JONGERENWERK GOES EUROPE!
Woensdag 16 december van 10.00 tot 13.30 uur organiseren CMO STAMM, Jongerenwerk Barkema de Haan en
Erasmus+ een informatiebijeenkomst voor jongerenwerkers uit Noord-Nederland. De bijeenkomst vindt plaats
in Jongerencentrum Express aan de Sportlaan 6 in Uithuizen. Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn
geen kosten verbonden. Voor een aantal jongerenwerkers wordt tevens de mogelijkheid geboden om mee te gaan
naar een Europees uitwisselingsprogramma rondom hun vakgebied.
Over Erasmus+
Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ bevordert de Europese samenwerking in onderwijs, opleiding, jeugd en
sport en biedt kwalitatieve en innovatieve mogelijkheden voor alle jongeren, professionals en vrijwilligers in het
onderwijs en de jeugdsector.
Erasmus+ bundelt zeven programma’s uit programmaperiode 2007-2013: Leven Lang Leren, Youth in Action en de
vijf internationale samenwerkingsprogramma’s. Erasmus+ is het vervolgprogramma van het Europese programma
Een Leven Lang Leren (LLP).
Over de bijeenkomst
Erasmus+ wil mogelijkheden creëren voor organisaties die actief zijn in de formele, non-formele en informele
educatie om samen te werken met en te leren van buitenlandse partners. Dit kan bilateraal of op individueel niveau
(mobiliteit), maar ook met meerdere buitenlandse en binnenlandse partners binnen een klein- of grootschalig
strategisch partnerschap. Erasmus+ wil hiermee de relatie versterken tussen onderwijs, arbeidsmarkt, onderzoek en
innovatie.
Programma
10.00 uur - inloop met koffie en thee en introductie CMO STAMM en Barkema & De Haan
10.30 uur -ervaringen van actieve vrijwilligers in Europa, uitwisselingservaringen door St. Go
11.15 uur - praktijkervaring Jongerenwerk goes Europe
11.30 uur - korte pauze
11.45 uur - voorlichting over Erasmus+ / jongerenuitwisseling en strategische partnerschappen.
12.30 uur - plenaire afsluiting over ondersteuning van CMO STAMM en Barkema & de Haan bij Europese uitwisseling
en het Erasmus + programma
12.45 uur - netwerken met een lunch
Aanmelden
Aanmelden kan via de volgende email adressen: Maud Diemer, mdiemer@cmostamm.nl of Ronald de Haan,
ronald@jongerenwerk.com
Graag nog even de aandacht voor het volgende
Op 24 november organiseert het NJI een startersdag voor uitwisselingen. En van 15 tot 19 december 2015 een
internationale training voor nieuwkomers over uitwisselingen. Ondanks dat het aanmeldingstermijn is verlopen
kunnen geïnteresseerden zich nog aanmelden voor de cursus. Zie onderstaande linken.
1) http://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/startersdag-–-hoe-zet-je-een-internationale-jongerenuitwisseling-opmet-erasmus-jeugd
2) http://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/bitrimulti-training-–-internationale-training-voor-nieuwkomers-overjongerenuitwisselingen
Of kijk gewoon op www.erasmusplus.nl
Hopelijk tot de 16de met vriendelijke groet,
Ronald de Haan
Jongerenwerk Barkema & de Haan

Maud Diemer
CMO Stamm

