Erasmus+ KA2 stratégiai partnerségi pályázattípus
A COVID19-HELYZET NYOMÁN LÉTREHOZOTT KÖZNEVELÉSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK –
KA226-SCH, KA227-SCH

Őszi, rendkívüli felhívás – köznevelési szektoros
beszélgetés a pályázatíró webináriumon
2020. szeptember 22.

A COVID19-HELYZET NYOMÁN LÉTREHOZOTT KÖZNEVELÉSI
STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK – két fő tartalmi fókusz (prioritás)
KA226-SCH, KA227-SCH

–

1. A digitális oktatásra való felkészültséget támogató
partnerségek a köznevelés területén: KA226-SCH
– digitális átállás segítése
– esélyegyenlőség biztosítása

2. A kreativitást támogató partnerségek a köznevelés területén:
KA227-SCH
– a kreativitást, kritikus gondolkodást, kezdeményezőkészséget, a
korábban ismeretlen helyzetek, társadalmi kihívások megoldására
irányuló kompetenciák kifejlődésének segítése
– az európai kulturális tudatosság megerősödésének, a társadalmi
befogadás és a kultúrák közti párbeszéd támogatása
– kultúra-kreativitás komponens!
– kulturális és kreatív ágazatok helyreállásához hozzájárulás

KA2 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK – két fő típus

1. jó gyakorlatok cseréjét célzó projektek
kölcsönös egymástól tanulás nemzetközi szinten, bevált gyakorlatok
(módszerek, gyakorlatok stb.) cseréje; hálózatok létrehozása/megerősítése;
nemzetközi kapacitás növelése
→ itt is kell, hogy legyen valami konkrét, megfogható kimenet, pl. összegző
kiadvány

2. szellemi termék fejlesztését célzó projektek
innováció: fajsúlyos, nemzeti/regionális/európai szinten újszerű megoldások
fejlesztése és fenntarthatóvá tétele
adaptáció: létező tananyagok, módszerek átvétele és a helyi környezetre,
célcsoportra szabása
→ pl. képzési program, tananyag, pedagógusoknak szóló tanulásmódszertani
útmutató, értékelési-minősítési rendszer, módszertan, szakmai protokoll stb.

A rendelkezésre álló pénzügyi keret
• A 2020-as tavaszi pályázati körre a köznevelési stratégiai
partnerségeken belül a hasonló pályázattípusra (KA201)
3.220.772 EUR-s támogatási keret állt a pályázók
rendelkezésére. → 13 támogatott pályázat
• A 2020-as rendkívüli, őszi pályázati felhívás keretében
1.380.134 EUR.

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
• elektronikus űrlap

Mire kell figyelni? - prioritások
Köznevelési szektorra vonatkozó prioritások:
•
•

•
•

•

•

•
•

A kulcskompetenciák fejlesztésének segítése.
A tanári szakmák szakmai profiljának megerősítése azáltal, hogy a legjobb
tanárjelöltek számára vonzóvá teszik a szakmát, támogatják a tanárokat és vezetőket
abban, hogy kiváló munkát végezzenek az összetett iskolai helyzetek kezelésében,
valamint új módszereket és eszközöket alkalmazzanak.
Komplex nyelvtanítási és nyelvtanulási megközelítések elősegítése, amelyek
építenek az iskolák növekvő nyelvi sokszínűségére.
A tudomány, technológia, mérnöktudományok és matematika (STEM)
eredményszintjeinek növelése, valamint a terület iránti fokozottabb érdeklődés
kialakításának elősegítése.
Az iskolák támogatása a korai iskolaelhagyók és a hátrányos helyzetű tanulók
megtartásában, különösen olyan projektek révén, amelyek célja a belső
együttműködés, valamint a szülőkkel és más külső érintett szereplőkkel való
együttműködés fejlesztése.
A kora gyermekkori nevelés és gondozás minőségének és szolgáltatásainak javítása a
jobb tanulási eredmények és az iskola sikeres elkezdésének biztosítása érdekében,
különösen olyan projektek révén, amelyek célja a kora gyermekkori nevelés és
gondozás holisztikus és életkorhoz igazított pedagógiai keretének fejlesztése.
Külföldi tanulási tevékenységek megszervezésére és eredményeinek elismerésére
szolgáló intézményi kapacitások kiépítése.
Erős minőségbiztosítási rendszerek kidolgozása a magas szintű oktatás elérése,
illetve az oktatási rendszer minőségébe vetett bizalom erősítése érdekében.

Mire kell figyelni? – prioritások
Horizontális prioritások - minden szektorra
érvényes
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Az egyének támogatása az alapkészségek és kulcskompetenciák megszerzésében és
fejlesztésében;
Társadalmi befogadás: Szociális, civil és interkulturális kompetenciák fejlesztése,
küzdelem a diszkrimináció, a szegregáció, a társadalmi erőszak bármilyen formája ellen,
a hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeiben jelentkező egyenlőtlenségek
csökkentése;
A demokratikus életben való részvétel és aktív polgári szerepvállalás támogatása:
Szociális és interkulturális kompetenciák, kritikus gondolkodás és médiatudatosság
fejlesztése, társadalmi részvétel erősítése.
Környezettudatos gondolkodás: figyelemfelhívás a környezetvédelmi kihívásokra, a
fenntarthatósághoz kapcsolódó készségek fejlesztése, olyan gyakorlatok alkalmazása,
amelyek az egyén fogyasztási szokásainak és életmódjának változását segítik elő.
Nyitott és innovatív oktatás a digitális területen.
A pedagógusok, oktatók támogatása, szakmai fejlődésének elősegítése.
Készségek és képesítések átláthatósága és elismerése.
Fenntartható beruházás, teljesítmény és hatékonyság növelése az oktatás - képzésben.
Az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értéke, és ezek hozzájárulása új
munkahelyek teremtéséhez, a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz.

A pályázat benyújtása
• pályázati határidő:
2020. október 29. 12.00 brüsszeli idő

• mellékletek – jogi nyilatkozat, mandátumlevél
+ Gantt-diagram!

• Fontos háttérdokumentumok:
–
–
–
–

Erasmus+ Programme Guide
Pályázati kalauz
Szakértői útmutató
további segédletek a pályázati dokumentumok oldalon

Támpontok pályázatíráshoz http://tka.hu
• Pályázati dokumentumok
Főoldal>Pályázatok>Erasmus+>Köznevelés>Pályázati dokumentumok

• E-mail
• Online konzultáció: bejelentkezéssel

KA2 köznevelési stratégiai partnerségi nagyprojektek –
kapcsolat:

• Fintáné Hidy Réka reka.hidy@tpf.hu
• Fülöp Andrea andrea.fulop@tpf.hu
• Ashlock-Kéthelyi Eszter eszter.kethelyi@tpf.hu

