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1. Qzet ve Zaman <;izelgesi 

Avrupa Egitim Vakfl (ETF), Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Karadag, 
Sirbistan ve TOrkiye'de mesleki egitim ve ogretim ogretmen ve egiticilerinin SOrekli Mesleki 
Geli~imlerinin (SMG) planlanmasl, uygulanmasl, degerlendirilmesi ve yayglnla~tlnlmasl ile 
ilgili projeleri belirlemeyi planlamaktadlr. Bu ornek projeler, bu konudaki ulusal politikalann 
uygulanmaslna katklda bulunacak ve politika geli!?tirme sorec,;:lerine ivme kazandlracaktlr. 

1.1. Qzet Bilgiler 

Avrupa Egitim Vakfl (ETF) Avrupa Birligi'nin merkezi Italya Torino'da olan bir ajansldlr. 
Be!?eri sermayenin geli!?tirilmesi ile ilgili AB'nin uzmanhk merkezi olarak ETF, AB'nin dl!? 
ili!?kiler politikasl c,;:erc,;:evesinde, 29 ortak Olkede mesleki egitim ve ogretim alanlndaki 
reformlan ve I!? piyasalannl desteklemektedir. 

Bu proje teklif c,;:agnsl, "Oc,;: Yllhk eylem plan!: SEET bolgesinde (Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Makedonya, Kosova, Karadag, Sirbistan ve TOrkiye) Mesleki Egitim ve Ogretim Ogretmen ve 
Egiticilerinin SOrekli Mesleki Geli!?iminin SMG" bir parc,;:asldlr. SOrekli mesleki geli!?im kavraml 
Avrupa Komisyonu, ETF ve diger uluslararasl kurulu!?lar taraflndan tOm Olkelerde egitirn ve 
ogretim sistemlerinin ba!?anslnl arttlrma konusunda onemli bir strateji olarak belirlenmi!?tir. 
Olkeler eger yeni mOfredatl etkili bir !?ekilde uygulayacaksa ve verilen egitim-ogretim 
hizmetinin ogrencilerin, egitim alan ki!?ilerin ve i!?verenlerin ihtiyac,;:lanna cevap verdiginden 
emin olmak istiyorlarsa SOrekli Mesleki Geli!?im gereklidir: Ogretmenlerden ve egitim alan 
ki!?ilerden her gec,;:en gOn artan bir !?ekilde yeni egitimbilimlerinden yararlanmalan, yeni 
yetkinlikler ogretmeleri, c,;:ah!?ma arkada!?lanyla ve i!?verenlerle daha yakln c,;:ah!?malan ve yeni 
teknolojileri mOmkOn oldugu kadar c,;:ok kullanmalan beklenmektedir. SMG'nin en etkili 
bic,;:imleri (ornegin mentorIOklkoc,;:lukldan!!?manhk, sonuc,;: c,;:lkarma, dijital ogrenme, gozlem ve 
geri bildirim) ite ilgUi yol gosterici uluslararasl ara!?tlrmalar bulunmaktadlr. 

Avrupa Birligine Oye Olkeler ile Avrupah ortak OIkeler baglamlnda mesleki geli!?im Avrupa 
Komisyonu ic,;:in yOksek derecede oneme haiz bir politika onceligidir. Haziran 2015'te Riga'da 
ilan edilen 2015-2020 Orta Vadeli Gostergelerin biri Mesleki Egitim ve Ogretim Ogretmen ve 
Egiticilerinin Mesleki Geli!?imidir. IPA II Programl kapsamlnda Avrupa Birligi, katlhm oncesi 



durumda olan Olkelerde ve aday Olkelerde mesleki geli§imin iyile§tirilmesini desteklemeyi 

hedeflemektedi r 

1.1.1 SMG iyin arz ve talebin e~le~tirilmesi 

ETF 2015 Ylhnda yedi Olkede mesleki egitim ve ogretirn ogretmen ve egiticilerinin sOrekli 
mesleki geli§imi ile ilgili arz ve talebin e§le§tirilmesini koordine etmi§tir. Yapllan c;ah§ma, 
bo§luklan belirlemek ve arz ve talebin daha iyi e§le§tirilmesi ic;in politika belirleme sOrec;lerine 
ivme kazandlrmak amaclyla masa ba§1 ara§tlrma da dahil olmak Ozere payda§larla 
mOlakatlar ve ogretmen ve egiticilerin katlldlgl bir ara§tlrmaYI ic;ermektedir. Su e§le§tirme 
raporlart ETF'in SMG Virtual Platformunda (Sanal Platform) (CTRL+tlklayarak ac;abilirsiniz) 

bulunabilir. 

1.1.2 Bolgesel ve ulusal politika a91 kurma 

ETF'in amaci ogretmen ve egiticilerin sOrekli mesleki geli§imleri ile ilgili olarak uygulanan 
politikalardan istifade etme ve politika ge\i§tirmeyi desteklemektir. 12-15 Mart 2015'te 
Selgrad'da yapllan bir c;ah§ma, politika ve uygulamamn geli§tirilmesi, onceliklerin 
belirlenmesi ve daha kapsamh bilgi birikimi ve uygulama ic;in flrsatlann ke§fedilmesi konulan 

hakklnda bilgi payla§lmml desteklemi§tir. 2015 Yilt sonbahar aylannda e§le§tirme 
c;ah§malanndan elde edilen bulgulartn gozden gec;irilmesi ve bu bulgulann politika geli§tirme 
ve ornek projelere uygunlugunun belirlenmesi amaclyla tOm katlhmcl Olkelerde ulusal 
dOzeyde c;ah§taylar dOzenlenmi§tir. Su c;ah§taylarla ilgili aynntlh bilgilere ETF'in Sanal 
Platformundan ula§llabilir. 

1.1.3 Ornek projeler 

ETF, 2015-2016'da SEET bolgesinde hibe ve uzmanhk destegi ile destekledigi yedi ornek 
proje belirlemi§tir. Su projelerle ilgili modOller, materyaller ve devam eden raporlama sOreci 
ile ilgUi aynntlh bilgilere ETF'in Sanal Platformundan ula§llabilir. 

Su ornek projeler SMG politikalartnln ulusal ve bolgesel dOzeylerde uygulanmaslna ivme 

kazandlracak ve uygun olan yerlerde bu projelerin tekrarlanmaslnl veya yayglnla§maslnl 
te§vik edecektir. Su ornek projelerde yapllan c;alt§malar mesleki topluluklar tarafmdan 
yayglnla§tlrllacak ve her bir proje degerlendirilecektir. 

1.2. Ama91ar ve beklenen 91ktllar 

1.2.1 Amaylar 

ETF mevcut projelerin yam slra a§aglda veriten ve her bir proje taraflndan yerine getirilmesi 

gereken amac;lara katklda bulunacak 7 adet ornek proje belirlemeyi planlamaktadlr: 

• 	 Mesleki Egitim ve Ogretim (MEO) ogretmen ve egiticilerinin SOrekli Mesleki 
Geli§imleri (SMG) ile ilgili ulusal politikalann uygulanmaslnl desteklemek ve bu 
politikalara ivme kazandlrmak, 

• 	 Kurumiann ve bireylerin, Mesleki Egitim ve Ogretim (MEO) ogretmen ve egiticilerine 
yOksek kaliteli SOrekli Mesleki Geli§im imkanlart sunma kapasitelerini geli§tirmek. 

• 	 SOrekli Mesleki Geli§imi destekleyen uygulaYlcl/pratisyen aglan olu§turmak, 

• 	 SOrekli Mesleki Geli§ime katkl saglayan kurumlar/kurulu§lar araslnda ortakhk kurmak, 



• 	 SOrekli Mesleki Geli~im alanlndaki ba~anh giri~imlerin aYnilannin tekrarlanmaslnl 
veya bunlann yogaltllmaSln1 desteklemek, 

Avrupa Egitim Vakfl, yukanda bahsedilen hedeflere ula~abilmek iyin yok ye~itli projelerin 
yapllabilecegini kabul etmektedir. Bunlardan bazllanna a~agldakiler ornek verilebilir: 

• 	 Mesleki Egitim ve Ogretim (MEO) ogretmenlerinin gozleinlenmesi ve geli~imleri iyin 
ogretmenlerin ve mentorlerin (danl~man) yeti~tirilmesi, 

• 	 Mesleki Egitim ve Ogretim (MEO) ogretmenlerinin desteklenmesi iyin mentorlerin 
veya e-mentorlerin yeti~tirilmesi, 

• 	 Belirli meslek alanlannda veya sektorlerde (yiyecek iyecek hizmetleri, slhhi tesisat vb. 
gibi) uzmanla~ma Ozerine egitime odaklanan mesleki geli~im, 

• 	 SOrekli Mesleki Geli~im iyin modOI tasanml, ornegin, ogretmen ve egiticilerin meslek 
standartlannln uygulanmasl desteklemek amaclyla, 

• 	 MOfredat geli~tirme veya ogretim materyalleri, ders planlan geli~tirmek amaclyla okul 
tabanh veya sektor tabanh taklmlar halinde yah~acak ogretmenlerin yeti~tirilmesi, 

• 	 1~letmelerle yah~acak ogretmen ve egiticilerin yeti~tirilmesi veya bunlann i~yeri ve i~ 
uygulamalan bilgilerinin gOncelienmesi, 

• 	 Yeni egitimbilimleri ile egitim, ornegin proje yah~maSI, dijital ve i~yeri tabanh 

yakla~lmlar, 


• 	 Mesleki geli~im ba~anlannln daha fazla tanlnmaSI, ornegin akreditasyon, 

• 	 Mesleki egitim ve ogretim okullan dl~lnda da mesleki geli~imin desteklenmesi, 

ornegin egitim merkezlerinde veya ~irketlerde. 


1.2.2 Clktllar 

Beklenen ylktl(lar) projenin tasanmlna gore ye~itli ~ekillerde olabilir. Her bir proje Ek A'da 
veri len ~ablon kullanllarak ilgili ylktllan belirtmelidir. Bununla birlikte, bu ylktllar a~agldaki 
ylktl tOrlerinden bir veya daha fazlaslnl iyerebilir: 

1. 	 SOrekli Mesleki Geli~imi destekleyecek araylar veya rehberlik faaliyetleri. Ornegin, 
kllavuzlar, kalite kriterleri gibi. 

2. 	 Mesleki egitim ve ogretim ogretmenleri ve egiticileri veya ogretmen egiticileri veya 
egitici egitmenleri iyin SOrekli Mesleki Geli~im (SMG) faaliyetleri, ornegin, a 
okulu/okullan taraflndan b kurumundaki/alanlndaki ogretmenlere x saat sOrekli 
mesleki geli~irn verilmesi. 

3. 	 SMG iyin ogrenme kazanlmlan hedefleyen modOlier ve programlar, bunlann yanl 
Slra, bu kazanlmlann ve ilgili materyallerin dagltlml/yayglnla~tlnlmasl iyin ilgili planlar, 

4. 	 SOrekli Mesleki Geli~imin sistematik olarak sagianmasini destekleyecek araylar, 

ornegin, ogretim programlannln veya bu program Ian sunanlann ba~vurularlyla birlikte 
akredite edilmesi ile ilgili kriterler ve i~lemler, ornegin, x kurum/kurulu~u taraflndan 
verilen y programlannln akredite edilmesi, 



5. 	 SMG alanlnda iyi uygulama orneklerinin geli~tirilmesine, payla~llmaslna, 
denenmesine ve uyarlanmaslna imkan saglayacak aglar veya toplantllar (Mesleki 

egitim ve ogretim ogretmenleri ve egiticileri, ogretmen egiticileri, egiticiler ve egitici 
egitmenleri ic;in), ornegin, belirli bir meslek sektorunde c;ah~an ogretmenler, egiticiler 
ve egitmenler ic;in pedagojik ve mesleki becerilerini guncellemelerini saglayacak bir 
dizi c;ah~tay veya konferans duzenlenmesi. 

Surdurulebilirligi desteklemek amaclyla, proje tekliflerinde, mumkun olan yerlerde, proje 
sOresi ic;erisinde sonuc;lanacak C;lktllar ile takip eden 12 ay ic;erisinde sonuc;lanacak C;lktllar 

belirtilmelidir. 

1.3. istenen projeler ve ilgili faaliyetler 

Yedi farkh Ulkede uygulanmak uzere ETF projeler belirleyecektir. ETF her bir ulkede 2017 
Ylhnda uygulanacak yedi projeyi 2016 Ylh ic;erisinde sec;meyi planlamaktadlr. 

Bir ulke ile ilgili olarak bir kurum/kurulu~ bir veya birden fazla alternatif proje sunabilir - ki bu 
durumda birden fazla proje ba~vurusu yapllmahdlr. Aynca birden fazla ulke ic;in proje 
ba~vurusu yapmak veya bir ortakhkla baglantlh olan ulusal bir ornek projeyi ba~ka bir ulke ile 
ilgili bir proje ile ili~kilendirmek mumkundur. 

Buna ek olarak ETF ihale sureci yoluyla 'Ornek Proje Destek Ortagl' rolunu ustlenmek 
(izere bir kurum/kurulu, belirleyecektir - bu kurum/kurulu, a,agldaki faaliyetleri 
yerine getiren ve a,agldaki gostergeleri sunan ornek proje ekiplerini yonetecek ve bu 
ekiplere destek saglayacaktlr: 

F aaliyetler: 

1. 	 2017 Ylh Ocak ayl ic;erisinde faaliyetlerin ba~lama hazlrhklannda ornek projelerin ve 
ileti~im planlannln geli~tirilmesinde onemli aktorlerle birlikte hareket edilmesi, 

2. 	 Proje lideri ve ortak kurum/kurulu~lardan diger ana aktorler ile duzenli baglantl 
kurarak proje C;lktllan ve faaliyetlerinin ba~anh bir ~ekilde teslim edilmesini saglamak 
ic;in ETF ile i~birligi ic;erisinde ornek projelerin uygulanmaslnln, izlenmesinin ve 
degerlendirilmesinin desteklenmesi, 

3. 	 ETF ile muzakere edilen ve mutablk kallnan belirlenmi~ ihtiyac;lara gore ornek 
projelerdeki onemli aktorlerin kapasitelerinin geli~tirilmesi, 

4. 	 ETF'in sanal platformunun ve diger uygun medyanln kullamml yoluyla ornek 
projelerin C;lktllannln, elde edilen deneyimlerin ve iyi uygulama orneklerinin yaYllmasl 

Gostergeler 

1. 	 Ornek projelerin onemli aktorleri ile mutablk kahnarak yedi ornek projenin tamaml 
ic;in bir ileti~im planlnl da ic;eren proje planlan, 

2. 	 Arnavutluk, Sosna Hersek, Makedonya, Kosova, Karadag, Sirbistan ve Turkiye'de 

yapllan ornek projelerin uygulanmasl ile ilgili olarak Avrupa Egitim Vakfl'na (ETF) 
ayhk rap~r verilmesi (e-posta, telefon ve!veya Skype ile) 



3. 	 Her bir proje i9in proje web sitesinde ve ETF web sitesinde ayhk gOnceliemeler, 
ornegin, faaliyetlerin tanlmlan ile 9lktllar, fotograflar, dokOmanlar vb. 

4. 	 Her bir ornek projenin degerlendirilmesi ile ilgili nihai rap~r. Bu rap~r, uygulama, 
politika sOrecine geri bildirim ve projenin 90galtllmasl ile ilgili flrsatlar hakkmda 
ogrenme imk~mlannl belirleyecek klsa bir ornek olay incelemesini igeren i§lem ve 
etkileri tammlayacaktlr. 

5. 	 Crnek projelerden edinilen bilgi ve deneyimlerin yayglOla~tlnlmasma yardimci 
olmak i9in 2 gOnlOk bir konferansa katklda bulunma. 

1.3.1 Faaliyetler 

Ba~vurularda gergekle~tirilecek faaliyetler ortaya konulmah ve ilgili yararlamcllar ile 91ktllar 
belirtilmelidir (Bkz. Ek A2, BolOm 7). Faaliyetlerin tanlmlanmaslnda zaman 9izelgesi de 

gosterilmelidir. 

1.4. Ornek projelerin kapsaml 

Projenin ba~langl9 a~amasl 2016 Ylh Ekim aylOdan Arahk aylOa kadar sOrecektir. 
Uygulanma a~amasl 2017 YIII Ocak aylOda ba~layacak ve 2017 Ylh Arallk aylna kadar 
devam edecektir. Projenin sOresi boyunca yayglOla~tlrma devam edecektir. 

Projenin kapsaml uygun olan ~ablonda (Ek A) tammlanacaktlr. Bu kapsam a~agldakileri 
dOzenleyecektir: 

1. 	 Proje teklifini sunan kurum/kurulu~lar ile ilgili detayll bilgiler, 

2. 	 Ortaklar ile ilgili aynntlll bilgiler (Projeden dogrudan sorumlu olan kurum/kurulu~lann 
yam slra), 

3. 	 Yararlanlcllar ile ilgili detayll bilgiler, ornegin, ogretmenlerin ve/veya okullann veya 
egiticilerin veya bu hizmeti sunanlann saYlsl ve ozellikleri, 

4. 	 Zamanlama ve katlhml da igerecek ~ekilde planlanan faaliyetler lie ilgili detayh 
bilgiler. 

1.5. TOm 6rnek projeler i<;in 6zel zorunluluklar 

1.5.1 Politika 

Crnek projelerin, mesleki egitim ve ogretim ogretmen ve egiticileri ile ilgili ulusal politikalar ile 
uyumlu olmasl ve bu politikalann uygulanmaslm destekleyici nitelikte olmasl bir 
zorunluluktur. Crnek projelerden edinilen bUgi ve deneyimlerin politika geli~tirme 
9ah~malanna geri bildirim saglamasl arzu edilen bir durumdur. Crnegin, projenin 
degerlendirilmesi ile politika onerileri ortaya konabilir, politikalar denenebilir veya mevcut 
stratejilerin teyit edilmesine olanak saglanabilir. 

Politikalar ile tutarhhk, ilgili politika belgelerine atlfta bulunularak ve uygun ortaklardan destek 

mektuplan allOarak kamtlanabilir. Uygun ortaklar araslOda okul mOdOrleri, ogretmen orgOtleri 
veya diger sosyal ortaklar saYllabilir. Destek mektubu Ek B'de verildigi ~ekliyle standart 
olarak teslim edilmelidir. 



1.5.2 Degerlendirme 
ETF'in Ornek Proje Destekleme Ortagl degerlendirme ile ilgili tavsiyelerde 

bulunacakbr. Orn~k Proje Destekleme Ortagl ile birlikte proje teklifinin teslim edilmesiyle 
edinilen yararlan degerlendirmek ve gorO~melere bir zemin olu~turmak i~in ge~ici bir 
degerlendirme yontemi gereklidir (Ek A, 9). Bu yontem projeye uygun hale getirilecektir, 
bununla birlikte, bu yontemin hedeflenen yararlamcllann ya tOmOnden ya da bir 
ornekleminden kanlt i~ermesi ve mOmkOnse, ana hatlanyla bir tOr degerlendirme i~ermesi 
beklenmektedir. 

1.5.3 Yaygmla!?tlrma - Mesleki Aglar 
Projeden edinilen bilgi ve deneyimlerin nasll yaygmla~tlrllacagl ile ilgili aynntlh bilgilere yer 
verilmelidir (Ek A, 10): yayglnla~tlrma faaliyetlerinin hedef kitlesinin hangi uygulaYlcllar 
oldugu, bunlara nasI I ula~llacagl, ka~ bireye veya kurum/kurulu~a ula~llmaslnln hedeflendigi, 
hangi dil(ler)de ve ne tOr medya kullamlarak yayglnla~tlrmamn yapllacagl belirtilecektir. 

Yayglnla~tlrma faaliyetleri araslnda online (~evrimi~i) web platformu da bulunacaktlr. Bu 
platform ya ETF'in platformu ya da ba~ka bir platform (ya da her ikisi) olacaktlr. 
Yayglnla~tlrma faaliyetlerinde projeden elde edilen ~Iktllar payla~llacak ve diger mesleki 
egitim ve ogretim ogretmen, egitici veya egitmenlerinin projeye ilgi duymalan saglanacaktlr. 
Yayglnla~tlrma yontemleri araslnda bloglar, tartl~ma forumlan ile haber ve yorumlar 
bulunabilir. Bazi durumlarda taslak ara~lann, yontemlerin ya da belgelerin payla~llmasl 
uygun olabilir. 

SOrekli mesleki geli~im konusunda 2017 Ylh i~erisinde dOzenlenecek ulusal dOzeyde bir 
etkinlik ile, ilgili payda~lara projenin ~'ktllan ile ilgili geri bildirimde bulunulmasl 
beklenmektedir. 

Yayglnla~tlrma faaliyetleri araslnda diger etkinlikler de yer alabilir, ornegin, mevcut aglara, 
ba~ka toplantllara katklda bulunma ya da diger kurumlarla bilgi payla~lml, ornegin mesleki 
egitim ve ogretim veren okullar. 

Yayglnla,tlrma ve ileti,im ile ilgili olarak ETF'in Ornek Proje Destekleme Ortagl 
tarafmdan destek verilecektir. 

1.5.4 Ortakllk 

SMG alamnda kurumlar arasl ortakhklann arttlnlmaSI daha iyi yakla~lmlann geli~tirilmesine 
ve daha ba~arrh uygulamalarrn yapllmaslna imksn saglayabilir. Projelerde birka~ ortak 
oldugu durumlarda, bu projelerde hangi ortaklarrn katklda bulunacagl, birlikte naSl1 
yah~acaklarr belirtilmeli ve ortaklarrn birlikte yah~maya hazlr olduklarrna dair mektuplar 
sunulmahdlr. 

1.5.5 Katma Deger (istege bagll) 

ETF belirli projelerin mantI ken tOm projelerden beklenemeyecek bazl katma degerler 

saglamaslnln mOmkOn oldugunu kabul etmektedir. Katma degere ornek olarak ~unlar 


verilebilir: 

• 	 Ozellikle ihmal edilen belirli bir grup mesleki egitim ve ogretim ogretmen veya 
egiticilerinin ihtiyaylarlna hitap etme, 



• 	 Mesleki egitim ve ogretim ogretmen ve egiticilerinin kendi mesleki geli~imleri 
konusunda ~ok daha bOyOk sorumluluklar almalan konusunda onlan gO~lendirme, 

• 	 Yeni teknolojilerden veya sOre~lerden yararlanma, ornegin, dijital video, e-ogrenme, 

• 	 SMG ile mesleki egitim ve ogretim alanlnda meydana gelen diger ulusal degi~imler 
araslnda iIi~ki kurma, ornegin, mOfredatta veya degerlendirme yontemlerinde 
meydana gelen geli~meler veya degi~en kurumsal sorumluluklar, 

• 	 Gelecekte i~birligi yapma kabiliyetlerini geli~tirecek ~ekilde SMG alantndaki onemli 
payda~lan i~birligine dayall bir etkinlikte bir araya getirme, bu onemli payda~lara 
mesleki egitim ve ogretim okullan, SMG hizmeti veren kurum/kurulu~lar, sanayi 
temsilcileri ornek olarak verilebilir. 

• 	 Proje birden fazla Olkeyi i~eren veya iki Olke ile ilgili proje tekliflerini bir araya getiren 
ortakhklan ve ~Iktllan ongormektedir. 

1.6. Ornek projelerin se9imi i1e ilgili kriterler 

A~agldaki kriterler ornek proje ba~vurulannln belirlenmesinde kullanllacaktlr: 

• 	 Proje, hedeflenen Olkede mesleki egitim ve ogretim ogretmen ve egiticilerinin Surekli 
Mesleki Geli~imi (SMG) ile ilgili ulusal politikalan uygulamakta veya desteklemektedir. 
Projenin ama~lan ve yontemleri ulusal politikalar ile uyumludur. 

• 	 Teklif edilen ~Iktllar ve faaliyetler hedeflenen Olkedeki mevcut ihtiya~lar, uygulamalar 
ve ilgili kurumlann iyi anla~lldlglnl gosteren kanltlar ile delillendirilmi~tir. 

• 	 Proje, kurum/kurulu~lann ve bireylerin mesleki egitim ve ogretim ogretmen ve 
egiticilerinin surekli mesleki geli~imlerini tasarlama, yayma, yonetme ya da surekli 
mesleki geli~im faaliyetlerinden yararlanma kabiliyetlerini geli~tirecektir ve gelecekte 
bu kabiliyetleri ba~kalannln da payla~ma potansiyeli bulunmaktadlr. 

• 	 Projede uygun bir degerlendirme yontemi bulunmaktadlr. 

• 	 Projede uygun bir yayglnla~tlrma yontemi bulunmaktadlr. 

1.7. Verilecek destek 

Ornek projeler ve uzmanlarla ilgili daha fazla bilgiye ETFin SMG toplulugunun web 
sitesinden ula~llabilir: https:/Iconnections.etf.europa.eu/communities/community/cpd 
(CTRl+tlklayarak a~abilirsiniz) 

Ba~vuruda bulunmak isteyenlerin ulusal duzeyde mesleki egitim ve ogretim 
kurum/kurulu~larla ve hali hazlrda ornek proje uygulayan kurum/kurulu~larla baglantlya 
ge~mesi tavsiye edilir. (TOrkiye'de 2016 Ylh ic;erisinde "Improving Technical Drawing 
Skills of VET Teachers- Mesleki Egitim ve Ogretim Ogretmenlerinin Teknik Cizim 
Becerilerinin Gelh~tirilmesi" ba,hkh ornek proje uygulanmaktadlr. Bu proje Akdeniz 
Universitesi Egitim FakOltesi ve Antalya il Milli Egitim MOdOrlOgO ortakhgl ile 
gerc;ekle,tirilmektedir. Projenin web sitesine buradan ula,abilirsiniz: 
http://www.ted-vet.net/ 

http:http://www.ted-vet.net
https:/Iconnections.etf.europa.eu/communities/community/cpd


Seyim i!ileminden sonra, projelerin sOresi boyunca, ETF'in Ornek Proje Desteklerne Ortagl 
ve dogrudan ETF taraftndan rehberlik ve danl~manllk destegi verilecektir. 

1.8. Hangi kurum/kurulu~lar proje hazlrlayabilir? 

Proje hazlrlayacak kurum/kurulu~lann hedeflenen Olkede sOrekli mesleki geli!iimi iyile!itirme 
ve destekleme bilgi ve deneyimlerine sahip olacagl OngorOlmektedir. Bu kurum/kurulu~lar 
mesleki egitim ve Ogretim veren okullar, ulusal, bOlgesel veya yerel kamu kurumlan, 
yOksek6Qretim kurumlan, egitim hizmeti veren baglmslz kurulu~lar, ~irketler, meslek OrgOtleri 
veya sivil toplum orgotleri olabilir. Ba~vuruda bulunacak kurum/kurulu~lann tamamlaYlcl 

beceriler ve bakl~ aCllanntn (Ornegin sOrekli mesleki geli!iim hizmeti sunanlar ile bu 
hizmetten yararlananlann) bir araya getirilmesine ve daha geni~ kapsamh benimsenmeye 
olanak saglayacak ortakhkJan goz OnOnde bulundurmalan te~vik edilmektedir. 

1.9. 	 Se<;ilen projelere uzmanllk destegi ve/veya finansal destek 
saglanmasl 

Bir projenin secilmi~ olmasl ba~vuru sahibine ETF taraftndan finansal destek saglanacagl 
veya mali kaynaklartn aktanlacagl anlamtna gelmeyecektir. ETF her bir duruma gOre projeyi 
nasll destekJeyecegine karar verecektir. Bu karan verirken ETF, elinde bulunan imkanlar ile 

dOzenleyici cerc;.:evesini gOz onOne alacaktlr. 

1.10. Ekler 

Ek A: (jrnek proje §ablonu 

Ek B: Politika ile i/gili destek mektubu §ablonu 

Ek C: Orlaklardan almacak destek mektubu §ablonu 

2. 	Ba~vurunun teslim edilrnesi 

Ba~vurunuzu 10tten ETF'in web sitesinde verilen ba~vuru formu ve eklerini kullanarak yaptnlz 
ve ba~vurunuzu e-posta yoluyla 04 Kaslm 2016 Cuma gOnO mesai bitimine kadar 
CPDproposals@etf.europa.eu adresine gonderiniz. Eger uzmanlanmlzdan biriyle ortak proje 

yapmak isterseniz yine bu e-posta adresinden bizimle irtibata gec;.:ebilirsiniz. 

Proje ba~vuru belgelerinin indirilecegi adres (CTRL +tlklayarak ac;.:abilirsiniz): 

https:/Iconnections.etf.europa.eu/wikis/home?lang=en
gb#!/wikiIW5d6783a44efb 4f07 b375 e897124cc465/page/Demonstration%20Projects 


DemonstTation Project Note 

AppenDIX A Application Fonn 

Appendix B - letter of Support 

Appendix C - Partnership 

Bu belgenin ($u anda okudugunuz belgenin) Ingilizcesi 

Ek A - Ba§vuru Formu 

Ek B - Destek Mektubu 

Ek C - Ortakhk Mektubu 

https:/Iconnections.etf.europa.eu/wikis/home?lang=en
mailto:CPDproposals@etf.europa.eu

