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Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı 

(Ulusal Ajans) tarafından yürütülmekte olan KA120-VET kodlu Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel 

Hareketliliği Akreditasyonu programına yaptığı başvuru başarılı bulunmuş ve 2021-2027 yılları arasında 

desteklenmesine karar verilmiştir. Müdürlük elde ettiği bu akreditasyon sonucunda kendi 

Uluslararasılaşma Strateji Belgesiyle uyumlu olarak Erasmus Akreditasyonunun genel ve özel hedeflerine 

ve Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyonunda ulaşılacağı taahhüt edilen hedeflere 

hizmet edecek faaliyetleri destekleme yetki ve sorumluluğunu almıştır. 

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında, proje faaliyetleri yürütmek 

üzere üyeleri her yıl değişen konsorsiyumlar oluşturulacaktır. Müdürlüğün lider sıfatıyla koordine edeceği 

hareketlilik projeleriyle okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin bu rehberin “Uygun Faaliyetlerin 

İçeriği” başlığı altında yer verilen alanlarda kendilerini geliştirebilmelerine imkân tanınacaktır. Bu yolla 

Erasmus Akreditasyonunun genel ve özel hedeflerine ulaşmaya katkı sağlanması planlanmaktadır. 

Avrupa öğretim ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi amacıyla içerme, çeşitlilik, hoşgörü ve 

demokratik katılım değerlerinin teşvik edilmesi ile Avrupa mirası ve çeşitlilikteki zenginlik hakkında bilgi 

edinmek ve Avrupa genelinde profesyonel ağların geliştirilmesini desteklemektir. 

Avrupa'da temel ve sürekli mesleki eğitimin (IVET ve CVET) kalitesini artırmak için; 

o Anahtar yeterlilikleri ve çapraz becerileri, özellikle dil öğrenimini güçlendirmek, 

o Mevcut ve gelecekteki işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan işe özgü becerilerin geliştirilmesini 

desteklemek, 

o İyi uygulamaları paylaşıp yeni ve yenilikçi pedagojik yöntem ve teknolojilerin kullanımını teşvik etmek 

ve Mesleki Eğitim Alanında görevli öğretmenlerin, eğitmenlerin, mentörlerin ve diğer personelin 

mesleki gelişimini desteklemek ve Mesleki Eğitim sağlayıcılarının yüksek kalitede hareketlilik projeleri 

yürütme kapasitelerini ve uluslararasılaşma stratejilerini geliştirirken kaliteli ortaklıklar kurma 

yeteneklerini iyileştirerek, 

o Hareketliliği temel ve sürekli mesleki eğitim alan (IVET ve CVET) herhangi bir öğrenci için gerçekçi 

hale getirerek ve mesleki eğitim alanında kayıtlı öğrencilerin ortalama hareketlilik süresini uzatarak 

kalite ve etkisinin artırılması yoluyla, 

o Yurt dışındaki hareketlilik dönemlerinin öğrenme çıktılarının kalitesini, şeffaflığını ve tanınmasını 

özellikle de bu amaçla Avrupa araç ve gereçlerinin kullanımını teşvik ederek, 

o Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. 
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Bu bölümde Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyonuna üye olan kurumların 

gerçekleştirebilecekleri uygun faaliyetler bulunmaktadır. 

Okul idarecileri ve öğretmenlerin gerçekleştirebilecekleri faaliyetler iş başı izleme, öğretme 

görevlendirmesi ve kurs ve eğitimlerdir. 

Katılımcıların farklı bir ülkede yerleşik bir ev sahibi kurumda, kurumun günlük işleyişi sırasında gözlem 

yaparak veya kurum çalışanları ya da uzmanlarla kuracağı etkileşimler yoluyla yeni uygulamaları 

keşfetmesine olanak sağlayan bir faaliyet türüdür. 

Katılımcıların farklı bir ülkede yerleşik bir ev sahibi kurumda, kurumdaki akranlarıyla işbirliği içinde 

öğretim görevleri gerçekleştirdiği bir faaliyet türüdür. 

Katılımcıların önceden belirlenmiş bir öğrenme programına ve öğrenme çıktılarına dayanan 

yapılandırılmış bir kursa katılabilecekleri faaliyet türüdür. Bu faaliyette en az iki farklı ülkeden katılımcı 

bulunmalıdır. Bu faaliyet türü mesleki eğitimde en düşük önceliğe sahip olan faaliyet türüdür ve çok iyi 

gerekçelendirilmediği sürece desteklenmeyeceği bilinmelidir. 

Mesleki eğitim öğrenicilerinin yer alabileceği faaliyetler beceri yarışmalarına katılım, öğrenicilerin kısa 

dönemli öğrenme hareketliliği ve öğrenicilerin uzun dönemli öğrenme hareketliliği şeklindedir. 

Öğrenicilerin, mesleki eğitimde deneyim, bilgi birikimi ve teknolojik yeniliklerin tanıtılması, tanınması ve 

paylaşılması için becerilerin rekabetçi bir şekilde gösterilmesinin merkeze alındığı uluslararası sektörel 

etkinliklere katılabildiği etkinlik türüdür. 

Öğrenicilerin yurt dışındaki bir mesleki eğitim kurumunda veya bir işletmede mesleki deneyim 

kazanmalarını sağlayan faaliyet türüdür. Gerekçelendirildiği takdirde imkânı kısıtlı katılımcılar için en az 

2 gün olacak şekilde de planlanabilir. 

Öğrenicilerin yurt dışındaki bir mesleki eğitim kurumunda veya bir işletmede uzun süreli mesleki deneyim 

kazanmalarını sağlayan faaliyet türüdür. 
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Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyonunun temel hedefleri öğrenicilerin eğitimini 

aldıkları meslek dalından bağımsız bir şekilde yabancı dil becerileri ile dijital yeterliliklerini iyileştirmek ve 

özel gereksinimli bireylerin meslek sahibi olmalarını ve hayatlarını tek başlarına sürdürebilmelerini 

sağlamak. Dolayısıyla konsorsiyum üyeliğine başvuran okulların bu hedeflere uygun faaliyetler 

planlamaları beklenmektedir.

Proje faaliyetlerine yalnızca konsorsiyum üyeliği uygun bulunan okul ve kurumların idarecileri, 

öğretmenleri ve öğrenicileri katılabilecektir. 

Çok Programlı Anadolu Liselerinden hareketlilik projelerine katılacak olan okul idarecisi ve öğretmenlerin 

branşlarının hareketlilik hedefleriyle ilgili olması beklenmektedir. Öğrenicilerin ise meslek programı 

öğrencisi olması zorunludur. 

Faaliyetler sırasında iletişim dilinin genellikle İngilizce olacağı göz önünde bulundurularak katılımcıların 

ev sahibi ülkenin dilini konuşabilmeleri veya en az B1 seviyesinde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. 

Mesleki Eğitim akreditasyonuna konsorsiyum üyesi olarak başvurması uygun kurumlar Mesleki ve Teknik 

Anadolu Liseleri (Özel Eğitim odaklı olanlar dahil), Mesleki Eğitim Merkezleri (Özel Eğitim odaklı olanlar 

dahil) ve Çok Programlı Anadolu Liseleridir. 

Özel okulların kendi projelerini hazırlayarak doğrudan Ulusal Ajans’a sunmaları tavsiye edilmekle beraber 

konsorsiyum üyesi olarak başvurmaları önünde bir engel bulunmamaktadır. 

Okul eğitimi alanında eğitim öğretim faaliyeti yürüten kurumlar Mesleki Eğitim akreditasyonuna üyelik 

başvurusu yapamazlar. 

Mesleki Eğitim akreditasyonuna konsorsiyum üyesi olarak başvurmak isteyen okul ve kurumların, Rize İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü RİSTA sistemine okul ve kurum şifreleriyle giriş yaparak bilgi toplama modülünde 

açılan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 13 Şubat 2023 saat 13.00’dır. 

Başvuru sırasında verilen bilgilerin bir kısmı doğrulama gerektirebilir ve bu bilgileri doğrulamak için ek 

belgeler istenebilir. Başvuru sahibi okul ve kurumlar söz konusu belgeleri istendiğinde değerlendirme 

komisyonuna ulaştırmak üzere hazır bulundurmalıdır. 
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Başvurular değerlendirilirken daha önce konsorsiyum üyesi olmayan okullara öncelik verilecektir. Bunun 

yanında başvuru yapan okulda daha önce yürütülen ve halen yürütülmekte olan proje çalışmaları, okulun 

bulunduğu hizmet alanı ve yürütülmesi planlanan çalışmaların akreditasyonun amaçlarıyla uygunluğu 

başvurunun olumlu sonuçlanmasında etkili olacaktır. 

Konsorsiyuma üye olan tüm okul ve kurumlar yürütülen proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasında aktif 

rol almak zorundadırlar. Konsorsiyum üyeleri, üyeliğe başvuru yaparak yaygınlaştırma faaliyetlerinde yer 

alacaklarını ve bu faaliyetlerin ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

vereceği talimatlara uygun hareket edeceklerini kabul etmiş sayılırlar. 

Yaygınlaştırma faaliyetlerinde kullanılan her türlü materyalde AB Başkanlığı logosu, Türkiye Ulusal Ajansı 

logosu ve AB logosu yanında Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü logosunun yer alması ve proje numarasının 

belirtilmesi gerekmektedir. Her türlü dijital ve basılı materyalde yer alması gereken bu öğelerin kullanım 

şekilleri Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir. 

Konsorsiyum üyelerinin bağımsız olarak araştırma, rapor, kitapçık vb. basılı materyaller yayımlamaları 

önerilmemektedir. Yayımlandığı takdirde “Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu 

tarafından desteklenmektedir. Burada yer alan içerik yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve bu 

görüşlerden Avrupa Komisyonu, Türkiye Ulusal Ajansı ve Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu 

tutulamaz.” ifadesinin yer alması zorunludur. 

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyonuna dair sorular için Rize İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Ar-Ge Birimine rizearge@gmail.com e-posta adresinden ulaşılabilecektir. 
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