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Erasmus+ Yetişkin Eğitimi
• Öncelikli hedef; temel beceriler ve anahtar yeterlilikler
bakımından gelişime ihtiyaç duyan yetişkinlerin öğrenme
faaliyetlerine katılmasıdır.
• Örgün eğitimin dışında kalan yetişkinlere yöneliktir.*
• Sürekli öğrenme imkanı sağlanmasını destekler:
+ Sürekli öğrenme sayesinde kendini gerçekleştiren bireyler,
+ Topluma aktif katılım,
+ İstihdam edilebilirlik,
+ Sosyal uyum.
* Yetişkinlerin devam eden mesleki eğitimlerini desteklememektedir.

Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar
- Yetişkin eğitimi alanında yenilikçi uygulamaların, geliştirilmesi,
transfer edilmesi ve uygulanması,
- Yetişkin eğitiminde ağırlıklı olarak kullanılan yaygın ve sargın
öğrenme yöntemleriyle düşük becerili yetişkinlere, sözel, sayısal
ve dijital beceriler başta olmak üzere beceri ve yeterlilik
kazandırılması amacıyla işbirliği,
- Yeterliliklerin tanınması ve belgelendirilmesine yönelik
faaliyetler,

Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar
- Beceri ve yeterlilik anlamında gelişime ihtiyaç duyan yetişkinleri
eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönlendiren etkin bilgilendirme,
yönlendirme ve rehberlik etme hedefleriyle eğitimde arz ve talebin
artırılmasını destekleyen eylemler,
- Yetişkin eğitiminde iyi uygulamaların, BİT temelli eğitim araçlarının
ve açık eğitim kaynaklarının kullanılmasının yaygınlaştırılması,
- Dezavantajlı durumda olan grupların katılımının teşvik edilmesi,

- Aktif vatandaşlığın, öğrenmeye katılımın ve istihdam edilebilirliğin
geliştirilmesi desteklenmektedir.

Erasmus+ Yaratıcılık için Ortaklıklar
• Yaratıcılık için Ortaklıklar, Avrupa farkındalığını artırmak, sosyal ve
kültürel farklılıklara bakılmaksızın bireyleri güçlendirmek için
kültürel ve yaratıcı sektörlerden* gelenlerle birlikte sargın ve yaygın
eğitim alanlarındaki kuruluşları dahil etmeyi amaçlamaktadır.
*Kültürel ve yaratıcı sektörler, faaliyetleri kültürel değerlere veya diğer sanatsal

bireysel veya kolektif yaratıcı ifadelere dayalı olan ve Yaratıcı Avrupa Programının
yasal temelinde tanımlanan tüm sektörlerden oluşur. Bu tür faaliyetler, kültürel,
sanatsal veya yaratıcı ifadeleri içeren mal ve hizmetlerin üretilmesi, yayılması ve
korunmasını içerir. Sektörler arasında mimari, kütüphaneler, el sanatları, görselişitsel (film, televizyon, video oyunları ve multimedya dahil), kültürel miras,
tasarım, festivaller, müzik, performans sanatları, yayıncılık, radyo ve görsel
sanatlar yer almaktadır.

Erasmus+ Yaratıcılık için Ortaklıklar
• Hedeflerden biri de yetişkinleri, olağandışı risklerle ve toplumsal

zorluklarla karşı karşıya kalınan durumlarda gereken fırsatları ortaya
çıkarmak için yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmak amacıyla gerekli
araç ve yeterliliklerle donatmaktır.

• Bu eylem, yetişkinler için beceri geliştirme ve yetkinlikleri geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
• Bu projeler; yaratıcılık, Avrupa vatandaşlığı ve kültürel farkındalığa

odaklanarak sektörler arası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlar.
• Bu eylem aracılığıyla Program; sanat ve eğitim, öğretim ve gençlik
paydaşlarını kültürel ve yaratıcı sektör taban örgütleri ile ilişkilendiren

yenilikçi katılımcı ve kültürlerarası diyalog yaklaşımlarını teşvik ederek
sosyal içermeyi artırmayı hedefler.

Öncelik Verilecek Faaliyetler
Yaratıcılık ve sanat yoluyla beceri geliştirme ve dahil etme
•

Eğitim faaliyetlerine ve yaşam boyu öğrenmeye, sargın ve yaygın öğrenmeye ve
yetişkin eğitimi alanında çalışan profesyonellerin; dijital yeterlilikler de dahil olmak
üzere beceri ve yeterlilikler edinmesine yardımcı olacak, kültürel ve yaratıcı
bileşenler içeren eğitimde yaratıcılığı destekleyen faaliyetlere,

•

Eğitim, öğretim ve gençlik paydaşlarını kültürel ve yaratıcı sektörlerdeki
kuruluşlarla

ilişkilendiren

yenilikçi

katılımcı

ve

kültürlerarası

diyalog

yaklaşımlarını teşvik ederek sanat yoluyla iş yaratma, sürdürülebilir kalkınma ve
sosyal içermeye katkıda bulunabilecek eylemlere öncelik verilecektir.

Desteklenen Faaliyet Örnekleri
•

Kurum/kuruluşlar arasındaki işbirliğini ve ağ kurmayı güçlendiren faaliyetler

•

Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların denenmesi ve/veya
yürürlüğe konması

•

Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin
tanınmasını ve doğrulanmasını kolaylaştıran faaliyetler

•

Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve
bölgesel kalkınma eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik bölgesel
otoriteler arası işbirliği faaliyetleri

•

Öğrenme ortamlarında eşitlik, çeşitlilik ve dâhil etme zorluklarına karşı eğitim
öğretim profesyonellerinin daha iyi hazırlanmasını destekleyen faaliyetler.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Proje başvurularının konusu ve kapsamının sektörle ilişkisi,
• Proje başvurusunda tanımlanan hedef kitlenin uygunluğu,
• İhtiyaç analizinin proje teklifi hazırlanırken yapılmış olması ve bu ihtiyacın

yetişkin eğitimi alanını ilgilendirmesi,
• Projede yer alması planlanan ortakların yetişkin eğitimi sektöründen,
kültürel ve yaratıcı sektörlerden paydaşları içermesi,

• Mevcut çağrı özelinde kültürel ve yaratıcı elementler içermesi,
- Yetişkin eğitiminde kullanılacak yaratıcı yeni yöntemler, kültürel
yeni içerikler, sanatsal aktiviteler aracılığıyla öğrenme vb.
- Proje yürütülmesinde yaratıcı yöntemler, öngörülen riskler, alınacak
tedbirler, B planları vb.

Form Doldurulurken Dikkat Edilmesi
Gereken Teknik Detaylar
•

Fikri çıktı içeren projelerde tasarlanan çıktıların fikri çıktı niteliği taşıması
gerekliliği; Nihai kullanıcıların (proje özelinde başvuru formunda tanımlanan
yetişkin hedef kitle) kullanabileceği / yararlanabileceği fikri çıktılar.

•

Öğrenme/Öğretme ve Eğitim (LTT) faaliyetlerinin gerekçelendirilmesi ve
içeriği; Faaliyetin proje başvurusunda belirlenen amaçlarla doğrudan ilişkili ve
vazgeçilmez

olması,

hedef

kitlenin

ve faaliyet

programının

formda

detaylandırılması.
•

İstisnai Masraflara uygun olmayan masraf talepleri yapılmaması (günlük ofis
ekipmanları, ortakların sağlayabileceği hizmetlerin alınması, yaygınlaştırma ve
görünürlük materyalleri)

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunda Yer Alan
KA204 Proje Örnekleri
 Proje Türü: Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204)
 Proje Adı: Developing English Communicative Competence through Art
 Proje Konusu ve Amacı: Bu projeyle, İngilizce öğrenmeyi geliştirme,
yetişkin öğrenicilerin iletişimsel yetkinliklerini artırma hedeflenmiş ve
yenilikçi metodolojilerle birlikte, öğrenmeyi derinleştirmek için sanatı
kullanan disiplinler arası bir yöntem izlenmiştir.
 Proje Ortakları: İspanya, Almanya, İsveç
 Hibe: 99.550,00 €
 EPRP kart: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplusproject-details/#project/2015-1-ES01-KA204-016098

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunda Yer Alan
KA204 Proje Örnekleri
 Proje Türü: Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204)
 Proje Adı: Recycled & re-used clothing design through peer learning and
social media
 Proje Konusu ve Amacı: Projede, zihinsel sağlık sorunlarına sahip
yetişkinlere yönelik olarak, ikinci el kıyafetleri ve atık malzemeleri yeniden
kullanmayı ve geri dönüştürmeyi amaçlayan, el işi ve orijinal tasarımlardan
oluşan bir moda markası yaratma hedefiyle çevrimiçi kurs modülü üretilmiştir.
 Proje Ortakları: İspanya, Slovenya, Yunanistan, Litvanya, Almanya
 Hibe: 184.233,74 €
 EPRP kart: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplusproject-details/#project/2014-1-ES01-KA204-004808

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunda Yer Alan
KA204 Proje Örnekleri
 Proje Türü: Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204)
 Proje Adı: Language and literacy learning though art
 Proje Konusu ve Amacı: Hedef kitle olarak göçmenler başta olmak üzere,
düşük becerili ve okuma yazma yeterliliğine sahip olmayan yetişkinlere dil
yeterliliği ve okuryazarlık becerileri kazandırmayı hedefleyen proje,
geleneksel eğitim yöntemlerinin dışında özel çalıştaylar tasarlayarak kültür
ve sanat bileşenlerini öğrenme yöntemlerine dahil etmeyi hedeflemiştir.
 Proje Ortakları: Fransa, Macaristan, Avusturya, Finlandiya

 Hibe: 281.267,69 €
 EPRP kart: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplusproject-details/#project/2017-1-FR01-KA204-037399

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunda Yer Alan
KA204 Proje Örnekleri
 Proje Türü: Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204)
 Proje Adı: Co-creative cooperation in the field of culture and heritage
Proje Konusu ve Amacı: Projede, kültür alanında yetişkin eğitimi
faaliyetleri bulunan kamu kurumlarında ve STK’larda görev yapan
gönüllüler ve profesyonellerin kullanımına yönelik iyi uygulama ve
yenilikçi yaklaşımların işbirliği çerçevesinde derlenmesi hedeflenmiştir.
 Proje Ortakları: Danimarka, Finlandiya, Avusturya
 Hibe: 57.521,00 €
 EPRP kart: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplusproject-details/#project/2018-1-DK01-KA204-047097

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunda Yer Alan
KA204 Proje Örnekleri
 Proje Türü: Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204)
 Proje Adı: N-arts (Non-Intended Arts) in Adult Education
 Proje Konusu ve Amacı: Projenin amacı, yetişkin eğitiminde sanatın
rolünü vurgulamak, eğiticileri yeni yöntemler ve yaklaşımlar geliştirmeye
motive etmektir. Projede kullanılan yöntemler ve araçlarla, ürün yerine
öğrenme sürecine odaklanılmış, sanatın sosyal uyum ve refah üzerindeki
etkisine vurgu yapılması hedeflenmiştir.
 Proje Ortakları: Avusturya, Hırvatistan, Polonya, Portekiz

 Hibe: 42.340,00 €
 EPRP kart: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplusproject-details/#project/2018-1-AT01-KA204-039291

İletişim

yetiskinegitimi@ua.gov.tr

