Kansainvälisyys on ammatillisen koulutuksen etu
– CIMOn ammatillisen koulutuksen palvelut
Erasmus+ -ohjelman hakukierroksella 2016
Mistä on laadukas kansainvälinen yhteistyö tehty? Strategisesta suunnittelusta ja
organisaation kehittämistarpeista, hyvistä ideoista, huolellisesta suunnittelusta,
sitoutuneista ihmisistä, hyvästä projektihallinnasta, yhteistyöstä ja hyvistä kumppaneista.
Kansainvälinen hanketyö on väline ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Hyviä, tehokkaita ja
toimivia käytäntöjä on runsaasti tarjolla. Erasmus+ -ohjelma tarjoaa monipuolisia työkaluja ammatillisen
koulutuksen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen sekä koulutuksen kehittämiseen.
Hakukierroksella 2016 olemme koonneet perustietoa Erasmus+ -ohjelmasta videoiden muodossa. Lisäksi
järjestämme hakijoiden tueksi ideapajoja, webinaareja ja toimintokohtaista neuvontaa eri puolella
Suomea.
Hakukierroksen palvelut on tarkoitettu kaikille ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisestä
kiinnostuneille. Tilaisuudet ovat maksuttomia.
Hyödynnä palveluitamme ja osallistu, olitpa vasta-alkaja tai kokenut hankekonkari!

Mitä tarjoamme hakukierroksella 2016?
VIDEOT ERASMUS+ -OHJELMASTA
Videot sisältävät perustiedot ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista
ammatillisessa koulutuksessa. Videoissa käsitellään mm. ohjelman eri
toimintoja, kohderyhmiä sekä toiminnan ja talouden raamit yleisesti.
Videot julkaistaan viikolla 42 ja ne ovat nähtävissä koko hakukierroksen ajan
CIMOn verkkosivuilla: http://bit.ly/1P1dllF

IDEAPAJAT
Ammatillisen koulutuksen ideapajoissa voit ideoida, testata ja kehittää hankeideoitasi CIMOn
asiantuntijoiden ja vertaispalautteen avulla. Kuulet esimerkkejä alueellasi toteutetuista liikkuvuus- ja
kumppanuushankkeista ja erilaisten teemojen hankkeistamisesta. Tarkastelussa ovat niin hyvät käytännöt
kuin haasteet. Lisäksi tarjoamme näkökulmia ammatillisen koulutuksen kehittämiseen kansainvälistymisen
keinoin. Tilaisuudet ovat suunnattu kaikille ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisestä kiinnostuneille
vasta-alkajista konkareihin. Tilaisuudet ovat iltapäivän mittaisia.
•
•
•
•

Maanantai 26.10.2015 Joensuu
Tiistai 3.11.2015 Iisalmi
Keskiviikko 4.11.2015 Tampere
Tiistai 10.11.2015 Helsinki

HAKUNEUVONTA LIIKKUVUUSHANKETTA VALMISTELEVILLE (KA1)
Liikkuvuushanketta suunnitteleville järjestetään yhteensä kaksi eri sisältöistä webinaaria,
joissa perehdytään laadukkaan liikkuvuushankesuunnitelman laatimiseen lyhyiden
alustusten ja verkkokeskustelun avulla. Lisäksi hakukierroksen lopulla järjestetään
kyselytunti (webinaari), jossa käymme läpi hakijoilta tulleita avoimia kysymyksiä.
•
•
•

Tiistai 24.11.2015, webinaari liikkuvuushankkeille, Ideasta projektiksi osa 1
Teemat: liikkuvuushankkeiden erityispiirteet ja hankesuunnittelun prosessi
Tiistai 15.12.2015: Webinaari liikkuvuushankkeille, Ideasta projektiksi osa 2
Teemat: työsuunnitelma, liikkuvuuden tukitoimet ml. valmennus ja ohjaus, vaikuttavuus ja levitys,
arviointi ja budjetointi
Perjantai 8.1.2016: Kyselytunti liikkuvuushanketta valmisteleville (webinaari)

HAKUNEUVONTA STRATEGISTA KUMPPANUUSHANKETTA
VALMISTELEVILLE (KA2)
Kumppanuushanketta suunnitteleville järjestetään yhteensä kolme
erisisältöistä työpajaa, joissa perehdytään hankesuunnitelman laatimisen
eri osa-alueisiin, kuten partneriryhmään ja työnjakoon, työsuunnitelmaan,
budjetointiin ja hakulomakkeen täyttämiseen.
Työpajan ensimmäinen osa on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen hanketta
suunnitteleville ja se järjestetään sekä CIMOssa Helsingissä että webinaarina.
Voit siis valita kumpaan näistä haluat osallistua.
Vuoden 2016 puolella järjestettävät työpajan osat 2 ja 3 on tarkoitettu sekä
ammatillisen koulutuksen että korkeakoulutuksen hanketta suunnitteleville.
•
•
•
•

Keskiviikko 25.11.2015 Helsinki:
Kumppanuushanketyöpaja, osa 1: Ideasta projektiksi
Torstai 3.12.2015, webinaari,
Kumppanuushanketyöpaja, osa 1: Ideasta projektiksi
Keskiviikko 13.1.2016, webinaari,
Kumppanuushanketyöpaja osa 2: Tuotokset, työsuunnitelma, levityssuunnitelma
Keskiviikko 17.2.2016, webinaari,
Kumppanuushanketyöpaja, osa 3: Budjetti

Tilaisuuksien ohjelmat ja materiaalit päivitetään CIMOn tapahtumakalenteriin.
Ilmoittautumiset linkin kautta: http://bit.ly/1NH1MiN
Hakemusten viimeinen jättöpäivä hakukierroksella 2016:
• KA1 liikkuvuushankkeet: 2.2.2016 (alustava tieto)
• KA2 kumppanuushankkeet: 31.3.2016 (alustava tieto)
Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan (VET Mobility Charter) haku järjestetään
keväällä 2016. Hakuasiakirjat julkaistaan syksyn aikana.
Lisätiedot tilaisuuksista: leonardo@cimo.fi
Lämpimästi tervetuloa!
Ystävällisin terveisin,
CIMO Ammatillinen koulutus
Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla
tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen
sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Urheilun alalla
kamppaillaan yhdessä mm. dopingin ja syrjinnän kaltaisia uhkatekijöitä vastaan.

