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Nemzetköziesítési stratégia
2017-es alap megújult – 2020-ban

https://kmaszc.hu/nemzetkozi/

Stratégiai célok:
•Korszerű szakképzés biztosítása a nemzetközi gyakorlatok segítségével
•Nemzetközi együttműködések fejlesztése
•A résztvevők szakmai és személyes kompetenciáinak folyamatos fejlesztése külföldi 
tapasztalatok segítségével 

AKKREDITÁCIÓ – hosszú távú garancia a képzések és gyakorlatok folyamatos szervezésére 
(2021-2027) – 7 évig nem kell pályázatot írni

első körben 50 szakképző intézmény nyerte csak el Magyarországon (15. hely – KMASZC)
második körben 2021-ben további 17 intézményt akkreditáltak

https://kmaszc.hu/nemzetkozi/


Erasmus+ program
• Szektorok: 

– iskolai oktatás

– Felsőoktatás

– Szakképzés

– Ifjúságügy

– felnőttképzés

– sport

• Pályázattípusok: 
– egyéni tanulmányi mobilitás (KA1)

– szervezetek és intézmények közötti együttműködés (KA2)

– szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás (KA3)



Kik vehetnek részt?
• Egyének és szervezetek

Honnan?
• EU tagállamok (27)

• Erasmus partnerországok
– Észak-Macedónia

– Szerbia

– Norvégia

– Liechtenstein

– Izland

– Törökország

• EU partner országok (csak akkreditált szervezetek) – kurzusra nem lehet menni ilyen országba!

– UK is ide tartozik most

– Szinte a világ összes országa ide tartozik

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en


Prioritások (2021-2027)

• Befogadás és sokszínűség

• Környezeti fenntarthatóság 

és felelősségvállalás

• Digitális oktatás, beleértve a virtuális  együttműködést, a virtuális mobilitást 
és a kevert mobilitást

• Aktív részvétel az Erasmus szervezetek / intézmények hálózatában



Támogatható tevékenységek - szakképzés
Munkatársak mobilitása

• szakmai látogatás (2-365 nap)

• oktatási tevékenység (2-365 nap)

• Kísérőtanárok diákokkal (maximum 60 nap)

• kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap) –ÚJ

Tanulók mobilitása (szakképzési szektorban)

• szakmai versenyen való részvétel (1-10 nap) –ÚJ

• rövid távú tanulási mobilitási tevékenység (10-89 nap)

• hosszú távú tanulási mobilitási tevékenység (ErasmusPro) (90-365 nap)

Egyéb támogatható tevékenységek –ÚJ

• szakértők fogadása (2-30 nap)

• gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)

• előkészítő látogatások (max. 3 nap)

Fontos: a támogatási összeg 20%-át lehet partnerországokkal kapcsolatos tevékenységre fordítani – akkreditációval rendelkezők 
dolgozhatnak partnerországokkal is!!!



Munkatársak
Ki a munkatárs?
• munkatársak/szakemberek/oktatók

• a centrummal szerződéses jogviszonyban álló személyek, akiknek a mobilitása a stratégiai célkitűzések 
elérését szolgálja

– példa: oktató, aki szeretné a tanításhoz kapcsolódó készségeit külföldön fejleszteni

– példa: élelmezésvezető, aki szeretné renoválni az étkeztetést és ehhez külföldi gyakorlatokat szerezne

– példa: igazgató, aki az iskolája fejlesztése érdekében szeretne külföldi jó gyakorlatokat elsajátítani, majd meghonosítani 
itthon

– példa: gazdasági munkatárs, aki szeretné nyelvi készségeit külföldön fejleszteni és aktívabb szerepet vállalni az Erasmus+ 
programban

Mennyi ideig vehet részt?
• egy pályázati fordulóban, egy projektből összesen maximum 14 nap támogatható



TEVÉKENYSÉGEK
• szakmai látogatás (job shadowing)

– szakmai, jellemzően 3-5 nap, más oktatási rendszerek megismerése, jó gyakorlatok meghonosítása, 
duális rendszer tanulmányozása, cégek látogatása, gyakorlati tevékenységek monitorozása, jellemzően 
egy a szervezetünkkel kapcsolatban álló szakképzőnél

• oktatási tevékenység (2-365 nap)
– Külföldön végzett oktatási tevékenység (szakmán belül egy másik külföldi iskolában) 

• kísérőtanárok diákokkal (maximum 60 nap)
– Diákok felügyelete (18 év alatt kötelező), szakmai fejlődés, nyelvi fejlődés, szervezési készségek, 

vezetés

• kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap) –ÚJ
– szervezett, tematikus tréningen való részvétel, téma: módszertani, nyelvi

A tevékenységek esetében a legfontosabb elvárás, hogy az adott mobilitás szolgálja a szervezet és az 
egyén fejlődését egyaránt. 



TÁMOGATÁS
• Megélhetési támogatás

– 3 országcsoport

• Utazási támogatás
– Kalkulátor alapján, zöld utazás magasabb díj

• Kurzusdíj: csak kurzuson és tréningen való részvétel esetében
– 80 EUR/nap – maximum 10 nap/fő – csak a kurzus napjaira számolható el

• Forma: ösztöndíj! (adómentes)



Megélhetés

Országok Megélhetés (1-14. napig)

Kurzusdíj (csak kurzuson és 

tréningen való részvétel 

esetében)

Dánia, Finnország, Írország, Izland, 

Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, 

Svédország

122 EUR/ nap 80 EUR/nap/fő

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, 

Görögország, Hollandia, Málta, Németország, 

Olaszország, Portugália, Spanyolország

109 EUR/nap 80 EUR/nap/fő

Bulgária, Csehország, Észak-macedón 
Köztársaság, Észtország, Horvátország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Románia,
Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

95 EUR/nap 80 EUR/nap/fő



Utazás
Távolság Normál Zöld utazás

0-99 km 23 EUR

100-499 km 180 EUR 210 EUR

500-1999 km 275 EUR 320 EUR

2000-2999 km 360 EUR 410 EUR

3000-3999 km 530 EUR 610 EUR

4000-7999 km 820 EUR

8000 km or more 1500 EUR

Zöld utazás: vonat, autó, busz, hajó, stb. – minden ami nem repülő



TÁMOGATÁS PÉLDA 1.
• Ország: Dánia (500-1999km)

• Utazás: repülő

• Tevékenység: szakmai látogatás

• Időtartam: 5 nap + 2 nap utazás

Utazás: 275 EUR
Megélhetés: 7x122 EUR
Kurzusdíj: 0 EUR
Összesen: 1129 EUR



TÁMOGATÁS PÉLDA 2.
• Ország: Németország (500-1999km)

• Utazás: vonat

• Tevékenység: kurzuson és tréningen való részvétel 

• Időtartam: 5 nap + 2 nap utazás

Utazás: 320 EUR
Megélhetés: 7x109 EUR
Kurzusdíj: 5x80 EUR
Összesen: 1483 EUR



Adminisztráció
• Szerződések: 

– Ösztöndíjszerződés: részvevő – centrum

– Partnerekkel kötött megállapodások: résztvevő – centrum – partner

• Kötelező:
– EU Survey kitöltése

– Bizonyítvány (oklevél + Europass)

– Képek

– Beszámolók

• Szabadság:
– igen, nyáron mindenképpen – szokásrend, más iskolák is így csinálják

– nem: hatáskör kérdése

– kísérőtanár nem lehet szabadságon!



Adminisztráció
• Pénzügyek:

– Támogatási összeget a centrum kapja (EUR)

– Ösztöndíjat a centrum utalja a résztvevőknek (EUR) – árfolyamkockázat nem elszámolható

• Felelősség:
– Kurzus, szakmai látogatás – egyéni felelősség

– Kísérőtanár – intézményi 

• Biztosítás
– EU TB kártya kötelező

– utazás és felelősségbiztosítás (lehet bankkártyához kapcsolt is)



Szervezés
• Résztvevők kiválasztása (amennyiben több a jelentkező, mint a rendelkezésre álló 

keret)
– Iskolaigazgatók, centrum

• Kurzus lefoglalása:
– Résztvevő feladata

– Kurzusdíj fizetése (amikor már megérkezett a résztvevőnek a támogatási összeg)

• Utazás szervezése:
– Repülőjegy/vonatjegy megvásárlása (ösztöndíjból) vagy autós utazás

– Szállás foglalása

– Programok szervezése

Zöld utazás esetében a résztvevőnek egy nyilatkozatot szükséges kitölteni, hogy mivel utazott.



Elismerés
Erasmus+ továbbképzéseket a 60 óra oktatói továbbképzés terhére el lehet számolni.

Az ezzel kapcsolatos pontos szöveg, mely itt található: www.ikk.hu/otr - Kiemelt képzések / Oktatói továbbképzési lehetőségek 

külföldön a következő:

A program kiemelt célja, hogy a résztvevő - aki a továbbképzés megkezdésének napját tartalmazó tanévben részt vett a Tempus 

Közalapítvány kezelésében lebonyolított minimálisan 5 napos ERASMUS+ továbbképzési programon, és annak sikeres elvégzését 

a program szervezője írásban igazolja - ezen tevékenysége alapján 10 óra továbbképzési óraszám elismerésben részesülhessen.

A továbbképzés óraszáma:10 óra

Az óraszám elismerésről Tanúsítvány akkor állítható ki, ha a kérelmező az alábbi dokumentumokat benyújtja– a fentebb említettel

együtt - a tanulmányút szervezőjének hitelesítésével ellátva:

· külföldi tanulmányi út programja,

· hivatalos Erasmus+ résztvevői beszámoló,

· EUROPASS mobilitási igazolvány,

· külföldi partner által kiállított részvételt igazoló dokumentum.

Képzés azonosítószáma: 1IKK148-32/22

Az érintett kollégák vegyék fel a kapcsolatot szervezetük továbbképzésekért felelős kollégájával az elfogadás és a beszámítás 

pontos menetéről. A fent szereplő dokumentumok a képzésen részt vevők kötelező dokumentumai, így mindenkinek meg kell, hogy 

legyenek.

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.ikk.hu/otr?fbclid%3DIwAR1f3BUdQCvD0IG8xeAMgWIeTVvoHapICRW1toI6FV8S-h8Y7uWx30RjG4g&h=AT03P_bCOLrcW-o8XFG_uYE8MtHmp7CRlZpnuX16pDSGEvN-n-xAv9WeQGj9G7jOyIKaSLfjK1Ifg2d-ahGis6pFBaGqJmWhIvKrrdcGi1PkKzc75pcVH4E04-1znR5VNQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1wyG4nNGq_6NeWxNPoC3BPw7I01G9n9NyUzFv2RmDdp_PR9vYtPfrwe_ONfSR_4ellV4wIe_5wCKMv-H9R_likcMnTkPohkdVIAPsDpYHwTK2T-CxOzCZUJ7JRd35OThYtSgeELHcp4ag5wh9PpStVD_X0ngKwTdv1gWxZJ1KECc7AfQFwWQH3AwjyOlLZe9Br7BmL01WsjN5MSA


Folyamat
1. Megismerkedni a centrum nemzetközi céljaival

2. Meghatározni a fejlesztési célt:

– Nyelv

– Módszertan

3. Képzés keresése / célország megválasztása

4. Kurzus lefoglalása /partnerrel megállapodás (email is elegendő)

5. A visszaigazolást követően a centrum ösztöndíjszerződést köt a résztvevővel + 
résztvevő megkapja a teljes támogatást

6. BESZÁMOLÁS!!!



FELADAT FORMA KINEK
Egyéni beszámoló minta – nemzetközi koordinátor által

megküldött
emailben, word formátumban nemzetközi koordinátor

Szóbeli beszámoló megtartása a tantestület számára szóbeli elődás saját tantestületnek

Képek átadása a projektkoordinátor részére (minimum 20 –

10 képzést ábrázoló, 10 szabadidős programokat ábrázoló)
email, jó minőségű kép nemzetközi koordinátor

Kötelező értékelő kérdőív elvégzése EU Survey – a képzést

követő 30 napon belül
online kérdőív

online a megküldött 

linken

Képzésen kapott részvételi igazolás (Certificate of 

Attendace)
színes fénymásolat nemzetközi koordinátor

Europass mobilitási tanúsítvány a képzőhelyről színes fénymásolat nemzetközi koordinátor

Learning agreement – 1 pld 1 db eredeti példány nemzetközi koordinátor



Projekt fenntarthatósága

• 1 db óravázlat készítése a tanult új módszerről!

• Kollégák körében a tapasztalatok megosztása

• Egymás segítése a következő jelentkezéskor

• Kapcsolattartás a külföldi kollégákkal – partnerkapcsolatok építése

• Projekt ötletek

• Diákok motiválása Erasmus programon való részvétélre

• Life long learning szemlélet meghonosodása



Sikertörténet – AGRICULTURE MEETS FASHION
Két különböző profilú iskola együttműködése

• Szalay Péter – Izland, továbbképzés -2021. október, találkozás és baráti kapcsolat egy 
olasz kollégával

• 2021. november-2022. február – egyeztetések

• 2022. március – előkészítő látogatás Olaszországban, megállapodás megkötése

• 2022. június  - előkészítő látogatás Vácon, programok egyeztetése

• 2022. szeptember  -15 olasz diák + 2 tanár 1 hetes program Vácon

• 2023. március – 10 magyar diák + 1 tanár 2 hetes program Bergamoban



Ők már megtették

Covic Judit, Spanyolország, 2017 Börzsönyi Tünde, Málta, 2019



Ők már megtették

Furcsa Gábor, Szerbia-Délvidék, 2019 Pintér Karolina, London, 2019



Te hova utazol majd?



Kérdések?



Kérdések
Nem beszélek jól idegen nyelvet, utazhatok?

• Elvárás, hogy a kiutazásra minimum A2/B1 nyelvtudással rendelkezzen a résztvevő, csoportos 
utazás esetében nem kötelező.

Kell majd gyűjtenem számlákat?

• Nem, a kiutazásra kapott ösztöndíjból kell az utat megvalósítani, az összeggel nem kell 
elszámolni, csak a részvételt kell igazolni.

Mi lesz ha meggondolom magam?

• Az ösztöndíjszerződés aláírása után a résztvevő tudomásul veszi, hogyha lemondja az utat 
(nem önhibán kívül), akkor a támogatást vissza kell fizetnie. Önhibán kívüli esetben az addig 
felmerült költségeket vis majorként el lehet számolni.

Mi lesz ha lebetegszem a képzés ideje alatt?

• A képzésen való részvétel kötelező, felmentést csak a kinti orvosi ellátó adhat.



Kurzuskeresés
https://www.schooleducationgatew
ay.eu/en/pub/teacher_academy/cat
alogue.cfm

MÁLTAI NYELVISKOLA
https://www.maltalingua.com/

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.maltalingua.com/


ÚTRAVALÓK
• Erasmus oldal:

https://erasmusplusz.hu/

• Tanári kurzusok keresője:

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

https://www.englishmatters.org/

https://www.teacheracademy.eu/

• Erasmus támogatható tevékenységek:

https://www.facebook.com/kmaszc/posts/4451675714847026

• KMASZC nemzetközi oldal:

https://kmaszc.hu/nemzetkozi/

Távolság kalkulátor

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu

https://erasmusplusz.hu/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.englishmatters.org/
https://www.teacheracademy.eu/
https://www.facebook.com/kmaszc/posts/4451675714847026
https://kmaszc.hu/nemzetkozi/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu


ÚTRAVALÓK

• Erasmus alapelvek

https://tka.hu/docs/palyazatok/03_call_for_erasmus_accreditations_-_annex_i_-_erasmus_quality_standards_hu.pdf

• Erasmus Pályázati Útmutató (2021-2027)

https://erasmusplusz.hu/erasmusplus_palyazati_utmutato_hu_2023.pdf

• The structure of the European education systems 2020/21 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f4784939-1f15-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-
en/format-PDF/source-search

• Utazási tanácsok országonként

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

• KMASZC Munkatársak facebook csoport

https://www.facebook.com/groups/444083910272722

https://tka.hu/docs/palyazatok/03_call_for_erasmus_accreditations_-_annex_i_-_erasmus_quality_standards_hu.pdf
https://erasmusplusz.hu/erasmusplus_palyazati_utmutato_hu_2023.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f4784939-1f15-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://www.facebook.com/groups/444083910272722

