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PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

Mobilitási projektek KA1
Köznevelési intézmények munkatársainak 

mobilitása

Stratégiai partnerségek KA2

Szakpolitikai reformok támogatása – KA3





CÉLOK

Szakmai fejlődés támogatása

Az oktatás minőségének fejlesztése

Az oktatás megújítása



RÉSZTVEVŐK

EU 28 tagállama

3 EFTA ország (Norvégia, Izland, 

Liechtenstein) 

Törökország és Macedónia



KI PÁLYÁZHAT?

Köznevelési és szakképző intézmények

MIRE PÁLYÁZHATUNK?

Szakmai látogatás (job shadowing)

Oktatási tevékenység (külföldi 
intézményben történő tanítás)

Munkatársak képzése 

Továbbképzések, konferenciák, 
nyelvtanfolyamok (B1+)



PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Csak intézményi pályázatok

Mobilitások illesztése az intézményi stratégiába

Európai Fejlesztési Terv

 Mik az intézmény igényei és az ezekhez kapcsolódó céljai?

 Milyen projekteredmények biztosíthatják a célok elérését?

 Milyen tevékenységek révén érhetők el  az eredmények?

 Hogyan lehet minél szélesebb körben hasznosítani a tanultakat?



TÁMOGATÁS

Egységköltség alapú támogatás – hozzájárulás

Utazási támogatás – távolság kategóriák szerint

Megélhetési támogatás – országráták alapján

Szervezési támogatás 

Kurzusdíj hozzájárulás: 70 euro/nap, max. 700 

euro

Tényleges támogatás: speciális igények 

költségei



Mobilitások időtartama: 2 nap – 2 hónap

Futamideje: 12 hónap – 24 hónap

Pályázati határidő: február 1. (déli 12 óra)



PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

Az iskola vezetőségének támogatása

Projektteam, projektkoordinátor

Továbbképzési igény meghatározása

Partner / kurzus keresése

Pályázat megírása (febr. 1.)

Eredmény - május



PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA

Fő tevékenység

kiutazások megvalósítása

Nyomon követés

értékelés, terjesztés, megosztás

Beszámoló



PARTNERKERESÉS

School Education Gatewav

www.schooleducationgateway.org

Európai Bizottság hozta létre, működteti, ellenőrzi

Mire jó?

partnerkeresés (intézmények, kurzusszervezők)

kurzus katalógus ( több ezer ellenőrzött kurzus)

módszertani ötletgyűjtemény

ingyenes on-line kurzusok

Eupartnersearch - Erasmus+ partnerkereső oldal 

eupartnersearch.com



PARTNERKERESÉS 2

E-twinning – európai iskolák közössége

www.etwinning.hu

www.etwinning.net

Pedagógiai értékű tevékenységek létrehozása 

egy kiválasztott témában

 Magyarországon: 1601 regisztrált intézmény, 3459 résztvevő

Európa: 150000 regisztrált intézmény, 400000 résztvevő, 

50000 aktív projekt



INFORMÁCIÓK

Tempus Közalapítvány

www.tpf.hu

www.tka.hu

www.erasmusplusz.hu

http://www.tpf.hu/



