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Yeni	Dönem	Erasmus+	Programı		

28,4	milyar	Avro	
bütçe	ile	

2021-2027	yılları	
arasında	

EğiOm,	öğreOm,	
gençlik	ve	spor	
alanlarında	

hareketlilik	ve	
işbirliği	Trsatları	

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	
Poli-ka	Geliş-rme	

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	 ehği	 götürü	 miktarı(lump	 sum)	 ile	
gerçekleşOrmeyi	 taahhüt	 ehkleri	 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	bi-ş	tarihi:		
Nicel	sonuç	göstergeleri:	
Nitel	sonuç	göstergeleri:	
Hedefler	(faaliyet	sonundaki	göstergelerin	değeri):	



Zaman Çizelgesi 



Hibenin İş Paketlerine Dağılımı 



Göstergeler 

Ø Değerlendirme	 stratejisinin	 bir	 parçası	 olarak;	
başvuru	sahipleri,	üreOlen	çıkjların/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	

PoliOka	
Altyapısı	

Amaçlar	

Beklenen	
Etkiler	

Başvuru	
Koşulları	



Neden İhtiyaç Duyuldu? 
Avrupa		EğiOm		Alanının	
GelişOrilmesine	İlişkin	

Konsey	Kararı	

Avrupa	Öğretmenleri	ve	
Geleceğin	Eğitmenlere	
İlişkin	Konsey	Kararları	

2025	yılına	kadar	Avrupa	
EğiOm	Alanına	Ulaşma	

Tebliği	

Dijital	EğiOm	Eylem	Planı	
(2021-2027)	

Avrupa	EğiOm	Alanı	ve	
Ötesine	(2021-2030)	
yönelik	eğiOm	ve	

öğreOmde	Avrupa	işbirliği	
için	stratejik	çerçeveye	
ilişkin	Konsey	Kararı			

OECD	Uluslararası	Öğretme	
ve	Öğrenme	AnkeO	(TALIS)	



 Sonuç olarak 

Hareketlilik	Trsatları,	
daha	tutarlı	poliOkalarla	
kaldırılması	gereken	
birçok	praOk	engel	
nedeniyle	öğretmen	
eğiOmine	etkili	bir	

şekilde	
yerleşOrilmemişOr.		



Öğretmen Akademileri Neler Kazandıracak? 

“EğiOm	Alanı	Hedefine”	
ulaşmak	için	yapılan	diğer	

çalışmaları	tamamlayacak	ve	
sonuçların	ulusal	ve	bölgesel	
poliOka	oluşturmasına	ve	

nihayeOnde	öğretmen	eğiOmi	
ve	okullara	destek	

sağlanmasına	yardımcı	
olacakjr.			

Ulusal	öğretmen	
EğiOmi	ve	Avrupa	
İşbirliği	içerisinde	

mevcut	olan	yenilikleri	
ve	etkili	uygulamaları	
güçlendirecek	ve	
bunların	daha	da	

ilerisini	gelişOrecekOr.		

	
Ülkeler	ve	öğretmen	
eğiOmi	sağlayıcıları	
arasında	etkili	
uygulamanın	
yaygınlaşjrılması	ve	
kullanılmasına,		
poliOka	düzeyinde	de	
geri	bildirim	ve	etkinin	
sağlanmasına	özel	
önem	kazanacakjr.		



	
	
Erasmus+	Öğretmen	Akademileri	-	
Hedefler	
	
 

Temel	öğretmen	eğiOmi,	sürekli	mesleki	eğiOm	hizmeO	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)		

PoliOka	gelişOrmeye	yönelik	fikir	ve	girdilerin	sunulması,	
sürdürülebilir	işbirlikçi	ağların	gelişimini	teşvik	etme	



	
	
Erasmus+	Öğretmen	Akademileri	–	Beklenen	Etkiler		
	
	
Öğretmen	Eği-mi	Sağlayıcıları:	

Gelişmiş	uluslararası	öğretmen	
eğiOmi	yaklaşımı	ve	yüksek	Avrupa	

boyutu	

Kariyer	açısından	uzun	bir	
perspekOfle	zenginleşOrilmiş	

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

Koordineli	ve	etkili	hareketlilik	
planları	

Yenilik,	işbirliği	oluşturma	ve	
poliOkaları	etkileme	imkanı	

Kaalımcı	Öğrenci	ve	
Öğretmenler:	

Avrupa	eğiOm	sistemlerine	farklı	bir	
bakış	açısı	

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

kursları	

Poli-ka	Yapıcılar/Paydaşlar:			

Etkili	öğretmen	eğiOminde	doğrudan	
deneyim	kazanımı	



		
 

Uzun	Vadede	BeklenOler	

Öğretmen	Akademilerinin	
hem	Avrupa	düzeyinde	hem	
de	ulusal	düzeyde	öğretmen	
eğiOmi	poliOkalarına	katkıda	

bulunması			

Avrupalı	öğretmen	eğiOmi	
sağlayıcıları	arasında	uzun	

süreli	ortaklıklar	ve	
işbirliğine	yol	açması	

	
	
	

	
Erasmus+	Öğretmen	Akademileri		
	
	



Uygun	Faaliyetler	

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

2.	Öğretmen	eğiOmine	ilişkin,	öğrenme	modülleri	
gelişOrme	

3.	Güçlü	bir	Avrupa	boyutu	olan	ortak	öğrenme	
önerileri	gelişOrme	



Uygun	Faaliyetler	(2)	

4.	Hareketliliğin	sayısını,	kalitesini	ve	kapsamını	arjrma	

5.	Yenilikçi	öğreOm	yöntemlerini	deneyimlemek	ve	
paylaşmak	için	uygulama	eğiOm	okullarını	projeye	dahil	etme	

6.	Etkili	uygulama	araşjrmaları,	çalışmaları	veya	anketleri	
düzenleme	

7.	eTwinning	ve	School	EducaOon	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	
kajlımcı	ortaklar	
adına		başvuru	

yapar.		

Kimler	Başvurabilir?	



Hangi	ülkeler	kajlabilir?	

Norveç	Türkiye	

Lihtenştayn	
27	AB	
Üyesi	Ülke	

İzlanda	

Kuzey	
Makedonya	Sırbistan	



Hangi	kurumlar	kajlabilir? 

• Öğretmenler	için	temel	öğretmenlik	eğiOmi	ve/veya	sürekli	mesleki	
eğiOm	sunan	ensOtüler,	üniversiteler	gibi	Öğretmen	Eği-mi	
Kurumları	

• Okul	eğiOmi	poliOkalarından	sorumlu	bakanlıklar	veya	benzeri	kamu	
kurumları	

• Öğretmen	eğiOmi	için	poliOka	gelişOrmek	ve	sağlamak,	aynı	zamanda	
öğretmenlerin	yeterlikleri	için	standartlar	belirlemekten	sorumlu	
kamu	(yerel,	bölgesel	veya	ulusal)	ve	özel	kuruluşları	



Hangi	kurumlar	kajlabilir?	(2) 

• Ulusal	olarak	tanınan	diğer	öğretmen	eğiOmi	ve	sürekli	mesleki	eğiOm	
sağlayıcıları	

• Öğretmenlerin	eğiOm	ve	öğreOminden	ve	sürekli	mesleki	gelişimlerinin	ve	
niteliklerinin	denetlenmesinden	sorumlu	makamlar	

• Öğretmen	eğiOminin	bir	parçası	olarak	öğretmen	eğiOmi	sağlayıcılarıyla	
birlikte	çalışan	uygulamalı	eğiOm	veren	okullar	

• Projeyle	ilgili	okullar	(ilkokuldan	iObaren	temel	Mesleki	EğiOm	ve	öğreOm	
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	
Eği-mi	kurum/

kuruluşu	

Tam	ortak	veya	
ilgili	ortak	

rolünde	en	az	1	
uygulama/	
eği-m	okulu	

Öğretmenler	için	
sürekli	Mesleki	
(hizme-çi)	

eği-m	veren	en	
az	1	kurum	

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



Başvuru Bilgileri 

Başvuru	Tarihi	 7	Eylül	2022	–	17.00	(Brüksel	saaO	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) – 
Kajlımcılar	taraTndan	
girilen	IT	sistemi	taraTndan	
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.		





YükseköğreOm	Alanında	
Jean	Monnet	
Faaliyetleri	

• Modüller	
• Kürsüler	
• Mükemmellik	
Merkezleri		

Eği-m	ve	öğre-min	
Diğer	alanlarında	Jean	
Monnet	faaliyetleri	

•  Jean	Monnet	
Öğretmen	Eği-mi		

• Eği-m	ve	Öğre-min	
Diğer	Alanlarında	AB	
Girişimlerini	Öğrenme	

Jean	Monnet	Policy	
Debate		

(PoliOka	Tarjşması)	

• YükseköğreOmde	
TemaOk	
Ağlar(Networks)	

• Eği-m	ve	Öğre-min	
Diğer	Alanlarında	
Jean	Monnet	
Ağları(Networks)		

Jean Monnet Faaliyetleri 



Genel amaç, genel eğitimde ve mesleki eğitimde Avrupa Birliği ve kurumlarının 
işleyişinin daha iyi anlaşılmasını teşvik etmek, öğretmen eğitimi sağlayıcılarına 
Avrupa Birliği konularına ilişkin güncel metodolojiler ve içerikler  sunmak. 
 

q  aktif vatandaşlık,özgürlük, hoşgörü ve ayrımcılık yapmama gibi ortak 
değerleri teşvik etmek. 

q  Avrupa Birliği hakkında bilgi eksikliğini gidermek, böylece AB ve 
politikalarına ilişkin dezenformasyonu azaltmak. 

 
Okullarda, öğretmenlere ve eğitmenlere eğitimin Avrupa boyutuna ilişkin 
mesleki gelişim fırsatları sunmak. 

Eğitim Öğretimin Diğer Alanlarında Jean 
Monnet Faaliyetleri 



Okulları, mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcılarını, müfredat ve müfredat dışı 
faaliyetlerinde AB ile ilgili içerik planlama, organize etme ve sunma konusunda 
desteklemeyi amaçlar. 
 
Ana hedefler; 
•  Okullardaki, mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcılarındaki eğitim personelinin AB 

hakkında bilgi sahibi olmasına imkan sunmak, 
 
•  Okullar, mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları için AB konularına ilişkin 

yapılandırılmış eğitim fırsatları sunma, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip çeşitli 
seviyelerdeki öğretmen eğitimi için içerik ve metodolojiler hazırlamak, 

•  AB ile ilgili ve AB konularını günlük çalışmalarına entegre etmeye istekli 
öğretmenler için bireysel veya grup eğitim kursları (modüler, yerinde, karma 
veya çevrimiçi) düzenlemek, 

 
•  Öğretmenlerin günlük çalışmalarına AB bakış açısını entegre etmelerini teşvik 

etmek. 

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi 



 

•  2022 yılı Bütçesi : 3 Milyon Avro 
 
•  Başvuru yeri: Merkezi Ajansı (EACEA) 
      Call ID: ERASMUS-JMO-2022-OFET-TT 
 
Not: Yükseköğretim Kurumları geçerli bir ECHE ye sahip olmalıdır. 
 
 

 

Başvuru	Sahibi	 Süre	 Azami	
Katkı	

Azami	
Katkı	
Oranı	
	

Katkı	Türü	

Bir	YükseköğreOm	Kurumu	veya	
Okulların	ve/veya	Mesleki	EğiOm	ve	
ÖğreOm	kurumlarının	öğretmenlerine	
temel	EğiOm	ve/veya	hizmet	içi	EğiOm	
veren	öğretmen	yeOşOren	bir	eğiOm	
kurumu/	ensOtüsü/	ajansı		

3	yıl	 300.000	
Euro	

%80	 Götürü	usülünde	
katkı	

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi 



Beklenen Etkiler; 
 
•  Erasmus+ AB Üye Devletlerdeki veya Programla ilişkili üçüncü ülkelerde 

faaliyetten yararlananların sayısında artış; 

•  Avrupa Birliği konularında daha donanımlı öğretmenler; 

•  Avrupa Birliği konularını öğretmede kapasite artışı; 

•  Avrupa Birliği konularında bilgi farkındalığı; 

•  Temel ve/veya hizmet içi öğretmen eğitimi veren kuruluşların kapsamlı bir 
özel eğitim verebilecek seviyeye ulaşması. 

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi 



 
•  Avrupa Birliği hakkında içerik hazırlamada yeni ve yenilikçi metodolojilerle donatılmış öğretmenler 

müfredat ve müfredat dışı etkinliklerde öğrenicilere Avrupa Birliği hakkında bilgileri tanıtmaya yardımcı 
olur.  

•  Jean Monnet Öğretmen Eğitimi faaliyetleri, öğretmen eğitimi faaliyetlerinin hazırlanmasını ve eğitimin 
verilmesini içermelidir. (Uzaktan Eğitim dahil olmak üzere çeşitli kurslar veya modüller. (kitlesel açık 
online kurslar (MOOC) ve/veya karma etkinlikler)  

          

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi Projesi Neler 
İçerir? 



Proje Kurgusu Nasıl Olmalı? 

•  Jean Monnet “Öğretmen Eğitimi” aşağıdaki faaliyetlerden birini içermelidir: 
•  Avrupa Birliği konularını ele alan öğretim metodolojileri hakkında eğitim; 
•  Avrupa Birliği konularında eğitim; 

•  Halihazırda var olan kursları tamamlayan Avrupa Birliği konularında öğrenme deneyimleri 
(sınıflar arası işbirliğine dayalı öğrenme, birlikte öğretim (co-teaching); 

•  Seminerler, yaz kursları,yoğun kurslar, diğer paydaşları içeren farklı AB deneyimleri 

•  Eğitimler resmi olmalı ve bir sertifika verilmelidir.  
•  Önerilen faaliyetler aynı zamanda katılımcılara desteği de içermelidir (örneğin seyahat ve bireysel 

destek katkıları, el kitaplarının ve diğer özel araçların sağlanması vb). 



Değerlendirme Kriterleri 

Projenin	ilgililiği		
(25	puan)	

Proje	Tasarımının	ve	
Uygulamasının	Kalitesi	

(25	puan)		

Ortaklığın	ve	İşbirliği	
düzenlemelerin	

kalitesi	
	(25	puan)	

Etki		
(25	puan)	

Toplam	100	puan	
üzerinden	en	az	

70	puan	

Her	bir	kriterden	
en	az	15	puan	



Eğitim Ve Öğretimin Diğer Alanlarında AB 
Girişimlerini Öğrenme 

Okulların ve mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının eğitim kültürüne bir Avrupa 
Birliği açısı getirilmesini teşvik ederek, öğrenciler ve öğretmenler arasında Avrupa 
kimliğinin ve aktif vatandaşlığının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefler.  
 
Öğretmenleri AB hakkında yetkin kılarak öğrencilerine; 
•  AB konularında öğrenme çıktılarını geliştirmek, 
•  Okullarda AB okuryazarlığını güçlendirmek,  
•  Avrupa Birliği'ne öğrencilerin katılımını artırmak için bir temel oluşturmak ve 

öğrencileri demokratik süreçte aktif hale getirmek, aktif vatandaşlar olmaları için 
daha donanımlı hale getirmek. 

•  Proje, arka arkaya üç yıl boyunca okul yılı başına en az 40 saat AB temelli 
derslerde uygulanmalıdır. 

•  Faaliyetler sınıf içi öğrenme şeklinde olması zorunlu değildir (örneğin, çalıştaylar, 
uzmanlarla toplantılar, çalışma ziyaretleri), ancak somut öğrenme çıktıları ve AB 
çalışmaları / AB değerleri ile bağlantılı olması gerekir 



Eğitim Ve Öğretimin Diğer Alanlarında AB 
Girişimlerini Öğrenme 
Başvuru	sahibi	 Süre	 Azami	Katkı	

	
Azami	Katkı	
Oranı	

Katkı	türü	
	

Bir	okul	veya	bir	mesleki	
eğiOm	ve	öğreOm	kurumu	
(VET)	

3	yıl	 30.000	Euro	 %80	 Götürü	
usülünde	katkı	
	

•  2022	yılı	Bütçesi:	4	Milyon	Euro	

•  Başvuru	yeri:	Merkezi	Ajans	(EACEA)	
Çağrı	Kodu(Call	ID):	ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU 



Eğitim Ve Öğretimin Diğer Alanlarında AB 
Girişimlerini Öğrenme Faaliyeti 



Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean 
Monnet Ağları(Networks)  

•  Okullar ve Mesleki eğitim ve öğretim kurumları ağları, Öğretmen Eğitimi / 
Eğitimi sağlayan yüksek öğretim kurumları, yeni Jean Monnet hattına 
uluslararası bir boyut kazandırma amacına hizmet etmeli ve birlikte öğretimi 
deneyimlemenin yanı sıra iyi uygulamaların değiş tokuşuna izin vermelidir. 

•  Faaliyetler, farklı bağlamlarda çalışan, ulusal mevzuat ve müfredat yapısı 
nedeniyle farklı zorluklar ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalan uygulayıcılar 
arasında Avrupa Birliği konuları hakkında öğrenme metodolojileri hakkında 
ortak bir anlayışı kolaylaştıracaktır.  



Faaliyetin Hedefleri 

•  Jean Monnet Ağları, okullara ve Mesleki Eğitim ve Öğretim'e ve/veya 
yüksek öğretim Kurumlarına destek sunmayı amaçlar. 

•  Avrupa Birliği konularının nasıl öğretileceğine ilişkin bilgileri artırmak için 
Öğretmen Eğitimi/Eğitiminde yer alacaklar, ayrıca öğrenme alıştırmasına 
uluslararası bir avantaj sağlar.  

 



Faaliyetin Hedefleri(2) 

Öğretmenlerin bilgi alışverişi (belirli konular ve metodolojiler üzerinde ortak 
çalışma, birlikte öğretim deneyimler, ortak faaliyetler ağ aktivitelerinin temelidir. 
Örneğin:   
•  İçerik hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve uygulanan metodolojilerin 

sonuçlarını teşvik etmek; 

•   Farklı okullar, öğretmen eğitimi/eğitim sağlayıcıları arasındaki işbirliğini 
geliştirmek ve onlara uluslararası deneyim ve Avrupa statüsü kazandırmak; 

•   Birlikte öğretim için bilgi alışverişi ve hareketlilik; 
•  Okullar arasında işbirliğini teşvik etmek ve sağlam, sürdürülebilir bir bilgi 

platformu oluşturmak 



Proje Kurgusu 
Jean Monnet Ağları aşağıdakilerden bir veya birden fazlasına uymalıdır: 
 
•  müfredat ve müfredat dışı etkinlikler için öğretim metodolojilerini toplamak 

ve tartışmak; 

•  Avrupa Birliği konuları hakkında bilgi edinme konusunda iyi uygulamaları bir 
araya getirmek ve paylaşmak;  

•  hem hareketlilik yoluyla hem de çevrimiçi olarak birlikte öğretim ve işbirlikçi 
öğretim deneyimlerini organize edin.  

Yukarıdakiler şu yollarla yapılabilir: 
 
•  İyi uygulamaların yaygınlaştırılması için belgelerin ve rehberin hazırlanması; 
•  Fiziksel ve çevrimiçi toplantılar, 
•  Birlikte öğretim ve işbirlikçi öğretim.  



Beklenen Sonuçlar 

•  Jean Monnet Ağlarının genel eğitime olumlu ve uzun süreli etkiler getirmesi, 
katılımcılara Avrupa Birliği hakkında gerçekleri ve bilgileri öğrencilere ve 
öğrencilere ulaştırma konusunda başarılı uygulamalar hakkında bilgi 
vermesi beklenmektedir. 

•  Ağlar, genel eğitim kurumlarının Avrupa Birliği içeriğini entegre ederek 
faaliyetlerini genişletme fırsatlarını artıracaktır. 

•  Jean Monnet Ağları kapsamında desteklenen faaliyetler ayrıca katılımcı 
kuruluşlar üzerinde aşağıdaki sonuçları üretmeyi amaçlamaktadır:  

–  AB konularını faaliyetlerine entegre etme kapasitesinin artması;   
–  Uluslararası görünürlük kazandırması 



Kimler	Başvurabilir	 	
33	Ülkeden	Herhangi	Bir	Okul	veya/	
Öğretmen	YeOşOren,	HizmeOçi	EğiOm	
Veren	Bir	YükseköğreOm	Kurumu	
																												

Kajlımcı	Kuruluşlar			

Kajlımcı	Kuruluş	Sayısı	 İçinden	en	azı	4’ü	okul,	en	fazla	2’si	
yükseköğreOm	kurumu	olmak	üzere;	
toplamda	en	az	6	Kuruluş	
	

Proje	Süresi		 3	yıl	

Başvuru	Yeri	 Merkezi	Ajans	

Başvuru	Tarihi	
	

1	Mart	

Hibe	Tutarı	 Azami	300.000	Euro	

Hibelendirme	Şekli	 Azami	%80	üzerinden	Götürü	Usülü	



İLERİYE DÖNÜK PROJELER 

•  Pandeminin ardından, eğitim ve öğretim sistemlerimizde olduğu kadar gençlerde 
de inovasyon ihtiyacı, hiç bu kadar yüksek olmamıştı. 

•  Öğretme ve öğrenmede yenilik, kurumsal düzeyde olduğu kadar bireysel 
düzeyde de çok önemlidir. 

•  Bu eylem; sektörler içinde veya sektörler/disiplinler arasında olmak üzere, eğitim 
ve öğretimin farklı alanlarında yenilikçiliği, yaratıcılığı ve katılımı ve sosyal 
girişimciliği teşvik etmeyi amaçlayacaktır. 



İleriye Dönük Projeler 

•  İleriye Dönük Projeler, yaygınlaştırılma potansiyeline sahip yenilikçi 
(politika) yaklaşımları belirlemeyi, geliştirmeyi, test etmeyi ve/veya 
değerlendirmeyi, böylece eğitim ve öğretim sistemlerini iyileştirmeyi 
amaçlayan büyük ölçekli projelerdir. 

•  Amaç, tutarlı ve kapsamlı bir dizi sektörel veya sektörler arası faaliyetler 
uygulayan ulusötesi işbirliği projelerini desteklemektir: 
a)  kapsam, çığır açan yöntemler ve uygulamalar açısından yeniliği teşvik 

etmek ve/veya  

b)  Yeniliğin transferini sağlamak (ülkeler, politika sektörleri veya hedef 
gruplar arasında), böylece Avrupa'da yenilikçi proje sonuçlarının ve/
veya farklı bağlamlara ve izleyicilere aktarılabilirliğin sürdürülebilir bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak.  



İleriye Dönük Projeler 

•  Ortaklıklar, politika yapıcılara ulaşma kapasitesine sahip araştırmacıları, 
uygulayıcıları ve ortakları birleştiren kamu ve özel kuruluşların bir 
karışımından oluşmalıdır.  

•  Bu nedenle, İleriye Dönük Projeler, kuruluşların karma bir ortaklığı 
tarafından uygulanmalıdır: 
–  mükemmellik ve son teknoloji bilgisine dayalı, 
–  yenilik yapma kapasitesine sahip,  
–  Faaliyetleri ve eğitim ve öğretim alanlarında politika gündemini 

yönlendirme potansiyeli aracılığıyla sistemik etki yaratabilmelidirler.  

•  Desteklenen projeler, yenilikçi sonuçlarını Avrupa ölçeğinde uygulama 
kapasitesine sahip olarak ve/veya bunları farklı tematik veya coğrafi 
bağlamlara aktararak Avrupa düzeyinde sistemik etki elde etmeyi 
amaçlayacaktır. 



Lot 1: Sektörler Arası Öncelikler 

Lot 1 kapsamındaki projeler, 
farklı eğitim sektörlerine hitap 
edebilir veya eğitim sektörleri 
arasında köprü oluşturabilir 



Öncelik	2:	“Yeşil	Geçişe”	
uyum	sağlamak	için	
eği-m	ve	öğre-m			
sistemlerinin	
desteklenmesi		

Lot	1	kapsamında	
sunulan	tekliflerin,	
"Proje	Kurgusu"	şu	
iki	öncelikten	birini	

ele	almalıdır:		

Öncelik	1:	Dijital	
Eği-m	Eylem	Planı	

doğrultusunda	yüksek	
kaliteli	ve	kapsayıcı	
dijital	eği-min	
desteklenmesi	



Kimler	Başvurabilir	 33	Ülkeden	Yasal	Kuruluşlar		

Kajlımcı	Kuruluşlar	 EğiOm	ve	ÖğreOm	Alanlarında	Faaliyet	
Gösteren	Herhangi	Bir	Kamu	Kurumu	veya	
Özel	Kuruluş	

Kajlımcı	Kuruluş	Sayısı	 2’si	AB	Ülkelerinden	Olmak	Üzere	En	Az	3	
Ortak	

Faaliyetlerin	Yeri	 33	Ülke	

Proje	Süresi	 24	Aydan	36	Aya	Kadar(Lot	1	için)	

Başvuru	Yeri	 Merkezi	Ajans	(EACEA)	
(Call	ID	Lot	1:	ERASMUS-EDU-2022-PI-
FORWARD-LOT1)	

Başvuru	Tarihi	 15	Mart	

Hibe	Tutarı	 Azami	800.000	Euro	

Hibelendirme	Şekli	 Azami	%80	üzerimden	Götürü	Usülü	



Faydalı Link ve Dokümanlar 

CommunicaOon	on	Achieving	the	
European	EducaOon	Area	by	2025:	
Digital	EducaOon	AcOon	Plan	
2021-2027:	
	

OECD	TALIS	surveys	2013,	2018:	
	
F&TP	online	manual:		

h�ps://ec.europa.eu/educaOon/educaOon-in-the-eu/
european-educaOon-area_en	
	
h�ps://ec.europa.eu/educaOon/educaOon-in-the-eu/digital-
educaOon-acOon-plan_en	
	
h�ps://www.oecd.org/educaOon/talis/	
	
h�ps://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-
opportuniOes/display/OM/Online+Manual	
	

Key	steps	“how	to	parOcipate”:	 h�ps://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportuniOes/
portal/screen/how-to-parOcipate/how-to-parOcipate/1	
	
	

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



İletişim 

European	EducaOon	and	Culture		
ExecuOve	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 
 
	
		




