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Leonardo da Vinci Programı, AB'ye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik 
politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir Avrupa Birliği programıdır.

Programın temelinde sürekli mesleki eğitim ve ömür boyu öğrenme isteğinin 
güçlendirilmesi hedefi yer almaktadır.  

Özel veya kamu kuruluşlarının, meslek liselerinin, üniversitelerin ve STK’ların hedef kitle 
kabul edildiği program, temel mesleki eğitimlerden veya ileri düzeydeki eğitimlerden 
faydalanma fırsatı sunar. Program, bu kapsamda mesleki eğitim alanında ülkeler 
arası iş birliği projelerine hibe desteği verir

Programa meslek lisesi öğrencileri, yeni mezunlar, çalışanlar, eğitim ve öğretimden 
sorumlu kişiler, insan kaynakları uzmanları, meslekî eğitim planlayıcıları ve yöneticileri, 
öğretmenler ve mesleki rehberlik uzmanları katılabilirler.

Programdan Kimler Yararlanabilir?

• Kişilerin temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerini artırmayı, 
• Sürekli mesleki eğitimde ve hayatboyu beceri ve yeterlilikler kazanmada kaliteyi yükseltmeyi ve 
  bunlara erişimi iyileştirmeyi,
• Mesleki eğitim alanında yenilikçi uygulamaları geliştirirken, yeni istihdam fırsatları açısından 
  rekabet edebilmeyi ve girişimciliği desteklemeyi,
• Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerini geliştirmeyi ve ortak terminoloji oluşturmayı,
• Dil öğrenimini teşvik etmeyi hedeflemektedir.   
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Öğrenme, Hayatboyu Devam Eden Bir Süreçtir

Rönesans sanatını doruğuna ulaştırmış, yalnız sanat yapıtlarıyla değil 
çok çeşitli alanlardaki araştırmaları ve buluşlarıyla da tanınan, en önemli 
sanatçılardan biridir. Mükemmeliyetçilik ilkesiyle geliştirdiği fikirleri, 
görüşleri ve keşifleriyle Leonardo da Vinci,  kişilerin hayat boyu 
kendilerini geliştirerek, yaşamlarına fark katmaları felsefesini 
destekleyen programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.

Leonardo da Vinci Kimdir?

Program Neyi Hedefliyor?

Programla ilgili detaylı bilgi için  

www.ua.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

www.ua.gov.tr     

Sorularınız İçin
bilgi@ua.gov.tr

 twitter.com/ulusalajans
 www.facebook.com/ulusalajans

Bu broşür Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan katkıyla hazırlanmıştır.  Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.


