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C.1.2. Kurumsal Özgecm̧is ̧ve Deneyim  

Lütfen kurum/kurulusu̧nuzu kısaca tanıtınız  

• Ne cȩsi̧t bir okul /kurum olduğunuzu yazınız. 

(Anaokulu,ilkokul,ortaokul,mesleki okul,lise,yetisķin eğitimi)  

• Ne cȩsi̧t bir semtte olduğunuzu belirtiniz. (kırsal,yarı kırsal,sȩhir,büyüksȩhir)  

• Belirli hedefler ve amacļar.  

• Öğrenci nüfusunun özellikleri. (sosyo-ekonomik gecm̧isļeri,özel 

ihtiyacļarı,göcm̧enler,yabancılar,dezavantajlı öğrenciler)  

• Öğretmen ve eğitimci sayıları, ulusal ve uluslararası proje deneyimleri,  

• Eğitim kapsamı (yerel,bölgesel,ulusal)  

• Ulusal proje deneyimleri, eğitimdeki yenilikler, bilgi iletisi̧m teknolojilerinin 

kullanımı,  

• Uluslararası proje deneyimleri.  

• Bölgesel özellikler (riskler, etnik yapı, diller,vb) 

• Eğitici kadrosunun yaş ve cinsiyet dağılımı. 

• Okulun misyon ve vizyonu 

• Okulda alınan başarılar (proje ile ilgili ise öne çıkar) 
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D. Avrupa Gelisi̧m Planı  

Kalite gelisţirme ve uluslararasılasm̧a anlamında kurulusu̧n ihtiyacļarı nelerdir? 

Lütfen kalite gelisi̧mine yönelik temel alanları belirleyiniz (örneğin; yönetim 

yetkinlikleri, personel yetkinlikleri , yeni öğretme yöntemleri veya aracļarı, Avrupa 

boyutu, dil yetkinlikleri, müfredat,öğretme ve öğrenmenin organizasyonu).  

Kurumunuzun ihtiyacļarını belirleyiniz. 

• Mevcut durum analizinizi yapınız 

• Okulunuzun/kurumunuzun profesyonelleşme (KALİTE VE STRATEJİK) planını 

inceleyiniz  

o kurumsal açıdan ihtiyaçlarımız nelerdir? 

o yönetim açısından ihtiyaçlarımız nelerdir? 

o eğitim personeli açısından ihtiyaçlarımız nelerdir? 

• Hizmetici̧ ve profesyonellesm̧e ici̧n ihtiyacļarı acı̧klayınız. 

• İhtiyaç̧ belirlemede bilgi toplamak ici̧n oluşturulan kurumici̧ değerlendirme 

sistemini inceleyiniz 

• Denetim aşamanızdaki rapor ve verileri inceleyiniz 

• Mevcut ve gelecek öncelikleri belirleyiniz 

• Performans ve ca̧lısa̧n değerlendirme verilerinden bilgi toplayınız  

• Yakın gelecek ici̧n ele alınması gereken kurum/okul değisi̧kliklerini belirleyiniz 

• Kurum ici̧nde mesleki alanda karsı̧lası̧lan zorlukları acı̧klayınız. 

• Yeni müfredatın,ailenin,toplumun beklentilerine değininiz  

Iḣtiyac ̧analizinizin almak istediğiniz kursun özelliklerini isa̧ret edip etmediğinden 

emin olunuz  

• Bu analiz doğrultusunda yükseltmek istenilen personel yeterlikleri nelerdir?  

• Öğrenenlerin daha iyi öğrenme cı̧ktıları elde edebilmeleri ici̧n gerekli olan 

sȩyleri kursla bağlantı kurarak tasvir ediniz.  

• Avrupa Birliği öncelikleri ile ihtiyac ̧analizinizdeki bağlantıyı tasvir ediniz.  

(AB2020) 
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Gelisi̧m ici̧n ana bölümleri belirleyiniz.Bu bölümlerin basv̧urduğunuz kurs ile 

bağlantılı olması gerekmektedir.  

Okul gelisi̧m planı 

• Eğitimde farklılık 

• Eğitimde karılası̧lan sorunlar 

• Diğer eğitim sistemlerinden öğrenme  

Lütfen kurum/kurulusu̧n Avrupa hareketlilik ve isb̧irliği faaliyetlerine ilisķin 

planlarını özetleyiniz ve bu faaliyetlerin belirlenen ihtiyacļarın karsı̧lanmasına nasıl 

katkı sağlayacağını acı̧klayınız. 

Kurumunuzun Avrupa'daki hareketleri ki ve işbirliği ile ilgili planı nedir? Uluslararası 

kursların ulusal kurslara göre neden daha iyi, geniş̧ ve derin sonuçlar verdiğini 

acı̧klayınız.  

Katılacağınız uluslararası kurs personelinize nasıl ve ne gibi yeni yeterlikler 

kazandıracaktır?  

• Kurum yada okulunuzun profesyonelleşme planı ne yönden 

uluslararası/Avrupa hareketliliği ile ilgilidir?  

• Katılacağınız kursun sonuc ̧ve cı̧ktıları yukarıda belirttiğiniz ihtiyacļarı nasıl 

karsı̧layacak?  

Lütfen projeye katılan kurum/kurulus ̧personelinin yurt dısı̧nda edindiği yetkinlik 

ve deneyimlerin kurum/kurulusu̧n gelecekteki stratejik gelisi̧mine nasıl dahil 

edileceğini acı̧klayınız.  

• Belirttiğiniz ihtiyacļarın mevcut hallerini kısaca acı̧klanması.  

• Belirtilen ihtiyacļar doğrultusunda alınacak sorumlulukların belirtilmesi.  

• Kurstan edinilen yeterlikler ve deneyimler kurumunuza dahil edilmesi  

• Mevcut durumdan hedeflenen yeni durumlara doğru amacļanan kademeli 

gelisi̧min acı̧klanması. Sürece vurgu yapılması.  
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• Takımla ca̧lısţığınıza ve bu takımın uygulama ve ilerlemede sorumluluk 

alacağına vurgu yapılması.  

• Kurumici̧ yaygınlasţırmanın önemine vurgu yapılması  

• Kursa neden birden fazla kisi̧ ile katılmak istediğinizi acı̧kca̧ belirtilmesi.  

• Bu kursa personel profesyonellesm̧e planı doğrultusunda katılmak 

istediğinizin belirtilmesi.  

• Planlanan faaliyetler mevcut durum, amaç ve hedeflerle ilişkilendirildi mi? 

Avrupa gelişim planı ile eşleştiridi mi? 

• Planlanan faaliyetler hareketliliğe katılacak kişilerle ilgi bakımından bir bütün 

oluşturdu mu? 

• Faaliyetler Avrupa Gelişim Planına uygun mudur? 

• Projenizin Avrupa Gelişim Planı açısından okulunuzun öğrenci ve öğretmenleri 

üzerinde etkileri nelerdir? Okulda nasıl duyurulacak, nasıl etki edecek, konuya 

diğerlerin de dikkati nasıl çekilecek 

• Projeye katılan kurum-kuruluş personelinin yurt dışında edindiği yetkinlik ve 

deneyimlerin okul üyelerinin gelecekteki stratejik gelişimlerine olan etkilerine 

yer verdiniz mi? Kariyere katkısı 
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F. Katılımcı Profili  

Lütfen projede yer alan katılımcıların gecm̧is ̧deneyimlerini, ihtiyacļarını ve bu 

katılımcıların nasıl seci̧ldiklerini veya seci̧leceklerini acı̧klayınız.  

• Katılımcıların yaşı, yeterlikleri vb. projenin hedef ve amaçlarına ve proje 

dâhilindeki etkinliklere uygun mudur?  

• Katılımcılar hangi kriterlere göre nasıl seçildi? Hangi secm̧e kriterleri 

kullandığınızı yazınız. 

• Katılımcıların belirlenmesinde adalet ve şeffaflığın sağlanması için kurum içi 

ve kurum dışı bir komisyon oluşturuldu mu? (Çağrıya çıkıldı mı? – Ne kadar 

süre çağrıda kaldı?) 

• Ortaklarla katılımcı profili belirlendi mi? 

• Proje katılımcıları arasında cinsiyet dağılımına dikkat edildi mi? 

• Katılımcıların özel istek ve ihtiyaçları belirlendi mi? (Vejetaryen, dini 

hassasiyetler..) 

• Hedef kitle ve ailelerden kaynaklanabilecek sorun durumları tespit edilip 

giderildi mi? (Resmi izinler, yurtdışı çıkış yazıları vb.) 

• Katılımcıların seyahat engeli var mı? 

• Engelli katılımcı var mı? Proje buna uygun mu? 

• Katılımcıların sosyo-ekonomik ve sağlık durumları dikkate alındı mı? Başvuru 

esnasında bu tür problem durumlarını tespit etmeye yönelik sorulara yer 

verildi mi?   

• Yabancı  dil seviyesi belirlendi mi? (Yabancı dili geliştirmek için ön hazırlık 

yapıldı mı?) 

• Katılımcıların altyapılarını ve kariyer/profesyonel gelişimlerini kursla nasıl 

geliştireceklerini yazınız. 

• Öğrendiklerini uygulamadaki motivasyonlarını, amaçlarını ve istekliliklerini 

belirtiniz. 

• Katılımcı sayısı neye göre belirlendi? (Katılımcı arka plan deneyim ve 

yeterlikleri göz önünde bulunduruldu mu? – Katılımcılar projeyle alakalı 
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herhangi bir sertifika veya belgeye sahip mi? Başvuru formunda bunları tespit 

etmeye yönelik sorulara yer verildi mi?)   

• Katılımcıların teker teker değil acı̧k oturum yoluyla, objektif seçim kriterleri 

kullanılarak seci̧ldiğine vurgu yapınız.  

• Katılımcıların özel ihtiyacļarını belirtiniz. 

• Kurumun ihtiyacļarı ile özel ihtiyacļarı bağlayınız. 

F.1. Öğrenme Cı̧ktıları  

Projenizde katılımcıların hangi yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum/davranıs)̧ 

kazanmaları/gelisţirmeleri beklenmektedir?  

• Proje ile hangi tutum/davranış ve yeterlilikler kazandırılmak istenmektedir? 

• Proje ile kazandırılması beklenen tutum, davranış ve beceriler ile projenin 

genel hedef ve amaçları ile uyumlu mudur? 

• Programın öncelikleri (Kültürler arası öğrenme, dil becerilerinin geliştirilmesi 

vb.) hedef alındı mı? ( Örnek faaliyetler: oryantasyon, dil hazırlık kursları vb. 

Ortaklarla nasıl karar verildi?)  

• Proje katılımcılarının kazandığı yetkinlik ve deneyimleri belgelemek için kurs 

sonunda ulusal geçerliliği olan bir sertifika veriliyor mu? (Europass 

belgelerinden biri kullanılacak mı) 

• Edinilen yetkinlikleri belgeleme amacıyla herhangi bir ulusal araç/belge 

kullanımı planlanmakta mıdır? 

• Ön anket/son anket  gibi çalışmalar ile projenin sonunda katılımcıların bilgi 

seviyesindeki gelişim ölçülmesi ön görüldü mü?  

• Elde edilen kazanımlar okul,öğrenci,ilçe ve il düzeyinde yaygınlaştırma planı 

tasarlandı mı? 

• E-twinning 'de yayınlanıp başkalarının sunumuna açıldı mı? 

Kurum/Okul ihtiyacļarınıza en co̧k uyan yeterliklerden seci̧niz;  

• Kurs katılımcıcı kalite gelisţirme yapısını anlama,  
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• Katılımcı kalite sistemini olusţurma ve uygulamada takımı gücļendirmek ici̧n 

gerekli olan uygun yöntemi anlama,  

• Kalite sistemi olusţururken birco̧k yeterlik ve beceri edinilmesi,  

• Kalite sistemini tanıtma,uygulama ve sürdürmede gerekli olan stratejileri 

kavrama,  

• Daha kaliteli eğitim ici̧n yeni öğrenme ve öğretme yöntemleri edinilmesi,  

• Kurum/Okul ve bilesȩnleri arasında isb̧irliği sağlama stratejileri gelisţirmeyi 

öğrenilmesi,  

• Yeni fikir ve görüsļeri yapılandırmak ici̧n portfolyo gelisţirilmesi,  

• Eğitimdeki cȩsi̧tliliğin farkında olacak ve görüs ̧kazanılması,  

• Okuldaki farklılık yönetimi hakkında net fikirlere sahip olunması,  

• Farklılık yönetim sȩkli olusţurmada birco̧k beceri ve yeterlik kazanılması  

• Adil bir farklılık politikasının uygulama ve sürdürmede kullanılan stratejileri 

öğrenilmesi,  

• Kendi okul/kurumu ici̧n yüksek düzeyde farklılık yönetimi planı olusţurulması,  

• Diğer Avrupa eğitim sistemlerinde bilgi edinilmesi,  

• Diğer Avrupa ülkeleri arasındaki farklılık ve benzerlikleri öğrenip daha iyi bir 

anlayıs ̧ve saygı edinilmesi,  

• Bilgi verici ve öğretici yeni yöntemlerin öğrenilmesi,  

• Yeni öğretme yolları ve yöntemleri ile motive olunması,  

• Yenilik ve uygulama yöntemleri üzerinde beceri ve bilgi edinilmesi,  

• Eğitimsel kalite ici̧n gerekli olan değisi̧mlerin farkındalığını kazanılması,  

• Profesyonellesm̧e ve eğitim-öğretim arasındaki bağlantıyı okul ortamına 

uygulanması,  

• Profesyonel öğrenme gücü hakkında farkındalık olusţurması,  

• Toplam kalite yönetimine pratik uygulama planını yerlesţirmenin öğrenilmesi,  

• Fikir verici liderlik ile taktiksel liderliği birlesţirmenin öğrenilmesi,  

• Fikir verici ve taktiksel düsü̧nmede basa̧rılı olunması,  

• Okullara öğretme ve öğrenme ici̧n ana değisi̧m kaynağı olarak görülmesi,  
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G.1. Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler  

Projede uygulamaya yönelik ve lojistik konular nasıl ele alınacak (örneğin; 

katılımcıların seyahati, konaklaması, sigortası, güvenliği ve korunması , vize, sosyal 

güvenlik, rehberlik ve destek, ortaklar ile hazırlık toplantıları vs.)?  

• Ulaşım ve konaklamaya ilişkin risk durumları göz önünde bulunduruldu mu? 

• Proje için destek ve rehberlik duyulan alanlar nelerdir?  

• Projenin yürütülmesi için destek sağlayacak kurumlar belirlendi mi? Nasıl? 

• Ortaklar ile yapılacak olan hazırlık toplantılarının nasıl, nerde ve ne zaman ve 

ne sıklıkla yapılacağı belirlendi mi? 

• Katılımcıların vize, pasaport ve sosyal güvenlik ve sigorta işlemleri 

tamamlandı mı? 

• Gönderen kurulus ̧seyahat ve konaklama cȩsi̧tlerinin sunulması.  

• Proje onayı alınır alınmaz kurs sağlayıcısı ile iletisi̧me geci̧lmesi.  

• Kurs onaylandığında gönderen kurulus ̧ile ağırlayan kurulus ̧arasında kontratın 

yapılması.  

• Kurs başlamadan önce katılımcılar ve kurs sağlayıcısı ile iletişim kurulması, 

etkili ve derin bir kurs hazırlığı yapılması. (Proje dahilinde gidilecek ülkelere 

ilişkin gerekli tanıtım çalışmaları yapıldı mı?)  

• Ulaşım ve konaklama hizmeti alınacak kurum ve kuruluşlarla gerekli 

ayarlamalar yapıldı mı? Bu hizmetlerde kimlerin sorumluluk alacağı belirlendi 

mi? (Bilgi paketi) 

• Güvenlik ve koruma önlemleri güvence altına alındı mı? 

• Özel ihtiyaçlar belirlendi mi ? Bunlara yönelik tedbirler alındı mı?  
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G.2. Proje Yönetimi  

Kalite ve yönetim konularını nasıl ele alacaksınız (örneğin; ortaklar ile anlasm̧alar, 

katılımcılar ile öğrenme sözlesm̧esi yapmak vs.)?  

UYGULAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER  

a) Hazırlık toplantısı yapıldı mı?  

b) Katılımcıların lojistik planlaması yapıldı mı?  

c) Katılımcıların sağlık sigortası yapıldı mı?  

d) Seyahatle ilgili problem tarama anketi uygulandı mı?  

e) Katılımcı seçimine yönelik komisyon kuruldu mu?  

f) Katılımcı seçimi için şeffaf kriterler belirlendi mi? Somut ölçekler hazırlandı mı? 

Hangi ölçekler kullanıldı? 

g) Refakatçi gerektiren katılımcı var ise gerekli önlemler alındı mı?  

h) Katılımcıların vize işlemleri nasıl yürütülecek?  

i) Proje ortağı ile iletişim nasıl sağlanacak?  

j) Kişi sayısı neye göre belirlendi. Hangi yollarla duyuru yapıldı. Tam liste var mı ? 

(Kabul edilen ve edilmeyen) 

PROJE YÖNETİMİ  

a) Proje yönetim ekibi nasıl oluşturuldu?  

b) Ekip üyeleri hangi aşamalarda görev aldı?  

c) Ev sahipliği yapan kurum ile antlaşma yapıldı mı?  

d) Grup üyeleri ile öğrenme sözleşmesi yapıldı mı? 
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PROJENIṄ KALIṪESI ̇ 

• Proje ortakları ile anlaşmalar ve katılımcılar ile öğrenme sözleşmesi süreçleri 

nasıl ele alınacaktır? (Katılımcı sözleşmesi hazırlandı mı? – Fotoğrafların 

kullanılması, tam katılım ve üretilen bilginin açık kaynak olarak kullanılması 

vb.) 

• Katılımcılar ve kurs sağlayıcısı arasında katılımcı ihtiyacļarı ile kurs icȩriğini 

birlesţirmek amacıyla kurs öncesi, uygulama aşaması ve sonrasında iletisi̧m 

halinde olunması. Hangi iletişim araçları kullanılacak? 

• Kurs taslağı basv̧uru anında bilinmesi 

• Kurs basļamadan önce kurs organizatörü yer ve ulası̧m hakkında bilgi 

verilmesi 

• Gönderen kurulus ̧zorunlu sigorta ile ilgilenilmesi. 

• Gönderen kurulus ̧gerekli olan tüm hazırlık asa̧maları ile ilgilenilmesi. 

• Kurs sağlayıcısı kurs boyunca sürekli değerlendirme sistemi 

olusţurulması.(Proje ortakları ile görev ve sorumluluk dağılımı 

gerçekleştirilmiş midir? Nasıl? (Günlük raporlar kimler tarafından kayıt altına 

alınacak, kolay erişilebilirlik vb.) 

GÖNDEREN VE AĞIRLAYAN KURUMLUŞLAR ARASI SÖZLEŞME  

Kurs onaylandığında gönderen kurulus ̧ile ağırlayan kurulus ̧arasında karsı̧lıklı 

zorunlulukları, kurs tarihlerini ve yerini,iptal kurallarını,ödeme kurallarını icȩren bir 

kontrat yapılması.  

KATILIMCILARLA ÖĞRENME SÖZLEŞMESI ̇ 

• Kurs icȩriğine göre gönderen kurulus ̧ile ağırlayan kurulus ̧arasında 

katılımcıların aktif yer alması,kursta kullanılacak yöntem,hedeflenen soncļar 

ve yeterlikler yer alan bir öğrenme sözlesm̧esinin imzalanması.  

• Kurs materyallerinin yaygınlasţırma kullanılması  

• Kurs materyallerinin okul kalite ve profesyonellesm̧e planı doğrultusunda 

belirlenen amacļara ulasm̧ak ici̧n özgürce kulanılması.  
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• Katılımcıların tüm kurs materyallerine, -e-öğrenme platformu, dijital 

kütüphane, pdf dosyalarına ulasa̧bilmesi.  

BEKLENEN SONUCĻAR VE EDIṄIL̇EN YETERLIK̇LER  

• Projeye basļamadan önce edinilmesi beklenen net yeterlikler ve sonucļar 

olusţurulması. 

• Bu yeterliklerin belirlenen amacļarla uyumlu olması ve personelin 

profesyonellesm̧esine ve okulun gelisi̧mine yardım etmesi.  
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G.3. Katılımcıların Hazırlıkları  

Katılımcılara ne tür bir hazırlık sunulacak (örneğin; görevle ilgili, kültürler arası, 

dilsel, risk önlemeye yönelik vs.)? Bu tür hazırlık faaliyetlerini kim(ler) 

gercȩklesţirecek? 

Katılımcıların görev tanımlaması yapıldı mı?  

Gidilecek ülke ile ilgili sosyal, kültürel, iklimsel bilgiler verildi mi?  

Katılımcılar için dilsel hazırlık yapıldı mı?  

Katılımcılara kültürler arası, dilsel, risk önlemeye yönelik ne tür hazırlıklar 

yapılacaktır?  (Kültür tanıtım geceleri, sunumlar, demolar vb.)  

Bu tür hazırlık faaliyetleri kim(ler) tarafından, nasıl, ne zaman ve ne kadar bir süre 

içerisinde gerçekleştirilecek? 

Katılımcıların seyahat ve konaklama sırasında karşılaşabilecekleri riskleri önlemek ve 

güvenliklerini sağlamak amacıyla nasıl bir planlama yapılacaktır? 

Bazı görevle ilgili hazırlıklar;  

• Eğitimde kalite ve kalite gelisi̧minde okul aktivitelerinin devam eden ilisķisi,  

• Kalite gelisi̧mi ici̧n koordinatörün, takım üyelerinin ve okul liderlerinin 

sorumlulukları,  

• Öğretmen yurtdışına çıkarıldığında okuldaki dersler kim ile devam 

ettirilecek?B Planı? 

• Yeni okul politikası, değerlendirme sistemi, yeni yöntemler ve yeni 

müfredatın farkedilmesi ve uygulanması ici̧n okulun sorumluluğu,  

• Eğitim kalitesini arttırma amacıyla yazılmıs ̧yayınları ve makaleleri okuma, 

Bazı dilsel-risk önleyici hazırlıklar;  

• Eğer yabancı diliniz iyi ise özel bir dilsel hazırlığa ihtiyac ̧yoktur.Bunu 

ortaokul,lise yada üniversite eğitiminizle belirlenen ehliyet örneklerinizle 

belirtebilirsiniz  
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• Yabancı dilde yayınlamıs ̧olduğunuz kaynakları gösterebilirsiniz. (kitapcı̧klar, 

brosü̧rler, websiteler,,)  

• Yabancı dili kullandığınız ülkelerde geci̧rmis ̧olduğunuz vakti örnek 

gösterebilirsiniz.  

• Çalısm̧a ve iletisi̧m dili yabancı dil olan önceki projelerinizi örnek 

gösterebilirsiniz  

Eğer kurstan önce dilsel hazırlığa ihtiyacınız olduğunu düsü̧nüyorsanız, ne yapmayı 

planladığınızı tanımlayınız. Örneğin; dil kursunda ders almak, internet tabanlı bir 

kursa katılmak, kurumunuzdaki yabancı dil öğretmenleriyle ca̧lısm̧ak.  

Bazı kültürlerarası risk önleyici hazırlıklar;  

• Sadece baskın bir kültür modeli ile ca̧lısm̧a zorunluluğu yoktur. Kurs sağlayıcısı 

katılımcılara; toleranslı, acı̧k fikirli ve saygılı bir kültür modeli sunmak 

durumundadır.  

• Uluslararası kavramların; daha genis ̧bakıs ̧acı̧ları ve görüsļer, pratik 

uygulamada yeni ve farklı cö̧zümler önemini basv̧urunuzda sunabilirsiniz;  

• Kurs sağlayıcısı yiyecek-icȩcek gibi kisi̧sel isteklere saygı duymak 

durmundadır. 

• Oryantasyon programı yapıldı mı?  

• Sadece dil değil proje alanında yeterlik sağlamak amacıyla ilgili ön kurs ve 

seminer programlarına tam katılım sağlandı mı ?  
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H.Ana Faaliyetler  

Lütfen düzenlemeyi planladığınız ana faaliyetleri özetleyiniz. Il̇gili ise, lütfen her bir 

proje ortağının faaliyetlerdeki rolünü acı̧klayınız.  

Bu bölümde atacağınız normal adımları acı̧klayınız. Kesin ve net olmaya özen 

gösteriniz. 

Aktiviteleri belirli bir kronolojik sıraya koyarak ve iş paketleri şeklinde 

acı̧klayabilirsiniz.  

Planlanan faaliyetler mevcut durum, amaç ve hedeflerle ilişkilendirildi mi? Avrupa 

gelişim planı ile eşleştiridi mi. 

Planlanan faaliyetler hareketliliğe katılacak kişilerle ilgi bakımından bir bütün 

oluşturdu mu? 

Projeler Avrupa Gelişim Planına uygun mudur? 

Projenizin Avrupa Gelişim Planı açısından okulunuzun öğrenci ve öğretmenleri 

üzerinde etkileri nelerdir?okulda nasıl duyurulacak,nasıl etki edecek,konuya 

diğerlerin de dikkati nasıl çekilecek 

Projeye katılan kurum-kuruluş personelinin yurt dışında edindiği yetkinlik ve 

deneyimlerin okul üyelerinin gelecekteki stratejik gelişimlerine olan etkilerine yer 

verdiniz mi? Kariyerinize katkısı 

Projede neleri hedefliyorsunuz ? 

Projeden ne gibi beklentileriniz var ? 

Bu projeyi gerçekleştirmek istemenizin nedeni nedir? Neden bu faaliyet gerekli? 

Smarter hedefler, uygulanabilir mi, hibe programının öncelikleriyle uyumlu mu ?  
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Proje ekibini oluşturdunuz mu , projeyi kiminle gerçekleştireceksiniz? Nasıl seçilecek? 

Ortaklarda da aynı eylem planı var mı ? 

Kimlerle ne gibi ortak çalışmalar ve bağlar gerçekleştireceksiniz? 

Projenin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini nasıl ve kimlerle sağlayacaksınız?  

İşbirliği, alandaki network incelemesi 

Projenin finansal kaynakları nelerdir? 

Bunlara nasıl ulaşılacak ? 

Bu kaynak sürekli mi olacak yoksa proje kendi kaynağını kendisi mi karşılayacak ? 

Proje bittikten sonra kaynak nerden gelecek  ik ,mali 

Proje bölgesel mi, ulusal mı yoksa uluslararası mı? 

Proje ne kadar bir sürede  gerçekleşecek ? 

Kurs ise; 

• Katılmayı planladığınız kurs ve başvuru ici̧n takımınızla iletisi̧me geci̧niz  

• Iḣtiyac ̧analizi, kursun etkisi, profesyonelleşme planı ve yapı tasļarı hakkında 

bilgi veriniz. 

• Katılımcıları secm̧e süreci hakkında bilgi veriniz.  

• Hazırlık asa̧ması; kurs icȩriği,kurs süresince kullanılacak yöntemler,kurs 

sağlayıcısının göndereceği ön hazırlık belgeleri,dilsel hazırlık hakkında bilgi 

veriniz.  

• Kurs tarihini belirtiniz  

• Kurs sonrası izleme süreci, iletisi̧min devamı hakkında bilgi veriniz  

• Meslektasļarınızla ve okul üyeleri ile iletisi̧m kurunuz  

• Kurs icȩriğinin uygulanması hakkında bilgi veriniz  
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• Yapı tasļarı hakkında bilgi veriniz; kurstan sonra elde etmek istediğiniz 

amacļar nelerdir,profesyonellesm̧ek ici̧n okul planınız nedir?  

• Faaliyette gercȩklesţireceğiniz faaliyetleri gün gün acı̧klayınız. 

Gerektiği durumlarda, proje ortaklarınız ve diğer ilgili paydasļar ile nasıl isb̧irliği 

yapmayı ve iletisi̧m kurmayı planlıyorsunuz  

• Basv̧uru öncesi iletisi̧m; website ve mail  

• Ön kayıt; website  

• Iḣtiyac ̧analizi;kurs sağlayıcısının gerekli evrakları göndilmesi,  

• Hazırlık is ̧bölümü  

• Dijital bağlantılar;  

Her ortağın aktivitelerdeki rolü nedir;  

• Gönderen kurulus(̧okulunuz/kurumunuz);Iḣtiyac ̧analizi,katılımcı secm̧e 

süreci,hazirllik asa̧ması, kurs sonrası izleme,takımınızla iletisi̧m,kurs icȩriğinin 

yaygınlasţırılması,kurs icȩriğinin uygulanması,takımın ve okul yönetiminin 

değerlendirilmesi  

• Ağırlayan kurulus(̧kurs sağlayıcısı); Kurs hazırlığı,kurs icȩriğine gore ihtiyac ̧

analizi,ön kayıt asa̧masında katılımcılarla iletisi̧m,kurs organizasyonu,kurs 

düzenlemesi ve değerlendirmesi  

Eğitim boyunca katılımcılar nasıl gözlenecek?  

• Kurs öncesi hazırlıklar  

• Her katılımcıya kurs boyunca portfolio  

• Kurs boyunca devam eden öz değerlendirme  

• Kurs boyunca aktif katılımı sağlayan yapılandırmacı yöntem uygulandı mı   

• Kurs sağlayıcısının izlemesi; haftalık – günlük rapor 

• Kurs katılımcıları ile bağlantı  

 



 18 

Iṡ ̧programını ve yöntemini kim izleyecek?  

• Kurstan once;okul yönetimi ,takım ve meslektasļar / Okul yönetim sürecini 

Valiler/Kaymakamlar  

• Kurs boyunca;kurs sağlayıcısı,portfolio,eylem-planı ve kisi̧sel gelisi̧m planı  

• Kurstan sonra;takım,okul yönetimi,yönetim kurulu  

• Europass hareketlilik belgesi hakkında bilgi edininiz.  
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I.1. Etki  

Katılımcılar,katılımcı kurum/kurulus(̧lar) ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkiler 

nelerdir? Hedef kitleniz üzerindeki etkileri tanımlayınız.  

1. Kisi̧sel yeterlikler 

2. Okul yeterlikleri 

3. Öğrenci yeterlikleri  

Il̇gili paydasļar (öğrenci velileri, yerel yönetim, yerel otoriteler, vb)  

Avrupa Gelisi̧m Planınızda belirttiğiniz okul/kurum ihtiyacļarının tamamlaması ici̧n 

ihtiyacınız olan etkiyi tanımlayınız  

• Katılımcılarda aldıkları eğitim neticesinde proje hedef ve amaçları 

doğrultusunda olumlu davranış değişikliği oldu mu? 

• Proje kurumun misyon ve vizyonunda olumlu değişiklikler yarattı mı? 

• Personel hareketliliğine katılan çalışanlar kurumlarına döndüklerinde 

öğrenicilere gerekli faydayı sağlayabildiler mi? 

• Proje yerel boyutta karşılık buldu mu? Yerel kurum kuruluş veya STK desteği 

ile yaygınlaştırma planı yapıldı mı? 

• Ulusal açıdan projenşn uyarlanabilirliği var mı? 

• EU 2020 hedefleriyle uyumlu bir etki yaratıldı mı? 

• Proje sonundaki öğrenme çıktıları ve yaygınlaştırma faaliyetleri eğitim 

felsefesi açısından uluslar arası bşr farkındalık yarattı mı? 

• Web araçları ve e-Twinning gibi portallar ile projenin alanı genişletildi mi? 

• Katılacağınız kursun; kisi̧sel ufkunuzu,uluslararası isb̧irliği ve iletisi̧m hakkında 

fikir olusţurma becerinizi, co̧k kültürlülük ve yabancı dil bilginizi nasıl 

gelisţireceğini acı̧klayınız  

• Kursun; Iṅsan kaynakları,meslektasļarınıza yaklası̧m,öğretme-öğrenme,okul 

organizasyonu,okullarda kalite gelisi̧mi,kalite becerileri ve bilgisini nasıl 

gelisţireceğini acı̧klayınız  (müfredat dahil) 
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• Kurs süresince karsı̧lasa̧cağınız yeni fikirler, yöntemler ve diğer düsü̧nceler ile 

pratik uygulamalarınızda(okul/kisi̧sel)karsı̧lasa̧cağınız fikir ve yöntemleri 

acı̧klayınız  

• Kursun; meslektasļarınız, takımınız ve öğrencileriniz üzerinde bırakacağı 

yararları anlatınız. Sözünü ettiğiniz kisi̧ler bu kurstan nasıl yararlanacaklar?  

• Etki ölçeği neye göre kurgulandı, hangi ölçme araçları kullanıldı? 
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I.2. Proje Sonucļarının Yaygınlasţırılması  

Proje sonucļarını kurum/kurulusu̧nuz ve ortaklarınız dısı̧ndaki ilgili taraflarla 

paylasm̧ak ici̧n hangi faaliyetleri yürüteceksiniz? Yaygınlasţırma faaliyetlerinizin 

hedef grupları kimler olacak?  

Kaliteli bir yaygınlaştırma için zaman cizelgesi ve yapilacak faaliyetler planlandı mı ?  

 

Daha kapsamlı bir yaygınlaştırma yapmak icin ne tür stratejiler belirlendi?  

 

Bu süreçte e - twinning aktif bir şekilde kullanıldı mı?  

 

STK, İlgili kurum ve kuruluşlar, Ar-Ge ve ulusal ajansla yaygınlaştırma sürecini 

arttırmak için irtibat kuruldu mu ?  

 

Proje dönütleriniz başta kurumunuz olmak üzere ( veli - öğrenci - öğretmen) olmak 

üzere eğitim bölgenizde ve il çapında paylaşıldı mı?  

İnternet ve yerel basında proje tanıtımları ve paylaşımlar yapıldı mı?  

 

Proje geri bildirimleri ve sonuçları içeren broşür ve kitapçık vb. çalışmalar yapıldı mı?  

 

Alanı proje konsuyla ilgili olan STK larla iletişim ve işbirliği yapıldı mı?  

Yaygınlaştırma için bazı fikirler  

İcşel yaygınlasţırma ve dısşal yaygınlasţırma olarak ayırınız. Acı̧klamanızda net 

olunuz. Yaygınlaştırma aktivitelerinizi nasıl, ne zaman ve kiminle planlayacağınızı 

belirtiniz  

Iċşel yaygınlasţırma;  

• Okul yönetimine ve ca̧lısa̧nlarına raporlayınız.  
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• Okul yönetim ve zümre toplantılarında edinilen bilgi ve becerileri kullanınız.  

• Devam eden is ̧ve aktivitelerde öğrenilen bilgi ve becerileri kullanınız.  

• Sosyal paylası̧m siteleri, okul dergisi yada okul sitesinde makale yayımlayınız.  

Dısşal yaygınlasţırma;  

• Yerel ve bölgesel ağlar ile iletisi̧m geci̧p, faaliyetler hakkında bilgilendirme.  

• Diğer müdür,koordinatör ve öğretmenler ile iletisi̧m kurma.  

• Üniversite vb kurum ve kuruluşlarla iletişim düşünüldü mü? Akademik destek 

alınma şansı var mı? 

• Networkünüz aktif olarak kullanılıyor mu  

• Belediye, valilik, vb kurumlarla işbirliği planlandı mı? 

• Sosyal medyada etkili #, @ kullanıldı mı? İlgili kişi ve kurumlar etiketlendi mi?  

• Kısa tanıtım videosu çekildi mi? 

• Yaygınlaştırmada hangi metotlar ön görüldü? (Afiş, broşür, kitap, vb.) 
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I.3. Değerlendirme  

Projenizin amacļarına ve sonucļarına ulası̧p ulasm̧adığını, ulasţıysa ne ölcü̧de 

ulasţığını değerlendirmek ici̧n hangi faaliyetleri yürüteceksiniz?  

Değerlendirme sonuçlarının proje sürecindeki ve devamındaki değişimlerinin 

kontrolü sağlandı mı? 

Projeyi takip eden süreçteki uzun soluklu etkileri tespit edildi mi? 

Proje etkileri yaygınlaştırıldı mı? Hangi yollara başvuruldu? 

Projenin çıktıları ile hedefler uygun mu, tutarlı mı? 

Değerlendirme sonuçlarının oranları öngörüldüğü düzeyde devamlılık gösterdi mi? 

Değerlendirme sonuçları takip edilebilir mi? Kayıt altında neler var? (imza listeleri, 

raporlar, günlük değerlendirme vb) Buna yönelik bir çalışma yapılmış mı? 

Projeye basļamadan önce ihtiyac ̧analizi yapınız. Kurs süresince edineceğiniz yeterlik 

ve deneyimleri aktivite planınıza ekleyiniz. Bazı fikirler; 

• Plan yapı tasļarını icȩrir; en önemli amacı belirtilebilir.  

• Değerlendirme ve kisi̧sel değerlendirme, takımınız tarafından olusţurulabilir.  

• Planlanan amacļara bakarak değerlendirme yapılabilir.  

• E-öğrenme platformu kullanılarak, kurs sağlayıcısı ve katılımcılarıyla devamlı 

iletisi̧m halinde olarak değerlendirme yapılabilir.  

• Yıl sonunda kurs ve kurs etkileri SWOT(gücļü,zayıf yanlar analizi) analizi 

yöntemi ile değerlendirilebilir.  

• Profesyonellesm̧e planında tanımlanan adımlara ulası̧lıp ulası̧lmadığı 

arasţırılabilir.  

• Resmi ve resmi olmayan veriler kullanılabilir(resim, yazı, belge, röportaj..)  

• Hangi değerlendirme ölçekleri kullanıldı? 
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K.Proje Özeti  

Lütfen projenin kısa bir özetini sununuz. Bu bölüm [ya da bir kısmı] Avrupa 

Komisyonu, Yürütme Ajansı veya Ulusal Ajanslar tarafından yapılacak yayınlarda 

kullanılabilecektir. Aynı zamanda bu bölüm Erasmus+ yaygınlasţırma platformuna 

da katkı sağlayacaktır.Lütfen proje özetini kısa ve acı̧k bir sȩkilde yazınız ve özette 

su̧ hususları özellikle belirtiniz: Projenin icȩriği/gecm̧isi̧; projenizin amacļarı; 

katılımcı sayısı ve profili; faaliyetlerin tanımı; projeyi yürütürken kullanılacak 

metodoloji; öngörülen sonuc ̧ve etkilerin kısa bir acı̧klaması ile uzun vadedeki olası 

yararları. (Yukarıdaki bölümlerde yazdığınız kısımlardan alıntılar yaparak bu kısmı 

olusţurabilirsiniz.Kısa,ve öz yazınız.Asa̧ğıda belirtilen elementleri kullanınız. ) 

• 5 N 1 K - Projenin icȩriği ve altyapısı 

• Projenin amacļarı 

• Katılımcı sayıları ve profillleri 

• Aktivite tanımları 

• Projeyi yürütmede kullanılacak yöntem 

• Beklenen etki ve sonucļarın kısa tanımı,basa̧rı kriteri 

• Son olarak potansiyel uzun vadeli yararlar/kazanımlar  

Proje Tanımı 

• Projeniz özgün mü? (Daha önce ortaya konmuş benzer projelerden farkı 

nedir?)örnek projelere bak. Avrupa platformu(otlas v.b) – anahtar kelimelerle 

benzer çalışmalara bak! 

• Projeniz 5 N 1K’yı cevap veriyor mu? (Projenin belirtilen gerekçelerinde, 

hedeflerinde, ortakları seçme stratejisinde, ortakların projeye katkısında, 

projenin ele aldığı temel konularda) 

• Projeniz çeşitli odaklarla iletişim halinde (katılımcı bir şekilde) mi 

gerçekleştirilmiştir? 

• Paydaşlarla ilgisi belirtildi mi?(istatistikler, AB 2020, Erasmus +, oecd vb). 

• Hedefleriniz ölçülebilir mi? Göstergeler neler 

• Hedefleriniz ulaşılabilir mi? Göstergeler neler 
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• Proje için belirlediğiniz süre uygun mu? 

• Projenizi hazırlarken literatür taraması yaptınız mı? Konuyu bildiğinizi 

gösterin, hangi alanda eksik olduğunuzu, bu alanda proje yapılmadığını, bu 

projenin bu açığı kapatacağı) 

• Projenizin hedef kitlesi net sınırlarla belirtildi mi? 15-17 gibi.. daha önce bu 

eğitimi almış gibi.  

• Katma değeri ne? 

• Çarpan etkisi ne olacak 

• Proje ortağı ile nasıl iletişim sağlandı ve görevler nasıl dağıtıldı?  

 


