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E+ 2021-2027
Az új programszakasz területei: 

az oktatás és képzés, az ifjúság 
és a sport 

Határokon átívelő mobilitás és együttműködések  
kiemelt szakpolitikai célok érdekben

• Európai oktatási térség

• Digitális oktatási cselekvési terv 2021-2027

• Európai zöld megállapodás

• EU ifjúsági stratégia 2019-2027

Határon átívelő 

mobilitások és

együttműködések

Szakpolitikai 

célok 



E+ kulcs prioritások
Szélesebb hozzáférés a programhoz:

egyének számára
tágabb lehetőségek a szervezeteknek

Fenntarthatóbb életmód egyénileg,
szervezetek ösztönzése a zöldebb EU 
érdekében

Digitális tanulási lehetőségek biztosítása
szervezetek és szolgáltatásik fejlesztése

Tágabb lehetőségek demokratikus életben 
való részvételre

Egyenlő 

bánásmód

Zöld Erasmus

Digitális átállás

Aktív részvétel



A program felépítése

Egyéni 
mobilitások 

(KA1)
Jean Monet 

Szakpolitika 
fejlesztések és 

együttműködések 
(KA3)

Szervezetek 
(intézmények) 

együttműködése
(KA2)



Szektorok az együttműködési 
partnerségekben

Köznevelés Felnőtt 
tanulás

Felsőoktatás Szakképzés Ifjúság



Együttműködési 
partnerségek
• Horizontális prioritások

• Szektorális prioritások

Támogatási feltétel a megfelelés:

legalább egy 

• horizontális

• VAGY szektorális prioritásnak

Prioritások



Együttműködési 
partnerségek

•Befogadás és sokféleség 

•Környezetvédelem és 
klímaváltozás

•Digitális átalakulás

•Polgári szerepvállalás és részvétel

Horizontális 

prioritások



Együttműködési 
partnerségek
• Tanulási hátrányok leküzdése 

• Pedagógusok - oktatószakmák támogatása

• Kulcskompetenciák fejlesztése

• Nyelvtanulás: átfogó megközelítése

• STEM/STEAM iránti érdeklődés és kiválóság

• Korai nevelés – gondozás

• Tanulási eredmények elismerése

Köznevelési 

prioritások



Együttműködési 
partnerségek
• Felsőoktatási rendszerek kölcsönössége

• Innovatív tanulási és oktatási gyakorlatok

• STEM/STEAM fejlesztése a felsőoktatásban

• Kiválóság elismerése

• Befogadó felsőoktatási rendszerek kiépítése

• Felsőoktatatás digitális képességeinek 
támogatása

Felsőoktatási 

prioritások



Együttműködési 
partnerségek
• Szakképzés – munkaerő-piac

• Szakképzési rugalmassága

• Hozzájárulás az innovációhoz

• Szakképzés vonzereje

•Minőségbiztosítás javítása

• Nemzetköziesítési stratégia 
végrehajtása

Szakképzési 

prioritások



Együttműködési 
partnerségek
• Színvonalas tanulási lehetőségek 

elérhetősége

• „Kompetenciafejlesztési Pályák”, 
hozzáférhetőség javítása

• Oktatók kompetenciafejlesztése

•Minőségbiztosítás szerepének fokozása

• Haladó szemléletű tanulási központok

• Nyitottság kortól függetlenül

Felnőtt tanulási 

prioritások


