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Erasmus+ ja Nordplus -ohjelmien hakuneuvontatilaisuus yleissivistävälle koulutukselle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä CIMOn kanssa Erasmus+ ja
Nordplus -ohjelmien hakuneuvontatilaisuuden. Tilaisuudessa tutustutaan Erasmus+ ja
Nordplus -ohjelmiin ja niiden hakumenettelyihin.

Aika:

14.1.2015 klo 13:00-16:00

Paikka:

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lääninsali, Linnankatu 3, Oulu

Erasmus+ tukee hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää yleissivistävää koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä. Ohjelma antaa mahdollisuuden koulujen ja muiden yleissivistävän koulutuksen toimijoiden yhteistyölle sekä oppilas- ja henkilöstövaihdolle. Tilaisuudessa käydään läpi ERASMUS + yleissivistävälle koulutukselle ohjelman avaintoimi 1 (KA1)
ja avaintoimi 2 (KA2).



Avaintoimi 1 (KA1): Liikkuvuushankkeet, joissa rahoitetaan koulun opetushenkilöstön
lyhytkestoista opetustyötä ja kouluttautumista ulkomailla. Hakuaika päättyy 4.3.2015
Avaintoimi 2 (KA2): Strategiset kumppanuushankkeet, joissa kehitetään koulujen ja
muun yleissivistävän alan toimintaa eurooppalaisessa yhteistyössä. Hakuaika päättyy
31.3.2015

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta osoitteesta:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yleissivistavalle_koulutukselle
Nordplus on Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama ohjelma. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä koulutusyhteistyötä, tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden ja hyvien käytänteiden kehittämistä ja levittämistä sekä
lisätä kiinnostusta pohjoismaisiin kieliin. Myös työelämäyhteistyö korostuu ohjelmassa. Tilaisuudessa esitellään Nordplus Junior, Nordplus Horisontal ja Nordplus Pohjoismaiset kielet – ohjelmat. Nordplus ohjelmien hakuajat päättyvät 2.3.2015.
Lisätietoa osoitteesta:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_ja_muut_pohjoismaiset_ohjelmat
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Kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitettu päiväkotien sekä perus- että toisen asteen yleissivistävien
oppilaitosten rehtoreille/johtajille, opettajille, ja muulle henkilökunnalle, jotka työskentelevät kansainvälisten asioiden parissa tai jotka harkitsevat toimintaan mukaan
lähtemistä. Koulujen lisäksi hakemuksen voi jättää konsortio eli koulutuksen järjestäjä
voi hakea tukea vähintään kahdelle alueensa koululle.

Parkkipaikat: Lähin parkkitalo sijaitsee osoitteessa Heikinkatu 5 (noin 300 metriä koulutuspaikalle).

Kustannukset: Tilaisuus on maksuton. Aluehallintovirasto tarjoaa tulokahvit. Osallistujat vastaavat
itse muista kuluista.

Ilmoittautuminen:
Pyydämme sitovat ilmoittautumiset 7.1.2015 mennessä tästä linkistä
Yhdyshenkilö Marjut Ronkainen, sähköposti: marjut.ronkainen@avi.fi

Tervetuloa!

Jyri Ulvinen
Opetustoimen ylitarkastaja

Henri Huumonen
Suunnittelija
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Erasmus+ ja Nordplus – ohjelmien hakuneuvontatilaisuuden ohjelma yleissivistävälle koulutukselle

Klo 13:00–13:15

Tulokahvit

Klo 13:15–13:30

Tervetuloa!
Opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Klo 13:30–15:00

Erasmus+ -ohjelma ja sen hakumenettelyt
Vastaava asiantuntija Sirkka Säikkälä, CIMO

Klo 15:00–15:30

Nordplus Junior, Horisontal ja Pohjoismaiset kielet – ohjelmat ja niiden
hakumenettelyt
Vastaava asiantuntija Nina Eskola, CIMO

Klo 15:30–16:00

Hankehakemus
Hankeidean rajaus, toimintatapojen ja tulosten käyttöönotto ja levitys, budjetointi sekä monta muuta asiaa
-

Klo 16:00

Mitä on vaikuttavuus ja miten nostaa se esiin hakemuksessa?
Me tehdään – verkostotyössä tärkeät (yhteis)työsuunnitelma, työnjako,
yhteydenpito jne.

Tilaisuuden päätös

Hyvää ja turvallista kotimatkaa!

