ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ

Név:
A mobilitási program
amin részt vettem:
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típusa:
Témája:
Helyszíne és
időpontja:
A program külföldi
szervezője:

KINEK SZÓL A BESZÁMOLÓD?
Olyan érdeklődőknek, akik …






bár szerettek volna részt venni a mobilitási programon, de nem ők kerültek
kiválasztásra, ill. olyanoknak, akiknek nem volt lehetőségük jelentkezni, de tudni
szeretnék, hogy mi történt a program során.
a mobilitási program témájában szeretnének többet tudni és hasznosnak találnák,
ha elolvasnák, hogy Neked mit nyújtott a program
még soha nem vettek részt nemzetközi mobilitási programokon és a beszámolód
alapján esetleg kedvet kapnának hozzá.
a CEIPES Hungary Egyesület munkatársainak, hogy visszajelzést kapjanak a
projektről.

MILYEN SZEMPONTOK SZERINT ÍRD MEG A BESZÁMOLÓD?


Rövid, olvasmányos, figyelemfelhívó, érdekes legyen;



Lehetőleg ne legyen hosszabb 1 oldalnál;



A beszámoló anyagodhoz mellékelj min. 5-10 db, jó minőségű fényképet, amelyet
a felkészítés során kapott CEIPES Hungary zászlóval készítettél a
foglalkozásokon, az Interkultural Eventen és a kiránduláson. A képen Te/Ti
legyél/legyetek rajta a tevékenység helyszínéhez kapcsolódóan (akár az egész
csoporttal együtt…).



Amennyiben lehetőség van rá, rövid videófilmet is várunk.



Amennyiben a projektben több magyar résztvevő is volt, úgy javasoljuk, hogy
közösen készítsétek el a beszámolót.
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ

Kérjük, a további szempontokat figyelembe véve értékeld, összegezd a program során
megszerzett tudást, tapasztalatokat! Kérünk, amennyiben vannak javaslataid azoknak,
akik a jövőben részt vennének hasonló tevékenységeken, azt is oszd meg velünk!





Mi volt a motivációd a tevékenységen való részvételre? Mi volt a célod a
részvétellel?
A tevékenység befejeztével mit gondolsz, hogyan fogod hasznosítani a folyamat
során szerzett tapasztalatokat/tanultakat, a folyamat eredményeit?
Hogyan fogod továbbadni a megszerzett tudást és tapasztalatokat? Milyen
csatornákat használsz majd?
Amit hasznosnak ítélsz megosztani azokkal, akik elolvassák beszámolódat.

HOL FOG MEGJELENNI A BESZÁMOLÓD?





Kérünk, hogy az iskolád és a saját Facebook oldaladra töltsd fel!
Amennyiben rendelkezel saját Bloggal és/vagy más közösségi oldallal, mutasd
meg az ismerőseidnek, micsoda kalandban volt részed!
CEIPES Hungary honlapján.
CEIPES Hungary Facebook oldalán és a csoportjában.

MENNYI IDŐ ÁLL RENDELKEZÉSEDRE ELKÉSZÍTENI A BESZÁMOLÓT?
Az értékelő beszámoló elkészítésére a Mobilitási programról való hazaérkezésed után 2
hét áll rendelkezésedre. A beszámoló benyújtása is része a programnak, ezért a
hazaérkezésed után a disszemináció még a kötelezettségeidbe tartozik, ne feledd! A
beszámolókat az alábbi címre várjuk: mobilitas@karrierdebrecen.hu

Köszönjük, hogy a beszámoló és fotóid megosztásával segíted, hogy a nemzetközi
képzési lehetőségekről minél többen tudomást szerezzenek és kedvet kapjanak a
részvételre!

JÓ UTAT! KELLEMES ÉS HASZNOS IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!
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