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0. A PROGRAM ÖSSZEFOGLALÁSA 

A program címe:  Oktatás és Ösztöndíjak Program 

Programterület(ek): A. Program: Oktatás és ösztöndíjak 

Támogatási 

területek:  

 PA03 Oktatás, ösztöndíjak, gyakornoki képzések és fiatal 

vállalkozók 

Az Együttműködési  

Megállapodás 

különös 

rendelkezései:   

A programnak elő kell segítenie az intézményi együttműködést és 

a kapacitásépítést. 

A programnak foglalkoznia kell az esélyteremtő oktatással és 

hozzá kell járulnia a hátrányos helyzetű csoportok, beleértve a 

roma lakosság helyzetének javításához. 

A programnak foglalkoznia kell a demokráciával és az 

állampolgári ismeretek oktatásával, valamint a kapcsolódó 

témákkal. 

Program 

támogatási összeg: 

Összesen 

EGT Alap  

Norvég Alap 

€ 5 294 118 

€ 4 500 000 

€ 0  

Program Operátor:    Tempus Közalapítvány 

A program donor 

partnerei: 

Felsőoktatásban Való Nemzetközi Együttműködésért és 

Minőségfejlesztésért Felelős Norvég Ügynökség (DIKU) 

(Norvégia) 

 Izlandi Kutatóközpont (RANNIS) (Izland)  

 Nemzetközi Oktatási Ügyekért Felelős Nemzeti Ügynökség, 

Liechtenstein (AIBA) (Liechtenstein) 

További program 

partner(ek): 

Nincsen 

Nemzetközi partner 

szervezet: 

Nincsen 

 

Az Oktatás és Ösztöndíjak Program elsődleges célja az emberi erőforrás és a tudásbázis 

fejlesztése Magyarországon. A program az EGT Alap átfogó célkitűzéseinek 

megvalósításához fog hozzájárulni azzal, hogy a gazdasági és társadalmi 

egyenlőtlenségeket csökkenti az Európai Gazdasági Térségben, valamint erősíti 

Magyarország kapcsolatait Izlanddal, Norvégiával és Lichtensteinnel. Teszi ezt egyrészt 

felsőoktatási intézményi együttműködések, másrészt pedig olyan szakképzési projektek 

finanszírozásával, amelyek figyelembe veszik az Együttműködési Megállapodásban 

megjelölt különös rendelkezéseket és így elősegítik a) az intézményi együttműködést és 

kapacitásépítést, b)  az esélyteremtő oktatást, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 
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csoportok, köztük a roma lakosság helyzetének javítását és c) a demokrácia, az 

állampolgársági ismeretek és a kapcsolódó témák oktatását. 

A program két fő eredményhez, illetve egy kétoldalú (bilaterális) eredményhez szeretne 

hozzájárulni, melyek a következők: (1)  a szakképzésben részt vevő tanulók és tanárok, 

beleértve a roma és más hátrányos helyzetű csoportok képességeinek és 

kompetenciáinak fejlődése (2)  a felsőoktatási intézményi együttműködés erősödése, 

különös tekintettel az oktatás innovációjára és (3) fokozott együttműködés a program 

kedvezményezett és donor országai között (kétoldalú eredmény). 

Az eredmények nyílt pályázati felhívásokon keresztül valósulnak meg. 

A program a nemzeti és uniós szintű stratégiai szakpolitikai dokumentumokban 

meghatározott szükségletekre és ajánlásokra reflektál, különös tekintettel az Európai 

Bizottság 2020. évi országspecifikus ajánlásaira.   

Az Alap fedezni fogja a donor országokkal való nemzetközi együttműködés azon igényeit 

(pénzügyi és tevékenységi szempontból egyaránt), amire a hazai vagy Erasmus+ források 

nem elegendőek.  

 

2. A PROGRAM LEÍRÁSA ÉS INDOKLÁSA 

2.1 A program által kezelt szükségletek és kihívások 

  

2.1.1 Szükségletek és kihívások 

A magyar felsőoktatási és szakképzési szakpolitikában az elmúlt évek fő célja a jövő 

kihívásaihoz jobban illeszkedő oktatási rendszer megteremtése volt. 

Felsőoktatás. Magyarország 2016-ban új menetrendet dolgozott ki a felsőoktatás 

fejlesztésére 2030-ig,[1] “Fokozatváltás a felsőoktatásban”[2] címen. A stratégia célja a 

felsőoktatási rendszer átalakítása a teljesítmény, a verseny és a minőség fokozottabb 

hangsúlyozása által, annak érdekében, hogy a gyorsan változó társadalmak és a tudásalapú 

munkaerőpiac igényeinek megfelelő felsőfokú oktatást biztosítson. A stratégia egyik 

kulcsfontosságú célja a hallgatók teljesítményének jobb támogatása. Ez magában foglalja 

például a hallgatói lemorzsolódás csökkentését, a hátrányos helyzetű csoportokból 

származó hallgatók – beleértve a roma közösséghez tartozó hallgatók – hozzáférésének és 

esélyegyenlőségének javítását, a hallgatók munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését, 

valamint az élethosszig tartó tanulást, a versenyképesebb diplomákat és a nemzetköziesítés 

fokozottabb megjelenését. A tanítás módszertanát korszerűsíteni, az oktatók pedagógiai 

tudását bővíteni szükséges. Az intenzívebb tanulási élmények és a gyakorlati készségekre, 

a projekt- és eredményorientált megközelítésre helyezett nagyobb hangsúly által a 

hallgatókat arra szükséges ösztönözni, hogy proaktívabbá és önállóbbakká váljanak, a 

munkaerőpiac igényeivel összhangban. Ösztönözni kell az online kurzusokra és a virtuális 

együttműködési felületekre épülő ún. vegyes tanulás (blended learning) fejlesztését. 

[1] https://2015-

2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBr

owse 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=hu-hu&rs=hu-hu&wopisrc=https%3A%2F%2Ftempustka.sharepoint.com%2Fsites%2FFelsoktatsiIgazgatsg-EGT_Discussion_paper_fordtsa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd120728a9b834faabae136e148147554&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-10588&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F632130261%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Ftempustka.sharepoint.com%252Fsites%252FFelsoktatsiIgazgatsg-EGT_Discussion_paper_fordtsa%252FMegosztott%2520dokumentumok%252FEGT_Discussion_paper_ford%25C3%25ADt%25C3%25A1sa%252FDiscussion_Paper_Stakeholder_meeting0602.docx%26fileId%3DD120728A-9B83-4FAA-BAE1-36E148147554%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D1622641003482%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D10588%26locale%3Dhu-hu%26theme%3Ddefault%26version%3D21042101600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1622737762490%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.chiclet&wdhostclicktime=1622737762341&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=362ffd29-088f-439d-a0ae-c49f46fdeb60&usid=362ffd29-088f-439d-a0ae-c49f46fdeb60&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
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[2] Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016 (kormany.hu) 

 

 Szakképzés. A szakképzéssel kapcsolatos magyar szakpolitika célja a negyedik ipari 

forradalommal összefüggő, folyamatos technológiai és társadalmi változásoknak 

megfelelő szakképzés biztosítása. A kormány 2019. március 28-án fogadta el a Szakképzés 

4.0 című középtávú stratégiát, és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 2020. 

január 1-jén lépett hatályba. Ennek fő célkitűzései közé tartozik, hogy támogassa a 

tanulókat az iskolarendszerű szakképzési programok elvégzésében, és ezáltal egy olyan 

életpálya iránti elköteleződésben, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes munkába állást, 

valamint további cél a munkaerőpiac követelményeinek és a XXI. század technikai 

kihívásainak megfelelő magas szintű szakképzés biztosítása. A reformok célja, hogy a 

szakképzésben oktatók naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a minőségi képzés 

biztosítása érdekében, összhangban az egyes szakterületeken megvalósuló technológiai 

fejlődéssel. Ösztönözni kell a legmodernebb technológiára és a digitális tantervekre épülő 

ún. vegyes tanulást (blended learning). 

A tanulók szakképzés iránti érdeklődésének felkeltése és megtartása érdekében biztosítani 

kell a képesítés megszerzéséhez vezető rugalmas tanulmányi utakat. A képesítéseket a 

tanulási eredmények alapján határozzák meg. A 2020/2021-es tanévtől a tanulók 

szektorális ismereteket adó alapképzés után után választanak szakmát. Az állam ingyen 

biztosítja a szakmajegyzékben szereplő két alapszakma és egy szakképzési részképesítés 

megszerzését. A stratégia emellett a felnőtt lakosság továbbképzését is támogatja az 

idősebb tanulók számára biztosított rugalmas tanulási lehetőségek által. 

A szakpolitika foglalkozik a korai iskolaelhagyás kérdésével is, amely különösen magas a 

roma hallgatók körében, és ezt a tendenciát a koronavírus-járvány csak felerősítette. Új 

rendszer lett bevezetve a korai iskolaelhagyás csökkentésére, amely lehetőséget nyújt a 

hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. Mindez összhangban van az Európai Tanács 

2019-ben megfogalmazott ajánlásaival, amelyek szerint Magyarország “folytassa a 

legkiszolgáltatottabb csoportok munkaerőpiaci integrációját, különösen továbbképzés 

révén”, illetve “javítsa az oktatási eredményeket, és növelje a hátrányos helyzetű 

csoportok, különösen a romák részvételét a minőségi többségi oktatásban”. 

Hátrányos helyzetű csoportok, beleértve a roma tanulókat. Magyarországon a 

hátrányos helyzetű csoportok, köztük a roma tanulók magas színvonalú oktatáshoz való 

hozzáférése továbbra is kihívást jelent. A roma népesség csupán 1%-a rendelkezik 

felsőfokú végzettséggel.[1] A 16 és 24 év közötti romák 51%-a nem vesz részt oktatásban, 

foglalkoztatásban vagy képzésben, és a magyarországi romák 68%-a korai 

iskolaelhagyó.[2] Ezenkívül, a hátrányos helyzetű csoportokat – beleértve a roma 

népességet is – aránytalanul érintette a koronavírus-járvány. A digitális technológiához és 

az internethez való korlátozottabb hozzáférés, valamint az alacsonyabb digitális írástudás 

jelentette kihívások megnehezítik a tantermen kívüli digitalis oktatásban és a távoktatásban 

való részvételüket, az ilyen tanulók esetében nagyobb a kockázata, hogy a világjárvány 

idején lemorzsolódnak, ami hozzájárul az amúgy is magas lemorzsolódási arányhoz.[3] A 

romák számára kevesebb munkalehetőség is adódik, mint a nem romák számára, amelyet 

a diszkrimináció és a foglalkoztatáshoz való hozzáférés egyéb akadályai súlyosbítanak. A 

romáknak átlagosan mindössze 49%-a végez fizetett munkát. A roma népességnek a 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=hu-hu&rs=hu-hu&wopisrc=https%3A%2F%2Ftempustka.sharepoint.com%2Fsites%2FFelsoktatsiIgazgatsg-EGT_Discussion_paper_fordtsa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd120728a9b834faabae136e148147554&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-10588&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F632130261%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Ftempustka.sharepoint.com%252Fsites%252FFelsoktatsiIgazgatsg-EGT_Discussion_paper_fordtsa%252FMegosztott%2520dokumentumok%252FEGT_Discussion_paper_ford%25C3%25ADt%25C3%25A1sa%252FDiscussion_Paper_Stakeholder_meeting0602.docx%26fileId%3DD120728A-9B83-4FAA-BAE1-36E148147554%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D1622641003482%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D10588%26locale%3Dhu-hu%26theme%3Ddefault%26version%3D21042101600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1622737762490%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.chiclet&wdhostclicktime=1622737762341&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=362ffd29-088f-439d-a0ae-c49f46fdeb60&usid=362ffd29-088f-439d-a0ae-c49f46fdeb60&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2
https://2015-2019.kormany.hu/download/9/19/d1000/Hungarian%20Higher%20Education%20Mid-Term%20Policy%20Strategy%20-%20Action%20Plan%202016-2020.pdf
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minőségi oktatáshoz való korlátozott hozzáférése és az alacsonyabb tanulási eredményeik, 

valamint az oktatásban való alacsony részvételi arányuk és a foglalkoztatáshoz való 

hozzáférés terén jelentkező kihívások következtében a szakképzési lehetőségek rendkívül 

fontosak a romák oktatási és foglalkoztatási eredményeinek javításához. A felsőoktatáshoz 

való hozzáférés támogatása is hozzájárul a sztereotípiák elleni küzdelemhez, valamint 

javítja a romák társadalmi befogadásának eredményeit. 

[1] Hungary-country-profile-2015 (oecd.org), p. 6. 

[2] Second European Union Minorities and Discrimination Survey – Roma – Selected 

Findings (2016). https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-

minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf 

[3] Roma in the COVID-19 crisis - An early warning from six EU Member States.pdf 

(reliefweb.int) 

 

Demokráciára és állampolgárságra nevelés. Az állampolgári nevelés célja a fiatalok 

azon képességének növelése, hogy aktívan részt vegyenek a társadalmi és politikai életben, 

és ezáltal a társadalmi befogadás és a demokratikus részvétel elősegítése. Az állampolgári 

kompetenciák megkövetelik az alapvető demokratikus fogalmak megértését, ideértve azt, 

hogy a társadalom miként működik, valamint olyan készségeket, mint a kritikus 

gondolkodás, a kommunikáció és a hajlandóság a konstruktív részvételre a nyilvános 

térben. 

  

A program által érintett horizontális szakpolitikai kérdések. A projektek keretében 

megvalósuló együttműködés lehetséges területei közé tartoznak azok a témák, amelyek a 

felsőoktatás és a szakképzés megújítását érintik, például: 

1. Az oktatás nemzetköziesítése külföldi partnerekkel való együttműködés által, 

2. Az oktatás digitalizációja, beleértve az összekapcsolt adatrendszerek fejlesztését, 

az automatikus elismerést és a papír nélküli mobilitást, 

3. A tanulási és tanítási módszerek fejlesztése és korszerűsítése, ideértve a vegyes 

tanulás (blended learning) és a hibrid mobilitás bevezetését, valamint a 

tanári/oktatói, a munkatársi és a tanulói készségek fejlesztését, 

4. A tantervek korszerűsítése, 

5. Az oktatási és képzési programok munkaerőpiaci relevanciájának növelése, 

6. A társadalmi mobilitás támogatása a kiszolgáltatott csoportok és a kisebbségek, 

különösen a romák befogadásának fokozásával. Például az oktatáshoz való 

hozzáférés növelése, az iskolai végzettség emelése (különösen a középfokú 

oktatásban, a szakképzésben és a felsőoktatásban), a lemorzsolódás csökkentése és 

a diszkrimináció kezelése. 

A horizontális szakpolitikai kérdések mellett a program azokat a projekteket fogja 

prioritásként kezelni, amelyek a program két speciális tematikus problémakörével 

foglalkoznak: a) esélyteremtő oktatás, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportok 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=hu-hu&rs=hu-hu&wopisrc=https%3A%2F%2Ftempustka.sharepoint.com%2Fsites%2FFelsoktatsiIgazgatsg-EGT_Discussion_paper_fordtsa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd120728a9b834faabae136e148147554&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-10588&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F632130261%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Ftempustka.sharepoint.com%252Fsites%252FFelsoktatsiIgazgatsg-EGT_Discussion_paper_fordtsa%252FMegosztott%2520dokumentumok%252FEGT_Discussion_paper_ford%25C3%25ADt%25C3%25A1sa%252FDiscussion_Paper_Stakeholder_meeting0602.docx%26fileId%3DD120728A-9B83-4FAA-BAE1-36E148147554%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D1622641003482%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D10588%26locale%3Dhu-hu%26theme%3Ddefault%26version%3D21042101600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1622737762490%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.chiclet&wdhostclicktime=1622737762341&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=362ffd29-088f-439d-a0ae-c49f46fdeb60&usid=362ffd29-088f-439d-a0ae-c49f46fdeb60&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://www.oecd.org/education/Hungary-Profile.pdf
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=hu-hu&rs=hu-hu&wopisrc=https%3A%2F%2Ftempustka.sharepoint.com%2Fsites%2FFelsoktatsiIgazgatsg-EGT_Discussion_paper_fordtsa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd120728a9b834faabae136e148147554&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-10588&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F632130261%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Ftempustka.sharepoint.com%252Fsites%252FFelsoktatsiIgazgatsg-EGT_Discussion_paper_fordtsa%252FMegosztott%2520dokumentumok%252FEGT_Discussion_paper_ford%25C3%25ADt%25C3%25A1sa%252FDiscussion_Paper_Stakeholder_meeting0602.docx%26fileId%3DD120728A-9B83-4FAA-BAE1-36E148147554%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D1622641003482%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D10588%26locale%3Dhu-hu%26theme%3Ddefault%26version%3D21042101600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1622737762490%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.chiclet&wdhostclicktime=1622737762341&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=362ffd29-088f-439d-a0ae-c49f46fdeb60&usid=362ffd29-088f-439d-a0ae-c49f46fdeb60&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2
https://efta.sharepoint.com/sites/FMOHungaryProgrammeDevelopment/Shared%20Documents/Education%20and%20Scholarships/Concept%20note%20development/Second%20European%20Union%20Minorities%20and%20Discrimination%20Survey%20%E2%80%93%20Roma%20%E2%80%93%20Selected%20Findings%20(2016).%20https:/fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://efta.sharepoint.com/sites/FMOHungaryProgrammeDevelopment/Shared%20Documents/Education%20and%20Scholarships/Concept%20note%20development/Second%20European%20Union%20Minorities%20and%20Discrimination%20Survey%20%E2%80%93%20Roma%20%E2%80%93%20Selected%20Findings%20(2016).%20https:/fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=hu-hu&rs=hu-hu&wopisrc=https%3A%2F%2Ftempustka.sharepoint.com%2Fsites%2FFelsoktatsiIgazgatsg-EGT_Discussion_paper_fordtsa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd120728a9b834faabae136e148147554&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-10588&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F632130261%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Ftempustka.sharepoint.com%252Fsites%252FFelsoktatsiIgazgatsg-EGT_Discussion_paper_fordtsa%252FMegosztott%2520dokumentumok%252FEGT_Discussion_paper_ford%25C3%25ADt%25C3%25A1sa%252FDiscussion_Paper_Stakeholder_meeting0602.docx%26fileId%3DD120728A-9B83-4FAA-BAE1-36E148147554%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D1622641003482%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D10588%26locale%3Dhu-hu%26theme%3Ddefault%26version%3D21042101600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1622737762490%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.chiclet&wdhostclicktime=1622737762341&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=362ffd29-088f-439d-a0ae-c49f46fdeb60&usid=362ffd29-088f-439d-a0ae-c49f46fdeb60&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref3
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Roma%20in%20the%20COVID-19%20crisis%20-%20An%20early%20warning%20from%20six%20EU%20Member%20States.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Roma%20in%20the%20COVID-19%20crisis%20-%20An%20early%20warning%20from%20six%20EU%20Member%20States.pdf
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helyzetének javítására, beleértve a roma népességet és b) demokrácia és állampolgárság, 

illetve az ehhez kapcsolódó témák. 

  

 A kétoldalú együttműködés a donor országokkal a program fontos célja, és a donor 

országbeli intézmények minden projektben aktív résztvevők lesznek. A program célja a 

strukturált és stratégiai intézményi együttműködés erősítése olyan kétoldalú projektek 

támogatása által, amelyek a fent felsorolt egy vagy több alapvető szakpolitikai kérdésre 

összpontosítanak. 

 

2.1.2  Forráshiányhoz kapcsolódó kiegészítő finanszírozás 

 Az Erasmus+ programon kívül csak az EGT támogatás kerete biztosít célzott és 

személyre szabott lehetőségeket az intézmények számára. A 2014-2021-es pénzügyi 

mechanizmusok keretein belül megvalósuló, reálisan megtervezett EGT oktatási és 

ösztöndíjprogram célja, hogy növelje a donor országok és a magyar intézmények közötti 

együttműködéseket. A programok egyik fő célja olyan fenntartható, hosszú távú 

együttműködések megalapozása, amelyek mind az intézmények, mind pedig általában a 

magyar oktatás valós szükségleteire adnak választ. 

2.1.3  Az Együttműködési Megállapodás különös rendelkezései: 

A program az Együttműködési Megállapodással összhangban kezeli a különös 

rendelkezéseket: 

 A programnak hangsúlyt kell fektetnie az intézményi együttműködésre és a 

kapacitás építésre 

Ezt a 2. eredmény, vagyis a felsőoktatási intézményi együttműködés erősödése különös 

tekintettel az oktatás innovációjára célozza a donor országok partnereivel együttműködve. 

 A programnak foglalkoznia kell az esélyteremtő oktatással, és hozzá kell hogy 

járuljon a hátrányos helyzetű csoportok, köztük a roma lakosság helyzetének 

javításához. 

 A programnak foglalkoznia kell a demokráciára és állampolgárságra neveléssel, 

valamint a kapcsolódó témákkal. 

 Ez a két téma a program minkét elvárt eredményébe beépül, és a kiválasztási folyamat 

során elsőbbséget élvez (pl. többletpont jár érte a pályázatban, ha ezekkel a kérdésekkel 

foglalkozik). 

 A program célzott pénzügyi támogatást fog nyújtani (pl. kiegészítő támogatással vagy 

magasabb rátákkal) a szociálisan hátrányos helyzetű résztvevők számára.  A szociális 

kiegészítő támogatás minden olyan résztvevő számára elérhető lesz, aki szociálisan vagy 

földrajzilag hátrányos helyzetűnek számít (pl. hátrányos helyzetű régóban él, vagy 

szociális alapon támogatásban részesült). 

 

2.1.4 Közös értékek és alapelvek 
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A programnak meg kell felelnie a Rendelet 1.3 cikkében leírt végrehajtási elveknek. A 

Rendelet 1.3 cikke kiköti, hogy a 2014–2021-es pénzügyi mechanizmus által finanszírozott 

valamennyi programnak és tevékenységnek az emberi méltóság, a szabadság, a 

demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának közös 

értékein kell alapulnia, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is. 

  

A program tervezési szakaszában az oktatás területén érdekelt felek mellett roma, illetve 

roma ügyekkel foglalkozó szervezetekkel is konzultáció zajlik, akiknek az észrevételeit, 

javaslatait figyelembe veszik a programtervezet elkészítésekor. 

  

A program célja a stratégiai oktatási együttműködés növelése, a tapasztalatok megosztása, 

valamint Magyarország és a donor országok közötti fejlesztések elősegítése a donor projekt 

partnerek részvételével. A Program Operátor felelőssége, hogy a végrehajtás során 

elkerülje az összeférhetetlenséget. Mindezt a külső auditorok által hitelesített eljárások és 

a belső rendelkezések biztosítják.   

 

 A projektgazdák felelőssége, hogy biztosítsák az érintett személyekkel szembeni egyenlő 

bánásmódot és az átlátható munkafolyamatokat. 

 

A projektgazdák kiválasztásánál beépítik a jogállamiság, az egyenlő bánásmód és az 

esélyegyenlőség elveit, és a kiválasztási folyamatban előre meghatározott, nyilvános 

értékelési kritériumok biztosítják az átláthatóságot. 

 

A pályázatok értékelését a Program Operátortól független külső szakértők végzik, a 

pályázatok rangsorolása pedig az értékelési szempontokra kapott pontszámok alapján 

történik. A Program Operátor biztosítja, hogy a döntéshozatali folyamatok minden érintett 

fél számára világosak és átláthatóak legyenek. 

  

A Program Operátor köteles arról gondoskodni, hogy a projektek végrehajtása során ne 

sérüljenek az alapelvek, és a projektek úgy valósuljanak meg, ahogy jóváhagyták őket. A 

Program Operátor a végrehajtás időszaka alatt a legszigorúbb etikai normák alkalmazását 

biztosítja, valamint figyelemmel kíséri a projektek előrehaladását, ellenőrzi a kifizetési 

igényeket, ellenőrzi a közbeszerzéseket és kezeli a feltételezett szabálytalanságokat.  A 

főbb dokumentumokat (szerződések, jegyzőkönyvek stb.) meg kell őrizni. 

 

2.2 A program várható eredményei és hozzájárulásuk az Alap általános 

célkitűzéseihez 

 

A jelenlegi kihívások fent említett leírása, az érintett felekkel folytatott konzultáció 

eredménye és a beazonosított szükségletek alapján a Program a következő elemekből fog 

állni: 

2.2.1. 1. eredmény A szakképzésben részt vevő tanulók és tanárok, beleértve a roma 

és más hátrányos helyzetű csoportok képességeinek és kompetenciáinak fejlődése  
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Fontos látni, hogy Magyarországon a szakoktatás és a szakképzés kevésbé vonzó az utóbbi 

időben a fiatalok számára, mint a felsőoktatás. A magyarországi szakoktatásnak és 

szakképzésnek napra késznek kell lennie a jövő munkaerő-piacát alakító folyamatos 

technikai változások terén, és ehhez a szakképző intézményeknek aktívan részt kell 

venniük a digitális átalakulásban. 

A szakképzésben a kiválóság nem érhető el kiváló oktatók és képzők nélkül. A szakoktatók 

és a szakemberek minőségi oktatáshoz való hozzáférését és folyamatos képzését 

pályafutásuk minden szakaszában biztosítani kell. 

Az 1. eredmény ezeket a kérdéseket, valamint a horizontális szakpolitikai kérdések listáján 

szereplőket (lásd  2.1.1. fejezet) fogja megcélozni. A felhívás a szakoktatás és szakképzés 

valamennyi szakterülete és programja előtt nyitott, de a projekteknek a hat horizontális 

szakpolitikai téma közül legalább eggyel foglalkozniuk kell. 

A szakképzésnek befogadónak és magas színvonalúnak kell lennie a szociálisan hátrányos 

helyzetű fiatalok esetében, ideértve a roma fiatalokat is. Az ilyen tanulóknak támogató 

munkakörnyezetre és motiváló tanulási módszerekre van szükségük a lemorzsolódás 

csökkentése és a képesítés megszerzésének előmozdítása érdekében. A program célja, 

hogy segítse a hátrányos helyzetű csoportokat abban, hogy készségeiket olyan szintre 

fejlesszék, ami jó alapot nyújt további szakmai fejlődésükhöz és a munkaerő-piaci 

foglalkoztathatóságuk fejlesztéséhez. Ezenkívül a program célja a szakképzésben részt 

vevő tanulók állampolgári oktatásának javítása, mint pl. az alapvető demokratikus 

fogalmak megértésének, a kritikus gondolkodásnak és a kommunikációnak a fejlesztése. 

A kiválasztási folyamat során plusz pontokat kapnak azok a projektek, melyek a program 

különös rendelkezéseiben szereplő egyik vagy mindkét témával foglalkoznak, 

nevezetesen: a) esélyteremtő oktatás, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportok 

helyzetének javítására, beleértve a roma lakosságot, valamint b) a demokrácia és 

állampolgárság, valamint az ehhez kapcsolódó témák. Az 1. eredmény a nemzetközi 

együttműködési projektek megvalósításán keresztül elősegíti az együttműködést a donor 

országok releváns intézményei és a magyarországi szakképzési intézmények között. A cél 

az, hogy a felsőoktatáshoz viszonyítva erősödjön a nemzetközi együttműködés a 

szakképzésben. Ezért kötelező donor projektpartner részvétele a projektekben. 

A támogatott tevékenységek állhatnak rövid távú fizikai vagy virtuális mobilitásból, 

szakmai és szemléletformáló rendezvényekből, (virtuális) rendezvényekből, például 

oktatók/képzők/tanárok számára rendezett workshopokból és képzésekből, szakmai 

tanulmányutakból és munkahelyi tapasztalatcserét segítő eseményekből (job shadowing). 

A projektjavaslatok foglalkozhatnak például a hátrányos helyzetű csoportok oktatásának 

és tanulásának esélyteremtő módszertanával, ideértve a digitális készségek fejlesztését. 

Az intézményi együttműködési projektek nemzetközi dimenziót nyitnak a résztvevő 

intézmények számára, alkalmasabbá teszik őket arra, hogy olyan új, innovatív módszereket 

kínáljanak, amelyek jobban megfelelnek az egyes tanulók igényeinek, és fejlesztik a 

tanárokat. 

1. kimenet: Munkatársi és tanulói mobilitás támogatása a szakképzésben 
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Ez a kimenet a tanulók és a munkatársak cseréjére összpontosít Magyarország és a donor 

államok között. 

2. kimenet: A szakképzés minőségének javítása 

Ez az eredmény a tanításban résztvevő munkatársak képzésére, a szakoktatásban és 

szakképzésben esélyteremtő / digitalizált / nemzetköziesített tanítási modellek és 

módszerek kidolgozására, valamint a szakképzés továbbfejlesztett típusait népszerűsítő 

eseményekre összpontosít, ami a szakképzésbe beiratkozott tanulók számának növekedését 

eredményezi (a tanulók létszámának nemek szerinti és romaként való önmeghatározásuk 

szerinti mutatóival). 

Célcsoportok: szakképzési intézmények, tanár(tovább)képző intézmények, roma és roma 

ügyekkel foglalkozó szervezetek, valamint a szakoktatás, szakképzés és társadalmi 

befogadás témakörében aktív szervezetek. Végső kedvezményezettek lehetnek a 

szakképzés tanulói, oktatói, képzői, szaktanárai és más munkatársak. Közvetett 

célcsoportok:  (hátrányos helyzetű célcsoportokkal, digitális innovációkkal foglalkozó) 

speciális szervezetek. 
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Kérdések az érintettekkel folytatott konzultációhoz: 

Kérdéskörök megvitatása 

1. Koncepció relevancia - szükséglet és kihívások  

a. Saját tapasztalatai szerint mik a hazai szakoktatás és szakképzéshez 

kapcsolódó aktuális szakpolitikai kihívások? 

b. Mennyire tartja relevánsnak a koncepcióban leírt szükségleteket, 

kihívásokat, a felsorolt tematikus pontokat? 

i. Oktatás nemzetköziesítése, szakmai együttműködés fokozása külföldi 

partnerekkel 

ii. Oktatás digitalizációja, adatrendszerek közötti kapcsolatok, automatikus 

elismerés, papírmentes mobilitás 

iii. Oktatási és tanulási módszerek fejlesztése, részben fizikai, részben virtuális 

mobilitások bevezetése, oktatói és tanulói készségek fejlesztése 

iv. Tantervek modernizációja 

v. Oktatási programok munkaerőpiaci relevanciájának fejlesztése 

vi. Társadalmi mobilitás támogatása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

különösen a roma kisebbség bevonásával pl. lemorzsolódás csökkentése, diszkrimináció 

elkerülése 

c. Van-e hiányzó szakpolitikai elem? 

d. Van-e olyan szakpolitikai témakör, amit kizárna a jelenlegi koncepióból? 

Ha igen, miért? 

e. Mi lehet a hozzáadott értéke az EGT Oktatás és Ösztöndíjak támogatásnak 

a képviselt szervezet szempontjából? 

2. Javasolt célok, eredmények, tevékenységek 

a. Mi a véleménye a javasolt tematikus fókuszról (esélyteremtés)? 

b. Annak érdekében, hogy a megjelölt célok meg tudjanak valósulni, milyen 

tevékenységeket kellene támogatni a projektek keretében? 

c. Elvezethetnek-e a javasolt tevékenységek a célokhoz? 

d. Milyen kockázatokat lát a projektek tervezésében és megvalósításában? 

3. Pályázati paraméterek - célcsoport, határidők, támogatási volumen 

a. A javasolt elnyerhető támogatási összeg volumene megfelelő-e? 

b. Mi a véleménye az előzetesen megfogalmazott pályázati célcsoportról? 

c. Van olyan egyéb célcsoport, akinek a bevonása hozzájárulhat a célok 

eléréséhez, de nincsen felsorolva? 

d. A programtervezet megfelelő lehetőségeket biztosít-e a sérülékeny csoportok, 

köztük a roma népesség szempontjainak érvényesítésére? 
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e. Mi a véleménye a bevonható partnerek köréről? 

  

2.2.2 2. eredmény A felsőoktatási intézményi együttműködés erősödése különös 

tekintettel az oktatás innovációjára 

 A technológiai változások és a globalizáció jelenlegi korszakában fontos, hogy a 

felsőoktatási intézmények megfeleljenek a jövő kihívásainak.  A munkahelyek jellege 

gyorsan változik, és az embereknek új készségeket kell elsajátítaniuk karrierjük során. 

Ahhoz, hogy meg tudjanak felelni ennek a kihívásnak, a felsőoktatási intézményeknek 

újítaniuk kell az oktatás terén, és fejleszteniük kell a tanterveiket, módszertanaikat és 

különösen a digitális eljárásokat és tanári készségeket kell javítaniuk. Az elmúlt években 

bővültek a digitalizált és a vegyes (blended) tanulási környezetek, ami a Covid-19 

járványhelyzetben még inkább felgyorsult. 

A 2. eredmény a magyar és donor felsőoktatási intézmények és egyéb partnerek közös 

projektjeit támogatja: a jelenlegi eredmény célkitűzésének elérése érdekében széles körű 

intézményi tevékenységek valósíthatók meg. A tevékenység lehet fizikai vagy virtuális 

peer-learning tevékenység és mobilitás, amelynek célja modulok, közös programok, 

mobilitási ablakok tervezése és tesztelése, jobshadowing, hálózatépítés, releváns 

eseményeken való részvétel, vegyes (blended) téli vagy nyári tanfolyamok, szemináriumok 

szervezése stb. A projektek célja lehet a felsőoktatási intézményben dolgozó oktatási 

szakemberek kompetenciáinak és készségeinek fejlesztése, különös tekintettel az 

esélyteremtő megközelítések támogatására, a roma diákokkal való együttműködésre. 

 A pályázatban plusz pont jár annak, aki beépíti a) az esélyteremtő oktatást (pl. romák) 

és/vagy b) a demokrácia és az állampolgári ismeretek oktatásának szempontjait. A 

projektek bármely tudományághoz kapcsolódhatnak vagy akár tudományágakon átívelőek 

is lehetnek. A multidiszciplináris vagy diszciplínákon átívelő modulok további pontokat 

kapnak a pályázat értékelésében.  

Magyar felsőoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot.A projektben kötelező donor 

projekt partner részvétele.  A finanszírozási időszak végén azok a projektek, amelyek jó 

zöld gyakorlatokat valósítottak meg, zöld kiválósági díjat kapnak.  

 1. kimenet:  Az oktatás innovációját elősegítő közös projektek 

Ebben a kimenetben a projekttevékenységeknek új szellemi termékek (például közös 

tantervek, tanulási alapanyagok stb.) kifejlesztéséhez kell vezetniük, amelyek segítenek új 

módszerek / modulok létrehozásában. A módszereket/modulokat a pályázó intézmények 

tesztelhetik.  

Célcsoport: A fő célcsoport a magyar felsőoktatási intézmények, valamint a donor 

országokba tartozó, speciális profillal rendelkező gazdasági/szakmai/regionális partnereik 

lesznek.  A végső kedvezményezettek a felsőoktatási polgárok lesznek (személyzet, 

tanárok, hallgatók), a közvetett célcsoportok pedig a karok és tanszékek, az oktatási és 

igazgatási egységek, a hallgatók, a doktoranduszok és a posztdoktori ösztöndíjasok, (a 

veszélyeztetett célcsoportokkal, köztük a romákkal stb. dolgozó) szervezetek tagjai. 
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 Kérdések az érintettekkel folytatott konzultációhoz: 

Kérdéskörök megvitatása 

1. Koncepció relevancia - szükséglet és kihívások  

a. Saját tapasztalatai szerint mik a hazai felsőoktatáshoz kapcsolódó aktuális 

szakpolitikai kihívások? 

b. Mennyire tartja relevánsnak a koncepcióban leírt szükségleteket, 

kihívásokat, a felsorolt tematikus pontokat? 

i. Oktatás nemzetköziesítése, szakmai együttműködés fokozása külföldi 

partnerekkel 

ii. Oktatás digitalizációja, adatrendszerek közötti kapcsolatok, automatikus 

elismerés, papírmentes mobilitás 

iii. Oktatási és tanulási módszerek fejlesztése, részben fizikai, részben virtuális 

mobilitások bevezetése, oktatói és tanulói készségek fejlesztése 

iv. Tantervek modernizációja 

v. Oktatási programok munkaerőpiaci relevanciájának fejlesztése 

vi. Társadalmi mobilitás támogatása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

különösen a roma kisebbség bevonásával pl. Lemorzsolódás csökkentése, diszkrimináció 

elkerülése 

c. Van-e hiányzó szakpolitikai elem? 

d. Van-e olyan szakpolitikai témakör, amit kizárna a jelenlegi koncepióból? 

Ha igen, miért? 

e. Mi lehet a hozzáadott értéke az EGT Oktatás és Ösztöndíjak támogatásnak 

a képviselt szervezet szempontjából? 

2. Javasolt célok, eredmények, tevékenységek 

a. Mi a véleménye a javasolt tematikus fókuszról (innováció az oktatásban)? 

b. Annak érdekében, hogy a megjelölt célok meg tudjanak valósulni, milyen 

tevékenységeket kellene támogatni a projektek keretében? 

c. Elvezethetnek-e a javasolt tevékenységek a célokhoz? 

d. Milyen kockázatokat lát a projektek tervezésében és megvalósításában? 

3. Pályázati paraméterek - célcsoport, határidők, támogatási volumen 

a. A javasolt elnyerhető támogatási összeg volumene megfelelő-e? 

b. Mi a véleménye az előzetesen megfogalmazott pályázati célcsoportról? 

c. Van olyan egyéb célcsoport, akinek a bevonása hozzájárulhat a célok 

eléréséhez, de nincsen felsorolva? 

d. A programtervezet megfelelő lehetőségeket biztosít-e a sérülékeny csoportok, 

köztük a roma népesség szempontjainak érvényesítésére? 
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e. Mi a véleménye a bevonható partnerek köréről? 

  

2.2.3. Kétoldalú eredmény: A programban részt vevő kedvezményezett és adományozó 

állami szervezetek/intézmények közötti fokozott együttműködés. 

 Annak érdekében, hogy a projektek megfeleljenek a támogathatósági feltételeknek, 

együttműködést kell kialakítaniuk a donor államok egy vagy több regisztrált 

szervezetével/intézményével. További részletek a kétoldalú megállapodásokról szóló 

fejezetben. 

2.2.4  Elvárt hatás és fenntarthatóság  

A tapasztalatcsere, a társaktól való tanulás (peer-learning) és a közös fejlesztési 

tevékenységek hozzájárulnak az elérendő szinergiákhoz. A romákra, a társadalmilag-

gazdaságilag hátrányos helyzetűekre és más alulreprezentált tanulókra összpontosító, a 

befogadásra irányuló kiemelt projektek szemléletet formálnak. A felsőoktatási intézmény 

partnereivel való együttműködés célja, hogy megtalálja a módját annak, hogy a hátrányos 

helyzetű tanulókat olyan ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal vértezzék fel, 

amelyek megkönnyíti a munkaerőpiacra való belépésüket. A program támogatja a 

stratégiai partnerségek kialakítását, amelyek hosszú távú és szorosabb együttműködéshez 

vezethetnek, a közös projektek pedig kettős és közös diploma programhoz vezethetnek. 

3.  PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  

 A program megvalósításának módja:  

  

 

Eredmény   

  

 A felhívások 

száma és 

elnevezése 

 Min/max  

pályázható 

összeg 

 

 Tervezett 

támogatás 

(€)  

 

 Projekt 

támogatási 

arány (%) 
Támogatható 

pályázók 

Támogatható 

partnerek 

Felhívások 

 
Eredmény 

1 

 

Felhívás 1 (a 

felhívás nyitott 

amíg 

rendelkezésre 

állnak források: 

a szakképzésben 

részt vevő 

tanulók és 

tanárok, 

beleértve a roma 

és más hátrányos 

helyzetű 

csoportok  

képességeinek és 

kompetenciáinak 

fejlődése 

€ 15 000 – 

200 000 

 

€ 705 882 100%  Magyar 

szakképzési 

intézmények 

Bármely jogi 

személyként bejegyzett 

szervezet 

Magyarországon vagy 

a donor országokban. 

  

Liechtensteinnel külön 

együttműködési 

megállapodást kötött 

svájci intézmények. 

Eredmény 

2 

 

 Felhívás 2 (a 

felhívás nyitott 

amíg 

rendelkezésre 

állnak források): 
a felsőoktatási 

intézményi 

együttműködés 

€ 30 000 – 

400 000 

 

€ 4 058 825 100%  Magyar 

felsőoktatási 

intézmények 

Felsőoktatási 

intézmények, 

közintézmények/állami 

intézmények, 

vállalkozások, hazai 

vagy a donor országok 

szervezetei. Svájci 

egyetemek 
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erősödése 

különös 

tekintettel az 

oktatás 

innovációjára 

liechtensteini 

állampolgárságú 

hallgatói és 

munkatársai  

 
* Beleértve a nemzeti társfinanszírozást. 

A szabályzat 8.4 cikkével összhangban az Oktatási programok útmutatójában (Guideline for 

Educational programmes) és/vagy az Erasmus+ Program útmutatójában (Erasmus+ Programme 

Guide) szereplő egységköltség-támogatások alapértelmezett skálájának megfelelően kell alakítani 

a projekttámogatásokat, amely időről időre felülvizsgálható.  

Virtuális mobilitási időszakok esetében a résztvevők csökkentett támogatásban részesülhetnek. A 

további rendelkezéseket és gyakorlati kérdéseket a felhívás fogja tartalmazni. 



 

 

 

Várható eredmények és indikátorok  

  Leírás Indikátorok   Kiindulási 

pont 

Célkitűzés 

KONKRÉT 

CÉL 

 Emberi erőforrás és a tudásbázis 

fejlesztése 
 0  

Eredmény 1 

 

 A szakképzésben részt vevő tanulók 

és oktatók, képzők, beleértve a roma 

és más hátrányos helyzetű csoportok  

képességeinek és kompetenciáinak 

fejlődése 

Készség- és kompetenciafejlődésről beszámoló résztvevő 

munkatársak aránya (nem és állam (HU/donor ország) 

szerinti bontásban) 

0  

Készség- és kompetenciafejlődésrőlbeszámoló résztvevő 

hallgatók aránya (nem, roma és állam (HU/donor ország) 

szerinti bontásban)    

  

Új tanítási modelleket vagy módszereket alkalmazó 

intézmények száma (állam (HU/donor ország) szerinti 

bontásban)    

  

Kimenet 1 Szakképzési mobilitásban résztvevő 

támogatott hallgatók és munkatársak 

 A mobilitásban résztvevő magyar és donor országok 

hallgatóinak/tanulóinak száma 

 

  

A mobilitásban résztvevő magyar és donor országok 

munkatársainak száma 
  

Kimenet 2 

 

A szakképzés minőségének fejlesztése Képzésben részt vett oktatók/képzők    

Az esélyteremtést vagy digitalizációt vagy 

nemzetköziesítést elősegítő, újonnan megtervezett 

szakképzési modellek vagy módszerek száma  

0  

Eredmény 2 

 

Felsőoktatási intézményi 

együttműködés erősödése különös 

tekintettel az oktatás innovációjára 

 Az intézményi együttműködéssel való elégedettség 

mértéke  
0  

Azon intézmények száma, ahol esélyteremtő oktatást, 

köztük a romák befogadását segítő új módszereket 

teszteltek/kísérleti projektek valósultak meg  

  

Azon intézmények száma, ahol tesztelték az 

állampolgársági és demokráciai ismeretek oktatásának új 

moduljait vagy programjait, kísérleti programok 

megvalósultak 
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Azon intézmények száma, ahol új multidiszciplináris vagy 

interdiszciplináris programokat vagy modulokat 

teszteltek, kísérleti programok megvalósultak 

  

Kimenet 2.1 

 

Az oktatás innovációját elősegítő közös 

projektek és  esélyteremtés 

 

A társaktól való tanulást (peer learning activity-t) lehetővé 

tevő események száma (műhelymunkák, szemináriumok, 

kerekasztal beszélgetések, stb.) 

0  

A társaktól való tanulást (peer learning activity-t) lehetővé 

tevő eseményeken résztvevők száma 

  

Az intézményi együttműködési projektek szellemi 

termékeinek száma (közös tanterv, tanulási alapanyagok, 

stb.) 

  

Az esélyteremtő oktatást (köztük a romák befogadását) 

segítő, újonnan kifejlesztett  módszerek száma  

  

 Az állampolgársági és demokráciai ismeretek oktatására 

kifejlesztett új programok és modulok száma  

  

 Az újonnan kidolgozott multidiszciplináris vagy 

interdiszciplináris programok vagy modulok száma 

  

 Kétoldalú 

eredmény 
Fokozott együttműködés a program 

kedvezményezett és donor országai 

között 

 

A partnerséggel való elégedettség mértéke 

 

  

A bizalom szintje az együttműködő szervezetek között 

Magyarországon és a donor országokban  

  

Azon együttműködő szervezetek aránya, akik a kétoldalú 

partnerség során megszerzett ismereteket alkalmazzák  

  

A jövőbeni együttműködési megállapodásokra vonatkozó 

szándéknyilatkozatok száma 

  

Kétoldalú 

kimenet 
Támogatott kétoldalú partnerségek  A donor partnert bevonó együttműködési projektek száma   

 


