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E+ VITAMIN 
 

Erasmus+ képzési napok ifjúsági területen 
2015. szeptember 14., 15. és 16. 

 
Az NCSSZI - Erasmus+ Ifjúsági Programiroda különálló képzési napokat szervez az Erasmus+ 
program ifjúsági pályázati lehetőségeiről, a sikeres projekttervezéshez és megvalósításhoz 
szükséges hasznos ismeretekről, gyakorlatokról.  
 
Időpontok és témák: 
 

1.  Szeptember 14. / KA1 - ifjúsági cserék és KA1 - fiatalokkal foglalkozó szakemberek 
mobilitása 
Témák: Milyen általános minőségi elvárások jellemzik e kategóriákat? Melyek a szervezeti 
és egyéni motivációk, hogyan mérhetők? Hogyan mérjük a szervezet és a résztvevők 
igényeit? Milyen esetben pályázzunk ezekben a pályázati kategóriákban? 
Hogyan vonjuk be a fiatalokat a projekt minden szakaszába? Hogyan tervezhető és 
segíthető a résztvevők nem formális tanulási folyamata rövid távú projektekben? Hogyan 
alakítható ki hatékony együttműködés a partnerek között? Mi a különbség az ifjúsági 
cserék és az ifjúsági szakemberek mobilitása között? 
 

2.  Szeptember 15. / KA1 - Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) 
Témák: Milyen általános minőségi elvárások jellemzik ezt a kategóriát? Melyek a 
szervezeti és egyéni motivációk, hogyan mérhetők? Hogyan mérjük a szervezet és a 
résztvevő(k) igényeit? Milyen esetben pályázzunk ebben a pályázati kategóriában?  
Hogyan tervezhető a nem formális tanulási folyamat hosszú távú projektekben? Miért jó 
az EVS az önkéntesnek, miért jó a szervezetnek, miért jó a helyi közösségnek? Milyen 
lehetőségeket nyújt a rövid távú önkéntesség, és mi különbözteti meg a nemzetközi 
ifjúsági cseréktől?  
 

3.  Szeptember 16. / KA2 – Stratégiai partnerségek az innováció és a bevált gyakorlatok 
megosztására 
Témák: Milyen általános minőségi elvárások jellemzik e kategóriát? Melyek a szervezeti 
motivációk, hogyan mérhetők? Hogyan mérjük a szektor(ok), a szervezet és a résztvevők 
igényeit? Milyen esetben pályázzunk e pályázati kategóriában? 
Hogyan tervezzünk és valósítsunk meg sikeresen hosszú távú stratégiai együttműködést? 
Hogyan induljunk el a szektorok közötti együttműködésben? Mi számít a projektben 
támogatható szellemi terméknek? Hogyan tervezhető a tanulási folyamat a stratégiai 
partnerségben, hogyan érhetők el hosszú távú eredmények és tehetők a projekt 
eredményei fenntarthatóvá? Mi a különbség egy KA1 komplex (azaz több 
tevékenységtípust magában foglaló) projekt és egy KA2 stratégiai partnerség között? 
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I. 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;  

 a szervezetük és célcsoportjuk igényeinek megfelelően hatékony(abb)an tudják felhasználni 
a program lehetőségeit; 

 jó minőségű, sikeres projekteket tervezzenek és valósítsanak meg a célcsoportjuk, 
szervezetük és partnereik minél hatékonyabb bevonásával, számukra értékes tanulási 
tapasztalatokat biztosítva. 

 
Ezért a különböző képzési napok 

 az Erasmus+ program egyes pályázati kategóriáira / tevékenységtípusaira fókuszálnak, 
illetve  

 az egyes pályázati kategóriákban támogatható projektek kialakításához és 
megvalósításához, a minőségi projekttervezéshez és sikeres projektmenedzsmenthez 
kívánnak fontos ismereteket, tapasztalatokat, támogatást nyújtani.  

 
A képzési napok tartalmi elemei: 

• az Erasmus+ program adott pályázati kategóriájában támogatható tevékenységtípusok 
tervezésének, megvalósításának lépései; 

• projekttervezés és -megvalósítás, minőségi elvárások (motiváció, bevonás, 
együttműködések és stratégia); 

• adott tevékenységtípusok gyakorlati példái: jó gyakorlatok, buktatók és kockázatok; 
• rövid módszertani útmutatás a nem formális tanulási folyamatokhoz kapcsolódóan; 
• forrásanyagok, háttérinformációk további tájékozódásra. 

 
Az egyes napok egyedi tartalmáról lásd még az Időpontok és témák című részt (1. oldal). A 
képzések során az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda munkatársai forrásszemélyként 
közreműködnek. A képzés munkanyelve magyar. 
 
A képzéssorozat 3 egymástól független képzési napból áll, azok tartalma nem épül egymásra. 
Mivel a képzési napok NEM információszolgáltatást céloznak, a sikeres részvételhez fontos az 
Erasmus+ program adott kategóriájában érvényes általános pályázati feltételek ismerete. Az 
érdeklődők az Erasmus+ program formai követelményeiről a képzési napokat megelőzően 
tájékozódhatnak 

 az Erasmus + Ifjúsági Programiroda honlapjáról 

 az Erasmus+ program pályázati útmutatójából 

 az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda őszi információs napjain (2015. szeptember 9-10.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eplusifjusag.hu/
http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/%20guidelines
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/47/erasmus_oszi_informacios_napok
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II. A képzési napok célcsoportja: 
 
A képzésekre olyan szervezetek, intézmények, ifjúsági csoportok képviselőit várjuk, akik 

 már rendelkeznek alapvető információval az Erasmus+ program adott pályázati 
kategóriájának tartalmáról, formai követelményeiről, 

 tájékozódtak az Erasmus+ program pályázati útmutatójából, a www.eplusifjusag.hu 
honlapon az adott pályázati kategóriáról, vagy részt vettek már az Erasmus+ programról 
szóló információs napon, és / vagy 

 nyújtottak már be pályázatot az Erasmus+ program ifjúsági területén, de a pályázatuk nem 
kapott támogatást, 

 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 (a jelentkezésektől függően). 
Egy érdeklődő akár több képzési napon is részt vehet. 
  
 
III.  A képzési napok időpontja: 2015. szeptember 14., 15. és 16.  

Helyszíne: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 
 
A képzési napok várhatóan 9:30-tól 18 óráig tartanak két rövid kávészünettel és 
szendvicsebéddel. A több képzési napon részt venni kívánóknak az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági 
Programiroda szállást nem tud biztosítani. 
 
 
IV. A jelentkezés módja: 
Jelentkezni az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehet 2015. szeptember 2. szerda 12óráig  
Jelentkezési lap 
 
A jelentkezés sikerességéről minden jelentkezőt legkésőbb 2015. szeptember 9. szerdáig 
értesítünk. A képzési napokon való részvétel ingyenes. 
 
 
V. További információ: 
 
Járosi Éva  
NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda    
E-mail: eva.jarosi@ncsszi.hu 
Telefon: +36 (1) 237 6765      
 

http://www.eplusifjusag.hu/
https://goo.gl/pZQADf
mailto:eva.jarosi@ncsszi.hu

