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KAPCSOLÓDJON BE ÖN IS!
> Ha Ön tanár vagy szociális munkás, és egy
példakép részvételével eseményt szeretne
szervezni a helyi közösség számára
> Ha készen áll példaképként kiállni mások elé
>V
 agy ha már működik egy hasonló
kezdeményezése...

A lehetőségekről részletesebb felvilágosítást ad az illetékes
Erasmus+ nemzeti iroda: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
contact/national-agencies_hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
> A példaképként bemutatott személyek részvétele
önkéntes.

?

> A z Erasmus+ nemzeti irodák a nemzeti
kontextushoz igazítják a kezdeményezés
> A z Erasmus+ nemzeti irodák az
Erasmus+ forrásokból finanszírozhatják a
kezdeményezéshez kapcsolódó események
utazási és szervezési költségeit
> A példaképek az Erasmus+ program által
támogatott együttműködési projektekben is
szerepet kaphatnak, ideértve az Erasmus+
pályázati felhívások keretében benyújtott
pályázatokat is (ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/opportunities/calls_hu)

Az Erasmus+
által támogatott
kezdeményezések

A Cseh
Köztársaság kiválasztott egy
„Fantasztikus Hetest” - hét
olyan példamutató személyt,
akiknek történetét a közösségi
média és számos esemény is
népszerűsíti.

Az Európai Bizottság dokumentumainak további felhasználására
vonatkozó politikát a 2011/833/EU határozat (HL L 330., 2011.12.14.,
39. o.) szabályozza.
Az európai uniós szerzői jogi védelem alatt nem álló fényképeket
és más anyagokat a szerzői jog tulajdonosának előzetes
engedélyével lehet csak felhasználni vagy többszörözni.
Engedélyért közvetlenül a jogtulajdonosokhoz kell fordulni.
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Franciaországban 2017. végén
Bordeaux-ban zajlott egy
kísérleti projekt, amelynek
keretében az állampolgári
szerepvállalás Erasmus+
nagykövetei kerültek
kiválasztásra és továbbképzésre,
akik innovatív és részvételen
alapuló módszerekkel viszik
el üzenetüket az iskolákba,
közösségekbe és sportklubokba.

NC-06-17-236-HU-N

Görögországban a kezdeményezés
hátrányos helyzetű régiókban indult el
kísérleti jelleggel: 2017 szeptemberében
Komotini és Ioannina településen került
sor olyan helyi rendezvényre, ahol
alap-, középfokú és szakiskolai tanárok,
illetve leendő példaképek részesültek
továbbképzésben.

A példakép...
>o
 lyan valaki, akire fel
lehet nézni
>a
 ki a példájával utat
mutat
> akinek az élettörténete
ihlető lehet az
útkeresésben lévő
fiatalok számára

A példaképek az élet bármely területéről,
bármely szakmai közegből kikerülhetnek.
Olykor rögös utat jártak végig, míg végül
felfedezték valódi hivatásukat. Életük
során sokszor nehéz akadályokba ütköztek,
melyekhez fel kellett nőniük, és melyek
erősebbé tették őket.
Tapasztalataik példaként szolgálhatnak
azon fiatalok számára, akik nehezen találják
a helyüket a társadalomban, és akiket
eltéríthetnek a könnyű megoldásokat kínáló
tévutak.
A többiek elé kiállva a példaképek
> arra ösztönöznek, hogy nőjünk fel a
feladatokhoz, vegyük kezünkbe az életünket
és alakítsuk a környezetünk életét is;
> arra bátorítanak, hogy vállaljunk aktív
szerepet a társadalomban, és merjünk
újszerűen gondolkodni önmagunkról és a
közösségben elfoglalt helyünkről.

Mi indokolja a
kezdeményezést?

A növekvő egyenlőtlenség és az erőszakos
szélsőségesség árnyékában Európában
létfontosságú nyomatékot adni az olyan közös értékeknek, mint a
demokrácia, a szolidaritás és az emberi jogok tiszteletben tartása.
A kezdeményezés erősíti a társadalmi összetartozást, a kultúrák
közötti megértést és a kritikus gondolkodást. Az olyan követendő
példák előtérbe állítása, akik a közös értékeket a mindennapok
részévé teszik, segíthet Európában jóléti, toleráns és befogadó
társadalmakat építeni.

Az Erasmus+
által támogatott
kezdeményezések

A GYAKORLATBAN...

Az „Álmaink
példaképei” címmel
indított olaszországi
kezdeményezés célja a
társadalmi kirekesztődés
megelőzése volt a fiatalok
körében, megóvva őket a
radikalizálódás veszélyétől,
olyan példaképek
felmutatása révén, akik
ihletet adhatnak nekik, és
segíthetnek reményeiket
valóra váltani. Két ilyen
eseményre került sor
2017-ben egyrészről
Pugliában (a félelmek
legyőzéséről), másrészről
Milánóban (az online
erőszak és radikális
propaganda kezeléséről).

Az Európai Bizottság olyan hálózatot alakított
ki az Erasmus+ támogatásával, amelynek
segítségével a helyi szereplők példaképeket
hívhatnak meg, akik megosztják tapasztalataikat
a fiatalokkal, és a mindennapi kihívások
legyőzésére motiválják őket.
A kezdeményezést az Erasmus+ programban
részt vevő országok Erasmus+ nemzeti irodái
valósítják meg saját erőből vagy helyi partnerek
bevonásával.
Célja az, hogy a példakép-személyiségek
változatos módokon kapcsolatba léphessenek
minél több célközönséggel anélkül, hogy ez
adminisztratív vagy pénzügyi terheket jelentene
az adott közösség számára.

2017 nyarán Kelet-Litvániában (több
városban, köztük Visaginas-ban és
Šalčininkaiban) helyi példaképek beszéltek
fiatalkoruk legnehezebb pillanatairól, a
pályaválasztás lehetőségeiről és a litván és
európai polgárság jelentéséről.
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