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Felnőtt tanulási 

pályázati lehetőségek 

az Erasmus+ 

programban 



Felnőttképzés vagy 

felnőtt tanulás?

Különbségek az uniós és hazai értelmezésben:

• Pályázati pavilon 2015 tavaszi szám, 40. oldal: 

http://tka.hu/konyv/3128/palyazati-pavilon

Felnőttképzés - szakképzés: munkakör 

betöltésére jogosító képzés

Felnőttkori tanulás: általános készségek 

oktatása

http://tka.hu/konyv/3128/palyazati-pavilon


Mobilitási 

pályázatok –

felnőtt tanulás

• Projekt: 12-24 hónap

• Mobilitás: 2-60 nap (+ utazás)

• Tevékenységek:
– Kurzus, tréning alkalom

– Job-shadowing, tanulmányút

– Oktatási, képzési tevékenység

• Résztvevők: felnőttkori tanulás 
területén aktív szervezet 
munkatársai (nem csak 
alkalmazottak)

• Szervezetek: bármilyen, a 
felnőttkori tanulás területén 
aktív szervezet



Mit 

támogat?

• Utazási költség

• Egyéni támogatás

• Szervezési költség

• Speciális igény

• Rendkívüli támogatás

• Kurzusdíj – csak felnőtt 
tanulás

• Nyelvi felkészítés – csak 
szakképzés



Példák mobilitási pályázatokra



Stratégiai partnerségek

• Cél:

– jó gyakorlatok megosztása, átvétele

– innovatív fejlesztések támogatása 

intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai 

szinten.

• Projekt: 12 - 36 hónap 

• Igényelhető támogatás: max. 150.000 euró/év

• Szervezetek: min. 3 különböző programországból



Támogatható 

tevékenységek

• Projekt menedzsment és 
megvalósítás költségei

• Nemzetközi partnertalálkozók 

• Szellemi termék 

• Multiplikációs rendezvények 

• Rendkívüli költségek 

• Speciális igényű (fogyatékkal élő) 
résztvevő(k) 

• Tanulási/oktatási/képzési célú 
tevékenységek költségei



Jó gyakorlatok cseréjét 

támogató partnerségek 

célja

• Egymástól tanulás

• Jó gyakorlatok cseréje

• Nemzetközi együttműködések megalapozása 

és kibővítése

• Kisebb eredményeken való közös munka, 

azok összegzése, terjesztése

• A résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük 

képzése, fejlesztése



Projekt példák: 

– Szociodráma alkalmazása javítóintézetekben

– Gyakorlatok összegyűjtése a nyelvoktatás 

területén

– Hátrányos helyzetű vidéki környezet elérése 

az utca színház (mint oktatási módszer) 

eszközének segítségével, 

– Online kommunikáció és képességek - a 

digitális műveltség növelése



Innovációt támogató 

partnerségek

• Olyan projektek, ahol a partnerek a 

nemzetközi együttműködés keretében 

vállalják a projekt céljaihoz kapcsolódó, 

magas minőségű, innovatív szellemi 

termékek fejlesztését vagy átvételét, 

adaptálását.



Projekt példák:

– Agrár innovációs e-learning tananyag fejlesztése

– Oktatás fejlesztése a gamification módszerével

– A szociális szektor kapacitásbővítése - a szociális 

intézmények önkéntes programjainak fejlesztése által 

– Vállalkozókészség fejlesztése fiatal felnőttek körében 

– Börtönoktatás, a társadalmi és munkaerő-piaci 

visszailleszkedést segítő oktatás

– Fogyatékossággal és mentális problémákkal élő 

felnőttek számára kompetenciafelmérő eszköz 

kifejlesztése



Partnerkeresés

• Partnerkereső – TKA 

• Központi projekt és partnerkeresés – Erasmus+ 

Project Result Platform

• A felnőttkori tanulás elektronikus európai 

platformja – EPALE

• Korábbi együttműködések külföldi partnerei

http://tka.hu/partnersearch
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/epale/hu/home-page


Támogatási keretek

• Felnőtt tanulásban

• Mobilitásra 231 780 EUR

• Stratégiai partnerségekre 1 932 000 EUR

– Tapasztalatcserét támogató projektekre 35%

– Innovációt támogató projektekre 65% 



Beadási határidő

– Mobilitás: 2018. február 1.
http://www.tka.hu/palyazatok/246/szakkepzesben-tanulo-diakok-mobilitasa

http://www.tka.hu/palyazatok/247/szakkepzesi-munkatarsak-mobilitasa

http://www.tka.hu/palyazatok/249/felnottoktatasi-munkatarsak-mobilitasa

– Stratégiai partnerségek: 2018. március 21.
http://www.tka.hu/palyazatok/248/strategiai-partnersegek-szakkepzesi-projektek

http://www.tka.hu/palyazatok/250/strategiai-partnersegek-felnott-tanulasi-projektek

Pályázatíró szemináriumok
http://www.tka.hu/rendezvenyek

– Mobilitás

• Szakképzés: 2017. november 27.

• Felnőtt tanulás: 2017. november 28.

– Stratégiai partnerségek:

• Felkészítő rendezvény: 2017. november 30.

• Pályázatíró szeminárium: 2018. január második fele

Erasmus+ Programm Guide és Pályázati kalauz

http://www.tka.hu/palyazatok/249/felnottoktatasi-munkatarsak-mobilitasa
http://www.tka.hu/palyazatok/249/felnottoktatasi-munkatarsak-mobilitasa
http://www.tka.hu/palyazatok/249/felnottoktatasi-munkatarsak-mobilitasa
http://www.tka.hu/palyazatok/250/strategiai-partnersegek-felnott-tanulasi-projektek
http://www.tka.hu/palyazatok/250/strategiai-partnersegek-felnott-tanulasi-projektek
http://www.tka.hu/rendezvenyek


Köszönöm a figyelmet!

Verses István

istvan.verses@tpf.hu

info@tpf.hu

(+36 1) 237-1300

Mobilitások: Bibók-Fekete Éva 

eva.fekete@tpf.hu

Stratégiai partnerségek: Kern-Bethleni Zsuzsanna

zsuzsanna.bethleni@tpf.hu

mailto:Istvan.verses@tpf.hu
mailto:info@tpf.hu
mailto:eva.fekete@tpf.hu
mailto:Zsuzsanna.bethleni@tpf.hu



