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Alapelvek

• Bekapcsolódási lehetőségek
• Fogadó intézményként munkatársi vagy diák mobilitás esetén –

nem szükséges pályázatot benyújtani

• Akkreditált konzorciumhoz való kapcsolódás – nem szükséges 
önálló pályázatot benyújtani

• Rövid távú mobilitási projektek megvalósítása

• Akkreditált intézmények projektmegvalósítása



Alapelvek

• Egy intézmény maximum két projektből kaphat forrást egy 
adott szektorban és pályázati kategóriában 

• Egyirányú tevékenység, kölcsönös tevékenységhez mindkét 
szervezetnek pályáznia kell

• Új formák megjelenése: diákok mobilitása és fogadó 
tevékenységek



Alapelvek KA122

Rövid távú mobilitási projektek megvalósítása

•Korlátozások:
• Akkreditált intézmények nem pályázhatnak
• Konzorciumi forma nem lehetséges
• 6-18 hónap hosszúságban
• Limitált számú, maximum 30 résztvevő
• 5 év alatt maximum 3-szor



Munkatársak mobilitása

• Szakmai látogatás (2-60 nap)

• Oktatási tevékenység (2-365 nap)

• Kurzuson való részvétel (2-30 nap)

• Tevékenységeket egy másik programországban kell 
megvalósítani

• Vegyes mobilitásként is megvalósíthatók, minimum 2 nap a 
fizikális komponens hossza



Diákok mobilitása

• Csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap)

• Minimum 2 diák

• Felnőtt kísérő a küldő intézményből

• Egy programországban együtt tanulhatnak az adott ország 
diákjaival

• Fogadó intézmény csak köznevelési intézmény lehet. (kereskedelmi, 
„előre gyártott” tevékenységekből álló mobilitás nem támogatható)



Diákok mobilitása

• Rövid távú tanulási mobilitási tevékenység (10-29 nap)

• Egyéni tanulási program megfogalmazása

• Egy iskolában tanulhatnak, vagy szervezetnél gyakorlaton* 
vehetnek részt

• Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők rövidebb, min. 2 
napos tevékenységet is megvalósíthatnak

*szakiskola és szakgimnázium (öt évfolyammal működő, művészeti, pedagógiai, 
illetve közművelődési képzést folytató nevelési-oktatási intézmény)



Diákok mobilitása (köznevelés)

• Hosszú távú tanulási mobilitási tevékenység (30-365 nap)
• Egyéni tanulási program megfogalmazása

• Egy iskolában tanulhatnak, vagy szervezetnél gyakorlaton * 
vehetnek részt

• Tevékenységeket egy másik programországban kell 
megvalósítani

• Jelezzék a Nemzeti Iroda felé, ha ilyet terveznek (felkészítő)

• Vegyes mobilitásként is megvalósíthatók, fizikális komponens 
hossza legalább a tevékenységek minimális hossza

*szakiskola és szakgimnázium (öt évfolyammal működő, művészeti, pedagógiai, illetve közművelődési képzést 
folytató nevelési-oktatási intézmény)



Egyéb tevékenységek

• Gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
• Egyetemisták vagy friss diplomások fogadása, akik egy másik 

programországban vettek/vesznek részt képzésen

• Fogadó intézmény a tevékenységek fedezésére kap támogatást

• Küldő intézmény biztosítja az utazási, megélhetési költségeket

• Szakértők fogadása (2-60 nap)
• Célja a tanulás-tanítás fejlesztése



Egyéb tevékenységek

• Előkészítő látogatás
• Nem önálló tevékenység, egy másik tevékenységhez kapcsolódva 

lehet megvalósítani, indokolt esetben

• Kurzuson való részvétel esetén nem lehetséges

• Résztvevők alapvetően munkatársak, kivételt jelenthet a hosszú 
távú tanulási mobilitás és a kevesebb lehetőséggel rendelkező 
diákok bevonása



Köznevelési mobilitási pályázatok
kapcsolattartói a Tempus Közalapítványnál

• Adminisztráció
• Baráth Anita (anita.barath@tpf.hu), 125-ös mellék

• Tartalmi kérdések
• Kara Melinda (melinda.kara@tpf.hu), 233-as mellék - köznevelés

• Dunay Katalin (katalin.dunay@tpf.hu), 190-es mellék - köznevelés

• Gajda Szilárd (szilard.gajda@tpf.hu), 130-as mellék - köznevelés

• Szilágyi Róbert (robert.szilagyi@tpf.hu), 155-ös mellék - köznevelés

• Pénzügyi kérdések
• Füstös Éva Kinga (eva.fustos@tpf.hu)

• Központi telefonszám: 06 1 237 13 00
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Köszönöm a figyelmet!
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