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ERASMUS AKREDİTASYONU 
NEDİR?

Erasmus+ Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği için Erasmus+
Akreditasyonu, kurum ve kuruluşlara Erasmus Programına uzun süreli olarak
katılabilme ve yurtdışı hareketlilik faaliyetleri için düzenli olarak hibe desteği
alabilme fırsatı sunar.

Kurumlar akreditasyon için başvuruda bulunur ve kabul alırsa 2021-2027
dönemi için yıllık hibe talebi yapabilir ve hibe alabilir. Bu kapsamda
Müdürlüğümüz tarafından Okul Eğitimi kurumlarına yurtdışı faaliyetlerinden
faydalanma fırsatı sağlanacaktır.



HEDEFLERİMİZ
1. Yabancı dil becerilerinin arttırılarak dil öğrenimi ve dil çeşitliliğinin geliştirilmesi
2. Eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların etkin ve yaygın biçimde kullanılmasının ve bilgi

teknolojilerinden yararlanılmasından sağlanması
3. Yenilikçi yöntem ve tekniklerin eğitimde kullanımının teşvik edilmesi, kişisel ve mesleki

gelişimin desteklenmesi
4. STEM eğitimi ile, problemlerin çözümüne disiplinler arası bakış açısıyla yaklaşılması
5. Öğrenme süreçlerinde robotik kodlama, yapay zeka ve kod okuryazarlığı bilincinin

oluşturulması
6. Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile Bilim Sanat Merkezleri ve müzeler gibi okul dışı

öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili
kullanılması

7. Kapsayıcılık, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerinin teşvik edilerek kapsayıcı ve
eşitlikçi eğitim anlayışının benimsenmesi



FAALİYETLERİMİZ
Personel (staff) Hareketliliği
 İşbaşında öğrenme (job shadowing) (2-60 gün)
 Öğretmenlik ve eğitmenlik görevlendirmeleri (2-365 gün)
 Kurslar ve eğitim (2-30 gün)

Öğrenci (learner) Hareketliliği
 Öğrenci Grup Hareketliliği (2 ila 30 gün)
 Kısa Dönem Öğrenci Hareketliliği (10 ila 29 gün)
 Uzun Dönem Öğrenci Hareketliliği (30 ila 365 gün)

Diğer Faaliyetler
 Uzmanların davet edilmesi (2-60 gün)
 Öğretmen ve eğitmen eğitimine ev sahipliği yapma (10-365 gün)
 Hazırlık ziyaretleri



NASIL BAŞVURU YAPILIR?



NASIL BAŞVURU YAPILIR?



















Yanlış Örnek: Uzaktan eğitim süreçlerinde yaygın olarak kullanılmak zorunda olan dijital
yeterlilikler konusunda karşılaşılan problemler, öğretmenlerimizin istek ve ihtiyaçları, eğitim
öğretim süreçlerinde ortaya çıkan eksiklikler/problemler tespit etmek amacıyla öğrenci ve
öğretmenlerimizden alınan veriler doğrultusunda belirlenmiştir. Öğrencilerimizin dijital
yeterliliklerinin düşük olması yenilikleri ve teknolojik imkanları verimsiz kullanmaya, öğretmenlerin
de öğrencilerin yetersizliğinden kaynaklı süreç değiştirme yoluna gitmemelerine neden olmaktadır.
Öğretmenlerimizin kişisel motivasyonunu artırmak ve yenilikçi yöntem ve tekniklerin
kullanılmasında güçlük çekmekteyiz.

 Öğretmen/Öğrenci/Veli İhtiyaç Belirme Anketi
 Sayısal veriler
 Stratejik Plan (GZFT Analizi)
 Kurul/Zümre Toplantıları
 Rehberlik Servisi
 Disiplin Kurulu



Yanlış Örnek: Dijital ve uzaktan eğitim becerilerinin geliştirilmesi ile öğrencilerin bilgiye daha
kolay ve en etkili yoldan ulaşması sağlanacaktır.
Ayrıca yenilikçi yöntem ve teknikleri öğrenerek ve uygulayarak hem öğretmen becerilerini
geliştireceğiz hem de öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayacağız.
Son olarak kapsayıcı eğitim-öğretim ve rehberlik hizmeti faaliyetlerini arttırarak hem
dezavantajlı öğrencilerinin eğitim-öğretim sürecine etkin katılımlarını sağlamak hem de tüm
öğrencilerin bu süreçten maksimum verim almasını hedeflemekteyiz.

 Hedeflerinizi özelden genele doğru sıralayabilirsiniz 
 Hedeflerinize sayısal değerler ekleyebilirsiniz.
 Hedeflerinizi madde madde yazabilirsiniz.
 Yukarıda seçmiş olduğunuz ihtiyaçlara yönelik hedefler yazmalısınız.
 Hedeflerinizi tek cümle ile belirtmeyiniz. 



Yanlış Örnek: Öğretmen ve öğrencilere yönelik anketler düzenleyerek süreç değerlendirilebilir.
Ayrıca öğretmenler yeni uygulama yöntemleriyle (quizzes, kahoot vb.)öğrencilere istedikleri
konuda sınavlar hazırlayarak öğrenci başarısını ölçerken aynı zamanda öğrencilerdeki ilgiyi de
gözlemleyebilir. Ayrıca öğretmenlerin ürettikleri materyalleri eba eğitim ve bilişim ağı üzerinden
öğretmen ve öğrencilerle paylaşıp yaygınlaştırmasını gözlemleyebiliriz. Online veya okul
ortamında yapılan seminerlerle örnek çalışmalar sergilenip ödüllendirme yapılabilir.

 Öğretmen/Öğrenci/Veli Memnuniyet Anketleri
 Ön test-Son Test 
 Mülakatlar
 Yapılandırılmış/Yarı-yapılandırılmış görüşmeler
 Pilot Çalışma (Deney/Kontrol Grupları)
 Sınav Sonuçları/Deneme Sınav Sonuçları
 Rehberlik Servisi/Disiplin Kurulu Verileri







Yanlış Örnek 1:Eğitimin Yıldızları HOPO (2 adet başvuruda bulunuldu)
Okulumuzda öykü ve resim yarışmaları aktif olarak yapılmaktadır. Okulumuz öğrencileri halk
oyunları kursu almaktadır. Bu dönemde resim kursu alacaklardır. Ayrıca okulumuzda çocuk
kulupleri ve İYEP çalışmaları yapılmaktadır.
Yanlış Örnek 2: Okulumuzda etwinning projeleri yürütülmektedir.
Daha önceki yıllarda okulumuzda göçmen öğrenciler ile ilgili Erasmus+ proje başvuru yapılmıştır.

 Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyeler, STK’lar gibi kurum ve kuruluşların bünyesinde yerel 
düzeyde düzenlenen yarışma, proje, etkinlikler vs. ayrıntılı bir şekilde açıklamanız gerekmektedir.



Yanlış Örnek 1: TÜBİTAK 2204-A Liselerarası Proje yarışmalarında bir kez Erzurum Bölge
Birinciliği, 2 kez Erzurum Bölge İkinciliği gibi bölgesel bazda alınmış derecelerimiz,
Her yıl başvurusu yapılan ve gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı çalışmalarımız
yapılmaktadır.

Yanlış Örnek 2: Tübitak 2204-A kategorisinde 4 adet proje yürütülmektedir.

 Ulusal düzeyde yürütülen yarışma, proje, etkinlik vs. ayrıntılı bir şekilde açıklamanız gerekmektedir.
 TÜBİTAK projeleri
 SABANCI Vakfı’nın her yıl düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Yarışması
 Bakanlık, STK’lar, Dernekler, Sendikalar vs. tarafından  düzenlenen ulusal düzeydeki yarışmalar



 Eğer son 3 yıl içerisinde Erasmus projesi yürütmüşseniz;
Projenin/Projelerin referans numarasını, Başlığını, Konusunu ve Süresini içeren bilgileri
yazmanız gerekmektedir.



Yanlış Örnek 1:Okulumuzda şimdiye kadar 4 tane e twinnig projesi yürütüldü şu anda
da 1 tane yürütülmektedir.

Yanlış Örnek 2: Evet dört öğretmen tarafından projeler yürütülmeltedir.

 Okulunuz bu portala kaç yılından itibaren kayıtlıdır?
 Kaç öğretmenininiz bu portala kayıtlıdır?
 Kaç öğretmeniniz proje yapmaktadır/yapmıştır? (Hangi yıllar arasında, başlığı, ortak sayısı 

ve konusu nedir?)
 Proje yürütmeyen diğer aktif öğretmenlerin portalda yaptığı çalışmalar nelerdir?



Yanlış Örnek 1: Ulusal Kalite etiketi alınmıştır.
Yanlış Örnek 2: Bu yıl okul olarak eTwinning Ulusal Kalite Etiketi aldık.
Yanlış Örnek 3: 2020 yılında eTwinning faaliyetleri kapsamında yapılan başarılı
çalışmalarından dolayı okulumuz Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştır.

 Öğretmen ismi - Hangi yıllar arasında - Proje adı - Proje Konusu - Ulusal/Avrupa Etiketi
 Projede kaç öğrenci görev almıştır? Kaç öğrenci bu proje kapsamında etiket almıştır?



Örnek 1: Bu portallarda çok aktif değiliz. Birkaç kez bilgi almak için giriş yapımıştır.

Örnek 2: Erasmus+ Project Results Platform, School Education Gateway, European
Schoolnet uluslararası eğitim ağları eğitim ve kursların takibi ve proje örneklerinin
incelenmesi için kullanılmaktadır.

 En az 2 platformdan kullanım amaçlarıyla birlikte detaylı bir şekilde bahsetmeniz 
gerekmektedir.



Örnek 1: öncelikle uygulanabilirlik konusunda bir süzgeçten geçirmek gerekir. bazı uygulamaları
olduğu gibi alıp uygulayabilirken bazılarını okulumuzun/öğrencimizin yapısına göre değiştirerek
uygulayabiliriz.
Örnek 2: İLK OLARAK ÜNİTE KONULARINA UYGUN OLARAK ETKİNLİKLERİN YILLIK PLANA ENTEGRASYONUNU SAĞLAYACAK
BİR PROJE EKİBİ KURARIM. PLANLADIĞIM YIL İÇİNDEKİ FAALİYETLERİN İŞLENME SÜRECİNİ DENETLEYEBİLECEK BİR
DENETLEME EKİBİ KURARIM. ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DİJİTAL VE REEL ORTEAMDA PAYLAŞIMINI SAĞLAYACAK
YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETİ DÜZENLERİM. DÜZENLİ OLARAK PAYLAŞIM TOPLANTILARI YAPARIM.

 Ders planlarına entegre ederek ders içi faaliyetlerde uygulama
 Okul Stratejik Planı, kulüp çalışmaları ile okul kültürü oluşturma
 Öğretmen eğitimleri/ İzleme –Değerlendirme Ekibinin Kurulması
 Öğretmen-Öğrenci-Veli işbirliğinin güçlendirilerek sürece tüm paydaşların dahil edilmesi



Örnek 1: Kurum içerisinde dijital ortamarda (WhatsApp,İnstagram,Facebook,Eba vb.), 
okul sitesinde ve okul panolarında çalışmaları görsel olarak sergileme ve duyurular 
hazırlama.

Örnek 2: Okul sitesinde ve okulun sosyal medya hesaplarında ayrıca okul dergisi ve yerel 
gazetelerde yayınlanacak. Bu faaliyetlerle ilgili okul bülteni hazırlanacak.

 Okul Panoları
 Okul içi Bilgilendirme Toplantıları /Seminerler/Atölye Çalışmaları
 Veli Toplantıları 
 Okul genelinde Kermes/Yarışma/Tiyatro/Sergi vs.
 Okul Gazetesi/Dergisi



 Okulunuzda yürütülen yerel, ulusal ve uluslararası projeleri ve projelerde görev alan 
öğretmen çeşitliliğinizden bahsetmeniz ve bu anlamda okulunuzdaki  proje kültürünü 
ayrıntılı bir şekilde açıklamanız gerekmektedir.

Yanlış Örnek 1: Evet. Yürüttüğümüz e -twinning projeleri ve yapmak istediğimiz 
Erasmus projesi için okulumuzda görev almak isteyen istekli öğretmenler yer 
almaktadır.

Yanlış Örnek 2: Kurumumuz personeli, kendilerini geliştirmeye son derece istekli olup 
çağın yeni yöntem ve tekniklerini deneyimleyerek bunları öğrenciler ve veliler için 
kullanmaya çalışan öğretmenlerden oluşmaktadır.



Yanlış Örnek: Proje konsorsiyum komitesinin üyeleri ,resmi ortaklık anlaşması aracılığıyla projeye dahil
olacaklar. İmzalar atıldıktan sonra hedef, proje sonuçlarının sistem ve uygulamaların içine dahil edilmesidir;
örneğin bu sonuçların öğretim / eğitim araçları için tanınması veya onaylanması şeklinde olabilir. Bu
nedenle politika oluşturma düzeyine katılım sonuçların sürdürülebilirliği açısından hayati önem
taşımaktadır. Bu kapsamda elde edilen sonuçlar rapor haline getirilerek Milli Eğitim Bakanlığı ile
paylaşılacaktır. Yaygınlaştırma çalışmaları; Web sitesi, seminer/konferans/sergi/yarışma organizasyonları,
basın bültenleri, makaleler, ilgili hedef gruplara yönelik toplantılar, basılı – görsel materyaller hazırlanması
şeklinde etkinlikler yapılacaktır.

 Okul Web sitesi/Sosyal Medya Hesapları
 Broşür/Afiş
 Diğer okullara bilgilendirme toplantıları
 Hizmet içi Faaliyet 
 İl genelinde Kermes/Yarışma/Tiyatro/Sergi vs.
 Yerel Basın (Gazete/Radyo/TV)



Örnek 1: Evet. Şu ana dek yürütülmüş ve yürütülmekte olan projelerde ekip çalışmasının en
güzel örnekleri yaşanmıştır. Gerek hazırlık ,gerekse proje yürütme aşamasında ekibimiz,
öğretmenlerimiz uyum içinde çalışmış ve çalışmaktadır.

Örnek 2: Bir önceki sorunda da paylaştığımız gibi hali hazırda proje yönetiminde ekip
çalışması uygulanmaktadır.

 Ekip çalışmasıyla yaptığınız çalışmalardan bahsetmeniz gerekmektedir.
 Kermes, Sergi, Tiyatro/sinema faaliyetleri, Şiir dinletisi, Piknik faaliyetleri,Okur-Yazar 

buluşmaları, TÜBİTAK 4006 Projeleri,Erasmus projeleri… vs.





TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERASMUS OKUL EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KATILIMINIZ İÇİN

TEŞEKKÜR EDERİZ

Bu sunu, 2023 Okul Eğitimi Erasmus Akreditasyonu kapsamında başvuru yapacak kurumlara rehberlik yapmak ve destek 
vermek amacıyla 2 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı için hazırlanmıştır. Sununun içinde verilen yanlış 
örnekler önceki yıllarda başvuru yapan farklı okulların cevapları arasından tesadüfi olarak değiştirilmeden alınmıştır.
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