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Új elemek
az Erasmus+ 
programban

nagyobb mozgástér 
és rugalmasabb 

finanszírozási keret

Erasmus-akkreditáció: 
egyszerűbb

forráslehívás

célzott pénzügyi 
támogatás
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2027

BEFOGADÁS ÉS SOKSZÍNŰSÉG STRATÉGIA
Az Európai Bizottság kiemelten kezeli a különböző hátrányokkal 
élő csoportok társadalmi befogadását, a Programban és a projektekben való 
részvételük növelését

Cél: minél többek profitálhassanak az Erasmus+ előnyeiből,
függetlenül anyagi helyzetüktől, társadalmi státuszuktól,
egészségi állapotuktól, származásuktól stb.
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 Az esélyegyenlőség biztosítása, 
 a társadalmi befogadás erősítése, 
 a kontinens kulturális és nyelvi sokszínűségének 

megismertetése, 
 minél szélesebb kör részesülhessen az Európai Unió által 

finanszírozott programok előnyeiből. 



FELMÉRÉS A TKA SZERVEZÉSÉBEN

CÉL:
 azonosítani az inklúzió akadályait

 támogatási szükségletek felmérése:  érintett 
célcsoportoknak és a projektmegvalósítóknak

 230 kitöltő, minden szektort érintve

 A kutatás alapján a leginkább érintett 
célcsoportok szektoronként: 

Köznevelés / szakképzés: 
alacsony jövedelmű családokból 
származó tanulók és tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulók

Felnőtt tanulók: 
alacsonyan képzett felnőttek

Felsőoktatás: 
anyagi kihívásokkal küzdő 
hallgatók

Ifjúság: 
fogyatékossággal vagy mentális 
problémákkal élő fiatalok



A BEVONÁS LEGGYAKORIBB AKADÁLYAI

 A célcsoport motiválatlansága

 Nem megfelelő idegennyelv-tudás

 Finanszírozási problémák

 Információhiány

 Megfelelő támogató rendszer (szülői támogatás) hiánya

 Módszertani hiányosságok
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A CÉLCSOPORT SZÜKSÉGLETEI

 motiváció növelése

 extra anyagi támogatás

 megfelelő információ biztosítása, jógyakorlatok 
megismerése

 mentorálás és előzetes felkészítés (idegennyelvi, 
interkulturális, informatikai)

 egyéb: pl. nemformális tanulási módszerek, 
családdal való együttműködés erősítése, 
személyes konzultációk, hatékonyabb elérés, 
digitális eszközök stb.

A 
PROJEKTMEGVALÓSÍTÓK 
SZÜKSÉGLETEI

• szakmai fejlesztés: módszertani 
képzés, tréningek, érzékenyítés

• megfelelő információ, jó 
gyakorlatok megismerése

• extra anyagi támogatás

• egyéb: tehermentesítés, szakmai 
kapcsolati hálózat kialakítása, 
motiváció erősítése, eszközök 
bővítése
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JAVASOLT LÉPÉSEK 

FOLYAMATOS CÉLOK

 megfelelő információ, pályázati 
tájékoztatók, segédletek;

 jó gyakorlatok megismerése, 
módszertani segítségnyújtás;

 inklúziós témájú szakmai 
dokumentumok fordítása, 
elérhetővé tétele;

 szervezeti támogató események, 
érzékenyítő módszertani 
tréningek szervezése;

 tudásmegosztók alkalmak, 
szakpolitikai rendezvények 
szervezése, nemzetközi 
képzéseken való részvétel 
biztosítása;

 szakértők célzott felkészítése
(részeként kiemelt téma az inklúzió is);

KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK 2024 VÉGÉIG
 kevesebb lehetőséggel rendelkező „nagykövetek” választása, 

bevonása rendezvényekbe;
 az inklúziós SALTO (nemzetközi tematikus forrásközpont) által készített, 

szakmai témájú kiadványok magyarra történő lefordítása; 
 rendszeres (online) találkozók szervezése a felsőoktatási Erasmus+ 

koordinátorokkal inklúziós témakörben; 
 horizontális tapasztalatcsere a szektorok között, nemzetközi 

tapasztalatcsere (témába vágó nemzetközi képzési és együttműködési 
tevékenységekbe való bekapcsolódás);

 intézmények, szervezetek támogatása, az Erasmus+ projektek 
megvalósításához kapcsolódó, esélyegyenlőségi stratégia 
megalkotásában 

 a Nemzeti Iroda weboldalain akadálymentesített információk 
elérhetővé tétele;

 blended (vegyes: online és offline) és rövid távú mobilitások 
népszerűsítése: felsőoktatás, felnőtt tanulás, szakképzés, köznevelés 
területén;

 nemformális tanulási eredmények hazai elismertségének támogatása, 
elősegítése

HOSSZÚTÁVÚ CÉL 2027 VÉGÉIG MEGVALÓSÍTHATÓ
 Inklúziós témájú kutatások támogatása, lebonyolítása, pl. nemzetközi képzési és 

együttműködési tevékenység keretén belül (nemzeti irodák közös projektjei)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


