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Danube Region - 

START - 

Szakoktatás, 

Partnerség

Egy nagyobb lélegzetű nemzetközi együttműködés 

kidolgozása a szakképzési jó gyakorlatok cseréjére 

és a szakképzésben szerzett diplomák 

egyenértékűsítésére (pl. a magyar és az osztrák 

kamara bizonyítványt ad a HR megyei tanulóknak).

BKIK, Magyarország, 

kapcsolattartó Kovács 

Áron, 

kovacs.aron@bkik.hu

Elbírálás alatt
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Erasmus + 

Stratégiai 

partnerség

Pályázat

A pályázat címe: 'Youth Future Vision'. Fiatalok 

jövőképének kialakításában támogatás nyújtás és 

információk átadása (a  a pályaorientáció 

fontossága a szakoktatásban)

a Johannes Kajoni  

Szakközépiskola, 

Vacsárcsi Ifjúsági és 

Kulturális Egyesület, 

Megyeszéle Alapítvány, - 

Csongrád megye, Vári 

Szabó István Szakképző 

Alapítáany - Bács-Kiskun 

megye

2014-ben letett 

Erasmus+ projekt , 

nem nyert

3 Erasmus+ K2 és K3
Pályázat / 

Partnerség

A Palermo-i (Olaszország) CESIE (Tanulmányok és 

Kezdeményezések Európai Központ) potenciális 

ERASMUS+ projektekhez szeretne csatlakozni 

partnerként, az  oktatási, képzési és ifjúsági 

témakörökben. 

A Palermo-i 

(Olaszország) CESIE 

(Tanulmányok és 

Kezdeményezések 

Európai Központ)

Téma keresése / más 

külföldi partner 

keresése 

folyamatban

4

Erasmus + 

Stratégiai 

partnerség

Partnerség

A pályázat címe: kEEN on Youth - European 

Employment. A projekt célja a fiatal 

munkanélküliek támogatása szakmai elvárásaik 

megvalósításában.

Gracy Cosentino, 

Associazione INSPIre, 

inspire.associazione@gm

ail.com

jelentkezés elküldve 

2015. febr.6-án, 

visszajelzést várunk
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Erasmus + 

Stratégiai 

partnerség

Partnerség

A pályázat címe: "Exchange of knowledge about the 

adaptation and validation of non formal training." A 

projekt célja a munkanélküliek képzési területén 

szerzett tapasztalatok átadása.

Maelle Bertelemy, 

Employment 

Department – City 

Council of Valencia, 

Spain 

peuropeos_empleo@val

encia.es 

jeletkezés elküldve 

2015. febr.12-én, 

visszajeleztek, hogy 

közelebbről küldik a 

dokumentumokat
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Erasmus + 

Stratégiai 

partnerség

Partnerség

Az Erasmus + program keretében a olaszországi 

Campobasso testvérmegyével ''Tanuló közösség 

népszerűsítése a regionális fejlődés támogatása 

céljából'' - PLEASURE címmel közös 

együttműködésben. Oktatás, képzés terén új 

tanulási/képzési módszerek az ifjúság számára 

(nyitott és rugalmas tanulás és virtuális mobilitás, jó 

gyakorlatok szórása).

Campobasso 

testvérmegye, Pier 

Giacomo Sola - 

pgsola@amitie.it, 

Roberto Righi, 

rrighi@amitie.it

a tavalyi nem 

nyertes projekt 

átdolgozása, újra 

benyújtása 2015. 

tavaszán

7 Erasmus+ program Partnerség

KA1 - Mobilitási projekt, melynek keretében 

környezetvédelmi és turizmus témájú ismeretekre 

tehetnek szert a projektben résztvevő fiatalok (18-

30 évesek)

Municipality of La Palma 

del Condado, 

Spanyolország, 

kapcsolattartó: Mrs Lola 

Perez, juventud@ 

lapalmadelcondado.org

jelentkezés elküldve 

2015. márc. 11-én. 

Visszajelzést várunk.

8 Erasmus+ Partnerség

A projekt fontosabb témakörei: Turizmussal 

kapcsolatos képzések, tapasztalatcserék, partner-

találkozók. A különböző online képzési megoldások, 

az oktatási módszertanok adaptációja és 

bemutatása

Kontakt Műhely Kft, 

Budapest  

kapcsolattartó: Tóthné 

Márton Gabriella, 

kontakt@kontaktmuhely

.hu

jelentkezés elküldve 

2015. febr.20-án. 

Bevettek a projekt-

csapatba.
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Danube Region - 

START - Szakoktatás
pályázat

A projekt címe: VENDA (Vocational Education and 

training NeeDs And perspectives for future). Téma: 

Szakoktatás. A partner régiókban gyakorlatba 

ültetett szakoktatás eszközeinek megfigyelése, 

elsajátítása. Kérdőíves felmérés diákok és szüleik 

számára a jövőbeni szakmák esetleges oktatása 

érdekében.

Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat

2014-ben letett 

pályázat, nem nyert


