KÉPZŐI FELHÍVÁS
Tárgy:

Kiíró:

Képzői feladatok ellátása az alábbi programon:
E+ Vitamin elnevezésű háromnapos képzéssorozat, amely az Erasmus + ifjúsági
területének pályázati kategóriáit (KA1, KA2, KA3) dolgozza fel
Tempus Közalapítvány

I. A képzéssorozat célja és tartalma:
A képzéssorozat 3 különálló, egymástól függetlenül is teljes egész képzést biztosító képzési
napból áll. A különböző képzési napok az Erasmus+ program egyes pályázati kategóriáira /
tevékenységtípusaira fókuszálnak, de nem feltétlenül KA1 / KA2 / KA3 napi bontásban.
A képzési napok NEM az információszolgáltatást célozzák, hanem elsősorban a minőségi
projekttervezéshez és sikeres projektmenedzsmenthez kívánnak támogatást, segítséget
nyújtani a résztvevők számára. A képzések során a Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági
csoportjának munkatársai forrásszemélyként közreműködnek.
A képzési napok lehetséges tartalmi elemei:
• az Erasmus+ program adott pályázati kategóriája által támogatható tevékenységtípusok
tervezésének, megvalósításának, értékelésének lépései
• projekttervezés és -megvalósítás: minőségi elvárások, jó gyakorlatok, buktatók és
kockázatok
• rövid módszertani útmutatás a nemformális tanulási folyamatokhoz kapcsolódóan
• az adott tevékenységtípusok gyakorlati példái, esetleg a résztvevők projektötletei és az
azokkal kapcsolatos visszajelzések
• forrásanyagok, háttérinformációk további tájékozódásra
A képzés munkanyelve magyar.
II. A képzések célcsoportja:
A képzésekre olyan szervezetek, intézmények, ifjúsági csoportok képviselőit várjuk, akik:
 Alapvető információval rendelkeznek az Erasmus+ program általuk választott pályázati
kategóriájának tartalmáról, formai követelményeiről.
 Részt vettek már az Erasmus+ programról szóló információs napon, vagy nyújtottak
már be pályázatot az Erasmus+ program ifjúsági területén, de a pályázatuk nem kapott
támogatást.
 A jövőben az ifjúsági célcsoportjaik igényeinek megfelelően pályázat benyújtását
tervezik, valamint vállalják, hogy a választott képzési nap teljes egészén részt vesznek.

Egy-egy képzési nap résztvevőinek várható létszáma max. 25-30 fő (a jelentkezésektől
függően).

III. A képzések helyszíne:
Tempus Közalapítvány (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.)
IV. A képzések időpontja:
2018. szeptember 11-12-13. A képzési napok várhatóan 10 órától 17 óráig tartanak
szendvicsebéddel és két rövid kávészünettel.
V. A képző(k) feladatai:
• részvétel egy előkészítő megbeszélésen az Erasmus+ ifjúsági csoport felelős
munkatársaival a program és a módszertan egyeztetése céljából 2018 júliusában
• a képzési napok részletes programtervének összeállítása Erasmus+ ifjúsági csoport
felelős munkatársaival egyeztetett határidőig
• a képzői feladatok ellátása a programok során, mely a lebonyolítás mellett magában
foglalja a képzési napok előkészítését és értékelését is
• a képzési dokumentáció elkészítése (a résztvevői értékelő lapok tartalmának összegzése
és képzési beszámoló)
• szoros szakmai együttműködés a Tempus Közalapítvány felelős munkatársaival az alábbi
területeken:
• szakmai előkészítés, megvalósítás és felügyelet a program teljes időtartama
alatt
• szakmai értékelés.
VI. A jelentkezés módja, feltétele:
Jelentkezéskor benyújtandó:
• referenciákat tartalmazó önéletrajz (a releváns tapasztalatok részletezésével);
• a háromnapos képzésre vonatkozó programtervezet.
A teljes képzéssorozat kialakítására és megvalósítására képző/képzőpár/képzői team
jelentkezése lehetséges.
A képzővel / képzői teammel vállalkozási szerződést kötünk, így a jelentkezés feltétele a
számlaképesség.
VIII. További tudnivalók:
A képzési napokat a Tempus Közalapítvány hirdeti meg, a képzésekről szóló jelentkezési lap
tartalmát a képzőkkel együttműködve alakítja ki. A képzési napok promóciója, a jelentkezések
összegzése a Tempus Közalapítvány feladata. A jelentkezők által rendelkezésre bocsátott
információkat megosztjuk a képzőkkel a képzések előtt.
A Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoportjának két munkatársa vállalja a támogató
részvételt a képzés teljes időtartama alatt. Az Erasmus+ ifjúsági csoport munkatársai emellett
konzultációs lehetőséget biztosítanak a képzés részeként a szakmai program közötti
szünetekben.
IX. Díjazás:
A három napra összesen 200 000 Ft

X. A jelentkezések elbírálása, szerződéskötés, ellenőrzés:
A jelentkezések elbírálásakor Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoportjának felelős
munkatársa(i) döntenek az alábbi szempontok alapján:
1. Az Erasmus+ program ifjúsági fejezetének ismerete
2. Az Erasmus+ program ifjúsági fejezetéhez kapcsolódó képzői / facilitátori tapasztalat
3. A beadott 3 napos programtervezet alapossága, a résztvevők profiljához illesztése,
minősége, módszertanának megalapozottsága.
A jelentkezők értékelésénél előnyt jelent az Erasmus+ programban vagy elődprogramjaiban
szerzett projektmegvalósítói és / vagy szakértői tapasztalat.

A kiválasztott képzőkkel a Tempus Közalapítvány vállalkozási szerződést köt.
A képzések tartalmi megvalósulását az ifjúsági csoport felelős munkatársa(i) mind a tervezési,
mind a megvalósítási és értékelési szakaszban nyomon követi(k).
XI. A jelentkezések benyújtása:
A jelentkezéseket elektronikusan kérjük benyújtani a következő e-mail címre:
andrea.kiss@tpf.hu
A jelentkezések benyújtási határideje: 2018. június 25. hétfő reggel 8:00
A jelentkezések elbírálási határideje: 2018. július 6. péntek, mely időpont után a Tempus
Közalapítvány felelős munkatársa minden jelentkezőt írásban értesít.
További információ:
Kiss Andrea
Tempus Közalapítvány
Erasmus+ Ifjúsági Csoport
E-mail: andrea.kiss@tpf.hu
(+36 1) 237 1300 / 349

