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NEM CSAK nyelvtanároknak :)



https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu






Egyének tanulási célú mobilitása

Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122)

Munkatársak mobilitása

● Szakmai látogatás ( job shadowing) 
○ megvalósítható egy programországban lévő köznevelési intézményben ( 

2-60 nap)
● Oktatási tevékenység 

○ megvalósítható egy programországban lévő köznevelési intézményben 
(2-365 nap)

● Kurzuson való részvétel
○ megvalósítható egy programországban lévő kurzusszervező 

intézményben vagy bármely szervezetnél, mely aktív az oktatás és 
képzés területén (2-30 nap)
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Egyének tanulási célú mobilitása

Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122)

Diákok mobilitása

● Csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap)
○ minimum 2 diák/csoport
○ küldő intézmény biztosít felnőtt kísérőt
○ közösen tanulhatnak egy programországban lévő köznevelési intézményben, vagy más 

szervezetben
○ minden esetben két ország diákjainak meg kell jelennie a közös tevékenységekben

● Rövid távú mobilitási tevékenység (10-29 nap)
○ egyéni tanulási programot meg kell határozni
○ egy köznevelési intézményben 

● Hosszú távú mobilitási tevékenység (30-365 nap)
○ egyéni tanulási programot meg kell határozni
○ egy köznevelési intézményben 
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A tervezés: célok

Célok megfogalmazása: intézményi célok (az intézmény 
fejlesztése), egyéni célok
Például: idegen nyelvi kompetencia fejlesztése, IKT, speciális 
bánásmódot igénylő tanulók, intézmény „nemzetköziesítése”, 
pedagógusok módszertani fejlődés…
Specifikus célok!!!
A várt eredmények (intézmény=pedagógus+diák; társadalom) 



A tervezés: célok

A célokhoz illeszkedő kurzusok... honnan?



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



Pár képzőhely:



A tervezés: munkaprogram, ütemterv



A tervezés: K(L)IKKEL?

● Intézmény (Kollégák, Vezetőség)
● Fenntartó
● Tempus Közalapítvány (!pályázatindító 

szeminárium)





Az előkészítés:





A megvalósítás:



A megvalósítás:





A nyomonkövetés:
http://www.arpadgimnazium.hu/iskolai-elet/erasmus-2/



A magyar nyelvű oldalak:

https://erasmusplusz.hu/
https://tka.hu/

https://erasmusplusz.hu/
https://tka.hu/


Köszönjük a figyelmet!


