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Előszó
A felnőtt tanulási mobilitási projektek hozzájárulnak, ahhoz, hogy 
a felnőtt tanulás területén működő intézmények/szervezetek 
fejlesztési igényeikre építve, 

a felnőttkori tanulással foglalkozó tanáraik, oktatóik, 
szakembereik, munkatársaik, stb. és a felnőtt tanulóik 

szakmai fejlődését nemzetközi környezetben támogassák. 

Ezáltal elősegítik az adott intézményben/szervezetben folyó 
felnőttkori tanulást célzó tevékenység minőségi fejlesztését, 
megújulását.



Pályázásra jogosult intézmények

Kizárólag intézmények:
• bármely, a felnőttkori tanulás területén működő köz- vagy magánintézmény / szervezet; 
• bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy 

magánintézmény.

Például:

• 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)

• Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb 
szervezetek: települési és megyei önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, kormányhivatalok, munkaügyi 
hivatalok, szakképzési centrumok, egyetemek, szakmai szövetségek, szociális intézmények, egyéb felnőtt tanulást 
támogató szervezetek



Lehetőségek
Pályázattípusok:

Rövid futamidejű mobilitási pályázatok (KA122-ADU) 
Akkreditált szervezetek mobilitási pályázata (KA121-ADU) 

Önálló pályázat nélkül:
Akkreditált konzorciumhoz való kapcsolódás
Fogadó intézményként munkatársi vagy tanulói mobilitás esetén

Új mobilitási formák: 
tanulói mobilitás, szakértők fogadása, gyakorló tanárok fogadása, előkészítő 
látogatások 



Egy intézmény max. 2 mobilitási projektben részesülhet 
támogatásban:



Rövid futamidejű mobilitási 
pályázatok a felnőtt tanulási 
szektorban (KA122-ADU)

A pályázó intézmények/szervezetek egyszerűbb módon, 
könnyen érthető pályázati forma keretében tudnak 
bekapcsolódni az Erasmus+ programba. 

Korlátozott a projektek futamideje és a megvalósítható 
mobilitások száma. 



• Min. 2 (egy küldő és egy fogadó), különböző országból 
származó intézmény/szervezet megléte
• Projektek futamideje min. 6, max. 18 hónap lehet. 
• Egy intézmény egy pályázati körben csak egyszer pályázhat, 
évente pedig egy támogatott pályázatuk lehet. Egymást követő 
5 év alatt pedig max. 3 db rövid futamidejű mobilitási projekt 
lehet támogatott intézményenként. 
• Csak önálló pályázatot lehet benyújtani, a konzorciumi 
pályázás nem lehetséges.
• A megvalósítható mobilitások száma maximum 30, a 
kísérőszemélyek, és előkészítő látogatások nélkül.
• A mobilitási tevékenységet mindenképpen külföldön, 
valamelyik programországban kell megvalósítani. 
• Felnőtt tanulási Erasmus akkreditációval rendelkező 
intézmény nem pályázhat.

Pályázati 

feltételek



Támogatható tevékenységek

Munkatársak mobilitása:
• Szakmai látogatás (job-shadowing) (2-60 nap)
• Oktatási vagy képzési tevékenység (2-365 nap)
• Tanfolyamok és továbbképzések (kurzuson és tréningen való 
részvétel) (2-30 nap) (de az elszámolható kurzusdíjak 
résztvevőnként összesen 10 napra korlátozódnak)

Résztvevői azok a felnőttkori tanulásban dolgozó oktatók, 
trénerek, szakemberek, munkatársak, vezetők, önkéntesek, 
tanácsadók, etc., akik a pályázó intézménnyel/szervezettel 
valamely szerződéses viszonyban állnak.

1 projekten belül több, különböző mobilitási tevékenység (kiutazás) 
megvalósítható



Támogatható tevékenységek
Tanulmányi célú mobilitás:

• Felnőtt tanulók csoportos mobilitása (2-30 nap) (min.2 diák/csoport) (biztosítani kell kísérőt)

• Felnőtt tanulók egyéni tanulási célú mobilitása (2-30 nap)

Résztvevői azok az alulképzett vagy kevesebb lehetőséggel rendelkező, hátrányos helyzetű felnőtt tanulók, akik 

a pályázó intézmény/szervezet valamely felnőtt tanulási programjában részt vesznek.

Alacsony képzettségű felnőtt tanulók:

Azon alacsony iskolai végzettséggel és alacsony alapkészségekkel rendelkező 15 és 64 év közötti felnőttek, akik 

nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettséggel, valamint a társadalmi beilleszkedésükhöz, a munkaerőpiaci 

részvételükhöz, valamint az egész életen át tartó tanulásba történő bekapcsolódásukhoz szükséges szintű írás-

olvasási, számolási és digitális készségekkel. Kiemelten magas arányban jelennek meg az ebbe a csoportba 

tartozó felnőttek a közfoglalkoztatott, a megváltozott munkaképességű, a fogyatékkal élő, a fogvatartott, 

valamint a roma kisebbséghez tartozó személyek körében.

A csoportos mobilitásoknak az alábbi témák közül legalább egyre fókuszálniuk kell: kulcskompetencia-fejlesztés, 

demokrácia és állampolgárság, uniós értékek, környezeti fenntarthatóság, illetve a hátrányos helyzetű tanulók 

támogatása.



Támogatható tevékenységek

Egyéb tevékenységek:
• Szakértők fogadása (2-60 nap)
• Gyakorló tanárok és oktatók fogadása (10-365 nap)

• Előkészítő látogatások (kizárólag mobilitási tevékenységhez –
kivéve kurzus/tréning - kapcsolódóan lehet megvalósítani, 
indokolt esetben)

Szakértők fogadása esetén a résztvevő, programországból 
érkezhet. Gyakorló tanárok esetén a résztvevő, egy 
programországban tanulmányait folytató vagy friss diplomás 
oktató lehet.



Felnőtt tanulási 
mobilitási projektekkel foglalkozó kollégák

•Berkes Blanka: blanka.berkes@tpf.hu

•Bibók-Fekete Éva: eva.fekete@tpf.hu
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