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Az Egész életen át tartó
tanulás programja

Comenius

Közoktatás

Erasmus

Felsőoktatás, 
felsőfokú

szakképzés

Leonardo 
da Vinci
Szakmai 

alapképzés, 
felnőttképzés

Grundtvig

Felnőttoktatás

Transzverzális program
4 kulcstevékenység – oktatáspolitika-fejlesztés; nyelvtanulás; 

IKT; a jó gyakorlat terjesztése
Jean Monnet program

3 kulcstevékenység – Jean Monnet akció; Európai Intézmények 
(pl. College of Europe); Európai oktatási szövetségek és 

hálózatok



LLL program

Résztvehetnek még:

• Norvégia, Izland és 
Liechtenstein

• Törökország
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• (Svájc)
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LLL program költségvetése



Az Az úúj program elj program előőnyeinyei

• Integrált megközelítés: az egész életen át 
tartó tanulás jegyében

• Az alprogramok egységes 
szabályrendszere 

• Egyszerűbb pályázás, kevesebb 
adminisztráció

• Minden sikeres pályázattípus folytatódik
• Új tevékenységek
• Folyamatos forrásbővülés 
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Grundtvig - felnőttoktatás
• A minőség és hozzáférhetőség javítása 

a felnőttoktatásban
• Európai dimenzió az egész életen át 

tartó tanulásban
• Az európai társadalom előregedésének

„ellensúlyozása”
• Felnőttkori tanulási lehetőségek 

felkínálása (a tanulók igényeihez igazodó
tudásbővítés és kompetenciafejlesztés)



Felnőttoktatás, felnőtt tanuló

Felnőttoktatás:
• formális
• nem-formális
• informális

Felnőtt tanuló
• 25 éves kor felett és/vagy
• Formális tanulmányait befejezte vagy lemorzsolódott 

az oktatási rendszerből és alternatív úton tanul tovább



Kik pályázhatnak támogatásra?

A programban résztvevő országok, vagyis: 
• a 27 EU-tagállam
• Izland, Liechtenstein, Norvégia
• Törökország

Iskolarendszeren belüli vagy azon kívüli 
intézmények – ahol felnőttoktatás, felnőttkori 
tanulás folyik, akik kapcsolatban állnak felnőtt 
tanulókkal



Célcsoportok, célok
• továbbképzés, nyelvi 

fejlődés, 
kapcsolatépítés

• nemzetközi 
együttműködés, 
tapasztalatcsere, 
pályázati tapasztalat

• társadalmi 
integráció, 
munkavállalás, 
életminőség javulása, 
„második esély”

Felnőttoktatással 
(is)foglalkozó
tanárok

Felnőttoktatással 
(is)foglalkozó
intézmények

Felnőtt tanulók



Pályázati típusok

Centralizált pályázatok:
• Többoldalú projektek
• Hálózatok

Decentralizált pályázatok:
• Felnőttoktatói mobilitás
• Tanulási kapcsolatok



Grundtvig Tanulási kapcsolatok

• A nemzetközi együttműködés 
megalapozása

• Projekttevékenység, projekttermék
• Folyamatorientált tevékenység, hangsúly 

az együttműködésen
• Partnerek min. 3 LLP országból, min. 1 

EU-államból



Grundtvig Tanulási kapcsolatok

• 2 éves időtartam (2007-ben utoljára egyéves 
is)

• Pályázati tapasztalattal nem rendelkező
intézmények, szervezetek

• Középpontban a felnőtt tanuló
• Esélyegyenlőség, hátrányos helyzetű

csoportok
• Eredmények értékelése, terjesztése, 

tapasztalatok továbbadása



Grundtvig 2 - Tanulási kapcsolatok 
– gyakorlati információk

• Koordinátor + partnerek
• 31 ország – 31 LLP Nemzeti Iroda /Grundtvig
• Minden partner külön pályázik, nemzeti 

értékelés, nemzetközi egyeztetés
• Minden partner külön költségvetéssel 

rendelkezik
• Partnerkeresés – szemináriumok, adatbázisok, 

előkészítő látogatás



Grundtvig 2 - Tanulási kapcsolatok 
– gyakorlati információk

• 1 szervezet – 1 pályázat – 1 projekt (HU 
szabály)

• Beadási határidő: 2008. február 15.
• Formai előbírálat: 2008. február 1.
• Együttműködések megvalósítása:
• 2008. augusztus 1. – 2010 július 31.



Grundtvig 2 - Tanulási kapcsolatok 
– pénzügyek

• Átalány támogatás összege (HU):

• 2 éves projekt – min. 4 mobilitás 10 000 eur
• 2 éves projekt – min. 8 mobilitás 13 000 eur
• 2 éves projekt – min. 12 mobilitás 16 000 eur

• 1 mobilitás = egy résztvevő (kolléga/tanuló) 
egy külföldi útja



Grundtvig 2 - Tanulási kapcsolatok 
– pénzügyek

• Egyösszegű (átalány) támogatás
• Felhasználható: MOBILITÁS, helyi 

projekttevékenységek, nyelvi felkészítés, 
projekttermék előállítása, (nemzetközi) 
kommunikációs költségek, disszemináció, 
értékelés stb.

• Támogatás és ellenőrzés a vállalt mobilitások 
száma és a szakmai tartalom alapján

• Egyszerű pénzügyi szabályok
• Önrész nem szükséges 



Prioritások 2008
A társadalmi-gazdasági hátrány leküzdése;

A migránsok integrációjának támogatás;

Az időskorú tanulók fokozottabb bevonása;

A kreativitás felkeltése és ösztönzése;

A 8 kulcskompetencia bármelyike (pl. 
anyanyelven folytatott kommunikáció, 
matematikai kompetencia)



Prioritások 2008

• Új pályázók, akiknek eddig még nem volt 
Tanulási kapcsolat projektjük

• Olyan projektek, melyeknek célja a felnőtt 
tanulók aktív bevonása az informális és 
nem-formális tanulásba (HU)

• Civil és non-profit szervezetek által 
benyújtott pályázatok (HU)

• 1 pályázó – 1 pályázat – 1 projekt (HU, 
adminisztratív)



Gyakori projekttémák

• Aktív állampolgárság, európai polgárság
• Hátrányos helyzetű felnőtt tanulók
• Második esély, alapkészségek felnőtt korban
• Társadalmi beilleszkedés a tanulás által
• Migránsok, menekültek, menedékkérők, 

kisebbségek
• Időskorú tanulók
• Börtönoktatás
• Családi tanulás, generációk között párbeszéd



Projektpéldák, jó gyakorlatok
• Jó példák a nem-formális és 

informális 
tanulás területéről 
(disszeminációs füzet) 

• Grundtvig Tanulási kapcsolatok 
kompendium



Jó példák Magyarországon

• Budapesti Művelődési Központ – netnagyik
http://nagyi.bmknet.hu/goldenage.html

• Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakközépis
kola – börtönolvasókönyv
http://www.prisonlearners.com/

• Petőfi Kulturális Kht. – kollektív emlékezet
http://www.memtra.frac.dk/project.html



Partnerkeresés
• Partnerkereső szemináriumok
• Partnerkereső adatbázisok:
• http://partbase.eupro.se, wwwsio.no/socpart
• Nemzeti Iroda: www.tka.hu (Pályázatok/Egész 

életen át tartó
tanulás/Grundtvig/Partnerkeresés)

• Egyéb kapcsolatok
• Előkészítő látogatás



Felnőttoktatói mobilitás

• Pályázhatnak: felnőttoktatással (is) foglalkozó
szakemberek, tanárok, iskolavezetők, 
szakértők

• Továbbképzések, kurzusok
• Önálló tanulmányutak, látogatások, job-

shadowing tevékenység 
• Konferencián, szemináriumon való aktív 

részvétel



Feltételek

• 2 évenként pályázható újra (egyéb 
bizottsági forrásból származó
támogatások is számítanak)

• Néhány nap – 6 hét



További információ

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Internet: http://www.tka.hu

e-mail: info@tpf.hu
telefon: 237-1320, 237-1300


