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AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların
Değişimi İçin İşbirliği
•Stratejik Ortaklıklar-Eğitim, Öğretim ve Gençlik
Alanında
•Bilgi Ortaklıkları
•Sektörel Beceri Ortaklıkları
•Yüksek Öğretimde Kapasite Geliştirme
•Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların
Değişimi İçin İşbirliği
Beklenti:
•Katılımcı kuruluşlar, politika sistemleri, kişiler üzerinde
pozitif ve uzun vadeli etkiler;
•Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi
ve/veya uygulanması

AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların
Değişimi İçin İşbirliği
• Katılımcı kurumlara etkisi:
– Hedef gruplarına yönelik yenilikçi yaklaşımları desteklemeli:
örn. bireyin ihtiyaç ve beklentilerine odaklı daha cazip eğitim-öğretim
programları, yeterliliklerin tanınması ve onaylanması süreçlerinin
geliştirilmesi, BIT metodolojilerinin kullanımın yaygınlaştırılması gibi,
– Daha dinamik, modern, şeffaf ve profesyonel kurumsal ortamı
desteklemeli
– AB ve Uluslararası düzeyde çalışmak için mesleki profesyonelliğin ve
kapasitenin artırılmasına katkıda bulunmalı

AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların
Değişimi İçin İşbirliği
•

Kişilere etkisi:
- Daha yüksek inisiyatif ve girişimcilik duygusu
- Yabancı dillerde daha yüksek yetkinlik
- İstihdam edilebilirlik açısından daha iyi beceri seviyeleri ve yeni iş
yaratılması (sosyal girişimcilik dâhil)
- Avrupa ve ötesindeki beceri ve yeterliliklerin daha iyi kavranması ve
tanınması
- Mesleki gelişim konusunda daha fazla fırsat…

AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların
Değişimi İçin İşbirliği
•

Sisteme etkisi:
- İşgücü piyasasının ihtiyaçları ve sunduğu fırsatlar ile daha uyumlu
eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin yanı sıra iş dünyası ve
toplum ile daha sıkı bağlar

- Temel ve çapraz becerilerin (özellikle girişimcilik, dil yeterlilikleri ve
dijital beceriler) sağlanması ve değerlendirilmesinde iyileşme
- Öğretme, öğrenme ve değerlendirmeye destek amacıyla
yeterlilikleri, yeterlilik bileşenlerini ve müfredatı tanımlarken,
öğrenme çıktılarının kullanımının teşvik edilmesi
- Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin BİT’leri ve açık eğitim
kaynaklarını daha stratejik ve entegre şekilde kullanması;

Stratejik Ortaklık Nedir?

Stratejik Ortaklıklar, yenilikçi deneyimlerin
geliştirilmesi, transferi ve/veya uygulanması ile Avrupa
düzeyinde eşli öğrenme (peer-learning) ve deneyimlerin
paylaşımını amaçlayan projelerdir.

Stratejik Ortaklık

Yatay Öncelikler
• Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi ve öğrenci odaklı
pedagojik yöntemler kullanarak temel ve çapraz becerilerin
geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması,
• Eğitimcilerin/gençlik çalışanlarının eğitim yöntemlerini güçlendirmek
için yeni yaklaşımlar geliştirmek, onları mümkün olan en iyi
yeterliliklerle donatmak,
• Eğitim, öğretim, öğrenim ve gençlik çalışmalarının çeşitli
düzeylerinde, dijital entegrasyonu artırma; açık eğitim kaynakları
vasıtasıyla öğrenimi teşvik ve bu kaynaklara erişimi kolaylaştırma, çok
dilli kaynaklar; BİT bazlı eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarını ve
değerlendirme yöntemlerini destekleme,

Stratejik Ortaklık

Yatay Öncelikler
• Avrupa yeterlilik ve beceri alanının gelişmesine katkıda bulunma:
yaygın ve sargın öğrenmenin onaylanmasını ve tanınmasını sağlayan
ve bu eğitim alanları arasında geçirgenliği artıran projeleri
destekleyerek AB ve ulusal tanıma, onaylama araçları arasında uyumu
artırma;
• Dezavantajlı (daha az öğrenme imkanlarına sahip ve engellilerinde
dahil olduğu) öğrenicileri etkileyen öğrenme çıktılarındaki eşitsizliği
azaltmayı ve onları eğitimden iş dünyasına girişi kolaylaştırmayı
hedefleyen yenilikçi projeleri destekleme,
• Kamu harcamalarının ve eğitim, öğretim, gençlik çalışmalarına yapılan
yatırımların etkinliğini arttırma ve değerlendirmek için yenilikçi
yaklaşımların ve araçların kullanımını destekleme (kamu-özel
ortaklığı, maliyet paylaşımı gibi)

Stratejik Ortaklık
•

Mesleki
Eğitim
Öncelikleri
İş dünyası ve eğitim kurumları arasında güçlü ortaklıklara dayanan iş tabanlı
öğrenme (Çıraklık ve ikili öğrenme modellerini de içeren) ile Mesleki Eğitimde
yüksek kalitenin geliştirilmesini destekleme,

• Sosyal ortaklar, kalkınma ajansları, ticaret odaları ile Mesleki Eğitim
sağlayıcıları arasında kurulacak güçlü-kalıcı ortaklıklar vasıtasıyla eş zamanlı
müfredat ve uygulama uyumuyla ekonomik sektördeki açıkları ve
uyumsuzlukları azaltma ve Mesleki Eğitimle ilgili emek piyasasını
güçlendirme,
• ECVET ve EQAVET tavsiyelerinin ulusal düzeyde akıcı ve tutarlı uygulanması
suretiyle Mesleki Eğitim sistemleri arasında karşılıklı güven ve şeffaflığı
artırma,
• Kolay erişilebilir ve kariyer odaklı sürekli Mesleki Eğitimi teşvik,
• İş tabanlı öğrenme, okul öğretmenleri ile şirket eğitmenleri arasında ortaklıklar
ve şirket eğitmenlerinin eğitimine odaklanılarak ortaklıklar kurulmasını,
öğretmen ve eğiticilerin beceri ve yeterliliklerini geliştirilmesini teşvik etme.

Stratejik Ortaklık- Hangi Faaliyetler? (Genel)
•

Uygulama değişimleri yoluyla kurumlar arasında işbirliğini güçlendirme,

•

Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların uygulanması ve/veya test
edilmesi ve geliştirilmesini teşvik eden faaliyetler,

•

Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla kazanılan bilgi, beceri ve yeterliliklerin
onaylanması ve tanınmasını kolaylaştıran faaliyetler,

•

Eğitim, öğretim ve gençlik sistemleri ile bunların yerel ve bölgesel faaliyetlerle
bütünleşmesini sağlayan, teşvik eden bölgesel otoriteler arasında işbirliği faaliyetleri,

•

Marjinalleşmiş toplumlarda eğitimde ırkçılık ve ayrımcılık ile mücadeleyi de içeren,
engellilerin ve özel ihtiyaç sahibi bireylerin eğitimlerini tamamlamalarını ve emek
piyasasına geçişlerini kolaylaştıran aktiviteler,

•

öğrenme ortamında eşitlik, çeşitlilik ve katılım problemleri ile mücadele için eğitim ve
öğretim mesleklerinde daha iyi hazırlık ve dağılımı hedefleyen faaliyetler,

•

Farklı ülkelerden iki ya da daha fazla genç grubunun ortaklaşa yürüttüğü aktif
vatandaşlık ve girişimciliği teşvik etmek için girişimci aklı ve becerileri güçlendiren
ulusötesi girişimler

Stratejik Ortaklık - Hangi Faaliyetler?
Mesleki Eğitim:
–Yenilikçi uygulamaları test etmek, geliştirmek, uyarlamak,

–Beceri ve yeterliliklerin AB doğrulama araçlarının kullanılması suretiyle
ulusal düzeyde tanınması ve belgelendirilmesinin kolaylaştırılması; Önceki
öğrenmelerinin tanınması da dâhil olmak üzere, Mesleki Eğitim ve
Öğretim öğrencilerine ve mezunlarına esnek yollar geliştirilmesi,
–Mesleki Eğitim ve Öğretim sunanlar tarafından kredi transferi (ECVET)
ve kalite güvencesinin (EQAVET) uygulanması.

Stratejik Ortaklık- Başvuru
•

Kimler başvurabilir? Program ülkelerindeki ilgili tüzel kişiliği haiz tüm kurum/kuruluşlar

•

Kimler ortak olabilir? Başvurabilen kurumlar + rehberde belirtilen ‘ortak’ ülkelerdeki ilgili
kurum/kuruluşlar *
– Yükseköğretim kurumu
– Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden üst
orta eğitime kadar her seviyede)
– STK’lar
– KOBİ’ler
– Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu
– Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak
üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
– Yaygın, sargın eğitim ile kazanılan beceri ve yetenekleri onaylayan, sertifikalandıran
kurumlar
– Şirketlerarası bir eğitim merkezi
– Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler
– Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum

Stratejik Ortaklık - Kriterler
• Ortak sayısı: En az üç program ülkesinden üç ortak
• Son başvuru tarihi: 31 Mart 2015 / 12:00 (Brüksel saati)
• Proje Süresi: Ortaklık Projeleri için 2 ila 3 Yıl

• Başvuru konsorsiyum adına başvuran kurumun ülkesindeki ulusal
ajansa yapılmalı

Stratejik Ortaklık -Başvuru
• Online Başvuru Yönteminin İzlenmesi:
– ECAS'a giriş ve kayıt olunması (tüm kurumlar):
• PIC numarası alınması
• Tüzel Kişilik Belgesi
• Finansal Yeterlilik Belgesi

– Başvuru formunun ekleri ile yüklenmesi (sadece başvuran
kurum)
• Ortakların yetki belgesi
• Doğruluk Bildirimi
• 60.000 € üzeri bilanço vb.
• Faaliyet tablosu/zaman çizelgesi

Stratejik Ortaklık Proje Puanlama
İlgililik
30 Puan

Proje Tasarım ve
Uygulama Kalitesi
20 Puan

Proje Ekibinin Kalitesi/
İşbirliği Düzenlemeleri
20 Puan

Etki / Yaygınlaştırma
30 Puan

AB düzeyinde
artı katkı

Genel proje
aşamalarının
kalitesi

Tamamlayıcı
ortaklık profili

Proje çıktılarının
kalite kontrolü

Program amaçları
ve öncelikleri

Projenin kendi iç
uyumu
Kalite kontrol

Sorumluluk
paylaşımı
İyi iletişim ve
iletişim kanalları

Katılımcılara,
kuruluşlara vb.
etkiler

İhtiyaç analizigerçekçi amaçlar

Fizibilite

Farklı eğitim
alanları (varsa)

Yayım ,dağıtım ve
paylaşım

Yenilikçi, yaratıcı,
tamamlayıcı konu

Fayda maliyet
analizi

Yeni katılımcılar

Sürdürülebilirlik

Eğitim, öğretim
faaliyeti

Ortak ülke (varsa)

Stratejik Ortaklık - Bütçe
• Azami bütçe ne kadardır?
2 yıllık projelerde 300.000 €, üç yıllık projelerde 450.000 €
(Yıllık en fazla 150.000 €)
• Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir?
1. Proje yönetimi ve uygulama
2. Ulusötesi proje toplantıları
3. Fikri çıktılar
4. Çoğaltıcı etkinlikler
5. İstisnai giderler
6. Özel ihtiyaç desteği
7. Ulusötesi eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri

Stratejik Ortaklık - Bütçe
1. Proje yönetimi ve uygulama
- Planlama, koordinasyon, ortaklar arası iletişim
- Küçük ölçekli eğitim, öğretim, öğrenim materyalleri, araçları
- Sanal işbirliği ve yerel proje aktiviteleri (öğrenicilerle sınıf
çalışmaları, proje kapsamındaki eğitim/öğretim aktivitelerinin
organizasyonu ve rehberliği)
- Yaygınlaştırma (broşür, el ilanı)

•
•

Koordinatör Kuruluş için aylık 500 €
Ortak Kuruluş için aylık 250 €
– Birim Maliyet (Unit Cost)
– En fazla aylık 2750 €

Stratejik Ortaklık - Bütçe
2. Ulusötesi proje toplantıları:
– Uygulama ve koordinasyon amaçlı,
– Proje ortakları arasında ve ev sahipliğinde
– Seyahat ve harcırah giderlerine katkı
•Birim Maliyet
•100-1999 km arası 575 € / 2000 km üzeri 760 €
•En fazla senelik 23.000 €

Stratejik Ortaklık - Bütçe
2. Ulusötesi proje toplantıları:
Yararlanıcı, katılımcı ve toplantı sayısı anlamında ihtiyacını
gerekçelendirmeli ve mesafe bandı esasına göre ücret talep
etmelidir.
Ulusötesi proje toplantılarına katılan kişilerin kurumla resmi
bağlantısı olmalıdır.

Stratejik Ortaklık - Bütçe
3. Fikri çıktılar:
Fikri çıktılara, somut ürünlere ulaşılabilmesi için personel
gideri
(çıktı: müfredat, pedagojik malzemeler, Açık Eğitim Kaynakları, BT
araçları, analizler, araştırmalar, eşli öğrenme yöntemleri vb.)

•Birim Maliyet
•Personel giderleri tablosu
•Çıktılar bu türden bir hibe desteğine hak kazanacak
(geniş kitlelerin kullanabileceği, etkisi yüksek) nitelik ve
nicelikte olmalıdır.

Stratejik Ortaklık - Bütçe
4. Çoğaltıcı etkinlikler:
Fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan
ulusal ve Ulusötesi konferanslar/ seminerler/ etkinlikler
Yararlanıcının yerleşik olduğu program ülkesinde yapılabilir.
Koşul: Fikri çıktısı olması gerekir.

• Birim maliyet
• Yerel katılımcı 100 €/uluslararası katılımcı 200 €
(katılımcı: üçüncü kurum/kuruluşlardan katılım sağlayacak kişi sayısı)

• En fazla 30.000 €

Stratejik Ortaklık - Bütçe
5. İstisnai giderler:
• Geçerli harcamanın %75’i
• Ortaklar tarafından sunulamayan hizmetler ve ekipmanlar
• Proje başına en fazla 50.000 €
• Gerçek maliyet

Stratejik Ortaklık - Bütçe
6. Özel ihtiyaç desteği:
• Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ilave harcamalar
• Gerçek maliyet

Stratejik Ortaklık – Bütçe-Opsiyonel
Ulusötesi eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri (Hedef ve
sonuçlara ulaşmak için gerekli olmalı ve başvuru formunda
gerekçelendirilmelidir):
– Uzun dönem öğretim veya eğitim görevlendirmeleri (2- 12 ay)
– Kısa dönem ortak personel eğitim etkinlikleri (5 gün- 2 ay)
– Öğrencilerin karma hareketliliği (5 gün- 2 ay)
Hibe:
–Seyahat (100-1999 km 275 €, 2000 km- 360 €)
–Harcırah ( kalış sürelerine değişiklik gösterir. Bkz. program
rehberi)
–Dil Desteği (uzun dönem)

Stratejik Ortaklık - Mesleki Eğitim
Örnek Proje:
YARATICILIK VE YENİLİK
Proje sahibi: Küçük ölçekli işletme
Amaç: Kurumsal gelişimi ve ürün yaratmayı kolaylaştıran metodolojiler,
araçlar ve kavramlar transfer edip uygulamak suretiyle küçük işletmelerin
içinde yaratıcı ve yenilikçi bir kültürün yayılmasını desteklemektedir
Çıktı: Eylem planları
Çıktı niteliği: Başarı vakalarının eski analizlerine ve metodolojilere
dayanır. Yaratıcılık ve yenilik geliştirme ile ilgili özel olarak tasarlanmıştır.
Ortak kurumlar: Yaratıcı sektörler, yükseköğretim kurumları, küçük ve orta
ölçekli işletmeleri, işveren derneklerini, ticaret, sanayi veya esnaf odaları

Stratejik Ortaklık - Mesleki Eğitim
Örnek Proje:
AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI (OER)
Proje sahibi: İtfaiye
Amaç: Yanan binaların içinde kritik durumlarda ne yapılması gerektiği
üzerine özel olarak gelişmiş metodoloji ve teknolojiye dayalı tasarlanan
uygulamalı bir eğitim ile ölümcül kazaları engellenebilir.
Çıktı: e-öğrenme programı
Çıktı niteliği: Erken ve etkin bir acil durum müdahale kapasitesi
oluşturmak amacıyla yangınla mücadele stratejisi ve taktikleri içerir ve
tamamlayıcı niteliktedir. E-öğrenme uygulamalı alıştırmalarla
birleştirilmiştir.
Ortak kurumlar: Yangın ve kurtarma hizmetleri, kamu güvenliğinden
sorumlu kamu kuruluşları, mesleki eğitim ve öğretim

