
Yükseköğretimdeki Öğrenciler:
450.000 stajyer de dahil olmak üzere, 2 
milyon civarında öğrencinin yurt dışında 
eğitim öğrenim görmek üzere hibelerden 
faydalanması beklenmektedir. 135.000’den 
fazla öğrenci ve personel Avrupa’ya gelebilir veya 
Avrupa dışına gidebilir. Yüksek lisans öğrencileri 
uygun koşullarla Erasmus Yüksek Lisans 
Kredisi kullanarak yüksek lisanlarının tamamını 
bir başka AB ülkesinde gerçekleştirebilirler 
(Erasmus Yüksek Lisans Kredisi şu anda  İspanya, 
Fransa, İngiltere, Türkiye ve Lüksemburg’da 
yürürlüktedir). Erasmus Mundus Ortak Yüksek 
Lisans programlarında dünyanın her yerinden 
öğrenciler için burslar bulunmaktadır: Bu 
programlar farklı iki ülkedeki iki veya daha fazla 
kurum tarafından uygulanmaktadır.

Mesleki Öğretim ve Staj
Yurtdışında mesleki eğitim-öğretim ve staj için 
650.000 civarında projeye hibe sunulmaktadır.

Gençlik Değişimleri ve Gönüllülüğü 
Faaliyetlerine Katılan Gençler:
Gençlik Değişimleri ve Avrupa Gönüllü Hizmeti 
faaliyeti kapsamında yaklaşık 600.000 genç 
yurtdışına gidebilir.

Öğretmenler, Gençlik Eğitmenleri ve Diğer 
Personel:
Yurtdışında yeni beceriler kazanmaları için 
800.000 öğretmen, okutman, öğretici, eğitim 
personeli ve gençlik çalışanına fırsatlar 
oluşturulmuştur.

Eğitim ve iş dünyası arasındaki geçişi 
kolaylaştırmak:
125.000 eğitim – öğretim kurumu, gençlik 
kuruluşu ve girişim arasında 25.000’den fazla 
ortaklığa finansman sağlanmıştır. Bu kurumlar, 
yeniliğe odaklı eğitim, öğretim ve gençlik 
uygulamaları geliştirmek, transfer etmek ve 
uygulamak için hem kendi sektörlerinden 
hem de diğer sektörlerden ortaklarla çalışırlar. 
Örneğin, yeni eğitim öğretim yöntemleri ve 
programları geliştirirler veya öğrencilerin 
iş dünyası ve sanayide gerçek çalışma 
ortamlarında eğitim öğretim görmelerine 
imkan hazırlarlar.

İstihdamı ve Girişimciliği Artırmak:
İş dünyasının talep ettiği ve mevcut yeterlilikler 
arasındaki açığı azaltarak, girişimciliği 
güçlendirmek için eğitim kurumları ve girişimler 
arasında 300’den fazla büyük ölçekli ortaklık 
projesine destek sağlanmaktadır.

SPOR
SPOR OYUNLARINI İYİLEŞTİRMEK ve 
FİZİKSEL AKTİVİTEYİ TEŞVİK ETMEK

Erasmus+, 1200 civarında projeyi finanse 
ederek spor etkinliği ve işbirliğine dayalı ortaklık 
projelerine destek vermektedir. Erasmus+, köklü 
spor kurumlarının da içinde yer aldığı ülkeler 
arası spor projelerine destek vermekte ve teşvik 
etmektedir. Bu projelerin konuları arasında iyi 
yönetişim, sosyal kaynaştırma, ırkçılığa karşı 
mücadele, çift kariyer ve herkes için fiziksel 
aktivite gibi konular bulunmaktadır.

YENİ OLAN NEDİR?
• Milyonlarca Avrupalının  yurtdışında 

eğitim çalışmalarına katılması, 
öğrenim görmesi, gönüllü 
faaliyetlere dahil olması ve 
profesyonel deneyim kazanması 
için daha fazla fırsatın sunulması,

• Dünya çapında eğitim öğretim 
faaliyetlerine katılacak bireylere 
yönelik olarak sunulan daha fazla 
fırsatla birlikte daha güçlü bir uluslar 
arası boyutun/ortamın yaratılması,

• Tüm katılımcılara yönelik olarak Dil 
Öğrenme Desteğinin sağlanması.

DAHA İYİ OLAN NEDİR?
• Daha önceki programlarla 

karşılaştırıldığında bütçede % 40’lık 
bir artış sağlanmıştır.
Bu, 7 yıllık dönem için 14.7 milyar 
Avro’luk bir hibe kullanılması ve 
AB’deki gençlerin % 3.7’sine yönelik 
yeni fırsatların oluşturulması ( ör: 7 
yıllık dönemde yaklaşık 3.3 milyon 
genç) demektir.

• Genç işsizliği ile mücadele 
için, gençlerin iş beklentilerinin 
iyileştirilmesi konusuna daha fazla 
ve güçlü şekilde odaklanılmıştır.

• İmkanları kısıtlı olanları destekleyen 
daha kapsayıcı bir program 
oluşturulmuştur.

HAREKETLİLİKLER
İŞBİRLİĞİ TEMELLİ 
PROJELER

KİMLER FAYDALANABİLİR? DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMAK

ERASMUS+
AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor 
Programı (2014-2020)
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Toplam Bütçe : 14.7 Milyar €
Bütçenin 2/3’ü: bireylerin yurtdışında öğrenim görmeleri için, 
Bütçenin 1/3’ü: eğitim ve gençlik sektörlerindeki ortaklıklar ve 
reformlar için tahsis edilmiştir.

Erasmus+



ERASMUS+ PROJE 
ÖRNEKLERİ

eTwinning: Avrupa okullarını birleştirir ve 
öğretmenleri destekler.
eTwinning aracılığıyla Avrupa’daki okullar ortak 
bir çevrimiçi platform kullanarak projelerde 
birlikte çalışırlar. Bu, çocukların yeni beceriler 
ve yeterlikler edinmesine yardımcı olur ve 
profesyonel gelişimlerinde öğretmenleri 
destekler. Örneğin, “Göçmenler ve Mülteciler” 
projesinde, projeye katılan öğrenciler - ki 
bunların bir kısmı mültecidir – edebiyat hakkında 
fikir alışverişinde bulundular, kişisel hikayelerini 
paylaştılar ve bir göçmen ve mülteci olmanın 
ne anlama geldiğini dile getirdiler. Proje 2015 
ve 2016 yıllarında  Fransa, Almanya, Norveç 
ve Hollanda’dan katılımcılarla gerçekleştirildi. 
Sadece 12 yılda, eTwinning  2 milyondan fazla 
öğrenci ve 500.000’ den fazla öğretmen dahil 
olmak üzere, Avrupa okullarının yarısından 
fazlasını birbirine bağlamış ve dünyadaki en 
büyük öğretmen ağı olma statüsünü kazanmıştır.

Avrupa Astrobiyoloji Kampüsü: Arştırma 
faaliyetlerini artırmak için yeni ağlar 
oluşturak.
Dünya üzerinde yaşamın menşeini veya Mars’ta 
hayat olup olmadığını araştırmak sektörler arası 
işbirliği gerektirir. Bu mantıksal yaklaşımla, dokuz 
Avrupa ülkesinden 10 yükseköğretim kurumu 
ve iki akademik olmayan kurum tarafından 
2014 yılında  Avrupa Astrobiyoloji Kampüsü 
oluşturulmuştur. Bu kampüs, farklı disiplinlerden 
saygın  bilim insanlarını, eğitimcileri ve genç 
araştırmacıları uluslar arası boyutta ileri düzey 

eğitim öğretim ile destekler ve kendi alanlarının 
sınırlarının ötesine geçmelerine imkan hazırlar. 
Proje ortakları, Kampüs öğrenme merkezi 
olacak şekilde, bir Avrupa Astrobiyoloji Enstitüsü 
oluşturmayı planlamaktadırlar. 

Yeşil Işık: Gençleri bir araya getirmek.
Gençlik değişimleri, farklı ülkelerden 13-30 yaş 
arasındaki gençlerin ve gençlik gruplarının bir 
araya gelmelerine, birlikte çalışmalarına ve 
ortak projelerde 5 günden 21 güne kadar olan 
sürelerde birlikte çalışmalarına imkan verir. 
2016-2017 yılları arasında uygulanan Yeşil Işık 
projesi ev atıklarıyla ilgili farkındalık yaratmış 
ve insan dostu bir çevrede sürdürülebilir bir 
yaşam tarzının önemine dikkat çekmiştir.Gençlik 
değişimleri esnasında, farklı dört ülkeden projeye 
katılan gençler farklı ülkelerin atıklarla ilgilenme 
biçimleri, alternatif enerji kullanan sistemler 
ve geri dönüşümün yaratıcı bir şekilde nasıl 
yapılacağı konularında bilgiler edindiler. 

Erasmus Mundus Küresel Çalışmalar:
Büyük gereksinimler/görevler için birlikte 
çalışmak.
Erasmus Mundus Küresel Çalışmalar faaliyeti, 
küresel problemleri çözmeye odakli ilk disiplinler 
arası üniversite programıdır. Sosyal bilimlerden 
kültüre, kriz önlemeye ve yönetişime kadar 
pek çok konu aralığını kapsar. Programı seçen 
öğrenciler farklı iki Avrupa üniversitesinde eğitim 
alırlar  ve her birinde bir akademik yıl öğrenim 
görürler. 2005’ten bu yana,  programla 50’den 
fazla ülkeden katılan 600’ün üzerinde mezun 
eğitim görmüştür. Küresel Çalışmalar Programı 
sunan ve Leipzig Üniversitesi, the London School 
of Economics, Vienna Üniversitesi ve Wrocław 
Üniversitesinin de dahil olduğu üniversiteler  
aynı zamanda Küresel Çalışmalar, Küresel Tarih 
ve Bölgesel Çalışmalar konularında yenilikçi 
araştırma merkezleri haline gelmişlerdir.En iyi ve 
kaliteli öğrenci başvuruları  AB destekli burslarla 
ödüllendirilmektedir.

HABERİNİZ VAR MI?

Gittikçe artan sayıda genç 
yurtdışında iş deneyimi kazanmak 

için Erasmus+ değişimlerini 
kullanmaktadır.

Erasmus+ stajyerlerinin 
1/3’ine staj yaptıkları kurum 

tarafından iş teklifinde 
bulunulmaktadır.

Erasmus+’ın başlangıcından bu 
yana (2014),  2 milyonun üzerinde 

insan programa katılmıştır.

Mezuniyetten beş yıl sonra, yurt 
dışına hareketliliğe veya staja giden 
gençlerin  işsizlik oranı hareketliliğe 

katılmayan akranlarına göre %23 
daha düşüktür.

Gençlik hareketliliği katılmcılarının 
1/3’ü dezavantajlı zgeçmişlerden 

gelmektedir.

Erasmus+ sporda şike ve doping 
ile mücadele konularına destek 

vermektedir.
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