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ERASMUS+ 

Yeni Dönem 
 

 

Hayat boyu 
Öğrenme 
Programı: 
 

Grundtvig 

Erasmus 

Leonardo 

Comenius 

Uluslar arası 
Yüksek Öğretim 
Programları: 

Erasmus 
Mundus, 
Tempus,Alfa, 
Edulink, 
Bilateral 
programlar 

Gençlik 
Harekette 
Programı 

      Erasmus + 

1. Bireylerin 
öğrenme 
hareketliliği  

2. Yenilik ve 
iyi uygulama 
değişimi için 
iş birliği 

3.Politika 
reformuna 
destek 

 

Özel Faaliyetler: 

• Jean Monnet 

• Spor 

Önceki Programlar Şimdiki Tek Entegre Program 
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ERASMUS+        ??? 
 

 

 

 Tek bir entegre program 

 Tüm eğitim, öğretim ve gençlik sektörlerini bütüncül bir bakış ile kapsıyor ve 
bunlara sporu da ilave ediyor 

Geçmişte var olan 7 programı tek bir tutarlı çerçeve altında topluyor 

 Daha büyük bir etki oluşturmayı amaçlıyor 

 Daha kolay 

 Daha az teklif çağrısı ve faaliyetlerde büyük azalma 

İçinde dolaşması daha kolay, daha kullanıcı dostu program  

 Basitleştirilmiş mali yönetim: birim maliyetlerinin daha fazla kullanımı 

 

 Daha büyük bütçe 

 Tüm sektörleri etkileyen %40 artış 

   Yüksek eğitimin uluslararası boyutunu desteklemek üzere dış faaliyet   
enstrümanlarından ilave bütçe  
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ERASMUS+ 
Amaç ve Hedefler 

 
Erasmus+, Avrupa’da; rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç 
duyduğu becerilere sahip, beşeri ve sosyal sermayenin 
gelişimine katkı sağlamayı amaçlar. 

 
 
Eğitim, gençlik ve spor alanındaki  
projelerle bireysel öğrenme fırsatlarını 
 ve kurumsal işbirliklerini hedefler. 

 
 kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılması, 

 yaş ve eğitim geçmişlerine  bakılmaksızın  

        yeni beceriler kazandırılması, 

 kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, 

 istihdam olanaklarının arttırılması . 4 



Ana Eylemlerin  
3 temel türü  

 
 

 

Bireylerin öğrenme  
hareketliliği (KA1) 
 
• Personel hareketliliği, özellikle 
öğretmenler, öğretim görevlileri, okul 
müdürleri ve gençlik çalışanları 

• Yüksek öğrenim öğrencilerinin 
hareketliliği, mesleki öğretim ve stajyer 
öğrenciler, çıraklar 

• Master öğrencisi kredisi garantisi 

• Ortak yüksek lisans derecesi 

• Yüksek öğretim için hareketlilik, AB ve 
AB dışı faydalanıcılar için 

• Gönüllülük ve gençlik           
  takası 

Yenilik için işbirliği ve iyi 
uygulamaların değişimi 
(KA2) 

 

•Eğitim/öğretim yada gençlik 
örgütleri ve diğer ilgili aktörler 
arasında stratejik ortaklıklar 

• Öğretim ve eğitim kuruluşları ve iş 
dünyası arasında geniş boyutlu 
ortaklıklar: Bilgi ortaklıkları ve 
Sektör Beceri ortaklıkları 

• e-Twinning dahil bilgi teknolojileri 
platformları  

• Üçüncü ülkelerle iş birliği ve 
komşu ülkelere odaklanma 

Politika reformuna destek 
(KA3) 

 

• Açık koordinasyon 

• Müstakbel girişimler 

• AB kabul araçları 

• Yayma ve faydalanma  

• Paydaşlar, üçüncü ülkeler ve 
uluslar arası kuruluşlarla politika 
diyalogu 
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Hangi Ülkelerde 
 Uygulanmakta? 
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Bütçe Dağılımı  
2014-2020 
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Sektörlere göre Dağılım  
2014-2020 
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9 

ERASMUS + 

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği 

Eğitim, Öğretim Ve Gençlik 
Alanındaki Hareketlilik 

Faaliyetleri 

Büyük Ölçekli Avrupa 
Gönüllü Hizmeti Etkinlikleri 

Erasmus Mundus Ortak 
Yüksek Lisans Derecesi 

Erasmus+Yüksek Lisans 
kredileri 

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi  

Uygulamaların Değişimi İçin 
İşbirliği 

Eğitim, Öğretim Ve Gençlik 
Alanlarındaki Stratejik Ortaklıklar 

Bilgi Ortaklıkları 

Sektörel Beceri Ortaklıkları 

Yükseköğretim Alanında 
Kapasite Geliştirme 

Gençlik Alanında Kapasite 
Geliştirme 

Ana eylem 3: 
Politika  

Reformuna Destek 

Yapılandırılmış 
Diyalog: Gençler 
Ve Karar Alıcılar 
Arasında Gençlik 

Alanında 
Toplantılar 

Spor 
 Jen Monnet 
Faaliyetleri 
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Eğitim, Öğretim Ve Gençlik Alanındaki 
Hareketlilik Faaliyetleri 

(KA1) 

Eğitim Ve Öğretim Alanı 

Yükseköğretim Öğrencilerine Ve Personeline Yönelik 
Hareketlilik Projesi, 

Mesleki Eğitim Ve Öğretim Öğrenicilerine Ve Personeline 
Yönelik Hareketlilik Projesi, 

Okul Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi, 

Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi 

Gençlik Alanı 

Gençlere Ve Gençlik 
Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik 

Projesi.  



Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik 
Hareketlilik Projesi 
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Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik 
Hareketlilik Projesi 
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1 yıldan 2 yıla kadar sürebilen Yetişkin Eğitimi Personelinin Hareketliliği 
projelerinde, ancak ülkemizdeki yetişkin eğitimi kurum ve kuruluşlarında görevli, 
yetişkinlerin eğitiminden sorumlu eğitimciler katılımcı olabilir.  Kurumlar, proje 
kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden herhangi biri veya bir kaçına yönelik olarak 
hibe desteği almak için başvuru yapabilir: 
 

Yurtdışında personel eğitimi:  Yetişkin Eğitimi personelinin 
yurtdışında yetişkin eğitimi alanında aktif bir kuruluşta 
yapılandırılmış bir kursa katılmasına veya işbaşı gözlem 
süreci geçirmesine imkân sağlamaktadır.  
 
Yurtdışında öğretme/eğitme görevlendirmeleri: Bu faaliyet, 
Yetişkin Eğitimi kuruluşunda görevli personelin yurt dışındaki 
proje ortağı bir kurumda öğretmenlik/eğitmenlik yapmasına 
imkân sağlamaktadır. 



Uygun Katılımcı  
Kurum/Kuruluşlar 
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Kimler Başvurabilir? 
 

 Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için  
doğrudan hibe başvurusu yapamazlar. 

 
  Başvurular, Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet  
yürüten ve tüzel kişiliğe sahip  
uygun katılımcı kuruluşlar tarafından yapılır. 

 
Uygun Katılımcı Kuruluşlar Kimlerdir? 
 

 Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kuruluşu veya özel kuruluş, 
(Yetişkin Eğitim Kuruluşu olarak tanımlanmaktadır) 
 

 İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir 
kamu kuruluşu veya özel kuruluş, 
 

 Yetişkin eğitimi kuruluşlarından oluşan ulusal bir hareketlilik konsorsiyumunun koordinatörü 
olarak hareket eden bir yetişkin eğitimi kuruluşu. 



Uygun Katılımcı  
Kurum/Kuruluşlar 
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- Yetişkin eğitimi okulu/enstitüsü/merkezi,  
- Özel ihtiyaç sahibi yetişkin öğrenicilere yönelik bir kurum/kuruluş,  
- Yükseköğretim kurumu (yetişkinlere eğitim fırsatları sağlayanlar dâhil),  
- Küçük, orta veya büyük ölçekli bir özel ya da kamu işletmesi (sosyal girişimler de    dâhil),  
- Ticaret/Esnaf ve Sanatkâr Odaları ve sendikaların yer aldığı iş hayatından bir sosyal ortak 
veya temsilci,  
- Yerel, bölgesel veya ulusal düzeydeki bir kamu kurum/kuruluşu,  
- Araştırma enstitüsü,  
- Vakıf,  
- Okul/enstitü/eğitim merkezi,  
- Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK,  
- Kültürel bir kurum/kuruluş, kütüphane, müze,  
- Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir 
kurum/kuruluş. 



Projeye Katılan Kurum/Kuruluşların  
Rolü Nedir? 

 
 

 

 

15 

 
Gönderen kuruluş: Yetişkin eğitimi alanında aktif personel veya profesyonellerin seçimi ve 
yurt dışına gönderilmesinden sorumludur. 
 
Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen yetişkin eğitimi personelini kabul etmek, onlara bir 
faaliyet programı önermek veya onların sunacakları bir eğitim faaliyetinden istifade 
etmekten sorumludur.  Ev sahibi kuruluş aşağıdakilerden birisi olabilir: 
 

Kurs düzenleyicisi (yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılması durumunda) 
 
Ortak veya yetişkin eğitimi alanında çalışan herhangi bir ilgili kuruluş (örn. iş başı eğitimi veya 
öğretim görevlendirmesi faaliyetlerinde). 

 
Konsorsiyum koordinatörü: Yurt dışındaki faaliyetlere yetişkin eğitimi personelini 
göndermek isteyen ortak kuruluşlardan oluşan bir ulusal konsorsiyumu yürütmekten 
sorumludur. Konsorsiyumun koordinatörü aynı zamanda bir gönderen kuruluş rolünü de 
yürütebilir.  
 
 



Projeye Ait  
Detaylar 
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Proje Süresi Ne Kadardır? 
 
Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü çerçevesinde başvuru aşamasında seçilmek 
koşulu ile proje süresi 1 yıldan 2 yıla kadar olabilir. 
 
Faaliyetin Süresi Ne Kadardır? 
 
Faaliyetin süresi, seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. 
 
Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir? 
 

 Kurumsal destek 
 Seyahat giderleri 
 Bireysel destek 
 Kurs ücreti 
 Özel ihtiyaç desteği 
 İstisnai maliyetler 



Başvurular 

 
 

 

 

17 

 

Başvuru Nereye Yapılır? 
 
 

Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu 
ülkedeki Ulusal Ajansa yapılır. Türkiye'de yerleşik bir 
kuruluş, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na 
(Türkiye Ulusal Ajansı) başvurabilir.  

 

 
Başvuru Ne Zaman Yapılır? 
 

Başvurular, en geç 02 Şubat 2016 tarihinde Brüksel 
saati ile 12:00'ye (Türkiye Saati İle 13:00) kadar 

sisteme yüklenmek zorundadır.   



Değerlendirme Kriterleri 
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Projenin uygunluğu  

(azami 30 puan)  

  

 Hareketlilik Projesinin Amaçları Nelerdir? 

 Katılımcı kurum/kuruluşların ve bireysel katılımcıların ihtiyaçları ve hedefleri.  

 Katılımcı kurum/kuruluşların kapasitelerinin ve uluslararası bakış açısının geliştirilmesi.  

  

  

  

  

  

  

  

Projenin tasarımı ve  

uygulamasının kalitesi  

(azami 40 puan)  

  

 Proje teklifinin tüm aşamalarının açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi (hareketlilik faaliyetlerinin 

hazırlanması, uygulanması ve takibi), 

 Proje hedefleri ve teklif edilen faaliyetler arasında tutarlılık, 

 Başvuru sahibi kurum/kuruluşun Avrupa Kalkınma Planının kalitesi, 

 Uygulamaya yönelik düzenlemelerin, yönetim ve destek usullerinin kalitesi, 

 Katılımcılara sağlanan hazırlık faaliyetlerinin kalitesi, 

 Katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanmasına ilişkin düzenlemelerin kalitesi ve 

Avrupa şeffaflık ve tanınma araçlarının tutarlı bir şekilde kullanımı, 

 Hareketlilik faaliyetlerindeki katılımcıları seçmek ve/veya katılmaya teşvik etmek için kullanılan 

tedbirlerin yerindeliği, 

 Mevcut ise, gerek katılımcı kurum/kuruluşlar arasında, gerekse diğer ilgili paydaşlarla işbirliği ve 

iletişimin kalitesi. 

  

  

  

  

Etki ve yaygınlaştırma  

(azami 30 puan)  

  

 Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin kalitesi, 

 Projenin potansiyel etkisi: 

 Katılımcı kurum/kuruluşların ve ortakların içinde ve dışında projenin çıktılarını yaygınlaştırmayı 

amaçlayan tedbirlerin yerindeliği ve kalitesi 

  



Örnek Projeler 
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Eğitim, Öğretim Ve Gençlik Alanındaki Stratejik Ortaklıklar 

 (KA2)  

1. Yenilik Geliştirmeye Yönelik 
Stratejik Ortaklıklar:  

 

Bu kategorideki projelerin yenilikçi 
çıktılar üretmesi ve/veya mevcut 

ürün ya da fikirlerin 
yaygınlaştırılmasına ve 

kullanılmasına yönelik faaliyetler 
içermesi beklenir. Bu amaçla, fikri 

çıktı ve çoğaltıcı etkinlik 
planlanabilir ve bütçe talep 

edilebilir. 

2. İyi Uygulamaların Değişimine 
Yönelik Stratejik Ortaklıklar:  

 

Bu kategorideki projeler, yetişkin eğitimi 
kurumlarına işbirliği ağları kurmaları, 

uluslararası kapasitelerini artırmaları ve 
fikir, uygulama ve yöntemleri 

paylaşmaları için fırsat sunmaktır. Bu 
amaçlarla planlanan projelerde, proje 
yönetimi ve uygulaması ile ulus ötesi 

proje toplantıları kalemlerinden bütçe 
talep edilebilecek olup, fikri çıktılar, 

çoğaltıcı etkinlikler ve ulus ötesi 
öğrenme - öğretme faaliyetleri için 

bütçe talep edilemeyecektir. 



Stratejik Ortaklıklar??? 
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Stratejik Ortaklık  
Amaçları 
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 Herkesin kaliteli öğrenmeden faydalanmasına izin vermek için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında  

eşitliği ve içermeyi geliştirmek ve toplumda dezavantajlı konumda olan grupların dışlanmasına engel 
olup katılımlarını teşvik etmek;  
 

 Aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş yaratılmasını (sosyal girişimcilik de dâhil) geliştirmek 
için eğitim alanında girişimciliği teşvik etmek, bireylerin geleceğe yönelik öğrenme ve kariyer yolunu 
kişisel ve mesleki gelişimleri ile uyumlu bir şekilde desteklemek; 
 

 Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini 
geliştirerek  öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği 
artırmak;  
 

 Yeterliliklerin tanınması, doğrulanması ve şeffaflığına  
ilişkin Avrupa referans araçlarının kullanılması aracılığıyla 
örgün/yaygın eğitim ve öğretimin farklı seviyeleri ve 
türleri arasında öğrenicilerin geçişini kolaylaştırmak. 



Stratejik Ortaklık  
Öncelikleri 
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• Eğitim, öğretim ve gençlik çalışmasında çapraz 
becerilerin değerlendirilmesini ve uygulamaya 
yönelik girişimcilik deneyimlerinin 
başlatılmasını teşvik etmek; 

 

• Personelin ve gençlik çalışanlarının BİT 
metodolojileri konusundaki mesleki gelişimini 
destekleyen ve çeşitli Avrupa dillerinde Açık 
Eğitim Kaynaklarının üretilip kabul edilmesini 
teşvik etmek; 

 

• Yaygın ve sargın öğrenmenin doğrulanmasını ve örgün eğitim yolları ile geçirgenliğini 
kolaylaştırmak;  

 

• Erasmus+ “Eğitim ve Öğretim” ve “Gençlik” başlıklı giriş bölümlerinde açıklanan 
önceliklerini takip etme 



Stratejik Ortaklıklar –  
Yetişkin Eğitimi (KA2) 
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YETİŞKİN EĞİTİMİ 

KİMLER BAŞVURABİLİR Program üyesi ülkelerde yetişkin eğitimle ilgili bütün 
resmi ve özel kurum/kuruluşlar 

KATILIMCI KURULUŞ SAYISI  En az 3 program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş. 

FAALİYET SÜRESİ Faaliyetlerin süresi faaliyetin türüne göre 5 gün ile 12 
ay arasında değişmektedir. 



Kimler  
Başvurabilir? 
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• Bir yükseköğretim kurumu 

• Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden üst orta eğitime kadar 
her seviyede) 

• Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK 

• Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme (sosyal girişimler de dâhil) 

• Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu 

• Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak 
veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi  

• Araştırma enstitüsü 

• Vakıf 

• Şirketler arası bir eğitim merkezi 

• Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler 

• Kültürel bir kuruluş, kütüphane, müze, 

• Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum 

• Yaygın ve sargın öğrenme aracılığıyla kazanılmış bilgi, beceri ve yeterlilikleri onaylayan bir kurum 

• Avrupa Gençlik STK’sı 

• Gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın, gençlik çalışması konusunda aktif olan bir genç grubu (başka 
bir deyişle gayrı resmi bir genç grubu ) 



Projenin süresi 

 

 

Proje başvuru aşamasında ön görmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede 
yer alan bireylerin, projenin amaçlarını gerçekleştirilmelerine katkı sağlayacak, proje ortağı 
ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan 
kurumlarda çalışan ve proje amaçlarına uygun eğitim personeli, eğiticiler, öğretmenler ile 
projenin yetişkin öğrenicileri katılabilir.  Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki 
şartları sağlamalıdır; 
 

 Kısa dönemli öğrenci grupları değişimi 
 (5 gün – 2 ay) 

 
 Kısa dönemli ortak personel eğitimi  
(5 gün – 2 ay) 

 
 Uzun dönemli öğretim görevlendirmesi 
 (2 – 12 ay) 
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Hibe Başlıkları 
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• Proje yönetimi ve uygulama (planlama, finans, kitapçık, tanıtım) 

• Ulus aşırı proje toplantıları (Ortakların ev sahipliğinde gerçekleşen 

koordinasyon amaçlı toplantılarına katılım) 

• Fikri çıktılar (müfredat, analizler, araştırmalar, açık eğitim kaynakları, 

pedagojik malzemeler) 

• Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler 

• Ulusaşırı öğrenme - öğretme faaliyetleri  

• İstisnai maliyetler (Taşeronluk veya mal ve hizmet alımı ile ilişkili gerçek 

maaliyete katkı) 

• Özel ihtiyaç desteği (Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili maaliyetler) 

 

 



Hibe Ölçütleri 
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• Projenin uygunluğu (en fazla 30 puan) 

• Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en fazla 20 puan) 

• Proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi (en fazla 20 puan) 

• Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 30 puan)  

 
 
Hibe alabilmek için; Her bölüm için maksimum puanın en az yarısı 
Toplamda en az 60 puan 
 
 
 



Hibe Ölçütleri 
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Uygunluk 

30 Puan 

AB Politikaları 

Program 
Amaçları 

Sorun Analizi 

Gerçekçi 
Amaçlar, vs 

Proje Tasarım ve Uygulama 
Kalitesi  

20 Puan 

Genel Proje 
Aşamalarının 

Kalitesi 

Projenin Kendi 
İç Uyumu 

Fizibilite 

Fayda Maliyet 
Analizi 

Proje Ekibinin Kalitesi/ 
İşbirliği Düzenlemeleri 

20 Puan 

Tamamlayıcı 
ortaklık profili 

Sorumluluk 
Paylaşımı 

Farklı Eğitim 
Alanları 

Yeni Katılımcılar 

Etki / Yaygınlaştırma  

30 Puan 

Proje 
Çıktılarının 

Kalite Kontrolü 

Katılımcılara 
Örgütlere vs 

Etkiler 

Yayım Dağıtım 
ve Paylaşım 

Sürdürüle 
bilirlik 



Başvurular? 
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Başvuru Nereye Yapılır? 
 
Koordinatör tarafından tüm ortaklar adına 
koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına 
yapılır.  
 
Başvuru Şekli; 
 
On-line başvuru 
 
Başvurular; 
 
Koordinatör tarafından en geç 31 Mart 2016 tarihinde 
Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye Saati İle 13:00) kadar 
sisteme yüklenmek zorundadır. 
 
 



Proje Örnekleri- 
Yetişkin Eğitimi (KA2) 
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Proje Örnekleri- 
Yetişkin Eğitimi (KA2)-Yedek Liste 
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Proje Örnekleri- 
Yetişkin Eğitimi (KA2) 
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Proje Adı: Empowering Processes for Older People in their care settings –  
                   Yaşlıların Kendi Bakım Süreçlerinde Desteklenerek Aktifleştirilmesi  
 
Yararlanıcı Kurum: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Proje Özeti: Yetişkin Eğitimi Programı dahilinde İsviçre,  
Türkiye, Belçika, Almanya ve İngiltere’den  
beş kurumun ortaklığıyla hayata geçmiştir.  
 
Proje ortakları; yaşlıların ve bakım veren personelin, 
 sağlık görevlilerin, eğitimcilerin, servis sağlayıcılarının 
 yaşlıları desteklemek ve bakım süreçlerinde onları aktif,  
ağımsız kılacak yenilikçi yöntemlerin ve iyi uygulamaların  
paylaşılması konusunda deneyim paylaşımında bulunmuştur.  



  

TEŞEKKÜRLER 
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