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1. Legfontosabb feladatok meghatározása egy pályázati ciklusra 

vonatkozólag 
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Feladatkörök meghatározása, fontosabb feladatok a köznevelési és szakképzési pályázatok esetében 

Feladat megnevezése Felelős A munkát segítik Feladat részletezése Forma 

Koncepció kialakítása  

projekt-

menedzsment, 

nemzetközi csoport, 

iskolai vezetőségek 

tanárok 
stratégia kialakítása, nemzetköziesítés, szakmai igények 

felmérése 

írásbeli, szóbeli, szakmai egyeztetések, 

vezetőségi értekezletek, mélyinterjúk 

készítése 

Partneri kérdőívek és 

együttműködési 

megállapodások 

beérkezése 

nemzetközi 

koordinátor 
nemzetközi csoport 

munkaprogram egyeztetése, fogadási feltételek 

pontosítása, létszámok és időpontok véglegesítése, elvárt 

tanulási eredmények beazonosítása 

e-mail  

Toborzás – tantestületi 

értekezletek 

nemzetközi csoport, 

marketing csoport 

nemzetközi csoport, 

tanárok, munkatársak 

motiváció növelése, tájékoztatás, jelentkezők számának 

növelése 
Tantestületi értekezlet, facebook, e-mail-lista 

Pályázat beadása 
nemzetközi 

koordinátor 
nemzetközi csoport 

stratégia aktualizálás, nemzetköziesítés, ECVET szemlélet 

alapú gondolkodás 
elektronikus, internet alapú 

Toborzás  
nemzetközi csoport, 

marketing csoport 

tanulók, tanárok, 

munkatársak 

motiváció növelése, tájékoztatás, jelentkezők számának 

növelése 

előadás tagintézményenként, facebook, 

ECVET rendszer megismertetése 

Kiválasztás 

tagintézmény-

vezetők, 

kísérőtanárok/ 

csoportvezetők, 

nemzetközi csoport 

tanárok 
külföldi szakmai tapasztalatszerzés, angol nyelvtudás 

fejlesztése, interkulturális ismeretek bővítése  

jelentkezések begyűjtése, értékelőlapok 

kitöltése, tanulmányi eredmények vizsgálása, 

nyelvi ismeretek felmérése 

Partnerek kiértesítése nemzetközi csoport - 
nyertes pályázat, utazások és munkaprogram pontosítása, 

Memorandum of understandig aláírása a partnerekkel 
e-mail, skype, telefonhívás 

Résztvevők kiértesítése nemzetközi csoport tanárok  nyertes pályázatról való kiértesítés az érintetteknek 
e-mail, skype, telefonhívás, személyes 

egyeztetés 
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Tanulók felkészítése 
kísérő tanárok 

/csoportvezetők 
nemzetközi csoport 

tájékoztatás, kulturális és szakmai sajátosságok, virtuális 

felkészítések 

szülői értekezlet, kulturális, pszichológiai és 

szakmai felkészítés 

Tanárok felkészülése nemzetközi csoport tanárok 
tájékoztatás, kulturális és szakmai sajátosságok, 

utazásszervezés, virtuális felkészítések 
önfejlesztés, tapasztalatmegosztás 

Szerződések 

megkötése a 

projektben 

résztvevőkkel 

projekt-

menedzsment 
nemzetközi csoport ösztöndíj szerződések aláírása, támogatás folyósítása személyes, postai 

Kiutazások szervezése nemzetközi csoport kísérő tanárok utazás, szállás, munkaprogram, pénzügyek részletes ütemterv 

Megrendelések 
projekt-

menedzsment 
nemzetközi koordinátor 

számlák beérkezése, kifizetések, csoportpénzek utalása, 

pénzügyi nyilvántartás 
pénzügyi rendelkezések 

Megbízási szerződések munkaügy nemzetközi koordinátor 
megbízás tartalma, feladatok pontosítása (felkészítés, 

projektmenedzsment, nemzetközi csoport, stb.) 
szerződés 

Tevékenység 

lebonyolítása 

kísérő tanárok, 

résztvevők 
nemzetközi csoport hatékony megvalósítás aktív részvétel, ECVET szemlélet 

Eredmények mérése 
szakmai tanárok, 

nyelvtanárok 
kísérő tanárok eredmények bemutatása 

tesztek, személyes beszélgetések, csoportos 

beszélgetések a hazatérést követően 

Munkanaplók 

tapasztalatainak 

elemzése 

nemzetközi csoport  kísérő tanárok 
gyakorlati tapasztalatok leszűrése, partnereknek 

visszajelzés megküldése 
irányított kérdések alapján csoportos elemzés 

Tanulói és munkatársi 

önértékelések 
nemzetközi csoport 

kísérő tanárok, 

csoportvezetők 
személyes készségek és kompetenciák fejlődése önértékelő lapok 

Disszemináció 
disszeminációs 

felelős 

tanárok, diákok, 

nemzetközi csoport 

A külföldi szakmai gyakorlatok és továbbképzések 

jelentőségének hangsúlyozása a meghatározott 

disszeminációs terv szerint. 

disszeminációs terv 
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EUROPASS mobilitási 

igazolványok kiállítása 
nemzetközi csoport partnerek megszerzett tudás dokumentálása 

angol és magyar nyelvű igazolvány, 

ünnepélyes átadás  

Elfogadtatás/ 

érvényesítés 

szakmai tanárok, 

nyelvtanárok, 

iskolavezetés 

nemzetközi csoport, 

kísérőtanárok 
ELISMERÉS érdemjegy, szakmai vizsgarész 

Indikátorok mérése projektmenedzsment nemzetközi csoport tervezett indikátorok megvalósulásának mérése 
értékelés, bizonyító dokumentumok 

összegyűjtése 

Fejlesztési tervek újbóli 

értékelése 
projektmenedzsment nemzetközi csoport 

stratégia módosítása ha szükséges hatások 

megvalósulásának értékelése 
brainstorming, projektmeeting 
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2. A résztvevők kiválasztásának menete és felkészítése 

A résztvevők kiválasztása tagintézményenként történik. 

2.1. Tanulók esetében: 

1. lépés: csoportvezető/kísérőtanár kiválasztása, aki az adott út koordinátora lesz, 

feladatait a nemzetközi ügyrend szabályozza 

A tanulócsoportok felelősei a kísérőtanárok, vagy ha kísérőtanár nem utazik a csoporttal 

akkor olyan szaktanár, aki a tevékenység szakmai teljesülését, szakértelménél fogva képes 

támogatni és monitoringozni, majd értékelni a mobilitási tevékenységet és a tanulói 

teljesítményeket (csoportvezető). A kísérőtanár minden esetben olyan megfelelő 

nyelvtudással rendelkező kolléga, akit a tanulók elfogadnak a csoport vezetőjének. A 

kísérőtanár jelentkezése az előzetes felhívások (tantestületi értekezletek, személyes 

beszélgetések) után önkéntesen történik, személyéről a projektmenedzsment és az adott 

iskola igazgatója dönt. 

2. lépés: tanulói jelentkezések begyűjtése 

Minden tanulónak lehetősége van jelentkezni a szakmacsoportjának megfelelő tanulói 

mobilitási tevékenységre, amennyiben a 9. évfolyam első félévét elvégezte. Ennek az oka a 

tanulói motiváció növelése és a korai iskolaelhagyás csökkentése. A célcsoportok 

meghatározása elsődleges feladat:  

szakmacsoport, szakma, évfolyam 

A diákok körében az érdeklődés egyre nagyobb és egyre jobban érdekli őket a hazai 

rendszeren kívüli gyakorlati élményszerzés, melyet a 2020-as tanévtől tanulók törvényi 

keretek között számíttathatnak be szakmai tanulmányaikba. A kiválasztást tehát több 

tényező is meghatározza, melyeket az értékelési táblázat (ezen dokumentum 1. számú 

melléklete) részletesen bemutat. Értékelési szempontok: 

- szakmai érdemjegyek 

- szaktanár értékelése 

- nyelvtanár értékelése 

- osztályfőnök értékelése 

- tagintézményvezető jóváhagyása 

Javasolt mellékletek: 

- motivációs levél 

- Europass önéletrajz (magyar nyelven, majd a kiválasztást követően idegen 

nyelven) 
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- amennyiben a tanuló tanulószerződéssel / munkaszerződéssel rendelkezik, a 

munkahelyi vezető ajánlása és beleegyezése a mobilitási gyakorlatba 

3. lépés: személyes interjúk a jelentkezőkkel 

Minden jelentkezővel személyes beszélgetést folytat a nemzetközi kapcsolattartó és a 

kísérőtanár, amennyiben ez a személy ugyanaz, egy szakmai tantárgyat oktató kolléga. A 

személyes beszélgetésen felmérik a tanuló motivációját és szakmai elkötelezettségét 

valamint a nyelvtudását. Olyan gyakorlatok esetében, amikor a tanuló vállalatnál kerül 

elhelyezésre, minimális elvárás az A2-es szintű nyelvtudás. 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében fontos szempont a tanuló családi, esetleges 

hátrányos helyzete, sajátos nevelési igénye. Intézményünk mind a 11 iskolájában a tanulók 

jelentős része származik olyan szociálisan elmaradott környezetből, csonka családból vagy 

küzd tanulási nehézségekkel, amiket megfelelően kell kezelni és támogatni. Az értékelési 

táblázat nemcsak azokat a készségeket helyezi előtérbe, amik az érdemjegyekhez kötődnek, 

hanem fontos szerepet kap a motiváltság, a felelősségtudat és a hátrányos helyzet. Ennek 

alapján a sérülékenységgel1 érintett tanulók ugyanakkora esélyhez jutnak egy mobilitásra 

való pályázás esetében, mint bárki más. 

Fontos itt az osztályfőnök, az iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus és az igazgató 

véleménye, aki ismeri az adott tanuló hátterét és megfelelően tudja ezt az 

értékelőtáblázatban is érvényesíteni.  

Az értékelés eredményeiből így kialakul egy lista, amelyen a csoportlétszámnak megfelelő 

számú legtöbb pontszámot elérő tanuló kerül a csoportba. Minden kiválasztáskor 1 (nagy 

létszámú csoport esetén 2) tanuló tartalék utazóként szerepel, arra az esetre, ha a kiutazást 

megelőzően bármilyen okból egy csoporttag nem tud kiutazni akadályoztatásánál fogva. 

A tanulókat és törvényes képviselőiket e-mailen, telefonon, és e-mailben értesíti a csoport 

vezetője/kísérő tanára. 

4. lépés: felkészítés tanulók esetében: 

- Kulturális felkészítés: a csoportfelelős tanár vagy az adott iskola nemzetközi 

kapcsolattartója tartja. A foglalkozás tréning jellegű, a csoport tagjai közösen, interaktív 

módon fedezik fel a fogadó ország és a szűkebb régió, település kulturális, természeti, 

történelmi sajátosságait, ismerkednek a nyelvvel, szokásokkal. A felkészítés ezen részének 

fontos eleme a külföldi partnerekkel /diákokkal való kommunikáció, mely jellemzően 

virtuális módon történik meg. 

- Szakmai felkészítés: a csoportfelelős tanár vagy az adott iskola nemzetközi kapcsolattartója 

és egy szakmai tanár tartják. A fogadó gyakorlati hely szakmai profiljának megfelelően, 

felelevenítve a szakmai technológiai, munkavédelmi, egészségvédelmi, higiéniai ismereteket, 

tanulmányozzák a korábbi gyakorlati naplókat az adott helyszínnek megfelelően. A 

                                                           
1 Az Erasmus program és a köznevelés jogi szabályozásában szereplő diákok csoportját jelenti (részletesen mellékletben mutatjuk be) 
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felkészítés ezen része szorosan kapcsolódik a munkaprogramhoz, elméleti és gyakorlati 

részeket 50-50 %-ban tartalmaz.  

- Nyelvi felkészítés a program minden résztvevője számára elérhető az iskola által szervezett 

belső nyelvtanfolyam keretében. Ennek során a kiutazás előtt a tanulók lehetőségük van 

délutáni elfoglaltság keretében kiscsoportos nyelvi foglalkozáson részt venni. Kötelező az 

Európai Bizottság által működtetett online nyelvi szintfelmérő és kurzus elvégzése (OLS), 

amihez az intézmény biztosítja a megfelelő hozzáférést. 

- Pszichológiai felkészítést a kiutazás előtt kapnak a résztvevők, ahol a már kialakult csoport 

számára tréning-jellegű foglalkozást tart a csoportfelelős és amennyiben lehetséges, az 

iskolapszichológus. Tematikája a csoportkohéziót támogató, szabálykövetést erősítő, és 

motivációs részeket tartalmaz. A diákoknak amennyiben az iskolában rendelkezésre áll, 

pszichológus segíti az egyéni felkészülését. 

A felkészülést segítik továbbá azok a diákok és tanárok, akik már részt vettek Erasmus 

programokban és valós, on site élményekkel rendelkeznek. 

A felkészítést kiegészítik a folyamatosan fejlődő virtuális elemek, melyek kapcsán 

intézményünk több projektben is részt vesz. 

A felkészülés ütemét, módját és idejét az adott intézmény nemzetközi kapcsolattartója és 

az iskola igazgatója határozza meg és szabályozza, adott esetben egyes részeket kötelező 

érvényűvé tesz, melyet szerződésben is rögzít. 

 

Felkészülést segítő kiadványok: 

 

Kiutazási segédlet: 

 

A központ honlapon elérhető kiutazási segédlet az alapdokumentum, mely tartalmazza a 

külföldi utazásokra való felkészítést, az ott elért eredmények önértékeléssel való mérését, 

gyakorlati felkészülést segítő tanácsokat, a munkanapló írásának tartalmi és formai 

követelményeit. 

 

Munkanapló minta: 

 

A másik fontos termék a munkanapló egységes mintája, melyet a tanulók online formában 

elérhetnek a tájékoztatási időszak alatt, a mobilitás során pedig kötelező elemként szerepel 

ennek heti szintű kitöltése. Ezeket már sikeresen alkalmaztuk, melyben a napi 

tevékenységek, tanult idegen szavak, szabadidős, kulturális élmények megosztása is 

szerepel. Ezen kívül jelentős fejlődést értünk el a tanulók interkulturális tapasztalatainak 

megosztásában a kulturális élmények ismertetésével.  
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Szakképzésben résztvevő 18 év alatti tanulók esetében sokszor okozott nehézséget az, hogy 

véleményét, átélt tapasztalatait önálló mondatokban fejezze ki, így úgy érezzük az 

iránymutatást egy erre megfelelően kialakított sablonnal tudjuk leginkább beépíthetővé 

tenni. 

 

Szakmai szótárak: 

 

A mobilitásokra további felkészítő anyag a szakmai szótárak nevű kiadvány is. Mivel a hazai 

nyelvoktatás jelenlegi nagy hiányossága a megfelelő szakmai idegen nyelvű anyagok 

korlátozott elérhetősége, sok esetben teljes hiánya, a tanulók és az őket kísérő tanárok 

segítségével elkészítettünk egy olyan kiadványt, melyben azok a legfontosabb szakszavak és 

kifejezések szerepelnek, melyet a gyakorlatok ideje alatt a tanulók használni fognak. Ezen 

kívül az általános alapkifejezésmódok is belekerülnek, amik egy A2-es szintű 

kommunikációhoz feltétlen szükségesek.  

 

A három termék esetében a készítésben a nemzetközi csoport tagjai, a korábbi kísérőtanárok 

és a korábban mobilitásokban résztvevő tanulók is aktívan tevékenykednek, ezzel is 

elősegítve az átélt tapasztalatok disszeminálását. 

2.2. Munkatársak esetében 

1. lépés: jelentkezések begyűjtése 

Értékelési szempontok: 

- fejlesztési igények a meghatározott szakmai munkaprogramhoz igazodva 

- tagintézményvezető jóváhagyása 

- szakterületi relevancia 

- továbbképzéseken való részvételi aktivitás, a kötelező továbbképzési kvóta 

teljesítésének állapota 

- attitűd, nyitottság 

Kötelező mellékletek: 

- motivációs levél 

- EUROPASS idegen nyelvű önéletrajz 

2. lépés: csoportvezető kiválasztása 

Amennyiben egy szakmai vagy köznevelési utazásra több kolléga utazik, fontos a 

csoportvezető megfelelő kiválasztása. 

A munkatársi csoportok vezetőit a projektmenedzsment választja ki a mobilitásokra 

jelentkező kollégák közül. A munkatársi csoportok vezetőjét a projektmenedzsment a 
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nemzetközi tapasztalatuk, nyelvtudásuk, szakmai tapasztalatuk, attitűdjük alapján választja 

ki. A csoportvezető feladatait részletesen a nemzetközi ügyrend szabályozza. A 

csoportvezető jelentkezésében külön levélben jelzi csoportvezetői szerepre való igényét. 

 

3. lépés: felkészítés munkatársak esetében: 

A felkészítésben itt jelentős szerepet kap az önképzés, illetve a nemzetközi csoport, akik 

releváns információkat szolgáltatnak az adott partnerről.  

- A nyelvi felkészülést minden kolléga önképzéssel végzi, ezen kívül a felkészítést segítik az 

intézményben 6 hetes gyakorlatot töltő AIESEC gyakornokok heti 2 órás foglalkozás 

keretében. A gyakornokok anyanyelve nem magyar, általában tengerentúli országból 

érkeznek így a kollégák interkulturális kompetenciái is fejlődnek a felkészülés időtartama 

alatt. 

- A munkatársi résztvevők a részletes munkaprogram megismerését követően önképzéssel 

elmélyednek a fogadó ország szakképzési, oktatási rendszerében, valamit az adott 

szakterület, módszertani terület szakirodalmán keresztül ismereteket szereznek a program 

konkrét témakörét illetően is.  Amennyiben a partner erre lehetőséget biztosít, szervezhet 

online felkészülést, melyen a kolléga részt vehet. 

Amennyiben egy adott szakmai vagy köznevelési útra a kollégák egy csoportja utazik, a 

felkészítés kiegészülhet: 

- Csoportképző tréning, ahol a csoportot alkotó résztvevők megismerik egymást és kialakul 

közöttük a személyes és szakmai kapcsolat és együttműködési igény. Ezt jellemzően az 

indokolja, hogy a munkatársak nem egy tagintézményből kerülnek ki, így a résztvevők nem 

biztos, hogy ismerik egymást, a kiutazás előtti ismerkedés így indokolt. Ez a földrajzi 

távolságok miatt történhet online módon is. 

Ez a felkészülés a csoportfelelős és a szakmai vezető részéről is támogatott, irányított 

folyamat, és a csoporttagok egymással együttműködve, műhelymunka keretében való 

felkészülését is támogatjuk. 

Mind a tanulói, mind a munkatársi kiválasztásnál figyelembe vesszük az egyenlő 

hozzáférés elvét és az esélyegyenlőséget. Ennek megfelelően azonos témakörű mobilitási 

tevékenységben egy kolléga és egy tanuló csak egy alkalommal vehet részt az Erasmus 

program keretében, ezen kívül a sérülékeny csoportok programba való integrációját 

elkötelezetten támogatjuk, lehetőségeinkhez mérten részükre plusz anyagi forrást 

biztosítunk. 

A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

jogszabály értelmében intézményünkben biztosítjuk az itt előírt szabályokat. 
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3. Szerződések és adminisztratív teendők ellátása 

 

Dokumentum 

megnevezése 
Aláírók 

Példányok 

száma 
Megjegyzés 

Letter of intent - 

szándéknyilatkozatok 
Projektpartnerek 2  

Memorandum of 

understanding 
Projektpartnerek, KMASZC 2  

Támogatási szerződés Tempus közalapítvány, KMASZC 2  

Szándéknyilatkozat Résztvevő, KMASZC 2 kiskorú esetében szülői aláírás 

Ösztöndíj szerződés  KMASZC, tanuló/munkatárs 3 kiskorú esetében szülői aláírás 

Képzési megállapodás  
KMASZC, tanuló/munkatárs, 

projektpartner 
3 kiskorú esetében szülői aláírás 

Minőségbiztosítási 

követelmények 

KMASZC, tanuló/munkatárs, 

projektpartner 
3 kiskorú esetében szülői aláírás 

Megrendelők  - melléklete a 

számla (HUF vagy EUR) 

KMASZC (főigazgató, kancellár, 

gazdasági igazgató, munkavállaló) 
1 

forintos kifizetések esetén kötelező 

melléklet az átvezetési kérelem 

Megbízási szerződések 
KMASZC (főigazgató, kancellár, 

gazdasági igazgató, munkavállaló) 
5 

tanulói csoportot 

kísérő/csoportvezető esetében 
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4. Kísérő tanár/csoportfelelős feladatai tanulói utak esetében 

Kiutazás előtt: 

 a gyakorlat népszerűsítése az érintett osztályokban, 

 a jelentkezések összegyűjtése, feldolgozása, 

 kiutazók kiválasztása (igazgatóval és a nemzetközi kapcsolattartóval együtt), 

 a második, szülői értekezlettel egybekötött tájékoztató megtartása, 

 a tanulók adatainak beszerzése, szerződések aláíratása, begyűjtése, 

 az utazó tanulók felkészítésében való részvétel, 

 a kiutazás előtti tájékoztató megtartása, 

 a csoport szabályrendszerének tanulókkal közös kialakítása, 

 OLS rendszer megismertetése a tanulókkal, bemeneti teszt elvégzésének ellenőrzése 

www.erasmusplusols.eu , 

 Mobility tool felülethez szükséges adatok megküldése a nemzetközi kapcsolattartónak, 

 Duolingo osztálycsoport rendszer támogatása  

https://schools.duolingo.com/. 

Mindezekkel kapcsolatban folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi kapcsolattartóval. 

A gyakorlat alatt: 

 a tanulók felügyelete 

o kollégium esetén állandó felügyelet 

o fogadó családoknál való szállás esetén a felügyeletet a családokkal megosztva végzi a 

kísérőtanár és tartja a kapcsolatot a családokkal (erről megállapodást köt az iskola), 

 a tanulók szakmai gyakorlatának nyomonkövetése, a tanulók segítése a gyakorlaton, kapcsolattartás a 

gyakorlatvezető kinti szakemberekkel, 

 munkanapló kitöltésének ellenőrzése, csoportmegbeszélések, 

 szabadidős programok szervezése és lebonyolítása a tanulók számára, 

 indokolt esetben a „költőpénzének” kezelése, tanulók zsebpénzének kiosztása, bizonylatok megőrzése, 

 beszámoló készítése a gyakorlatról, az elhelyezésről, ellátásról, a tanulók teljesítményéről és 

hozzáállásáról, ennek képi dokumentálása, 

 folyamatos kapcsolattartás a projekt koordinátorával és a szülőkkel (igény szerint), 

 a hazai és külföldi képzőhely, iskola házirendjének betartása és betartatása, 

 a pedagógus etikai kódex betartása, 

 OLS rendszer használata, 

 szerződésben foglaltak teljesítése. 

A gyakorlat után 

 a tanulói beszámolók begyűjtése (munkanaplók) – leadás a nemzetközi kapcsolattartó felé a 

gyakorlatot követő 2 héten belül, 

 a csoportfelelősi beszámoló benyújtása – minimum 2 oldalas beszámoló a következő kritériumok 

alapján: 

o Adatok: Időszak, téma, helyszín, létszám, tanulók szakmája, szálláshely, fogadó intézmény 

(fogadó tanár, üzemvezető) 

o Leírás: tervezett és megvalósult tevékenységek, új szakmai tudás, új elmélet, a gyakorlat 

haszna, tanulók visszajelzései, együttműködés a fogadó intézménnyel, oktatás 

színvonala (tömören, egyszerűen, célratörően), jó példák hasznosítása otthon 

http://www.erasmusplusols.eu/
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o Értékelés: megvalósult-e a program célja, elégedettség, jó-gyakorlat, hasznosíthatóság, 

motiváció, tanulási eredmények értékelése 

o Fenntarthatóság: javaslatok a gyakorlatok színvonalának növelésére, tapasztalatok a képzés 

fejlesztése érdekében 

 elszámolás a gyakorlat költségvetésével, amennyiben releváns, 

 szóbeli beszámoló megtartása a tantestület számára a diákokkal együtt, 

 a gyakorlati program értékelése, javaslatok benyújtása a következő évre vonatkozóan, 

 képek átadása a projektkoordinátor részére (minimum 20 – 10 gyakorlatot ábrázoló, 10 szabadidős 

programokat ábrázoló), 

 minimum 1500 karakteres idegen nyelvű beszámoló készítése a projekt disszeminációs felületére:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/, 

 OLS kimeneti teszt elvégzésének ellenőrzése, 

 résztvevői szerződések, bizonyítványok leadása a nemzetközi kapcsolattartó részére, 

 kötelező értékelő kérdőív kitöltésének ellenőrzése a tanulók esetében, 

 kötelező értékelő kérdőív kitöltése, 

 gyakorlat beszámíttatás támogatása. 

 

Nemzetközi csoport feladatai tanulói utak esetében 

 

Kiutazás előtt: 

 Mobility tool felülethez szükséges adatok begyűjtése, feltöltése, 

 repülőjegyek és szállás szervezése, kötelező biztosítások megkötése, 

 személyes felkészítés és egyeztetés a csoportvezetővel, 

 a szerződések elkészítése és átadása a csoportvezető részére. 

A szakmai képzés alatt: 

 kapcsolattartás a csoportvezetővel, 

 kapcsolattartás a partnerrel, 

 disszeminációs terv folyamatos követése. 

 

A szakmai képzés után: 

 kötelező kérdőív meglétének ellenőrzése, 

 a beérkezett anyagok feltöltése disszeminációs felületre, 

 nemzetközi hírekben való megjelentetés, 

 személyes egyeztetés a csoportvezetővel, 

 elégedettségi kérdőívek összegyűjtése és értékelése, 

 fejlesztési javaslatok megfogalmazása, projektpartnerrel való egyeztetés, 

 projektdokumentáció. 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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5. Csoportfelelős feladatai tanári utak esetében 

Kiutazás előtt: 

 a gyakorlat népszerűsítése az érintett kollégák körében, 

 tájékoztató megtartása, 

 az utazók felkészítésében való részvétel (orientációs felkészítés, csoportösszerázó felkészítő 

foglalkozás megtartása), 

 a csoport nyelvi ismereteinek feltérképezése, 

 önképzés az adott ország oktatási rendszeréről, a programmal kapcsolatos szakmai/közismereti 

feladatokról. 

Mindezekkel kapcsolatban folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi kapcsolattartóval. 

A szakmai képzés alatt: 

 a szakmai képzés nyomonkövetése, a kinti kapcsolattartókkal és szakemberekkel való operatív 

egyeztetések, 

 fordítási tevékenység amennyiben szükséges, 

 a szakmai program átbeszélése a résztvevőkkel, 

 szabadidős programok közös szervezése, 

 beszámoló készítése a gyakorlatról, az elhelyezésről, ellátásról, ennek képi dokumentálása, 

 folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi csoporttal, 

 a hazai és külföldi képzőhely, iskola házirendjének betartása és betartatása, 

 a pedagógus etikai kódex betartása, 

 a szerződésben foglaltak teljesítése. 

A gyakorlat után: 

 csoportfelelősi beszámoló benyújtása – minimum 2 oldalas beszámoló a következő kritériumok 

alapján: 

o Adatok: Időszak, téma, helyszín, létszám, munkatársak szakmája, szálláshely, fogadó 

intézmény  

o Leírás: tervezett és megvalósult tevékenységek, új szakmai tudás, új elmélet, a gyakorlat 

haszna, munkatársak visszajelzései, együttműködés a fogadó intézménnyel, oktatás 

színvonala (tömören, egyszerűen, célratörően), jó példák hasznosítása otthon 

o Értékelés: megvalósult-e a program célja, elégedettség, jó-gyakorlat, hasznosíthatóság, 

motiváció, tanulási eredmények értékelése 

o Fenntarthatóság: javaslatok a szakmai képzés színvonalának növelésére, tapasztalatok a 

képzés fejlesztése érdekében, 

 szóbeli beszámoló megtartása a tantestület számára, 

 a gyakorlati program értékelése, javaslatok benyújtása a következő évre vonatkozóan, 

 képek átadása a projektkoordinátor részére (minimum 20 – 10 szakmai képzést ábrázoló, 10 

szabadidős programokat ábrázoló), 

 minimum 1500 karakter terjedelmű idegen nyelvű beszámoló készítése a projekt disszeminációs 

felületére:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/, 

 kötelező értékelő kérdőív kitöltésének ellenőrzése a munkatársak esetében, 

 kötelező értékelő kérdőív kitöltése. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Nemzetközi csoport feladatai tanári utak esetében 

 

Kiutazás előtt: 

 a jelentkezések összegyűjtése, feldolgozása, 

 kiutazók kiválasztása (igazgatóval és a projektmenedzsmenttel együtt), 

 a munkatársak adatainak beszerzése, szerződések aláíratása, begyűjtése, 

 Mobility tool felülethez szükséges adatok begyűjtése, feltöltése, 

 repülőjegyek és szállás szervezése, kötelező biztosítások megkötése, 

 csoportvezetővel személyes felkészítés és egyeztetés. 

A szakmai képzés alatt: 

 kapcsolattartás a csoportvezetővel, 

 kapcsolattartás a partnerrel, 

 disszeminációs terv folyamatos követése. 

A szakmai képzés után: 

 kötelező kérdőív meglétének ellenőrzése, 

 a beérkezett anyagok feltöltése disszeminációs felületre, 

 a nemzetközi hírekben való megjelentetés, 

 személyes egyeztetés a csoportvezetővel, 

 elégedettségi kérdőívek összegyűjtése és értékelése, 

 fejlesztési javaslatok megfogalmazása, projektpartnerrel való egyeztetés, 

 projektdokumentáció. 
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6. Tanári/munkatársi feladatok köznevelési és szakképzési 

mobilitási pályázatok esetében 
Kiutazás előtt: 

 a fejlesztési területek meghatározása, 

 motivációs levél elkészítése, 

 Europass önéletrajz elkészítése (, amennyiben a partner igényli, idegen nyelven is), 

 a kiutazás operatív szervezése (repülőjegy, szállás, biztosítás),  

 a kurzus lefoglalása, tanfolyamdíj befizetése (csak köznevelési program esetében), 

 a nyelvi ismeretek fejlesztése, 

 önképzés az adott ország oktatási rendszeréről, a programmal kapcsolatos szakmai / közismereti 

feladatokról, 

 részvétel a felkészítő foglalkozáson, 

 Duolingo rendszer támogatása  

www.duolingo.com, 

 érvényes regisztráció a következő felületekhez: 

www.etwinning.net 

www.schooleducationgateway.eu. 

 

Mindezekkel kapcsolatban folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi kapcsolattartóval. 

A szakmai képzés alatt: 

 a képzésen szerzett ismeretek beépülése, 

 szabadidős programok szervezése, 

 beszámoló készítése a képzésről, fejlesztési területek, alkalmazott módszerek nyomonkövetése, 

 folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi kapcsolattartóval, 

 a hazai és külföldi képzőhely, iskola házirendjének betartása és betartatása, 

 a pedagógus etikai kódex betartása, 

 a szerződésben foglaltak teljesítése. 

A gyakorlat után: 

 a képzésről készített részletes beszámoló megküldése a nemzetközi kapcsolattartó részére, 

 beszámoló benyújtása a következő kritériumok alapján: 

o Adatok: Időszak, téma, helyszín, szálláshely, fogadó intézmény  

o Leírás: tervezett és megvalósult tevékenységek, megszerzett és elsajátított készségek és 

kompetenciák, módszertani ismeretek, beépülés, hasznosítás az itthoni képzésben 

o Értékelés: megvalósult-e a program célja, elégedettség, jó-gyakorlat, hasznosíthatóság, 

motiváció, tanulási eredmények értékelése 

o Fenntarthatóság: javaslatok az itthoni tantervbe való beépítésbe, tanulói fejlesztési igények 

meghatározása, 

 szóbeli beszámoló megtartása a tantestület számára, 

 nemzetközi stratégiára vonatkozó javaslatok megküldése, 

http://www.duolingo.com/
http://www.etwinning.net/
http://www.schooleducationgateway.eu/
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 képek átadása a projektkoordinátor részére (minimum 20 – 10 képzést ábrázoló, 10 szabadidős 

programokat ábrázoló) - (csak köznevelési program esetében, szakképzési programok esetében ez a 

csoportfelelős feladata), 

 minimum 1500 karakter terjedelmű idegen nyelvű beszámoló készítése a projekt disszeminációs 

felületére - (csak köznevelési program esetében, szakképzési programok esetében ez a csoportfelelős 

feladata) 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

 kötelező értékelő kérdőív kitöltése, 

 részvételi igazolás megküldése a projektkoordinátor részére. 

 

Nemzetközi csoport feladatai köznevelési és szakképzési tanári utak esetében 

 

Kiutazás előtt: 

 a gyakorlat népszerűsítése az érintett kollégák körében, 

 tájékoztató megtartása, 

 a jelentkezések összegyűjtése, feldolgozása, 

 a munkatársak adatainak beszerzése, szerződések aláíratása, begyűjtése, 

 Mobility tool felülethez szükséges adatok begyűjtése, feltöltése, 

 személyes beszélgetés az utazás előtt, 

 nemzetközi hírlevélben a lehetőségek meghirdetése a pályázat beadása előtt. 

A szakmai képzés alatt: 

 kapcsolattartás a kiutazóval, 

  a disszeminációs terv folyamatos követése. 

A szakmai képzés után: 

 kötelező kérdőív meglétének ellenőrzése, 

 a beérkezett anyagok feltöltése disszeminációs felületre, 

 nemzetközi hírekben való megjelentetés, 

 beszámolók, részvételi igazolások begyűjtése, 

 személyes egyeztetés az utazás után, 

 elégedettségi kérdőívek összegyűjtése és értékelése, 

 fejlesztési javaslatok megfogalmazása, projektpartnerrel való egyeztetés, 

 projektdokumentáció. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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7. Tanulói feladatok mobilitási pályázatok esetében 
Kiutazás előtt: 

 fejlesztési területek meghatározása, 

 motivációs levél elkészítése, 

 Europass magyar / idegen nyelvű önéletrajz elkészítése, 

 nyelvi ismeretek fejlesztése, 

 IKT ismeretek fejlesztése, 

 OLS rendszer bemeneti teszt végrehajtása, folyamatos gyakorlás, 

 az adott ország kultúrájának tanulmányozása, 

 részvétel a tájékoztató szülői értekezleteken, felkészítő foglalkozáson, 

 kiutazási segédlet tanulmányozása, felkészülés az utazásra, 

 szakmai szótárak kiadvány releváns részének megtanulása, 

 munkanapló sablon megismerése, 

 Duolingo rendszer támogatása 

www.duolingo.com, 

Mindezekkel kapcsolatban folyamatos kapcsolattartás a csoport vezetőjével. 

A szakmai képzés alatt: 

 tanulási eredmények elsajátítása, 

 szabadidős programok szervezése közösen a kísérőtanárral, vagy a tanulótársakkal, 

 fényképek készítése, 

 folyamatos kapcsolattartás a kísérőtanárral, 

 munkanapló napi szintű vezetése, 

 szerződésben foglaltak teljesítése, 

 a hazai és külföldi képzőhely, iskola házirendjének betartása és betartatása, 

 OLS rendszer használata. 

A gyakorlat után: 

 elégedettségi kérdőív elvégzése, 

 szóbeli beszámoló megtartása a diáktársak és a tanárok számára,  

 kötelező értékelő kérdőív elvégzése, 

 OLS kimeneti teszt elvégzése. 

 

Nemzetközi csoport feladatai tanulói utak esetében 

 

Kiutazás előtt: 

 Mobility tool felülethez szükséges adatok begyűjtése, feltöltése, 

 repülőjegyek és szállás szervezése, kötelező biztosítások megkötése, 

 személyes felkészítés és egyeztetés a csoportvezetővel,  

 szerződések elkészítése és átadása a csoportvezető részére. 

A szakmai képzés alatt: 

 kapcsolattartás a csoportvezetővel, 

 kapcsolattartás a partnerrel, 

 a disszeminációs terv folyamatos követése. (5. számú melléklet) 

http://www.duolingo.com/
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A szakmai képzés után: 

 kötelező kérdőív meglétének ellenőrzése, 

 a beérkezett anyagok feltöltése a disszeminációs felületre, 

 nemzetközi hírekben való megjelentetés, 

 személyes egyeztetés a csoportvezetővel, 

 elégedettségi kérdőívek összegyűjtése és értékelése, 

 fejlesztési javaslatok megfogalmazása, projektpartnerrel való egyeztetés, 

 projektdokumentáció. 
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8. Jelentkezési lap köznevelési képzés esetén 

Jelentkezés Erasmus+ köznevelési pályázatban való részvételre 

Név:   

Születési dátum, hely:   

Iskola neve:   

Kiválasztott kurzus címe (magyarul, vagy 

az adott nyelven): 
  

Kurzus nyelve:   

Időtartam (hét):   

Kurzus heti óraszáma:   

Képzőintézmény pontos neve:   

Képzőintézmény országa:   

Képzőintézmény városa:    

Képzőintézmény pontos címe:   

A kurzus díja naponta:   

A kurzus díja összesen:   

Elvárt eredmények (pl.: tanterv beépítés, 

új módszerek alkalmazása, nyelvvizsga, 

látókörszélesítés, stb.) 

  

Egyéb megjegyzés:   
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9. Pénzügyi rendelkezések 

A KMASZC 2020. 10. 05.-én egy deviza számlával rendelkezik, melynek adatai a következők: 

IBAN: HU32-10004885-10008016-00141035 

Bank neve: MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 

Bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 1.  

Swift kód: MANEHUHB 

Devizanem: EUR 

A megvalósítások során minden projekt külön alszámlát kap majd. 

9.1. Kiküldetési rendelkezések: 

Melyet szabályoz: 

 a 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 

 a 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet, 

 a projektszerződés és mellékletei. 

9.2. Nemzetközi elszámolások külföldi kísérő tanári feladatok ellátása 

esetében  

Abban az esetben, amikor tanulói mobilitás esetében a kísérőtanár meghatározott összeget 

kap az utazás előtt utólagos elszámolásra, a következő rendelkezések az irányadóak: 

Elszámolás vezetése 

Az elszámolást a megküldött excel táblázatban (ELSZÁMOLÁSI LAP MINTA – 

CSOPORTVEZETŐKNEK/KÍSÉRŐ TANÁROKNAK) szükséges vezetni. A hazautazást követő 5 

munkanapon belül az elszámolást végző személy köteles a táblázatot elektronikus formában 

a nemzetközi koordinátornak megküldeni, majd azt kinyomtatva, aláírva a kifizetéseket 

alátámasztó blokkokkal együtt a 1062 Budapest, Andrássy út 63-65. szám alatt a nemzetközi 

koordinátor nevére leadni/ajánlott küldeményként megküldeni. 

Amennyiben a kiküldetésben lévő személy nem rendelkezik deviza bankszámlával, számára a 

kiutalandó összeg forintban kerül átutalásra. 

A blokkokat a vásárlást követően szükséges megőrizni és sorszámmal ellátni. A sorszámok 

alapján a blokk végösszegét a táblázatba elektronikusan szükséges felvezetni, amennyiben az 

átutalás forintban érkezett forintban is feltüntetni. 

Ezen rendelkezés csak abban az esetben érvényes, ha a kísérőtanár a résztvevők jogosult 

ösztöndíját a gyakorlat / tanulmányút helyszínén adja át. 
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Fennmaradt összeg visszautalása 

A fennmaradt összeget az elszámolás jóváhagyásának napjától számított 5 munkanapon 

belül visszautalja az iskola által megadott bankszámlaszámra. Amennyiben a kifizetés az 

iskola forintos számlájáról került átutalásra, úgy a forintosra, amennyiben a devizaszámlára, 

úgy a devizaszámlára szükséges visszautalni. 

Leadás menete 

Az elszámolást kinyomtatott formában is leadja, aláírásával igazolja, hogy a vásárlások a 

projekt megvalósulását szolgálták, meggondolatlan kiadásokra nem került sor. 

Minden más esetben a résztvevők az ösztöndíjszerződésben meghatározottaknak 

megfelelően az utazás előtt az általuk megadott bankszámlára kapják meg a szerződés 

szerinti ösztöndíjat. 
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ELSZÁMOLÁSI LAP MINTA –KÍSÉRŐ TANÁROKNAK 

Gyakorlat megnevezése 

Pályázati kódszám, mobilitás kódszáma 

Ország, Város 

Mobilitás időszaka 

  TÉTEL MEGNEVEZÉSE EUR Megjegyzés HUF 

          

          

  ÖSSZESEN 0,00 EUR 0,00 Ft   

  KIUTALT ÖSSZEG 0,00 EUR 0,00 Ft   

  
  

árfolyam:   

  MARADVÁNY 0,00 EUR 0,00 Ft   

  
   

  

          

  

Az elszámolás hitelességéért felelősséget vállalok. A fennmaradt összeg visszautalásáról 5 napon belül 
gondoskodom. 

  
  

    

  
   

  

  
  

CSOPORTVEZETŐ ALÁÍRÁSA 

  
   

  

  Dátum:  
  

  

          

  
   

  

          

  
   

  

  

Az elszámolást a mai napon átvettem, az elszámolás bizonylatait rendben találtam, azokat a nemzetközi 
projektirodában 5 évig megőrzöm. 

  
   

  

  
  

    

  
   

  

  
  

NEMZETKÖZI KOORDINÁTOR ALÁÍRÁSA 

  
   

  

  Dátum:  
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9.3. Utalások rendje 

 

Az  utalások esetében a  hatályos törvények, jogszabályok, intézményi szabályozó dokumentumok és a projektszerződés, illetve annak mellékletei 

betartásra kerülnek.

Utalást indító fél Utalást fogadó fél Utalás forrása Megrendelés tárgya Elszámolás alapja Megjegyzés 

Tempus Közalapítvány KMASZC Támogatási összeg 80%-a Támogatási finanszírozás 
Számlák, bizonylatok, 

szerződések 

Deviza utalás a szerződésben 

megadott projektszámlára. 

KMASZC Partnerek 
Támogatás 80%-a/működési költség 

előfinanszírozás 
Szállás/programköltség Megrendelő, számla 

Egyes esetekben kaució fizetése 

szükséges lehet. 

KMASZC Utazási iroda 
Támogatás 80%-a/működési költség 

előfinanszírozás 

Repülőjegy/gépjárműbérlés/lemon

dási biztosítás/felelősség és baleset 

biztosítás 

Megrendelő, számla 

Amennyiben a megrendelés 

tárgyát az intézmény végzi, 

egyéb esetben ez a résztvevő 

feladata a kapott ösztöndíjból. 

KMASZC 

Kísérőtanárok 

tanulói utak 

esetében 

Támogatás 80%-a/működési költség 

előfinanszírozás 

Költőpénz (programok, étkezés, 

zsebpénz)  
Megrendelő, bizonylatok 

Csak az abban az esetben 

releváns, ha a csoport ezt az 

eljárást választja (erősen 

ajánlott) 

KMASZC 
Ösztöndíj a  

résztvevőknek  

Támogatás 80%-a/működési költség 

előfinanszírozás 

Megélhetési díj / Utazási költség / 

Kurzusdíj / Egyéb speciális költség 
Ösztöndíjszerződés 

hatályos törvények és a 

projektszerződés szerint 

KMASZC 

Megbízási díj a 

projektmegvalósítás

ban résztvevőknek 

Támogatás 80%-a/működési költség 

előfinanszírozás 

Függ a csoport létszámától és a 

célországtól 

Megbízási szerződés, teljesítési 

igazolás 

hatályos törvények és a 

projektszerződés szerint 
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MEGRENDELŐLAP - MINTA 

 

Megrendelő Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum 

Iskola neve  

Megrendelő címe 1062 Budapest, Andrássy út 63-65. 

Megrendelő neve  

Partner neve  

Partner címe, elérhetősége  

Megrendelés tárgya  

Időpont, időtartam  

Helyszín  

Megrendelés összege és pénzneme  

Fizetés módja  

Fizetési határidő  

Projekt száma  

Utalási adatok  

 

 

A fenti szolgáltatást megrendelem. 

Budapest, 2020. 09. 21. 

 

PH. 

 

nemzetközi koordinátor   kancellár/főigazgató  gazdasági igazgató 
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ÁTVEZETÉSI KÉRELEM MINTA 

 

ÁTVEZETÉSI KÉRELEM 

EUR számláról kérem az alábbi összeget a forintos számlára átvezetni, hogy a forintos kifizetések 

megtörténhessenek: 

PROJEKT NEVE: 

PROJEKT KÓDSZÁMA: 

SZERZŐDÉS TELJES ÖSSZEGE: 

FORINT-EUR ÁRFOLYAM: 

ÖSSZEG EUR-BAN: 

ÖSSZEG FORINTBAN: 

KIFIZETÉS TÁRGYA: 

MEGRENDELŐ IKTATÓSZÁMA: 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERET: 

 

ELŐFINANSZÍROZÁS ESETÉN: A projekt 20% előfinanszírozású, melyre az összeg beérkezésének 

várható dátuma: 

 

Kérem, hogy a fenti összeget a forintos számlára átvezetni szíveskedjenek: 

 

ÖSSZESEN: 

…………….HUF 

 

ELŐFINANSZÍROZÁS ESETÉN: A projekt beszámolója beküldésre került, melyet a Tempus 

Közalapítvány elfogadott, a fennmaradó 20 % beérkezésének várható dátuma:  

…………………………………………… 

 

Budapest, 2020. 09. 21. 

PH. 

nemzetközi koordinátor   kancellár/főigazgató  gazdasági igazgató 
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10. Projektmenedzsment és nemzetközi csoport feladatai 

A projektmenedzsment alapvetően 5 tagból áll, akik az intézmény aláírási jogkörrel 

rendelkező vezetői, illetve a disszeminációs felelős és a nemzetközi koordinátor aki a projekt 

teljes körű megszervezéséért és lebonyolításáért felel. A projektmenedzsment tagjai mind 

rendkívül magas szakmai ismeretekkel és projekttapasztalattal rendelkeznek. A nemzetközi 

stratégia kialakításában aktívan részt vesznek, felmérik a tanulói szakmai igényeket, az 

intézménnyel kapcsolatban álló partnereket, cégeket tájékoztatják a nemzetközi 

tevékenységekről, segítenek annak elfogadásában, beszámításában, támogatják a 

munkatársak külföldi továbbképzéseit. 

A nemzetközi csoport vezetője a nemzetközi koordinátor és a disszeminációs felelős, akik a 

projektmenedzsment csapat tagjai is. A nemzetközi csoport tagjai a marketing 

kapcsolattartók és a nemzetközi kapcsolattartók. A nemzetközi kapcsolattartók korábban 

számos projektben vettek és vesznek részt, ezen kívül mindannyian, köztük a nemzetközi 

koordinátor is, mint kísérőtanárok részt vettek már Erasmus+ mobilitásban. A nemzetközi 

csoport munkájának kiemelten fontos területe az átélt tapasztalatok feldolgozása, 

értékelése, disszeminációja és az eredmények népszerűsítése. A nemzetközi csoport és a 

projektmenedzsment tevékenységét az alábbi táblázat és az 1. számú ábra részletezi. 

A projektmenedzsment és a nemzetközi csoport tagjai 

Projektmenedzsment 

tagjai 

Feladatai 

 

projektmenedzser 

(főigazgató) 

 

 Aláírási jogkörrel rendelkezik, az iskola minden oktatási 

kérdésében ő a felelős döntéshozó. 

Feladatai: 

 A projekt tevékenységeinek kijelölése. 

 Intézményi célok kijelölése. 

 A projekt törvényes és szabályszerű, pályázatban vállalt 

feladatoknak eleget tevő megvalósítása. 

 A projekt nyomon követése, ellenőrzése. 

 Együttműködési megállapodások, szerződések, résztvevői 

szerződések megkötése. 

 Tudásmegosztás biztosítása. 

 Továbbképzések szervezése. 

 Minőségbiztosítási követelmények betartása és 

betartatása. 

 

projekt pénzügyi 

 A KMASZC minden munkavállalója felett gyakorolja a 

munkáltatói jogkört. 

 Aláírási jogkörrel rendelkezik, az iskola minden pénzügyi 
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vezető (kancellár) 

 

 

kérdésében ő a felelős döntéshozó. 

 A projekt kifizetéseinek engedélyezését ő hagyja jóvá. 

 Szerződések és megrendelők jóváhagyása. 

 Dönt az árajánlatok és a szakmai tartalom alapján a 

megrendelésekről. 

 Részt vesz a projekt pénzügyi elszámolásában. 

 A deviza számlára beérkező projektpénzt elkülöníti, forintos 

kifizetések esetén az átvezetésekről döntést hoz és 

engedélyez. 

 Minőségbiztosítási követelmények betartása és 

betartatása. 

projekt szakmai 

tanácsadó (főigazgató-

helyettes) 

 

 Főigazgató távollétében aláírási jogkörrel rendelkezik, 

szakmai döntéshozó. 

 A KMASZC tanulóinak szakmai igényeinek felmérése, ECVET 

rendszer támogatása. 

 Egyeztetés az intézménnyel kapcsolatban álló cégekkel, 

tanulószerződések egyeztetése, külföldi kiutazások 

egyeztetése. 

 Szakmai Program felügyelete. 

 Minőségbiztosítási követelmények betartása és 

betartatása. 

 

projekt koordinátor 

(nemzetközi 

koordinátor) 

 

 

 A koncepcionális tervezés elvégzése. 

 A nemzetközi csoport munkájának összehangolása. 

 Partnerek felkutatása és velük való egyeztetések 

lefolytatása a nemzetközi csoport tagjaival közösen. 

 A projekt céljainak meghatározása a nemzetközi csoport 

tagjaival közösen. 

 Az intézményi nemzetközi stratégia elkészítése a 

nemzetközi csoporttal és a projektmenedzsmenttel 

közösen. 

 A mobilitási tevékenységek intézményi koordinációja. 

 A munkaprogramok és ECVET alapú elfogadtatási rendszer 

használatának felügyelete, támogatása. 

 Árajánlatok bekérése és megrendelők elkészítése. 

 A projekt előkészítésének, lebonyolításának koordinálása. 

 A munkaprogramok teljesülésének ellenőrzése. 

 Információk biztosítása a projekt szakmai tanácsadó és a 

projekt pénzügyi vezetője felé. 

 Az értékelés folyamatának koordinálása, monitoring 
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tevékenységek tervezése.  

 Ütemterv nyomon követése, változtatások menedzselése. 

 Folyamatos disszemináció és mérés-értékelés biztosítása a 

nemzetközi csoport tagjaival. 

 Disszeminációs kiadványok ellenőrzése, nemzetközi honlap 

ellenőrzése. 

 AIESEC program vezetése. 

 Kiutazási segédlet című kiadvány készítésének 

összehangolása. 

 Szakmai szótárak kiadvány készítésének összehangolása. 

 Tempus képzések meghirdetése, részvétel. 

 Belső képzések szervezése. 

 Minőségbiztosítási követelmények betartása és 

betartatása. 

Disszeminációs felelős 

(marketing referens) 

 Ütemterv alapján disszeminációs tervet készít a projekthez. 

 Ütemezi a kommunikáció irányát, csoportját, formáját. 

 Marketing kapcsolattartókkal egyezteti a disszeminációs 

tevékenységeket. 

 Figyelemmel kíséri a disszeminációs szakaszokat. 

 Minden iskolai honlapon, és a centrum honlapján feltünteti 

a pályázati eredményeket. 

 Kapcsolatot tart a sajtóval. 

 Kérdések esetén egyeztet a felsőbb vezetőséggel, 

iskolavezetéssel. 

 Disszeminációs képzéseken való részvétel. 

 Minőségbiztosítási követelmények betartása és 

betartatása. 

Nemzetközi csoport 

tagjai 

Feladatai 

Nemzetközi 

kapcsolattartók 

 A gyakorlatok meghirdetése intézményen belül. 

 A résztvevők kiválasztásának koordinálása. 

 A felkészítés koordinálása. 

 A munkaprogramok és ECVET alapú elfogadtatási rendszer 

egyeztetése a fogadó partnerekkel. 

 Ütemterv betartása. 

 Nemzetközi ügyrend betartása. 

 Kapcsolattartás a partnerekkel, a csoportvezetőkkel és a 

kísérő tanárokkal. 
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 Iskolai rendezvényeken a nemzetközi programok hirdetése. 

 Aktív részvétel a szakmai szótárak készítésében. 

 Mobilitásokkal kapcsolatos adminisztráció összesítése. 

 Nemzetközi partnerkeresés támogatása. 

 Tempus képzéseken való részvétel. 

 Centrum nemzetközi képzésein való részvétel. 

 Külföldi diákok és tanárok fogadása szakmai gyakorlatra. 

 Beszámolók megtartásának koordinálása. 

 Módszertani gyűjtemények kezelése. 

 Gyakorlatok beszámítás. 

 Intézményvezetéssel egyezteti az esetleges kérdéseket, 

feladatokat 

 AIESEC gyakornokok koordinálása. 

 Részvétel a szakmai szótárak kiadvány készítésében. 

 Részvétel a kiutazási segédlet című kiadvány készítésében. 

 Minőségbiztosítási követelmények betartása és 

betartatása. 

Marketing 

kapcsolattartók 

 A meghatározott felületeken disszeminálja a projektet. 

 Kezeli / kezelteti az iskolai honlapot. 

 Javaslatokat fogalmaz meg 

 Népszerűsíti a kollégák és a diákok körében a pályázati 

lehetőségeket. 

 Minőségbiztosítási követelmények betartása és 

betartatása. 
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11. Értékelési és ellenőrzési terv 

A projekt ellenőrzése 2 elkülöníthető, de összefüggő célterületen valósul meg.  

Egyrészt folyamatosan értékelni kell a projektcélok szakmai teljesülését és az ütemtervben 

meghatározott tevékenységek haladását, másrészt szigorú, folyamatos pénzügyi kontrolling 

szükséges a projekt gazdasági teljesülése és megvalósíthatósága érdekében. 

Az ellenőrzési tevékenység több szinten valósul meg. 

A nemzetközi csoport folyamatos ellenőrző tevékenységet végez a projekt minden fázisában, 

és az egyes projektszakaszokat követően összefoglaló ellenőrzést végez és beszámol a 

projektmenedzser és a projekt pénzügyi vezető felé. A projekt pénzügyi vezető, a kifizetések 

folyamatos ütemezése és kontrollja következtében szintén állandó ellenőrző szerepben van 

a projekt pénzügyi teljesítése tekintetében, őt az intézmény gazdasági igazgatója ellenőrzi. 

A projekt szakmai tanácsadója figyelemmel kíséri az egyes projektfolyamatok szakmai 

teljesülését, tantervbe illeszkedését, relevanciáját. Ez biztosítja, hogy a gyakorlatok, 

tanulmányi kirándulások, tanfolyamok, továbbképzések, szakmai látogatások, versenyek 

olyan szakmaisággal valósulnak meg, hogy az a résztvevőkre a legelőnyösebb hatással 

legyen. 

Az ellenőrzés történhet szóbeli vagy írásbeli beszámoló kérésével, de minden esetben 

írásban kell rögzíteni az értékelés tényét, tárgyát és eredményét. 

A projekt munkaszervezetét ábrázolja az 1. ábra. 
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1. ábra – a projekt munkaszervezete 

Az egyes projektszakaszok, azok felelősei a szervezetben és a szakaszok ellenőrzése a 2. 

folyamatábrán látható. 
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Az ellenőrzési rendszer általános elve az, hogy az ellenőrzés szakaszon belül is folyamatos, 

illetve a projekt szakmai vezető a szakmai megvalósulást, a projekt pénzügyi vezető a 

gazdasági teljesülés és a költségvetési irányszámok betartását végzi. 

2. ábra – nemzetközi tevékenységek esetében alkalmazott ellenőrzési terv 

Tevékenység Felelős Ellenőrzi 

Előkészítés, tervezés projektmenedzsment, 

iskolaigazgatók, nemzetközi 

csoport 

gazdasági igazgató 

Célcsoport felkészítése, 

információs szakasz 

kísérőtanárok/csoportfelelősök, 

nemzetközi csoport, fejlesztő 

pedagógus, pszichológus 

iskolaigazgatók 

Kiválasztás kísérőtanárok/csoportfelelősök, 

nemzetközi csoport 

iskolaigazgatók, projekt 

szakmai tanácsadó 

Szervezés nemzetközi csoport, 

kísérőtanárok/csoportfelelősök,  

projektmenedzser 

Pénzügyek projekt pénzügyi vezető gazdasági igazgató 

Tevékenység 

lebonyolítása 

résztvevők, kísérőtanárok projektmenedzsment, 

nemzetközi csoport - 

meghatározott feldadatok 

szerint 

Eredmények 

érvényesítése 

szakmai kollégák, kísérőtanárok, 

csoportvezetők, nemzetközi 

csoport 

iskolaigazgatók, 

projektmenedzsment 

Beszámoló tevékenységenként a 

csoportfelelős, a teljes projektre 

nézve a nemzetközi csoport, 

összesítve a nemzetközi 

koordinátor 

iskolaigazgatók, 

projektmenedzsment 

Disszeminálás és 

multiplikálás 

disszeminációs felelős, nemzetközi 

csoport 

nemzetközi koordinátor 

 

A projekt értékelése a projekt folyamatos belső ellenőrzéséből valamint a projekt 

résztvevőinek visszajelzéséből, értékeléséből áll össze. 
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A belső ellenőrzés eredményei önmagukban adnak egy értékelést, a projekt szakaszainak 

teljesüléséről, azonban a konkrét technikai és pénzügyi teljesülés mellett a projekt jellegéből 

adódóan a résztvevők és egyéb érintettek elégedettsége is fontos értékelési összetevő. 

A résztvevők elégedettségét az alábbi módon és ütemezéssel valósítjuk meg. 

1. Célcsoport elégedettsége az információnyújtó felkészítő szakasz után. 

Eszköze: elégedettségmérő kérdőív, amelyet az információs eseményeken résztvevő 

kollégák, tanulók, szülők töltenek ki és a nemzetközi csoport irányításával az azzal megbízott 

munkatárs (adminisztrátor) összesít és a projektmenedzsment értékel. Mivel ez az egyes 

tevékenységekre nézve minden alkalommal elkészül és azonnali visszajelzést ad, a projekten 

belül is felhasználható eredményt biztosít, a következő tevékenységek információnyújtó, 

felkészítő szakaszának megvalósításához. 

2. A tevékenységben résztvevők elégedettsége a felkészítő szakasz után. 

Eszköze: elégedettségmérő kérdőív, amelyet a felkészítésben résztvevő kollégák, tanulók, 

töltenek ki és a nemzetközi csoport irányításával megbízott munkatárs (adminisztrátor) 

összesít, és a projektvezetés értékel. Mivel ez az egyes tevékenységekre nézve minden 

alkalommal elkészül és azonnali visszajelzést ad, a projekten belül is felhasználható 

eredményt biztosít, a következő felkészítő foglalkozások megvalósításához. 

3. A tevékenység megvalósításával kapcsolatos elégedettség mérése 

Célcsoportja a tevékenységben résztvevő kiutazók. Eszköze: elégedettségmérő kérdőív, 

amelyet a hazautazást követő egy héten belül töltenek ki a résztvevők, majd a nemzetközi 

csoport irányításával megbízott munkatárs (adminisztrátor) összesít, és a projektvezetés 

értékel. A következő projektmegvalósításra nézve tartalmaz fontos információkat és nyújt 

támpontot a jövő évi megvalósításhoz. A résztvevők ezen keresztül értékelik a szervezést, a 

kinti ellátást, szakmai programokat, az előzetes munkaprogram teljesülését, a szabadidős és 

kulturális programokat, a csoportfelelős munkáját és a partner munkatársainak munkáját, 

közreműködését. Ennek az értékelési szakasznak egy fontos eszköze Erasmus utak esetében 

a kötelező EU Survey, melyet minden mobilitásban résztvevő kötelezően kitölt. 

További célcsoportja a partner intézmény és munkatársai, eszköze: elégedettségmérő 

kérdőív, amelyet a résztvevők hazautazását követően küldünk ki a partner intézménynek és 

kérjük, hogy a projektben résztvevő kollégák értékeljék a mobilitási tevékenység 

szervezettségét, a résztvevők munkáját és hozzáállását, attitűdjét, a résztvevők fejlődését, a 

tevékenység itthonról történő támogatottságát, az előkészítést és az információáramlást. Az 

értékelő kérdőívek visszaérkezését követően azokat a nemzetközi koordinátor összesíti és 

értékeli, majd a projektvezetés közösen értékeli az eredményt. 

4. Összegző értékelés 

Az összegző értékelést az ellenőrzések, a résztvevői és érintetti értékelések elemzését 

követően a nemzetközi koordinátor készíti el a nemzetközi csoport közreműködésével és a 
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projektmenedzser számára írásban és szóban is prezentál. Ennek alapján készíti el a 

projektpartnerek számára megküldött összefoglaló értékelést, amely tartalmazza a lezajlott 

tevékenységgel kapcsolatos összefoglalást valamint javaslatokat a további együttműködésre 

és a jövőbeni projektek tevékenységeire. Az összefoglaló értékelés része a fenntartó, 

valamint a Tempus Közalapítvány számára megküldött záró beszámolónak. 

A projekt ellenőrzés és értékelés egyes tevékenységei szorosan összekapcsolódnak. Mind az 

ellenőrzés, mind az értékelés célja a projekt minél hatékonyabb és sikeresebb megvalósítása, 

a projekt folyamatába való beavatkozás szükségességének feltárása és a beavatkozás és 

korrigálás minél adekvátabb megtétele. Hosszú távon az értékelés a tervező folyamatot 

támogatja, a stratégiába történő esetleges beavatkozást alapozza meg. 
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12. Minőségbiztosítási szabályok2 

A minőségbiztosítási szabályok biztosítják a jó mobilitási tapasztalatokat és tanulási 
eredményeket minden résztvevő számára, valamint azt, hogy a program által finanszírozott 
valamennyi szervezet hozzájáruljon a program céljainak eléréséhez. Mobilitási konzorciumok 
esetében a minőségbiztosítási szabályok az összes kedvezményezett szervezet által 
végrehajtott tevékenységekre vonatkoznak: a koordinátorra és a konzorcium tagjaira 
egyaránt. 

I. Alapelvek 

 Befogadás és sokszínűség: tevékenységeink minden vonatkozásában tiszteletben 
tartjuk a befogadás és a sokszínűség alapelveit. Tisztességes és egyenlő feltételeket 
biztosítanunk az összes résztvevő számára. 
Aktívan bevonjuk a sérülékeny csoportokat a tevékenységeinkbe minden esetben, 
amikor ez lehetséges. Ehhez igénybe vesszük a program által erre a célra nyújtott 
eszközöket és támogatásokat. 

 Környezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás: előmozdítjuk résztvevőink 
körében a környezeti szempontból fenntartható és felelősségteljes magatartást. A 
lehető legnagyobb mértékben kihasználjuk a program által nyújtott támogatást a 
fenntartható utazási módok finanszírozására. 

 Digitális oktatás, beleértve a virtuális együttműködést, a virtuális mobilitást és a 
kevert mobilitást: digitális eszközöket és tanulási módszereket használunk fizikai 
mobilitási tevékenységeink kiegészítése, valamint a partnerszervezetekkel való 
együttműködés javításának érdekében. Maximálisan kihasználjuk a program által erre 
a célra biztosított digitális eszközöket, digitális platformokat és egyéb lehetőségeket. 

 Aktív részvétel az Erasmus szervezetek / intézmények hálózatában: a program egyik 
célkitűzése az európai oktatási térség fejlesztésének támogatása. Törekszünk arra, 
hogy aktív tagjai maradjunk az Erasmus-hálózatnak. Fogadunk más országokból 
érkező résztvevőket (a világ minden tájáról), részt veszünk a jó gyakorlatok 
cseréjében, és a nemzeti irodák vagy más szervezetek által szervezett egyéb 
kapcsolattartási tevékenységekben. Tanácsadás, mentorálás vagy egyéb támogatás 
nyújtásával megosztjuk ismereteinket a programot illetően kevesebb tapasztalattal 
rendelkező szervezetekkel. Ösztönözzük tanulóinkat, hogy csatlakozzanak a 
nemzetközi tevékenységükkel kapcsolatos alumni hálózathoz. 

II. A mobilitási tevékenységek megfelelő menedzsmentje 

 Alapfeladatok – a tevékenységek saját hatáskörön belül tartása: saját felelősségi 
körünkön belül tartjuk a megvalósítással kapcsolatos alapfeladatokat, azokat nem 
szervezzük ki más szervezetnek. Az alapfeladatok közé tartozik: 

o a program által nyújtott pénzügyi támogatás kezelése, 
o a Nemzeti Irodával való kapcsolattartás,  

                                                           
2 forrás: Akkreditációs felhívás, www.tka.hu, letöltés: 2020. 10. 02. 

http://www.tka.hu/
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o a végrehajtott tevékenységekről való beszámolás,  
o valamint minden olyan döntés, amely közvetlenül érinti a megvalósított 

tevékenységek tartalmát, minőségét és eredményeit (például a tevékenység 
típusának, időtartamának és a fogadó szervezetnek a megválasztása, a 
tanulási eredmények meghatározása és értékelése stb.). 

 Támogató szervezetek, átláthatóság és felelősségvállalás: A projekt 
megvalósításának gyakorlati vonatkozásaiban tanácsot, segítséget vagy 
szolgáltatásokat kaphatunk más szervezetektől, mindaddig, amíg mi ellenőrizzük az 
"alapfeladatokat", a megvalósított tevékenységek tartalmát, minőségét és 
eredményeit. 

Amennyiben a program által nyújtott pénzügyi támogatást arra használjuk, hogy más 
szervezetek felé kifizetéseket eszközlünk az alapfeladatok elvégzéséért, akkor a 
minőségbiztosítási szabályoknak való megfelelés és a pályázati források védelmének 
érdekében hivatalosan meghatározzuk ezeknek a szervezeteknek a kötelezettségeit. 
A kedvezményezett és a szolgáltató közötti hivatalos megállapodásnak a következő 
elemeket kell tartalmaznia: 

o az elvégzendő feladatok,  
o a minőségellenőrzési mechanizmusok,  
o a nem megfelelő vagy elmulasztott teljesítés következményei,  
o valamint a megállapodás szerinti szolgáltatások visszamondása vagy 

átütemezése esetén alkalmazandó rugalmassági mechanizmusok, amelyek 
biztosítják a kockázatok igazságos és kiegyensúlyozott megosztását előre nem 
látható események esetén. 

A kötelezettségeket meghatározó dokumentációt a nemzeti iroda rendelkezésére kell 
bocsátani felülvizsgálat céljából. 

Azokat a szervezeteket, amelyek (fizetett vagy önkéntes alapon) alapfeladatok 
elvégzésében segítik a tevékenységeinket, támogató szervezeteknek kell tekinteni, és 
a hivatalos beszámolási felületünkön fel kell tüntetni őket. A támogató szervezetek 
bevonásának egyértelmű előnyökkel kell járnia a kedvezményezett szervezet 
fejlesztése és a mobilitási tevékenységeinek minősége szempontjából. 

A kedvezményezett szervezet minden esetben felelős marad a megvalósított 
tevékenységek eredményeiért és minőségéért, függetlenül más szervezetek 
bevonásától. 

 A résztvevők által fizetett hozzájárulás (önrész): a társfinanszírozás egyik 
formájaként felkérhetjük a mobilitási tevékenységek résztvevőit arra, hogy a 
megvalósításhoz szükséges áruk és szolgáltatások árának fedezésével járuljanak 
hozzá a tevékenységek költségeihez. A résztvevők hozzájárulásának mértéke arányos 
kell, hogy maradjon a tevékenység megvalósítására odaítélt támogatással, azt 
egyértelműen kell indokolni, nonprofit alapon kell beszedni, és nem akadályozhatja 
méltánytalanul a részvételt (különösen a sérülékeny csoportok esetében). A 
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kedvezményezett szervezet által kiválasztott támogató szervezetek vagy egyéb 
szolgáltatók nem szedhetnek be további díjakat vagy egyéb hozzájárulásokat. 

 A mobilitási tevékenységek eredményeinek beépítése a szervezeti működésbe: 
beépítjük a napi működésünkbe a megvalósított mobilitási tevékenységek 
eredményeit (pl. a munkatársak szakmai fejlődés során szerzett ismereteit) annak 
érdekében, hogy azok a szervezetünk egészének, a munkatársainknak és a 
tanulóinknak javát szolgálják. 

 Kapacitásfejlesztés: a program által nyújtott pénzügyi támogatást (és különösen a 
szervezési támogatást) oly módon használjuk fel, amivel hosszú távon, fenntartható 
módon, fokozatosan fejlesztjük a nemzetközi együttműködési képességünket. 
Mobilitási konzorcium esetében ennek minden szervezetre ki kell terjednie. 

 Rendszeres tájékoztatás: rendszeresen beszámolunk a tervezett és elvégzett 
mobilitási tevékenységekről az Európai Bizottság által erre a célra biztosított eszközök 
segítségével. 

 A résztvevők visszajelzéseinek összegyűjtése és felhasználása: biztosítjuk, hogy a 
résztvevők az Európai Bizottság által meghatározott formátumú beszámolóban 
adjanak visszajelzést tevékenységeikről, ezen kívül amennyiben releváns más mérési, 
beszámolási eszközöket is használunk, ha az az adott projekt sikerességét és a 
résztvevők érdekeit szolgálja. A jövőbeli tevékenységeink javítása érdekében 
hasznosítaniuk kell a résztvevők visszajelzéseit. 

III. Minőségbiztosítás és a résztvevők támogatása 

 Gyakorlati teendők: biztosítjuk a gyakorlati és logisztikai intézkedések (utazás, 
szállás, vízumkérelmek, társadalombiztosítás stb.) minőségét. Akkor is a 
kedvezményezett szervezet marad felelős a szervezési feladatok minőségi 
teljesítéséért, ha ezeket a feladatokat a résztvevőre vagy egy szolgáltatóra bízza. 

 Egészség, biztonság és az alkalmazandó jogszabályok betartása: valamennyi 
tevékenységet az érintett résztvevők magas szintű biztonsága és védelme mellett 
szervezünk meg, és betartjuk az összes alkalmazandó jogszabályt (például a szülői 
hozzájárulás, a résztvevők alsó korhatára, stb. vonatkozásában). Biztosítjuk, hogy 
résztvevőink a program általános szabályaiban és a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározottak szerint megfelelő biztosítással rendelkezzenek. 

 A résztvevők kiválasztása: a résztvevőket átlátható, tisztességes és egyenlő 
hozzáférést biztosító eljárás keretében választjuk ki. 

 Előkészítés: a résztvevőket megfelelő felkészítésben részesítjük a fogadó országban 
való tartózkodásuk gyakorlati, szakmai és kulturális vonatkozásainak tekintetében. Az 
előkészületeket a fogadó szervezettel (és adott esetben a fogadó családokkal) 
együttműködésben szervezzük meg. 

 Nyomon követés és mentorálás: a tevékenység formájától a fogadószervezettel 
közösen kijelölünk egy mentort vagy egy hasonló kulcsfontosságú személyt, aki 
figyelemmel kíséri a résztvevőket a fogadó szervezetnél való tartózkodásuk ideje 
alatt, és aki segíteni fogja őket a kívánt tanulási eredmények elérésében. Különös 
figyelmet fordítunk a résztvevők fogadására és a fogadó szervezetbe való 
beilleszkedésükre, valamint a tanulási folyamatuk nyomon követésére. 
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 Támogatás a tevékenység során: a résztvevők számára lehetővé tesszük, hogy 
mobilitásuk során bármikor segítséget kérjenek és kapjanak a fogadó és a küldő 
szervezettől. A mobilitás előtt mindkét szervezetnél meghatározzuk a kapcsolattartó 
személyeket, a kapcsolattartás eszközeit és a rendkívüli körülmények esetén 
alkalmazandó eljárásokat. Minden résztvevőt tájékoztatunk ezekről az 
intézkedésekről. 

 Nyelvtanulási támogatás: biztosítjuk a résztvevők személyes és szakmai igényeihez 
igazított megfelelő nyelvi képzést. Maximálisan kihasználjuk a program által e célra 
biztosított eszközöket és pénzügyi forrásokat. 

 A tanulási eredmények meghatározása: a mobilitási időszak elvárt tanulási 
eredményeiről minden résztvevőre vagy résztvevői csoportra vonatkozóan 
megállapodunk. A tanulási eredményekről a küldő és a fogadó szervezetnek, valamint 
(egyéni tevékenységek esetében) a résztvevőnek kell megállapodnia. A megállapodás 
formája a tevékenység típusától függ. 

 A tanulási eredmények értékelése: a résztvevők által elért tanulási és egyéb 
eredményeket módszeresen értékeljük. Az értékelés eredményeit elemezzük és 
felhasználjuk a jövőbeli tevékenységek javítására. 

 A tanulási eredmények elismerése: gondoskodunk a mobilitási tevékenységek 
résztvevői által elért formális, informális és nemformális tanulási és egyéb 
eredmények elismeréséről. Amikor csak lehetséges, a rendelkezésre álló európai és 
nemzeti eszközöket kihasználjuk az elismeréshez. Ezzel kapcsolatosan betartjuk az 
aktuális szakképzést és köznevelést érintő törvényeket, lehetőségeinkhez mérten 
törekszünk a rugalmasságra. 

IV. Az eredmények és a programmal kapcsolatos ismeretek terjesztése 

 Eredmények megosztása a szervezeten belül: a szervezetünkön belül széles körben 
ismertté tesszük a programban való részvételi lehetőségeket, és lehetőséget 
teremtünk arra, hogy a résztvevők megosszák társaikkal mobilitási tapasztalataikat. 

 Eredmények megosztása más szervezetekkel és a nyilvánossággal: a 
tevékenységeink eredményeit megosztjuk más szervezetekkel, társiskolákkal és a 
nyilvánossággal is. 

 Európai uniós vagy más jellegű finanszírozás nyilvános elismerése: ismertetjük a 
programban való részvételünket a közösségünk és a szélesebb nyilvánosság felé. 
Minden résztvevőt tájékoztatunk a támogatás forrásáról, amennyiben ez releváns az 
adott nemzetközi tevékenységet illetően. 

A minőségbiztosítási kritériumok esetében megfelelünk az aktuális törvényi, jogszabályi 
feltételeknek. 
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13. Kiválasztási szempontrendszer tanulói utak esetében 

 

Kiválasztási szempontrendszer Erasmus tanulói mobilitásokhoz 

Célország, város:   

Csoport létszáma:   

Kísérőtanár neve:   

Időpont:   

  Tanuló neve 
Tanuló 

osztálya 

Előző évi 

szakmai 

gyakorlati 

jegyek átlaga 

Magatartás osztályzatok 

átlaga 9. évfolyamtól 

Osztályfőn

ök 

értékelése   

(1-5) 

Szakmai 

tanár 1. 

értékelése 

(1-5) 

Szakmai 

tanár 2. 

értékelése 

(1-5) 

Nyelvtanár 

1. értékelése 

(1-5) 

Nyelvtanár 2. 

értékelése (1-

5) 

ÖSSZ 

Igazgató/h

elyettes/gy

ak.okt.vez 

(igen/nem) 

Sérülékeny 

csoport tagja-

e? (igen/nem) 

             

 

Osztályfőnök neve   

         

 

Szakmai tanár 1. neve   

         

 

Szakmai tanár 2. neve   

         

 

Nyelvtanár 1. neve   

         

 

Nyelvtanár 2. neve   

         

             

 

Az értékelésnél az 5 a megfelelő motivációval, elkötelezettséggel és lelkesedéssel rendelkező tanulót jelenti, akit az adott kolléga szívesen javasol egy 

külföldi gyakorlatra. Az 1-es értékelés azt a tanulót jelenti, akinek a motivációja és az elkötelezettsége még nem elégséges ahhoz, hogy egy külföldi 

gyakorlaton megfelelően helytálljon. 
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14. A sérülékeny csoportok értelmezése 

Jelen leírások tartalmazzák azokat a tanulókat, akiket az Erasmus programban, mint sérülékeny 

csoport értelmezünk. 

Az Erasmus+ pályázati útmutató, 3. verzió (2020): 2020/08/25 szerinti megfogalmazása hátrányos 

helyzetűekről3 

Az Erasmus+ program oly módon kívánja előmozdítani a méltányosságot és a befogadást, hogy 

elősegíti a társaikhoz képest hátrányos helyzetű vagy kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők 

hozzáférését minden olyan esetben, amikor a hátrányos helyzet az alábbi okok miatt korlátozza 

vagy akadályozza a nemzetközi tevékenységekben való részvételt: 

 fogyatékosság (azaz speciális igényű résztvevők): szellemi (értelmi, kognitív, tanulási), testi, 

érzékszervi vagy egyéb fogyatékossággal élő személyek; 

 oktatási nehézségek: tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok; korai iskolaelhagyók; alacsonyan 

képzett felnőttek; gyenge iskolai teljesítményt nyújtó fiatalok;  

 gazdasági akadályok: alacsony életszínvonalon élő, alacsony jövedelmű, a szociális juttatási 

rendszerre szoruló vagy hajléktalan személyek; tartósan munkanélküli vagy tartós 

szegénységben élő fiatalok; eladósodott vagy pénzügyi problémákkal küzdő személyek;  

 kulturális különbségek: bevándorlók vagy menekültek, valamint bevándorló vagy menekült 

családok leszármazottai; nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó személyek; a nyelvi és 

kulturális befogadás terén nehézségekkel küzdő személyek;  

 egészségügyi problémák: krónikus egészségügyi problémával, súlyos betegséggel vagy 

pszichiátriai betegséggel küzdő személyek;  

 társadalmi akadályok: nem, életkor, nemzetiség, vallás, szexuális irányultság, fogyatékosság 

stb. alapján hátrányos megkülönböztetést elszenvedő személyek; korlátozott szociális 

képességekkel rendelkező, antiszociális vagy veszélyes magatartású személyek; 

létbizonytalanságban élő személyek; (volt) bűnözők, (volt) kábítószer-fogyasztók vagy 

alkoholisták; fiatal és/vagy egyedülálló szülők; árvák;  

 földrajzi akadályok: távoli vagy vidéki térségekben élők; kis szigeteken vagy 

peremterületeken élők; problémás városi körzetekben élők; rosszabb infrastruktúrával 

(korlátozott tömegközlekedés, kevés lehetőség) rendelkező területeken élők.  

 

A hátrányos (HH) és a halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapítása4 

Hátrányos helyzetű  

az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 

esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_hu 

4 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
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a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról - 

önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c)  a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 

lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 

feltételek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő 

fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az 

esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának 

időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a 

kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára 

állapítható meg. 

(5)  A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói 

ellátásának igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet 

fennállását. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban 

álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő végleges határozatát megküldi a 

138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére. 

(6)  A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói 

ellátásának megszűnése vagy megszüntetése esetén megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet 

fennállásának megszűnését. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételének és a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának megszűnéséről vagy 
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megszüntetéséről szóló végleges határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást 

vezető gyámhatóság részére. 

SNI5 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

BTMN6 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek. 

 

                                                           
5 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti köznevelésről 
6 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti köznevelésről 


