Útmutató az Erasmus+ eszközök
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Általános információk
Ez az útmutató a School Education Gateway
portálon elérhető Erasmus+ eszközök
használatához nyújt segítséget.

Háttér: School Education Gateway
• Az Erasmus+, az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági
és sportprogramja finanszírozza
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_hu.htm
• Az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság (B.2 egység –
Iskolák és Oktatók; Többnyelvűség) felügyeli
• Az eTwinninghez, az európai iskolák közösségéhez
kapcsolódik www.etwinning.net
• A European Schoolnet működteti, amely egy, 34 európai
ország oktatási minisztériumai által alkotott nemzetközi
partnerség www.eun.org

Erasmus+ lehetőségek
Az Európai Bizottság Erasmus+ programja
lehetőséget nyújt az európai iskolák számára a
program keretében biztosított számos finanszírozási
lehetőség igénybevételére. A program támogatást
nyújt többek között a szakmai fejlődést elősegítő
továbbképzési kurzusokon való részvételhez, valamint
a vendégtanári megbízatások vállalásához, továbbá
különböző projektpartnerségekben való részvételhez.
A School Education Gateway portálon elérhető
eszközök segítséget nyújtanak az iskolai dolgozóknak
az Erasmus+ program 1. és 2. pályázati kategóriájában
benyújtandó pályázataik kidolgozásához.

Eszközök az iskolák Erasmus+ pályázatainak
támogatásához
• 1. pályázati kategória – Egyéni mobilitás
➢ Kurzuskatalógus: Személyes részvételt igénylő külföldi tanárképző
kurzusok (a Teacher Academy szolgáltatás részeként)
➢ Mobilitási lehetőségek: Keresés az elérhető vendégtanári
megbízatások és szakmai látogatási lehetőségek között, vagy ilyen
tevékenységekre vonatkozó igények közzététele

• 2. pályázati kategória – Stratégiai partnerségek
➢ Stratégiai partnerségek: Felhívások közzététele és partnerek keresése
olyan stratégiai partnerségek alakításához, melyek célja az iskolai
oktatáshoz kapcsolódó projektek végrehajtása

Általános információk
• Ajánlatokat, felkéréseket vagy felhívásokat bárki ingyenesen közzétehet. Az
ajánlatok, felkérések és felhívások nem kerülnek a publikálás előtt
jóváhagyásra, azonban az adatbázis tartalma folyamatos ellenőrzés alatt
áll, és a felhasználók is jelenthetnek bármilyen kifogásolható tartalmakat.
• Az eszközök legtöbb funkciója azonos, ezért részletesen ezek csak a
„Kurzuskatalógus” fejezetben kerülnek bemutatásra.
• Mielőtt hozzákezdene

• Hozzon létre egy felhasználói fiókot VAGY jelentkezzen be korábban
regisztrált felhasználói adataival, mivel kizárólag a regisztrált felhasználók
publikálhatnak hirdetményeket.
• Rendeljen hozzá egy szervezetet profiljához. Ehhez szüksége lesz a szervezet
PIC kódjára.
• Olvassa el a Felhasználási feltételeket.
• Olvassa el a Gyakran Ismételt Kérdéseket.

Bejelentkezés / Felhasználói fiók létrehozása

Tipp
eTwinning, Google+, Twitter vagy
LinkedIn felhasználói fiókjával is
bejelentkezhet
Vagy hozzon létre egy School
Education Gateway felhasználói
fiókot

Szervezet hozzáadása

1

Ugrás a „Profilomhoz”

2

Kattintson a „Szervezetek”, majd
a „Szervezet hozzáadása”
hivatkozásra.

3

Ellenőrizze, hogy az Ön által felvenni
kívánt szervezet szerepel-e már a
portál adatbázisában.
Amennyiben még nem, Ön feltöltheti
annak adatait.

Résztvevő Azonosító Kód (PIC)
• Ahhoz, hogy ajánlatokat, felkéréseket vagy felhívásokat tegyen közzé a
School Education Gateway portál Erasmus+ eszközein keresztül, PIC
kód szükséges (Participant Indentification Code – Résztvevő Azonosító
Kód).
• A 9 számjegyű PIC kódra akkor is mindig szüksége lesz, ha szervezete
csatlakozni szeretne egy tervezett EU projekthez.
• Ha szeretne PIC kódot igényelni szervezete részére, kérjük, kövesse az
alábbi weboldalon olvasható utasításokat:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisa
tions/register.html

Kurzuskatalógus
www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/teacher_academy/
catalogue.cfm

A tanárok és egyéb iskolai
munkatársak számára
megrendezett, szakmai
fejlődésre lehetőséget nyújtó
kurzusok katalógusa.

Kurzuskatalógus:
Keresés
Kattintson a térképre, ha
országok szerint szeretne
kurzusokat keresni.
Kereshet kulcsszavak, nyelvek, helyszínek
vagy időpontok alapján
Választhat az egyszerű vagy az összetett
kereső használata között. Az eredményeket ez
után tovább is szűkítheti.

Tipp! Ha csak az online
kurzusok között szeretne
keresni, a „Típus”
menüben kattintson az
„Online” lehetőségre.

Csak regisztrált
felhasználóknak
Közvetlen linkek:
- Elmentett keresések
- Elmentett kurzusok
- Új kurzusok
hozzáadása
Jövőbeli kurzusok
(kronologikus sorrendben)

A legújabb értékelések

Kurzusok: részletes nézet
1.
2.
3.
4.
5.

A kurzus adatai
A kurzusszolgáltató profilja
A kurzus bővebb információkra mutató linkjei
(weboldal, közösségi oldalak)
Ugyanazon szolgáltató által megrendezett
további kurzusok
Navigáció a Következő/Előző gombokkal

Csak regisztrált felhasználóknak
6.

Közvetlen linkek a mentett keresésekhez és a
mentett kurzusokhoz
7. Hozzáadás a kedvencekhez
8. Kapcsolatteremtés a kurzusszolgáltatóval
9. A szervezet követése
10. Problémák bejelentése
11. Értékelés, és vélemény megosztása

Hogyan válasszunk kurzusokat?
• A kurzuskatalógus több ezer kurzust tartalmaz, amelyek a publikálás előtt nem
kerültek jóváhagyásra vagy szűrésre.
• Tekintse meg a következő útmutatót: „Hogyan válasszunk külföldi tanárképző
kurzust?”
Kapcsolatteremtés a kurzusszolgáltatóval:
• Ha talál egy kurzust, ami fölkelti az érdeklődését, további információkért vagy a
jelentkezéshez kérjük, lépjen közvetlenül kapcsolatba a kurzusszolgáltatóval.
• A kurzus részletes adatait ismertető oldalon kattintson a „Kapcsolat” gombra,
vagy a kurzus weboldalára mutató linkre.
• A School Education Gateway projekt nem rendez személyes részvételt igénylő
kurzusokat, ezért az egyes kurzusokról nem tud információt szolgáltatni.

Kurzusszolgáltatóknak:
kurzus hozzáadása
Ne feledjen először bejelentkezni, és
hozzárendelni egy szervezetet a profiljához!
Ez után meghirdethet új kurzusokat:
• A Kurzuskatalógus oldalon
• Profilja „Kurzusok” oldalán, a „Kurzus
hozzáadása” gombra kattintva
Felhívjuk figyelmét, hogy csak személyes
részvételt igénylő kurzusokat hirdethet meg.

Kurzus létrehozása: űrlap
• Töltse ki az űrlap összes mezőjét. A
csillaggal (*) megjelölt mezőket kötelező
kitölteni.
• A kurzus ismertetésének mezőjében a
szöveget egyszerű html címkékkel
formázhatja (sortörés, felsorolás, félkövér
vagy dőlt betűk stb.).
• A kurzus mentése és publikálása:
• Az új kurzusok először „piszkozatként”
menthetők el.
• A kurzus publikálásához nyissa meg
saját kurzusai listáját. Itt még
szerkesztheti a kurzus adatait, vagy
publikálhatja hirdetményét

A kurzus státusza
• A „Piszkozat” státuszú kurzusok nyilvánosan nem megtekinthetők.
Ezeket tovább szerkesztheti, vagy publikálhatja is.
• A „Publikált” státuszú hirdetményeket bárki láthatja a portál nyilvános
oldalain.
• A „Lezárult” státuszú hirdetmények már lezajlottak, de adataik még
bárki számára megtekinthetők a portál nyilvános oldalain.
• A „Letiltva” státusz azt jelenti, hogy az adminisztrátor valamilyen okból
letiltotta a hirdetményt.

Több alkalom létrehozása
• Egy kurzust több alkalommal is megrendezhet.
A különböző alkalmakat áttekintheti kurzusai
oldalán.
• A kurzus státusza: megjelölheti, hogy a kurzus
megtelt (azaz nincs több szabad hely), vagy azt, ha
a kurzus elmarad.
• Az ugyanazon kurzushoz tartozó különböző
alkalmak megjelennek majd a Kurzuskatalógusban,
és az adott kurzus részletes adatlapján.

Kurzus létrehozása: Kapcsolat
Válassza ki, hogy mások milyen módon
teremthetnek kapcsolatot Önnel
E-mail útján – adja meg e-mail címét

A kapcsolattartó személyen keresztül (az Ön
szervezetének bármelyik tagja)
→Ne feledje beállítani az Értesítések
módját!

A kurzusok kezelése
A Profil >> Kurzusok >>
Saját kurzusok útvonalon
elérhető oldalon
megtekintheti és
szerkesztheti az Ön
szervezetének tagjai által
létrehozott összes
kurzust.
1. A Profil oldalon
kattintson a
„Kurzusok”
hivatkozásra

2. Itt tekintheti meg saját
szervezetének kurzusait

Piszkozat kurzus
(publikálásához kattintson a
„Szerkesztés”-re, majd állítsa át
státuszát „Publikálva” státuszra)

A „Másolat készítése”
hivatkozásra kattintva másolatot
készíthet egy kurzusról, ha egy
ahhoz hasonlót szeretne
létrehozni. A másolat adatait ez
után igény szerint módosíthatja.
A „ Törlés” hivatkozásra
kattintva távolíthatja el azokat a
kurzusokat, amelyekre már
nincs szüksége. Olyan kurzust
nem törölhet, amelyről valaki
már értékelést írt.

Kurzusok kezelése: értékesítések
A Profiljában elérhető „Értesítések
kezelése” oldalon megadhatja, mikor,
és hogyan szeretne kurzusaival
kapcsolatos értesítéseket kapni.

Mobilitási lehetőségek
www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/opportunities/
mobility.cfm
Lehetőségek a közoktatásban
dolgozó szakemberek számára
külföldi fogadó iskolákban vagy
szervezetekben való vendégtanári
megbízások vállalására, vagy
szakmai látogatásokra.

Mobilitási lehetőségek:
keresés
A mobilitási lehetőségek adatbázisában kereshet:
• Fogadószervezetek által közzétett, mobilitási lehetőségekre
vonatkozó ajánlatokat
• Fogadószervezeteket kereső egyének által közzétett,
mobilitási lehetőségekben való részvételi igényt jelző
hirdetményeket

Csak regisztrált
felhasználóknak
Közvetlen linkek:
- Elmentett keresések
- Elmentett mobilitási
lehetőségek
- Új ML hozzáadása

Választhat az egyszerű vagy az
összetett kereső használata között.
Kereshet kulcsszavak, mobilitási
lehetőség-típusok,
nyelvek, helyszínek vagy időpontok
alapján.

Mobilitási lehetőségek:
részletes nézet
1.
2.
3.
4.

Organisation’s profile
Navigate using the Next/Previous buttons
A szervezet profilja
Navigáció az Következő/Előző gombokkal

Csak regisztrált felhasználóknak
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közvetlen linkek az elmentett keresésekhez és az
elmentett elemekhez
Hozzáadás a kedvencekhez
Kapcsolatteremtés a szervezettel
A szervezet követése
Problémák bejelentése
Értékelés, és vélemény megosztása

Tip! Learn about the

Tipp! A mobilitási
lehetőségek típusairól a
Gyakran Ismételt
Kérdésekből bővebben
is tájékozódhat.

Mobilitási lehetőségek létrehozása
Ne feledjen először bejelentkezni, és
hozzárendelni egy szervezetet a profiljához!
Kattintson a „Mobilitási lehetőség hozzáadása”
gombra
• A „Mobilitási lehetőségek” oldalon
• A Profil >> Mobilitási lehetőségek >>
Mobilitási lehetőségek hozzáadása
útvonalon keresztül

Tipp! Ha tanárként részt szeretne
venni egy külföldi mobilitási
lehetőségben, igényét közzéteheti
saját felhívásában!

Amennyiben az alábbi témákkal kapcsolatban bővebb
információkat szeretne olvasni, kérjük, tekintse meg a
Kurzuskatalógus fejezetben ismertetett lépéseket, az
alábbiak tekintetében ugyanis a mobilitási lehetőségekhez
kapcsolódó funkciók azonosak:
• Űrlap új mobilitási lehetőségek létrehozásához
• Kapcsolatteremtés funkció
• Értesítések
• Saját mobilitási lehetőségek kezelése

Felkérések stratégiai partnerségek
alakítására
www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/opportunities
/partnerships.cfm
Partnerek keresése az Európa
különböző országaiban működő
iskolák vagy egyéb szervezetek között
az oktatás színvonalának és a tanulás
minőségének javítását célzó közös
projektek megvalósításához.

Stratégiai partnerségek:
Keresés
Választhat az egyszerű vagy az
összetett kereső használata között.
Kereshet a saját országában, vagy
kulcsszavak, szervezet-típusok és
dátumok alapján.
Csak regisztrált felhasználóknak
Közvetlen linkek:
- Elmentett keresések
- Elmentett stratégiai
partnerségek
- Új SP hozzáadása

Stratégiai partnerségek:
Részletes nézet
1. A szervezet profilja
2. Navigáció a Következő/Előző gombokkal

Csak regisztrált felhasználóknak
3. Közvetlen linkek az elmentett keresésekhez
és az elmentett elemekhez
4. Hozzáadás a kedvencekhez
5. Kapcsolatteremtés a szervezettel
6. A szervezet követése
7. Problémák bejelentése
8. Értékelés, és vélemény megosztása

Stratégiai partnerség alakítására vonatkozó
felkérés írása
Kattintson a „Stratégiai partnerség
alakítására vonatkozó felkérés írása”
gombra
• A „Stratégiai partnerségek” oldalon
• A Profil >> Stratégiai partnerségek
>> Stratégiai partnerség alakítására
vonatkozó felkérés írása útvonalon
keresztül

Amennyiben az alábbi témákkal kapcsolatban bővebb
információkat szeretne olvasni, kérjük, tekintse meg a
Kurzuskatalógus fejezetben ismertetett útmutatókat, az
alábbiak tekintetében ugyanis a stratégiai partnerségekhez
kapcsolódó funkciók azonosak:

• Űrlap új, stratégiai partnerségek alakítására vonatkozó
felkérések írásához
• Kapcsolatteremtés funkció
• Értesítések
• Saját stratégiai partnerségek kezelése

Segédanyagok
Erasmus+ eszközök:
• Gyakran Ismételt Kérdések (23 nyelven)
• Felhasználási feltételek (23 nyelven)
• Útmutató: Hogyan válasszunk külföldi tanárképző
kurzust? (23 nyelven)
• Útmutató videók az eszközök használatához
Erasmus+ Program:
• Az Erasmus+ Program weboldala
• Kiadvány: Erasmus+ - Gyakorlati útmutató
iskolaigazgatóknak (6 nyelven)
• Online kurzus: Erasmus+ funding opportunities
for schools a Teacher Academy keretében
(ingyenes)

Regisztráljon, és csatlakozzon a
School Education Gateway projekthez még ma!
www.schooleducationgateway.eu
support@schooleducationgateway.eu
/EUErasmusPlusProgramme

#EdGateway / #EUteacheracademy / @EUErasmusPlus
schoolgateway

Az Európai Unió kezdeményezése nyomán létrehozott School Education Gateway projektet az Erasmus+ program, az EU oktatási,
képzési, ifjúsági és sportprogramja finanszírozza. Sem az európai uniós intézmények vagy szervek, sem az ezek képviseletében
eljáró személyek nem vonhatók felelősségre a projekt weboldalán elérhető tartalmak bárminemű felhasználásáért.

