
04.01.2018 

  

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS+ HABER BÜLTENİ 

 

 

 

1. Erasmus+ Key Action 3 

 

2. Erasmus+ Projects in Adult Education 

 

3. Bridging the divide through Strategic Partnerships 

 

4. Brexit Update 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.01.2018 

  

 

 

1. Erasmus+ Key Action 3: A New Call for Proposals Right Out of The Oven 

 

Yayınlanma Tarihi: 18/12/2017 

Kaynak: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-key-action-3-new-

call-proposals-right-out-oven_en 

 

      Erasmus+ Anahtar Eylem 3 kapsamında yeni bir teklif çağrısı yayınladı. Bu çağrı Avrupa, 

Eğitim ve Öğretim sistemlerini gelişmeyi sağlayacak uluslar ötesi (taransnational) işbirliği 

içeren ve fonla desteklenen bir projedir. Anahtar Eylem 3 Erasmus+  projesinde ki temel hedef, 

Avrupa’da aynı anda yenilik ve politikaları geliştirmektir. Bu amaçlara ulaşmak için etkili 

dijital stratejilerin geliştirilmesi esastır. Pek çok Avrupa üniversiteleri faaliyetlerinin 

dijitalleşmesi için önemli bir çaba sarf etmektedir. Ancak bu gelişimler birbirinden kopuk ve 

hatta izole edilmiş olarak kalmıştır. Eşgüdümlü bir gelişme daha fayda sağlayacaktır. 

- Avrupa Düzeyinde Yükseltmek 

     Entegre bir çevirim içi platformun oluşmasına odaklanılmaktadır bu nedenle Yükseköğretim 

önceliği vardır. Mevcut AB’ye yapılacak bir merkez olacak ve ulusal ya da bölgesel platformlar 

ve faaliyetleri hakkında bilgi verecek ve bunları Avrupa düzeyinde yükseltecektir. Bu merkez 

daha fazla işbirliği sağlayacak ve dijital araçlar ve kaynaklar arasında ki bağlantı 

geliştirilecektir. Ayrıca bu platform, yükseköğretim kurumları ile işverenler arasındaki iş 

birliğine ev sahipliği yapmanın yanında öğrencilere iş imkânı, öğrenme etkinliklerine erişme 

imkânı sağlıyor veya işverenler tarafından önerilen projelerde çalışabiliyorlar. 
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2. Erasmus+ Projects in Adult Education: Find Out What EPALE can do For You 

 

Yayınlanma Tarihi: 19/12/2017 

Kaynak: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-projects-adult-

education-find-out-what-epale-can-do-you_en 

 

      19 Aralık 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan habere göre Erasmus+ 

kapsamında yetişkin eğitimlerde proje yönetimlerinde E-platform oluşturma planı yapıldı. 

Avrupa’da Yetişkin Öğrenme Elektronik Platformu (EPALE) ilgilenen herkes için açıktır. 

Şimdiye kadar 300.000 kullanıcı kaydı bulunmaktadır. EPALE sadece Erasmus+ Projelerinden 

faydalanan kişi ve kuruluşlar için sınırlı değildir. Proje yöneten ve faydalanan kişiler için proje 

hazırlamak ve uygulamak için birçok araç ve kaynak sunmaktadır. Bu proje için dört adım takip 

edilmektedir.  

- Hareketlilik Olanaklar Aramak 

     Erasmus+ Yetişkin Eğitim Personeli Hareketlilik için başvurulursa, bu yararlanıcılar 

konferans, eğitim etkinlikleri, mesleki gelişim fırsatları arıyor olacaklardır. EPALA takvimi 

gelen birçok etkinliklerden haberdar olmanızı sağlar. Ayrıca EPALE iş ortağı arama aracı da 

doğru yerlere sizi yönlendirebilir. 

- Fikir ve Ortaklık Aramak 

     Eğer yeni bir ortak arıyorsanız iş ortağı arama aracı sizlere çok yarar sağlayacaktır. Bu araçta 

bulunan 805 kuruluştan 1270 arama isteğinden faydalanmak mümkün. Kısaca bu uygulama ile 

ortak bulmak oldukça kolay. 

- Projelerin Yürütülmesi 

     Hibe sözleşmesi imzaladıktan sonra ortaklarınızla verimli bir şekilde çalışması için sunduğu 

olanaklara bakmak isteyebilirsiniz. EPALE bunu sağlayacak bir projedir.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-projects-adult-education-find-out-what-epale-can-do-you_en
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Bunun yanında EPALE sözlüğü 200’den fazla kelimenin ve yetişkin eğitimi ile ilgili ifadelerin 

bulunduğu bir sözlüktür. 24 dilde sunulmaktadır. Ortaklarla aynı sayfada aynı tanımlarla ilgili 

tartışmak için mükemmel bir araçtır.  

 

- Sonuçlarınızı Paylaşma 

     Projenizin sonuna geldiğinizde elde ettiğiniz tüm sonuçları Erasmus+ Projeler Sonuçları 

(Erasmus+ Projects Results Platform) platformuna yüklemeniz gerekmektedir. Bunun yanında 

EPALE’i etkinliklerinizi tanıtmak ve deneyimlerinizi de paylaşmak için kullanabilirsiniz. 

EPALE’i konferanslar ve diğer etkinliklerinizin reklamını yapmak için de kullanabilirsiniz. 

Nasıl çalıştığınızı ve hangi sonuçlara ulaştığınızı blog yazarak duyurabilirsiniz, bunları kaynak 

merkezi aracılığı ile paylaşabilirsiniz.  

 

3. Briding the Divide Through Strategic Partnerships 

 

Yayınlanma tarihi: 18/12/2017 

Kaynak: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/bridging-divide-through-

strategic-partnerships_en 

    Açık ve kapsayıcı toplumlar, vatandaşlarını demokratik hayatta aktif bir rol oynamaya teşvik 

eder ve eğitim, gençlik çalışmaları ve spor yolları ile birbirleriyle farklı görüşleri bir araya gelip 

buluşmalarını sağlamak için ortak bir zemin oluşturdular. Erasmus+ kapsamında ki iki stratejik 

ortaklık tamamen çeşitliliği benimsemekte ve bunları fırsat haline getirmektedir. 

     Erasmus+ programı, öğrenme olanaklarının artmasına ek olarak, sosyal, sivil ve 

kültürlerarası yetkinliklerin geliştirilmesini teşvik eden projeleri destekler. Stratejik ortaklıklar 

sayesinde, Erasmus+ yenilikçi uygulamaları geliştirmek, paylaşmak ve işbirliği sağlamak, eş 

öğrenimi geliştirmek için eğitim kurumları, şirketler, yerel ve bölgesel diğer ilgililer arasında 

ulus ötesi işbirliğine destek sağlar. Bugüne kadar yükseköğretim alanında seçilen Stratejik 

Ortaklıklar arasında 28 proje, kültürlerarası ve kuşaklar arası eğitim ve öğrenime 

odaklanmaktadır. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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    - Öğrenciler için Kültürler arası Liderlik  

      Örnek olarak, Euro-Med Gençlik Eğitim ve Ağ Oluşturma Programı, öğrenciler bu program 

dâhilinde kültürler arası liderlik eğitimi alıyor. Fransa, Türkiye, Birleşik Krallık ve Fas’ın 

Stratejik ortaklığında çeşitli kültürlerden gelen genç öğrencilere iki haftalık bir programa 

katılma imkânı sunan bu program; atölye çalışması, tartışma ve ortak araştırma projelerine dâhil 

olmayı içeriyor. Nihai hedef, kültürlerarası öğrenmeyi, çeşitliliğe ve girişimciliğe saygıyı teşvik 

etmek ve öğrencileri gittikçe birbirine bağlı rekabetçi ortamlarda başarılı olmayı mümkün 

kılmaktır. İlk Uluslararası yaz okulu Kapadokya – Türkiye’de 2015 yılında gerçekleşen 

“Resimlerin Gücü: Gerçek, Manipülasyon ve Hoşgörüsüzlük” adlı okuldur. İkincisi, 2016 

yılında Azerbaycan - Guba’da  “Göç ve Kültürlerarası İlişkilerin Geleceği” teması etrafında 

gerçekleştirildi. Yaz okullarından ki derslere online olarak da ulaşılabilir. 

-Öğretmenler için Çeşitlilik Eğitimi 

    Çeşitlilik ve karşılaştırma yoluyla öğretmen eğitiminde köprüler kurmak adına devam eden 

bir stratejik ortaklıktır. 2018 yılına kadar tamamlanacak olan proje, kültürlerarası yetkinliklerin 

artması ve hizmet öncesi öğretmen eğitim anlayışının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 8 farklı 

yükseköğretim kurumundan 96 öğretmen öğrenci, sınıflarda ki çeşitlilik konusunda farkındalık 

anlayışları geliştirmek için yoğun derslere katılacaklardır. 

-21 Mart 2018 Tarihine kadar Başvurun  

Bunlar, Erasmus+ ‘ın daha açık ve kapsayıcı bir toplum inşa etmesine nasıl yardımcı olduğuna 

ilişkin bazı örneklerdir.  

 

4. Brexit Update 

 

 

    Güncelleme Tarihi: 21/12/2017 

    Kaynak: https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update 
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     Bu sayfa, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkışının (Brexit) başlaması ve 50. 

maddenin başlatılması bağlamında İngiltere'nin Erasmus + 'a katılımı hakkında bilgi 

vermektedir.  

İngiltere’de Ulusal Ajans, Bristish Council ile Ecorys UK arasında bir ortaklığın devamı 

tamamen Erasmus+ programına ve yararlananlara bağlı kalmaktır. Ulusal Ajans Brexit’in 

önerilen uygulama döneminde 2020 yılına kadar planlanan tam üyeliği kuvvetle 

desteklemektedir. Böylece İngiltere de bulunan en az 250.000 kişi yurtdışında eğitim, gönüllü 

olma veya öğrenim fırsatını kaçırmayacaktır. Bu durumda Birleşik Krallık kurumlar arasında 

işbirliği yapmaya devam edebilir. 

     Ulusal Ajans, Yüksek eğitim ve öğretim, mesleki eğitim ve öğretim, okullar, yetişkin 

eğitimi, gençlik faaliyetlerinde adil bir şekilde temsiliyet sağlamak için İngiltere Hükümeti ile 

görüşmeler devam edecektir. 

- Birleşik Krallık için Finansman Başvuruları 

İlk iki başvuru döneminde 136 milyon Avro üzerinde hibe tahsisiyle 2017 yılı başarılı bir yıl 

oldu. Birleşik Krallık Avrupa birliğinden ayrılıncaya kadar Erasmus+ programına katılımını 

taahhüt ettiğini bildirdi. Hükümet müzakerelerin bir sonra ki safhasında adil bir anlaşma 

olmasına razı oldu. Kısacası 2020 yılına kadar İngiltere Erasmus+ Programına dâhildir.  2018'de 

finansman başvurusunda bulunmak isteyen İngiltere kuruluşları, 2018 başvuru tarihlerinden 

önce her zamanki gibi katılmaya hazırlanmalıdır. 2018 Teklif Çağrısı, 25 Ekim 2017'de 15 

Aralık'ta güncelleme ile yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

 


