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GİRİŞ

İL MİLLİ EĞİTİM
Müdürlüğümüz
Yetİşkİn Eğİtİmİ
ve Okul Eğİtİmİ
alanlarında
Erasmus+
Akredİte KURUM
ONAYI ALMIŞTIR.
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Diyarbakır

İl

Milli

Eğitim

Müdürlüğü

2021-2027

yıllarını

kapsayan

Uluslararasılaşma

Stratejik

Planı

hedefleri

Bu

rehber,

Eğitim

Diyarbakır

Müdürlüğünün

İl

Erasmus

Akreditasyonu

kapsamında

Eğitimi

Yetişkin

ve

Milli
Okul

Eğitimi

doğrultusunda, Erasmus+ Programı

alanlarında, okul ve kurumlarımız

kapsamında

tarafından

Türkiye

Ulusal

yapılacak

öğrenci,

Ajansına; Erasmus Mesleki Eğitim

öğrenici ve personel hareketliliği

Akreditasyon Belgesi, Erasmus Okul

başvuruları

Eğitimi

süreci

Akreditasyon

Erasmus

Belgesi

Yetişkin

Akreditasyon

Belgesi

başvurumuştur.

ve

Eğitimi
almak

için

Başvurumuz,

Türkiye

Ulusal

Ajansı

başarılı

bulunarak

tarafından

Müdürlüğümüz

ve

değerlendirme

hakkında

bilgiler

içermektedir.
Başvuru

Rehberi

yanında,

Erasmus+ Programının (2021-2027)
politika

hedefleri,

öncelikleri,

gerçekleştirilebilecek

faaliyet

Yetişkin Eğitimi ve Okul Eğitimi

türleri ve diğer hususlar hakkında

alanlarında

"Teklif

Erasmus

Kurum onayı almıştır.

Akredite

Çağrısı

ve

Program

Rehberi" mutlaka incelenmelidir.
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ERASMUS
AKREDİTASYONU
NEDİR?
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AKREDİTASYON BELGESİ, EĞİTİM KURUMLARININ PROJE BAŞVURULARINI KOLAYLAŞTIRMAYA
İMKAN TANIR.
Erasmus Akreditasyonu; okul eğitimi, yetişkin

Erasmus Akredite Kurumu olarak

eğitimi ve mesleki eğitim alanlarında sınır ötesi

Diyarbakır

değişim

Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı

ve

işbirliği

kurum/kuruluşlar

için

yapmak
bir

araçtır.

isteyen
Erasmus

tarafından

İl

Milli

finanse

Akreditasyonunun genel hedefi; Avrupa öğretim

Eylem

ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi amacıyla

basitleştirilmiş

içerme, çeşitlilik, hoşgörü̈ ve demokratik katılım

edecektir.

İlgili

değerlerinin teşvik edilmesi

basitleştirilmiş

yıllık

Avrupa mirası ve

çeşitlilikteki zenginlik hakkında bilgi edinmek
Avrupa

genelinde

geliştirilmesini

profesyonel

desteklemektir.

ağların

Akreditasyon

1

çağrılarına,

erişim

elde

İl

Milli

Eğitim

araya

ve

finansman
projeler

sunacaktır. Bu projeler, Diyarbakır

kurumlarımızın

kurum

alanda

akredite

kolaylaştırmaya, yüksek öğretim kurumlarının bir
alanındaki

Ana
daha

bünyesinde

işbirliği

edilen

fırsatlarına

belgesi; eğitim kurumlarının proje başvurularını
gelerek

Eğitim

bulunan

yapmalarına

gençlik

Uluslararasılaşma

kuruluşların

Avrupa

hedef

ve

Müdürlüğü
okul

ve

Diyarbakır
Stratejik

stratejilerine

Planı
katkı

Dayanışma Programı kapsamında proje başvurusu

sağlayacak hareketlilik başvuruları

yapabilmelerine imkân tanır.

yapmalarına fırsat sağlamaktadır.

DİYARBAKIR
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DİYARBAKIR
İLERASMUS
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
AKREDİTASYONUNA
OKUL
/
KURUMLAR
NASIL DAHİL OLABİLİR?
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu kapsamında akredite fırsatlarından
yararlanmak isteyen okul ve kurumlarımız, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Erasmus+
Program Rehberi’ndeki usul / esasları ve Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
hazırlanan Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Akreditasyon Programı 2021 Çağrı
Dönemi Başvuru Rehberini esas alarak, kurumumuz tarafından oluşturulan online formu, verilen
süre içinde doldurarak başvurabilirler.
Diyarbakır

Milli

Eğitim

Müdürlüğü

tarafından

kurulacak

ilgili

komisyon

değerlendirmesi

sonucunda başarılı bulunan okullar, konsorsiyum üyesi olarak personel ve öğrenci hareketlilik
fırsatlarından yararlanabilirler.

DİYARBAKIR
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OKUL
EĞİTİMİ
ERASMUS
AKREDİTASYONU
KAPSAMINDAKİ AKTİVİTELER

OKUL EĞİTİMİ ALANINDA ERASMUS AKREDİTASYONU
GENEL HEDEF
Erasmus+ tarafından finanse edilen okul eğitimi hareketlilik faaliyetlerinin genel hedefi,
bireylere

öğrenme

fırsatları

sağlamak

okulların

ve

okul

eğitimindeki

diğer

kuruluşların

uluslararasılaşmasını ve kurumsal gelişimini desteklemektir.
ÖZEL AMAÇLAR
1. Öğretmenin ve öğrenmenin Avrupa boyutunun şu yollarla güçlendirilmesi:
1.1. Kapsayıcılık ve çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerini teşvik etmek
1.2. Ortak Avrupa mirası ve çeşitliliği hakkında bilgiyi teşvik etmek
1.3. Avrupa çapında profesyonel ağların gelişimini desteklemek
2. Okul eğitiminde öğretme ve öğrenmenin kalitesini şu yollarla artırmak:
2.1.

Öğretmenlerin,

okul

liderlerinin

ve

diğer

okul

personelinin

mesleki

gelişimini

desteklemek
2.2. Yeni teknolojilerin ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik etmek
2.3. Okullarda dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini geliştirmek
2.4. Öğretim ve okul gelişiminde en iyi uygulamaların paylaşımı ve transferini desteklemek.
3. Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına aşağıda belirtilen yollarla katkıda bulunmak:
3.1. Okulların sınır ötesi değişim iş birliğine girme ve yüksek kaliteli hareketlilik projeleri
yürütme kapasitesini artırmak
3.2. Okul eğitimindeki herhangi bir öğrenci için öğrenme hareketliliğini gerçekçi bir olasılık
haline getirmek
3.3.

Yurt

dışındaki

hareketlilik

dönemlerinde

sonuçlarının tanınmasını teşvik etmek

öğrencilerin

ve

personelin

öğrenme
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OKUL
EĞİTİMİ
ALANINDA
ERASMUS
AKREDİTASYONU
AKTİVİTE TÜRLERİ
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1-PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
Hareketlilik

İşbaşı Gözlem (2-60 gün)

Türleri

Öğretmen Görevlendirmesi (2-365 gün)
Kurslar ve Eğitim (2-30 gün)
Kurs ve eğitimlerde kurs ücretleri katılımcı başına toplamda 10 gün ile
sınırlıdır.
Fiziksel aktivitelere ek olarak tüm personel hareketliliği aktiviteleri sanal
aktivitelerle harmanlanabilir.
Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum süreler fiziksel hareketlilikler
için geçerlidir.

Uygun
Katılımcılar

*Diyarbakır il genelinde müdürlüğümüze bağlı resmi okul öncesi, ilköğretim
veya ortaöğretim düzeyinde genel eğitim veren okullarda görev yapan
yönetici ve öğretmenler
*Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde

çalışan,

pedagojik

danışmanlar,

psikologlar ve yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan (okul
müfettişleri, danışmanlar, okul eğitiminden sorumlu yöneticiler,personel
gibi)
*Meslek liselerinde görev yapan meslek dersleri dışında kalan tüm branş
öğretmenleri.
*Katılımcıların gönderen kuruluşun personeli olması gerekmektedir.

Uygun yerler

Aktivitelerin yurt dışında bir program ülkesinde gerçekleşmesi gerekir.

Başvuru

İşbaşı gözlem hareketlilik türüne bir kurumdan en fazla 2 personel için

Kuralları

başvurabilir. İşbaşı gözlem hareketlilikleri için her akışa, kurum başına en
fazla 1 personel katılabilir.
Öğretmen görevlendirmeleri hareketlilik türüne bir okuldan en fazla 2
personel için başvuru yapılabilir. Öğretmen görevlendirme hareketlilikleri
için her akışa kurum başına en fazla 1 personel katılabilir.
Hizmet içi eğitim kurs hareketlilikleri kapsamında her okuldan en fazla 2
farklı akış için başvurabilir. Her akışa aynı okuldan en fazla 2 öğretmen
katılabilir.

Öncelikler

Daha önce Erasmus+ (2014 - 2020) programından yararlanmamış okul ve
kurumlara değerlendirme aşamasında ek puan verilmek suretiyle öncelik
verilecektir.

KURUM
TÜRLERİNE
VE
KURS/
İŞBAŞIGÖRE
GÖZLEM
KONULARINA
ÖNCELİKLER

DİYARBAKIR
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KURUM TÜRLERİNE GÖRE ÖNCELİKLER
Proje Okulları
BİLSEMLER
eTwinning Okulları
Özel Eğitim Kurumları
Okul Öncesi Kurumlar

KURS/İŞBAŞI GÖZLEM KONULARA GÖRE ÖNCELİKLER
Dijital Okuryazarlık ve

Yenilikçi ve Alternatif Öğretim

Yeterliliklerin Geliştirilmesi
o Yeni Nesil Öğretmen Araçları (Web 2.0
araçları)
Eğitim

Pedagojisi

o Masal & Hikaye Anlatıcılığı
o Robotik Kodlama

o Dijital Eğitim İçeriği Geliştirme
oUzaktan

Modelleri

ve

Metodolojisinin Geliştirilmesi

o Oyunlaştırma
o STEAM
o FCL

o Hibrit Eğitim Metodolojileri

o Flipped Classroom

o Dijital Medya Okuryazarlığı
o Dijital Öyküleme

Yabancı Dil Yeterliliklerinin

İletişim Becerilerinin

Geliştirilmesi

Geliştirilmesi

o Öğretmen Dil Yeterliliği

o Koçluk

o Yabancı Dil Metodoloji

o Liderlik

kurslarına katılım

o 21. YY Öğretmen Becerileri
o Öğretimsel Liderlik

Çevre ve Sürdürülebilirlik
o Orman Okulları
o Çevre Eğitimi
o Montessori, Waldorf, Reggio Emilia
vb. yenilikçi yaklaşımlar
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2-ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
Okul Öğrencilerinin Grup Hareketliliği (2-30 gün, grup başına en az iki

Hareketlilik

öğrenci)

Türleri

Öğrencilerin Kısa Vadeli Öğrenme Hareketliliği (10-29 gün)
Öğrencilerin Uzun vadeli Öğrenme Hareketliliği (30-365 gün)
Fiziksel hareketliliğe ek olarak tüm öğrenci hareketliliği etkinlikleri sanal
etkinliklerle harmanlanabilir. Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum
süreler fiziksel hareketlilik bileşeni için geçerlidir.
Okul

Öğrencilerinin

öğrencinin,

başka

Grup

bir

Hareketliliği:

ülkedeki

Gönderen

akranlarıyla

birlikte

okuldan

bir

öğrenerek

grup
zaman

geçirmesini kapsamaktadır. Gönderen okuldaki öğretmenler veya diğer
yetkili kişiler, faaliyetin tamamı boyunca öğrencilere eşlik etmelidir.
Okul Öğrencilerinin Kısa Süreli Öğrenim Hareketliliği: Öğrenciler, bir
ortak okulda okumak veya yurt dışındaki başka bir ilgili kuruluşta staj
yapmak için yurt dışında bir süre geçirebilirler. Her katılımcı için bireysel
bir öğrenme programı tanımlanmalıdır. Daha az fırsata sahip katılımcılar için
gerekçelendirilirse minimum 2 gün süre ile hareketlilik organize edilebilir.
Okul Öğrencilerinin Uzun Vadeli Öğrenme Hareketliliği: Öğrenciler, bir
ortak okulda okumak veya yurt dışındaki başka bir ilgili kuruluşta staj
yapmak için yurt dışında bir süre geçirebilirler. Her katılımcı için bireysel
bir öğrenme programı tanımlanmalıdır. Tüm katılımcılara zorunlu ayrılış
öncesi eğitim verilecektir.

Uygun
Katılımcılar
Uygun yerler

Diyarbakır ili genelinde Ortaöğretim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne
bağlı eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenciler
Katılımcıların gönderen kuruluşun öğrencisi olması gerekmektedir.
Faaliyetler, yurt dışında bir program ülkesinde gerçekleştirilmelidir.
Okul öğrencilerinin grup hareketliliği, başka bir yer faaliyetin içeriği ve
kalitesi ile daha iyi gerekçelendirilmedikçe bir ev sahibi okulda yapılmalıdır.
Bu durumda, etkinlikler istisnai olarak ev sahibi okulun bulunduğu ülkedeki
başka bir yerde veya bir Avrupa Birliği Kurum merkezinde gerçekleşebilir.
Etkinlik

yeri

ne

olursa

olsun,

etkinlik

en

az

iki

program

ülkesinden

öğrencileri içermelidir.

Başvuru

Okul

Kuralları

öğrenci katılabilir. Kısa ve uzun süreli öğrenci hareketlilikleri için herhangi

öğrencilerinin

grup

hareketlilikleri

kapsamında

akış

başına

2-10

bir sınır olmamakla birlikte okuldaki öğrenci sayısı ile orantılı bir sayı
belirlenmesi tavsiye edilir.
Bir okul öğrenci hareketlilikleri kapsamında en fazla 3 öğrenci hareketliliği
planlayabilir.

Öncelikler

Daha önce Erasmus+ (2014 – 2020) programından yararlanmamış okul ve
kurumlara

başvuru

aşamasında

ek

puan

verilmek

suretiyle

öncelik

verilecektir.
Zorunlu hizmet bölgesinde bulunan okul ve kurumlara başvuru aşamasında
ek puan verilmek suretiyle öncelik verilecektir.

ÖĞRENCİ
HAREKETLİLİKLERİNDE
ÖNCELİK
VERİLECEK
KURUMLAR
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Daha önce AB projelerine başvurup hibe alamayan kurumlar : 10 Puan

İmkanları kısıtlı öğrencilerin çoğunlukta olduğu kurumlar:10 puan (Okulun kırsal bölge
ve daha az gelişmiş bölgede olması)
Okul Hizmet Alanı 5 ise :10 Puan
Okul Hizmet Alanı 4 ise :8 Puan
Okul Hizmet Alanı 3 ise : 5 Puan

eTwinning platformunda aktif olan okullar: 10 puan
eTwinning okulu ise: 10 puan
eTwinning ulusal ve/veya Avrupa kalite etiketi var ise: 8 Puan
Okulunuzda aktif yürütülen eTwinning projesi var ise: 5 Puan
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3-DESTEKLENEN DİĞER AKTİVİTELER
Hareketlilik

Davetli Uzmanlar (2-60 gün)

Türleri

Öğretmen ve Eğitimcilere Ev sahipliği Yapmak (10-365 gün)
Hazırlık Ziyaretleri
Davetli Uzmanlar: Okullar, okullarında öğretme ve öğrenmeyi geliştirmeye
yardımcı olabilecek eğitmenleri, öğretmenleri, politika uzmanlarını veya
diğer kalifiye uzmanları davet edebilir. Örneğin, davet edilen uzmanlar okul
personeline eğitim verebilir, yeni öğretim yöntemleri veya organizasyon ve
yönetimdeki iyi uygulamaların aktarılmasına yardımcı olabilir.
Öğretmen ve Eğitimcilere Ev Sahipliği Yapma: Başvuru sahibi kuruluşlar,
yurt

dışında

staj

dönemi

geçirmek

isteyen

öğretmenlere

ev

sahipliği

yapabilirler. Ev sahibi kuruluş aktiviteyi oluşturmak için destek alırken
katılımcının

seyahat

ve

bireysel

desteği

gönderen

kurum

tarafından

sağlanacaktır (bu amaç için Erasmus + finansmanı için başvurabilir.)
Hazırlık Ziyaretleri: Kuruluşlar hareketlilik gerçekleşmeden önce ev sahibi
ortaklarına

bir

hazırlık

ziyareti

düzenleyebilirler.

Hazırlık

ziyaretleri,

bağımsız bir faaliyet değil, personel veya öğrenci hareketliliğini destekleyici
bir

faaliyettir.

hareketlilik

Her

hazırlık

faaliyetlerinin

ziyaretinin

açık

kapsayıcılığını,

bir

gerekçesi

kapsamını

olmalı

ve

ve

kalitesini

iyileştirmeye hizmet etmelidir. Örneğin, daha az fırsat fırsatlara sahip
katılımcıların hareketlilik faaliyetlerini daha iyi hazırlamak, yeni bir ortak
kuruluşla çalışmaya başlamak için veya daha uzun hareketlilik faaliyetleri
düzenlemek için hazırlık ziyaretleri organize edilebilir. Personele kurs veya
eğitim faaliyeti hazırlığında hazırlık ziyaretleri düzenlenemez.

Uygun

Davetli Uzmanlar; Başka bir program ülkesinden okul eğitiminde ilgili

Katılımcılar

uzmanlığa sahip herhangi bir kişi olabilir.
Öğretmen

ve

Eğitimcilere

Ev

Sahipliği

Yapmak;

Başka

bir

Program

Ülkesinde bir öğretmen eğitim programından (veya benzer bir eğitim
programından) yakın zamanda mezun olmuş* ya da programa kayıtlı olan
eğitmenler veya eğitimciler için mevcuttur.
Hazırlık Ziyaretleri; Personel hareketliliği faaliyetlerine uygun olan ve
projenin organizasyonunda yer alan herhangi bir kişi tarafından yapılabilir.
İstisnai olarak uzun dönem öğrenme hareketliliğinde yer alacak öğrenciler
ve

herhangi

bir

faaliyet

türünde

daha

az

fırsata

sahip

katılımcılar,

faaliyetleri için hazırlık ziyaretlerine katılabilirler.
*Yeni mezunlar, mezuniyetlerinin üzerinden 12 ay sonrasına kadar programa
katılıma uygundur. Katılımcıların mezuniyet sonrası zorunlu kamu veya
askerlik hizmetini yerine getirmeleri durumunda, uygunluk süresi hizmet
süresi kadar uzatılacaktır.

DİYARBAKIR
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3-DESTEKLENEN DİĞER AKTİVİTELER
Uygun yerler

Hazırlık ziyaretleri Program Ülkelerine yapılabilir.
Eğitimde

davet

edilen

uzmanların

ve

öğretmenlerin

yeri

her

zaman

yararlanıcı kuruluştur (konsorsiyum üyeleri dahil).

Başvuru

Hazırlık ziyaretleri hareketlilikleri kapsamında her okuldan en fazla bir

Kuralları

ziyaret planlanabilir. Hazırlık ziyaretleri uzun süreli öğrenci hareketlilikleri,
İşbaşı

Gözlem

ve

Öğretmen

Görevlendirmesi

hareketliliklerinden

önce

gerçekleştirilmelidir.
Her kurum bir başvuru döneminde en fazla 2 personele ev sahipliği yapabilir.

Öncelikler

Daha önce Erasmus+ (2014 – 2020) programında yararlanmamış okul ve
kurumlara

başvuru

aşamasında

ek

puan

verilmek

suretiyle

öncelik

verilecektir.
Zorunlu hizmet bölgesinde bulunan okul ve kurumlara başvuru aşamasında
ek puan verilmek suretiyle öncelik verilecektir.

Kurs haricindeki tüm hareketlilikler için ortak kurum ve kuruluşlardan davet
mektubu eklemelidir.

DİYARBAKIR
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YETİŞKİN EĞİTİM ALANINDA ERASMUS AKREDİTASYONU
GENEL HEDEF

Erasmus+ tarafından finanse edilen hareketlilik faaliyetlerinin amacı bireylere öğrenme fırsatı
sağlamak

ve

yetişkin

eğitimi

sağlayıcıları

ve

yetişkin

eğitimi

alanında

aktif

olan

diğer

organizasyonların uluslararasılaşmasını ve kurumsal gelişimini desteklemektir.

ÖZEL AMAÇLAR
Avrupa

Eğitim

Alanının

oluşturulmasına

ve

European

Skills

Agenda

konusuna

aşağıdaki

kaliteli

öğrenim

maddeler yoluyla katkıda bulunarak;
Avrupa'da örgün, sargın ve yaygın yetişkin eğitiminin kalitesini arttırmak
Yetişkin

eğitimi

programlarını

sağlayıcılarının

uygulama

profesyonelleştirilmesi

kapasitesinin

geliştirilmesi

ve

yoluyla

yüksek
sunulan

yetişkin

eğitiminin

kalitesini artırmak,
Yetişkin eğitimi alanında öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmak ve genel olarak toplumun
ihtiyaçlarına uygun hale getirmek,
Temel beceriler (okur-yazarlık, sayısal, dijital beceriler) ve diğer yaşam becerileri dahil olmak
üzere AB çerçevesi (2018) tarafından tanımlanan temel yeterlilikler için sunulan yetişkin
eğitimini iyileştirmek.
Yetişkin eğitimi sağlayıcılarının yüksek kalitede hareketlilik projeleri yürütme kapasitelerini
geliştirmek,
Özellikle dezavantajlı öğrenicilerle çalışan kurum/kuruluşların, küçük ölçekli yetişkin eğitimi
sağlayıcılarının,

Programa

yeni

dahil

olanların

katılımını

sosyoekonomik altyapıdan yetişkinlerin katılımını artırmaktır.

teşvik

ederek,

her

yaştan

ve

DİYARBAKIR
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1-PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
Hareketlilik

İşbaşı Gözlem (2-60 gün)

Türleri

Öğretme / Eğitim Görevlendirmeleri (2-365 gün)
Kurslar ve Eğitim (2-30 gün )
Kurs ve eğitimlerde kurs ücretleri katılımcı başına toplamda 10 gün ile
sınırlıdır.

Fiziksel

aktivitelere

ek

olarak

tüm

personel

hareketliliği

aktiviteleri sanal aktivitelerle harmanlanabilir.
Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum süreler fiziksel hareketlilikler
için geçerlidir.

Uygun
Katılımcılar

Diyarbakır

İl

Milli

Eğitim

Müdürlüğüne

bağlı

18

Halk

Eğitim

Merkezinde,Yetişkin Eğitimi Genel Eğitim alanında görevli öğretmenler,
eğitmenler, yöneticiler ve diğer tüm öğretim dışı uzmanlar ve personel bu
kapsamda yer alır.
Katılımcıların gönderen kuruluşun personeli olması gerekmektedir.

Uygun yerler

Aktivitelerin yurt dışında bir Program Ülkesinde gerçekleşmesi gerekir.

Başvuru

İşbaşı gözlem hareketlilik türüne, bir kurumdan en fazla 2 personel için

Kuralları

başvurabilir. İşbaşı Gözlem hareketlilikleri için her akışa, kurum başına en
fazla 1 personel katılabilir.
Öğretme / eğitim görevlendirmeleri hareketlilik türüne, bir kurumdan en
fazla 2 personel için başvurabilir. Öğretme / Eğitim Görevlendirmeleri
hareketlilikleri için her akışa kurum başına en fazla 1 personel katılabilir.
Hizmet içi eğitim kurs hareketlilikleri kapsamında her kurumdan en fazla 4
farklı hareketlilik için başvurabilir. Her akışa aynı kurumdan en fazla 2
öğretmen katılabilir.

Öncelikler

Daha önce Erasmus+ (2014 – 2020) programından yararlanmamış okul ve
kurumlara, değerlendirme aşamasında ek puan verilmek suretiyle öncelik
verilecektir.
Zorunlu

hizmet

bölgesinde

bulunan

okul

ve

kurumlara

aşamasında ek puan verilmek suretiyle öncelik verilecektir.

değerlendirme

DİYARBAKIR
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Geleneksel Oyunlar ve Zekâ Oyunları

Kişisel Gelişim ve Eğitim

Müzik ve Gösteri Sanatları

Okuma Yazma

Çok Kültürlü Ortamlarda Entegrasyon
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2-ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
Hareketlilik
Türleri

Yetişkin Öğrenicilerin Grup Hareketliliği (2-30 gün, grup başına en az iki
öğrenici)
Yetişkin Öğrenicilerin Bireysel Öğrenme Hareketliliği (2-30 gün).
Fiziksel hareketliliğe ek olarak tüm öğrenici hareketliliği etkinlikleri sanal
etkinliklerle harmanlanabilir. Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum
süreler fiziksel hareketlilikler için geçerlidir.
Yetişkin öğrenicilerin grup hareketliliği (2-30 gün, grup başına en az iki
yetişkin öğrenci).
Gönderen kuruluştaki bir grup yetişkin öğrenici, bir ev sahibi tarafından
düzenlenen yenilikçi öğrenmeden yararlanmak için başka bir ülkede zaman
geçirebilir

faaliyetler

çeşitli

resmi,

gayri

resmi

ve

resmi

olmayan

etkinliklerin bir kombinasyonunu içerebilir.
Örneğin; Akran öğrenimi, iş temelli öğrenme, gönüllülük ve diğer yenilikçi
öğrenme yaklaşımları. Gönderen kuruluştan nitelikli eğitmenler, aktivitenin
tüm

süresi

boyunca

öğrencilere

eşlik

etmelidir.

Grup

hareketlilik

etkinliklerinin faaliyet içeriği, yetişkin öğrenicilerin temel yeterliliklerine ya
da kapsayıcılık, çeşitlilik, dijital, çevresel sürdürülebilirlik ve programın
katılımcı boyutlarına odaklanmalıdır.
Yetişkin öğrenicilerin bireysel öğrenme hareketliliği (2-30 gün).
Yetişkin öğreniciler, bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt dışında bir ev
sahibi kuruluşta bir süre geçirebilirler. Her katılımcı için bireysel bir
öğrenme programı tanımlanmalıdır. Öğrenme programı şu kombinasyonları
içerebilir: Sınıf içi öğrenme dahil olmak üzere çeşitli resmi, gayri resmi ve
resmi olmayan öğrenme yöntemleri, çalışma temelli öğrenme, işbaşı eğitim,
gözlem ve diğer yenilikçi yaklaşımlar.

Uygun
Katılımcılar

Uygun katılımcılar, özellikle düşük becerilere sahip yetişkinler olmak üzere,
genel

hayat

becerileri

kapsamında

desteğe

ihtiyacı

olan

yetişkin

öğrenicilerdir. Katılan öğreniciler, Diyarbakır ili Halk Eğitim Merkezlerinde
bir yetişkin eğitim programına kayıtlı olmalıdır.

Uygun yerler

Aktivitelerin yurt dışında bir program ülkesinde gerçekleşmesi gerekir.

Başvuru

Kısa

Kuralları

olmamakla

ve

uzun

süreli

birlikte

öğrenici

kurumdaki

hareketlilikleri
kursiyer

için

sayıları

ile

herhangi
orantılı

bir
bir

sınır
sayı

belirlenmesi tavsiye edilir. Öğrenici grup hareketliliklerinde her kurumdan
akış başına 2-10 arası öğrenici için başvurabilir.
Bir okul öğrenici hareketlilikleri kapsamında en fazla 3 farklı hareketlilik
planlayabilir

Öncelikler

Daha önce Erasmus+ (2014 – 2020) programından yararlanmamış okul ve
kurumlara, değerlendirme aşamasında ek puan verilmek suretiyle öncelik
verilecektir.
Zorunlu

hizmet

bölgesinde

bulunan

okul

ve

kurumlara

aşamasında ek puan verilmek suretiyle öncelik verilecektir.

değerlendirme
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3-DESTEKLENEN DİĞER HAREKETLİKLER
Hareketlilik

Uzman Davet etme (2-60 gün)
Öğretmen ve eğitimcilere Ev sahipliği yapma (10-365 gün)

Türleri

Hazırlık ziyaretleri
Uzman Davet Etme: Kuruluşlar, yurt dışından kuruluşunuzda eğitimi, öğretimi
ve

öğrenimi

iyileştirmeye

yardımcı

olabilecek

eğitmenler,

öğretmenler,

politika uzmanları veya diğer nitelikli profesyonelleri davet edebilir. Örneğin,
davet edilen uzmanlar, alıcı kuruluşun personeline eğitim verebilir, yeni
öğretim

yöntemlerini

gösterebilir

veya

organizasyon

ve

yönetimdeki

iyi

uygulamaların aktarılmasına yardımcı olabilir.
Öğretmen ve Eğitimcilere Ev Sahipliği Yapma: Başvuru sahibi kuruluşlar, yurt
dışında staj dönemi geçirmek isteyen öğretmenlere ev sahipliği yapabilirler. Ev
sahibi kuruluş aktiviteyi oluşturmak için destek alırken katılımcının seyahat ve
bireysel desteği gönderen kurum tarafından sağlanacaktır.
Hazırlık Ziyaretleri: Kuruluşlar hareketlilik gerçekleşmeden önce ev sahibi
ortaklarına bir hazırlık ziyareti düzenleyebilirler. Hazırlık ziyaretleri, bağımsız
bir

faaliyet

değil

personel

veya

öğrenci

hareketliliğini

destekleyici

bir

faaliyettir. Her hazırlık ziyaretinin açık bir gerekçesi olmalı ve hareketlilik
faaliyetlerinin kapsayıcılığını, kapsamını ve kalitesini iyileştirmeye hizmet
etmelidir. Örneğin, yeni bir ortak kuruluşla çalışmaya başlamak veya daha
uzun hareketlilik faaliyetleri düzenlemek için hazırlık ziyaretleri organize
edilebilir. Hazırlık ziyaretleri personele kurs veya eğitim faaliyeti hazırlığında
düzenlenemez.

Uygun

Uzman Davet Etme: İlgili uzmanlığa sahip başka bir program ülkesinden

Katılımcılar

herhangi bir kişi olabilir.
Öğretmen ve Eğitimcilere Ev Sahipliği Yapma: Başka bir program ülkesinde bir
öğretmen eğitimi programına (veya eğitmenler veya eğitimciler için benzer
türde bir eğitim programına) kayıtlı olan veya bu programdan yeni mezun
olmuş katılımcılar için mümkündür.
Hazırlık Ziyaretleri: Gönderen kuruluşla veya bir hareketlilik konsorsiyumunun
koordinatörü

ile

çalışma

ilişkisi

içinde

olan

proje

faaliyetlerinin

organizasyonunda doğrudan yer alan personel tarafından gerçekleştirilebilir.
İstisnai olarak daha az fırsata sahip potansiyel katılımcılar, faaliyetleri için
hazırlık ziyaretlerine katılabilir.

Uygun yerler Hazırlık ziyaretleri program ülkelerinde yapılabilir. Eğitimde davet edilen
uzmanların

ve

öğretmenlerin

yeri

her

zaman

yararlanıcı

kuruluştur

(konsorsiyum üyeleri dahil).
Hazırlık ziyaretleri hareketlilikleri kapsamında her kurumdan en fazla bir

Başvuru
Kuralları

ziyaret planlanabilir. Hazırlık ziyaretleri uzun süreli öğrenici hareketlilikleri,
İşbaşı

Gözlem

ve

Öğretmen

Görevlendirmesi

hareketliliklerinden

önce

gerçekleştirilebilir.
Her kurum bir başvuru döneminde en fazla 5 personele ev sahipliği yapabilir.

Öncelikler

Daha önce Erasmus+ (2014 – 2020) programından yararlanmamış okul ve
kurumlara, değerlendirme aşamasında ek puan verilmek suretiyle öncelik
verilecektir.

Zorunlu

hizmet

bölgesinde

bulunan

okul

ve

kurumlara

değerlendirme aşamasında ek puan verilmek suretiyle öncelik verilecektir.
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Bireyler

için

becerilerinin

yabancı

dil

öğrenimi

gelişimi

yaşamakta

ve

dil

Bu

da

Erasmus

program

/ 18

kriterlerine

ve

oldukları

Avrupa Komisyonu çok dilli eğitim desteğine

küreselleşen dünyanın temel taşlarından biri

uyumumuzu gösterir. Ulus ötesi hareketlilik

haline gelmiştir. Ulus ve ulus ötesi bireyleri

başlamadan

aynı çatıda oluşturan Erasmus programları bu

konsorsiyum üyelerimizin kendi ihtiyaçlarını

durumun bir sonucu olarak da ortaya çıkmıştır.

tek başına görebilecek, iletişim kurabilecek

Programların

ve

katılımcılar;

başladığı
yabancı

pekiştirmek

ve

yaygınlaştırmak

günden
dil

bu

eğitimi

yana

faaliyeti

faaliyete

katılacak

gerçekleştirebilecek

kadar

almak,

yabancı dil yeterliliğine sahip olmasını son

Avrupa

değerlerini

derece önemlidir. Bu nedenle hareketlilik

amacıyla

Erasmus

fırsatlarından yararlanmaktadır.
Erasmus

önce

programlarında

için

katılımcı

seçimi

sırasında

öğretmenlerimizden :
ulus

ötesi

- Erasmus program bilgisi ( temel düzeyde)

meslektaşlarla iletişimi ve kaynaşmayı sağlayan

-

yegane

sertifika ve basit düzeyde İngilizce konuşma

iletişim

aracı

olan

yabancı

dil

Temel

seviye

yeterliliği, faaliyetlere katılacak organizasyon

becerisi

katılımcılarının olmazsa olmazıdır. Buna bağlı

sağlanmasının

olarak, kurumumuzun akreditasyon süreci için

özellikle

oluşturduğumuz

seviyedeki

5

yıllık

Erasmus

plan

şartı

olarak

A1

isteyeceğiz.
kontrolünü,

konuşma

becerisi

İngilizce

İngilizce
Bu
il

kurs

şartların
genelinde

yönünden

üst

öğretmenlerinden

hedeflerimiz, doğrudan ve dolaylı dil üzerine

oluşturulacak yabancı dil becerisi komisyonu

oluşturulmuştur).

tarafından incelenecektir.
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Alacağımız kurumsal hibe kalemleri aracılığı ile; her hareketlilik öncesi 4 merkez ilçe, Halk Eğitim
Merkezleri ile yapılacak anlaşma doğrultusunda konsorsiyum çatımızdaki ilgili proje zamanına
paralel

olarak

hem

kurum

personelimize

hem

de

konsorsiyum

üyelerimize

(öğretmen

ve

yöneticilere) 160 saati tamamlayacak şekilde A2 seviyesi İngilizce kursu verilecektir.
- Katılımcıların kendi tecrübelerini uygun ifade ve deyimlerle anlayabilmeleri
- Gündelik konular hakkında iletişim kurabilmeleri ve bilgi alışverişi yapabilmeleri
- Anlık ihtiyaçlarını ve duygularını dile getirebilmeleri,
- Geçmiş deneyimlerini tanımlayabilmeleri,
- Gelecekteki planlarından bahsedebilmeleri,
- Yol tariflerini anlamaları ve yol tarif edebilmeleri,
- Çevrelerini betimleyebilmelerini sağlayacak düzeyde dil yeterliliği elde etmiş olacaklar.
Planladığımız 5 yıllık Erasmus planı çerçevesinde, hareketlilikler için seçilen öğrencilerin de
iletişim kuracak ve kendilerini ifade edecek düzeyde yabancı dil bilmeleri gerekmektedir. Bu
nedenle hem okullarındaki mevcut yabancı dil öğretmenleri hem de dil planı kapsamında kurs
alacak öğretmenlerden oluşacak bir grup tarafından öğrencilere, hareketlilik tarihlerine paralel
olarak;
-okullarında yüz yüze dinleme ve konuşma öncelik alınarak 4 beceriyi kapsayacak yabancı dil kursu
verilecektir.
- kurs süresince ve sonrası için aynı öğretmenler tarafından dijital ortamda konuşma derslerine
devam edilerek öğrencilerin yabancı dili kullanma konusundaki sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
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AKREDİTASYON
TAKVİMİ
26 NİSAN 2021
PAZARTESİ

Başvuru
formları ve
başvuru
rehberinin
İlçe MEM’ler
tarafından
kurumlara
gönderilmesi

30 NİSAN 2021
CUMA

Kurum
başvuru
süresinin
bitişi

3 MAYIS 2021
PAZARTESİ

11 MAYIS 2021
SALI

EKİM 2021

KASIM 2021

NİSAN 2022NİSAN 2023

Başvuru
formlarının
Kalite
Değerlendirme
Ekibi
üyelerine
gönderilmesi

Diyarbakır İl
MEM
tarafından
akreditasyon
proje
başvurusunun
yapılması

Sonuçların
duyurulması ve
kurum
sözleşmenin
imzalanması

Okullarda
hareketliliğe
katılacak
katılımcıların
seçilmesi

Hareketliliklerin
başlaması ve
proje
faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi

HAZİRAN- TEMMUZ 2023

Değerlendirme ve Raporlama Süreci

İLETİŞİM
@argediyarbakir

@argediyarbakir

arge21@meb.gov.tr

diyarbakirarge.meb.gov.tr/

