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Aİ VƏ AZƏRBAYCAN: GƏNCLƏR
SAHƏSINDƏ TƏRƏFDAŞLIQ
GƏNCLƏR VƏ TƏHSIL PAKETININ 2020-CI ILƏ
QƏDƏR VƏ ONDAN SONRAKI ILLƏRDƏ DƏYIŞIKLIK
GƏTIRƏCƏYI GÖZLƏNILIR
Avropa İttifaqının Şərqi tərəfdaşları ilə əməkdaşlığının ana xəttini gənclər üçün gələcək planların yaxşılaşdırılması təşkil edir. Azərbaycan ilə birgə
Avropa İttifaqının məqsədi gənclərə təhsil, iş, cəmiyyətin bütün sahələrində tam olaraq iştirak etmələri və potensiallarını həyata keçirmələri üçün
imkanlar yaratmaqdır. Avropa İttifaqı 2017-2020-ci illərdə Şərq Tərəfdaşlığı regionunda yaşayan gənclər dəstək məqsədi ilə 330 milyon avroya
yaxın maliyyə vəsaiti ayırıb.
2020-ci ildən sonrakı dövrdə Şərq Tərəfdaşlığı siyasətinin bir hissəsi olaraq 2020-ci ilin martında Avropa Komissiyası tərəfindən irəli sürülən
“Gənclər üçün yeni təklif” sayəsində sözügedən dövrdə gənclər sahəsinə investisiya qoyuluşunun artırılması gözlənilir.

TƏHSIL, TƏLIM VƏ YERDƏYIŞMƏ
Erasmus+: 2014-2020-ci illər üzrə ŞT regionuna 210 milyon avro
ayrılıb və bununla da aşağıdakılar daxil olmaqla, 80000 gənc, gənclər
təşkilatlarının işçisi, tələbələr və akademik heyət üçün mübadilə
imkanlarından faydalanmağa imkan vermişdir:
• Avropada təhsil almaq üçün təqaüd proqramları
• Tələbə mübadilə proqramları
• Avropa Həmrəylik Korpusu
• Gənclər üçün mübadilə proqramları
- 2014-2019-cu illər ərzində Aİ-nin maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycandan
olan 1625 tələbə və müəllim heyəti Aİ-də, 883 Avropalı isə
Azərbaycanda təhsil almaq və ya dərs keçmək imkanı qazanıb; 39
Azərbaycanlı magistr tələbəsi isə tam Erasmus təqaüdü alıb.
- 3333 Azərbaycanlı gənc və gənclər təşkilatı işçisi Erasmus+
çərçivəsində icra olunan mübadilə proqramlarından yararlanıb və
onların 54 nəfəri gənclər və qərar qəbuletmə sahəsinə dair xüsusi
fəaliyyətlərə cəlb olunub.

eTwinning Plus: 761 Azərbaycan məktəbi mübadilə və müəllimlər
üçün peşəkar inkişaf proqramlarına cəlb olunub. 2020-ci ilə qədər
ŞT regionunda 7700-dən artıq müəllim və 3000-dən artıq məktəb
eTwinning Plus platforması vasitəsilə əlaqələndirilib.
Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Avropa Məktəbi: 2018-ci ilin
sentyabr ayında fəaliyyətə başlayan və Azərbaycan daxil olmaqla, ŞT
regionundan olan şagirdlər üçün bələdçi rolunu oynayan məktəb,
məzunlarına beynəlxalq dərəcəli diplom verir. 2020-ci ilin sentyabrında
üçüncü tədris ili üzrə şagird qəbul edən məktəbdə 105 gənc Aİ, onun
əsas dəyərləri və ŞT haqqında ümumi məlumatlar daxil olmaqla,
yüksək keyfiyyətli çoxdilli və multikultural mühitdə təhsil alırlar.
Məşğulluq üçün təhsil – təhsil sisteminin müasirləşdirilməsinə və
keyfiyyətinin təmin olunmasına töhfə vermək məqsədilə adı çəkilən
proqrama (2015-2022-ci illər ərzində) 43 milyon avro maliyyə vəsaiti
ayrılıb.

MƏŞĞULLUQ VƏ SAHIBKARLIQ
EU4Youth: biznes inkubatorlarının və innovasiya qruplarının
yaradılması, sosial sahibkarlıq və məktəbi erkən tərk edənlər üçün qeyriformal proqramların həyata keçirilməsi daxil olmaqla, sahibkarlığın
inkişafına yönəlmiş layihələr vasitəsilə sahibkarlıq potensialının
gücləndirilməsi və əmək bazarına aid bacarıqların inkişafı məqsədilə ŞT
regionu üçün 43 milyon avro ayrılıb. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
22 təşkilat EU4Youth proqramının bacarıqların artırılmasına dair kiçik
qrant layihələrində iştirak edir.

Avropa Təlim Fondu: gənclərin iş fəaliyyətinə başlamasına dəstək
verən siyasətlərin hazırlanması, fəaliyyətə dair prioritetlərin
müəyyənləşdirilməsi və milli gənclər startegiyalarını dəstəkləmək
məqsədilə əməkdaşlığa dəstək verir.

İŞTIRAK VƏ LIDERLIK
2019-cu ildə keçirilən 4-cü Şərq Tərəfdaşlığı Gənclər Forumunda
“Media sahəsində savadlılıq və fəal iştirak yolu ilə tənqidi düşüncə”
mövzusu müzakirə olunub və 2020-ci il virtual ŞT Gənclər Sammiti
2020-ci ildən sonrakı “Gənclər üçün yeni təklifin” əsas prioritetləri
ətrafında fikir mübadiləsi aparmağa şərait yaradıb.
ŞT Vətəndaş Cəmiyyəti Təqaüd Proqramı: Şərqi tərəfdaş ölkələrindəki
vətəndaş cəmiyyəti liderlərinin liderlik bacarıqlarının inkişafına
dəstək verir – 2017-2020-ci illər ərzində keçirilən ərizə qəbulunda
Azərbaycandan 6 təqaüd proqramı iştirakçısı seçilib.
EU4Youth Gənclər üçün Vətəndaş Cəmiyyəti Təqaüd Proqramı:
gənclər təşkilatları və 460-a yaxın təqaüd proqramı iştirakçısının
siyasətin formalaşmasında fəal iştirakına dəstək verir.

Gənc Avropa Səfirləri: 700-dən artıq “Gənc Avropa Səfiri” (YEAs)
“Aİ-nin Şərq Qonşuluğu” layihəsi çərçivəsində Aİ və Şərqi tərəfdaş
ölkələrindəki gənclər və gənclər təşkilatları arasında əməkdaşlığı inkişaf
etdirir – Azərbaycandan olan Gənc Avropa səfirləri ilə tanış olun.
EU4Youth məzunlar şəbəkəsi: qeyri-rəsmi təhsil proqramlarında
toplanan həvəs və təcrübəyə əsaslanaraq, Aİ-nin gənclər üçün müxtəlif
təşəbbüslərinin məzunları Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrindəki aztəminatlı
gənclərin yerli icmalarında və Aİ-nin yerdəyişmə proqramlarında daha
fəal iştirakını dəstəkləyirlər. Pilot mərhələdə EU4Youth layihəsinin
Azərbaycandan olan 10 məzunu yaşadıqları icmada azı 50 aztəminatlı
gəncə dəstək verəcəklər.

AZƏRBAYCANLI GƏNCLƏRIN SƏDASI
ŞT VƏTƏNDAŞ CƏMIYYƏTI TƏQAÜD
PROQRAMININ IŞTIRAKÇISI

LAMIYƏ RZAYEVA

ŞT Vətəndaş Cəmiyyəti Təqaüd
Proqramının iştirakçısı

“Mən inanıram ki, layihəm sosial
xidmətlərin və sosial proqramların
təkmilləşdirilməsi və sosial
problemlərin qarşısının alınması
məqsədilə aparılan lobbiçiIik işində
medianın rolunu gücləndirməyə
kömək edəcək”.

ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIĞI
MƏKTƏBI

ÜLVI GITALIYEV

EU4YOUTH LAYIHƏSI

ZAUR ÜNSIZADƏ

EU4Youth layihəsinin benefisiarı

ERASMUS+

HIKMƏT MÜRSƏLZADƏ

İştirakçı, komanda lideri, Erasmus+
Gənclər layihələrində fasilitator

“Bu proqram təsirli tədbirlərin həyata
keçirilməsinin nə qədər vacib olduğunu
vurğulayaraq sosial sahibkarlığa qarşı
münasibətimi dəyişdi. Mən dəyişməyə
və dünyanın dəyişməsinə inananlara
mütləq bu proqramda iştirak etməyi
tövsiyə edirəm”.

“Bir çox layihələrdə iştirak etdikdən
sonra vətənimi daha yaxşı görmək
üçün indi daha da həvəsliyəm. Bu
baxımdan Erasmus+ mənim kimi
həvəsli şəxsləri birləşdirir!”

EU4YOUTH LAYIHƏSI

GƏNC AVROPA SƏFIRI

FIDAN RÜSTƏMOVA

TÜRKAN MƏMMƏDLI

Şərq Tərəfdaşlığı Məktəbinin şagirdi

EU4Youth layihəsinin benefisiarı

Azərbaycanlı Gənc Avropa Səfiri

“Mən bu məktəbi bitirəndə çox
sevindirici bir an olacaq, çünki iki illik
təhsilimin mənə qitənin təklif etdiyi
bütün təhsil və məşğulluq qapılarına
açar verdiyini və həmin qapıların
məndən sonra bir çoxları tərəfindən
açılacağını biləcəyəm”.

“Mənşəyindən bu günkü işgüzar
mühitdəki tətbiqlərə qədər sosial
sahibkarlıq haqqında öyrənmək
çox xoş oldu. Biz həmçinin müxtəlif
əsilli insanlarla görüşmək və
təcrübələrimizi bölüşmək şansı
qazandıq.”

“Gənc Avropa səfiri seçilməyim
həyatımı dəyişməklə yanaşı, kənd
yerlərində yaşayan gənclər üçün
müsbət dəyişikliklər yaratmaq
imkanı verdi”.

DAHA ÇOX ÖYRƏN
Aİ-NIN GƏNCLƏRƏ DƏSTƏYI
www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
ERASMUS+
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
ERASMUS+ PROQRAMININ AZƏRBAYCAN OFISI
www.erasmusplus.org.az/
ETWINNING PLUS AZƏRBAYCAN
www.etwinningplus.edu.az
AVROPA TƏLIM FONDU
www.etf.europa.eu
VƏTƏNDAŞ CƏMIYYƏTI TƏQAÜD PROQRAMI
www.fellowships.eapcivilsociety.eu

