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Célja: az oktatás – képzés ifjúsági munka minőségének 
fejlesztése az EU-ban

Erasmus+ kulcstevékenységei

• - KA1 mobilitási projektek 

• - KA2 Stratégiai partnerségek

• - KA3 szakpolitikai fejlesztések

Különböző méretű partnerségek - konzorciumok

Az oktatási szektorokhoz és az ifjúsághoz való illeszkedést a 
projekt témája határozza meg

Az Erasmus+ program



Az őszi  különleges felhívás prioritásai szektoronként

Kizárólag kétféle prioritásra épül a felhívás:

A digitális oktatásra való felkészültséget támogató partnerségek (a 
köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás területén): KA226

• KA226 SCH

• KA226 VET

• KA226 HED

Kreativitást támogató partnerségek (az ifjúságügy, valamint az 
köznevelés és a felnőtt tanulás területén): KA227

• KA227 ADU

• KA227 SCH

• KA227 YOU



A további válaszható prioritások: horizontális és 
saját szektor szerint (részletek a tavaszi felhívásban)

21. századi készségek fejlesztése

Ingyenes digitális tartalmak megosztása, újrahasznosítása
(Open Education, Open Educational Resources)

Módszertani megújulás

Új szakmák - új képzési programok

Munkaalapú tanulás

...



E+ program áttekintése



Stratégiai partnerségek áttekintése



Mit szolgálnak a KA2-es projektek?

Mit 
szolgálhat?

Mi szükséges?

Miért érdemes?

Eredmény példák
Eredmény példák

Mit 
szolgálhat?



Képzési tartalmak, módszertani eszköztár fejlesztése

Nemzetközi jó gyakorlatok megismerése,
eltanulása

Új technológiák alkalmazási lehetőségeinek 
megismerése - elsajátítása

Munkatársak szakmai-nyelvi kompetenciáinak bővítése

Munkatársak – diákok motiválása szakmai 
fejlesztésekben való közreműködéssel

Bekapcsolódás társintézmények hálózatába nemzetközi 
szinten is

Milyen intézményi igényekre 
válaszolhat stratégiai partnerség?



Kulcsfogalmak

jó / bevált gyakorlat

adaptáció

innováció

szellemi termék



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)

A projekteredmények különleges típusa:

fajsúlyos, nemzeti vagy európai szinten újszerű tartalom 

vagy egy külföldön létező jó gyakorlat nemzeti igényekhez 
igazodó adaptálásával kerül kialakításra  



Az Erasmus + stratégiai partnerségek 
pályázati keretei

Min. 3 független intézmény, különböző programországokból;

Projektek hossza: 12-24 hónap között

Igényelhető támogatás: 12.500 EUR/ hónap max. 300.000 EUR/24 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



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



Erasmus +:  őszi felhívás támogatási kerete

Köznevelés 226 SCH és 227 SCH együtt: 
(digitális oktatás – kreativitás) 1.380.134 €

Felnőtt tanulás 227 ADU: 
(kreativitás) 755.616 € 

Szakképzés 226 VET:
(digitális oktatás) 649.092 €

Felsőoktatás 226 HED: 
(digitális oktatás) 765.295 €

Ifjúság 227 YOU:
(kreativitás) 868.126 €



Erasmus + stratégiai partnerségek
pályázatok benyújtása

Pályázat benyújtása: a koordinátor nemzeti irodájához

Egy partnerség csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen 
nemzeti irodához

Online űrlap: webForm!

Beadási határidő: 2020. október 29. 12 óra



Erasmus + stratégiai partnerségek 
pályázati naptár

Beadási határidő: 2020. október 29. 12 óra

Pályázatok formai és tartalmi bírálata:
2020. november – 2021. január.

Várható döntés a bírálati eredményről:
2021. február vége

Nyertes projektek indulása: 
2021. március 1 - 2021. június 30. között



Első lépések
Hogyan vágjunk a projekttervezésbe?

Gondoljuk végig, mi hiányzik! Milyen intézményi és egyéni 
igényekből lehetne elindulni? 

Legyen egy jó elképzelésünk: ami érdekel minket és hasznos a 
szervezetnek/közösségnek.

Vizsgáljuk meg, hogy ötletünk melyik típushoz, szektorhoz 
illeszkedik 
(pályázati dokumentáció megismerése: felhívás, prioritások)!

Legyen elég kapacitás a kitűzött célokhoz (humán erőforrás, 
helyszín), és legyen meg a felső vezetői támogatás.



Felkészülés 
Milyen technikai feladatokra készüljünk?

Idegen nyelv és fordítás kérdése a pályázat során

Szerződéses és programdokumentumok nyelve

Forráskezelés és elszámolás a partnerségen belül és 
projektszinten

Euro-számla és -utalások

Korábbi tapasztalatok – vagy tapasztalatok hiánya



Források a tervezéshez

Hírlevél: így minden fontos infó a postaládában landol

Honlap:

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

Ifjúság:  http://eplusifjusag.hu/

Inspiráció és partnerkeresés:
Oktatás és képzés: Erasmus+ Project Results Platform

EPALE
Ifjúság: www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

https://tka.hu/palyazatok/248/strategiai-partnersegek-szakkepzesi-projektek
http://eplusifjusag.hu/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://epale.ec.europa.eu/hu/partner-search
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/


Inspiráció és partnerkeresés:

eTwinning portál (www.eTwinning.hu)

Schooleducation Gateway
https://www.schooleducationgateway.eu/

Ifjúsági partnerkereső:
www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-
finding/

Tanári FB oldal: 
https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanar
ok

http://www.etwinning.hu/
https://www.schooleducationgateway.eu/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://ec.europa.eu/epale/hu/home-page


Elérhetőségek – felsőoktatás

Ország Anna
pályázati referens

Vadai Mónika
pályázati referens

e-mail:  ka203@tpf.hu

mailto:ka203@tpf.hu


Elérhetőségek – köznevelés

Ashlock-Kéthelyi Eszter 

• pályázati koordinátor

• eszter.kethelyi@tpf.hu

Fintáné Hidy Réka

• pályázati koordinátor

• reka.hidy@tpf.hu

Fülöp Andrea 

• pályázati referens

• reka.hidy@tpf.hu

mailto:katalin.damjanovich@tpf.hu
mailto:reka.hidy@tpf.hu
mailto:reka.hidy@tpf.hu


Elérhetőségek – ifjúság

Gönczi Ágnes

Járosi Éva

Sónyák-Nikovics Andrea

Sztráda Eszter

• e-mail: palyazatok_ifjusag@tpf.hu

mailto:palyazatok_ifjusag@tpf.hu


Elérhetőségek – felnőtt tanulás

Damjanovich Katalin

• pályázati koordinátor

• katalin.damjanovich@tpf.hu

Frigyes Edina

• pályázati referens 

• edina.frigyes@tpf.hu

mailto:Katalin.damjanovich@tpf.hu
mailto:edina.frigye@tpf.hu


Elérhetőségek – szakképzés

Bedécs Anikó

• pályázati koordinátor

• aniko.bedecs@tpf.hu

Jakabné Baján Ilona 

• szenior koordinátor

• ilona.bajan@tpf.hu

mailto:katalin.damjanovich@tpf.hu
mailto:ilona.bajan@tpf.hu


EPRP: kincses bánya

Tippek:
A 2018-as nívódíjas projekttől

A 2019-es nívódíjas projekttől

Nívódíjas projektek ismertetése
Interjúk - bemutatkozások

Jó gyakorlatok 
megvalósult projektek közül

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Oi8UQkUmAC0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vBBcx6tSazk
https://tka.hu/tudastar/148/nivodijasok
https://tka.hu/videok


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


