Spotkania | konferencje | warsztaty | dni otwarte

Inauguracja projektu Akademia Erasmus+

Centrum Konferencyjne – Stadion Narodowy w Warszawie | 25 lutego 2014 r.
Dwanaście sesji warsztatowych czeka na osoby zainteresowane udziałem w nowym programie UE. Niezbędne informacje,
spotkania z ekspertami Narodowej Agencji oraz praktyczne wskazówki – zapraszamy na dzień informacyjny programu Erasmus+.

10.00 – 11.30

Nazwa sesji

Sesja
kierowana jest
do:

SESJA 1

SESJA 2

SESJA 3

SESJA 4

SESJA 5

SESJA 6

Erasmus+
Edukacja szkolna

Erasmus+
Kształcenie
i szkolenia zawodowe

Erasmus+
Edukacja dorosłych

Erasmus+
Młodzież

Erasmus+
Szkolnictwo wyższe

Erasmus+
Sport

Oferta programu
Erasmus+ dla sektora
edukacji szkolnej

Przedstawicieli
jednostek samorządu
terytorialnego,
dyrektorów szkół,
nauczycieli.

Oferta programu
Erasmus+ dla sektora
kształcenia i szkoleń
zawodowych

Przedstawicieli szkół
zawodowych i placówek
kształcenia zawodowego
oraz innych instytucji,
zarówno publicznych jak
i niepublicznych,
działających w obszarze
kształcenia i szkoleń
zawodowych.

Oferta programu
Erasmus+ dla sektora
edukacji dorosłych

Oferta dla młodzieży:
wymiany, wolontariat,
szkolenia i inicjatywy
młodzieżowe

Przedstawicieli
instytucji z obszaru
edukacji dorosłych
(i osób, które są
zainteresowane
realizacją projektów
z zakresu edukacji
dorosłych)

Przedstawicieli
organizacji
pozarządowych,
instytucji publicznych,
nieformalnych grup
młodzieży, młodzieży
niezrzeszonej
i wszystkich innych
podmiotów
zajmujących się
problematyką
młodzieżową

Erasmus+: nowa
odsłona inspirujących
możliwości dla szkół
wyższych, ich
studentów
i pracowników

Przedstawicieli szkół
wyższych – przede
wszystkim
pracowników naukowodydaktycznych,
pracowników jednostek
administracyjnych
związanych z realizacją
Erasmusa+, studentów
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Erasmus+ Sport

Przedstawicieli
instytucji publicznych
odpowiedzialnych za
sport na poziomie
lokalnym, regionalnym
lub krajowym oraz
organizacji sportowych
o zasięgu lokalnym,
regionalnym, krajowym
i międzynarodowym,
które są uprawnione
do udziału w programie
Erasmus+.
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Czego można
się dowiedzieć
podczas sesji:

Struktura Programu
Erasmus+
Podstawowe informacje
na temat:

Struktura Programu
Erasmus+
Podstawowe informacje
na temat:

Akcja 1 „Mobilność
edukacyjna”

Akcja 1 „Mobilność
edukacyjna
w sektorze VET”

Akcja 2 „Partnerstwa
strategiczne współpraca szkół”
Akcja 2 „Partnerstwa
strategiczne –
konsorcja”
Cele i priorytety, dla
kogo, na czym
polegają, jakie kryteria
i wymagania należy
spełnić.

11.30-12.15

Akcja 2 „Partnerstwa
strategiczne
w sektorze VET”.
Cele i priorytety, dla
kogo, na czym polegają,
jakie kryteria i
wymagania należy
spełnić, zasady
finansowania,
harmonogram konkursu
2014.

Zasady, na jakich
można skorzystać
z dofinansowania
projektów w sektorze
edukacji dorosłych.
Akcja 1
„Mobilność kadry”.
Akcja 2 „Partnerstwa
strategiczne”.
Typy i cele działań,
wymagania, kryteria,
i priorytety, kto może
korzystać z oferty.

Zasady, na jakich
można skorzystać
z dofinansowania
projektów w sektorze
poświęconym
działaniom
młodzieżowym.

Struktura programu
Erasmus+: akcje 1, 2
i 3 ze wskazaniem na
projekty/ działania
zdecentralizowane
i centralne.

Akcja 1 „Mobilność
młodzieży” oraz
„Mobilność
pracowników
młodzieżowych”.

Mobilność edukacyjna
w szkolnictwie
wyższym: dla kogo,
na czym polega, jakie
kryteria
i wymagania należy
spełnić.

Akcja 2 „Innowacje
i dobre praktyki”,
„Współpraca
międzyagencyjna
i szkolenia” oraz
„Rozwój polityki
młodzieżowej”

Projekty wielostronne:
założenia, przykładowe
cele i działania
prowadzące do ich
osiągnięcia.

Przerwa: konsultacje z ekspertami w punktach informacyjnych
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Założenia i idee
Erasmus+ Sport.
Cele i priorytety akcji
sport.
Terminy
i mechanizmy
wnioskowania
w programie Sport.
Kryteria uprawniające
do udziału w
projektach Sport.
Kryteria oceny
wniosków Erasmus+
Sport.
Zasady dofinansowania
w projektach Sport.
Polska w projektach
działań
przygotowawczych.
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12.15– 13.45

Nazwa sesji

Sesja
kierowana jest
do:

SESJA 7

SESJA 8

SESJA 9

SESJA 10

SESJA 11

SESJA 12

Erasmus+
Edukacja szkolna

Erasmus+
Kształcenie
i szkolenia zawodowe

Erasmus+
Edukacja dorosłych

Erasmus+
Młodzież

Erasmus+
Szkolnictwo wyższe

Erasmus+
Projekty centralne

Patrz sesja 1.

Patrz sesja 2.

Patrz sesja 3.

Patrz sesja 4.

Patrz sesja 5.

Erasmus+ Projekty
centralne
Przedstawiciele
wszystkich instytucji
i organizacji o zasięgu
lokalnym, regionalnym
lub krajowym, a także
międzynarodowym,
które są uprawnione do
udziału w programie
Erasmus +.

Patrz sesja 1.

Patrz sesja 2.

Patrz sesja 3.

Patrz sesja 4.

Patrz sesja 5.

Patrz sesja 1.

Patrz sesja 2.

Patrz sesja 3.

Patrz sesja 4.

Patrz sesja 5.

Czego można
się dowiedzieć
podczas sesji:

Udział w sesjach jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia ani zwrotu kosztów podróży.
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Założenia i idee
Erasmus+ - akcje
centralne. Charakter
akcji centralnych
w programie
Erasmus+. Terminy
i mechanizmy
wnioskowania
i finansowania
w akcjach centralnych.
Kryteria oceny
wniosków. Źródła
informacji dla akcji
centralnych. Ogólne
wskazówki dotyczące
wnioskowania
w akcjach centralnych.

