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CSALÁDFA

ERASMUS +

KA1
EGYÉNI MOBILITÁS 

(TANÁROK)

KA2
STRATÉGIAI 

EGYÜTTM KÖDÉSEK 
(DIÁKOK, TANÁROK)

KA3
SZAKPOLITIKAI 

REFORMOK 
TÁMOGATÁSA



CÉL 
 A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése

(munkaer piac, társadalmi kohézió szempontjából 
fontos készségekre)ű> els sorban tanulmányi célú 
mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények 
és a cégek közötti együttm ködés segítségévelŐ

 A min ség, az innováció és a nemzetköziesítés
er sítése az oktatási-képzési intézményekben

 A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi 
sokszín ség és az interkulturális érzékenység 
támogatásaŐ

 a korai iskolaelhagyók számának csökkentése
 a tanári szakma fejlesztése





A folyamat

ötlet

partnerkeresés

tervezés -közösen
regisztráció

Pályázatírás, online 
pályázati űrlap kitöltése

+ kötelező 
mellékletek

beadás

Most mi lesz? 
Nyertünk!!!!!!



Miért KA I ?

 Taníts  egy külföldi iskolában!
 Tanulj külföldi tanár-továbbképzésen!
 Menj szakmai látogatásra (job shadowing)!

 Tanulj, fejl djenek szakmai ismereteid, az 
oktatás min ségének fejlesztése és 
megújítása érdekében!

Beadási határid : 2020Ő február 5Ő



Regisztráció:  koordinátor + intézmény
Az Európai Bizottság portálján:
Organisation Registration System (ORS)

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/organisation-registration/screen/home

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


 MÉG NEM érhet el az új felületre a regisztrációs útmutató (Tempus
Közalapítvány (www.tka.hu)

 Az ORS felületen EU Loginnal való belépést követ en van
lehet ség szerkeszteni a szervezet információit, valamint új
szervezetet létrehozni a My Organisations opcióval.

http://www.tka.hu/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/my-organisations


 Az új kódot kell használni ERASMUS+ ÉS EURÓPAI
SZOLIDARITÁSI TESTÜLET KERETÉBEN TÖRTÉN
PÁLYÁZÁSHOZ

 AKIKNEK VAN PIC KÓDJUK nem szükséges újra regisztrálni, a
rendszer generál OID (Organisation ID) kódot.

 A regisztráció során a felhasználói nevet és jelszót jegyezzétek fel,
mert oda kell majd bizonyos dokumentumokat feltölteni a pályázati
eljárás és a megvalósítás során is. Erre folyamatosan szükség van.

 Bármilyen akkreditációval rendelkez tanfolyamot választhatsz, de
nézz körül a School Education Gateway oldalán
(https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/index.htm)

https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/index.htm


 A pályázatot intézményenként kell megírniŐ (magyarul is)
 Célszer  egy szándéknyilatkozat a jelentkez kt lŐ
 Az intézményi és az egyéni célok összehangolása
 Célszer  konkrét kurzusokat kinézni, és el zetes 

regisztrációt csatolni a pályázathozŐ
 Európai fejlesztési tervet is kell írni, amely az intézményre 

vonatkozik: 

 Az intézmény szükségletei, fejlesztend  kompetenciák a 
nemzetköziesítés területén

 Az intézmény tervei az európai mobilitásra és az együttm ködési 
tevékenységekre vonatkozóan 

 A projektben részt vev  munkatársak által megszerzett kompetenciák 
és tapasztalatok beépítése az intézmény stratégiai fejlesztésébeŐ 

 Fontos, hogy a pályázatban tervezett tevékenységek relevánsak legyenek 
mind az intézményi, mind pedig az egyéni szinttel, szükségletekkelŐ 



A pályázati adatlapon még kitöltend :

 Projekt leírása
 Tanulási eredmények
 Projektmenedzsment

 Hatás
 Disszemináció
 Értékelés
 Mellékletek:
◦ Kötelez :  a Nyilatkozat
◦ Nem kötelez : 

 Fogadó nyilatkozatok
 Projekt ütemterve (munkaterv)
 Értékelési és disszeminációs terv



Miért KA2 ? 

• Dolgozz együtt több iskolával vagy más 
szervezettel 2-3 évig közös témán, 
amelynek eredménye és hatása lesz a 
partnerekre és más iskolákra

• Fejleszd és oszd meg a jó gyakorlatokat, 
vedd át és alkalmazd mások eredményeit 
intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy 
európai szinten!

Beadási határid : 2020Ő március 24Ő



 1Ő Határozd meg, hogy milyen téma 
érdekel!

 2Ő  Alakíts ki egy csoportot, akikkel együtt 
fogsz dolgozni!

 3Ő  Az egyéni elképzelést egyeztesd az 
iskola elképzeléseivel!

 4Ő  Készítsétek el az iskola Európai 
fejlesztési tervét! 



Partnerkeresés
 https://www.schooleducationgateway.eu/hupub/index.htm

Facebook: 
 Erasmus+ partner search (nyílt csoport)
 ERASMUS+ PARTNERSHIPS AND PARTNER SEARCH (zárt 

csoport)
 Erasmus+ FindYour Group (zárt csoport)
 Teachers from Europe (zárt csoport)
 Erasmus+ Database (zárt csoport)
 Erasmus is easy (nyílt csoport)

https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/index.htm
https://www.facebook.com/groups/784642868230814/?ref=group_header


eTwinning:
 El ször regisztrálj (www.etwinning.net)

 Utána lépj be, és kattints az eTwinning live fülreŐ 

 Kattints a Partner Forums-ra!

A partnerek közösen írják 
meg a pályázatot, de a 

projekt 
koordinátora irányít!
(platform: e-mail, Google Docs…stb)



A pályázati adatlapon:

 Általános információk az intézményekr l

 A projekt meghatározása, célja, prioritások meghatározása

 A projekt el készítése

 A projektmenedzsment és a végrehajtás

 TanulásiőTanításiőTréning aktivitások

 Hatás

 Disszemináció és a projekt eredményeinek hasznosítása

 Fenntarthatóság

 Költségvetés

 Projekt összefoglalása 

 Aláírások



Miért jó? 

 Új élmények országokról, városokról, 
emberekr l, új barátokŐ

 Új tapasztalatok iskolarendszerekr l, új 
módszerek, ismeretek elsajátításaŐ

 Nyelvtudás fejlesztéseŐ
 Látókör b vülése, szakmai és emberi 

megújulásŐ



FORRÁSOK:

Erasmus + programŐ Tempus KözalapítványŐ URL:

https://tka.hu/palyazatok/108/erasmus (Utolsó letöltés: 2019Ő12Ő12Ő)

Seressné Barta Ibolya: Erasmus kezd knekŐ URL: http://www.vorosmarty

debr.extra.hu/Erasmus+.html (Utolsó letöltés: 2019Ő12Ő12Ő)

SZERKESZTETTE: 

Peternainé Juhász Zsuzsa (Debreceni Ady Endre Gimnázium)

https://tka.hu/palyazatok/108/erasmus
http://www.vorosmarty-debr.extra.hu/Erasmus+.html
http://www.vorosmarty-debr.extra.hu/Erasmus+.html


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


