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HOGY MÁSOK IS TUDJÁK,
MIT CSINÁLTÁL KÜLFÖLDÖN! 
EUROPASS MOBILITÁSI 
IGAZOLVÁNY

•  Egységes, uniós szinten elfogadott dokumentum.

•   Tartalmazza a külföldön töltött tanulmányi vagy gyakorlati 
időd tartamát, részletezi a tanultakat, munkafeladatokat és 
az ott elsajátított készségeidet.

•   Leendő munkaadód előtt igazolni tudod vele a külföldi  
mobilitásod tartalmát.

•   Előnyt jelent itthoni és külföldi álláskeresésénél is!

EUROPASS.HU

Később, egyetemi vagy főiskolai hallgatóként 
pályázhatsz majd Erasmus+ ösztöndíjra! Így egy 
külföldi egyetemen tanulhatsz vagy egy külföldi 
cégnél végezhetsz szakmai gyakorlatot.

MIÉRT JÓ NEKED, 
HA NEMZETKÖZI 
TAPASZTALATOT SZERZEL? 

• Új, külföldi barátokat szerezhetsz.

• Fejlesztheted a nyelvtudásod.

• Világot láthatsz: új ételeket, szokásokat 
ismerhetsz meg, izgalmas helyekre 
juthatsz el.

• Könnyebben találsz a jövőben munkát, 
hiszen a nemzetközi tapasztalat előnyt 
jelent.

• A könyvek helyett valódi élményekből 
tanulhatsz.

• Kipróbálhatod magad egy új, nemzetközi 
környezetben.

• Megtudhatod, mit tanulnak, hogyan élnek 
a kortársaid külföldön.

Sok izgalmas élmény és ország vár majd rád 
az egyetemen is: tanulhatsz külföldön vagy 
szakmai gyakorlatra is kiutazhatsz Erasmus+ 
ösztöndíjjal.

ERASMUSPLUS.HU
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Mennyire vagy
bevállalós? 

Teszteld magad, és nézd meg, milyen 
lehetőség vár pont rád!

Szívesen találkoznál külföldi diákokkal, sulin belül,
ismerősökkel, például az osztálytársaiddal 
együtt?  

Elutaznál pár napra külföldre, hogy megismerj 
külföldi fiatalokat és együtt dolgozzatok egy 
izgalmas témán?  

Részt vennél egy csoportos projektmunkában, 
ahol külföldi diákokkal is találkozhatsz?

Gyakorolnád a nyelvet, megismerkednél külföldi 
fiatalokkal egy pár napos program keretében, a 
sulin kívül? 

Szakmát tanulsz, és eltöltenél egy kis időt külföldön? 

Kiköltöznél pár hónapra külföldre egy fogadó-
családhoz, hogy megismerj egy országot és 
gyakorold a nyelvet? 

Belevágnál, hogy eltölts egy félévet egy külföldi 
suliban?

Mindjárt 18 vagy, világot látnál, és akár több 
hónapig is szívesen önkénteskednél külföldön?

Hívd fel tanáraid figyelmét a lehetőségre, hiszen ebben  
a pályázati formában (Hosszú távú diákmobilitás a köznevelési 
stratégiai partnerségekben) az iskolád nyújthat be pályázatot!

eplusifjusag.hu | eurodesk.hu 

Az ifjúsági csere 1-2 hetes, iskolán kívüli program, ahol külföldi 
fiatalokkal dolgozhatsz egy izgalmas témán. Ez lehet a street art 
vagy a kihaló állatfajok védelme, és még sok minden más!  
Cseréket nem az iskoládban találsz, hanem általában egyesületek, 
civil szervezetek szervezik.

eusolidaritycorps.hu

Az Európai Szolidaritási Testület programban 18 éves korodtól 
vehetsz részt, és egy külföldi szervezet munkájába kapcsolód-
hatsz be önkéntesként, sokféleképpen: lehet ez pl. egy zöld 
szervezet a portugál tengerparton, egy finn óvoda vagy egy  
osztrák jogvédő szervezet is. A program fedezi az utazást,  
szállást, étkezést, biztosítást, és még zsebpénzt is ad. 

Ha szívesen töltenél akár egy teljes tanévet külföldön egy 
olyan iskolában, amit már ismersz, vagy amiről az osztálytár-
said már meséltek, akkor az iskolád nemzetközi projektje ke-
retében a tanulmányaidat minimum két hónapig, de akár egy 
éven át folytathatod valamelyik partneriskolánál. A támogatás 
fedezi az oda-vissza utadat és a havi megélhetésedet, valamint 
hozzájárul a nyelvi felkészítés költségeihez. 

Keresd fel a projekttel foglalkozó tanárt, vagy érdeklődj 
szakmai tanárodnál, osztályfőnöködnél!

Vegyél részt szakmai gyakorlaton egy külföldi vállalatnál és/
vagy szakképző intézményben! Fejlesztheted szakmai és nyelvi 
tudásodat, plusz munkatapasztalatot szerezhetsz. Csoportosan 
utazhattok ki, és egy mentor segíti majd a beilleszkedéseteket. 
Mindehhez a sulidnak Erasmus+ mobilitási pályázatot kell 
benyújtania.

Ha te is szeretnél egy ilyen életre szóló kalandban részt venni, 
keresd meg a legkreatívabb tanárodat és hívd fel a figyelmét  
az Erasmus+ Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek lehetőségeire!

Ezekben az Erasmus+ projektekben az iskolád pályázik, de a te 
aktív részvételedre is szükség van a sikerhez. Az iskolák több  
európai országból közösen dolgoznak egy témán. A megálmodott 
projekt lehetőséget biztosít számodra, hogy…

• eljuss valamelyik európai országba, 
• gyakorold a nyelvet, amit tanulsz, 
• projektmunkában együtt dolgozzatok egy külföldi iskola 

diákjaival.

erasmusplusz.hu


