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Mire megoldás egy Erasmus+ projekt? 

Ha a szervezetünk új, nemzetközi/külföldi 
módszereket szeretne megismerni. 

Ha munkatársaink kompetenciáját szeretnénk 
fejleszteni. 

Ha elakadtunk egy innovatív ötlet 
megvalósításában. 

Ha kifogytunk a jó ötletekből. 

Ha nincs megoldásunk egy problémára. 

Ha új módszertant szeretnénk kidolgozni, 

és külsős nézőpontra van szükségünk. 



Elérhető eredmények 

Új módszerek integrálása a szervezet életébe. 

Innovatív ötletek nemzetközi megvalósítása (pl.: innovatív 
tanterv kidolgozása). 

Tudás- és kompetenciabővítés: szakmai ismeretek bővítése. 

Mások jó gyakorlatainak adaptálása a szervezet igényeinek 
megfelelően. 

Nemzetközi tapasztalatcsere egy 
probléma megoldásáról. 

Interkulturális módszertan 
megismerése és hazai adaptálása. 



7 érv az Erasmus+ mellett 

értékes szakmai kapcsolatok 

inspiráció:  
• egy másik ország munkakultúrája 

• korszerű módszerek 

ismeret- és tapasztalatcsere 

hatékonyabb szervezeti működés 

külföldön szerzett tapasztalatok 

innovatív ötletek megvalósítása 

külföldi tanulmány/kurzus/tréning  



Erasmus+ program struktúrája 

Milyen szektorokat támogat 
az Erasmus+ program? 

 

Milyen tevékenységeket támogat az 
Erasmus+ program? 

 
Mobilitás (KA1) 

 

Együttműködések: 
innováció és jó 
gyakorlatok cseréje (KA2) 

Szakpolitikai 
reformfolyamat 
támogatása (KA3) 

• Köznevelés  

• Felsőoktatás 

• Szakképzés  

• Felnőtt tanulás  

• Ifjúságügy és sport  

Felnőtt tanulás pályázattípusai: 

 
 

• MOBILITÁSI PROJEKTEK 

• STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK 



Hazai eredmények (2018) 

Stratégiai partnerségek 
10 nyertes konzorcium 
689 fő 

Célországok 

Mobilitási projektek 
15 támogatott projekt 
133 fő 

Célországok 



Támogatott projektek 2018-ban  
 

9 

4 

2 

Stratégiai partnerségek 

Mobilitási projektek 

1 

6 

1 

2 



Projektötlet 

 

ÁLTALÁNOS CÉL: 

Autóvezetői készségek, 
kompetenciák azzal kapcsolatos 

tudás fejlesztése 

 

SZAKKÉPZÉS 

Új szakma, szakképzettség elsajátítása, pl. 
autóbuszvezetői kategória megszerzése 

 

 

KÖZNEVELÉS 

Tananyag, tanterv kidolgozása, 
pl. a KRESZ oktatás legyen a 
közoktatási tananyag része 



Projektötlet 

 

ÁLTALÁNOS CÉL: 

Autóvezetői készségek, 
kompetenciák azzal kapcsolatos 

tudás fejlesztése 

FELNŐTT TANULÁS 

Olyan kompetenciák fejlesztése, amellyel 
magasabb színvonalú munkát tudnak 

végezni pl. nyelvismeret, ügyfélkapcsolati 
ismeretek bővítése 

FELSŐOKTATÁS 

Tanulmány vagy egyéb 
tudományos munka, amellyel 

fejleszthető a célcsoport 
munkájának a minősége, pl. a 

buszvezetők mentális 
teherbírásának fejlesztése 



A felnőtt tanulás két pályázati fajtája 

Mobilitási projektek Stratégiai partnerségek 

Ki pályázhat?  
Bármely, a felnőttkori tanulás területén működő munkaerő-piaci, oktatási, képzési, 

kulturális, sport, stb. állami vagy magánintézmény vagy szervezet.  

Mire? 
Oktatási/képzési tevékenység külföldi 

partnerintézményekben;  
külföldi tanulmányút, kurzus;  

szakmai látogatás.  
 

Mikor? 
Február elején. 

Mire?  
Új, innovatív ötlet megvalósítása; 

jó gyakorlatok megismerése.  

 
 

Mikor? 
Március végén. 



Első lépések!  
Hogyan vágjunk a projekttervezésbe? 

• Gondoljuk végig, mi hiányzik! Milyen 
szervezeti és egyéni igényekből lehetne 
projektet létrehozni?  

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

• Legyen elég kapacitás a kitűzött célokhoz 
(humán erőforrás, helyszín). 

• Partnerkeresés: EPRP felületét 
használhatjuk erre. 



Források a tervezéshez 

• Hírlevél! – így minden fontos infó a postaládában 
landol. 

• Hírek - www.tka.hu/hirek  

• A TKA pályázatíró szemináriumai. 

• Korábbi pályázók tapasztalatai – bátran 
kérdezzünk! 

• EPRP – inspiráció, motiváció, disszemináció - 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/  
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


