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Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla 

Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe 

Programı 

 

PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİK KONULARI 

Bu teklif çağrısının küresel hedefi: sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen ve istihdama hazırlanan, 

toplumun tüm kesimlerinin kendi ihtiyaçları içinde öğrenme imkânı bulduğu esnek, şeffaf, yenilikçi ve 

kaliteli bir eğitim sistemi oluşturmaktır. 

Bu teklif çağrısının özgün amaçları: 

• Eğitim ve öğretim kalitesini artırarak beşeri sermayeye yatırım yapmak. 

Mesleki eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak için yenilikçi yaklaşımların desteklenmesi, öğretmen eğitimi 

ve iş dünyasının temsilcileri, meslek kuruluşları, eğitim alanında çalışan STK'lar, mesleki orta öğretim 

kurumları arasında işbirliği yöntemlerinin oluşturulması. 

Bu teklif çağrısının öncelikleri: 

• Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik Geliştirme Sektörel Merkezlerinin oluşturulması, 

• Meslek öğretmenlerinin eğitimlerle kapasitesini artırmak, 

• Hizmet içi eğitim için eğitim materyallerinin ve programlarının hazırlanması, 

• Mesleki eğitimin ve sunulan fırsatların önemi konusunda iş dünyasının farkındalığını artırmak, 

• Mesleki eğitim ve öğretim ile ilgili iş dünyasını ve eğitimi bir araya getirecek ağların ve ortaklık 

mekanizmalarının kurulması ve geliştirilmesi. 

Bu Teklif Çağrısının Ana Hedef Grupları ve Nihai Yararlanıcıları: 

• Mesleki eğitimde deneyimli sivil toplum kuruluşları, 

• Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan meslek öğretmenleri, 

• İş dünyası ve eğitim kurumlarının temsilcileri. 

 

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibe, aşağıdaki minimum ve maksimum tutarlar 

arasında olmalıdır: 

• minimum tutar: 200.000 EUR 

• maksimum miktar: 600.000 EUR 
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Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibe, projenin toplam uygun maliyetlerinin aşağıdaki 

minimum ve maksimum yüzdeleri arasında olmalıdır: 

• Minimum yüzde: projenin toplam uygun maliyetinin% 80'i. 

• Maksimum yüzde: projenin toplam uygun maliyetinin% 90'ı 

Uygun başvuru sahibi: 

Hibe almaya hak kazanmak için, baş başvuru sahibi: 

• Tüzel kişi olmalı ve 

• Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olmalı ve 

• Aşağıdakiler gibi belirli bir organizasyon türü olabilir: 

- Mesleki eğitim alanında çalışan sivil toplum kuruluşları (STK'lar) 

- Profesyonel kuruluşlar (federasyonlar, konfederasyonlar, işverenler ve çalışanların 

organizasyonları / kurumları, ticaret ve / veya sanayi odaları, odalar, sendikalar ve organize 

sanayi bölgesi, emtia değişimi vb.) 

Bir projenin başlangıçta planlanan süresi 16 aydan az, 18 aydan fazla olamaz. 

 

Faaliyet türleri: 

Bu teklif çağrısı kapsamında finanse edilebilecek bazı faaliyet örnekleri aşağıda listelenmiştir. Proje 

faaliyetleri toplu olarak bu programın amaçlarına ulaşılmasına yardımcı olmalıdır: 

• Eğitimlerin kapsayacağı öncelikli konuları tanımlamak amacıyla meslek öğretmenleri için sektörel bazda 

eğitim ihtiyaçları analizi yapmak, 

• Mesleki eğitim ve öğretim öğretmenleri için çalışma kitapları, araçlar hazırlamak. 

•Öğretmenlerin mesleki eğitim alanındaki ölçme ve değerlendirme faaliyetleri için iyi uygulamaları 

paylaşmak, araç ve yöntem geliştirmek, 

• Ekipman desteği sağlamak, 

• Hizmet içi eğitim programı geliştirme, yetişkin eğitimi, materyal geliştirme, sektörel beceriler vb. 

Konularında Mesleki ve Teknik Eğitim personeli için kapasite geliştirme faaliyetleri de dâhil olmak üzere 

hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması. 

• Hem Türkiye'de hem de AB Üye Ülkelerinde ilgili alanda ihtiyaç analizi doğrultusunda öğretmenlerin 

yeterliliklerini artırmak için iş eğitimleri veya birleşik (teorik ve iş eğitimleri) eğitimleri vermek, 

• İş dünyasının mesleki eğitim ve öğretim eğitimine katılımlarını ve desteklerini artırmak için bilinçlendirme 

faaliyetleri, 

• Öğretmenler için eğitim araçları, iyi uygulama örnekleri derlemek için metodolojik araçlar hazırlamak, 

öğretmen eğitimindeki yenilikçi yaklaşımlarla yeni ve pilot uygulamalar uygulamak, 

• Mesleki Eğitim Öğretmenleri (MEÖ) için multimedya/e-öğrenme uygulamaları hazırlamak için eğitim 

sağlamak, 
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• Mesleki eğitim müfredatı ile ilgili e-öğrenme materyallerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde 

hazırlanması ile ilgili çalışmalar, 

• Mesleki eğitim üzerine odak grupları, çalışma grupları, çevrimiçi ağlar vb. Ortak faaliyetlerde bulunmak 

amacıyla iş dünyasını temsil eden sosyal ortaklar ile mesleki eğitim kurumları arasında koordinasyon ve 

işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi faaliyetleri, 

• Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumları ve iş dünyası için Avrupa Birliği tarafından kurulan Avrupa Çıraklık 

İttifakı EQAVET Ağı, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası vb. 

• Eylem dâhilindeki yapıların sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik faaliyetler. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 14 Nisan 2020 

Başvuru belgeleri ve ayrıntılı bilgiye www.ikg.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
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