E+ VITAMIN 2017
Erasmus+ képzési napok ifjúsági területen
2017. szeptember 13-14-15.
A Tempus Közalapítvány pályázatíró képzéssorozatot szervez az Erasmus+ program ifjúsági területén,
középpontban a sikeres projekttervezéshez és megvalósításhoz szükséges hasznos ismeretekkel,
gyakorlatokkal.
I.

Időpontok és témák:
2017. szeptember 13.
Ötletből projekt – Mi számít Erasmus+ ifjúsági projektnek és mi nem?





Miért pályázunk? – szervezeti/személyes/célcsoporttól érkező motivációk meghatározása
Motivációtól az ötletig – hogyan lesz egy szervezeti/személyes/célcsoporttól származó
motivációból E+ ifjúsági prioritásokhoz és célokhoz kapcsolódó projektötlet?
Ötlettől a projektig – projektötlet felülvizsgálata és összekapcsolása az Erasmus+ pályázati
kategóriáival (KA1, KA2, KA3), illetve az azokhoz kapcsolódó aktivitásokkal ifjúsági
területen.
Projektből pályázat – pályázatírás az Erasmus+ ifjúsági értékelési szempontok tükrében.

2017. szeptember 14.
Az Erasmus+ ifjúsági projekt mint tanulási folyamat





Formális / nemformális tanulás – mi a tanulás szerepe az Erasmus+ ifjúsági projektekben?
Tanulástervezés – hogyan tervezzük meg a tanulási folyamatot az Erasmus+ projekt
fázisaihoz, szintjeihez és szereplőihez illeszkedve, és hogyan jelenjen ez meg a
pályázatban?
A részvétel szintjei – mit jelent a részvétel és bevonódás az egyes Erasmus+ pályázati
kategóriákban (KA1, KA2, KA3), illetve az azokhoz kapcsolódó aktivitásokban ifjúsági
területen?
A tanulási folyamat értékelése – mi segítheti a projektben a tanulási folyamat
eredményeinek mérését, a Youthpass által kínált lehetőségek hatékony használatát?

2017. szeptember 15.
Az Erasmus+ ifjúsági projekt hatása – hol a projekt vége?





Hatástervezés – hogyan tervezzünk Erasmus+ ifjúsági projektet annak kívánt hatását szem
előtt tartva?
Hatásmérés – mire jók a mutatók, indikátorok: hogyan tervezzünk segítségükkel a pályázat
készítése során, és hogyan hasznosítsuk őket az Erasmus+ projekt egyes szakaszaiban?
Projekteredmények – az Erasmus+ egyes pályázati kategóriái (KA1, KA2, KA3), illetve az
azokhoz kapcsolódó aktivitások esetében ifjúsági területen.
Multiplikáció és kommunikáció – miért és hogyan kommunikáljuk Erasmus+ ifjúsági
projekt eredményeit?

II.
A képzési napok célja és tartalma:
A képzési napok célja, hogy
- a résztvevők jobban átlássák és megértsék az Erasmus+ program ifjúsági területen kínált
pályázati lehetőségeit, illetve azok sajátosságait;
- a szervezetük és célcsoportjuk igényeinek megfelelően hatékony(abb)an tudják
felhasználni az Erasmus+ program lehetőségeit ifjúsági területen;
- jó minőségű pályázatokat és sikeres projekteket tervezzenek és valósítsanak meg a
célcsoportjuk, szervezetük és partnereik minél hatékonyabb bevonásával, számukra
értékes tanulási tapasztalatokat biztosítva.
A képzési napoknak nem célja
 a személyre szabott, egyéni tanácsadás és
 az Erasmus+ pályázati lehetőségeinek általános bemutatása.
A sikeres részvételhez fontos ismerni az Erasmus+ program ifjúsági területének pályázati
feltételeit. Az érdeklődők az Erasmus+ program formai követelményeiről a képzési napokat
megelőzően itt tájékozódhatnak:
- az Erasmus+ Ifjúság honlapja
- az Erasmus+ program Pályázati útmutatója
- Erasmus+ START információs nap (2017. szeptember 12.)
A képzéssorozat 3 egymástól független képzési napból áll, azok tartalma nem épül egymásra. Az
első projektjük megvalósítására készülő érdeklődőknek azonban ajánlott mindhárom képzési
napon részt venni.
III.
A képzési napok célcsoportja:
A képzésekre olyan szervezetek, intézmények, ifjúsági csoportok képviselőit várjuk, akik…
- már rendelkeznek alapvető információval az Erasmus+ program ifjúsági pályázati
kategóriáinak tartalmáról, formai követelményeiről;
- nyújtottak már be pályázatot az Erasmus+ program ifjúsági területén, de a pályázatuk nem
kapott támogatást, vagy javítani szeretnének annak minőségén;
- az ifjúsági célcsoportjuk igényeinek megfelelően pályázat benyújtását tervezik az
Erasmus+ program ifjúsági területén, és a megvalósítandó projektben személyesen
szerepet vállalnak majd, valamint
- a választott képzési nap teljes egészén aktívan részt vesznek.
Egy-egy képzési nap résztvevőinek várható létszáma max. 25-30 fő. Egy érdeklődő akár több
képzési napon is részt vehet, de kérjük a limitált férőhelyek miatt a szervezete / ifjúsági csoportja
célközönségéhez/terveihez/tapasztalataihoz leginkább illeszkedő képzési nap előtérbe helyezését
a jelentkezésnél.

IV.

Helyszín, időtartam:

Helyszín: Tempus Közalapítvány, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., VI. emelet, Brüsszel terem
A képzési napok várhatóan 9:30-tól 18 óráig tartanak két rövid kávészünettel és szendvicsebéddel.
A több képzési napon részt venni kívánóknak a Tempus Közalapítvány szállást nem tud biztosítani.
A képzés nyelve magyar.
V.

A jelentkezés módja:

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A kiválasztott programnapra jelentkezni a
Jelentkezési lap kitöltésével lehet legkésőbb 2017. augusztus 31-ig.
A jelentkezés sikerességéről minden jelentkezőt legkésőbb 2017. szeptember 5-ig értesítünk.
VI.

További információ:

Kiss Andrea
Tempus Közalapítvány
Erasmus+ Ifjúsági Csoport
E-mail: andrea.kiss@tpf.hu
Tel.: (+36 1) 237 1300/ 306

