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• Erasmus+ partnerségek

• Minőségfejlesztés a szakképzésben - EQAVET

• Intézményi potenciál? Digitális fordulat, 

együttműködés, tudásmegosztás 



Erasmus+ 
partnerségek – miben 

segíthetnek?

PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A SZAKKÉPZÉSBEN



• Miért érdemes?

• Tapasztalat, ami bevált!

• Kritikus pontok

• Szarvashiba!



MIÉRT ÉRDEMES?

• Támogatás saját fejlesztési 
elképzelések megvalósításához

• Nemzetközi tapasztalatok
• Közösségépítés, együttműködés
• Elismertség a partnerintézmények 

körében, hálózatépítés
• Elismertség az érdekeltek (szülők, 

tanulók) körében

• Szakmai előrelépés
• Módszertani megújulás
• Kitekintés az iskola zárt világából
• Nyelvtanulás
• Anyagi elismerés többletmunkáért

• Személyiség, hivatás
• Önbizalom erősödése
• Új kompetenciák felfedezése
• Kapcsolati háló bővítése

Intézmény Munkatársak



Ami nekünk bevált …



VAN EGY INNOVATÍV ÖTLET!



1. Világosan meg kell határozni, hogy mi az a 
fennálló probléma, amire a projekt 
megoldást jelent, és hogyan.

2. Ha Európai Uniós forrást szeretnénk 
szerezni, akkor meg kell nézni, hogy van-e 
olyan prioritás az adott évben, amelyhez 
az elképzelés illeszkedik.

AMI NÉLKÜL NEM SZABAD HOZZÁKEZDENI!



Alapvető elvárások

Többnyelvűség Nemzetközi dimenzió

Európai keretrendszerekhez való illeszkedés

• Európai Képesítési Keretrendszer (EQF)
• Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQVET)
• Digitális Kompetencia Keretrendszer (DigComp, DigCompedu)

Maximális hatás a projekt eredményeinek széleskörű terjesztésével - marketing

Az eredmények közreadása nyílt (ingyenes) hozzáférésre

• EPALE
• SELFIE
• …



INNOVÁCIÓK A SZAKKÉPZÉSBEN

• 21. századi készségek, transzverzális kompetenciák fejlesztése

• Munkaerőpiac és a szakképzés közötti szakadék csökkentése

• Aktív tanulási módszerek, digitális oktatás, gyakorlat-orientált 
szemlélet 

• Rugalmasabb szakképzés – mikrokurzusok, mikro-bizonyítványok 
(micro-credentials)

• ...



Pályázat típusok fejlesztéshez

• Szervezetek és intézmények közötti együttműködés
• Kis léptékű partnerségek – legkisebb költségvetés,legkisebb munkaterv

• Partnerségi együttműködések

• Kiválósági partnerségek
• Innovációs parterségek



Források

Példa (általános-2021)
• Befogadás és soszínűség
• Digitális átállás
• Környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem
• A demokratikus életben való részvétel

1. Erasmus+ kalauz – magyar, angol

PRIORITÁSOK! Erasmus+

Pályázattípus

SzakképzéS



PÉLDA: SZAKKÉPZÉSI PRIORITÁSOK

• A szakképzés hozzáigazítása a munkaerőpiaci igényekhez

• A szakképzési lehetőségek rugalmasságának növelése

• Hozzájárulás a szakképzés innovációjához

• A szakképzés vonzerejének növelése

• A minőségbiztosítás javítása a szakképzésben

• Nemzetköziesítési stratégiák kidolgozása és végrehajtása a 

szakképzési szolgáltatók számára



https://education.ec.europa.eu/focus-topics?etrans=hu

Források2. Stratégiai dokumentumok

Európai oktatási térség: 2021-2030

https://education.ec.europa.eu/focus-topics?etrans=hu


3. EU JOGSZABÁLYOK

A portálra mutató hivatkozás: Hozzáférés az európai uniós joghoz

Az EUR-Lex weboldalon megtalálható 
az Európai Unió Hivatalos Lapja, és az 
EU által kiadott összes jogszabály, és 
letölthető minden tagállam nyelvén.

Források

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


A dokumentum olvasása a weben 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1202%2801%29&qid=1648475803871

PÉLDA: AZ EU SZAKKÉPZÉSI STRATÉGIÁJA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1202%2801%29&qid=1648475803871




http://www.cedefop.europa.eu/

European Centre for the 
Development of Vocational 
Training

Források 
4. Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/en


Hogyan?



VÁ ZLA T
1. Milyen problémára ad megoldást? (Context)
2. Kinek van erre szüksége? (Target group, 

beneficiaries)
3. Mi a hosszú távú cél? (Aims)
4. Mi a konkrét eredmény?  (Objectives)
5. Mi lesz/mik lesznek a termék (ek)? 

(Intellectual Outcomes)
6. Milyen tevékenységek mentén jön(nek) 

létre a termék (ek)? (Activities)
7. Milyen eszközökre, humán erőforrásra, 

kompetenciákra lesz szükség?

Az ötlet akkor életképes, ha mindezt 1-2 A4-es oldalon le tudjuk írni.

• Valódi probléma? Itthon? Európában?
• Mivel igazolható? Hogyan fogom elérni 

bevonni, elérni őket?
• Tudom ellenőrizni? Hogyan? 
• Milyen indikátorokkal írhatók le? Hány 

oldal? Hány tananyagegység, hány 
videókészül?  

• Hogyan ütemezhető? 
• Vannak kompetens hazai, nemzetközi 

partnerek?

INDOKLÁS



Röviden, tömören!

Összefoglaló magyarul, angolul



1. Probléma
2. Célcsoport
3. Hosszútávú cél
4. Konkrét cél
5. Termékek 
6. Tevékenységek 
7. Erőforrások



Mi a fejlesztés hosszú
távú (stratégiai) célja?

Milyen adatokkal (indikátorokkal) 
fogjuk igazolni, hogy a hosszú távú 
célt (célokat) elértük? Hol találhatóak 
ezek az adatok?



Mi (k) a fejlesztés konkrét célja (i) ?

Milyen adatokkal (indikátorokkal) fogjuk 
igazolni, hogy a célokat 
elértük? Hol találhatóak ezek az adatok? 
Mi a siker feltétele? 
Milyen kockázatokkal kell számolni?



Mi lesz (mik lesznek) a 
fejlesztés konkrét eredménye (i)? 

Milyen adatokkal (indikátorokkal) 
igazoljuk, hogy elértük az 
eredményeket? Hol találhatóak ezek 
az adatok? Mi a siker feltétele? 
Milyen kockázatokkal kell számolni?



Milyen tevékenységeket kell 
elvégezni az eredmények (outputok) 
létrehozásához? 

Milyen erőforrások, 
eszközök szükségesek, és 
hogyan, honnan biztosítjuk az 
erőforrásokat?



Általénos célok Indikátorok Az indikátorok forrásai Kockázatok/Feltélelezések

Stratégiai célok Hosszú távú célok
Mérhető és ellenőrizhető indikátorok, 
amelyek igazolják, hogy a hosszú távú 

célok teljesülnek.

Az adatok forrása, előállításuk, 
összegyűjtésük módszerei.

Célok Rövid távú célok

Mérhető és ellenőrizhető indikátorok, 
amelyek igazolják, hogy a közvetlen 

célok teljesülnek.
.

Az adatok forrása, előállításuk, 
összegyűjtésük módszerei.

Külső tényezők, feltételezések amelyek 
szükségesek a hosszú távú célok 

eléréséhez

Eredmények
Konkrét eredmények ,termékek,
szolgáltatások amelyekkel a rövid 

távú célok elérhetőek

Ellenőrizhető indikátorok, amelyek 
meggyőzően igazolják, hogy a tervezett 

eredményeket sikerült elérni.

Az adatok forrása, előállításuk, 
összegyűjtésük módszerei.

Külső feltételek, melyek szükségesek 
az eredmények eléréséhez, és külső 

tényezőkm amelyek kockázatot 
jelentenek.

Tevékenységek
Az eredmények eléréséhez 
szükséges tevékenységek

A megvalósításhoz szükséges eszközök 
és erőforrások (humán erőforrás, 

infrastruktúra, stb.).

A tevékenységek előre haladásának 
indikátorai, tervezett költségek.

A végtermékek határidőre való 
előállításához szükséges külső 

feltételek.

A projekt megkezdésének 
alapfeltételei



Ami elengedhetetlen ...

VIZUALIZÁCIÓ!!!



Szakértők

Projektvezető

Adminisztratív 
munkatársak

Pénzügyi 
munkatársak

Informatikus 
kollegák

Angol szakos 
kollegák

Kell egy 
CSAPAT!



EK K O R K E Z D Ő D H E T A R É S Z LE T E K K ID O LG O Z Á S A



Amiről nem esett szó, de fontos …

PARTNERSÉG



• Nincs megalapozott indoklás –
szükségletfelmérés

• Nincsenek konkrét indikátorok
• A szöveg sok, de túl általános, de nem 

illeszkedik az adatlapon az adott rovatban 
meghatározott leíráshoz

• A partner bevonását nem indokolja eléggé
• Nem támasztja alá számadatokkal a 

terjesztési stratégiát, tervezett hatást



Végül egy szarvashiba…

Kitöltetlenül hagyni egy
nem kötelező rovatot!



MAI PÉLDÁK

https://openqass.itstudy.hu/



Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!


