Sähköposti KA121-SCH -hankkeiden yhteyshenkilöille 29.3.2022
Aihe: Erasmus+ KA121 -hankkeiden infokirje 1/2022
Tässä on sinulle infokirje akkreditoidun Erasmus+ KA121 -hankkeenne koordinoimisesta.
Hankeohjauksessamme meillä on ollut tapana lähettää KA1 -hankkeiden yhteyshenkilöille infokirjeitä, joissa
olemme kertoneet avustuksen ajankohtaisista asioista.
Lomakkeet ja hallinto tutuksi -webinaari
Iloksemme olemme kuulleet monen akkreditoidun nyt järjestelevän liikkuvuuksia ja siksi järjestämme
Lomakkeet ja hallinto tutuksi -webinaarin 7.4.2022. Olet tervetullut mukaan. Voit webinaarissa kysellä
lomakkeista ja yleensä KA121-hankkeiden hallinnosta. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista.
•
•

aika: torstai 7.4.2022 klo 14 -16
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Hankkeissa on mahdollisuus tehdä monenlaista liikkuvuutta, ja siksi erilaisia asiakirjoja on useita. Tätä
helpottamaan sinulle on alla oleva taulukko siitä, pitääkö teidän tehdä Learning agreement liikkuvuuteen
osallistuvan kanssa, pitääkö liikkuvuudesta olla todistus ja lähteekö uudesta hallinnointijärjestelmästä
osallistujaraportti liikkuvan henkilön täytettäväksi.

Lisäksi jokaisen liikkuvuusjaksolle lähtijän kanssa tehdään apurahasopimus, missä sovitaan apurahaan
liittyvistä asioista.
Kaikki lomakkeet löytyvät sivulta
• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka121-sch
Vuoden 2022 rahoitushaku
100 akkreditoidusta yleissivistävän koulutuksen organisaatiosta 89 haki rahoitusta helmikuun
hakukierroksella. Rahoituspäätöksistä ilmoitamme teille huhti-toukokuun vaihteessa, jolloin myös
lähetämme avustussopimukset allekirjoitettavaksi. Tiedoksi jo, että pankkitietolomaketta emme enää
pyydä viime vuonna KA121-rahoitusta hakeneilta, sillä käytämme viime vuoden pankkitietolomakettanne.
Tällöin muutamme pankkitietolomakkeenne viitetiedoksi KA121-hankenumeronne.
School Education Gatewaysta tulee European School Education Platform
Huomioi, että vuonna 2022 Euroopan komission eTwinning ja School Education Gateway -alustat
uudistuvat merkittävästi ja muodostavat European School Education Platform -alustan. European School
Education Platform -alustan ensimmäinen versio julkaistaan toukokuussa 2022. Alusta otetaan käyttöön
vaihe vaiheelta syyslukukauden 2022 aikana. Muutoksiin liittyen on laadittu lista kysymyksiä ja vastauksia.
Niissä käsitellään käyttäjälle todennäköisesti eteen tulevia tilanteita ja alustan toimintoja. Lisäksi selitetään
odotettavissa olevia muutoksia ja niiden aikataulua sekä annetaan toimintaohjeita.

•

Kysymyksiä ja vastauksia englanniksi https://www.etwinning.net/en/pub/european-schooleducation-plat.htm

Raportointi- ja hallinnointiväline
Erasmus+ -ohjelman raportointi- ja hallinnointiväline ilmestyy piakkoin. Ilmoitamme hankkeille
sähköpostitse uuden raportointijärjestelmän käyttöönotosta heti, kun se ilmestyy ja järjestämme
järjestelmän käyttökoulutusta webinaareina. Jokainen liikkuvuusjakso merkitään tähän komission
ylläpitämään raportointi- ja hallinnointivälineeseen. Sinne tehdään myös hankkeen loppuraportti.
Tulossa olevat webinaarit
• Lähtövalmennus pitkäkestoisiin opiskelijaliikkuvuuksiin osallistuville 5.4.2022 09.30–16
o Lue lisää https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-yleissivistavalle-koulutuksellelahtovalmennus-pitkakestoisiin
• Viestintä- ja vaikuttavuusinfo yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ -hankkeille 10.5.2022 15–16
o Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/viestinta-ja-vaikuttavuusinfoyleissivistavan-koulutuksen-erasmus-hankkeille
Lisätietoja
• Sirkka Säikkälä, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 583
• Liisi Airas, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 331 565
• Maive Matikainen, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 613
• Janne Airaksinen, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 331 859
Tiedoksesi, että tämä sähköposti on lähetty hankkeen ensisijaiselle koordinaattorille ja infokirjeen tilaajille.
Monella hankkeella on useampi henkilö merkitty yhteyshenkilöksi, mutta tässä vaiheessa meillä on
valitettavasti käytössämme vain yksi sähköpostiosoite hanketta kohden. Pyydämmekin sinua ystävällisesti
välittämään tämän sähköpostin tietoa omassa päiväkodissasi, koulussasi, lukiossasi, konsortiossa tai
organisaatiossasi. Tarvittaessa voit antaa infokirjetilauslinkin organisaationne henkilölle:
https://link.webropol.com/s/liittymispyynto
Beklagar att informationsbrevet denna gång endast är på finska. Viktiga punkter:
•
•

Blanketter och administration webbinarium 7.4.2022 är på finska. Frågor kan även ställas på
svenska.
Det finns möjlighet till många olika slag av mobilitet inom ett projekt, och därför finns olika
dokument. För att underlätta kan du se i nedanstående tabell om ni behöver ingå ett learning
agreement med deltagarna i mobiliteten, om det behövs ett intyg över mobiliteten samt om det
nya administrationssystemet skickar en deltagarrapport för personen som deltar i mobiliteten att
fylla i.

Dessutom kommer ett bidragsavtal att ingås med varje deltagare för mobilitetsperioden.

•
•

•

•

Alla blanketter finns på sidan https://www.oph.fi/sv/program/till-deltagare-i-ackrediterademobilitetsprojekt-ka121-sch
Under 2022 kommer Europeiska kommissionens plattformar School Education Gateway och
eTwinning att slås samman till plattformen European School Education.
o
Verktyget för rapportering och administration förnyas under den nya Erasmus+-programperioden.
Projekten och kontaktpersonerna informeras om det nya rapporteringssystemet per e-post genast
när det är klart. I samma plattform lämnar du också in slutrapporten för projektet.
Detta e-brev har skickats till de primära samordnarna för projekt och dom som har beställt
infobrevet. Många projekt har flera personer angivna som kontaktpersoner, men i detta skede har
vi tyvärr bara tillgång till en e-postadress per projekt. Vi ber dig vänligen att vidarebefordra
informationen i detta meddelande inom ditt daghem, din skola, ditt gymnasium, ditt konsortium
eller din organisation. Vid behov kan du skicka länken för beställning av infobrevet till en person
inom din organisation: https://link.webropol.com/s/liittymispyynto

