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Ülkemiz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına "tam üye" olarak l
Nisan 2004 tarihinden itibaren katılmaya başlamıştır. Programların uygulandığı bu sürede
toplam 3.035 proje desteklenmeye değer bulunmuştur. Yaklaşık 40.000 vatandaşımız,
Avrupa Birliği ülkelerinde gerek Programlar gerekse bireysel faaliyetler çerçevesinde bilgi
ve deneyim artırma amaçlı değişim ve yerleştirme projelerinden yararlanmış, yenilikçi
yaklaşımların ülkemize kazandırılmasında önemli katkılar sağlamıştır.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, l Ocak 2007 tarihi itibariyle
yeni bir döneme girmiştir. 2013 yılı sonuna kadar sürecek yedi yıllık bir dönemi kapsayan
Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları, önceki programlarda olduğu gibi AB
üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri (Norveç, îzlanda ve Lihtenştayn) ve Aday Ülkelerin
(Türkiye) katılımıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Batı Balkan ülkeleri ve İsviçre'nin de
önümüzdeki yıllarda programlara katılımı öngörülmektedir.
Genel ve mesleki eğitimin yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetler
tek bir program altında toplayan Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP Lifelong Learning
Programme), yeni kuralları, basitleştirmeleri ve ülke merkezli faaliyetlerdeki artış
nedeniyle özel bir önem taşımaktadır.
Bu hedeflerin, ülkemizin eğitim ve öğretim hedefleriyle de örtüştüğü açıktır. Bu
sebeple, Ülkemiz, l Ocak 2007'de başlayan Hayat Boyu Öğrenme Programı'na (LLP) yine
"tam üye" olarak katılacaktır. Üstelik, yeni dönemde, eğitimle ilgili tüm kurum ve
kuruluşlarımızın yoğun talebini daha iyi karşılamak üzere 2007-2013 bütçe döneminde
programların bütçesinin yaklaşık % 70 oranında artırılması planlanmaktadır.
l Ocak 2007'de başlayan Hayat Boyu Öğrenme Programı, 2010 Lizbon
hedefleri ile de örtüşmektedir. Proje tekliflerinin AB Eğitim ve Gençlik Programları
Merkez Başkanlığına sunulması için son tarih 30.03.2007'olup ayrıntılı bilgiye
www.ua.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Bu sebeple, İlinizde faaliyet gösteren her derece ve türdeki okul ve kurumlarımıza
gerekli duyurunun yapılarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları fonlarından
yararlanmak için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini
önemle rica ederim.
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