami 1.5 Milyon Euro

Hibelendirme Şekli En fazla %80 üzerinden Götürü Usülü

Başvuru Yeri Merkezi Ajans (EACEA)

Çağrı Kodu(CALL ID) ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA



Merkezi Projeler için Başvuru



Merkezi Projeler için Başvuru Linki

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home



Merkezi Projeler için Başvuru Linki



Başvuru Çağrısı

2022 yılı
bütçesi

15 Milyon
Euro



Ortak Arama



Başvuru Formu

• (Part B) – teknik tanım
ve proje teklifinin
tahmini bütçesi

• (Part C) –
Kurum/kuruluş
yapısına ilişkin ek
bilgiler

• eForm (Part A) –
Katılımcılar tarafından
girilen IT sistemi tarafından
oluşturulan genel bilgiler



Hibe Kriterleri

Kriter
Maksimum

puan
Eşik puan

İlgililik 35 18

Proje Tasarımının ve Uygulamasının
Kalitesi

25 13

Ortaklığın ve İşbirliği
Düzenlemelerinin Kalitesi

20 11

Etki 20 11

Toplam 100 puan üzerinden en az 60 puan

Detayları Program Rehberi s.239



Faydalı Bilgi ve Dokümanlar

Başarılı bir başvuru için

başvuru çağrısı ile ilgili
tüm bilgi ve belgeleri
okuyunuz.

Başvuru portalındaki
“support” bölümünden
başucu kaynaklara
ulaşabilirsiniz. 



Faydalı Link ve Dokümanlar

Communication on Achieving the
European Education Area by 2025:

Digital Education Action Plan 2021-
2027:

OECD TALIS surveys 2013, 2018:

F&TP online manual: 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-
eu/european-education-area_en

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-
education-action-plan_en

https://www.oecd.org/education/talis/

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-
opportunities/display/OM/Online+Manual

Key steps “how to participate”: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/port
al/screen/how-to-participate/how-to-participate/1

EACEA website ‘How to get a grant: https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-
grant_en

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en


İletişim

European Education and Culture 
Executive Agency

EACEA-EPLUS-TEACHER-ACADEMIES@ec.europe.eu

EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu

Ulusal Ajans

bilgi@ua.gov.tr

okulegitimi@ua.gov.tr

mailto:EACEA-EPLUS-TEACHER-ACADEMIES@ec.europe.eu
mailto:EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
mailto:bilgi@ua.gov.tr
mailto:okulegitimi@ua.gov.tr



