


 

 

GİRİŞ 

 
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021-2027 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı 

kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansına Erasmus Akreditasyon Belgesi almak için 

başvuru yapmıştır. Başvurumuz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarılı bulunmuş ve 

Müdürlüğümüz Erasmus Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitimi Alanlarında Erasmus+ 

Akredite Kurum onayı almıştır. 

Bu rehber, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus Akreditasyonu kapsamında 

Okul Eğitimi, alanında okul ve kurumlarımız tarafından yapılacak öğrenci, öğrenici ve 

personel hareketliliği başvuruları ve değerlendirme süreci hakkında bilgileri 

içermektedir. 

Kurumlarımızın başvuru yapmadan önce rehberi dikkatlice okumaları ve başvurularını 

rehberde belirtilen usullere uygun olarak gerçekleştirmeleri, başvurularının başarılı 

olması açısından büyük önem arz etmektedir. 

Başvuru Rehberi yanında, Erasmus+ Programının (2021-2027) politika hedefleri, 

öncelikleri, gerçekleştirilebilecek diğer faaliyet türleri ve diğer hususlar hakkında Teklif 

Çağrısı ve Program Rehberi mutlaka incelenmelidir. 

 

Erasmus Akreditasyonu Nedir? 

 

Erasmus Akreditasyonu, Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim alanlarında 

sınır ötesi değişim ve işbirliği yapmak isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. Erasmus 

Akreditasyonunun genel hedefi; Avrupa öğretim ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi 

amacıyla içerme, çeşitlilik, hoşgörü̈ ve demokratik katılım değerlerinin teşvik edilmesi  ile 

Avrupa mirası ve çeşitlilikteki zenginlik hakkında bilgi edinmek ve Avrupa genelinde 

profesyonel ağlarının geliştirilmesini desteklemektir. 

Akreditasyon belgesi; eğitim kurumlarının proje başvurularını kolaylaştırmaya, yüksek 

öğretim kurumlarının bir araya gelerek işbirliği yapmalarına ve gençlik alanındaki 

kurum ve kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı kapsamında proje başvurusu 

yapabilmelerine imkân tanır. 

Erasmus+ Akredite Kurumu olarak Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal 

Ajansı tarafından finanse edilen Ana Eylem 1 fırsatlarına daha basitleştirilmiş erişim 

elde edecektir. İlgili alanda basitleştirilmiş yıllık finansman çağrılarına, akredite projeler 

sunacaktır. Bu projeler, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okul ve 

kurumlarımızın Batman Uluslararasılaşma Stratejik Planı hedef ve stratejilerine katkı 

sağlayacak hareketlilik başvuruları yapmalarına fırsat sağlamaktadır. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_en.pdf


Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Okul Eğitimi 
Akreditasyonuna Okul / Kurumlar Nasıl Dahil Olabilir? 

 
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında bu 

fırsatlardan yararlanmak isteyen okul ve kurumlarımız, Avrupa Komisyonu tarafından 

yayınlanan Erasmus+ Program Rehberi’nde yayınlanan usul / esasları ve Batman 

MEM tarafından hazırlanan Batman MEM Erasmus+Akreditasyon Programı 2021 Çağrı 

Dönemi Başvuru Rehberini esas alarak Müdürlüğümüze hareketlilik başvurularını 

sunabilirler. Müdürlüğümüzce kurulan komisyon tarafından yapılacak uzman 

değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunan okullar, konsorsiyum üyesi olarak 

sundukları başvuruların içeriğine göre personel ve öğrenci hareketlilik fırsatlarından 

yararlanabilirler. 

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: 

 

Kapsayıcılık ve çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerini teşvik etmek 

Ortak Avrupa mirası ve çeşitliliği hakkında bilgiyi teşvik etmek 

Avrupa çapında profesyonel ağların gelişimini desteklemek 

 

2. Okul eğitiminde öğretme ve öğrenmenin kalitesini şu yollarla artırmak: 

Öğretmenlerin, okul liderlerinin ve diğer okul personelinin mesleki gelişimini desteklemek 

Yeni teknolojilerin ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik etmek 

Okullarda dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini geliştirmek 

Öğretim ve okul gelişiminde en iyi uygulamaların paylaşımını ve transferini desteklemek 

 

3. Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına aşağıdakiler yoluyla katkıda bulunmak: 

Okulların sınır ötesi değişim ve işbirliğine girme ve yüksekkaliteli hareketlilik projeleri 

yürütme kapasitesini artırmak 

Okul eğitimindeki herhangi bir öğrenci için öğrenme hareketliliğini gerçekçi bir olasılık 

haline getirmek 

Yurtdışındaki hareketlilik dönemlerinde öğrencilerin ve personelin öğrenme sonuçlarının 

tanınmasını teşvik etmek 



OKUL EĞİTİMİ ALANINDA ERASMUS AKREDİTASYONU 

AKTİVİTE TÜRLERİ 
 
 

  
 

 

 

 

İşbaşı Gözlem (2-60gün) 

Öğretmen Görevlendirme (2-365gün) 

Kurslar ve eğitim (2-30) 

 
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. 

 

 
Hareketlilik 

Türleri 

1. Personel Hareketliliği 

 
Uygun 

Katılımcılar 

Batman ili genelinde Müdürlüğümüze bağlı resmi okul öncesi, ilköğretim veya 

ortaöğretim düzeyinde genel eğitim veren okullarda görev yapan yönetici ve 

öğretmenler, 

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan, okul eğitiminden sorumlu 

yöneticiler veya personel, 

Katılımcıların gönderen kuruluşun personeli olması gerekmektedir. 

(Meslek Liseleri hariç) 

Uygun yerler 
 

Aktivitelerin yurtdışında bir Program Ülkesinde gerçekleşmesi gerekir. 

 

 
 

Başvuru Kuralları 

Hareketlilikler kategorisinde bulunan sekiz alt program türünden 

okul/kurumun ihtiyaçlarına uygun en fazla üç seçenek işaretlenebilir. 

Kurumların mutlaka bir OID numaralarının olması gerekmektedir. 

Konsorsiyum kabul beyannamesi kurumun yasal temsilcisi tarafından 

imzalanıp bir nüshası milli eğitim müdürlüğümüze gönderilecektir. 

 

 
Öncelikler 

 Dezavantajlı bölgelerde bulunan okullara , 

 Dezavantajlı bölgelerde bulunan devamsızlık oranı yüksek veya erken okul 

terki riski taşıyan öğrenci sayısı yüksek olan okullara, 

 Proje okulu olan liselere , 

 Daha önce herhangi bir Erasmus programına katılmamış olan okullara, 

konsorsiyum faaliyetlerinden öncelikli olarak yararlanmasını sağlamak amacıyla 

değerlendirme aşamasında ek puan verilmek suretiyle öncelik verilecektir. 



 
 

 

 

 

 

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği – Kurs ve Eğitim Öncelik Konuları 

 
Okul ve kurumlarımızın, Okul Eğitimi başvuru formunda Kurslar ve Eğitimler başlığı altında 

verilen kurslardan seçmelidirler. 

 

Yeni Nesil Öğretmen Araçları(Web 2.0 araçları) 

Dijital Eğitim İçeriği Geliştirme 

FCL Geleceğin Sınıf Laboratuvarları 

Digital Alanda Yabancı Dil Öğretimi 

Uzaktan Eğitim Pedagojisi ve Metodolojisinin Geliştirilmesi 

Hibrit Eğitim Metodolojileri 

Dijital Storytelling(öykülemenin farklı derslere entegrasyonu) 

Yenilikçi ve Alternatif Öğretim Modelleri 

Dil eğitiminde Oyunlaştırma 

STEAM 

Flipped Clasroom 

Yabancı Dil Eğitiminde Yenilikçi yaklaşımlar 

Öğretmen Dil Yeterliliğini geliştirme 

Montessori 

Okul dışı aktivitelerin derse entegrasyonu(outdoor activities) 

Yabancı Dil Metodoloji Kurslarına katılım 

İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi 

Koçluk 

Liderlik 

Kapsayıcı eğitim ve okulu erken bırakma ile mücadele 

Erken Okul Terki 

 Özel öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin içermesi 

 BIT ve yeni teknolojilerin eğitim ve öğretime entegre 

etmek 

 Akran Zorbalığı 

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği – Kurs ve 

Eğitim Öncelik Konuları 



OKUL EĞİTİMİ ALANINDA ERASMUS AKREDİTASYONU 

AKTİVİTE TÜRLERİ 
 
 

 

 

 

 

Hareketlilik 

Türleri 

 Okul öğrencilerinin grup hareketliliği (2-30 gün, grup başına en az iki öğrenci) 

Öğrencilerin kısa süreli öğrenmehareketliliği (10-29 gün) 

Öğrencilerin uzun vadeli öğrenmehareketliliği (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 grup hareketliliği: Gönderen okuldan bir grup öğrencinin, başka bir 

ülkedeki akranlarıyla birlikte öğrenerek 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 yurtdışında 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 okulda okumak 

veya yurt dışındaki başka bir ilgili kuruluşta staj yapmak için yurtdışında bir süre 

geçirebilirler. Her katılımcı için bireysel bir öğrenme programı tanımlanmalıdır. Tüm 

katılımcılara zorunlu ayrılış öncesi eğitim verilecektir. 

 

Uygun 

Katılımcılar 

 Öğrenci hareketlilikleri sadece ortaokul ve lise öğrencilerimiz için 

gerçekleştirilebilecektir. 

Katılımcıların gönderen kuruluşun öğrencisi olması gerekmektedir. 

 

 
Uygun yerler 

 Faaliyetler, yurtdışında 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 

Kurumunun merkezinde gerçekleşebilir. Etkinlik yeri ne olursa olsun, etkinlik en az iki 

Program ülkesinden öğrencileri içermelidir. 

 

 
Başvuru Kuralları 

 Okul öğrencilerinin grup hareketlilikleri kapsamında akış başına 2-10 öğrenci katılabilir. 

Okul öğrencilerinin grup hareketliliğini ortaokullar ve liseler seçebilir. 

(Okulöncesi ve ilkokul öğrencileri hareketliliklere katılamaz. ) 

Okul öğrencilerinin kısa süreli öğrenim hareketliliğini liseler seçebilir. 

(Okulöncesi ve ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılamaz) 

Okul öğrencilerinin uzun süreli öğrenim hareketliliğini liseler seçebilir. 

Okulöncesi ve ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılamaz) 

 

 
Öncelikler 

 
 Dezavantajlı bölgelerde bulunan okullara , 

 Dezavantajlı bölgelerde bulunan devamsızlık oranı yüksek veya erken okul terki 

riski taşıyan öğrenci sayısı yüksek olan okullara, 

 Proje okulu olan liselere , 

 Daha önce herhangi bir Erasmus programına katılmamış olan okullara, 
konsorsiyum faaliyetlerinden öncelikli olarak yararlanmasını sağlamak amacıyla 
değerlendirme aşamasında ek puan verilmek suretiyle öncelik verilecektir 

2. Öğrenci Hareketliliği 



OKUL EĞİTİMİ ALANINDA ERASMUS AKREDİTASYONU 

AKTİVİTE TÜRLERİ 
 
 

 

 

 

 

 

 
Hareketlilik 

Türleri 

 Davetli uzmanlar(2-60 gün) 

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, 

yurtdışında 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 başvuru yapılabilir.) 

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, 

daha az 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. 

 

  
 

  
  

Hazırlık ziyaretleri hareketlilikler kapsamında planlanabilir ancak 

gerekçelendirmesi yapılmalıdır. 

Hazırlık ziyaretleri uzun süreli öğrenci hareketlilikleri, İşbaşı Gözlem ve 

Öğretmen Görevlendirmesi hareketliliklerinden önce gerçekleştirilmelidir. 

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

 

Başvuru Kuralları 

Davetli uzmanlar, başka bir program ülkesinden okul eğitiminde ilgili 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. 

 
 

Uygun 

Katılımcılar 

3. Diğer Aktiviteler 



UYARILAR 
 

Batman İl Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus Okul Eğitimi Programına Mesleki Eğitim veren okul ve 

kurumlar başvuru yapamaz. 

 

Konsorsiyumda ortak olarak seçilecek okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler kendi aralarında da puan 

sıralamasına alınacaktır. 

 

Konsorsiyumda hangi okul seviyesinden kaç okul dahil edileceği bütçeye göre değişeceği için kesin bir 

rakam verememekle beraber, yapılacak başvuruların da kalitesi ile alakalı bir şekilde 

 

İlkokulların konsorsiyum içerisindeki oranı % 20-25 

Ortaokulların konsorsiyum içerisindeki oranı % 30-40 

Liselerin konsorsiyum içerisindeki oranı % 35-45 

 

Yurt dışı hareketlilik süresince, planlanan tüm eğitim faaliyetleri için Türkçe rehber hizmeti 

sunulmayacaktır. Eğitimlerin dili İngilizce olacaktır. 

 

Hareketlilikler kategorisinde bulunan sekiz alt program türünden okul/kurumun ihtiyaçlarına uygun en 

fazla üç seçenek işaretlenebilir. 

 

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ kapsamında , “Kurslar ve eğitimler” seçilmiş ise belirtilen kurslardan en 

fazla 2 kurs seçilebilir. 

 

Öğrenci hareketlilikleri sadece ortaokul ve lise öğrencilerimiz için gerçekleştirilebilecektir. 
 

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ kapsamında, “Okul öğrencilerinin grup hareketliliğini” ortaokullar ve liseler 

seçebilir. (Okulöncesi ve ilkokullar seçemez) 

 

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ kapsamında, “Okul öğrencilerinin kısa süreli öğrenim hareketliliğini” liselerin 

seçmesi önerilir. (Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulların seçmesi önerilmez.) 

 

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ kapsamında “Okul öğrencilerinin uzun süreli öğrenim hareketliliğini” liseler 

seçebilir. (Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulların seçemez.) 

 Kurumların OID numarası nasıl alacakları ile ilgili bilgilendirme aşağıdaki linkte yer alacaktır. 

 
 

          Not:  Başvurular için Batman Akreditasyon Portalına  

 

       https://batmanarge.meb.gov.tr/ 

      adresinden ulaşabilirsiniz. 
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