
Akiket várunk:

 tanárok
  szakmai képzésért felelős 

személyek
  vállalkozások munkatár-

sai
 közszférában dolgozók
  civil szervezetek munka-

társai

5 érv az Erasmus+ mellett:

 tapasztalatcsere
 inspiráció
 szakmai megújulás
 nyelvtanulási lehetőség
 kapcsolatteremtés

PROJEKTPÉLDA:

A munkanélküliség megelőzése témában a pro-
jektben részt vevő partnerek (helyi önkormányzat, 
munkaügyi hivatal, szakiskola, felnőttképzést nyúj-
tó intézmény) kiutazásokat, nemzetközi partner-
találkozókat szerveznek egymáshoz, ahol meg-
beszéléseket tartanak, tapasztalatot cserélnek, és 
egy közös kiadványt hoznak létre, amely hasznos 
tippeket, ajánlásokat tartalmaz olyan intézmények 
számára, amelyek aktív tevékenységet folytat-
nak a munkanélküliség megelőzése területén. Az 
intézmények helyi szinten is megosztják a tapasz-
talatokat, illetve azokat beépítik saját szolgáltató 
tevékenységükbe is. 

MEGHÍVÓ

Nemzetközi együttműködést indítana vagy egy már alakulóhoz 
csatlakozna? Érteni szeretné az Európai Unió oktatási célkitűzéseit? 
Tudni szeretné, hogy projektötletei illeszkednek-e az európai törek-
vésekhez?
 
Műhelymunkára hívjuk azokat, akik számára még ismeretlen az Erasmus+ stratégiai 
partnerségek pályázattípus, valamint azokat is, akik korábban már pályáztak, de úgy 
érzik, további szakmai útmutatásra van szükségük.

IDŐPONT:
2016. október 26. szerda, 10.00–16:00 

HELYSZÍN:
Tempus Közalapítvány, Greenpoint 7 irodaház, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 
6. emelet, Brüsszel terem 

KIKET VÁRUNK A RENDEZVÉNYRE?
A műhelymunkára meghívtuk azoknak a szervezeteknek a képviselőit, amelyek poten-
ciális pályázói lehetnek a programnak: cégek, vállalkozások, civil szervezetek, közintéz-
mények, ernyőszervezetek képviselőit, mindazokat, akik tevékenységükkel valamilyen 
módon kapcsolódhatnak az oktatás fejlesztéséhez, megújításához. 
Fontos, hogy nemzetközi együttműködést nemcsak oktatási/képzési intézmény kezde-
ményezhet!

Új szemlélet. Új lehetőségek.
2014-2020

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TERVEZÉSE 1. 
Az európai dimenzió
Bevezetés az Erasmus+ stratégiai partnerségi pályázatok világába (KA2)



TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
tel.: 237-1300

info@tpf.hu

www.tka.hu
www.erasmusplusz.hu

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

www.facebook.com >> 
Erasmus+ tanarok

A BEVEZETŐ RENDEZVÉNY CÉLJA 

A műhelymunka célja, hogy az érdeklődők képet kapjanak arról, hogy az Erasmus+ 
stratégiai partnerségek programja milyen együttműködéseket támogat. Azért, hogy a 
pályázatok jobban illeszkedjenek a program elvárásaihoz és a felhívásban megfogalma-
zott Európai Uniós stratégiákhoz, a workshop során értelmezzük a hazai és a nemzetkö-
zi oktatáspolitikai célokat, közös gondolkodást kezdeményezünk az intézményi straté-
giaalkotásról és ezek összehangolásáról a pályázati szempontokkal, valamint a program 
prioritásaival. 

Kérjük, hogy a rendezvényt megelőzően olvassa el a honlapunkon található általános 
információkat a pályázattípusról, mivel a workshop során erre a tudásra is építünk.

A műhelymunka tervezett programja hamarosan elérhető lesz honlapunkon.

A rendezvényeken való részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges a Tempus 
Közalapítvány honlapján legkésőbb a rendezvény előtti két munkanappal.

A rendezvényen maximum 60 főt tudunk fogadni, intézményenként maximum 2 főt. 
Túljelentkezés esetén fenntartjuk a jogot, hogy nem a jelentkezések sorrendjében 
fogadjuk el a regisztrációt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvényen ellátást nem biztosítunk.

A rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseivel a következő kollégákat keresheti 

az 1/237-1300-as telefonszámon, vagy e-mailen: 

›› Felsőoktatás: 
Széll Adrienn (adrienn.szell@tpf.hu) 

›› Köznevelés:  
Hlavatý Ildikó (ildiko.hlavaty@tpf.hu) 

›› Felnőtt tanulás: 
Várterész Flóra (flora.varteresz@tpf.hu) 

›› Szakképzés:  
Bethleni Zsuzsanna (zsuzsanna.bethleni@tpf.hu) 

TOVÁBBI, A PÁLYÁZÁST SEGÍTŐ RENDEZVÉNYEINK:

Szeretettel várjuk 2016. november 15-én „A nemzetközi együttműködések tervezése 2. – 
A projektterv” című rendezvényünkön is, illetve 2017 januárjában, a sorozat zárásaként  
szervezett pályázatíró szemináriumunkon!


