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Tempus Közalapítvány
• 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás 

Minisztériumának felügyelete alatt mőködı, kiemelten 
közhasznú szervezet

• a legnagyobb mértékő mobilitást bonyolítja le 
Magyarországon a kezelt programokon keresztül

– Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus / 
Comenius / Grundtvig

– Ceepus

• a felhalmozott szakmai tudást visszaforgatjuk
– Képzések www.tka.hu / Képzések

– Tudásmenedzsment (EU-s oktatási együttmőködésekben 
feladatok vállalása, jó gyakorlatok terjesztése itthon, 
tudásközvetítı szerep) www.oktataskepzes.tka.hu

– Disszeminációs kiadványok



Egész életen át tartó tanulás 
program – LLP

Comenius
Közoktatás

Erasmus
Felsıoktatás és 

felsıfokú
szakképzés

Leonardo da 
Vinci

Grundtvig
Felnıttoktatás

Transzverzális programok
4 kulcstevékenység – Szakmapolitika; Nyelvtanulás; IKT; 

Valorizáció

Jean Monnet program
Jean Monnet Akció; Európai Intézmények; 
Európai Szövetségek



LLP-ben részt vevı országok

• 27 EU tagállam – és 
tengeren túli területei

• EGT és EFTA 
országok: Norvégia, 
Izland, Liechtenstein

• Törökország

• Horvátország, Svájc



COMENIUS
Kik vehetnek részt a programokban?

• Intézményvezetık/iskolavezetés 

• Tanárok/nevelık

• Leendı pedagógusok

• Diákok

• Iskolák/kollégiumok/óvodák

• Oktatási hatóságok

• Szakértık/tanácsadók



Ki vehet részt Comenius iskolai 
együttmőködések akcióban?

• Közoktatási 
intézmények
– Óvodától –

középiskoláig



Miért érdemes egy Comenius-
projektben részt venni?

• Külföldi barátok, levelezıtársak
• Utazás külföldi projekttalálkozókra vagy 

cserelátogatásokra
• Nyelvgyakorlási lehetıség
• Európai kultúra megismerése
• A projektmunka alapos megismerése
• Pedagógiai kultúra megújítása
• TÉMA – a pályázó szabadon választhatja 

meg



Comenius iskolai együttmőködések

• Multilaterális: 3 részvételre jogosult ország egy-egy közoktatási 
intézménye között – intézményközpontú; tanulóközpontú

• Bilaterális: két intézmény közremőködésével valósulnak meg, a 
projektben részt vevı diákok életkora min. 12 év - nyelvi témájú
projektek  Beadási határidı: 2013. február

• A projektek kétéves együttmőködések keretében zajlanak 
• Projekttermék (CD, honlap, elıadás, tanulmány stb.)

Támogatható: mobilitás 
+ helyi projektköltségek

2 éves projektek 2013-2014

Min. mobilitási szám Támogatási összeg 

Multilaterális 4 mobilitás 6000 EUR

Multilaterális 8 mobilitás 10000 EUR

Multilaterális/Bilaterális 12 mobilitás 13000 EUR

Multilaterális/Bilaterális 24 mobilitás 20000 EUR



Comenius – Tanárasszisztens fogadása

Célok
• Interkulturális ismeretek/kompetenciák
• Idegennyelv-tudás
• Innovatív pedagógiai módszerek

Megvalósítás
• Idıtartam: 13 – 45 hét
• 12 – 16 óra/hét
• Asszisztens ösztöndíjat kap
• Fogadó intézmény feladatai



Comenius - Külföldi szakmai 
továbbképzések pedagógusoknak

• Cél: az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai 
kompetenciák javítása nemzetközi környezetben 

• Idıtartam: 1-6 hét
• Támogatható továbbképzési formák:

– Általános továbbképzı kurzus
– Nyelvtanár-továbbképzı kurzus
– Nyelvtanfolyam (szaktárgyukat idegen nyelven oktatók; 

kevésbé gyakran oktatott nyelvek; Com. int. 
együttmőködésben részt vevık, stb.)

– Konferencia
– Job-shadowing: ha magának talál
– Hospitálás
– Szeminárium



Comenius - Külföldi szakmai 
továbbképzések pedagógusoknak

• Pályázat feltételei: A képzés kapcsolódjon a pályázó
szakterületéhez

• Képzés választásához segítséget nyújt a 
honlapunkon található Comenius/Grundtvig
kurzuskatalógus

• A továbbképzés kiválasztása a pályázó feladata
• Továbbképzı intézménytıl szükséges egy 

befogadói szándéknyilatkozat a jelentkezı adataival
• Támogatás: utazási, megélhetési költségre, 

kurzusdíjra (3000 euró összeghatárig)
• Beadási határidık 2012-ben: 09. 17.



Elıkészítı, 
mobilitási 
(szakmai 

gyakorlati) és 
együttmőködési 

pályázati 
lehetıségek

Leonardo da Vinci-program



Pályázó intézmények köre

A szakképzésben érintett valamennyi intézmény:

• Képzıintézmények

• Vállalatok

• Szociális partnerek

• Kamarák

• Települési önkormányzatok

• Szakmai szervezetek

• Non-profit szervezetek

• Civil szervezetek

• Korlátozottan: felsıoktatási 
intézmények



Leonardo-mobilitás

Cél: elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a 
szaknyelvi készségek fejlesztésének elısegítése

Célcsoport Fogadó fél idıtartam

szakmai gyakorlatok –
Szakképzı intézmények 
szakmai alapképzésben 
részt vevı tanulói 

szakképzı
intézmények, 
vállalatok 

min. 2, max. 39 hetes 
gyakorlatok 

szakmai gyakorlatok –
Cégek munkavállalói, 
munkanélküliek 

szakképzı
intézmények, 
vállalatok 

min. 2, max. 26 hetes 
gyakorlatok 

tanulmányutak -
Szakképzési szakértık, 
oktatók

szakképzı
intézmények, 
vállalatok 

min. 1, max. 6 hetes 
tanulmányutak 



Leonardo-partnerségek

• Szakképzı intézmények pályázhatnak

• Hasonló a Comenius iskolai együttmőködésekhez:

2 éves idıtartam; min. 3 ország min. 3 szervezete

• A támogatási összeg adott számú mobilitáshoz
kapcsolódó átalánytámogatás

• A szakképzésben tanulók aktív részvétele; tanulók és 
oktatók közös projektmunkájának megvalósítása; a 
képzıintézmények és a vállalati szféra kooperációja

• Projekttermék az együttmőködés végén (CD, 
honlap, tanulmány)

• Következı beadási határidı: 2013. február



Tempus Közalapítvány ajánlatai

• Módszertani ötletgyőjtemény (MÖGY)
– Óraterv összeállítása, az órák színesítése

– www.tka.hu→Tudásközpont→MÖGY

• Alma a fán c. kötetek
– Párbeszédek a kompetenciafejlesztésrıl

– Fókuszban a tanulás támogatása

– www.tka.hu →Könyvtár

• Workshop-sorozat
– 5 alkalomból álló mőhelybeszélgetések 

pedagógusoknak (további infó: www.tka.hu)



Elérhetıségek

Tempus Közalapítvány
� 06-1-237-1300

Internet: www.tka.hu

Ügyfélszolgálat
� 06-1-237-1320
E-mail: info@tpf.hu

Személyes konzultációra minden esetben elıre egyeztetett idıpontban van 
lehetıség.



Köszönöm a figyelmet!


