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Illeszkedik az Erasmus + programhoz 

Illeszkedik a pályázattípushoz

A tervezett eredmények meggyőzőek (újszerű, egyedi)

A tervezett eredmények támogatják a program céljait

A projekteredmények széleskörű hatást érnek el és 
fenntarthatóak

A projektötlet az E+ programban



A projektötlet támogatja az E+ programcélokat

Legfontosabb célkitűzés: Az oktatás-képzés minőségének fejlesztése az EU-ban

Legfontosabb elemek:
• készségek – képesítések elismerése az átláthatóságot és az elismerést támogató 

uniós eszközökkel: 
- európai képesítési keretrendszer (EKKR)
- európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS),
- európai szakképzési kreditrendszer (ECVET)
- szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete EQAVET)

• projekteredmények terjesztése és hasznosítása
• a projekteredményekhez való nyílt hozzáférés
• nemzetközi dimenzió
• többnyelvűség
• méltányosság és befogadás
• résztvevők védelme és biztonsága



Erasmus+ kulcstevékenységei

•KA1 mobilitási projektek 

•KA2 Stratégiai partnerségek

•KA3 szakpolitikai fejlesztések

Különböző méretű partnerségek - konzorciumok



KA2 Stratégiai partnerségek

• A stratégiai partnerségek pályázati forma célja:

- innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és/vagy
megvalósításának támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól
való tanulást és az európai szintű tapasztalatcsere.

- a nemzetközi együttműködések keretében megvalósuló projektek
hozzájáruljanak az európai és a hazai oktatás és képzés minőségének
fejlesztéséhez,

- olyan eredmények szülessenek, melyeket a partnerség intézményei,
illetve szűkebb-tágabb környezetük is használni fog a projektek lezárása
után is.

- remek lehetőséget nyújt választ, megoldást találni az intézményen belül
felmerülő szakmai kérdésekre, új kihívásokra, problémákra.



E+ program rendszere



Szakképzés:
- az iskolarendszerű szakmai alapképzés bármely formája szakiskolai, 
szakgimnáziumi és technikusi szinten;

- a felsőoktatási szakképzés, amely egy adott tagállam illetékes hatóságai 
által elismert szakképesítés megszerzéséhez járul hozzá; 

- a munkakör betöltésére jogosító felnőttképzések (OKJ illetve FEOR vagy 
annak megfelelő rendszerbe illeszkedő képzések);

- minden szakképesítést adó szakmai továbbképzés és felnőttképzés (nem 
felnőtt tanulás!), 

- és az iskolarendszeren kívüli, szakmai – munkaköri tevékenységekhez 
kapcsolódó képzés – továbbképzés (pl. munkahelyen, munkáltató által 
biztosított képzések, továbbképzések is).

A szektorok értelmezése



Felnőtt tanulás:

Az Erasmus+ program szempontjából minden olyan nem szakmai
célú oktatási program, ami felnőtteket érint: 

akár iskolarendszerű felnőttoktatás keretében (alapkészségek
oktatása tankötelezettségi kor felett, pl. ún. második esély iskolák, az
alapfokú oktatásba visszatérők iskolarendszerű oktatása)

akár iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás keretében: általános készségek
oktatása, nyelvi vagy egyéb képzés céljából. 

A szektorok értelmezése



Kulcsfogalmak

innováció

jó /bevált gyakorlat

adaptáció

szellemi termék



Innováció

Egy kreatív ötletből induló folyamatot jelöl

Megvalósítja az ötletet

Lényeg az újszerűség – szakmai fejlődés



Jó / bevált gyakorlat

valamely országban (oktatási szektorban) jól működő 
oktatási – értékelési vagy egyéb módszer,

tananyag – tartalom – megközelítés 

amely eredeti környezetében jól bevált és fenntartható 
(értékelési – működési adatokkal alátámasztható)



Adaptáció

jó gyakorlat – innovatív tartalom / módszer átvétele

eredeti környezetében jól bevált és fenntartható (értékelési –
működési adatokkal alátámasztható)

a partnerség egy vagy több országában újszerű (innovatív)

reális az új ország(ok)ban, az új környezetbe való beillesztése és 
fenntarhatósága



Az adaptálás folyamatának elemei

fordítás

oktatási – képzési rendszer sajátosságaihoz való illesztés 

felhasználói (tanulói – oktatói, stb.) igényeknek való 
megfeleltetés – átalakítás

módszertani hagyományokhoz való igazítás



Szellemi termék (csak az innovációt támogató típusban)

Fajsúlyos, nemzeti vagy európai szinten újszerű tartalom amely 
módszertanában az anyag feldolgozásának szemléletében, 
látásmójában innovatív ötletre épül, hozzáadott értéket 
képvisel a témában hozzáférhető hasonló termékekhez képest 
az érintett partnerség körében 

Külföldön létező jó gyakorlat nemzeti igényekhez igazodó 
adaptálásával kerül kialakításra  



Mit szolgálnak a KA2-es projektek?

Mit 
szolgálhat?

Mi szükséges?

Miért érdemes?

Eredmény példák
Eredmény példák

Mit 
szolgálhat?





Jó gyakorlatok cseréjét támogató 
partnerségek

• egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi
együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb
eredményeken való közös munka, azok összegzése, terjesztése,
valamint a résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük képzése,
fejlesztése a cél.

• kölcsönösség, tehát nem egy partner ad, a többi vesz.
• elsődleges cél az, hogy lehetővé váljon a szervezetek/intézmények

számára, hogy hálózatokat hozzanak létre vagy megerősítsék
azokat

• növeljék transznacionális tevékenységükhöz szükséges
kapacitásukat.

• más formában nem megszerezhető tapasztalatok szerzése.
• jól bevált módszerek tesztelése, kipróbálása.
• szükségletre, szakmai igényre keresünk jó példákat, megoldásokat.



Miért szeretném ezt a projektet?

• A nemzetközi pályázat eszköz a szervezet stratégiai 
céljainak eléréséhez, azokhoz plusz finanszírozási forrást 
biztosít. 

• Fontos megismerni azokat a módszereket, jó 
gyakorlatokat, amelyeket sikeresen alkalmaznak
Európában azonos működési területeken. 

• A munkatársak nemzetközi kitekintés keretében 
tanulhatnak egymástól, tapasztalatot cserélhetnek és a 
közös problémákra innovatív megoldásokat kereshetnek. 

• A nemzetközi projektek keretében szerzett ismeretek, 
tapasztalatok hasznosulása, beépülése a szervezet 
működésébe (hatás + fenntarthatóság) kiemelten fontos.



Támogatható tevékenységek:

• Ezekben a projektekben egymáshoz szervezett partnertalálkozók és igény 
esetén további beépített mobilitási tevékenységek segítségével valósul meg 
a tapasztalatcsere.

• Projektbe ágyazottan oktatási, képzési tevékenységek megvalósítása a 
partner intézmények országaiban, melyek a következők lehetnek:

- rövid távú tanulási célú tevékenységek

- munkatársak közös, rövid távú képzése mely keretében a  partnerségben

részt vevő intézmények oktatói minimum 3 napos, de két hónapnál nem

hosszabb közös képzésen vesznek részt

- kísérő személyek minden tevékenységben

- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben oktatók 

tréneri munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik 

intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül



Komplex alapelvek, amelyek a projektekben meg kell hogy jelenjenek

Átfogó problémakörök, témák, amelyek aktuális társadalmi, az oktatásban megjelenő 
problémákra reagálnak 

Horizontális prioritások – a célok érdekében végzett tevékenységeket át kell hogy 
hassák, a program végrehajtása során meg kell hogy jelenjenek

Szektorális prioritások – egyes oktatási szektorokra vonatkozó speciális alapelvek, 
irányok

Kiemelt nemzeti prioritások minden oktatási szektorban

Stratégiai partnerségek prioritások rendszere



Az egyének támogatása az alapkészségek és a kulcskompetenciák 
megszerzésében és fejlesztésében

Társadalmi befogadás

Közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel

Környezetvédelmi és éghajlati célkitűzések

Innovatív gyakorlatok a digitális korszakban

Horizontális prioritások



Oktatók támogatása

Készségek és képesítések átláthatósága és elismerése

Az oktatás, a képzés és az ifjúsági rendszerek fenntartható befektetése, 
minősége és hatékonysága

Az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értéke, a 
munkahelyteremtéshez, a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz 
való hozzájárulása

Horizontális prioritások



A szakképzési szolgáltatókra vonatkozó nemzetköziesedési
stratégiák kialakítását és végrehajtását elősegítő partnerségek 
fejlesztése

A munkaalapú tanulás minden formájának előmozdítására 
irányuló partnerségek kialakítása

A szakképzés magasabb minősége érdekében visszajelzési utak 
kialakítása

A képzéshez és a képesítésekhez való hozzáférés megkönnyítése 
mindenki számára, különös tekintettel az alacsony 
végzettségűekre, a folyamatos szakképzés révén

Szakképzési prioritások 1



Az alapképzés és a folyamatos szakképzés során a 
kulcskompetenciák (különösen az írástudás, a számolni tudás, a 
digitális tudás és a nyelvtudás) további erősítése

Az innovatív megközelítések és digitális technológiák 
felhasználásának támogatása az oktatásban és a tanulásban

Rendszerszintű megközelítések és lehetőségek bevezetése a 
szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók és mentorok 
alapképzése és folyamatos szakmai fejlődése érdekében

Fenntartható partnerségek kialakítása a nemzeti, regionális és 
ágazati szakképzési versenyeket szervező szervezetek létrehozására 
és/vagy továbbfejlesztésére, a szakképzés vonzereje és kiválósága 
növelésének egyik formájaként

Szakképzési prioritások 2



Tapasztalatcsere Innováció

Projektmenedzsment

Nemzetközi partnertalálkozók

Nemzetközi tanulási/oktatási/képzési célú tevékenység

Speciális igényű (fogyatékos) résztvevő(k) részvételével összefüggő 

többletköltségek 

Szellemi termékek kidolgozása

Multiplikációs rendezvények

Rendkívüli költségek

Tevékenységtípusok - támogatás



Az Erasmus + stratégiai partnerségek 
pályázati keretei

Min. 3 független intézmény, különböző programországokból;

Projektek hossza: 12-36 hónap között

Igényelhető támogatás: 12.500 EUR/ hónap max. 450.000 EUR/36 hónap

Pályázat nyelve: a partnerség munkanyelve

Pályázat benyújtása: a koordinátor nemzeti irodájához

Egy partnerség csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen nemzeti irodához;

Online űrlap: webForm



Források a tervezéshez

Honlap: https://tka.hu/palyazatok/248/strategiai-partnersegek-
szakkepzesi-projektek

Hírlevél: így minden fontos infó a postaládában landol

Erasmus+ Project Results Platform

EPALE

http://www.tka.hu/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/epale/hu/home-page


További tájékozódási lehetőségek, 
fontos időpontok

Nyílt konzultációs napok:
2020. február 20.
2020. március  3.

Egyéni konzultációs lehetőségek: 
- előzetes időpontegyeztetés
- előzetesen tervezet és kérdések

Beadási határidő:         2020. március 24. 12:00

Pályázatok bírálata: a beadástól (forma, tartalmi)
- eredmény várhatóan 2020. augusztus 

Projekt indulása: 2020. szeptember - december



Elérhetőségek

Bedécs Anikó

• koordinátor - szakképzési stratégiai partnerségek

• aniko.bedecs@tpf.hu

Jakabné Baján Ilona 

• szenior koordinátor - szakképzési stratégiai 
partnerségek

• ilona.bajan@tpf.hu

mailto:Aniko.bedecs@tpf.hu
mailto:ilona.bajan@tpf.hu


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


