
Az LLL négy �szektoriális� programból áll, amelyek az oktatás és
képzés egy-egy területén nyújtanak majd pályázati lehetõsége-
ket. A Comenius akció a közoktatást támogatja, egészen az
érettségi szintjéig. Az Erasmus a felsõoktatás, a Leonardo a szak-
mai képzés minden más, a felsõoktatáson kívül esõ szintjén és
területén, míg a Grundtvig a szakmától független felnõttkori ta-
nulás számára biztosít forrást.
Ezen kívül létrehozták a program �transzverzális� részét is, amely
négy kulcstevékenységbõl áll. Ezek lefedik a szakmapolitikai cé-
lokat, különösen a nyelvoktatás és az új technológiák alkal-
mazása területén, ahol ezek kívül esnek a négy fõ pályázati
akció által támogatott tevékenységeken, gondoskodnak az ered-
mények hatékonyabb terjesztésérõl, és a Jean Monnet prog-
ramon keresztül támogatják az európai integráció megvalósu-
lását az oktatás és képzés területén.

A pályázatok konkrét célja, hogy a programban részt vevõ, az
adott oktatási szinten tanuló diákoknak, hallgatóknak, pedagó-
gusoknak, oktatási szolgáltatóknak és döntéshozóknak több és
jobb mobilitási lehetõségük legyen a következõ tevékenységek-
ben való részvételre:
" egyéni mmoobbiilliittááss oktatóknak vagy tanulóknak;
" ppaarrttnneerrssééggeekk (nemzetközi együttmûködés két vagy több kü-

lönbözõ országban mûködõ oktatási intézmény között) �
ezek jellemzõen decentralizált, azaz nemzeti szinten kezelt
pályázatok;

" ttööbbbboollddaallúú  pprroojjeekktteekk (nemzetközi intézményi együttmûkö-
dés, de a hangsúly a projekt konkrét eredményén, termékén
van) � ezek jellemzõen centralizált, azaz európai szinten ke-
zelt pályázatok;

" tteemmaattiikkuuss  sszzaakkmmaaii  hháállóózzaattookk (nagy létszámú, sok európai
ország részvételével zajló, más intézmények által létrehozott
együttmûködések támogatása, a jó gyakorlatok összegyûj-
tésére és terjesztésére).

CCOOMMEENNIIUUSS  PPRROOGGRRAAMM
A Comenius a közoktatásban részt vevõ tanulókat, közoktatási
intézményeket, pedagógusokat és az iskola más dolgozóit cé-
lozza meg, valamint civil szervezeteket, kutatóintézeteket, a he-
lyi, regionális, nemzeti szinten mûködõ, a közoktatás mûködte-
tésével foglalkozó személyeket és intézményeket, valamint a
pályaorientációs és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó
testületeket.
A program aa  ttaaggáállllaammookk  kköözzookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeeii  kköözzööttttii  nneemm-
zzeettkköözzii  eeggyyüüttttmmûûkkööddéésseekk  mmeeggvvaallóóssííttáássáátt  ttáámmooggaattjjaa,,  ccéélljjaa,,  hhooggyy
22001133-iigg  lleeggaalláábbbb  33  mmiilllliióó  ttaannuullóótt  vvoonnjjaannaakk  bbee  aa  pprrooggrraammbbaa..
Ennek érdekében négyféle tevékenységtípus megvalósítását tá-
mogatja 2007-tõl.

! EEggyyéénnii  ééss  ccssooppoorrttooss  mmoobbiilliittáássrraa a Comenius program költ-
ségvetésének legalább 80 %-át kell majd fordítani (tanulók
és pedagógusok csereutazása; tanulók külföldi tanulmányút-
ja, illetve tanárok külföldi szakmai gyakorlata vállalkozá-
soknál; pedagógusok külföldi szakmai továbbképzése;
tanulmányutak és elõkészítõ látogatások a mobilitási és a
nemzetközi együttmûködési projektekhez; tanárok és tanár-
jelöltek külföldi szakmai gyakorlata).

" NNeemmzzeettkköözzii  iisskkoollaaii  eeggyyüüttttmmûûkkööddéésseekk (Comenius iskolai pro-
jektek: közös tanulási projektek iskolák között; Comenius ré-
gió partnerségek: a közoktatás bármely területéért felelõs
szervezetek közötti együttmûködés, a regionális együttmûkö-
dés elõmozdítása érdekében).

# TTööbbbboollddaallúú  pprroojjeekktteekk (az innováció és a jó gyakorlatok létre-
hozása vagy átvétele érdekében indított projektek, amelyek
hozzájárulnak az oktatási rendszerek fejlesztéséhez, különö-
sen a tanárképzés és -továbbképzés területén).

$ HHáállóózzaattookk létrehozása és mûködtetése.
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AZ EURÓPAI UNIÓ OKTATÁST TÁMOGATÓ SOCRATES ÉS A SZAKKÉPZÉST

TÁMOGATÓ LEONARDO DA VINCI PROGRAMJA 2007-TÕL MEGÚJULT

FORMÁBAN FOLYTATÓDIK, AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROG-
RAMJA KERETÉBEN (LIFELONG LEARNING PROGRAMME). TEKINTETTEL

ARRA, HOGY A PROGRAM ELFOGADÁSA A 25 EU-TAGÁLLAM ÉS AZ

UNIÓS SZERVEZETEK EGYÜTTES DÖNTÉSÉT KÍVÁNJA MEG, ELKÉPZELHETÕ,
HOGY AZ ALÁBBIAKBAN VÁZOLTAKHOZ KÉPEST BIZONYOS MÓDOSÍTÁ-
SOKKAL INDUL MAJD EL AZ ÚJ PROGRAMGENERÁCIÓ, AZONBAN JELEN

CIKK LEZÁRÁSÁNAK IDEJÉRE AZ ALAPVETÕ KÉRDÉSEKBEN MEGSZÜLETETT A

KONSZENZUS.

SSTTAARRTTRRAA  KKÉÉSSZZ
AZ  EGÉSZ  ÉLETEN  ÁT  TARTÓ  TANULÁS  PROGRAMJÁNAK
FÕBB  PÁLYÁZATI  AKCIÓI



EERRAASSMMUUSS  PPRROOGGRRAAMM
Az Erasmus program a felsõoktatást célozza meg, ezen belül a
hallgatókat, a felsõoktatási intézményeket, illetve azok oktatóit,
trénereit és egyéb oktatási személyzetét, civil szervezeteket, kuta-
tóintézeteket, a helyi, regionális, nemzeti szinten mûködõ, a fel-
sõoktatás mûködtetésével foglalkozó köz- vagy magánintézmé-
nyeket, valamint a pályaorientációs és pályaválasztási tanács-
adással foglalkozó testületeket.
A program konkrét ccéélljjaa  aazz  eeuurróóppaaii  hhaallllggaattóóii  ééss  ookkttaattóóii  mmoobbiillii-
ttááss  nnaaggyyssáággrreennddjjéénneekk  nnöövveellééssee  ééss  mmiinnõõssééggéénneekk  aa  jjaavvííttáássaa  úúggyy,,
hhooggyy  22001122-rree  aazz  EErraassmmuuss  hhaallllggaattóókk  sszzáámmaa  eelléérrjjee  aa  33  mmiilllliióótt
(az Erasmus korábbi szakaszaival együttesen).

AAzz  EErraassmmuuss  aa  kköövveettkkeezzõõ  tteevvéékkeennyyssééggttííppuussookk  mmeeggvvaallóóssííttáássáátt
ttáámmooggaattjjaa  mmaajjdd::
! EEggyyéénnii  mmoobbiilliittááss

" hallgatói ösztöndíjak tanulási vagy képzési céllal egy má-
sik EU-tagálllam felsõoktatási intézményében, illetve szak-
mai gyakorlatok1 vállalatoknál, képzõközpontokban, ku-
tatóintézetekben vagy más szervezeteknél;

" oktatói mobilitás egy másik EU-tagállam felsõoktatási in-
tézményében oktatás céljából vagy képzési céllal;

" a felsõoktatási intézmények egyéb munkatársainak és vál-
lalatok munkatársainak mobilitása tanítási, képzési céllal;

" többoldalú intenzív programok szervezése.
Az Erasmus költségvetés legalább 80%-át kell majd mobilitásra
fordítani. 
" TTööbbbboollddaallúú  pprroojjeekktteekk, amelyek az innováció és a jó gyakor-

latok átvétele érdekében hozzájárulnak a felsõoktatás
fejlesztéséhez.

# TTeemmaattiikkuuss  sszzaakkmmaaii  hháállóózzaattookk.

LLEEOONNAARRDDOO DDAA  VVIINNCCII  PPRROOGGRRAAMM
A Leonardo a felsõoktatáson kívüli szakképzés együttmûködési
programja. Célcsoportját a szakképzésben tanulók, illetve a ta-
nárok és oktatók, a képzõintézmények és a tanári, tanulói, szülõi
szervezetek jelentik, a munkaerõ-piaci szereplõkkel, vállalkozá-
sokkal, munkaadói és munkavállalói szervezetekkel, kamarák-

kal, pályatanácsadással foglalkozó szervezetekkel, kutatóintéze-
tekkel és a helyi, regionális, illetve nemzeti szintû szakmapolitikai
döntéshozókkal együtt. A célcsoporthoz tartoznak a felsõoktatási
intézmények és a nonprofit szervezetek is.
A program célja a szakképzés minõségének fejlesztése és az
innováció támogatása, a szakképzés vonzóvá tétele, és a mun-
kavállalók, illetve gyakornokok mobilitásának elõsegítése. 
A program ccéélluull  ttûûzzii  kkii,,  hhooggyy  22001133-rraa  éévvii  8800  000000  ffõõrree  eemmeellkkeedd-
jjeenn  aa  kküüllffööllddii  sszzaakkmmaaii  ggyyaakkoorrllaattoonn  rréésszzttvveevvõõkk  sszzáámmaa,,  aammii  lléénnyyee-
ggéébbeenn  aa  mmoossttaannii  sszziinntt  mmeeggdduupplláázzáássáátt  jjeelleennttii..

A Leonardo program jelenlegi, népszerû pályázattípusai tovább
folytatódnak, a támogatható tevékenységek a következõk lesz-
nek:
! MMoobbiilliittááss

A külföldi szakmai gyakorlatok, illetve a tanárok és oktatók,
humánerõforrás-fejlesztési szakemberek külföldi továbbkép-
zését szolgáló csereprogramok támogatása még hangsúlyos-
abbá válik, a teljes Leonardo költségvetés 60%-át teszi majd
ki a mobilitás.

" KKíísséérrlleettii  pprroojjeekktteekk
Megújult formában folytatódnak a fejlesztõ típusú, a szak-
képzési innovációt támogató projektek. A másutt bevált mo-
dellek adaptálását elõsegítõ ún. innovációtranszfer pályázat-
típusok nemzeti hatáskörbe kerülnek, míg az európai szinten
újítást jelentõ innovációfejlesztések az Európai Bizottság ha-
táskörében maradnak.

# TTeemmaattiikkuuss  hháállóózzaattookk
$ PPaarrttnneerrssééggeekk

2008-tól új pályázattípussal, a Comenius és Grundtvig jelen-
legi szakaszában már bevált, az intézmények közötti együtt-
mûködést és tapasztalatcserét támogató tevékenységtípussal
egészül ki a pályázati lehetõségek sora.

GGRRUUNNDDTTVVIIGG  PPRROOGGRRAAMM
A Grundtvig a felnõttoktatás szereplõit célozza meg, ezen belül
a felnõtt tanulókat, a felnõttek számára tanulási lehetõségeket
nyújtó intézményeket és szervezeteket, ezek oktatóit és egyéb
munkatársait. A célcsoportba tartoznak még a felnõttoktatásban
érdekelt egyesületek és képviselõk, a pályaorientációs, pályavá-
lasztási tanácsadással vagy tájékoztatással foglalkozó testületek,
a helyi, regionális, nemzeti szinten mûködõ, a felnõttoktatás
mûködtetésével foglalkozó intézmények, kutatóintézetek.
A program ccéélljjaa,,  hhooggyy  aa  ffeellnnõõttttookkttaattáássbbaann  rréésszztt  vveevvõõkk  mmoobbiilliittáássii
llééttsszzáámmaa  22001133-rraa  eelléérrjjee  aazz  éévvii  77000000  ffõõtt..
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1  Ezt korábban a Leonardo da Vinci program támogatta.



A Grundtvig programban a következõ tevékenységtípusokat tá-
mogatják majd:
! EEggyyéénnii  mmoobbiilliittááss (pl. tanulmányutak, látogatások, tanárasz-

szisztensi ösztöndíjak2, a felnõttoktatásban részt vevõk cse-
reutazása, ide értve az oktatókat is), különösen a nemzetközi
együttmûködések és projektek keretében.

" PPaarrttnneerrssééggeekk (a korábbi Grundtvig Tanulási Kapcsolatok
projektek tartoznak ide).
A Grundtvig költségvetésének legalább 55%-át kell majd
mobilitásra és partnerségekre fordítani. 

# TTööbbbboollddaallúú  pprroojjeekktteekk (az innováció és a jó gyakorlatok át-
vételével hozzájárulnak a felnõttoktatási rendszerek fejleszté-
séhez).

$ TTeemmaattiikkuuss  hháállóózzaattookk.

TTRRAANNSSZZVVEERRZZÁÁLLIISS  PPRROOGGRRAAMM
A transzverzális program ösztönözni kívánja az európai együtt-
mûködést azokon a területeken, amelyek egynél több szektoriá-
lis programot érintenek, és hozzá kíván járulni a tagállamok ok-
tatási és képzési rendszereinek átláthatóságához, minõségük ja-
vításához. 

A program konkrét céljai és a támogatott tevékenységtípusok a
következõk:
! az eeuurróóppaaii  sszziinnttûû  ppoolliittiikkaaffeejjlleesszzttééss és együttmûködés támo-

gatása az egész életen át tartó tanulás terén (�Oktatás és
képzés 2010� munkaprogram, a bolognai és koppenhágai
folyamat és azok utódai) � egyéni mobilitás, többoldalú pro-
jektek és hálózatok tevékenységtípus keretében;

" összehasonlítható aaddaattookk,,  ssttaattiisszzttiikkáákk  ééss  eelleemmzzéésseekk  bbiizzttoossíí-
ttáássaa az egész életen át tartó tanulás politikája fejlesztésének
alátámasztására � tanulmányok és összehasonlító kutatás,
mutatók és statisztikai felmérések kidolgozása, Eurydice
Naric, Ploteus, Europass;

# a nnyyeellvvttaannuullááss elõmozdítása és a tagállamok nyelvi sokszínû-
ségének támogatása � többoldalú projektek az új nyelvtanu-
lási segédanyagok és tanártovábbképzõ kurzusok kidolgo-
zására;

$ az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan az IIKKTT-
aallaappúú  iinnnnoovvaattíívv  ttaarrttaalloomm, a szolgáltatások, a módszertan és
a gyakorlat fejlesztésének támogatása � többoldalú nemzet-
közi projektek, hálózatok;

% az Egész életen át tartó tanulás program eerreeddmméénnyyeeiinneekk
széles körû tteerrjjeesszzttééssee  ééss  hhaasszznnoossííttáássaa � egyoldalú és nem-
zeti projektek, többoldalú nemzetközi projektek a már lezárt
projektek eredményeinek a hasznosítására, referenciaanya-
gok létrehozása.

JJEEAANN  MMOONNNNEETT  PPRROOGGRRAAMM
A Jean Monnet programban rész vehetnek az Unió területén fel-
sõoktatásban részt vevõ hallgatók és kutatók, valamint az euró-
pai integráció kérdéseivel foglalkozó, az EU-n belüli és kívüli
kutatóközpontok és szervezetek.
A program az európai integrációs tanulmányokkal kapcsolatos
kutatásban való kiválóságra ösztönöz, bõvíti az integráció kér-
déseivel kapcsolatos ismereteket, és erõsíti a tudatosságot az erre
szakosodott felsõoktatási szakemberek, valamint általánosság-
ban az európai polgárok körében. Támogatja az európai integ-
ráció kérdéseivel foglalkozó kulcsfontosságú európai intézmé-
nyeket, valamint az oktatás és képzés területén tevékenykedõ,
kiváló minõséget képviselõ európai szövetségek fennállását.
A tevékenységek a következõ formákban valósulhatnak meg:
! Egyoldalú és nemzeti projektek (Jean Monnet tanszékek,

kiválósági központok és tanítási modulok).
" Az európai integrációra szakosodott professzorok és más, a

felsõoktatásban dolgozó oktatók, valamint kutatók szövet-
ségeinek vagy fiatal kutatóknak a támogatása.

# A Közösséghez kapcsolódó tájékoztatási és kutatási tevé-
kenységek az európai integráció folyamatáról szóló vita,
reflexió és ismeretek ösztönzése céljából.

$ Többoldalú projektek és hálózatok, amelyek magukban fog-
lalhatják többoldalú kutatócsoportok létrehozásának támo-
gatását az európai integráció területén.

% Mûködési támogatás az európai érdekeket szolgáló intézmé-
nyeknek: Európa Tanulmányok Szakkollégiuma (College of
Europe); Európai Egyetemi Intézet, Firenze; Európai Közigaz-
gatási Intézet, Maastricht; Európai Jogi Akadémia, Trier. 

AAZZ  ÚÚJJ  PPRROOGGRRAAMM  IINNDDÍÍTTÁÁSSAA
AAnnnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,  hhooggyy  aazz  úújj  pprrooggrraamm  22000077..  jjaannuuáárr  11-jjééttõõll
eelliinndduullhhaassssoonn,,  aa  ppoolliittiikkaaii  ddöönnttéésshhoozzaattaallllaall  ppáárrhhuuzzaammoossaann
zzaajjlliikk  aa  pprrooggrraamm  ooppeerraattíívv  eellõõkkéésszzííttééssee..  22000066  nnoovveemmbbeerréérree
vváárrhhaattóó  aazz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aazz  EEuurróóppaaii  TTaannááccss  pprroogg-
rraammoott  sszzeenntteessííttõõ  hhaattáárroozzaattáánnaakk  hhiivvaattaallooss  eellffooggaaddáássaa..  EEkk-
kkoorrrraa  iinnffoorrmmáálliissaann  mmeeggsszzüülleettiikk  aazz  úújj  ppáállyyáázzaattii  ddookkuummeennttáácciióó
((ppáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss,,  ûûrrllaappookk,,  úúttmmuuttaattóókk))  ééss  mmeeggkkeezzddõõddhheett  aa
ppáállyyáázzóókk  ffeellkkéésszzííttééssee..  AA  ppáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss  hhiivvaattaallooss  kköözz-
zzééttéétteellee  22000077  ffeebbrruuáárrjjáárraa,,  aazz  eellssõõ  bbeeaaddáássii  hhaattáárriiddõõkk  22000077
áápprriilliissáárraa  vváárrhhaattóókk..
AA  TTeemmppuuss  KKöözzaallaappííttvváánnyy  ffoollyyaammaattoossaann  bbeesszzáámmooll  aazz  úújj  pprroogg-
rraamm  bbeevveezzeettéésséévveell  kkaappccssoollaattooss  ttuuddnniivvaallóókkrróóll  ééss  22000066
nnoovveemmbbeerréébbeenn  iinnffoorrmmáácciióóss  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaattoott  iinnddíítt  aa  ppáá-
llyyáázzóókk  ffeellkkéésszzííttéésséérree..  "
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2  Ezt a Comenius program is támogatja ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KKUURRUUCCZZ KKaattaalliinn,,  katalin.kurucz@tpf.hu és 
TTOORRDDAAII PPéétteerr,,  peter.tordai@tpf.hu




