
 

 

 

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ UYGUNLUK KRİTERLERİ 

 
Uygun Faaliyetler  

Okul eğitimi alanındaki bir proje aşağıdaki faaliyetlerden bir ya da daha fazlasını kapsamalıdır:  

 Öğretim görevlendirmeleri  

 Personel eğitimi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uygun katılımcı 
kurum/kuruluşlar  
 
 
 
 
 

Öğretim görevlendirmeleri: 
Gönderen ve ev sahibi kurumlar okullar olmalıdır. ( ör. Okul öncesi eğitimden lise seviyesine 
kadar her seviyede genel, mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar)36.  
Personel eğitimi: 
Gönderen kurum bir okul olmalıdır. 
Ev sahibi kurum ise  

o Bir okul; ya da  
o İş piyasasında ya da eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu 

kuruluşu ya da özel kuruluş. Örneğin;  

-    Mesleki eğitim ya da yetişkin eğitimi veren okul/enstitü/eğitim merkezi 

     -     Yüksek öğretim kurumu  

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

-    Ticaret odaları, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, iş 
dünyasının sosyal ortağı ya da diğer temsilcisi  

-    Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu 

-    Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, sivil toplum kuruluşu  

-    Araştırma enstitüsü 

-    Vakıf 

-    Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir 
kurum/kuruluş 

-    Mesleki eğitim ve öğretim ya da kurslar veren bir kurum/kuruluş olabilir.  

Ulusal hareketlilik konsorsiyumu tarafından sunulan başvurular için; 

Koordinatör kurum: 

o Yerel ya da bölgesel bir okul otoritesi; ya da  
o Okul koordinasyon birimi37 olabilir.  

Konsorsiyuma dahil olan diğer kurum/kuruluşlar okullardan seçilmelidir. 
Katılımcı kurum/kuruluşların her biri Program Ülkelerinden birinde bulunmalıdır.  

 
Kimler başvurabilir? 
 

Personelini yurt dışına gönderen bir okul (bireysel başvuru); 
 Ulusal hareketlilik konsorsiyumu koordinatörü (konsorsiyum başvurusu)  

Bireyler doğrudan hibe başvurusunda bulunamaz.  

 
Katılımcı kurum/kuruluş 
sayısı 
 

Bir hareketlilik faaliyeti ulusötesidir ve farklı ülkelerden en az iki katılımcı kurum/kuruluş içermelidir 

(en az bir Gönderen ve en az bir Ev Sahibi kurum/kuruluş). Ev sahibi kurum/kuruluşların hibe 

başvurusunda tanımlanmasına gerek yoktur.  

Ulusal hareketlilik konsorsiyum tarafından sunulan projelerde ise, konsorsiyum üyelerinin hepsi aynı 

Program Ülkesinden olmak zorundadır ve hibe başvurusu sırasında tanımlanması gerekmektedir. 

Bir konsorsiyum en az üç kurum/kuruluştan oluşmalıdır ( koordinatör ve an az iki okul olmak üzere). 

Konsorsiyumdaki okulların, konsorsiyum koordinatörü kurum/kuruluş ile kurumsal bir bağı olması 

gerekmektedir.  

  
Proje süresi 
 

1 ya da 2 yıl. Başvuru sahibi, başvuru aşamasında, proje amacını ve planlanan faaliyetlerin 
türünü göz önüne alarak,  süreyi belirlemelidir.  

 
Faaliyet süresi  
 

 
2 gün ile 2 ay arası, seyahat günleri hariç.  

1 

 

 

 

                                                           
36 Her ülkenin uygun okul listesine bakınız. Daha fazla bilgi için, ülkenizdeki Ulusal Ajans ile bağlantıya geçiniz. 
37 Her ülkenin uygun kurum/kuruluş listesine bakınız. Daha fazla bilgi için, ülkenizdeki Ulusal Ajans ile bağlantıya geçiniz. 



 

 

 

 

Faaliyetin 
gerçekleştirileceği 
yer(ler)  

Hareketlilik faaliyetleri yurtdışında başka bir Program Ülkesi’nde gerçekleştirilmelidir.  

 
Uygun katılımcılar  
 

Gönderen okul(larda) çalışan okul eğitimden sorumlu personel ( öğretim görevlisi ya da öğretim 
görevlisi olmayan, okul yöneticileri, müdürleri, vb.) ve gönderen okul(ların) stratejik gelişim 
sürecine dahil olan diğer eğitim personeli (okul müfettişleri, rehber öğretmenler, eğitim 
danışmanları, psikologlar, vb.). 

Başvurunun  
yapılacağı yer 
 

 
Başvuru sahibi kurum/kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansı.  

Başvurunun son teslim 
tarihi  

Başvuru sahipleri, aynı yılın Haziran ayının 1’nde başlayacak projeler için yaptıkları hibe 
başvurusunu 4 Mart saat 12:00’ye (Brüksel saatiyle öğle vakti) kadar teslim etmelidir.  

 
Nasıl başvurulur? 
 

 
Nasıl başvuru yapılacağına ilişkin detaylar için lütfen bu Rehber’in C kısmını inceleyiniz.  

Diğer kriterler  Bir kurum/kuruluş ya da ulusal hareketlilik konsorsiyumu her dönem için sadece bir başvuru 
yapabilir. Konsorsiyum koordinatörü ise aynı anda başvuru yapan birkaç farklı konsorsiyumu 
koordine edebilir.  


