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AB: Avrupa Birliği 

Açık Eğitim Kaynakları (Open Educationl Resources/OER): Serbestçe kullanılabilen, 

uyarlanabilen ve paylaşılabilen her türlü eğitim materyalinden (Ders kitapları, çalışma 

sayfaları, ders planları, öğretici videolar, tüm çevrimiçi kurslar, eğitici oyunlar) oluşur. OER'ler 

ya açık bir lisans altında yayınlanmıştır ya da kamu malıdır (yani telif hakkı korumasının süresi 

dolmuştur). Halk tarafından uyarlanamayan ve paylaşılamayan maliyetsiz malzemeler OER 

değildir. 

Açık Erişim: Belirli türden materyalleri açıkça yayınlamak için genel bir konsept, yani mümkün 

olan en geniş kullanıcı grubu ve en fazla sayıda kullanıcı tarafından erişilebilmesi ve 

kullanılabilmesini ifade eder. Erasmus +, eğitim kaynakları  Açık Erişim Gerekliliğine sahiptir ve 

araştırma sonuçlarına ve verilere Açık Erişimi teşvik eder. 

ADU: Adult Education/Yetişkin Eğitimi 

Akran Öğrenimi: Karşılıklı yarar sağlayan ve katılımcılar arasında bilgi, fikir ve deneyim 

paylaşımını içeren karşılıklı bir öğrenme etkinliğidir. Akran öğrenme uygulamaları, diğer 

katılımcılar ve onların akranları ile etkileşime girmeyi ve birbirlerinden öğrenebilecekleri ve 

eğitici, mesleki ve / veya kişisel gelişim hedeflerini karşılayabilecekleri etkinliklere katılmayı 

sağlar. 

Akreditasyon: Erasmus + Programının bir Eylemi kapsamında finansman almak isteyen 

kuruluşların, söz konusu Eylem için Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen bir dizi niteliksel 

standart veya ön koşullara uymasını sağlayan süreçtir.  

Alıcı kuruluş: Bazı Erasmus + Eylemleri (özellikle hareketlilik Eylemleri) kapsamında, alıcı 

kuruluş, bir veya daha fazla katılımcıyı alan ve bir Erasmus + projesinin bir veya daha fazla 

faaliyetini organize eden katılımcı kuruluştur.  

Anahtar Yeterlilikler nedir?:  “Yeterlilik” kelimesi, bilgi, beceri ve tutumların bir karışımı 

anlamına gelir. Avrupa Birliği, her vatandaşın toplumdaki değişikliklere uyum sağlamasına 

imkân tanıyan 8  Anahtar Yeterlilik  belirledi. Bu anahtar yeterlilikler kişisel gelişim ve kalkınma 

için, çalışma yaşamı için, eğitim ve yeni şeyler öğrenmek için önemlidir.  Bunlar herkeste 

bulunmalıdır. Eğitim gören gençler yetişkin hayatına hazırlanmak için, yaşça büyük olanlar ve 

yetişkinler ise bilgi birikimlerini Hayat Boyu Öğrenme kapsamında devamlı olarak iyileştirmek 

için bu anahtar yeterliliklere sahip olması gerekir.  

 



 

 

Bu 8 Anahtar Yeterlilik şunlardır: 

1. ANADİLDE İLETİŞİM 

Anadilde iletişim düşünce, duygu ve gerçekleri hem sözel hem de yazılı olarak ifade etme 

(dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve diğer insanlarla eğitim, öğretim, iş, ev ve boş zaman 

ortamlarında uygun biçimde etkileşime girme yeteneğidir. 

2. YABANCI DİLDE İLETİŞİM 

Yabancı dildeki iletişim kendi ana dilimizdeki iletişimimizle yakından ilişkilidir; düşünce, duygu 

ve gerçekleri kendi istek veya ihtiyaçlarımız doğrultusunda, iş, ev, boş zaman, eğitim, öğretim 

ortamlarında hem sözel hem de yazılı olarak anlama ve ifade etme yeteneğine bağlıdır. 

Yabancı dillerdeki iletişim aynı zamanda derin düşünce ve kültürlerarası anlayış da 

gerektirmektedir. 

3.MATEMATiK- FEN VE TEKNOLOJİDE TEMEL YETERLİLİKLER 

Genel olarak matematiksel yeterlilik; toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri ve zihinsel 

oranlama ile yazılı aritmetik kullanarak günlük durumlardaki bir dizi problemi çözme 

yeterliliğidir. 

Bilim ve teknolojideki temel yetkinlikler, içinde yaşadığımız doğayı açıklamak için bilginin 

kullanılmasını ve uygulanmasını içerir. 

Ayrıca insan faaliyetlerinden kaynaklanan doğa değişikliklerini ve her bireyin bir vatandaş 

olarak sorumluluğunu anlamayı içerir. 

4. DİJİTAL YETERLİLİK 

Dijital yeterlilik, bilgi toplumu teknolojisinin kendine güvenle ve kritik biçimde kullanılmasını 

ve böylece bilgi ve iletişim teknolojisinde (BT) temel becerilerin kullanılmasını gerektirir. 

5. ÖĞRENMEYI ÖĞRENMEK 

‘Öğrenmeyi öğrenme’ kendi öğrenmemizi organize etme kabiliyetimizdir. Bu, hem kendimiz 

hem de gruplar açısından, zaman ve bilginin etkin yönetimini ifade eder. Kendi öğrenme süreç 

ve ihtiyaçlarımızın da farkında olmalı ve farklı öğrenme fırsatlarını da tanımlamalıyız. 

 

 



 

6. SOSYAL VE YURTTAŞLIK YETERLİLİĞİ 

Bu yeterlilikler, sosyal ve çalışma yaşamımızda etkin biçimde katılmak için ihtiyaç 

duyabileceğimiz her tür davranışı içinde barındırır. Sosyal bir bağlamla bağlantılı yeterlilikler, 

toplumların günümüzdeki çeşitliliği nedeniyle giderek daha da önem kazanıyor. Bu yeterlilikler 

gerektiğinde çatışmaları çözüme kavuşturmak için bize yardımcı olabilir. Sosyal ve politik 

kavramlar ve yapılar,  aktif ve demokratik katılıma dair taahhütte dayalı vatandaşlık 

yeterlilikleri, bizi vatandaşlık yaşamına tam katılım sağlamak için donatır. 

7. GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI 

Bu yeterlilik özellikle yetişkin çalışmaları ve girişimleri için önemli olan düşüncelerimizi 

harekete geçirebilme yetisine de atıfta bulunur. Yaratıcılık, yenilikçilik, risk alma ve aynı 

zamanda istenen hedeflere ulaşmak için proje planlaması ve yönetimi becerisini de içerir. 

Birey, eserinin bağlamının farkındadır ve ortaya çıkan fırsatları yakalayabilir. Bu, sosyal veya 

ticari faaliyette bulunan veya katkıda bulunanların ihtiyaç duyduğu daha özel bilgi ve becerileri 

edinmenin temelidir. Bu, etik değerlere ilişkin farkındalığı içermeli ve iyi yönetim sağlamalıdır. 

8.KÜLTÜREL BİLİNÇ VE İFADE 

Kültür ögeleri içerisinde yer alan müzik, sanatsal icra, edebiyat ve görsel sanatlar dâhil bir dizi 

medya aracılığıyla düşünce, deneyim ve duyguların yaratıcı ifadesinin öneminin kabulüdür. 

 

Avrupa Dayanışma Programı (ESC): Gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki 

gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan 

projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar 

yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. 

Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve 

toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, 

öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim 

sunmaktadır. 

 

 

 

 



 

Avrupa STK: Bir Erasmus + Program Ülkesinde en az bir yıl süreyle yasal olarak kurulmuş bir 

Avrupa organı / sekreterliğinden ve en az dokuz Erasmus + Program Ülkesindeki ulusal 

kuruluşlardan / şubelerden oluşan resmi olarak tanınan bir yapı aracılığıyla faaliyet gösteren 

STK'lardır. Bu ulusal kuruluşlar / şubeler şunları yapmalıdır: Avrupa organı / sekreterliği ile 

kanıtlanmış bir yasal bağa sahip; Eğitim, öğretim veya gençlik alanında aktif olmak; Bu 

sektörlerden birinde AB politikalarının uygulanmasını destekleyen faaliyetler yürütmek; Ek 

olarak: Eğitim ve öğretim alanında aktif olan bu Avrupa STK'ları, şu alanlardan en az birinde 

aktif olmalıdır: erken çocukluk eğitimi ve bakımı, okul eğitimi, yüksek öğretim, mesleki eğitim 

ve öğretim, yetişkin öğrenimi ,sektör öncelik alanları: sosyal içerme için kapsayıcı eğitim ve 

eğitim, dijital eğitim, yeşil ve ekolojik geçiş için eğitim. Avrupa'daki gençlik alanındaki STK'lar 

özellikle şu alanlardan en az birinde aktiftir: gençlik katılımı, genç gönüllülüğü, gençlik çalışması 

ve gençliğin dahil edilmesi. Gençlik sektöründe aktif olan Avrupa STK'ları, Gençlik hedefleri de 

dahil olmak üzere AB Gençlik Stratejisinin temel alanlarının uygulanmasını destekleyen 

faaliyetler yürütmelidir.  

Ay: Erasmus + Programı kapsamında ve hibelerin hesaplanması amacıyla bir ay 30 güne eşittir.  

Bağlı Kuruluş (Mali Tüzüğün 187. Maddesi uyarınca): Yararlanıcılarla yasal veya sermaye bağı 

olan tüzel kişilerdir (bu bağlantı ne eylemle sınırlı ne de yalnızca uygulanması amacıyla 

kurulur). Bağlı kuruluşlar, hibe almaya ilişkin kriterleri karşılayan ve birlikte tek yararlanıcı 

olarak kabul edilebilecek tek bir tüzel kişilik oluşturan, kuruluşun projenin uygulanması 

amacıyla özel olarak kurulduğu durumlar da dahil olmak üzere birkaç kuruluştur. Bağlı 

Kuruluşlar uygunluk ve hariç tutulmama kriterlerine ve uygun olduğu durumlarda başvuru 

sahipleri için geçerli seçim kriterlerine uymalıdır. 

Başvuru sahibi Kurum/Kuruluş: Hibe başvurusunda bulunan herhangi bir katılımcı 

kuruluş/kurumdur. Başvuru sahipleri, bireysel olarak veya projede yer alan diğer kuruluşlar 

adına başvurabilirler. İkinci durumda, başvuru sahibi aynı zamanda koordinatör olarak da 

tanımlanır. 

Beceri yarışmaları: Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin becerilerinin rekabetçi bir şekilde 

gösterilmesinin, mesleki eğitim ve öğretimde deneyim, bilgi birikimi ve teknolojik yeniliklerin 

tanıtımı, tanınması ve değişimi için merkezi uluslararası sektörel etkinliklerdir. Etkinlikler, 

MEÖ' de çekiciliği ve mükemmelliği artırmayı amaçlayan işletmeler, MEÖ sağlayıcıları, ticaret 

odaları ve diğer ilgili paydaşlar arasındaki yakın işbirliğinin bir sonucudur.  

CVET: Sürekli Mesleki ve Teknik Eğitim 

 



 

 

Çevresel sürdürülebilirlik ve sorumluluk: Yararlanıcı kurum/kuruluşlar, katılımcıları arasında 

çevresel olarak sürdürülebilir ve sorumlu davranışları desteklemeli ve teşvik etmelidir. 

Yararlanıcı kurum/kuruluşlar, sürdürülebilir seyahat yöntem ve araçlarını desteklemek için 

Program tarafından sağlanan hibelerden azami ölçüde faydalanmalıdır. 

 

 

Çıraklık (Çırak): Çıraklık tipi programlar, şirket tabanlı eğitimi (bir işyerinde pratik iş deneyimi 

dönemleri) okul temelli eğitimle (teorik / pratik eğitim dönemleri) resmi olarak birleştiren ve 

değiştiren İlk Mesleki Eğitim ve Öğretim (IVET) biçimleri olarak tanımlanmaktadır.  

Çoğaltıcı Etkinlikler (Multiplier Events /Çarpan Etkisi ): Bir projenin entelektüel çıktılarını 

daha geniş bir izleyici ile paylaşmak için düzenlenen etkinliklerdir. 

Daha Az Deneyime Sahip Kurum: Erasmus kapsamında desteklenen yeni veya önceki 

programdan belirli bir eylem türünde son yedi yıl içinde ikiden fazla destek almamış herhangi 

bir kuruluş veya kurumdur. Bu kategori, yukarıda tanımlandığı gibi “ilk kez başvuranlar” 

kategorisini içerir.  

 

Daha az fırsata sahip katılımcı: Daha az fırsata sahip kişiler, ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafi 

veya sağlık nedenleriyle veya engellilik ve eğitim zorlukları gibi nedenlerle veya ayrımcılığa yol 

açabilecek olanlar da dahil olmak üzere başka nedenlerle göçmen geçmişi olan kişiler anlamına 

gelir. 

Dahil etme ve çeşitlilik: Yararlanıcı kurum/kuruluşlar, faaliyetlerinin tüm safhalarında dahil 

etme ve çeşitlilik prensiplerine uygun hareket etmelidir. Yararlanıcı kurum/kuruluşlar, tüm 

katılımcılar için adil ve eşit koşullar sağlamalıdır. Yararlanıcı kurum/kuruluşlar mümkün olan 

her durumda, daha az fırsata sahip olan katılımcıları faaliyetlerine dâhil etmek için aktif olarak 

çaba göstermelidir. Yararlanıcı kurum/kuruluşlar, bu amaç için Program tarafından sağlanan 

araç ve hibelerden azami ölçüde faydalanmalıdır. 

Destekleyici Kurum: Başvuru sahibi kurum katılımcılarının sadece planladıkları faaliyetlerin 

uygulanmasına yardımcı aracı kurumdur.  

 



 

 

Dijital eğitim - sanal işbirliği, sanal hareketlilik ve karma hareketlilikleri içerecek şekilde: 

Yararlanıcı kurum/kuruluşlar fiziksel hareketlilik faaliyetlerini bütünleyici olarak ve ortak 

kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek için dijital araçları ve dijital öğrenme yöntemleri 

kullanmalıdır. Yararlanıcı kurum/kuruluşlar, bu amaçla Program tarafından sağlanan dijital 

araçlardan, çevrimiçi platformlardan ve diğer fırsatlardan azami düzeyde faydalanmalıdır. 

Dijital Yeterlilik: Eğitime, iş hayatına ve topluma katılım için bireyin; dijital teknolojileri 

kendinden emin, eleştirel ve sorumlu kullanımını ve bunlarla etkileşimini içerir. Bilgi ve veri 

okuryazarlığı, iletişim ve işbirliği, medya okuryazarlığı, dijital içerik oluşturma (programlama 

dahil), güvenlik (dijital refah ve siber güvenlikle ilgili yeterlilikler dahil), fikri mülkiyetle ilgili 

sorular, problem çözme ve eleştirel düşünmeyi içerir. 

ECVET: Mesleki eğitim ve öğretimde farklı öğrenme yolları ile elde edilmiş öğrenme 

kazanımlarının (bilgi, beceri ve yetkinliklerin) ülkeler arası transferinin sağlanması,  tanınması 

ve biriktirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir kredi transfer sistemdir. ECVET, öğrenme 

kazanımlarının transferi, tanınması ve biriktirilmesinde Avrupa çapında ortak bir dil 

oluşturarak öğrenme süreçlerinde hareketliliği desteklemektedir. ECVET, bireylerin farklı bir 

ülkede, farklı bir eğitim ve öğretim kurumunda ve farklı bir öğrenme ortamında elde ettikleri 

bilgi, beceri ve yetkinliklerin kendi ülkelerinde anlaşılması ve tanınmasını kolaylaştırmaktadır. 

Öğrenme kazanımlarının biriktirilmesi ve transferi yaklaşımını benimseyen ECVET sayesinde 

ülkelerin sahip oldukları yeterlilik sistemleri kolaylıkla karşılaştırılabilmektedir. 

ECVET: Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi 

EPALE: Öğretmenler, eğitimciler, araştırmacılar, akademisyenler, politika yapıcılar ve 

Avrupa’da yetişkin öğrenmede profesyonel bir role sahip olan herkes için çok dilli, üyeliğe açık 

bir topluluktur. 

EQAVET (Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi):  

Politika yapıcılar için, hedef belirleme ve planlama, uygulama, değerlendirme ve incelemeyi 

içeren dört aşamalı bir kalite döngüsüne dayalı bir referans aracıdır. Ulusal hükümetlerin 

özerkliğine saygı duyar ve kamu yetkilileri ve kalite güvencesine dahil olan diğer organlar 

tarafından kullanılacak gönüllü bir sistemdir. 

EQAVET: Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi 

 

 



 

EQF (Avrupa Nitelikler Çerçevesi): Farklı eğitim ve öğretim sistemleri ve seviyeleri arasında bir 

çeviri aracı olarak hizmet veren ortak bir Avrupa referans aracı. Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyinin 2008 / C 111/01 Tavsiyesinde tanımlandığı gibi, Avrupa çapında yeterliliklerin 

şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve taşınabilirliğini geliştirmeyi, çalışanların ve öğrenenlerin 

hareketliliğini teşvik etmeyi ve yaşam boyu öğrenmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

Erasmus Days: Erasmus+ Programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin 

görünürlüğünü artırmak, potansiyel yararlanıcıları Erasmus+'tan yararlanmaya teşvik etmek 

amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri 

(#ERASMUSDAYS) etkinlikleri düzenlenmekte; ülkemiz ile birlikte tüm Avrupa'da çeşitli 

görünürlük, yaygınlaştırma ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Erasmus Kalite Standartları:  Hareketlilik faaliyetlerini yürüten kurum/kuruluşlar, ortak bir 

Erasmus kalite standartlarına uymakla yükümlüdürler. Standartlar, tüm katılımcılar için iyi bir 

hareketlilik deneyimi ve kaliteli öğrenme çıktıları sağlamak ve Program tarafından finanse 

edilen tüm kurum/kuruluşların Program hedeflerine katkıda bulunmalarını temin etmek için 

vardır. Bir hareketlilik konsorsiyumunda, Erasmus kalite standartları tüm yararlanıcı 

kurum/kuruluşlar (koordinatör ve konsorsiyum üyeleri) tarafından uygulanan faaliyetler için 

geçerlidir. 

Erasmus kuruluşları ağına aktif katılım: Programın amaçlarından biri Avrupa Eğitim Alanının 

gelişimini desteklemektir. Yararlanıcı kurum/kuruluşlar örneğin; diğer ülkelerden katılımcılara 

ev sahipliği yaparak veya Ulusal Ajanslar veya diğer kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen 

iyi uygulamaların değişimi ve diğer irtibat faaliyetlerinde yer alarak, Erasmus ağının aktif 

üyeleri olmaya çalışmalıdır. Deneyimli kurum/kuruluşlar, tavsiye vererek, rehberlik ederek 

veya diğer destek unsurlarıyla, Programda daha az deneyime sahip diğer kurum/kuruluşlarla 

bilgilerini paylaşmalıdır. İlgili durumlarda, yararlanıcı kurum/kuruluşlar katılımcılarını mezun 

faaliyetleri ve ağlarında yer almaları için teşvik etmelidir. 

Erasmus+ Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA122-SCH): Ana Eylem 1 Öğrenme 

Hareketliliği faaliyeti altında "Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği" projeleri, 

öğretmenler ve diğer eğitim personeli ile okul öğrencileri için yurt dışı hareketlilik fırsatları 

sunar. Yurt dışı hareketlilikler personel için işbaşı izleme, öğretme görevlendirmesi, kurs ve 

eğitimler ile öğrenciler için kısa ve uzun dönemli hareketlilik faaliyetleri ve öğrenci gruplarının 

değişimi olmak üzere çeşitli faaliyetleri içerebilir. Ayrıca, yeni dönemde uzman ev sahipliği, 

öğretmen ev sahipliği ve hazırlık ziyareti gibi faaliyetler de desteklenmektedir. 

 

 



 

 

Erasmus+ Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-SCH):  Okul Eğitiminde İşbirliği 

Ortaklıkları ile okul eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların uluslararası işbirliği 

kapasitelerinin artırılması, ortaklık faaliyetleri aracılığıyla deneyimlerin paylaşılması, yenilikçi 

yaklaşım ve uygulamaların karşılıklı transfer edilmesi ve Avrupa düzeyinde eğitim ve öğrenme 

kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Proje çıktı ve sonuçlarının kaliteyi artırıcı, transfer 

edilebilir ve mümkünse disiplinler arası boyutta olması ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 

düzeylerde paylaşılması beklenir. 

Erasmus+ Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-SCH): Ana Eylem 2 İşbirliği için 

Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Küçük Ölçekli Ortaklıklar, küçük ölçekli ve/ya Erasmus+ 

deneyimi az olan ya da hiç olmayan kurum/kuruluşlara ve onların katılımcılarına kurumsal 

kapasiteleri ve deneyimleri doğrultusunda Erasmus+ Programından yararlanma fırsatı sunar. 

İşbirliği Ortaklıklarına nazaran daha kısa süreli ve daha düşük bütçeli olduğu gibi daha basit 

koşullarla Programa ilk kez başvuracaklar için kolaylıklar sağlamaktadır. Küçük Ölçekli 

Ortaklıklar aracılığıyla kurumlar; işbirliği ağları oluşturma, uluslararası kapasitelerini artırma, 

yenilikçi fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşma fırsatı bulacaktır. 

ESC: Avrupa Dayanışma Programı 

ESCO (Avrupa Becerileri, Yeterlilikleri, Nitelikleri ve Mesleklerinin çok dilli sınıflandırması): 

AB işgücü piyasası ve eğitim ve öğretim ile ilgili beceri ve yeterlilikleri, nitelikleri ve meslekleri 

25 Avrupa dilinde tanımlar ve sınıflandırır. Sistem, meslekler, beceriler, yeterlilikler ve 

nitelikler arasındaki ilişkileri gösteren mesleki profiller sağlar. ESCO, açık bir BT formatında 

geliştirilmiştir ve herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir.  

Eş finansman: AB tarafından desteklenen bir projenin maliyetlerinin hangi kısmının yararlanıcı 

tarafından veya AB hibesi dışındaki harici katkılarla karşılanması ilkesidir.  

eTwinning: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler 

sağlayarak Avrupa'daki okullar arası işbirliğini teşvik eder. 

EU LOGIN (Webgate): EU Login (Eski adıyla ECAS olarak bilinen), Avrupa komisyonu kimlik 

tanımlama sistemidir. EU Login; kayıtlı ve yetkili bireysel kullanıcıların bir e-posta adresi ve 

şifre ile Avrupa Komisyonu tarafından kullanılan/geliştirilen bilgi ve iletişim sistemlerinin 

büyük bir kısmına erişimini sağlamaktadır. 

 

 



 

Europass: Avrupa Beceriler Gündeminin bir eylemi olan Europass çevrimiçi platformu, 

bireylere ve kuruluşlara öğrenme fırsatları, yeterlilik çerçeveleri ve nitelikleri, rehberlik, beceri 

zekâsı, öz değerlendirme araçları ve beceri ve niteliklerin dokümantasyonu hakkında web 

tabanlı araçlar öğrenme, istihdam fırsatları ile bağlantılar ve bilgiler sağlar. 

Ev Sahibi Kurum: Ev sahibi ortak kuruluşlar, faaliyetlerinize katılanları ağırlayacak 

kuruluşlardır.  

Gençler: Erasmus + Programı bağlamında, 13 ile 30 yaşları arasındaki bireyleri ifade eder. 

Gönderen kuruluş: Bazı Erasmus + Eylemleri (özellikle hareketlilik Eylemleri) kapsamında 

gönderen kuruluş, bir Erasmus + projesinin bir faaliyetine bir veya daha fazla katılımcı 

gönderen katılımcı kuruluştur. 

Hareketliliği öğrenme: Çalışma, eğitim veya örgün olmayan veya gayri resmi öğrenmeyi 

üstlenmek için, ikamet edilen ülkeden başka bir ülkeye fiziksel olarak taşınmayı içeren ve 

muhtemelen bir sanal katılım süresiyle birleştirilen bir süreyi içeren bir faaliyette yer 

almaktır. Staj, çıraklık, gençlik değişimleri, öğretmenlik veya profesyonel gelişim faaliyetlerine 

katılım şeklinde olabilir ve ev sahibi dilde eğitim gibi hazırlık faaliyetlerinin yanı sıra gönderme, 

alma ve takip faaliyetlerini içerebilir 

Hareketlilik / Öğrenme sözleşmesi: Gönderen ve alan kuruluş ile katılımcı bireyler arasında, 

ilişki düzeyini ve kalitesini sağlamak için hareketlilik döneminin amaçlarını ve içeriğini 

tanımlayan bir anlaşmadır. Ayrıca, alıcı kuruluş tarafından yurtdışında sürenin tanınması için 

temel olarak da kullanılabilir. 

Hareketlilik: Katılımcıların belirli bir süre boyunca başka bir ülkeye eğitim, gönüllülük vb. için 

gitmelerini ifade eder. 

Hayat boyu Öğrenme: Yaşam boyunca gerçekleştirilen tüm genel eğitim, mesleki eğitim ve 

öğretim, yaygın öğrenme ve gayri resmi öğrenmeyi içeren farklı zaman ve farklı yerlerde esnek, 

çeşitli ve kullanılabilir yaşam boyu sürdürülecek olan öğrenme olarak tanımlanabilir. Birey; 

hangi yaşta olursa olsun, eğitim seviyesi ne olursa olsun hayat boyu öğrenmenin bir parçasıdır. 

Hazırlık Ziyareti: Hareketlilik faaliyetlerinin yüksek kalitede hazırlanması ve sağlanması için 

hareketlilik faaliyetlerinin başlamasından önce alıcı kuruluşun ülkesine yapılan ziyaretleri 

kapsar. İdari düzenlemeleri kolaylaştırmak ve ilgili kuruluşlar arasında güven ve anlayış 

oluşturmak için görevleri içerir. Yeni programda hazırlık ziyaretleri dezavantajlı katılımcınız 

varsa ona uygun koşullar sağlanıp sağlanmadığını kontrol ve organize etmek veya uzun süreli 

hareketlilikler için hareketlilik öncesi gerçekleştirebilir. 



 

 

IVET: Temel Mesleki ve Teknik Eğitim 

İlişkili ortaklar: Bunlar, belirli proje görevlerinin / faaliyetlerinin uygulanmasına katkıda 

bulunan veya projenin tanıtımını ve sürdürülebilirliğini destekleyen, ancak sözleşmeye dayalı 

yönetim yönlerinden yararlanıcı olarak kabul edilmeyen ve herhangi bir fon almayan kamu 

veya özel sektörden ortaklardır. Projenin bir parçası olarak program, masraf talep etme veya 

katkı talep etme hakları yoktur.) 

İlk kez başvuran: Bu Program veya önceki program tarafından son yedi yılda desteklenen 

belirli bir eylem türü kapsamında proje koordinatörü (başvuru sahibi) olarak daha önce destek 

almamış herhangi bir kuruluş veya kurum anlamına gelir. 

İş Başı Eğitim (Pratik öğrenme deneyimi): Job Shadowing, ( Çıraklık / Staj / İş Başı Eğitim) 

deneyimli bir çalışanı işinin başında izleme ve gözlemleme imkanı veren bir iş eğitimi türüdür. 

Bu kapsamda öğrenciler, çalışanlar, stajyerler ya da alanı dışında bir işi tanımayı isteyen 

kişiler için Job shadowing oldukça uygundur. İş başı eğitiminde olan kişi, izlediği kişinin her gün 

neler yaptığına dair kapsamlı bilgi elde etme fırsatı yakalar. 

İş temelli öğrenme: Mesleki bağlamda, işyerinde (alternatif eğitim gibi) veya bir mesleki eğitim 

ve öğretim kurumunda görevleri yerine getirerek - ve bunları yansıtarak - bilgi ve becerilerin 

edinilmesini kapsar. 

Karma hareketlilik: Karma hareketlilik; hem fiziki hem de sanal hareketlilikleri kapsayacak 

şekilde planlanan eğitim, öğretim, öğrenim faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. 

Katılımcı kuruluş: Başvuru sahibi veya ortak olarak Erasmus + projesine dahil olan bir kuruluş 

veya gayri resmi gençlik grubudur. 

Katılımcılar: Erasmus + katılımcıları, bir projeye tamamen dahil olan ve katılım maliyetlerini 

(özellikle seyahat ve geçim masraflarını) karşılamaya yönelik Avrupa Birliği hibesinin bir kısmını 

alabilen kişilerdir.  

KOBİ'ler (Küçük ve orta ölçekli işletmeler): 250'den az çalışanı olan ve yıllık cirosu 50 milyon 

Avroyu ve / veya yıllık bilançosu toplamı 43 milyon Avroyu geçmeyen işletmelerdir. 

Konsorsiyum: Bir projeyi veya bir projedeki bir faaliyeti hazırlamak, uygulamak ve takip etmek 

için ekip oluşturan iki veya daha fazla katılımcı kuruluştur. Bir konsorsiyum ulusal (yani aynı 

ülkede kurulmuş kuruluşları içeren) veya uluslararası (farklı ülkelerden katılımcı kuruluşları 

içeren) olabilir. 



 

 

Koordinatör / Koordinatör kuruluş: Ortak kuruluşlardan oluşan bir konsorsiyum adına 

Erasmus + hibesi için başvuran katılımcı bir kuruluştur. Koordinatörün hibe sözleşmesinde 

öngörülen özel yükümlülükleri vardır. 

Kurslar ve eğitim faaliyetleri: Bir öğretmenin, eğitmenin veya diğer personelin mesleki 

yeterliliklerini, bireysel düzeyde belgelenmiş öğrenme çıktıları olan ve profesyonel eğitmenler 

veya diğer kalifiye uzmanlar tarafından yürütülen yapılandırılmış bir öğrenme programı 

aracılığıyla geliştirmeyi amaçlayan faaliyetlerdir. Aktiviteler, sınıfta öğrenme, atölye 

çalışmaları, saha öğrenimi vb. gibi çeşitli şekilde gerçekleştirilebilir. 

Kurumsal: Büyüklüğüne, yasal biçimine veya faaliyet gösterdiği ekonomik sektöre 

bakılmaksızın bir ekonomik faaliyette bulunan herhangi bir teşebbüstür. 

MEÖ: Mesleki Eğitim ve Öğretim 

Meslek profili: Genellikle belirli bir meslekle ilgili olan beceriler, yeterlilikler, bilgiler ve 

niteliklerin tamamıdır. 

Mesleki eğitim ve öğretim (VET): İnsanları belirli mesleklerde veya daha geniş anlamda işgücü 

piyasasında gerekli olan bilgi, uzmanlık, beceri ve / veya yeterliliklerle donatmayı amaçlayan 

eğitim ve öğretimdir. Erasmus + amacıyla, başlangıç veya devam eden mesleki eğitim ve 

öğretime odaklanan projeler Mesleki Eğitim ve Öğretim eylemleri kapsamında uygundur.  

Mesleki eğitim ve öğretimde işbirliği ortaklıkları (KA220-VET): Bu eylem, katılımcı 

kuruluşların uluslararası işbirliği konusunda deneyim kazanmalarına ve kapasitelerini 

güçlendirmelerine, aynı zamanda yüksek kaliteli yenilikçi çıktılar üretmelerine olanak 

tanır. İşbirliği Ortaklıklarının temel amacı, kuruluşların faaliyetlerinin kalitesini ve alaka 

düzeyini artırmalarına, ortak ağlarını geliştirmelerine ve güçlendirmelerine, uluslararası 

düzeyde ortak çalışma kapasitelerini artırmalarına, faaliyetlerinin uluslararasılaşmasını 

artırmalarına ve değişim veya geliştirme yoluyla olanak tanımaktır.  

 

Mesleki eğitim ve öğretimde küçük ölçekli ortaklıklar (KA210-VET): Bu eylem, katılımcı 

kuruluşların uluslararası işbirliği konusunda deneyim kazanmalarını ve kapasitelerini 

güçlendirmelerini sağlar. Küçük ölçekli Ortaklıklar, programa erişimi, okul eğitimi, yetişkin 

eğitimi, mesleki eğitim ve öğretim, eğitim, gençlik ve spor alanlarında ulaşılması zor olan küçük 

ölçekli kurumlar ve bireyler için tasarlanmıştır. 

 



 

Mesleki eğitim ve öğretimde öğrencilerin ve personelin hareketliliği için akredite projeler 

(KA121-VET): Bu eylem, mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) sağlayıcılarını ve MEÖ öğrencileri ve 

personeli için öğrenme hareketliliği etkinlikleri düzenlemek isteyen MEÖ alanında aktif diğer 

kuruluşları destekler. Başvuru sahibi kuruluşlar, MEÖ alanında geçerli bir Erasmus 

akreditasyonuna sahip olmalıdır. 

Mesleki eğitim ve öğretimde öğrencilerin ve personelin hareketliliği için kısa vadeli projeler 

KA122-VET): Bu eylem, mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) sağlayıcılarını ve MEÖ öğrencileri ve 

personeli için öğrenme hareketliliği etkinlikleri düzenlemek isteyen MEÖ alanında aktif diğer 

kuruluşları destekler. 

Mikro kimlik bilgisi: Mikro kimlik bilgisi, şeffaf standartlara ve gereksinimlere göre ve 

değerlendirmeye göre, kısa bir öğrenme deneyiminin ardından bir öğrencinin elde ettiği 

öğrenme çıktılarının tanınmış bir kanıtıdır. Kanıt, hak sahibinin adını, elde edilen öğrenme 

çıktılarını, değerlendirme yöntemini, ödüllendirme kurumunu ve uygun olduğu durumlarda,  

yeterlilikler çerçeve seviyesini ve kazanılan kredileri listeleyen onaylı bir belgede yer alır. Mikro 

kimlik bilgileri öğrenciye aittir, paylaşılabilir, taşınabilir ve daha büyük kimlik bilgileri veya 

nitelikler olarak birleştirilebilir. 

Mobility Tool (Hareketlilik Aracı):  Erasmus+ Programı kapsamındaki hareketlilik projelerine 

yönelik işbirliği, yönetim ve raporlama işlemleri için oluşturulmuş web platformudur. Mobility 

Tool, Avrupa Komisyonu tarafından, Erasmus + Ulusal Ajanslarınca yönetilen Erasmus+ 

Projeleri’nin yararlanıcılarının kullanımı için geliştirilmiştir. 

MOOC: Kitlesel Açık Çevirimiçi Kurs 

MOOC: Tamamen çevrimiçi olarak sunulan bir kurs türü olan "Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs" 

anlamına gelen standlar, herhangi bir maliyet, giriş nitelikleri veya diğer kısıtlamalar olmaksızın 

herkesin erişimine açıktır; katılımcı sayıları genellikle yüksektir. Bu kursların kişisel bileşenleri 

olabilir, örneğin yerel katılımcı toplantılarını ve resmi değerlendirmeyi teşvik etme, ancak 

akran değerlendirmesi, öz değerlendirme ve otomatik derecelendirme kullanma 

eğilimindedir. MOOC'ların belirli sektörlere, hedef gruplara (örneğin mesleki odak, 

öğretmenler, vb.) veya öğretim yöntemlerine odaklanan birçok çeşidi vardır. Erasmus + 

kapsamında finanse edilen MOOC'lar herkese açık olmalı ve hem katılım hem de bitirme 

sertifikası veya rozeti katılımcılar için ücretsizdir. Eğitim kaynakları için açık erişim şartı, 

MOOC'lar ve diğer tam kurslar için de geçerlidir. 

Mücbir sebep: Katılımcının kontrolü dışındaki ve kendi adına hata veya ihmalden 

kaynaklanmayan öngörülemeyen istisnai bir durum veya olay. 



 

OER: Açık Eğitim Kaynakları 

Okul Eğitimi Kurumları: Erken çocukluk eğitimi ve bakımı da dahil olmak üzere, okul 

öncesinden lise eğitimine kadar herhangi bir düzeyde genel, mesleki veya teknik eğitim veren 

kurumlardır. 

Okul eğitiminde öğrencilerin ve personelin hareketliliği için akredite projeler (KA121-SCH): 

Bu eylem, okul öğrencileri ve personeli için öğrenme hareketliliği faaliyetleri düzenlemek 

isteyen okulları ve okul eğitimi alanında aktif olan diğer kuruluşları destekler. 

Organisation ID (OID): Erasmus+ programlarına başvuru sürecinde kullanılan kurum kimlik 

numarasıdır. 2014-2020 yılları arasında kullanılan PIC numarasının yerini 2020 yılından itibaren 

Organisation ID (OID) almıştır. 

 

 

Ortak kuruluş: Bir ortak kuruluş, projeye resmi olarak dahil olan (ortak yararlanıcılar) ancak 

başvuru sahibi rolünü üstlenmeyen bir kuruluştur. 

Ortak Ülkeler: Erasmus + Programına tam olarak katılmayan, ancak Programın belirli 

Eylemlerinde (ortak veya başvuru sahibi olarak) yer alabilen ülkelerdir. 

Ortak Yararlanıcı Kuruluşlar: Birden fazla ortaklı Erasmus projelerinde başvuruyu yapan 

kuruluş dışında diğer ortak kurumlar hibenin ortak yararlanıcı kuruluşları olarak adlandırılırlar. 

Ortaklık: Ortak faaliyetler ve projeler yürütmek için bir grup kurum veya kuruluş arasında 

yapılan bir anlaşmadır. 

Öğrenme çıktıları: Bir öğrencinin bilgi, beceri ve yeterlilik açısından tanımlanan bir öğrenme 

sürecini tamamladıktan sonra ne bildiği, anladığı ve yapabildiğine ilişkin ifadelerdir. 

Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış 

programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, 

ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 

Personel: Profesörler, öğretmenler, eğitmenler, okul liderleri, gençlik çalışanları ve eğitim dışı 

personel dahil olmak üzere, mesleki veya gönüllü olarak eğitim, öğretim veya gençlerin resmi 

olmayan öğrenimine katılan kişilerdir. 

Program Ülkeleri: Erasmus + Programına tam olarak katılan bir Ulusal Ajans kuran AB ülkeleri 

ve AB dışı ülkelerİ kapsamaktadır. 



 

 

Refakatçi: Güvenlik, destek ve yardım sağlamak ve hareketlilik deneyimi sırasında etkili 

öğrenmeyi kolaylaştırmak için bir hareketlilik faaliyetinde katılımcılara (öğrenciler, yetişkin 

öğrenciler veya personel / gençlik çalışanları) eşlik eden kişidir. Daha az fırsatı olan veya reşit 

olmayanlara ve kendi ülkeleri dışında çok az deneyimi olan gençlere refakatçi eşlik edebilir.  

Sanal hareketlilik: E-öğrenme dahil olmak üzere Bilgi ve İletişim Teknolojileri tarafından 

desteklenen, öğretme, eğitim veya öğrenme bağlamında uluslararası, işbirlikçi deneyimleri 

gerçekleştiren veya kolaylaştıran bir dizi etkinliktir. 

SCH: School Education: Okul eğitimi 

School Education Gateway: Okul eğitimi alanındaki politika ve uygulamaları sunan çevrimiçi 

bir platformdur. 

SELFIE for Schools: Okulunuzun öğretim ve öğrenimi desteklemek için dijital teknolojilerin 

nasıl kullanıldığını daha iyi anlamasına yardımcı bir platformdur.                                                                                    

Serbest öğrenme: Resmi olmayan öğrenme, günlük yaşam aktivitelerinde, işte, akranlarla vb. 

öğrenmeyi ifade eder. Esas olarak yaparak öğrenmedir, hedefler, zaman veya öğrenme desteği 

açısından organize edilmemiş veya yapılandırılmamıştır. Gençlik sektöründe, gayri resmi 

öğrenme gençlik girişimlerinde, akran grubu tartışmalarında, gönüllü faaliyetler yoluyla ve 

çeşitli başka durumlarda gerçekleşebilir. 

Sertifika: Erasmus + bağlamında, uygun olduğu hallerde, eğitim, öğretim ve gençlik alanında 

bir öğrenme faaliyetini tamamlamış herhangi bir kişiye verilen bir belgedir. Katılımcının 

faaliyete katılımını ve uygun olduğu hallerde öğrenme çıktılarını onaylamaktadır. 

Son başvuru tarihi: Başvuru formunun uygun sayılması için Ulusal veya Yürütme Ajansına 

sunulması için son tarih. 

Staj (işe yerleştirme): İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu belirli yeterlilikleri elde etmek, iş 

deneyimi kazanmak ve o ülkenin ekonomik ve sosyal kültürünü daha iyi anlamak amacıyla 

başka bir ülkedeki bir işletme veya kuruluşta geçirilen zamandır. 

STK: Sivil Toplum Kuruluşui 

 

 

 



 

 

Sürekli Mesleki ve Teknik Eğitim (cVET):  Avrupa komisyonu belgelerinde temel mesleki 

eğitimini tamamlamış veya aktif çalışan bireylerin mesleki beceri ve işgücü piyasasında 

kullanabilecekleri bilgi ve becerilerini geliştirmelerine veya güncellemelerine, kariyer veya alan 

değişimi için yeni beceriler elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan, belli bir program 

çerçevesinde yapılan nitelikteki eğitim olarak tanımlanmaktadır. 

Şirket: Kooperatif dernekleri dahil medeni veya ticari hukuk kapsamında kurulmuş tüzel kişiler 

ve kar amacı gütmeyenler hariç, kamu veya özel hukuk tarafından yönetilen diğer tüzel 

kişilerdir 

Teklif çağrısı: Belirli bir süre içinde, izlenen hedeflere karşılık gelen ve gerekli koşulları 

karşılayan bir eylem önerisinin sunulması için Komisyon tarafından veya adına yayınlanan 

davettir. Teklif çağrıları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde (C serisi) ve / veya Komisyonun, 

Ulusal veya Yürütme Ajansının ilgili web sitelerinde yayınlanır. 

Temel beceriler: Okuryazarlık, matematik, bilim ve teknoloji; bu beceriler temel yeterliliklere 

dahil edilmiştir. 

Temel Eylem: Mevcut olan Erasmus + fonlarının başlığıdır 

The Erasmus+ Project Results Platform: Erasmus+ kapsamında finanse edilen tüm projelerin 

Avrupa genelinde yaygınlaştırmasını sağlayan bir platformdur. 

TURNA: Elektronik proje yönetim sistemidir. Türkiye Ulusal Ajansı'nın proje başvurularının 
alınması ve yönetilmesinde kullanılır. 
 
Tüzel Kişi Atanmış Temsilci (LEAR): Katılımcı Kaydındaki bir kuruluşun doğrulanmasına paralel 

olarak, yasal temsilcisi / temsilcileri bir Tüzel Kişi Atanmış Temsilci (LEAR) atamalıdır. Komisyon 

tarafından onaylandıktan sonra LEAR şunları yapmak için yetkilendirilecektir: Organizasyonla 

ilgili yasal ve finansal bilgileri yönetmek, kuruluştaki kişilerin erişim haklarını yönetmek,  (ancak 

proje düzeyinde değil) fonlama ve İhale Portalı aracılığıyla hibe sözleşmelerini ('Yasal İmza 

Sahipleri' - LSIGN) veya finansal tabloları ('Mali İmza Sahipleri' - FSIGN) elektronik olarak 

imzalamak için kuruluşun temsilcilerini atamak. LEAR doğrulaması için tüm adımlar Funding & 

Tenders Portal'da açıklanmıştır. 

UA: Ulusal Ajans 

Ulusal Ajans: Belirli bir ülkede Erasmus + yöneten organizasyondur. 

 



 

 

Uluslararası: Erasmus + bağlamında, en az bir Program Ülkesini ve en az bir Ortak Ülkeyi içeren 

herhangi bir eylemle ilgilidir. 

Ulus Ötesi: Erasmus + bağlamında, aksi belirtilmedikçe, en az iki Program Ülkesini içeren 

herhangi bir faaliyeti kapsar. 

Uzaktan Eğitim: Her türlü iletişim teknolojileri kullanılarak zaman ve mekân bağımsız olarak 

insanların eğitim almalarının sağlanmasıdır. 

VET: Mesleki Eğitim ve Öğretim 

Yaralanıcı Kuruluşlar: Bir proje Erasmus + hibesi için onaylandığında, başvuran kuruluş projeyi 

seçen Ulusal veya Yürütme Ajansı ile bir sözleşme imzalayarak yararlanıcı kuruluş olur. Başvuru 

diğer katılımcı kuruluşlar adına yapılmışsa, ortaklar hibenin ortak yararlanıcıları olabilir.  

Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir 

kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte 

çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama 

etkinliklerinin bütününü ifade eder. 

Yeşil Beceriler: Sürdürülebilir tarım, toprak koruma, enerji kullanımı ve atık azaltma gibi genel 

olabilecek veya yenilenebilir enerji hakkında bilgi gibi daha teknik olabilecek düşük karbonlu 

ekonomiye geçiş için temel becerileri ifade eder.  

Yeşil Seyahat: Yeşil seyahat, seyahatin ana kısmı için otobüs, tren veya toplu taşıma gibi düşük 

emisyonlu ulaşım araçlarının tercih edilmesi anlamına gelir.  

Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-ADU):  

Bu eylem, katılımcı kuruluşların uluslararası işbirliği konusunda deneyim kazanmalarına ve 

kapasitelerini güçlendirmelerine, aynı zamanda yüksek kaliteli yenilikçi çıktılar üretmelerine 

olanak tanır. İşbirliği Ortaklıklarının temel amacı, kuruluşların faaliyetlerinin kalitesini ve alaka 

düzeyini artırmalarına, ortak ağlarını geliştirmelerine ve güçlendirmelerine, ulus ötesi düzeyde 

ortak çalışma kapasitelerini artırmalarına, faaliyetlerinin uluslararasılaşmasını artırmalarına ve 

değişim veya geliştirme yoluyla olanak tanımaktır." 

 

 



 

Yetişkin Eğitiminde Öğrencilerin ve Personelin Hareketliliği için Akredite Projeler                

(KA121-ADU): Bu eylem, yetişkin eğitimi personeli için öğrenme hareketliliği faaliyetleri 

düzenlemek isteyen yetişkin eğitimi sağlayıcılarını ve yetişkin eğitimi alanında aktif olan diğer 

kuruluşları destekler. Başvuru sahibi kuruluşlar, yetişkin eğitimi alanında geçerli bir Erasmus 

akreditasyonuna sahip olmalıdır. 

 

 

Yetişkin Eğitiminde Öğrenicilerin ve Personelin Hareketliliği için Kısa Vadeli Projeler  (KA122-

ADU): Bu eylem, yetişkin eğitimi personeli için öğrenme hareketliliği faaliyetleri düzenlemek 

isteyen yetişkin eğitimi sağlayıcılarını ve yetişkin eğitimi alanında aktif olan diğer kuruluşları 

destekler. 

YOU: Youth Education/Gençlik eğitimi 

Yumuşak (Enine, yaşam) Beceriler: Eleştirel düşünme, meraklı ve yaratıcı olma, inisiyatif alma, 

sorunları çözme ve işbirliği içinde çalışma, çok kültürlü ve disiplinler arası bir ortamda verimli 

bir şekilde iletişim kurabilme, bağlama uyum sağlama ve stres ve belirsizlikle baş edebilme 

becerisini içerir. Bu beceriler, temel yeterliliklerin bir parçasıdır. 

 

Faydalanılan Linkler: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-d/glossary-terms-common-terms_en 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-d/glossary-terms-common-terms_en

