ERASMUS AKKREDITÁCIÓ
PÁLYÁZÁSRA JOGOSULT SZERVEZETEK LISTÁJA
(2020)
1. Köznevelés területén:
(1) Óvodai, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó intézmények











általános iskolák
óvodák
nemzetiségi iskolák
készségfejlesztő és gyógypedagógiai intézmények
alapfokú művészetoktatási intézmények
gimnáziumok
kollégiumok
többcélú intézmények
technikumok
szakképző iskolák

(2) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a köznevelés területén valamilyen
szereppel rendelkező egyéb szervezetek
 tankerületi központok
 egyetemek fenntartóként
 egyházi és magánfenntartók
 szakképzési centrumok
 települési önkormányzatok
 országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
 Pedagógiai Oktatási Központok
 Pedagógiai Szakszolgálatok

2. Szakképzés területén:
(1) Tanulói jogviszonyban megvalósuló szakmai oktatást vagy felnőttképzési jogviszonyban
megvalósuló szakmai képzést nyújtó szervezetek





technikumok
szakképző iskolák
szakgimnáziumok
felnőttképzési jogviszonyban megvalósuló szakmai képzést végző szervezetek,
intézmények

(2) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a szakképzés területén valamilyen
szereppel rendelkező egyéb szervezetek



szakképzési centrumok, agrár szakképzési centrumok
tankerületi központok
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egyházak
egyetemek (felsőfokú szakképzési tevékenységüktől elkülönülten, szakképzési
intézmény fenntartói minőségben)
minisztériumok szakképzésért felelős osztályai
kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
kereskedelmi és iparkamarák
agrárkamarák
IKK Innovatív Képzéstámogató Központ
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)
szakmai szövetségek
ipartestületek
ITM által megbízott szakképzési továbbképző intézmények
intézményfenntartók
ágazati képzőközpontok
vállalati képzőközpontok
olyan alapítványok, egyesületek, nonprofit kft-k, amelyek alapító okiratában
szerepel:
a. pályaorientációs vagy szakmai tanácsadási tevékenység szakképzési tanulók
és frissen végzettek számára;
b. szakmai gyakorlatok elősegítése és a szakképzési tanulók, gyakornokok
munkaerőpiacra való belépésének támogatása

(3) A szakképzés területén tanulókat és tanulószerződéses tanulókat fogadó, képző vagy velük
egyéb módon dolgozó vállalatok és más állami vagy magánszervezetek
3. Felnőtt tanulás területén
(1) Formális, informális és nemformális felnőttoktatást nyújtó szervezetek
 felnőttek általános iskolái és gimnáziumai
 egyéb készégfejlesztést végző szakképző intézmények
 egyetemek nyílt vagy senior akadémiái
 közgyűjtemények
 közösségi központok
 népfőiskolák
 cégek
 színházak
 civil szervezetek
 egyházak
 börtönök és más büntetés végrehajtási intézetek, javítóintézetek
 más szervezetek, amelyek felnőttek számára szerveznek kurzusokat (pl. nyelvi,
digitális vagy más kulcskompetenciák és alapkészségek fejlesztése terén)
(2) Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen
szereppel rendelkező egyéb szervezetek
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települési és megyei önkormányzatok
nemzetiségi önkormányzatok
kormányhivatalok
munkaügyi hivatalok
szakképzési centrumok
egyetemek
szakmai szövetségek
szociális intézmények
egyéb felnőtt tanulást támogató szervezetek
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