
Erasmus +  Mobilitás 
program 

Külföldi szakmai gyakorlat 
Európai Uniós 
támogatásból



Elkötelezetten a szakmánk iránt - a Launai
Református Iskola diákjai szakmai gyakorlaton 

A 2019-1-HU01-KA102-060235 számú

nyertes Erasmus+ pályázat ismertetője

Elnyert összeg:28698 euro+

az Online Linguistic Support (OLS, online nyelvi támogatás)



A pályázat adatai:

Időszak:2020 júli.17- aug.6(?)három hét.

Résztvevők:12 jó, (első sorban német) nyelvismerettel 
rendelkező  diák, valamint  négy kísérőtanár(páronkénti 

váltásban).

Utazás Neszmélytől Bécsig szervezetten, külön busszal.



Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés és 
sport támogatására irányuló uniós program

• az alábbi célkitűzések megvalósítását szolgálja:

• A munkanélküliség visszaszorítása, különösen a fiatalok körében

• A felnőttoktatás előmozdítása, különösen az új és a munkaerőpiacon 
keresett készségek tekintetében

• A fiatalok európai szerepvállalásának ösztönzése

• Az együttműködés támogatása

• Az iskolai lemorzsolódás csökkentése

• Az EU partnerországaival való együttműködés 

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/empl_entrepreneurship_en.htm
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_hu
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_hu
https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_hu


Mindezek mellett:

• Az Erasmus+ mobilitás programok fontos eleme a hétvégi 
szabadidő tartalmas eltöltése, melyben a diákok és kísérő 
tanárok is részt vesznek. 

• Így a mobilitás résztvevői az adott ország kulturális, 
történelmi értékeivel is megismerkedhetnek.



• ETEN – MÁR 13 ORSZÁGON ÁT
• Az ETEN hálózat (European Training and Education Network)  

13 tagországot foglal magába: többek között Magyarország, 
Olaszország, Ausztria . A hálózat diákcsoportok küldésével és 
fogadásával  foglalkozik

• Az ETEN-hálózat által kínált program: a külföldi munkahely 
megszervezése, a szállás, az utazás, az étkezés,  a bérlet 
biztosítása, a mobilitási programba 2 kulturális program 
beépítése,  a mobilitás résztvevőinek a biztosítása, a pályázat 
lezárása, a záró beszámoló elkészítése, a kiutazás előtti team-
building (felkészítő óra) megtartása, majd a mobilitás végén a 
bizonyítványok, elismervények (EUROPASS) kiállítása.



Europass mobilitási igazolvány 

• Az Europass mobilitási igazolvány legnagyobb előnye, hogy 
Európa-szerte egységesen ismert és használt 
dokumentumforma. Feladata, hogy a külföldi tanulmány, 
szakmai gyakorlat vagy önkéntesség során megszerzett 
készségeket és kompetenciákat igazolja, illetve részletezze.

• Az Europass mobilitási igazolvánnyal leendő munkaadójukat
tudják tájékoztatni az ösztöndíj során megszerzett
szaktudásukról, készségeikről.



A projekt bonyolítása tartalmazza:

• - munkahelyek megtalálása / szakmai mentorálás / tutoring

• - szálláshely biztosítás

• - napi 3x étkezés

• - helyi közlekedési bérlet

• - biztosítás

• - utazás háztól-házig

• - utazás előtti felkészítő tréning megtartása

• - teljes dokumentáció elkészítése

• - heti egy kulturális program

• - záró beszámoló elkészítése és benyújtása



Jelentkezés módja:

• 1.jelentkezési lap leadása

• 2.motivációs levél írása meghatározott szempontok szerint (határidő 
betartása!)

Az elbírálásnál figyelembe vesszük :

• nyelvi készség

• szakmai felkészültség

• tanulmányi eredmény

• magatartás

• munkatapasztalat



A programba bekerülők a következőket 
vállalják:
• Három hetes folyamatos kinn tartózkodás 

• Napi 6 órás munka teljesítése

• Munkanaplók vezetése idegen nyelven

• Hétvégi szervezett kulturális programokon való részvétel

• Mindezekkel: kötelező szakmai gyakorlatuk teljesítése



Mit nyerhetsz ?

• Külföldi munkatapasztalat megszerzése

• Nyelvi készségek fejlődése –melyet megalapoz az Online Linguistic
Support (OLS, online nyelvi támogatás)

• Szakmai tapasztalatszerzés

• Bécs megismerése

• A bécsi múzeumok , kulturális értékek megismerése

• Önállóság 

Mindez teljes körű anyagi támogatással


