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Általános információk
Célok
A szociális és állampolgári kompetencia elsajátításának javítása, a közös értékek és az
alapvető jogok ismeretének, megértésének és felvállalásának előmozdítása.
Az oktatás és képzés előmozdítása és a hátrányos helyzetű tanulók oktatásának
ösztönzése többek között a tanárok, az oktatók és az oktatási intézmények vezetőinek a
heterogenitás kezeléséhez nyújtott támogatással, illetve tanulási környezetben a
társadalmi-gazdasági sokszínűség erősítésével.
A kritikus gondolkodás és a médiaműveltség javítása a tanulók, szülők és oktatók
körében.
A digitális világtól elzárt csoportok IKT-készségeinek és -kompetenciáinak javítása az
iskolák, vállalkozások és az iskolarendszeren kívüli ágazat, például a közkönyvtárak
közötti partnerségek révén.

Támogatott tevékenységek

A projekteknek olyan eredményeket kell hozniuk, mint:
• a jó gyakorlatok értő és tudatos alkalmazása az érintett
oktatási intézményekben és közösségekben;
• a legkorszerűbb innovatív megközelítések fokozott
alkalmazása a politikában vagy a gyakorlatban;
• az oktatási vezetők és pedagógusok fokozott tudatossága,
motivációja és kompetenciája az oktatási megközelítések és
a közös értékek előmozdítása érdekében;
• a családok és a helyi közösségek aktív bevonása az
oktatási megközelítések és a közös értékek előmozdítása
érdekében;
• szélesebb körű és hatékony eszközök az oktatási és
képzési intézmények támogatására és a tanulók számára a
befogadó oktatási megközelítések megvalósítása és a közös
értékek támogatása érdekében.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

Ennél a pályázatnál a partnerösszetételre vonatkozó
minimális követelmény: 4 különböző kedvezményezett
országból 4 támogatható szervezet. Amennyiben hálózat is
bekapcsolódik a projektbe, a konzorciumban legalább 2
olyan szervezetnek is lennie kell, amely nem tagja a
hálózatnak, és a konzorciumnak legalább 4 támogatható
országot kell képviselnie.

Pénzügyi információk
Teljes keret

12.000.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

500.000 EUR

Támogatási intenzitás

80%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Határidők
Benyújtási határidő
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Benyújtás

Elektronikusan
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