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HATA
Uyarı
Bu alanın doldurulması zorunludur
Form geçerlidir
Bu değer zaten seçilmiştir.
Bu değer 0'dan az olamaz.
Adobe Reader PDF belgesi harici servislere bağlanmasını engelleyen güvenlik özelliğinin etkinleştirildiğini tespit etmiştir. Bağlantıya izin vermek için sarı uyarı çubuğunda yer alan seçenekler butonunu tıklayarak uygun seçeneği uygulayınız.
Teklif Çağrısı
Katılımcı Kurum/Kuruluş(lar)
OLS İrtibat Kişisi olarak yalnızca bir kişi seçilmelidir.
Form sadece Adobe Reader yazılımı kullanılarak görülebilir (http://get.adobe.com/reader/).
Eğer form "Korumalı Görünüm" modunda gözüküyorsa, formun düzgün çalışabilmesi için tüm özellikler etkin hale getirilmelidir. Eğer tüm özellikler etkin kılındıktan sonra hala bu mesaj görülüyorsa, JavaScript'in etkin olup olmadığını Düzenle-Tercihler-JavaScript seçeneklerinden kontrol ediniz.
Formu okuyamıyor musunuz? Lütfen kaydedip programdan çıkmayın aksi halde verileriniz bozulabilir ya da kaybolabilir. Bu form sadece Adobe Reader yazılımı kullanılarak düzenlenebilir!
Yazılımın eski bir versiyonunu kullanıyorsunuz. Adobe yazılımının desteklenmeyen bir versiyonu kullanılarak gönderilen formlar geçerli sayılmayacaktır. Lütfen http://get.adobe.com/reader/ adresinden Adobe Reader'ın son sürümünü indirerek kurunuz.
Form, bir internet tarayıcısı penceresinde açılmıştır. Lütfen doldurduktan sonra doğru şekilde kaydedebilmek için formu önce bilgisayarınıza indiriniz.
BU FORM SADECE TEST ETMEK VE AVRUPA KOMİSYONU / ULUSAL AJANSLARIN KULLANIMI İÇİNDİR. LÜTFEN DAĞITMAYINIZ.
ORTAM
Bu form açılamıyor. Daha fazla bilgi için lütfen Ulusal Ajans yardım masası ile iletişime geçiniz.
Metadata
Genel Bilgi
UYARI!
TÜM BAŞVURANLAR İÇİN (SIRBİSTAN ULUSAL AJANSINA BAŞVURANLAR HARİÇ)
SIRBİSTANIN LİSTEDE MUHTEMEL VARIŞ NOKTASI OLARAK GÖRÜNMESİNE RAĞMEN BU EYLEM ALTINDA GEÇERLİ VARIŞ NOKTASI OLMADIĞI HUSUSUNA DİKKAT EDİNİZ.
Bu başvuru formu aşağıdaki ana bölümlerden oluşmaktadır:
- İçerik: bu bölümde sizden yapmak istediğiniz başvuru türü ve başvuruyu alacak, değerlendirecek ve seçecek Ajans hakkında genel bilgi vermeniz istenmektedir;
- Katılımcı kurum/kuruluş(lar): bu bölümde sizden başvuruyu yapan kurum/kuruluş ile, uygun olması halinde, projeye ortak olarak katılan diğer kurum/kuruluşlar hakkında bilgi vermeniz istenmektedir;
- Projenin tanımı: bu bölümde projenin tüm aşamaları hakkında bilgi vermeniz istenmektedir: hazırlık, temel faaliyetlerin uygulanması (yani hareketlilik faaliyetleri) ve takip;
- Bütçe: bu bölümde talep ettiğiniz AB hibesi miktarı hakkında bilgi vermeniz istenmektedir;
- Kontrol Listesi/Veri Koruma Bildirimi/Doğruluk Beyanı; bu bölümlerde başvuru sahibine hibe talebine ilişkin olarak önemli şartlar hakkında bilgi verilmektedir;
- Ekler: bu bölüme başvuran kurum/kuruluş başvurunun tamamlanması için zorunlu olan ilave dokümanları eklemelidir.
-Gönderim: bu bölümde başvuran kurum/kuruluş sağlanan bilgiyi teyit edebilecek ve formu online gönderebilecektir.
Bu başvuru formunun doldurulmasına ilişkin daha fazla bilgi için E-formlar Teknik Kılavuzunu okuyabilirsiniz.
Bu başvurunun hangi değerlendirme hibe kriterine göre yapılacağı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Program Rehberine bakınız.
Proje başlangıç tarihi bu aralıkta olmalı:
Proje bu tarihten sonra sona ermemelidir:
İçerik
Son Başvuru Tarihi (gg-aa-yyyy ss:dd:ss - Brüksel, Belçika Saati)
Projenin Tanımı
Projenin Başlığı
Projenin Başlığı (İngilizce)
Projenin kısaltması (Akronim)
Projenin Başlangıç Tarihi (gün-ay-yıl)
Projenin Toplam Süresi (Ay)
Projenin Bitiş Tarihi (gün-ay-yıl)
Başvuran Kuruluşun Tam Yasal Adı (Latin karakterlerle)
Form hash kodu
Başvuran Kurum/Kuruluşun Ulusal Ajansı
Mevcut Erasmus+ Ulusal Ajansları hakkında daha fazla bilgi için bakınız:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Katılımcı Kurum/Kuruluş(lar)
Başvuran Kuruluş
Elektronik form Katılımcı Portalına erişim sağlayamıyor. Lütfen İnternet bağlantınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
PIC numarası bulunamadı.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalından bilgi çekilemiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
PIC alanı boş bırakılamaz.
Vermiş olduğunu PIC numarası aşağıdaki PIC numarası ile değiştirilmiştir:
Fakat, değiştirilen PIC numarası zaten başvuru formundaki bir başka bölümde kullanılmıştır. Lütfen farklı kuruluşlar için aynı PIC'i kullanmadığınızdan emin olunuz.
Her katılımcı kuruluş kendi PIC'ine (Katılımcı Kimlik Kodu) sahip olmalıdır ve her birinin PIC'i kodlanmalıdır.
PIC numarasının doğrulanması gerekmektedir Lütfen "PIC'i Kontrol Et" butonuna tıklayınız.
Seçmiş olduğunuz başvuran kurum/kuruluş geçerli bir başvuran ülkeden değildir.
Seçmiş olduğunuz katılımcı kurum/kuruluş geçerli bir başvuran ülkeden değildir.
Girilen kuruluş PIC numarası için Katılımcı Portalından alınan kuruluş bilgileri değiştirilmiştir. PIC numarası kaldırılacaktır.
Eğer başvuran kuruluş bir konsorsiyum adına başvuru yapıyorsa, tüm konsorsiyum üyeleri başvuran kuruluşun ülkesinden olmalıdır.
Profil
Konsorsiyum
Bir konsorsiyum adına mı başvuru yapıyorsunuz?
Başka konsorsiyumlarda da yer alıyor musunuz?
Bu konsorsiyumlardaki rolünüzü ve katılım gerekçenizi kısaca açıklayınız.
Konsorsiyum Üyesi
Elektronik form Katılımcı Portalına erişim sağlayamıyor. Lütfen İnternet bağlantınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
PIC numarası bulunamadı.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalından bilgi çekilemiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
PIC alanı boş bırakılamaz.
Vermiş olduğunu PIC numarası aşağıdaki PIC numarası ile değiştirilmiştir:
Fakat, değiştirilen PIC numarası zaten başvuru formundaki bir başka bölümde kullanılmıştır. Lütfen farklı kuruluşlar için aynı PIC'i kullanmadığınızdan emin olunuz.
Her katılımcı kuruluş kendi PIC'ine (Katılımcı Kimlik Kodu) sahip olmalıdır ve her birinin PIC'i kodlanmalıdır.
PIC numarasının doğrulanması gerekmektedir Lütfen "PIC'i Kontrol Et" butonuna tıklayınız.
Seçmiş olduğunuz başvuran kurum/kuruluş geçerli bir başvuran ülkeden değildir.
Seçmiş olduğunuz katılımcı kurum/kuruluş geçerli bir başvuran ülkeden değildir.
Girilen kuruluş PIC numarası için Katılımcı Portalından alınan kuruluş bilgileri değiştirilmiştir. PIC numarası kaldırılacaktır.
Eğer başvuran kuruluş bir konsorsiyum adına başvuru yapıyorsa, tüm konsorsiyum üyeleri başvuran kuruluşun ülkesinden olmalıdır.
Profil
Geçmiş ve Deneyim
Lütfen kurum/kuruluşunuzu kısaca tanıtınız.
Bu başvuruya ilişkin alanlarda kurum/kuruluşunuzun faaliyetleri ve tecrübesi nelerdir?
Lütfen bu başvuru formunda yer alan anahtar personel/kişiler ve bu kişilerin projeye sağlayacakları yeterlilikleri ve önceki tecrübeleri hakkında bilgi veriniz.
Bu başvurudan önceki son 12 ay içerisinde herhangi bir Avrupa Birliği programına hibe için başvurdunuz mu/hibe aldınız mı?
Lütfen belirtiniz:
AB Programı
Yıl
Proje Kimlik No veya Sözleşme No
Başvuranın/Yararlanıcının Adı
Yasal Temsilci
Eğer adres kurum/kuruluşun adresinden farklı ise, lütfen bu kutucuğu işaretleyiniz
İrtibat Kişisi
Eğer adres kurum/kuruluşun adresinden farklı ise, lütfen bu kutucuğu işaretleyiniz
Ortak Kuruluş
Elektronik form Katılımcı Portalına erişim sağlayamıyor. Lütfen İnternet bağlantınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
PIC numarası bulunamadı.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalı şu anda kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Katılımcı Portalından bilgi çekilemiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
PIC alanı boş bırakılamaz.
Vermiş olduğunu PIC numarası aşağıdaki PIC numarası ile değiştirilmiştir:
Fakat, değiştirilen PIC numarası zaten başvuru formundaki bir başka bölümde kullanılmıştır. Lütfen farklı kuruluşlar için aynı PIC'i kullanmadığınızdan emin olunuz.
Her katılımcı kuruluş kendi PIC'ine (Katılımcı Kimlik Kodu) sahip olmalıdır ve her birinin PIC'i kodlanmalıdır.
PIC numarasının doğrulanması gerekmektedir Lütfen "PIC'i Kontrol Et" butonuna tıklayınız.
Seçmiş olduğunuz başvuran kurum/kuruluş geçerli bir başvuran ülkeden değildir.
Seçmiş olduğunuz katılımcı kurum/kuruluş geçerli bir başvuran ülkeden değildir.
Girilen kuruluş PIC numarası için Katılımcı Portalından alınan kuruluş bilgileri değiştirilmiştir. PIC numarası kaldırılacaktır.
Eğer başvuran kuruluş bir konsorsiyum adına başvuru yapıyorsa, tüm konsorsiyum üyeleri başvuran kuruluşun ülkesinden olmalıdır.
Profil
Geçmiş ve Deneyim
Lütfen kurum/kuruluşunuzu kısaca tanıtınız.
Lütfen bu başvuruda yer alan kilit personel/kişilerin yeterlilikleri ve geçmiş deneyimleri hakkında kısaca bilgi veriniz.
Yasal Temsilci
Eğer adres kurum/kuruluşun adresinden farklı ise, lütfen bu kutucuğu işaretleyiniz
İrtibat Kişisi
Eğer adres kurum/kuruluşun adresinden farklı ise, lütfen bu kutucuğu işaretleyiniz
Avrupa Gelişim Planı
Kalite geliştirme ve uluslararasılaşma anlamında kuruluşun ihtiyaçları nelerdir? Lütfen kalite gelişimine yönelik  temel alanları belirleyiniz (örneğin; yönetim yetkinlikleri, personel yetkinlikleri, yeni öğretme yöntemleri veya araçları, Avrupa boyutu, dil yetkinlikleri, müfredat, öğretme ve öğrenmenin organizasyonu).
Konsorsiyumun kalite geliştirme ve uluslararasılaşma açısından ihtiyaçları nelerdir? Lütfen her konsorsiyum üyesi için geliştirilmesi gereken başlıca alanları belirtiniz  (örneğin; yönetim becerileri, personel yetkinlikleri, yeni öğretim metodları ve araçları, Avrupa boyutu, dil yeterlilikleri, müfredat, öğretme ve öğrenmenin organizasyonu)
Lütfen kurum/kuruluşun Avrupa hareketlilik ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin planlarını özetleyiniz ve bu faaliyetlerin belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına nasıl katkı sağlayacağını açıklayınız.
Lütfen Konsorsiyumun Avrupa hareketlilik ve işbirliği faaliyet  planını anahatlarıyla anlatınız ve bu faaliyetlerin her bir konsorsiyum üyesinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını açıklayınız.
Lütfen projeye katılan kurum/kuruluş personelinin yurt dışında edindiği yetkinlik ve deneyimlerin kurum/kuruluşun gelecekteki stratejik gelişimine nasıl dahil edileceğini açıklayınız.
Lütfen projeye katılan kurum/kuruluş personelinin yurt dışında edindiği yetkinlik ve deneyimlerin konsorsiyumun ve her bir üyesinin gelecekteki stratejik gelişimine nasıl dahil edileceğini açıklayınız.
Kuruluşunuz hareketlilik projenizle bağlantılı olarak aşağıdaki araçlardan birini kullanacak mı?
a) eTwinning
(www.etwinning.net)
Lütfen nasıl olduğunu açıklayınız.
b) Okul Eğitimi Gateway Platformu (SEG)
(www.schooleducationgateway.eu)
Lütfen nasıl olduğunu açıklayınız.
c) EPALE ( Avrupa Yetişkin Öğrenme e-Platformu)
(http://ec.europa.eu/epale/)
Lütfen nasıl olduğunu açıklayınız.
Projenin Tanımı
Neden bu projeyi yürütmek istiyorsunuz? Projenin amaçları nelerdir?
Proje ortaklarınızı nasıl seçtiniz? Ortaklarınız projeye ne gibi deneyim ve yeterlilikler kazandıracaklar? Lütfen projenin ortaklarınızın ihtiyaç ve hedeflerini nasıl karşılayacağını da açıklayınız.
Projede Program Rehberinde tanımlanan biçimde bir aracı kurum/kuruluş yer alıyor mu?
Lütfen hangi kurum/kuruluşun aracı olduğunu belirtiniz.
Aracı kurum/kuruluş, projenizdeki faaliyetlerin organizasyonuna nasıl yardımcı olacak?
Projenizin ele aldığı en temel konular nelerdir?
Katılımcı Profili
Lütfen her bir aktivite için projede yer alan katılımcıların geçmiş deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve bu katılımcıların nasıl seçildiklerini veya seçileceklerini açıklayınız. İmkanları kısıtlı katılımcıların olması durumunda bu kişilerin profilleri/geçmiş deneyimleri hakkında bilgi veriniz.
Öğrenme Çıktıları
Projenizin planlanan her bir faaliyetinde katılımcılar tarafından hangi öğrenme çıktıları veya yeterlilikler (örneğin; bilgi, beceri ve tutumlar/davranışlar) elde edilecek/geliştirilecektir?
Erasmus+  Programı katılımcıların yurt dışındaki deneyimleri esnasında edindikleri yetkinlikleri doğrulamak için Europass, ECVET ve Youthpass gibi araçların/belgelerin kullanımını teşvik etmektedir. Projeniz bu tür Avrupa araçlarını/belgelerini kullanacak mı? Cevabınız evet ise, hangileri kullanılacaktır?
Herhangi bir ulusal araç/belge kullanmayı planlıyor musunuz? Cevabınız evet ise, hangisi kullanılacaktır?
Seçilen ulusal araçları/belgeleri ya da Avrupa araçlarını/belgelerini nasıl kullanacaksınız?
Hazırlık
Lütfen ana faliyetler gerçekleştirilmeden önce her bir faaliyet için kurum/kuruluşunuz ve eğer projeyle ilgiliyse ortaklarınız ve/veya konsorsiyum üyeleri tarafından projeye hazırlık kapsamında yapılacak olan faaliyetleri açıklayınız.
Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler
Projede planlanan her faaliyette 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.)?
Proje Yönetimi
Kalite ve yönetim konularını nasıl ele alacaksınız? (Örneğin; ortaklarla sözleşmelerin ve Mutabakat Zaptının, katılımcılarla öğrenme sözleşmelerinin hazırlanması, vs. )?
Katılımcıların Hazırlıkları
Katılımcılara ne tür bir hazırlık sunulacak  (örneğin; görevle ilgili, kültürler arası, dilsel, risk önlemeye yönelik vs.)? Bu tür hazırlık faaliyetlerini kim(ler) gerçekleştirecek?
Ana Faaliyetler
Lütfen planladığınız faaliyetlerin hedeflerini ve içeriğini kronolojik olarak sıralayınız ve açıklayınız. Eğer ilgiliyse, lütfen faaliyetlerdeki her bir proje ortağının ve/veya konsorsiyum üyelerinin görevlerini tanımlayınız.
Gerektiği durumlarda, proje ortaklarınız ve/veya konsorsiyum üyeleri ve diğer ilgili paydaşlar ile nasıl işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz?
Katılımcılar yerleştirme faaliyeti esnasında nasıl izlenecek? Çalışma programlarını ve gelişimlerini kimler izleyecek?
Refakatçi talebiniz varsa, lütfen sebebini açıklayınız.
Bitiş tarihi başlangıç tarihinden sonra olmalıdır.
Bütün faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihleri proje süresi içerisinde olmalıdır.
Gönderen ülke ve gidilecek ülke farklı olmalıdır.
Her faaliyet en fazla 50 Gençlik Çalışanı katılımcısı (eşlik eden kişiler hariç) içermelidir.
Her faaliyet en az 16 katılımcı ve en fazla 60 katılımcı ( her ikisi de grup liderleri ve eşlik eden kişiler hariç) içermelidir.
Her proje en fazla 30 Avrupa Gönüllü Hizmeti Katılımcısı (eşlik eden kişiler hariç) içermelidir.
Her faaliyette grup başına en fazla 2 katılımcı olmalıdır.
Her faaliyette en az 2 grup olmalıdır.
Her faaliyette en az 4 katılımcı olmalıdır (grup liderleri ve refakatçiler hariç).
Gençlik değişimi faaliyeti içerisinde belirtilen her bir grup en az bir grup liderine sahip olmalıdır.
Bir faaliyet kısa dönemli olarak seçildiğinde, her bir akışın süresi (seyahat günleri hariç) en az 14 gün ve en fazla 59 gün olmalıdır.
Bir faaliyet uzun dönemli olarak seçildiğinde, her bir akışın süresi (seyahat günleri hariç) en az 60 gün ve en fazla 366 gün olmalıdır.
Her bir akışın süresi (seyahat günleri hariç) 1 ya da 2 gün olmalıdır.
Belirli bir faaliyet için her bir akışın süresi (seyahat günleri hariç) en az 10 iş günü ve seyahat günleri hariç en fazla 12 ay olmalıdır.
Belirli bir faaliyet için her bir akışın süresi (seyahat günleri hariç) en az 2 gün ve en fazla 60 gün olmalıdır.
Belirli bir faaliyet için her bir akışın süresi (seyahat günleri hariç) en az 5 gün ve en fazla 21 gün olmalıdır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti &ndash; Ortak Ülke faaliyetinde her bir akış için eğer gönderen ülke AB’ye komşu bir Ortak Ülke ise gidilecek ülke bir program ülkesi olmalıdır.
Aynı faaliyet içindeki varış ülkesi her zaman aynı olmalıdır.
Seçilen faaliyet içerisindeki bir dizi akışta,  en az bir AB’ye komşu Ortak Ülke gönderen veya ev sahibi kurum olarak belirtilmelidir.
Her bir faaliyet türü için sadece 1 faaliyet seçebilirsiniz.
Her bir birleştirilmiş faaliyet türü için sadece 1 faaliyet seçebilirsiniz ve süresi seyahat günleri hariç bir aydan daha uzun olamaz.
Faaliyetin Detayları
Lütfen projenizde uygulamayı planladığınız farklı hareketlilik faaliyetlerini giriniz.
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Faaliyet süresi bir aydan fazla mı (seyahat hariç 30 gün)?
Akış No.
Gönderen Ülke
Gidilecek Ülke
Mesafe Aralıkları
Süre (tam aylar)
Süre (ek günler)
Seyahat hariç toplam süre (gün)
Yolculuk Günleri
Seyahat dahil toplam süre (gün)
Katılımcı Sayısı
Özel İhtiyaç Sahibi Katılımcılar (toplam Katılımcı sayısı içinde)
Çırakların sayısı (toplam Katılımcı sayısı içinde)
İmkanı kısıtlı Katılımcılar (toplam Katılımcı sayısı içinde)
Refakatçiler (toplam Katılımcı sayısı içinde)
Toplam
Takip
Ana faaliyetler tamamlandıktan sonra beklenen sonuçların neler olacağını açıklayınız.
Etki
Katılımcılar, katılımcı kurum/kuruluş(lar) ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkiler nelerdir?
Projenin yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve/veya uluslararası düzeyde beklenen etkisi nedir?
Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması
Proje sonuçlarını kurumunuz/konsorsiyum ve ortaklarınız dışındaki ilgili taraflarla paylaşmak için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz? Yaygınlaştırma faaliyetlerinizin hedef grupları kimler olacak?
Projenizin sonuçlarını yaymak için EPALE'yi (http://ec.europa.eu/epale/) kullanmayı planlıyor musunuz?
Lütfen nasıl olduğunu açıklayınız.
Değerlendirme
Projenizin amaçlarına ve sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde ulaştığını değerlendirmek için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz?
Katılımcı sayısı ana faaliyetler  tablosuna girilen değer ile eşit veya bu değerden daha düşük olmalıdır.
Online dil değerlendirmenin katılımcı sayısı uzun süreli hareketlilik faaliyetlerinde refakatçi harici katılımcı sayısına eşit ya da daha az olmalıdır.
Çevrimiçi dil değerlendirmesinin katılımcı sayısı, faaliyet süresi seyahat günleri hariç 19 günden fazla ya da ona eşit olan refakatçi haricindeki tüm öğrenicilerin akışlarının toplamından az ya da ona eşit olmalıdır.
Dil öğrenimi için toplam Katılımcı Sayısı, refakatçiler hariç uzun süreli hareketlilik faaliyetlerine katılan katılımcıların toplamından az ya da ona eşit olmalıdır.
Dil öğrenimi için toplam Katılımcı Sayısı, faaliyet süresi seyahat günleri hariç 19 gün ya da üzerinde olan (refakatçi hariç) tüm öğrenicilerin akışlarının toplamından az ya da ona eşit olmalıdır.
Bütçe
Daha fazla bilgi için, lütfen Program Rehberinde fonlama kurallarına bakınız. Tabloda belirtilen tüm tutarlar Avro cinsinden yazılacaktır.
Seyahat
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Akış No.
Gönderen Ülke
Gidilecek Ülke
Mesafe Aralıkları
Katılımcı Başına Seyahat Hibesi
Katılımcıların sayısı (Refakatçiler dahil)
Yüksek yurtiçi seyahat maliyetleri için telafi ödemesi
Yüksek yurtiçi seyahat maliyetleri için telafi ödemesinin sayısı (Refakatçiler dahil)
Talep Edilen Toplam Seyahat Hibesi
Toplam
Bireysel Destek
Katılımcılar (Refakatçiler hariç)
Refakatçiler
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Akış No
Gidilecek ülke
Katılımcı başına Süre (gün)
Katılımcıların sayısı (Refakatçiler hariç)
Katılımcı başına hibe
Refekatçi başına süre (gün)
Refekatçi sayısı
Refakatçi başına hibe
Talep Edilen Toplam Hibe
Toplam
Kurumsal Destek
Katılımcı Sayısı (Refakatçiler hariç)
Talep Edilen Toplam Hibe
Dil Desteği
Dil Becerisi Değerlendirmesi
Çevrimiçi dil değerlendirmesi, seyahat günleri hariç olmak üzere 19 günden 12 aya kadar olan hareketlilik faaliyetlerinde  İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Felemenkçe, İsveççe, Çekçe, Danca, Yunanca, Lehçe veya Portekizce  kullanan tüm mesleki eğitim katılımcıları için zorunludur.
Dil Kursu
Mesleki eğitim öğrenicileriniz için dil öğrenim desteğine başvurabilirsiniz. Dil öğrenim desteği Mesleki Eğitim Öğrenici faaliyetleri  süresi 19 günden (seyahat günleri hariç) 12 aya kadar olanlar için ya çevrimiçi dil desteği sistemindeki dil kursları şeklinde  ya da çevrimiçi dil desteği sistemine dahil olmayan  dil desteği hibesi şeklinde mümkündür.
Dil Grubu
Dil öğrenme için Katılımcı sayısı
Katılımcı başına düşen hibe
Talep Edilen Toplam Hibe
Toplam
Toplam
Özel ihtiyaç desteği
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Özel İhtiyaç Sahibi Katılımcı Sayısı
Masrafların Tanımı
Talep Edilen Toplam Hibe
Toplam
İstisnai Masraflar
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Katılımcı sayısı
Masrafların Tanımı
Talep Edilen Toplam Hibe
Toplam
Yukarıdaki tabloda girilen bütçe ile ilgili ilave açıklamalarınız varsa belirtiniz.
Ulusal Ajansınız için uygun bir oran bulunmamaktadır. Bu sorunla ilgili ilave bilgi için lütfen Ulusal Ajansınızla iletişime geçiniz. Ulusal Ajansınız tarafından bu oranlar uygun yapıldığında, lütfen "Onayla" butonunu tıklayarak tekrar onaylayınız.
Girmiş olduğunuz verilmiş parametrelerle oran hesaplaması mümkün değildir.Lütfen parametrelerin doğru hesaplanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için Ulusal Ajansıınzla iletişime geçin. Formda parametreler düzeltildikten sonra, lütfen  "Onayla" tuşunu tıklayarak formu tekrar onaylayınız.
Ulusal Ajans Hibe Oranı servisi sürücü hatası nedeniyle şu anda çalışmıyor. Lütfen daha sonra  "Onayla" tuşunu tıklayarak  tekrar deneyiniz. UA Hibe Oranı servisinin hala çalışmaması durumunda bilgi için Ulusal Ajansınızla iletişime geçiniz.
UA Hibe Oranı servisine şu anda çalışmıyor. Lütfen daha sonra  "Onayla" tuşunu tıklayarak  tekrar deneyiniz. UA Hibe Oranı servisinin hala çalışmaması durumunda bilgi için Ulusal Ajansınızla iletişime geçiniz.
Elektronik form UA Hibe Oranı Servisine ulaşamıyor. Lütfen İnternet bağlantınızı kontrol edin ve "Onayla" tuşunu tıklayarak tekrar deneyin.UA Hibe Oranı servisinin hala çalışmaması durumunda bilgi için Ulusal Ajansınızla iletişime geçiniz.
Hibe Oranı bilgisi alınamadı.Lütfen daha sonra  "Onayla" tuşunu tıklayarak  tekrar deneyiniz ya da bu konuyla ilgili ek bilgi için Ulusal Ajansınızla iletişime geçiniz.
Teknik Detaylar
Proje Özeti
Lütfen projenizin 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+ Proje Sonuçları Platformuna da katkı sağlayacaktır.
Lütfen proje özetini kısa ve açık bir şekilde yazınız ve özette şu hususları özellikle belirtiniz: Projenin içeriği/geçmişi; projenizin amaçları; katılımcı sayısı ve profili; faaliyetlerin tanımı; projeyi yürütürken kullanılacak metodoloji; öngörülen sonuç ve etkilerin kısa bir açıklaması ile uzun vadedeki olası yararları. Projenizin hibelendirilmesi durumunda özet kamu erişimine açık olacaktır.
Lütfen İngilizce çevirisini yazınız. Projenizin hibelendirilmesi durumunda bu özet kamu erişimine açık olacaktır.
Katılımcı Kurum/Kuruluşlar Listesi
Kurum/Kuruluşun Adı
Kurum/Kuruluşun Bulunduğu Ülke
Kurum/Kuruluş türü
Uygulanabilir hallerde konsorsiyum üyeleri hariç toplam katılımcı kuruluş sayısı
Faaliyetler ve Katılımcıların Özeti
Faaliyet Türü
Faaliyet Sayısı
Katılımcı Sayısı
İmkanı kısıtlı katılımcılar (toplam Katılımcı sayısı içinde)
Toplam
Bütçe Özeti
Bu başvuru için önceki bölümlerde talep edilen hibelerin genel toplamı.
Faaliyet No.
Faaliyet Türü
Yolculuk
Bireysel Destek
Özel İhtiyaç Desteği
İstisnai Masraflar
Toplam
Toplam
Kurumsal Destek
Dil Desteği
Toplam Proje Hibesi
Hesaplanan Hibe
Kontrol Listesi
Başvurunuzu online olarak Ulusal Ajansa sunmadan önce, başvuru formunuzun Program Rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerini yerine getirdiğinden emin olunuz ve aşağıdaki hususları kontrol ediniz:
Resmi Ana Eylem 1 başvuru formu kullanılmıştır.
Başvuru formundaki tüm ilgili alanlar doldurulmuştur.
Kurum/kuruluşunuzun yer aldığı ülkenin doğru Ulusal Ajansı seçilmiştir.
Başvuru formu Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmuştur.
Tüm ilgili belgeler eklenmiştir:
Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı.
Ulusal hareketlilik konsorsiyumunun (mevcut ise) her bir üyesine ait her iki tarafça imzalanmış yetki belgeleri.
Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmiştir  (daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Seçim Kriterleri” kısmına bakınız).
60.000 AVRO’yu aşan tüm hibeler için, kurum/kuruluşunuzun finansal kapasitesini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmiştir (daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Seçim Kriterleri” kısmına bakınız). Bu kural kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için uygulanmaz.
Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmuştur.
Tamamlanmış formun kopyası kaydedilmiş ya da çıktısı alınmıştır.
Veri Koruma Bildirimi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Başvuru formuna ilişkin bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Tüm kişisel veriler (isimler, adresler, özgeçmişler, vs), “Kişisel Verilerin Topluluk Kurumları ve Organları Tarafından İşlenmesiyle İlgili Olarak Gerçek Kişilerin Korunması ve Bu Verilerin Serbest Dolaşımı 45/2001  sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü” uyarınca işlenecektir. Talep edilen her türlü kişisel veri yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanılacaktır, örneğin;
- Hibe başvuru formu kapsamında: başvurunuzun teklif çağrısının şartlarına uygun olarak değerlendirilmesi, seçilmesi durumunda projenin idari ve finansal boyutlarının yönetimi ve sonuçların uygun Erasmus+ BIT araçları kullanılarak yaygınlaştırılması.  Sonuncusu için, irtibat kişisinin detayları ile ilgili olarak, açık bir onay talep edilecektir.
- Akreditasyon formuna başvuru olması durumunda: başvurunuzun teklif çağrısının şartlarına uygun olarak değerlendirilmesi
- Rapor formlarında: Projelerin istatistiksel ve finansal (mevcut ise) takibi.
Toplanan kişisel bilgilerin tam tanımı, toplamanın amacı ve sürecin tanımı için bu form ile ilgili Özel Gizlilik Belgesine (aşağıdaki link) bakınız.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Doğruluk Beyanı
Başvuru sahibi kuruluş adına yasal bağlayıcılığı olan taahhütlere girmeye kanunen yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. İmzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek bu başvuru formuna eklenecektir.
Aşağıda imzası bulunan ben, bilgim çerçevesinde bu başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Bu başvuru formunun BÜTÇE bölümünde düzenlendiği şekilde bir Erasmus+ hibe talebi sunuyorum.
Beyan ederim ki:
- Bu başvuruda yer alan tüm bilgiler, bilgim çerçevesinde doğrudur.
- Gençlik alanındaki projelerde, faaliyetlerde yer alan katılımcılar Program tarafından belirlenen yaş sınırlarına uymaktadır.
- Temsil ettiğim kurum/kuruluş, teklif çağrılarına katılmaya yeterli yasal kapasiteye sahiptir.
YA
Temsil ettiğim kurum/kuruluş teklif edilen eylemi veya çalışma programını tamamlayacak finansal ve idari kapasiteye sahiptir.
VEYA
Temsil ettiğim kurum/kuruluş Teklif Çağrısında tanımlanan anlamda bir “kamu kurumu” olarak değerlendirilmektedir ve istenilmesi halinde bu statüsüne dair kanıt sunabilir, şöyle ki:
Öğrenme fırsatları sunmaktadır ve
- Ya (a) son iki yıl içerisinde yıllık gelirlerin en az %50’si kamu kaynaklarından elde edilmiştir;
- Ya da (b) kamu kurumları ya da temsilcilerinin kontrolü altındadır.
Kurumum/kuruluşum adına Topluluk hibe sözleşmelerini imzalamaya yetkili kılındım.
Bildiririm ki (talep edilen hibenin 60 000 €’yu aşması halinde):
Temsil ettiğim kurum/kuruluş:
- müflis ya da tasfiye halinde değil veya işleri mahkemeler tarafından yönetilmemektedir; kredi sağlayan kuruluşlar ve kimseler ile herhangi bir anlaşma yapmamıştır; ticari faaliyetlerini askıya almamıştır veya bu hususlarda herhangi bir icra takibine konu değildir veya ulusal mevzuat ya da tüzüklerde öngörülen benzeri takibatlardan doğan herhangi bir durumda bulunmamaktadır;
- “kesin hüküm” niteliğindeki bir karar ile mesleki uygulamalarını konu alan bir cürümden dolayı mahkûm edilmemiştir;
- Ulusal Ajans’ın gerekçelendirebileceği herhangi bir yolla ispatlanan görevi kötüye kullanma fiilinden dolayı suçlu bulunmamıştır;
- bulunduğu ülkenin ya da hibe sözleşmesinin yapılacağı ülkenin yasal hükümleri uyarınca sosyal güvenlik primlerinin veya vergilerin ödenmesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmiştir;
- hakkında usulsüzlük, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak etme veya Toplulukların mali çıkarlarına zarar veren diğer herhangi bir yasa dışı faaliyette yer alma nedeniyle verilmiş “kesin hüküm” niteliğindeki bir karar bulunmamaktadır;
- Şu anda Mali düzenleme (Konsey Yönetmeliği 966/2012) Madde 109 (1) 'de belirtilen idari cezaya tabi değildir.
Kabul ederim ki:
Temsil ettiğim kurum/kuruluş, hibe verme işlemi esnasında yukarıda belirtilen beyanlardan herhangi bir tanesi ile aykırı düştüğünde ya da aşağıdaki durumlarda, kendisine hibe verilmeyecektir:
-bir çıkar çatışması halinde (ailevi, kişisel veya siyasi nedenle ya da hibe verme prosedürüne doğrudan ya da dolaylı olarak katılan bir birey ya da kuruluşla paylaşılan ulusal, ekonomik ve her türlü diğer çıkarlar söz konusu olduğunda);
-hibe verme prosedürüne katılımın bir şartı olarak Ulusal Ajans tarafından istenilen bilgiyi sunmada yalan beyanda bulunmaktan dolayı suçlu olması veya istenilen bilgiyi sunmaması halinde.
Bu başvurunun onaylanması halinde, Ulusal Ajans kurumun/kuruluşun adını ve adresini, hibe konusunu, verilen hibe tutarını ve fonlama oranını yayımlama hakkına sahiptir.
Taahhüt ederim ki:
-kurum/kuruluşum ve burada bahsedilen diğer ortak kuruluşlar, talep üzerine, Ulusal Ajanslar, Yürütme Ajansı ve/veya Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve bireysel katılımcıların katılımının da istenebileceği yaygınlaştırma ve faydalanma faaliyetlerinde yer alacaktır.
Temsil ettiğim kurumun/kuruluşun yalan beyanda bulunması ya da daha önceki bir sözleşme veya hibe kapsamında sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, kuruma/kuruluşa idari ve mali cezalar verilebileceğini kabul ediyorum.
Yer:
Tarih (gg-aa-yyyy):
Başvuru sahibi kurumun/kuruluşun adı:
Yasal temsilcinin adı:
İmza:
Yasal Temsilcinin TC Kimlik Numarası:
Başvuran kurumun/kuruluşun mührü  (mevcut ise):
Ekler
Bu belge eklenemez. Desteklenen belgeler :
Belgelerin toplam boyutu azami (KB)'ı geçmemeli:
Lütfen ekteki doküman/dokümanların boyutunu azaltınız.
Boş belgeler eklenemez..
Bu belge açık yada başka bir uygulama tarafından kulanılmaktadır.
Doküman eklenemez. Dosya adı uzunluğu uzantısı dahil, 1 ve 250 karakter arasında olmalıdır.
Bu forma eklenen dosyalarda hata tespit edildi. Lütfen Ekler bölümünde yer alan dosya listesinin eksiksiz olduğundan emin olunuz ve gerek duyulması halinde eksik ekleri tamamlayınız. Aşağıdaki liste otomatik olarak kaldırılan ekleri içermektedir:
Bu forma eklenen dosyalarda uyumsuzluk tespit edildi ve bunların bir kısmı otomatik olarak kaldırıldı. Lütfen bu form ile sunmak istediğiniz bütün dosyaların hala Ekler bölümünde listelendiğinden emin olunuz.
Ekle
Kaldır
Lütfen başvurunuzu online sunmadan önce “Kontrol Listesi” bölümünde belirtilen tüm belgeleri buraya ekleyiniz.
Dosya Adı
Dosya Boyutu (KB)
Toplam boyut (azami 10.240 kilobayta kadar)
Gönderim
Formu elektronik olarak sunmadan önce, lütfen onaylayınız. Formunuzun yalnızca nihai versiyonu elektronik olarak sunulacaktır.
TAMAM
Geç
Hata
Form henüz gönderilmedi.
Form şu tarihte gönderildi:
Form verileri son başarılı gönderiminden bu yana değiştirilmiştir.
Statü
Brüksel, Belçika Zamanı
Yerel Zaman
EVET
EVET-GEÇ
HAYIR
Gönderiminiz başarılı oldu.
Gönderim numarası
GEÇ gönderiminiz başarılı oldu.
Geç gönderim numarası
Lütfen Ulusal Ajansınızın yardım masası (helpdesk@ua.gov.tr) ile iletişime geçiniz.
Lütfen daha sonra göndermeyi deneyiniz ya da Ulusal Ajansınızın yardım masasıyla (helpdesk@ua.gov.tr) iletişime geçiniz.
Gönderim teyidi
Formunuzdaki bilgileriniz gönderime hazır. Devam etmek istediğinizden emin misiniz?
Adobe Reader bir hata tespit etti.
Adobe Reader güvenliği sağlandı.
Gönderim için formun en üstündeki sarı güvenlik uyarı çubuğunda yeralan uygun seçeneklere tıklamalısınız.
Ağ bağlantısı hatası.
Lütfen İnternet bağlantınızı doğrulayınız ve yeniden göndermeyi deneyiniz.
Sunucu bağlantısı hatası
Formun verileri bozuk ve gönderilemez. Bu form izinsiz bir yazılım kullanılarak düzenlenmiştir.
Bu form sadece Adobe Reader kullanılarak düzenlenebilir. Lütfen orijinal boş formu açmak için Adobe Reader yazılımını kullanınız ve verilerinizi yeniden doldurunuz.
Gönderim doğrulama hatası.
GEÇ gönderim son başvuru tarihi geçmiştir. Gönderimlere artık izin verilmemektedir.
Bu form daha önceden gönderilmiştir ve tekrar gönderilemez.
Formun eklentileri gönderilemediği için formun gönderimi başarılı olmamıştır.
Formun bu versiyonu artık desteklenmemektedir.
Yeni versiyon için lütfen Ulusal Ajansınızın İnternet sayfasını kontrol ediniz ya da Ulusal Ajansınızın yardım masası (helpdesk@ua.gov.tr) ile iletişime geçiniz.
Veri Onaylama
Zorunlu alanların ve kuralların onaylanması
Standart Başvuru Formu Sunma Süreci
Çevrimiçi gönderim (internet bağlantısı gerekir)
Alternatif Başvuru Formu Sunma Süreci
Eğer formunuzu çevirimiçi olarak gönderemiyorsanız, resmi başvuru tarihinin kapanmasını takip eden 2 saat içerisinde formu Ulusal Ajansınıza e-posta (helpdesk@ua.gov.tr) ile göndererek yine de başvurunuzu yapabilirsiniz. E-posta, tamamlanmış elektronik formu ve eklemek istediğiniz tüm belgeleri içermelidir. Ayrıca “Yükleme Geçmişi” bölümünde elektronik formunuzun çevirimiçi olarak yüklenemediğini gösteren ekran görüntüsünü de eklemeniz gerekmektedir. Ulusal Ajansınız durumunuzu değerlendirecek ve sonraki aşamalar hakkında sizi bilgilendirecektir.
Başvuru Sunum Özeti
Bu form henüz gönderilmedi.
Bu tablo, tüm form teslim denemeleri ile ilgili ek bilgi sağlar; özellikle çoklu form teslimleri durumunda Ulusal Ajanslar için faydalıdır.
Sayı
Saat
Form hash kodu
Gönderildi
Tanım
Yerel Zaman güvenilir nitelikte değerlendirilemez ve başvuru formunun zamanında gönderildiğini iddia etmek için kullanılamaz.
Formu Yazdırma
Formun tamamını yazdır
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	ShortPresentation: Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde yer alan kurum mesleki eğitim alanında uzman bir okuldur. Okul misyonunu ve vizyonunu öğrencilerinin ihtiyaçların auygun olarak güncellemektedir. Kurumun eğitim hedefleri:-Her öğrenci için bireysel bir yaklaşım geliştirmek-Öğrencilerine yurt içi ve yurt dışı staj imkanı sağlamak-Öğrencilerin farklı bir dili öğrenmelerine yardımcı olmak( Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça)-Eğlenceli ve etkili öğrenme/öğretme metodlar kullanmak-Her öğrenci için bireysel öğrenme planı oluşturmak-Öğrenci danışmanlığı hizmeti sunmak-Modern sınıf ve atölyelerde eğitim vermek-Zihinsel engelli öğrencilere eğitim imkanı sağlamak-Her sınıfta bir yabancı öğrenciye yer vermek-Spor kurslarına katılıma teşvik etmektir.Kurumun bünyesinde toplam 10 farklı mesleki eğitim alanı bulunmaktadır. Bu alanlar:1) Uluslararası Yönetim ve Avrupa Hukuku2) Kozmetik: Öğrenciler cilt bakımı ve tedavisi, manikür-pedikür, hijyen saniatsyon ve makyaj alanlarından uzmanlaşmaktadır. Okulda 2 tane tam donanımlı güzellik salonu bulunmaktadır.3) Otelcilik uygulamaları: Mutfak, servis ve otel/restoran uygulamaları alanında eğitim verilmektedir. 4) Bilişim Teknolojileri: Web tasarımı, ofis yazılımları ve grafik tasarım alanında eğitim verilmektedir. 5) Spor yönetimi: Aktif sporcular, antrenör ve yönetici yetiştiren bir bölümdür.6) Turizm eğitimi: Mesleki ve profesyonel yöneticilik eğitimi verilmektedir. İki yabancı Bu bölümde iki yabancı dil öğrenme zorunluluğu vardır. Mezunlar seyahat acenteleri, otel, restoranlarda istihdam edilmektedir. 7) Çiçek Düzenleyiciliği8) Çevre mimarlığı9) Ulaştırma akademisi: Okulun bünyesinde yer alan okul Çek Cumhuriyeti’nin en iyi ulaştırma akademilerinden bir tanesidir. Yalnızca teknik eğitimle sınırlı kalmayan okul uygulamalı eğitime çok önem vermektedir. Temel meslek derslerine dahil olarak lojistik, nakliye, demiryolu ve karayolu taşımacılığı, ekonomi, ulaştırma, yönetim ve ulaştırma 10)  Okul öncesi eğitim: Öğrenciler pedagoji, psikoloji, müzik, sanat eğitimi alanlarında uzmanlaşmaktadır. Kurumda mesleki eğitime ek olarak yetişkin eğitimi ve çıraklık eğitimi kursları açılmaktadır. Bu kurslar mesleği olan veya olmayan kişilere kurs eğitimi verilmektedir. Kurslar, otomotiv elektronik, elektrik (elektrikli alet tamiri), tesisat, terzilik, aşçılık, garsonluk, satış elemanlığı, deri ürün üretimi gibi alanlarda verilmektedir. Okulun mesleki eğitimin tamamlayıcısı olarak gördüğü staj faaliyetleri ise hem okul bünyesinde hem de okulun anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlar bünyesinde gerçekleşebilmektedir. Böylece okul projemizin başlıca hedefi olan staj faaliyetlerinin uygulanmasını, otelcilik ve restorancılık alanında anlaşmalı olduğu yerlerde öğrencilerimizin yerleştirilmesiyle uygulayabilecektir.
	DescriptionExperience: Okulumuz kalabalık öğrenci sayısına rağmen sadece mesleki eğitim ile kalmayıp öğrencilerine kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler de organize etmektedir. Böylece öğrencilerini çok yönlü olarak geliştirme imkanı bulan kurum, bu anlamda beldemizin sektöre en çok eleman yetiştiren okulu haline gelmiştir.Okulumuz sosyal faaliyetler kapsamında yerel, bölgesel ve ulusal çapta aktivite ve etkinliklerde yer almaktadır. Okulumuzun öğrencileri, projemize ev sahipliği yapacak turizm otelcilik ve yiyecek içecek hizmetleri alanında çeşitli yarışmalara katılmış ve dereceler elde etmişlerdir. Bu anlamda okulumu yerel ve bölgesel düzeyde adını duyurmuştur.Okulumuzun çok yönlü gelişim stratejisine yönelik olarak gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bir çok proje, yarışma ve etkinlik bulunmaktadır fakat okulumuz daha önce Avrupa ve uluslararası düzeyde bir organizasyona ev sahipliği yapma imkanı bulamamıştır. Bu doğrultuda okulumuzun Avrupa Birliği projelerinde yer alması için projeler hazırlanmış fakat kabul alınamamıştır. Fakat okulumuz yer aldığı konsorsiyumların kabul alması sayesinde öğrencilerinin Avrupa düzeyinde yerleştirme faaliyetlerine katılma imkanı olmuştur. Okulumuz bu kapsamda becerilerine Avrupa boyutu katmanın ve uluslararasılaşmanın ilk adımını atmıştır. Bu faaliyetlerin düşük sayıda kalmasıyla kurumumuzun becerilerine AB boyutu katma ve uluslararasılaşma konularında ihtiyacı bulunmaktadır.
	DescriptionStaffExpertise: Kurumun projemize konu olan diyet mutfak uygulamaları alanında hem otelcilik bölümü hem de mutfak bölümü aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir. Kurum, bu alanlarda eğitim alan öğrencilerini zorunlu tuttuğu staj faaliyetleri kapsamında anlaşmalı olduğu otel, restoran ve kafe gibi yerlerde işe yerleştirmektedir. Zorunlu staj süresi olan 1 yıl sonunda öğrenciler uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını almaktadırlar. Kurumun anlaşması çerçevesindeki otel, restoran ve kafeler kapasite durumlarına göre staj yapan öğrencilere sürekli istihdam da sağlayabilmektedir.Kurum Erasmus+ Hareketlilik, Grundtvig, Comenius gibi projelerde yıllardır yer almaktadır. Okulun projeler alanında görev alan idarecilerinin ve öğretmenlerinin yer aldığı bir proje birimi bulunmakta olup, sözkonusu projelerle tam zamanlı olarak ilgilenmektedirler. Bu kapsamda kurum yılda 20 den fazla projede ev sahibi kurum, birçok projede de katılımcı gönderen kurum olarak yer almaktadır. Proje faaliyetleri çerçevesinde hem teorik hem pratik eğitimler sağlayabilen kurum, uzun dönem projelerde ise her ikisini birden organize edebilmektedir.Proje hazırlanması, yürütülmesi, yönetilmesi ve projenin teorik ve staj faaliyetlerinin organize edilmesi anlamında oldukça deneyimli olan kurum, bu kapsamda projemizin katılımcılarına da verimli staj faaliyetleri sunacak, projemizin hedeflerine ulaşılmasında aktif rol oynayacaktır.
	HasPreviousGrants: 20000272
	EUProgramme: 
	GrantYear: 
	Identification: 
	BeneficiaryName: 
	PersonRoleCCM2Id: 31045374
	Gender: 20000275
	FirstName: Jiří 
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	Position: Proje Koordinatörü
	HasDifferentAddress: 20000272
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	OrganisationImprovementNeeds: Projemizi hazırlayan okulumuzun oldukça kalabalık bir öğrenci sayısına sahip olması ve fiziksel imkanlarının bu sayıya oranla yeterince gelişmemesi nedeniyle sosyal faaliyetler, organizasyonlar ve etkinliklere yeterli ölçüde düzenlenememektedir. Okulumuzun kapasitesini yeterli ölçüde geliştirecek düzeyde projelerde de yer alamadığından kurumumuzun yönetimsel becerileri ve kurumsal kapasite gelişimleri konusundaki beceri ve deneyim eksikliğini de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle okulumuzun kurumsal kapasite, yönetimsel becerileri ve yönetim altyapısı alanlarında ihtiyaçları bulunmaktadır. Projemizin uygulanmasıyla okulumuzun proje yürütme, yabancı ortakla arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlama ve proje faaliyetlerini organize etme gibi yönetimsel becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.Okulumuzun sahip olduğu eksikliklerden sıyrılarak uluslararasılaşma ve yetkinliklerine Avrupa boyutu katma ihtiyaçları da projemizin hazırlanmasında göz önünde bulundurulmuştur. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin sektörde rekabet edebilmesi için becerilerini sektör talepleri doğrultusunda geliştirmeleri gerekmektedir. Bu da öncelikle eğitim almakta oldukları kurumların yetkinliklerinin gelişmesiyle mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda Avrupa da uygulanacak proje faaliyetleri ile okulumuzun yetkinliklerine AB boyutu katması ve uluslararasılaşma anlamında kapasitesini geliştirmesi, böylece önce kurumsal ihtiyaçlarına daha sonra da öğrencilerin ihtiyaçlarına fayda sağlamaları beklenmektedir. Ayrıca uluslararsılaşma anlamında başarılı adımlar atacak okulumuzun, yurtdışındaki kurumlarla da rekabet edebilir konuma gelmesi de hedeflenmektedir.Ülkemizde gelişmiş bir mutfak kültürü bulunmasına rağmen güncel ve yenilikçi uygulamalar aktif olarak bilinmemekte ve kullanılamamaktadır. Bunun nedeni, okulumuzda izlenmekte olan müfredatın geleneksel metod ve uygulamaları içermesi ve yenilikçi uygulamaları içermemesidir. Bu nedenle okulumuzdaki öğrencilerin yeni uygulamaları öğrenme ve uygulama imkanı bulunmamaktadır. Bunun yanında Diyet Mutfak alanında popüler olmuş yenilikler ve artan hastalıkların özel beslenme programları gerektirmesi yadsınamayacak durumdadır. Sektörde sağlıklı beslenme trendine ve hastalıkların özel beslenme programlarına olan talep ise oldukça yüksek olduğundan işverenler bu konularda beceri sahibi personeller aramaktadır. Kalifikasyonlarının güncel olmaması nedeniyle yeterli ölçüde istihdam edilemeyen mezunlarımızın staj imkanlarının eksikliği nedeniye uygulama deneyimleri de yetersiz olmaktadır. Bu anlamda projemizle okulumuzun müfredat geliştirme, yeni öğretme metotlarının öğrenilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması konularında ihtiyaçları bulunmaktadır. Projemiz, uygulama ve staj alanlarının da çok fazla olduğu ev sahibi kurumda diyet mutfak alanında staj faaliyetlerinde katılmak öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmeleri için son derece faydalı olacaktır. Kurumumuz, özellikle Turizm ve Otelcilik konusunda lider ülkelerden biri olan ülkemizin sektörel çıkarlarını göz önünde bulundurarak bir Gelişim Planı hazırlamıştır. Bu bağlamda sektöre yetiştirdiğimiz öğrencilerin ve dolayısıyla da eğitimcilerin kalitesini geliştirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Eğitimsel faaliyetlerin yurt içi yürütmesi konusunda uzmanlaşmış eğitimci kadromuzu, uluslararası hareketliliklerde de etkin bir şekilde görebilmek öncelikli hedeflerimizdendir. Bu da okulumuzun kurumsal kalitesini geliştirmesini ve personel yetkinliklerinin artmasını sağlayacaktır. Erasmus+ projeleri çerçevesinde paylaşımı kolaylıkla yapılan yeni öğretme yöntemlerinden öğrencilerimizin ihtiyacına yönelik olanları inceleyip, ülkemizde uygulamaya koymak ve daha gelişmiş müfredatlar hazırlayabilmek, eğitim kalitemizi geliştirme konusunda atabileceğimiz önemli adımlardandır. Bununla birlikte turizm sektörü için yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin, otelcilik ve otel hizmetleri konusunda kazanacağı Avrupai bakış açısının, yerinde öğrenim olmadan edinilmeyeceği inancına sahibiz. Yine sektör için yetiştirdiğimiz bu öğrenciler İngilizce dil pratiğine ihtiyaç duymaktadır. Erasmus+ projesi kapsamında edinecekleri dil pratiği, öğrencilerimizi sektörde istihdam hususunda öncelikli yapacak kriterlerdendir.
	MobilityAndCooperationPlansDescription: Okulumuz turizm sektörüne personel yetiştirme maksadıyla verdiği mesleki eğitim öğretim faaliyetlerinde standartlarını yükseltmek, öğrencilerimizi hem AB, hem de ülkemiz şartlarında aranan, nitelikli birer personel olarak hayata hazırlamak gayesindedir. Hazırladığımız "Otelcilikte Diyet Mutfak Uygulamaları" projesiyle, gerçekleşecek Avrupa hareketliliğine dair planlarımız; meslek eğitimlerinde AB uygulamalarının tanınması, kurumsal stratejik planlarımızı geliştirilmek, yönetici ve personellerimizin yürütme yeterliliğini arttırmak ve en önemlisi öğrencilerimizi "diyet mutfak" alanında donanımlı birer eleman olarak sektöre kazandırmaktır.Projemizin uygulanmasıyla okulumuzda yeni uygulamalar ve etkinlikler gerçekleşecektir. Bütün bu gelişmelerin sonucunda proje yazımının okulumuzda organizasyonel bir kültür olarak yerleşmesi beklenmektedir. Projemiz ile edindiğimiz tecrübe, bizi sonraki dönemlerde projelerde ev sahibi kurum olma, Avrupa'da geliştirdiğimiz iş birliklerinin sürdürülmesi ve bu vasıtayla maksimum sayıda öğrenci ve öğretmenin hareketliliğini sağlama hedeflerimize yaklaştıracaktır.  Okulumuz proje faaliyetlerinin belirlenmesinde öncelikle kendi altyapısını analiz etmiş ve ihtiyaçlarını belirlemiştir. Bu ihtiyaçların birlikte değerlendirilmesiyle faaliyet planımız ana hatlarıyla ortaya çıkarılmıştır. Hareketlilik planımız doğrultusunda hazırlık, yerleştirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleşecektir. Hazırlık faaliyetleri, proje konumuza ilişkin sektörün incelenmesi ile yerel ve bölgesel çapta ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurulmasını içerecektir. Bu görüşmeler kapsamında değerlendirilecek konular; sektörün durumu, karşılaşılan sorunlar, ihtiyaç duyulan personel yetkinlikleri ile sorun ve ihtiyaçların giderilme yöntemleri gibi konular olacaktır. Böylece faaliyetlerimizin doğrudan ihtiyaçlara yönelik uygulanmasıyla, elde edilecek fayda maksimum düzeyde olacaktır. Ayrıca, okulumuzun hazırlık aşamasında sektörde yer alan kurumlarla yaptıkları görüşmeler, hem okulumuzun iletişim becerilerini geliştirecek, hem de okul-sektör işbirliğinin ilk basamağı olacaktır. Hazırlık sürecinde olduğu gibi yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında da sektördeki kuruluşlar, turizm otelcilik meslek liseleri ve kız meslek liseleri ile iletişime geçilmesi de kurumların işbirliği yapma ve iletişim kurma becerilerinin gelişmesinde önemli rol oynayacaktır.Yerleştirme faaliyetleri, yurtdışındaki ortak kurumumuz bünyesinde gerçekleşecektir. Ortaklarımız seçilirken okulumuza ve öğrencilerimize en fazla yetkinlik kazandırabilecek kurumlar değerlendirilmiştir. Ev sahibi kurumumuzun sahip oldukları kurumsal kapasite, mesleki kalite, yönetimsel beceriler ve Avrupa standartları öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılar düzeydedir. Projemizin uygulanması ile ortağımız bu yetkinlikler ile öğrencilerimizi mesleki anlamda geliştirirken okulumuzun ihtiyaçlarının giderilmesine de katkıda bulunacaktır. Yerleştirme faaliyetleriyle ev sahibi kurumun öğretim metodları, uygulamaları ve kalite standartları yerinde görülecektir. Böylece kurumumuzla olan farklılıklar değerlendirilerek eksikliklerin giderilmesinde büyük oranda fayda sağlayacaktır. Ayrıca bu yetkinliklerin okulumuza ttransferi de sağlanacaktır. Ev sahibi kurum, okulumuzla deneyimlerini paylaşacak, bu deneyimler okulumuzun uluslararasılaşma ihtiyaçlarını da karşılar düzeyde olacaktır.
	ExperiencesIntegrationDescription: Ev sahibi kurumda eğitim ve staj faaliyetleri sırasında sürekli yer alacak refakatçilerimiz, kendi alanlarında yeni bilgi ve deneyimler edinerek mesleki gelişimlerini arttıracaklardır. Öğretmenlerimiz, ev sahibi kurum kapsamında yeni eğitim tekniklerini, güncel uygulama metodlarını ve alanlarındaki güncel bilgileri kaynağında görecek ve bu yenilikleri kendi okulumuza transfer etme imkanı bulacaklardır. Refakatçilerimiz, yerleştirme faaliyetleri sırasında ev sahibi kurumumuzun eğitici kadrolarıyla birebir iletişim halinde bulunacak, onlarla deneyim paylaşımı gerçekleştireceklerdir. Böylece sahip oldukları yetkinliklerine AB boyutu da katacaklardır. Yurtdışındaki faaliyetlerde ifade edilen beceri ve deneyimleri kazanan öğretmenlerimiz, eğitim vermekte oldukları okulumuzdaki öğrencilerine daha nitelikli eğitimler verebileceklerdir.  Bu da hem mezunların kolayca istihdam edilmesine hem de okulumuzun kalite geliştirme stratejilerine katkıda bulunacaktır. Öğrendikleri yeni eğitim metodlarını meslektaşları ile paylaşacak refakatçiler, böylece kurumumuzun kalite gelişiminin sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacaklardır. Öğretmenlerimiz, yurtdışında edindikleri AB düzeyindeki yetkinliklerle görev yapmakta oldukların kurumun AB boyutu kazanmasında ve uluslararasılaşmasında da etkili olacaktır. 
	UsesEtwinning: 20000272
	EtwinningUsageDescription: 
	UsesSchoolEducationGateway: 20000272
	SchoolEducationGatewayUsageDescription: 
	UsesEpale: 20000272
	EpaleUsageDescription: 
	ObjectivesAndNeedsDescription: Otelcilikte diyet mutfak projemiz, ülkemizde diyet mutfağına verilen önemin son dönemde artmasıyla hasıl olan bir ihtiyacın sonucunda geliştirilmiştir. 6 milyonu aşkın insanın diyabetli, 3 milyonu aşkın insanın ise kalp hastası olduğu istatiksel olarak bilinen ülkemizde, son yıllarda sağlıklı beslenme bilinci de yüksek ölçüde artmıştır. Özel beslenme programlarına yönelik ihtiyacın ve talebin artması, sağlıklı beslenme ve diyet mutfağına dair eğitim almış personel ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Özellikle turizm sektöründe görülen diyet mutfağı eğitimi almış eleman istihdamı sorunu, toplum sağlığına olan doğrudan etkisi nedeniyle oldukça önemli bir konumdadır.Turizm sektörünün kalbinin attığı Fethiye’de bulunan ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmeye yönelik eğitim veren okulumuz, Otellerde Diyet Mutfak projesini hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Okulumuzda eğitim almakta olan öğrencilerimiz okulumuzun uygulama otelinde edindikleri deneyim ve bulunduğumuz bölgenin avantajı ile nitelikli mesleki beceriler elde edebilmektedirler. Fakat değişen mutfak trendleri, özel beslenme programı gerektiren hastalıkların artışı ve son bilimsel bulgular, diyet mutfak bilgisine sahip elemanların sektör içi varlığını zorunlu kılmaktadır. Projemizle, beslenme üzerine çağdaş eğitim almış ve mesleki yeterliliklerini arttırmış olan öğrencilerimiz, kısa vadede nitelikli eleman sorununu çözecek, beslenmeye dayalı artış gösteren hastalıkların önlenmesine ve tedavisine katkıda bulunacak, uzun vadede ise halk sağlığı üzerinde olumlu etki gösterecektir. Mesleki yetkinlikleri sertifikalandırılmış ve gıda konusunda çağın gerektirdiği ölçüde eğitim almış öğrencilerin; Erasmus+ projemiz kapsamında mesleki vizyonları Avrupa standartlarına ulaşacak ve hareketlilik sonrası sadece ülkemiz otellerinde değil, yurt dışındaki otellerde de kolayca iş bulabilecek konuma geleceklerdir. Bunun yanında; öğrencilerimiz aldıkları bu eğitimin ışığında, dünyanın en büyük üç mutfağından biri kabul edilen Türk mutfağına da yeni bir bakış açısı getirecek,Türk insanının damak tadına uygun diyet gıdaları hazırlayabilecek ve sunabileceklerdir. Projemiz, ifade edilen ihtiyaçlara yönelik olarak öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntıları gözlemleyip gelecekte yaşanabilecek sıkıntıları öngörerek muhtemel sıkıntıların engellenmesi amacıyla hazırlanmıştır."Otelcilikte Diyet Mutfak" projesiyle, gerçekleşmesini umduğumuz Avrupa hareketliliğine dair planlarımız;-Öğrencilerimizin ülkemizde yaygınlaşmakta olan "diyet mutfak" konusu üzerine donanım ve becerilerinin Avrupa standartları paralelinde artırılması-Öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi-Gelişen dil yeterlilikleri ile sağlıklı beslenme konusunda yabancı kaynakların takip edilmesini sağlamak-Öğrencilerimizin sektörel işgücü talepleri doğrultusunda yetiştirilerek istihdam oranlarının artırılmasının sağlanması-Sektör içi istihdam edilen öğrencilerimizin diyet mutfak konusunda edinecekleri beceriler ile uzun vadede halk sağlığına olumlu etki sağlanması-Okulumuzun kurumsal kapasitesi ve yönetimsel yetkinliklerinin geliştirilmesi-Kurum personellerimizin proje farkındalığı ile proje yürütme ve yönetim becerilerinin artırılmasıGünümüzde katlanarak artan diyabet, kalp hastalıkları ve diğer beslenme programı gerektiren hastalıkların görülmesinin beslenmeyle doğrudan alakalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu hastalıkların ülke düzeyinde önlenmesinde, koruyucu beslenme olarak da bilinen, diyet mutfağı oldukça önemli hale gelmiştir. Ayrıca son dönemde sağlıklı beslenmenin de trend haline gelmesiyle diyet mutfağına hakim olan personellere ihtiyaç oldukça artmıştır. Diyet menü hazırlamak, büyük ölçüde mesleki bilgi gerektiren ve sektör dışı insanların yeterli eğitimi almadan uygulamaması gereken ciddi bir iştir. Bugün okullarımızda, devlet kurumlarımızda, fabrikalarda ve kurumsal şirketlerde kalori hesabı yapılmış, besin grupları bir insanın günlük ihtiyacına göre özenle ayarlanmış menüler hazırlanmaktadır. Fakat ne yazıktır ki, ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından olan turizm sektöründe, diyet mutfağını toplumla buluşturma hususunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Yabancı turistler kendi ülkelerinde diyet gıdaya ulaşma sıkıntısı yaşamadığı halde, tatilini geçirmek için seçtiği ülkemizde bu sorunla karşılaşmaktadır. Pek çok ülkede yaşanmayan bu sorunu, ülkemiz gibi modern ve turizmin öncülerinden olan bir ülkede gözlemlemek yabancı turist açısından belirgin bir hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Öğrencilerimizin almasını planladığımız “Otellerde Diyet Mutfak” eğitiminin bu hoşnutsuzluğu da ortadan kaldıracağı inancındayız. İki hafta süreyle 10+2 katılımcıyla gerçekleştirilecek projemiz, ev sahibi kurumda yapılacak staj faaliyetlerini içermektedir.Hem öğrencilerimizin hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikler projemiz sayesinde kapatılacak, proje çıktılarımız önümüzdeki dönemde bölgemiz okullarının da konu üzerinde çalışmalar yapmasının önünü açacaktır.
	ProjectPartnersSelectionDescription: Okulumuzun yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim almakta olan 20 öğrencisine yönelik olarak hazırlanan projemiz ile proje katılımcılarının diyet mutfak uygulamaları alanında beceriler ve uygulama deneyimi kazanarak sektörde istihdam oranlarının artırılması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşılmasında en önemli faktörün hareketlilik faaliyetleri ve ev sahibi kurumun katılımcılarımıza sunduğu staj faaliyetlerinin niteliği olduğu göz önünde bulundurularak, yurtdışı ortağımızın seçilmesinde titizlikle hareket edilmiştir.Ev sahibi kurumdan önce ev sahibi ülkenin belirlenmesinde de özen gösterilmiştir. Ev sahibi ülkenin seçilmesinde hareketliliğin gerçekleşeceği bölgenin turizm açısından oldukça gelişmiş olması en önemli kriter olarak belirlenmiştir. Okulumuzun bulunduğu Fethiye'nin de turizm açısından oldukça gelişmiş olmasının ortak seçilmesinde denklik sağlaması amaçlanmıştır. Avrupa ülkeleri arasında en turistik kentlerden birinin Prag olmasıyla ortağımızın da Prag da bulunması öncelikli olarak değerlendirilmiştir.Ev sahibi ülke ve şehirin belirlenmesinin ardından projemize ev sahibi ortaklık yapabilecek otelcilik okulları araştırılmıştır. Okulların araştırılmasında eğitim programlarının güncel ve yenilikçi olması, öğrencilerimize staj faaliyetleri sunabilmesi, kurumun kapasitesi ve proje deneyimi gibi faktörler göz önünde bulundurulmuştur. Bu incelemelere göre projemizde ortaklık yapabilecek kurumlarla e-mail ile iletişime geçilmiştir. Kurumlara gönderilen e-mailde projemiz, amaçlarımız, katılımcı profili ve staj faaliyetlerinin içeriğinden söz edilmiştir. E-mailimize dönüş yapan okullar arasından projemizin amaçlarına ulaşmasında en etkili olacak kurumun SSOS a SSOU BEAN, s.r.o. olduğuna karar verilmiştir. SSOS a SSOU BEAN, s.r.o., Prag da bulunan ve ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi alanlarında mesleki eğitimler sunan bir kurumdur. SSOS a SSOU BEAN, s.r.o., öğrencilerine 10 farklı temel alanda mesleki eğitim faaliyetleri vermektedir. Bu alanların en başında projemize de konu olan otelcilik ve mutfak hizmetleri gelmektedir. Kurum sözkonus alanda mesleki eğitim vermenin yanısıra bünyesinde staj faaliyetleri de sunmaktadır. Kurum, kendi bünyesindeki staj imkanlarının yanında Prag genelinde anlaşmalı olduğu otel, restoran ve kafe gibi yerlerde de öğrencilerini staja yerleştirebilmektedir. SSOS a SSOU BEAN, s.r.o., projemizde yer alacak katılımcılarımıza da staj imkanları sunarak diyet mutfak alanında becerilerini ve deneyimlerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Ev sahibi kurum staja yerleştirme kapasitesi göz önüne alınarak  proje akışlarımızın iki seferde 10+2 katılımcıyla gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Projemizin ortak dili İngilizce olarak belirlenmiştir. SSOS a SSOU BEAN, s.r.o.eğitimcilerinin İngilizce dil bilgisi yeterlilikleri, katılımcılarla iletişim konusunda büyük bir sıkıntı yaşamayacaklarını işaret etmektedir. Projemizin katılımcıları da hareketlilikten önce dilsel hazırlıklara dahil edileceğinden İngilizce iletişim becerilerini geliştirecek ve hareketlilik sürecini dilsel anlamda verimli geçirecek düzeyde dil yeterliliklerine sahip olacaklardır. Böylece yabancı dil kaynaklı bir iletişim sorunu ile karşılaşılmasının önüne geçilecektir.Hareketlilik faaliyetleri kapsamında geçirecekleri 2 haftalık pratik eğitim sürecinde bir Avrupa Birliği ülkesinin otellerinde ve restoranlarında staj yapma imkanı bulacak olan katılımcılarımız, yurda döndüklerinde yabancı turistlerle karşılaşmalarında edindikleri beceriler sayesinde daha öz güvenli bir duruş kazanacak ve daha başarılı hizmet sunacaklardır. SSOS a SSOU BEAN, s.r.o., iki haftalık akışın sonucunda katılımcılarımızın becerilerini sertifikalandırarak kazanımlarını belgeleme ve tanınır hale getirme imkanı sunacaktır. Uluslararası düzeyde sertifikalandırılmış otelcilikte diyet mutfağı eğitimi, katılımcılarımızı turizm sektöründe istihdam edilecek öncelikli elemanlar arasında yer almalarını sağlayacaktır. Ayrıca Erasmus+ sayesinde edinilen bu sertifikanın, katılımcılarımıza Avrupa Birliği ülkelerinde istihdam konusunda da ciddi bir avantaj sağlayacağı öngörülmektedir. Bu da projemizin temel amacına ulaşmada en etkin yol olacaktır.
	HasIntermediaryOrganisation: 20000272
	IntermediaryOrganisationPIC: 
	IntermediaryOrganisationLegalName: 
	IntermediaryOrganisationHelpDescription: 
	TopicCCM2Id: 31047498
	TargetGroupDescription: Projemizde yer alacak katılımcılarımız, okulumuz bünyesinde yiyecek içecek hizmetleri alanı 11 ve 12. sınıflarda eğitim almakta olan öğrenciler arasından seçilecektir. Sözkonusu öğrencilerimiz öğrenimlerini müfredata uygun şekilde sürdürmekte olup, temel yiyecek gruplarının üretimi, mutfak uygulamaları, yemek gruplarının servisi ve Türk Mutfağı yemekleri gibi dersleri almaktadırlar. Öğrencilerimiz, okulumuzun Türkiye’nin gözde turizm bölgelerinden birinde bulunması ve uygulama otelimizin mevcudiyetiyle, aldıkları teorik eğitimi pratiğe dökmekte zorluk yaşamamakta, staj faaliyetlerini tamamlayabilmektedir. Fakat, son yıllarda beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle diyabet, kardiyolojik hastalıklar, mide rahatsızlıkları gibi özel beslenme ve diyet programı gerektiren hastalıkların artış göstermesi ve sağlıklı beslenme trendinin yaygınlaşması ile diyet mutfaklarına olan ilgi ve ihtiyaç da artmıştır. Bu artış beraberinde diyet mutfak konusunda nitelikli ve deneyimli personellere olan ihtiyacı da ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerimiz müfredatta diyet mutfak alanında modüllerin yer almaması ve uygulamalı eğitiminin bulunmaması nedeniyle bu alanda sektörün talep ettiği yetkinlikleri elde edememektedirler. Öğrencilerimiz projemizin yurtdışında uygulanacak faaliyetlerinde yer alarak hastalıklara göre diyet menülerinin oluşturulması, diyet yemeklerinin hazırlanması ve sunulması, besin gruplarının değerlendirilmesinde güncel yaklaşım ve uygulamalar ile sağlıklı beslenme trendine uygun yiyeceklerin ve beslenme programlarının hazırlanması ile sunulması konularında staj faaliyetlerinde yer alarak sektörde ihtiyaç duyulan becerileri elde edeceklerdir. Verilecek  pratik eğitimlerle öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazanarak sektörde kolaylıkla istihdam edilebilir hale gelmesi sağlanacaktır.Gelişmelere ve trendlere rağmen yine de ülkemizin beslenme konusundaki güncel araştırmaları geriden takip ediyor olması öğrencilerimiz için bir handikaptır. Bu güncel araştırmaların çoğu yabancı dilde yayınlandığından bu kaynaklara ulaşmak, hali hazırda ciddi bir İngilizce dil yetkinliği gerektirmektedir. Lise düzeyindeki öğrencilerimizin İngilizce yazılmış akademik araştırmaları anlayıp yorumlayabilmeleri şu anki seviyelerinde mümkün olmamakta, okulumuzda verilen yabancı dil eğitimleri bu aşamada yetersiz kalmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin proje faaliyetlerinde yer alarak yabancı dil seviyelerini de geliştirmeleri ve mesleki yenilikleri kaynağından ve eşzamanlı şekilde takip etmeleri sağlanacaktır. Toplumun bir bölümünün diyet uygulamalarına ihtiyaç duyması ve ilgi göstermesi, toplumun diğer büyük bölümünün beslenme alışkanlıkları ile örtüşmemekte bu durum da öğrencilerimizi diyet beslenme konusunda uzmanlaşmaya yaklaştırmamaktadır. Diyet beslenme eğitimine dair verilen teorik bilgiler verilse dahi konuya toplumsal düzeyde bir bilinçle yaklaşılmadığı için bilgiler havada kalmakta, pratiğe dökülme imkanı bulunamadan unutulup gitmektedir. Bu sebeple öncelikle bu konuda bilinç ve farkındalık geliştirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerimiz için konuya gereken ciddiyeti gösteren Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim almanın ve söz edilen becerileri kazanmanın yanı sıra, bu toplumların bakış açısını da gözlemlemek şarttır. Beslenme konusundaki kültürler arasındaki farkı ve kültürlerarası iletişim ve işbirliği eksikliğini kapatmak için atılacak adımlar, proje katılımcılarının dikkatli gözlemi ve çabası sayesinde gerçekleşecektir.Katılımcılarımızın seçilmesinde ilk kriterimiz seçimlerin tamamen şeffaf ve adil bir biçimde yapılmasıdır. Bu sebeple herhangi bir adaletsizlik veya fırsat eşitsizliğine yol açmamak amacıyla katılımcıları aralarından seçeceğimiz öğrencilerinin tamamının bilgilendirildiğinden emin olunacaktır. Öğrencilerin görebileceği panolara da konuyla ilgili duyurular asılacak, okul web sitesinde de duyurular yapılacaktır. Katılımcı seçimi konusunda göz önünde bulundurulacak kriterler;-Öğrencinin derslere ve uygulama faaliyetlerine devam durumu-Proje konusuna ve kendi mesleğine duyduğu ilgi-Yabancı kültürlere duyduğu merak-Grup aktivitelerine olan yatkınlığı-Alan ve dil derslerindeki notlarının 65 ve üzeri olmasıSeçim süreci kapsamında ilgili kurul öncelikle projede yer almak isteyen öğrencilere bir katılımcı seçim formu dağıtacaktır. Bu formlar 100 üzerinden yukarda belirtilen kriterlere göre değerlendirilerek bir puan verilecektir. Puanların belirlenmesinin ardından yüksekten düşük puana göre formlar sıralanacaktır. En yüksek puanı alan 26 kişi seçilerek mülakatlara çağırılacaktır. Yapılacak mülakatta katılımcı adaylarının yurtdışına çıkmaya engel bir durumları olup olmadıkları ve katılımcı seçim formlarında verdikleri bilgilerin doğruluğu sorgulanacaktır. Belirlenen kriterlere göre 20 si asil 2 si yedek olmak üzere 22 katılımcı seçilerek duyurulacaktır. 
	Competences: Projemizin temel amacı öğrencilerimizin "Otelcilikte Diyet Mutfağı" konusunda staj faaliyetlerinde yer alarak mesleki alanlarında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile sektörde duyulan ihtiyacı karşılayarak nitelikli eleman açığını kapatacak donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.Öğrencilerimiz ev sahibi kurumumuz bünyesinde 2 hafta süreyle katılacakları hareketlilik faaliyetleri sonunda diyabet, kardiyolojik hastalıklar ve özel beslenme programı gerektiren hastalıklara yönelik diyet menülerinin hazırlanması, bu menülerde yer alan yiyecek ve gıdaların hazırlanması ile sunulması, sağlıklı beslenme trendine yönelik menülerin hazırlanması ve sunulması ile beslenme programlarında güncel ve yenilikçi yaklaşımlar konusunda eğitimlere katılacaklardır. 2 haftalık pratik eğitimlerden oluşan faaliyetler sonunda öğrencilerimizin diyet mutfak uygulamaları konusundaki beceri ve yetkinliklerinin sektörde istihdam edilebilecekleri ölçüde geliştirilmesi sağlanacaktır. Böylece öğrencilerimiz sektörde ihtiyaç duyulan nitelikleri elde ederek sektördeki ihtiyacın karşılanmasında önemli rol oynayacaklardır. Ayrıca, projemizin yurtdışında gerçekleşecek faaliyetlerinde diyet mutfağa yönelik uygulamaların, bakış açılarının ve Avrupa standartlarının yerinde gözlenmesi ile katılımcılarımızın sağlıklı beslenmeye ve diyet mutfaklara yönelik farkındalığının ve bilincin de artması beklenmektedir. Projemizde yer alacak katılımcılarımızın dahil olacakları dilsel hazırlık faaliyetleriyle verimli bir hareketlilik faaliyet süreci geçirmelerine imkân verecek ölçüde yabancı dil becerileri kazanmaları sağlanacaktır. Bunun yanısıra yabancı ülkelerdeki eğitimler ve uygulamalar sırasında da katılımcılarımızın dilsel becerileri ve yabancı dilde iletişim kurma becerileri gelişecektir. Bu kazanımlarla öğrencilerimiz yabancı dildeki güncel mesleki yayınları, makaleleri, araştırmaları ve güncel kaynakları takip edebilecek ölçüde yabancı dil bilgisi edineceklerdir. Katılımcılarımız, bu kaynakların takip edilmesiyle mesleki altyapılarını geliştirebilecek ve yetkinliklerini gelişmeler doğrultusunda güncelleyebileceklerdir. Elde ettikleri yabancı dil becerisi, öğrencilerimizin istihdam edileceği işyerlerinde kolaylıkla iletişim kurmalarını da sağlayacaktır. Bu da öğrencilerimizin mesleki kalitelerini ve standardını yükseltecektir.Hareketlilik faaliyetleri süresince katılımcılarımızın yabancı bir ülkede bulunmaları ve yabancı kültüre sahip insanlarla bir arada çalışmaları ile kültürlerarası iletişim becerileri de gelişecektir. Öğrencilerimizin, farklı kültürlerle etkili iletişim kurmanın oldukça önemli olduğu mesleki alanlarında sözkonusu kültürel becerileri elde etmeleri, mesleki kalitelerini artırmanın yanısıra muhtemel istihdamlarının da daha yüksek standartlarda olmasının önünü açacaktır.Katılımcılarımız, yurtdışında edinecekleri kazanımları ülkemize transfer edebileceklerdir. Dünyanın en büyük 3 mutfağı arasında gösterilen Türk mutfağında güncel diyet menülerini uyarlayabilecek böylece mesleki gelişimlerini sağlamanın yanısıra Türk mutfağına da fayda sağlayacaklardır.Projemizden elde edecekleri kazanımlarla ve deneyimle katılımcılarımız sahip oldukları mesleki altyapılarına Avrupa boyutu katacaklardır. Mutfak uygulamalarında AB standardını yakalayacak öğrencilerimiz böylece mesleki gelişimlerini de AB yönünde destekleyeceklerdir. Yabancı bir ülkede bulunup çalışarak AB vatandaşlık bilinci de kazanan katılımcılarımızın böylece yabancı ülkelerde istihdam edilmelerinin de önü açılacaktır.Projemizin uygulanması ile okulumuzun da yönetim becerilerine ve kurumsal kapasitesine katkı sağlanacaktır. Daha önce proje yürütme deneyimi olmayan kurumumuzun bu anlamda altyapısı gelişecek, kurumsal kapasitesi daha yüksek seviyelere taşınacaktır. Yabancı bir ülkede bulunan ortakla işbirliği yapılarak yürütülecek projemiz sayesinde okulumuzun yönetim becerilerine AB boyutu katılacak ve uluslararasılaşmasının ilk adımı da atılmış olacaktır. Elde edilecek kurumsal yetkinliklerle okulumuz farklı ve daha geniş kapsamlı projeler hazırlayabilecek, daha fazla öğrencinin mesleki gelişim göstermesini sağlayacak ve bunun sonucunda kurumsal kalitesini ve standardını yükseltme imkanı bulacaktır.
	LearningOutcomeCertificationCCM2Id: 
	SelectedNationalCertificatesDescription: Hareketlilik sonrası, proje ortağı kurumdan alınacak belgeler katılımcıların yetkinliklerini belgeleyecektir. Bu belgede projemizin Ulusal Ajans tarafından tanımlanan numarası, eğitimin adı, süresi ve tarih aralığı yer alacaktır. Belgeler ev sahibi ortağımız tarafından imzalanacak ve uluslararası geçerliliğe sahip olacaktır. Katılımcılarımızın hazırlık çalışmaları sırasında aldıkları dil eğitimi için de ayrıca sertifikalar verilecektir. Bu sertifikalarda katılımcılarımızın dil eğitim seviyeleri belirtilecektir.Europass CV belgesi ise önceden hazırlanacak ve proje ortağımıza imzalatılacaktır. Daha sonra Ulusal Europass Merkezi'ne onaylatılacak belgeler katılımcılarımızın iş başvurularında sunacakları deneyimler konusunda avantajlı olmalarını sağlayacaktır.Europass Hareketlilik Belgesi katılımcılarımızın aldığı eğitimi resmileştirmek için kullanılacaktır. Belge sayesinde katılımcılarımız istihdam süreçlerinde bir adım öne geçeceklerdir. Ayrıca Avrupa'da geçerliliği olan bu belge sayesinde öğrencilerimiz yurt dışı istihdamı konusunda da yaşıtlarına göre avantajlı konumda olacaklardır.
	CertificatesUsageDescription: Katılımcılarımız edindikleri belgeler ile aldıkları eğitimi resmileştireceklerdir. Bu belgeler katılımcıların Avrupa'da aldıkları eğitimin somut bir kanıtı niteliğindedir. Böylece kendilerini işverenlere kanıtlayabilecek ve istihdam olanaklarını arttıracaklardır. İngilizce dil yeterliliklerini kanıtlayan resmi bir belge, dil becerilerinin çok önemli olduğu turizm sektöründe kendilerini bir adım öne geçirecektir. Bunların yanı sıra belgelerin öğrencilerimize katacağı öz güven ve motivasyon, projenin manevi kazanımları olacaktır. Ülkede geliştirilmesine ihtiyaç duyulan bir alanda, Avrupa'da almış oldukları bu eğitim, proje çıktılarının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına da zemin hazırlayacaktır.
	PracticalArrangements: Projemizin faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar öğrencilerimize ihtiyaç duyacakları lojistik desteklerin tamamı sağlanarak herhangi bir eksiklik veya mağduriyet olması engellenecektir. Bu kapsamda projemizin faaliyetlerinde görevli olacak bir proje kurulu oluşturulacaktır. Bu kurulda okul müdürümüz, müdür yardımcısı, alan öğretmenlerimiz, İngilizce öğretmeni ve rehber öğretmen yer alacaktır. Projemizin lojistik hazırlıkları kapsamında öncelikle ilgili tarafların ve paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla toplantılar düzenlenecektir. Bu toplantılarda Erasmus programları, hareketlilik projeleri, projemizin detayları, amaçları, beklenen çıktıları ve katılımcılarımız ile diğer paydaşlara sağlayacağı faydalardan söz edilecektir. Katılımcıların belirlenmesinin ardından ise projemizin uygulama hazırlıkları başlayacaktır. Bu kapsamda öncelikle katılımcıların Çek Cumhuriyeti için ayrıca vize ve çalışma izni gerektirmeyen hizmet pasaportu almaları için girişimler başlatılacaktır. Hizmet pasaportu almak için öğrencilerimiz 18 yaşını doldurmamaları sebebiyle noter onaylı veli muvafakatnamesi alınması gerekecektir. Proje kurulumuz yapılması gereken işlemleri veli ve öğrencilere anlatarak bu belgelerin alınmasını sağlayacaktır. Muvafakatnamelerin yanısıra hizmet pasaportu için gerekli olan diğer önemli belge valilik olurudur. İlgili yasa gereği hareketlilik projelerinde yer alacak katılımcılar ve refakatçiler devlet görevlisi sınıfında olup bu olur yurtdışına çıkmada bir engel olmadığını gösteren izin belgesi niteliğindedir. Valilik olurunun alınması için okul müdürümüz gerekli yazışmaları önce ilçe sonra il milli eğitim müdürlükleri ile tamamlayarak bu belgeyi alacaklardır. Bu olurun onaylı kopyası, veli muvafakatnameleri ve diğer belgelerle emniyet müdürlüğüne başvuracak proje katılımcılarımız hizmet pasaportu için başvuru yapacak ve pasaportlarını temin edeceklerdir. Tüm pasaportların alınmasından sonra tüm katılımcı ve refakatçiler yurtdışında olası bir kaza veya hastalık durumunda mağdur olmamaları için uygun ve geniş kapsamlı bir sigorta altına alınacaklardır. Proje kurulumuz tarafından alınacak sigorta poliçeleri, detaylı araştırmalar yapıldıktan ve örnek poliçeler incelendikten sonra netleştirilecektir. Gerekmesi halinde ilgili firmalardan teklif alınacak, en uygun, geniş kapsamlı ve ekonomik poliçenin satın alınması sağlanacaktır.Katılımcıların rehberliği, proje kurulumuzda da görevli olan okulumuz rehber öğretmeni tarafından yapılacaktır. Rehber öğretmenimiz projemizin herhangi bir aşamasında ihtiyaç duyulması halinde öğrenci ve velilerine yardımcı olacaklardır.Lojistik hazırlıkların önemli bir aşaması olan uçak biletlerinin alınması ise hareketlilik tarihinin ev sahibi kurum ile karşılıklı netleştirilmesinin ve pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından proje kurulumuz tarafından organize edilecektir. Proje kurulumuz iş bölümü yaparak, online bilet sitelerinden ve seyahat acentelerinden ilgili destinasyona olan uçuşları araştıracaklardır. Araştırmaların ardından teklifler alınarak karşılaştırılacak ve en uygun ve ekonomik uçak biletleri satın alınacaktır. Katılımcılarımızın uçuş gününde havalimanlarına ulaştırılması da okulumuz tarafından sağlanacaktır. Uçuşun gerçekleşeceği gün katılımcılarımız uçuş saatinden 2-3 saat önce havalimanında olmak üzere yola çıkacaklardır. Bu transfer anlaşılan bir yerel karayolu firmasının aracı ile gerçekleşecektir. Öğrencilerimiz aynı şekilde dönüş uçuşlarının olduğu gün de havalimanından aynı araçla alınarak evlerine ulaştırılacaklardır.Katılımcılarımız hedef ülkede uçaktan indikten sonra ev sahibi kurum yetkilileri tarafından karşılanacaktır. Sözkonusu yetkililer katılımcılarımızı özel araçlarla alarak konaklayacakları yerlere götüreceklerdir. Konaklama yerlerine yerleşen öğrencilerimize belirlenen saatte bir oryantasyon verilecektir. Bu kapsamda çevrede ne olduğu, ulaşım koşulları, eğitim ve uygulama faaliyetlerine katılacakları yerler, alışveriş noktaları ve bazı kültürel bilgiler verilecektir. Katılımcılarımızın konaklayacağı yerler ev sahibi kurum tarafından organize edilecek ve hareketlilikten önce okulumuza görüntüleri ve adres bilgileri gönderilecektir. Bu yerler temiz, konforlu ve güvenli yerler olacak, katılımcılarımızın faaliyetlerini verimli bir şekilde gerçekleştirmesine olanak sağlayacaktır. Katılımcılarımızın yurtdışında olacakları süre boyunca yeme içme organizasyonları da ev sahibi kurumumuza ait olacaktır. Yeme içme organizasyonları yapılmadan önce ev sahibi kurumla iletişime geçilecek, yemeklerin ve gıdaların Türk mutfak kültürü ve İslami usüllere uygun olması sağlanacaktır. Ev sahibi kurumda ve konaklama yerlerinde katılımcıların güvenliği de ev sahibi kurum yetkilileri tarafından sağlanacaktır. Kurum, kendi bünyesinde bir kişi yetkilendirerek katılımcılarımızın güvenliğinden sorumlu kılacaktır. Bu kişinin iletişim bilgileri refakatçilerimize verilerek ihtiyaç duyulduğu durumlarda iletişime geçilmesi sağlanacaktır.
	QualityAndManagement: Projemizin kabul edildiğinin öğrenilmesi ve paydaşlara duyurulmasının ardından okulumuz bünyesinde bir proje kurulu oluşturulacaktır. Proje kurulunda okul müdürü, müdür yardımcısı, 2 yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmeni, İngilizce öğretmeni ve rehber öğretmen olmak üzere 6 kişi yer alacaktır. Proje kurulu, projemizin verimliliğini en üst seviyeye taşıyacak düzeyde iş bölümü ve işbirliği yaparak gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Proje kurulumuz öncelikle okulumuz öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve velilerin projemiz hakkında bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Daha sonra kurulumuz, potansiyel katılımcı kitlemizin proje katılımcılarının seçim kriterleri ve seçim yöntemi hakkında da bilgilendirecek ve katılımcı seçme sürecini uygulayacaktır. Adil ve şeffaf bir süreç izlenerek seçilecek katılımcıların netleştirilmesinden sonra hazırlık süreçleri başlayacaktır. Proje kurulumuzda yetkili kişiler dilsel, mesleki ve kültürel hazırlıkların yapılmasını sağlayacaktır. Dilsel hazırlıkların organize edilmesi ve katılımcıların dahil edilmesinden proje kurulunda görevli İngilizce öğretmenimiz sorumlu olacaktır. Mesleki hazırlıkların tamamlanmasında ve Gıda Güvenliği eğitimlerinin düzenlenerek öğrencilere sunulmasından proje kurulumuzda yer alan yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmenlerimiz görev alacak ve katılımcılarımızın mesleki altyapılarının hareketliliğe hazırlanmasını sağlayacaktır. Kültürel hazırlıklar ise daha önce yurtdışı deneyimi olan müdür yardımcımız ve rehber öğretmenimiz tarafından uygulanacaktır. Bu süreçlerin sonunda katılımcılarımız verimli bir hareketlilik geçirecek ölçüde altyapılarını hazırlayacaklardır.Projemizin lojistik organizasyonlarında benzer şekilde proje kurulumuz görev ve sorumluluk alacaktır. Valilik oluru alınması için yazışmaları ve belgeleri okul müdürümüz hazırlayacaktır. Noter onaylı veli muvafakatnamelerinin alınması için müdür yardımcımız görevli olacak ve öğrenciler ile velilerini bilgilendirerek ilgili yerlere yönlendirecektir. Evrakların tamamlanmasının ardından katılımcılarımız okul müdürümüz ve müdür yardımcısı ile birlikte emniyete giderek hizmet pasaportuna başvuru yapacaklardır. Katılımcılarımızın seyahat organizasyonları, havalimanı transferleri, sigorta poliçelerinin alınmasında proje kurulumuz kendi aralarında görev paylaşımı yapacaklardır. Birbirleriyle koordinasyon halinde olacak kurulumuz incelemeler ve araştırmalar yaparak en uygun organizasyonları gerçekleştireceklerdir. Fakat, projemizin her aşamasındaki mali harcama ve uygulamalardan okul müdürümüz sorumlu olacaktır. Bunun yanında ev sahibi kurum bünyesinde uygulanacak konaklama, yeme içme, çalışma programlarının uygulanması ve kültürel faaliyetler gibi organizasyonlardan sözkonusu kurum sorumlu olacaktır. Fakat organizasyonların netleştirilmesi aşamasında okul müdürümüz ile iletişimde olarak okulumuzun kriterlerine uyulması sağlanacaktır. Projemizin belirli aşamalarında sorun, hak kaybı, muafiyet veya mağduriyet yaşanmaması amacıyla sözleşmeler imzalanacaktır. Bu kapsamda öncelikle ev sahibi kurum ile anlaşma aşamasında görev ve sorumluluklarının yazılı olarak yer aldığı bir mutabakat zaptı hazırlanmıştır. Bu anlaşma, projemizin kabul edilmesine kadar olan süreçte sadece taslak halinde olup ana faaliyetleri göstermektedir. Projemizin kabul edilmesinin ardından detaylar belirlenip görevler netleştirilerek son hali verilecektir. Bu zaptın imzalanmasıyla ev sahibi kurumun hak ve sorumlulukları güvence altına alınacaktır. Katılımcılarla imzalanacak katılımcı sözleşmesinde, mali düzenlemeler ve projemizin detayları yer alacaktır. Bunun imzalanmasıyla mali süreçlerin yönetimi ve katılımcıların rolleri netleştirilerek yazılı belge haline getirilecektir. İmzalanacak diğer bir anlaşma olan öğrenme anlaşması ise okulumuz, katılımcılar ve ev sahibi kurum tarafından üçlü olarak imzalanacak, tüm tarafların rolleri belirlenecektir. Bu anlaşmada tarafların görevleri, edinilecek beceriler, okulumuzun görevleri ve ev sahibi kurumda uygulanacak çalışma programı yer alacaktır. Bu belgenin imzalanmasıyla tüm taraflar görev ve sorumluluklarına hakim olacak ve eksiksiz uygulayacaklardır. Bu anlaşma ve sözleşmeler ile projemizin verimliliği, amaçlarına ulaşılması ve uygulamaların kalitesi taahhüt altına alınacaktır.
	ParticipantsPreparationDescription: Projemizde yer alacak katılımcıların verimli bir hareketlilik süreci geçirmeleri ve projede belirlenen hedef ve amaçlara ulaşılabilmesi için mesleki, dilsel, kültürel ve sosyal altyapılarının hazır olması gerekmektedir. Bu amaçla hareketlilik faaliyetlerinden önce çeşitli boyutlarda hazırlık faaliyetleri organize edilecektir.Hazırlıklar kapsamında katılımcılarımıza dilsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla İngilizce hazırlık süreci planlanacaktır. Bu kapsamda öğrencilerimiz online İngilizce kurslarına dahil edileceklerdir. Kurslar öncesinde öğrencilerimiz İngilizce seviye tespit sınavına katılarak sahip oldukları dil düzeylerini öğrenecek, ihtiyaç duydukları İngilizce kurslarının süresi bu sınavın sonuçlarına göre organize edilecektir. Okulumuz İngilizce öğretmeni tarafından organize edilecek kurslarda gerekli doküman ve e-öğrenme materyalleri temin edilerek verimli bir hazırlık süreci uygulanması sağlanacaktır. Öğrencilerimize İngilizce öğretmenlerimiz tarafından menü hazırlama, mutfak uygulamaları ve servis gibi alanlarda sıklıkla kullanılan terimlerin İngilizce karşılıkları da öğretilecektir. Böylece hem öğrencilerimizin mesleki yabancı dil bilgileri artacak hem de takip ettikleri yabancı kaynaklara daha kolay hâkim olmaları sağlanacaktır. Öğrencilerimize dilsel hazırlıklar kapsamında role-play yöntemiyle konuklarla iletişim kurma, servis yapma ve hizmet sunma gibi konular öğretilecektir. Bunun sonucunda katılımcılarımız yabancı dilin uygun kullanımını da öğrenerek deneyim kazanacak, dilsel anlamda verimli bir hareketlilik sağlayacak ölçüde yabancı dil becerileri geliştirilecektir.Kültürel hazırlıklar kapsamında öğrencilerimize 2 aşamalı bir hazırlık programı uygulanacaktır. Birinci aşamada öğrencilerimiz proje yönetiminde görevli öğretmenler tarafından kültürel sunumlara dahil edileceklerdir. Bu sunumların içeriğinde Çek Cumhuriyeti hakkında temel bilgiler, ülkenin dili, dini, belirgin özellikleri, yerel halkın yapısı, yaşayışı, belirgin davranışları ve ülkemizden farklı yönleri anlatılacaktır. Ayrıca sunumlar dahilinde ev sahibi ülkenin turizm otelcilik ve yiyecek içecek alanlarında mesleki eğitim sistemleri ve eğitim altyapıları ile ev sahibi okulumuzun özellikleri ve potansiyeli de ifade edilecektir. İkinci aşamada ise öğrencilere hedef ülke ile ilgili birer konu verilerek bu konuların araştırılması, konu hakkında sunum hazırlanması ve bu sunumların diğer katılımcılara sunulması yer alacaktır. Bu faaliyet ile öğrencilerimiz birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilecek ve kültürel gelişimleri desteklenecektir. Bu kültürel kazanımlarla öğrencilerimizin hareketlilik faaliyetlerinin verimliliğini azaltacak ölçüde bir kültürel şok yaşaması engellenecek ve yabancı kültürlere karşı önyargılarını kaldırarak hoşgörülü olmaları sağlanacaktır.Hazırlık faaliyetleri kapsamında öğrencilere mesleki hazırlıklar da sunulacaktır. Bu kapsamda öğrencilerimizin sahip olduğu temel mutfak uygulamaları, besin gruplarının hazırlanması ve servis gibi temel konularda alan öğretmenlerimiz tarafından eğitimler ve uygulamalar yapılarak katılımcılarımızın mesleki altyapılarının tazelenmesi sağlanacaktır. Bu altyapı hazırlığı ile öğrencilerimiz yurtdışındaki mesleki faaliyetlerden daha yüksek ölçüde fayda sağlayabileceklerdir.Ev sahibi kurumumuz bünyesinde eğitim alacak ve uygulama faaliyetlerine katılacak öğrencilerimizin Gıda Güvenliği eğitimi almalarını zorunlu tutmaktadır. Kurum kendi bünyesinde de bu eğitimleri verebileceğini belirtmiş fakat hareketlilik faaliyetlerinin zamanının kısıtlanarak programın aksaması nedeniyle ülkemizde uygulanmasını talep etmiştir. Bu kapsamda meslek öğretmenlerimiz hazırlıklar kapsamında öğrencilerimize Gıda Güvenliği eğitimi vererek ev sahibi kurumumuzun talebini yerine getireceklerdir. Böylece öğrencilerimiz mesleki olarak altyapılarını hazırlamalarının yanısıra gıda güvenliği sistemini, gıdada hijyen ve sanitasyonu, gıda güvenliği uygulamalarını ve bu alandaki AB standartlarını öğreneceklerdir. Hazırlıklar kapsamında öğrencilerimize sunulacak bu hazırlık faaliyetleri, katılımcılarımızın hedef ülkelerde alacakları eğitimler ve katılacakları uygulama faaliyetlerinden elde edilecek verimi ve kazanılacak yetkinlikleri maksimize edecektir. Böylece öğrencilerimiz sektörün diyet mutfak konusunda talep ettiği yetkinliklere sahip olacak ve istihdam açığına cevap verebilecek düzeye ulaşacaklardır.
	MainActivitiesDescription: Projemiz Eylül 2017 ve Ağustos 2018 arasındaki 12 aylık süre zarfında gerçekleşecektir. Program takvimi aylık olarak aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır:Eylül 2017: Proje yürütme ekibinin oluşturulması, projenin detaylarının belirlenmesiEkim 2017: Projenin duyurulması, hibelerin temin edilmesi, proje ortağı ile sözleşmelerin imzalanması ve toplantıKasım 2017: Katılımcı ve refakatçilerini seçilmesi, proje ortağımızın çalışma programını hazırlaması, yurt dışı çıkış için resmi işlemlerin başlatılması,Aralık 2017: Hazırlık kurslarına başlanmasıOcak 2018: Yurt dışı çıkışı için gerekli resmi evrakların tamamlanması, seyahat organizasyonun yapılmasıŞubat 2018: Hazırlık kurslarının tamamlanması, proje ortağımız ile toplantı, katılımcılar ile toplantıMart 2018: 1. akışın gerçekleştirilmesi, katılımcılar ile toplantıNisan 2018: 2. akışın gerçekleştirilmesi, katılımcılar ile toplantıMayıs 2018: Değerlendirme çalışmalarına başlanması, yürütme kurulu toplantısıHaziran 2018: Değerlendirme çalışmalarının sonuçlandırılması, proje sonuç raporunun yazımına başlanmasıTemmuz 2018: Yaygınlaştırma faaliyetlerine başlanmasıAğustos 2018: Proje sonuç raporunun hazırlanarak Ulusal Ajans'a iletilmesiKurumumuzun Faaliyetleri1) Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetinin içeriğini belirlemek ve ev sahibi kuruma iletmek2) Ev sahibi kurumun proje için tasarlamış olduğu faaliyetlerin bilgisini almak ve bu doğrultuda hazırlık kurslarının içeriğini belirlemek3) Katılımcı ve refakatçilerin seçimini gerçekleştirmek4) Yurt dışı çıkış için gerekli resmi işlemleri yürütmek5) Seyahat organizasyonunu hazırlamak6) Akış öncesi hazırlık kursları düzenlemek7) Hazırlık kurslarına ek olarak bölgedeki oteller ve diyetisyenlerden danışmanlık almak8) Katılımcılarımıza dağıtılacak sertifikaları hazırlamak ve yetkili kurumlara onaylatmak9) Projenin sonuç raporunu Ulusal Ajans'a iletmek ve projeyi sonlandırmak10) Proje yaygınlaştırma faaliyetlerini yürütmekProje Ortağımızın Faaliyetleri1) Staj faaliyetlerinin içeriğini ve organizasyonunu hazırlamak2) Katılımcılarımıza rehberlik etme görevini üstlenecek refakatçileri belirlemek3) Katılımcılarımızın hareketlilik esnasındaki konaklama, ulaşım, yeme-içme gibi hizmetlerini organize etmek4) Kültürel ve sosyal faaliyetleri organize etmek5) Sertifikaları hazırlamak ve katılımcılarımıza dağıtmakKurumumuz ve ortağımız yukarıda sıralanan faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 
	CooperationAndCommunicationDescription: Projemizde ev sahibi kurumumuzun belirlenmesinde titizlikle çalışılmıştır. Ev sahibi kurumun, öğrencilerimizin mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde fiziksel imkanlara, donanımlı kadroya ve otelcilik altyapısına sahip olması, projemizin amaçlarına ulaşmada oldukça önemli bir konumdadır. Öğrencilerimizin beceri eksiklikleri, istihdam edilme oranları ve sektörün işgücü talepleri değerlendirilerek ortaya çıkan proje fikrimizin ardından, ev sahibi kurum arayışına geçilmiştir. Ev sahibi kurumun belirlenmesinde ise verimli pratik eğitimler verebilecek kapasiteye sahip olması göz önünde bulundurulmuştur. Ev sahibi kurum araştırılması yapılırken SSOS a SSOU BEAN, s.r.o. kurumu ile karşılaşılmış ve kendilerine e-mail gönderilmiştir. Bu e-mailde projemiz ve detaylarından, amaçlarımızdan ve öğrencilerimizin sahip olduğu mesleki altyapıdan bahsedilmiştir. Kurum, projeler hakkında bilgi ve deneyim sahibi olduğunu ve projemizde ortaklık yapabileceğini tarafımıza bildirmiştir. Bunun ardından çalışma programı üzerinde istişare edilmiş ve kurumun görevleri kendilerine iletilmiştir. Kurum bu görev ve sorumlulukları kabul ettikten sonra mutabakat zaptının taslak hali gönderilmiştir. Projemizin kabulü ve katılımcılarımızın netleştirilmesinin ardından mutabakat zaptının son halinin hazırlanarak taraflarına iletileceğinin bilgisi verilmiştir.Projemizin hazırlanması aşamasında ev sahibi kurumla açılan e-mail iletişim kanalı projemiz tamamlanana kadar aktif olarak kullanılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde ev sahibi kurum ile telefon ve telekonferans yoluyla da iletişime geçilebileceği konusunda anlaşılmıştır. Yurtdışında oldukları süre boyunca refakatçilerimiz ve katılımcılarımız bir Whatsapp grubu oluşturacak ve buradan haberleşerek iletişim ve işbirliği sağlayacaklardır. Bunun yanında diğer sosyal medya ağları da haberleşmede kullanılabilecektir.
	ParticipantMonitoringDescription: Projemizden elde edilen kazanımların değerlendirilmesi ve amaçlara ulaşılma düzeyinin tespit edilmesi için uygulanacak değerlendirme faaliyetinde kullanılmak üzere ölçülebilir verilere ihtiyaç duyulacaktır. Bu verilerin zamanında elde edilebilmesi ve kazanılan yetkinliklerin ölçülebilir hale getirilmesi amacıyla izleme faaliyetleri planlanmıştır. İzleme faaliyetleri kapsamında refakatçiler ve ev sahibi kurum yetkilileri görev alacaklardır. Refakatçilerin gerçekleştireceği izleme faaliyetleri, proje kurulunun hareketlilikten önce hazırlayacağı izleme formları ile olacaktır. Bu formlar, Çek Cumhuriyeti’nde uygulanacak eğitim ve uygulama programının içeriği ile paralel içerikte olacak, katılımcılarımızın kazanımlarının eşzamanlı olarak izlenmesini kolaylaştıracaktır. İzleme formları katılımcıların mesleki, dilsel, kültürel ve sosyal kazanımlarını ölçecektir. Refakatçi öğretmenlerimiz, hareketlilik süresi olan 2 hafta boyunca bu formları her çalışma gününün sonunda dolduracaklardır. Ayrıca refakatçilerimiz, gözlemledikleri gelişimleri yazılı olarak bu formlar üzerine not alabileceklerdir. Bu formlar doldurulduktan sonra bilgisayar ortamına aktarılarak proje kuruluna her hafta sonunda gönderilecektir. Proje kurulu bu verileri derleyerek değerlendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere saklayacaktır.İzleme faaliyetlerinin diğer aşaması olan ev sahibi kurumun izlemesinde ise benzer şekilde proje kurulumuz ve kurulda görevli İngilizce öğretmenimiz tarafından hazırlanan anketler kullanılacaktır. Bu anketler yine çalışma programının içeriği örtüşecek şekilde ve İngilizce olarak doldurulacaktır. Söz edilen anketler, her çalışma gününün sonunda, ev sahibi kurumun yetkilendirdiği kişiler tarafından her katılımcı için doldurulacaktır. Katılımcıların elde ettikleri mesleki, dilsel, sosyal ve kültürel becerileri ölçecek olan bu anketler hareketlilik sürecinin sonunda ev sahibi kurumdan teslim alınarak ülkemize getirilecektir. Bu dokümanlar da veri kaynağı olarak projemizin amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Refakatçi öğretmenlerimiz, hareketlilik faaliyetlerinin sonunda yine formatı proje kurulu tarafından belirlenen bir hareketlilik sonuç raporu hazırlayacaklardır. Bu sonuç raporu, katılımcıların elde ettikleri yetkinliklerin özeti niteliğinde olacaktır. Bu rapor da değerlendirme faaliyeti sırasında veri kaynağı olacak önemli rol oynayacaktır.
	AccompanyingPersonsNeedsDescription: Gerçekleşecek hareketliliğin öğrencilerimizin ilk yurt dışına çıkışı olması ve henüz 18 yaşına gelmemiş olmalarından ötürü refakatçi öğretmenlerin öğrencilerimize eşlik etmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Refakatçi öğretmenler hem hareketlilik süresince verilecek eğitimlerin staj programına uygunluğunu denetleyecek, hem de öğrencilerimizin olası ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Bu kapsamda her 2 akışımızda 10'ar öğrencinin yanında 2'şer refakatçiye, toplam 4 refakatçiye ihtiyaç duyulmaktadır.
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	ActivityNumber: A1
	ActivityTypeCCM2Id: 31064413
	IsLongTermActivity: 20000272
	ActivityFlowNumber: 2
	CountryOfOriginCCM2Id: 20001026
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	DurationMobilityInMonths: 0
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	TravelDays: 2
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	NumberOfParticipants: 20
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	ExpectedImpactDescription: Projemizin beklenen en büyük etkisi katılımcılarımız üzerinde olacaktır. Bu etkinin ortaya çıkmasında en önemli etken Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek 2 haftalık staj programlarıdır. Projemiz kapsamında verilecek eğitimlerle katılımcılarımız diyabet, kardiyolojik hastalıklar ve özel beslenme programları gerektiren hastalıklara yönelik diyet menülerin hazırlanması, bu menülerde yer alan yiyecek ve gıdaların hazırlanması ve sunulması, sağlıklı beslenme trendine yönelik menülerin hazırlanması ve sunulması ile beslenme programlarında güncel ve yenilikçi yaklaşımlar konusunda beceri ve deneyimler kazanacaklardır. Böylece öğrencilerimizin yiyecek içecek sektöründe talep edilen yeterlilikleri elde ederek istihdam oranlarının artırılması beklenmektedir. Katılımcılarımız hareketlilik öncesi hazırlıklar kapsamında alacakları online dil kursları ve yabancı bir ülkede katılacakları eğitim ve uygulama programları ile yabancı dil becerilerini de geliştireceklerdir. Projemizin beklenen etkilerinden biri olan dilsel gelişim, yabancı turistlerle iletişimin oldukça önemli olduğu yiyecek içecek sektöründe katılımcılarımızı daha avantajlı konuma getirerek istihdamlarını kolaylaştıracaktır. Ayrıca katılımcılarımızın dilsel becerilerini geliştirmeleriyle çoğunlukla yabancı dilde yayınlanan güncel yayınları, makaleleri ve araştırmaları kaynağından ve eşzamanlı şekilde takip etmeleri kolaylaşacaktır. Böylece katılımcılarımız mesleki gelişimlerini güncel yayınlar doğrultusunda yenileyebilecek ve mesleki gelişimlerini destekleyebileceklerdir. Projemiz kapsamında katılımcılarımızın kültürel bakımdan gelişmeleri ve yabancı kültürlerle olan iletişim becerilerinin de artırılması beklenmektedir. Katılımcılarımızın kültürel becerileri hazırlık faaliyetlerinde verilecek kültürel sunumlarla, ev sahibi ülkelerde faaliyetlere katılmalarıyla ve yapılacak kültürel gezilerle artacaktır. Bunun yanında 2 hafta süreyle farklı kültürlere sahip bireylerle bir arada bulunacak ve çalışacak katılımcılarımızın kültürlerarası iletişim becerilerinin de gelişmesi beklenmektedir. Bu da öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamakla birlikte mesleki gelişimlerini de destekleyecektir. Öğrencilerimizin hazırlık faaliyetleri kapsamında alacakları Gıda Güvenliği eğitimi ile meslek standartlarını AB düzeyine çıkarmaları ve mesleki kalitelerini yükseltmeleri beklenmektedir. Bu da katılımcılarımız sektörde yer aldıklarında sektörün kalitesini artıracak ve uzun vadede halk sağlığına da katkıda bulunacaktır.Projemizin sonucunda ev sahibi ülkede diyet mutfak konusunda beceriler kazanacak öğrencilerimiz bu kazanımlarını okulumuza ve ülkemize transfer edebilecektir. Bunun sonucunda Türk mutfağındaki yemekleri diyet mutfak yönünde güncelleyebilecek ve geliştirebilecek katılımcılarımız Türk mutfak kültürüne de katkı sağlayabileceklerdir.Projemizde yer alan refakatçi öğretmenler ise, yeni öğretim tekniklerini ve staj olanaklarını yerinde görerek kendilerini mesleki anlamda geliştireceklerdir. Ülkeye döndüklerinde, öğrencilerin staj yapacakları yerlerin ihtiyaçlarına yönelik olup olmadığının analizini daha iyi yapabilecek ve daha öğrenciler için staj rehberliğini daha iyi yapabileceklerdir. Ayrıca öğretmenlerimiz okulumuza döndüklerinde Avrupa da gördükleri yenilikleri ve iyi uygulamaları ülkemize transfer ederek kendi eğitim kalitelerini artıracaklardır. Eğitim kalitesi artan öğretmenlerimiz öğrencilerimize daha nitelikli eğitim programları sunabilecek ve mesleki kalitelerini yükseltebileceklerdir.Projemizin kurumumuz üzerinde de farklı alanlarda olumlu etkiler göstermesi beklenmektedir. Bu kapsamda projemizin başlangıcından bitimine kadar tüm aşamalarda çalışmalar ve faaliyetler yürüten okulumuz, projemizin hedef ve amaçlarına ulaşmasıyla kurumsal kapasitesini ve kalitesini artıracaktır. Yabancı bir ortakla işbirliği yapacak olan okulumuz yönetimsel becerilerine AB boyutu katacak ve daha önce imkan bulamadığı uluslararasılaşmasının ilk adımını atacaktır. Bu kurumsal kazanımlar sonucunda okulumuz daha farklı ve geniş kapsamlı projelerde yer alabilecektir. Böylece daha fazla öğrencimiz projelerin olumlu sonuçlarından etkilenecek ve uzun vadede okulumuzun kalitesi e artacaktır.
	DesiredImpactDescription: Proje faaliyetlerinin tamamlanmasıyla öğrencilerimiz Avrupa'da diyet mutfak konusunda bilgi ve beceriler edinecek, çalışmaları ve güncel uygulamaları kaynağında öğrenecek ve pratik beceri deneyimi kazanacaklardır. Bu sayede öğrencilerimiz sektörde ihtiyaç duyulan diyet mutfak uygulamaları becerisine sahip, kalifiye eleman eksikliğini kapatmaya yardımcı olacaktır. Katılımcılarımız sektörün beklentilerini karşılayacak, dil yeterliliğine sahip olarak istihdam konusunda avantajlı bir noktaya gelecektir. Sektörde nitelikli elemanların istihdam edilmesi ile sektörün kalitesinin gelişmesine katkı sağlanacaktır. Turizmin oldukça geliştiği Fethiye ve çevresinde istihdam edilecek öğrencilerimiz sayesinde yerel ekonomiye de uzun vadede olumlu etki gösterilecektir.Okulumuz turizmin ülkemizde en çok geliştiği bölge olan Akdeniz'de bulunduğu için ticari işletmelerin ve turizm okullarının yoğun olduğu bir noktada bulunmaktadır. Ticari işletmelerin elemanlarından beklediği nitelikler benzerken, okulların da bu nitelikleri karşılayan eleman yetiştirme noktasında çektiği sıkıntılar hemen hemen aynıdır. Otelcilikte diyet mutfak eğitimi, bölgemiz okullarının müfredat eksikliği sebebiyle veremediği bir eğitimdir. Projemizin olumlu çıktıları bölgesel düzeyde paylaşılarak, diğer okullar da benzer projeler yazmaya teşvik edilecektir. Bu sayede uzun vadede bölgedeki nitelikli eleman ihtiyacı karşılanmış olacak ve bölgesel kalkınmaya destek olunacaktır.Ülkemizde son dönemde diyabet, kalp hastalıkları ve özel beslenme programı gerektiren hastalıkların artması ve sağlıklı beslenme bilincinin gelişmesi sebebiyle diyet mutfağını geliştirme projesine ihtiyaç duyulmuştur. Yetiştirdiğimiz elemanların gerekli eğitimi alması halinde, diyet beslenmenin yaygınlaşmasıyla ilgili ilk adım atılmış olacaktır. Hizmet sektörü içinde çeşitli dallara yayılan öğrencilerimiz, sadece turizm alanında değil, mutfak bilgilerini kullanabilecekleri her alanda aldıkları eğitimi kullanabileceklerdir. Sektörde istihdam edilecek nitelikli katılımcılarımız sayesinde uzun vadede halk sağlığına katkıda bulunulacak ve ulusal düzeyde fayda sağlanacaktır.10.Kalkınma Planında ulusal hedefler kapsamında Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Düzeyinin Artırılması ana hedeflerden biri olarak gösterilmiştir. Bunun alt bölümlerinde ise “Toplumda sağlıklı ve dengeli beslenme amacıyla bilinçlendirme ve davranış değişikliği programlarının geliştirilmesi” hedef olarak yer almaktadır. Bu doğrultuda projemizle diyet mutfak konusunda donanımlı personeller yetiştirilerek sektörde yer almaları sağlanacak, bunun sonucunda da uzun vadede halk sağlığına olumlu etki gösterilecektir. Bu anlamda projemizin amaçları ulusal hedefler ile paralellik göstermekte ve projemizin amaçlarına ulaşılmasıyla ulusal hedeflere katkı sağlanacağı görülmektedir.Projemizde yer alan katılımcıların edinecekleri mesleki, dilsel ve kültürel beceriler donanımlı birer turizm personeli olmasının önü açılacaktır. Bunun sonucunda talep edilen güncel yetkinliklere sahip personellerin sektörde yer almasıyla turizm sektörünün güçlenmesine olanak sağlanacaktır. Bu da 10. Kalkınma Planında hedef olarak belirlenen “Turizm sektöründe işgücü kalitesi artırılarak, nitelikli turizm personeliyle turiste daha yüksek standartlarda hizmet sunumuna önem verilecektir.” Maddesi ile örtüşmekte ve bu amaca ulaşılması halinde ulusal hedeflere katkı sağlanacağını da göstermektedir.Katılımcılar eğitimle edinecekleri kazanımların yanı sıra, Erasmus+ programının bir "Hayat Boyu Öğrenme Programı" olmasından ötürü, hedeflendiği gibi kendi eğitim sistemlerinin modernizasyonu ve adaptasyonunu da gerçekleştireceklerdir. Hazırlanacak güncel müfredat, kendilerinden sonra yetişecek öğrencilerin de proje çıktılarıyla çalışma yapabilmelerine imkân sağlayacaktır. Bölgenin ekonomik kalkınmasını sürdürebilmek için; sertifikalandırılmış, dil yeterliliklerini arttırmış, sosyal uyum becerilerini geliştirmiş elemanlar daha iyi işler bulacak ve yaptıkları işlerde dünya kalitesinde referans olacaklardır. Projeye katılan öğrencilerimiz yaptıkları işlere Avrupa katma değerini getireceklerdir.Projenin başarıyla sonuçlanması okulumuzu yurt dışı ortaklık konusunda daha tecrübeli hale getirecek, bundan sonraki uluslararası iş birliklerinin de önünü açacaktır. Proje yürütme konusunda deneyim kazanan okulumuz, tecrübelerini ilerleyen dönemlerde farklı uluslararası projelere ev sahipliği yapma amacını gerçekleştirmek için kullanacaktır. Bu da projemizin uluslararası alanda beklenen etkilerindendir.
	MeasuresForDisseminationDescription: Projemizin yaygınlaştırma faaliyetleri birçok farklı boyutta organize edilecek ve proje paydaşlarımızın katılmasıyla gerçekleşecektir. Belirlenen strateji ile yaygınlaştırma faaliyetleri projenin kabulünden başlamak üzere tüm aşamalarında yapılacaktır.Öncelikle projemizin kabul edildiğinin duyurulması ilk faaliyetimiz olacaktır. Proje kurulumuz, projemizin arka planını, amaçlarını ve faaliyetlerini içeren bir afiş hazırlayacaktır. Bu afiş, okulumuzda pano çalışmaları ile yayınlanacaktır. Ayrıca okulumuzun internet sitesinde projemize yer verilecek, katılımcı seçimi, bilgilendirme toplantısı, hareketlilik gibi aşamalarda sitemizdeki bilgiler güncellenecektir.Yaygınlaştırma faaliyetlerimiz, hareketliliklerin tamamlanmasıyla hız kazanacaktır. Hareketliliklerin ardından katılımcılarla yapılan toplantılarda proje çıktıları ve katılımcıların kazandıkları deneyimler, proje kurulumuz önderliğinde değerlendirilecek, projemizin amaç ve hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığı tespit edilecektir. Bu faaliyetlerin ardından yiyecek içecek hizmetleri alanına yönelik bir broşür oluşturulacaktır. Bu broşür, proje sonuçlarımızın sektördeki kuruluşlara duyurulması için kullanılacaktır. Diyet mutfak alanında eğitim alacak öğrencilerimizin kazanımlarından oluşturulacak broşür, okulumuzun bağlı bulunduğu Fethiye, Muğla ve çevresinde da yer alan oteller, misafirhaneler, restoranlar, kafeler ve sağlık kuruluşlarının mutfak birimleri gibi proje konumuz ile bağlantılı kurum ve kuruluşlara ulaştırılacaktır. Bunun yanısıra, hazırlanan broşürler, yerleştirme faaliyetleri sırasında elde edilen görsel unsurlarla desteklenerek proje kazanımlarımızı içeren bir sunum hazırlanacaktır. Bu sunumlar CD ortamına alınarak çoğaltılacaktır. Bu CD ler ilçemizde, ilimizde ve çevre illerdeki yiyecek içecek hizmetleri alanında mesleki eğitim veren okullara gönderilerek AB projeleri ve uygulanan projemiz ile ilgili farkındalık oluşturulacak ve projemizin etkisinin artırılması sağlanacaktır.Projemizin farklı aşamalarında hazırlanan basın bildirileri yerel çapta yayın yapan basın organlarına ulaştırılacaktır. Ayrıca yerel ve ulusal haber sitelerine de bu bildiriler gönderilerek projemizin sayfalarında yer alması talep edilecektir. Böylece kamuoyunun da projemizden ve sonuçlarından haberdar edilmelerine katkı sağlanacaktır.Projemizin sonuçlarının duyurulması için bir diğer faaliyet ise okulumuzda düzenlenecek seminerler olacaktır. Bu seminerlere projemizin hedef sektörü olan yiyecek içecek ve gıda sektöründe aktif rol alan kişiler, işverenler ve sivil toplum kuruluşları çağırılacaktır. Seminerlerde okul müdürlerimiz ve proje kurulumuz, projemizden ve proje faaliyetleri ile elde edilen kazanımlardan söz edecektir. Ayrıca katılımcı ve refakatçilerimiz de sunumlarda yer alarak deneyimlerini ve elde ettikleri kazanımları paylaşacaklardır.Projemizin yaygınlaştırma faaliyetlerinde kullanılacak CD, broşür ve afiş gibi yayınlar online ortama aktarılarak e-mail yoluyla projemizin hedef kitlesini oluşturan yerlere gönderilecektir. Bu kapsamda Diyabet Vakfı, Türk Diyabet Cemiyeti, Türk Kardiyoloji Derneği, Sağlıklı Toplum Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına projemizin konusu olan diyet mutfak ve önemi ile ilgili olarak farkındalık ve bilinç oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca katılımcılarımızın mesleki kazanımları ise işverenlerde bilinç oluşturmak ve öğrencilerimizin istihdam düzeyini artırmak için TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu), TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği) ve Fethiye Otelciler Birliği’ne de gönderilecektir.Projemizin sonuçlarının en geniş duyulma alanı ise son zamanların en etkili araçlarından sosyal medya ile olacaktır. Bu kapsamda projenin kabulünden itibaren bir Facebook grubu oluşturulacak ve Twitter hesabı açılacaktır. Proje kurulumuzun yöneteceği sosyal medya hesapları paylaşımlar yapılarak sürekli güncel tutulacaktır. Mümkün olduğunca fazla kişi eklenen hesaplarımız, projemizin yaygınlaşmasında fayda sağlayacaktır.
	UsesEpaleForDissemination: 20000272
	EpaleForDisseminationDescription: 
	EvaluationDescription: Projemizde hedeflenen amaçlara ulaşılma düzeyinin tespit edilmesi için değerlendirme faaliyetleri yapılacaktır. Bu faaliyetlerde, izleme faaliyetleri sonunda elde edilecek formlar, anketler ve sonuç raporu veri kaynağı olarak kullanılacaktır.Katılımcılarla hareketlilik süresi boyunca birlikte bulunacak refakatçi öğretmenlerimiz her çalışma gününün sonunda her katılımcı için dolduracakları izleme formları başlıca kaynak olarak kullanılacaktır. Bu formlar her haftanın sonunda okulumuz bünyesindeki proje kuruluna gönderilerek puanlandırılması sağlanacaktır. Her form 1 alan öğretmeni ve 1 İngilizce öğretmeni tarafından 100 üzerinden değerlendirilecektir. Puanları hesaplanan formlar nihai değerlendirme için saklanacaktır. Ev sahibi kurumların her günün sonunda her katılımcı için dolduracakları, katılımcıların benzer şekilde mesleki, dilsel, kültürel ve sosyal gelişimlerini ölçme amaçlı izleme anketleri de hareketlilik sonunda proje kurulumuza ulaştırılacaktır. Proje kurulumuz, İngilizce hazırlanan anketleri değerlendirmek için 2 alan öğretmenini ve İngilizce öğretmenini görevlendirecektir. Koordine bir çalışmayla değerlendirilecek anketler de 100 üzerinden puanlandırılacaktır. Puanlar belirlenerek nihai değerlendirmede kullanılacaktır.Refakatçilerin dolduracakları formlar ve ev sahibi kurum yetkililerinin dolduracakları anketlerin 100 üzerinden tespit edilen puanlarının aritmetik ortalaması alınacaktır. Hesaplanan nihai başarı puanları kapsamında mesleki, dilsel, kültürel ve sosyal kazanımlardan %75 başarı sağlayan katılımcılarımız projemizin amaçlarına ulaşmış olarak değerlendirilecek ve başarılı olarak nitelendirileceklerdir.Proje katılımcılarının değerlendirilmesinin ardından proje kurulumuz tarafından okulumuzun kurumsal değerlendirmesi yapılacaktır. Bu değerlendirme, okul müdürümüz önderliğinde, idareciler ve okulumuz öğretmenlerinin yer aldığı bir toplantıda gerçekleştirilecektir. Toplantıdan önce proje kurulumuz tarafından bir anket hazırlanacaktır. Bu ankette okulumuzun geliştirmesi beklenen kurumsal kapasitesi, yönetimsel becerileri, dilsel yetkinlikleri, becerilerine AB boyutu katılıp katılmadığı ve okulumuzun uluslararasılaşma yolunda attığı adımlar yer alacaktır. Bu anketler her bir toplantı katılımcısı tarafından doldurularak toplantı sonrasında değerlendirilecektir. Anketteki maddeler üzerinde toplantı katılımcısı sayısı üzerinden olumlu cevap sayısında çoğunluk sağlanması halinde o madde başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan maddelerin çoğunlukta olması halinde ise projemizin kurumsal amaçlarına ulaşıldığına karar verilecektir.
	ActivityType: 
	CountryOrigin: 
	CountryDestination: 
	TravelGrantPerParticipantFlow: 275.00
	ExpensiveDomesticTravelTopUpCost: 180.00
	ExpensiveDomesticTravelTopUpNumberOfParticipants: 12
	TotalTravelGrantPerActivityFlow: 5460.00
	TotalTravelGrantAcrossActivities: 10920.00
	DurationPerParticipantInDays: 16
	NumberOfParticipantsExludingAccompanyingPersons: 
	SupportGrantPerParticipantFlow: 986.00
	DurationPerAccompanyingPersonInDays: 16
	GrantPerAccompanyingPersonFlow: 1510.00
	TotalSupportGrantPerActivityFlow: 12880.00
	TotalSupportGrantAcrossActivities: 25760.00
	TotalOrganisationalGrant: 7000.00
	NumberOfParticipantsForAssessment: 
	LanguageGroupId: 
	NumberParticipantsForPreparation: 
	LinguisticGrantPerParticipant: 
	TotalLinguisticGrantPerLanguageGroup: 
	TotalParticipants: 
	TotalLinguisticGrantAcrossActivities: 0.00
	ParticipantsNumber: 
	SpecialNeedsCostsDescription: 
	SpecialNeedsTotalGrantRequest: 
	TotalSpecialNeedsTotalGrantAcrossActivities: 
	ExceptionalCostsDescription: 
	ExceptionalCostsTotalGrantRequest: 
	TotalExceptionalCostsTotalGrantAcrossActivities: 
	BudgetDescription: Projemiz Çek Cumhuriyeti nde uygulanacak 2 akış içermektedir.1. akışBireysel destek: 10*986= 9860 € (katılımcı)                               2*1510 = 3020 € (refakatçi)Seyahat :12*275 = 3300 €Seyahat telafi maliyeti: 2160 €Kurumsal destek: 10*350 = 3500 €Toplam akış bütçesi: 9860 + 3020 + 3300 + 2160 + 3500 = 21840 €2. akış bütçesi 1. akış ile tamamen eşit olacaktır.Toplam talep edilen hibe: 21840 + 21840 = 43680 €
	ProjectSummaryInNationalLanguage: Otelcilikte diyet mutfak projemiz, ülkemizde diyet mutfağına verilen önemin son dönemde artmasıyla hasıl olan bir ihtiyacın sonucunda geliştirilmiştir. Son dönemde değişen mutfak trendleri, özel beslenme programı gerektiren hastalıkların artışı ve son bilimsel bulgular, diyet mutfak bilgisine sahip elemanların sektör içi varlığını zorunlu kılmaktadır. Turizm sektörünün kalbinin attığı Fethiye’de bulunan ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmeye yönelik eğitim veren okulumuz, Otellerde Diyet Mutfak projesini hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Projemizin temel amacı, öğrencilerimizin diyet mutfak uygulamaları konusunda mesleki becerilerini geliştirmektir. Projemizle, beslenme üzerine çağdaş eğitim almış ve mesleki yeterliliklerini arttırmış olan öğrencilerimiz, kısa vadede nitelikli eleman sorununu çözecek, beslenmeye dayalı artış gösteren hastalıkların önlenmesine ve tedavisine katkıda bulunacak, uzun vadede ise halk sağlığı üzerinde olumlu etki gösterecektir. Projemizin diğer amaçları ise; öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi, gelişen dil yeterlilikleri ile sağlıklı beslenme konusunda yabancı kaynakların takip edilmesini sağlamak, öğrencilerimizin sektörel işgücü talepleri doğrultusunda yetiştirilerek istihdam oranlarının artırılmasının sağlanması, sektör içi istihdam edilen öğrencilerimizin diyet mutfak konusunda edinecekleri beceriler ile uzun vadede halk sağlığına olumlu etki sağlanması, okulumuzun kurumsal kapasitesi ve yönetimsel yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kurum personellerimizin proje farkındalığı ile proje yürütme ve yönetim becerilerinin artırılmasıdır.Projemizde yer alacak katılımcılarımız, okulumuz bünyesinde yiyecek içecek hizmetleri alanı 11 ve 12. sınıflarda eğitim almakta olan 20 öğrencidir. Sözkonusu öğrencilerimiz öğrenimlerini müfredata uygun şekilde sürdürmekte olup, temel yiyecek gruplarının üretimi, mutfak uygulamaları, yemek gruplarının servisi ve Türk Mutfağı yemekleri gibi dersleri almaktadırlar. Öğrencilerimiz, okulumuzun Türkiye’nin gözde turizm bölgelerinden birinde bulunması ve uygulama otelimizin mevcudiyetiyle, aldıkları teorik eğitimi pratiğe dökmekte zorluk yaşamamakta, staj faaliyetlerini tamamlayabilmektedir. Fakat, öğrencilerimiz müfredatta diyet mutfak alanında modüllerin yer almaması ve uygulamalı eğitiminin bulunmaması nedeniyle bu alanda sektörün talep ettiği yetkinlikleri elde edememektedirler. Öğrencilerimiz projemizin yurtdışında uygulanacak faaliyetlerinde yer alarak hastalıklara göre diyet menülerinin oluşturulması, diyet yemeklerinin hazırlanması ve sunulması, besin gruplarının değerlendirilmesinde güncel yaklaşım ve uygulamalar ile sağlıklı beslenme trendine uygun yiyeceklerin ve beslenme programlarının hazırlanması ile sunulması konularında staj faaliyetlerinde yer alarak sektörde ihtiyaç duyulan becerileri elde edeceklerdir. Verilecek pratik eğitimlerle öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazanarak sektörde kolaylıkla istihdam edilebilir hale gelmesi sağlanacaktır.Projemizin kabul edildiğinin öğrenilmesi ve paydaşlara duyurulmasının ardından okulumuz bünyesinde bir proje kurulu oluşturulacaktır. Proje kurulunda okul müdürü, müdür yardımcısı, 2 yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmeni, İngilizce öğretmeni ve rehber öğretmen olmak üzere 6 kişi yer alacaktır. Proje kurulu, projemizin verimliliğini en üst seviyeye taşıyacak düzeyde iş bölümü ve işbirliği yaparak gerekli tüm tedbirleri alacaktır.Projemizin beklenen en büyük etkisi katılımcılarımız üzerinde olacaktır. Bu etkinin ortaya çıkmasında en önemli etken Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek 2 haftalık staj programlarıdır. Projemiz kapsamında verilecek eğitimlerle katılımcılarımız diyabet, kardiyolojik hastalıklar ve özel beslenme programları gerektiren hastalıklara yönelik diyet menülerin hazırlanması, bu menülerde yer alan yiyecek ve gıdaların hazırlanması ve sunulması, sağlıklı beslenme trendine yönelik menülerin hazırlanması ve sunulması ile beslenme programlarında güncel ve yenilikçi yaklaşımlar konusunda beceri ve deneyimler kazanmaları beklenmektedir. Katılımcılarımız hareketlilik öncesi hazırlıklar kapsamında alacakları online dil kursları ve yabancı bir ülkede katılacakları eğitim ve uygulama programları ile yabancı dil becerilerini de geliştireceklerdir. Projemizin beklenen etkilerinden biri olan dilsel gelişim, yabancı turistlerle iletişimin oldukça önemli olduğu yiyecek içecek sektöründe katılımcılarımızı daha avantajlı konuma getirerek istihdamlarını kolaylaştıracaktır. Yetiştirdiğimiz elemanların gerekli eğitimi alması halinde, diyet beslenmenin yaygınlaşmasıyla ilgili ilk adım atılmış olacaktır. Hizmet sektörü içinde çeşitli dallara yayılan öğrencilerimiz, sadece turizm alanında değil, mutfak bilgilerini kullanabilecekleri her alanda aldıkları eğitimi kullanabileceklerdir. Sektörde istihdam edilecek nitelikli katılımcılarımız sayesinde uzun vadede halk sağlığına katkıda bulunulacak ve ulusal düzeyde fayda sağlanacaktır.
	ProjectSummaryInEnglish: Our culinary cuisine in hospitality project, has been developed as a result of a need in our country in recent years as a result of the increasing emphasis on the dietary cuisine. Recent trends in kitchen trends, increased need for special nutrition programs and the latest scientific discoveries make it mandatory for the sector to have an intra-sectoral presence of personnel with dietary culinary knowledge. Our school which is located in Fethiye- the heart of tourism, educates qualified personnel needed by the sector and aims to pass on the Dietary Cuisine project in the hotels. The main purpose of our project is to improve the professional skills of our students in dietary cuisine practices. Our students who have received contemporary education on nutrition and have increased their proficiency in their profession will solve the problem of lacking qualified staff in the short term and contribute to the prevention and treatment of diseases which show an increase based on nutrition and will have a positive effect on public health in the long term. Other goals of our project are; to improve the foreign language proficiency of our students, to keep track of foreign resources in healthy nutrition by developing language competences, to increase the employment rates of our students by raising them in line with sectoral workforce demands, to have positive effects on public health in the long term, the development of institutional capacity and managerial competencies, and the enhancement of project management, project awareness skills of our institution's personnel.Our participants who will take part in our project are 20 students who are studying in 11th and 12th grade in the catering service area in our school. In this way, our students continue their education in accordance with the curriculum and they take courses such as production of basic food groups, kitchen applications, catering services and Turkish Cuisine dishes. Our students are able to complete their internship activities as they don’t have difficulties in putting the theoretical education they have received into practice with the presence of our school in one of Turkey's favorite tourism regions and in the presence of our application hotel. However, because our students do not have modules in dietary cuisine area in the curriculum and do not have hands-on training, they are not able to obtain the competencies the industry demands. Our students will gain the skills needed in the sector by taking part in the activities to be carried out abroad and taking part in internship activities in the preparation of diet menus according to diseases, preparing and presenting diet meals, presenting the current approaches and applications in the evaluation of nutrition groups and preparing food and nutrition programs suitable for healthy nutrition trends. By providing practical training, our students will be able to gain the competencies they need and become easily employable in the sector.A project board will be established within our school after learning that our project has been accepted and announced to stakeholders. In the project board, there will be 6 people including school manager, assistant principal, 2 teachers who teach catering services, English teacher and guide teacher. The project board will take all the necessary precautions in cooperation at the level that will bring the efficiency of the project to the highest level.The expected impact of our project will be on our participants. The most important factor in the emergence of this effect is the 2-week internship programs to be held in the Czech Republic. These trainings are expected to provide participants with skills and experiences on nutrition programs for diabetes, cardiological diseases and special nutrition programs, preparation of diet menus for diseases that require them, preparation and presentation of foods and foods in these menus, preparation and presentation of menus for healthy nutrition trends. Participants will also develop their foreign language skills through online language courses and pre-mobility preparatory courses, as well as training and application programs in a foreign country. The linguistic development, one of the expected effects of our project, will facilitate their employment by making our participants more advantageous in the food and beverage sector, where communication with foreign tourists is very important. If the trained staff get the necessary training, the first step will be taken about the spread of diet nutrition. In our service sector, our students who are spreading various branches will be able to use the training they receive in every area where they can use culinary knowledge, not just in the field of tourism. Our qualified participants to be employed in the sector will contribute to public health in the long run and benefit at the national level.
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