Kedves Olvasó!
A Euroguidance Hungary – Nemzeti Pályainformációs Központ az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja
keretében, 2000-ben kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási
és Szociális Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát, az Európai Unió valamennyi országára kiterjedő
Euroguidance hálózatának hazai tagjaként.
Fő célkitűzéseink: a pályaválasztás, az élethosszig tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság, valamint a nyelvtanulás elősegítése.
A www.npk.hu honlapunkon számos információt találsz az
európai képzési ajánlatokról, felsőoktatási intézményekről, szakképzőkről, megtalálhatod a hazai középiskolai és
felsőoktatási beiskolázási adatokat.
Kiadványunk az Európai Bizottság internetes képzési portálját, a PLOTEUS-t (Portal on Learning Opportunities
Throughout the European Space) mutatja be. A PLOTEUS
portál széleskörű információkat nyújt az európai országokban folyó középiskolai, a felsőoktatási általános és szakmai képzésről, valamint az oktatási rendszerekről, a csereprogramokról és a támogatási lehetőségekről.

PLOTEUS

Fedezd fel az európai képzéseket!
http://www.ec.europa.eu/ploteus

Mi a PLOTEUS?
Az Európai Bizottság internetes portálja, a PLOTEUS (jelentése
az ógörög nyelvben: navigátor) 2003. március 5-én indult útjára
Brüsszelben. Jelenlegi formájában a PLOTEUS (Portal on
Learning Opportunities Throughout the European Space) célja,
hogy megkönnyítse a tájékozódást az európai képzési lehetőségek már létező információforrásai között. A későbbiekben az
Európai Bizottság az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat)
és a PLOTEUS segítségével egy olyan átfogó adatbázist kínál
majd az érdeklődőknek, mely nemzetközi szinten tartalmazza
mind a képzési, mind a munkavállalási lehetőségeket. Az adatbázis linkjeit és azok ismertetőit a EUROGUIDANCE hálózat tagjai adják közre és tartják karban. E hálózat képviseletében Ma-

gyarországon a Nemzeti Pályainformációs Központ (NPK) végzi
a hazai adatok rögzítését és publikálását. A portált úgy fejlesztették ki, hogy minden célcsoportnak hatékony és gyors segítséget nyújtson, azaz mind a közvetlen érdeklődők, mind a pedagógusok, mind pedig a pályaválasztási tanácsadással foglalkozó szakemberek számára a képzési információk gyűjteménye
legyen.

Hogyan használhatod az
európai képzési portált?
A Ploteus főoldalán az információs nyelv kiválasztását követően az egyes címszavakra kattintva a következő területekre
„hajózhatsz”:

Tanulási lehetőségek

Felsőoktatási intézmények honlapjai, gyakorlati képzési
adatbázisok, iskolai adatbázisok.
A PLOTEUS Tanulási lehetőségek című keresőfelülete tájékoztatást nyújt az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és a
csatlakozásra váró országok, valamint a Svájci Államszövetség
oktatási lehetőségeiről. A PLOTEUS-on többféle kritérium szerint böngészhetsz: megadhatod a képzés nyelvét, valamint
azt, hogy hol, mit és milyen szinten szeretnél tanulni. A felsőoktatási lehetőségeken belül kiválaszthatod többek között
azt, hogy alap- vagy posztgraduális képzésben kívánsz-e részt
venni, illetve megjelölheted mindkét kategóriát egyidejűleg.
Ha az adott ország rendelkezik megfelelő adatbázissal (ilyen
pl. az NPK középfokú képzési adatbázisa), akkor a PLOTEUS útmutatását követően abban kell folytatnod a keresést.

Keresési eredmények
A PLOTEUS-on elindított keresés eredménye egy sor hivatkozás lesz, melyek a kért információ forrásaihoz vezetnek. A tájékozódást megkönnyítendő a képernyőn megjelenik a képzést
folytató intézmény neve, rövid ismertetése, helyének meghatározása (ország és régió), valamint az, hogy milyen nyelven
érhető el a honlap. A tanulási lehetőségekről tájékoztatást
nyújtó weboldalakat általában a választott ország nyelvén találod meg. Ahol több nyelven folyik az oktatás, ott minden
bizonnyal maga az oldal is hozzáférhető idegen nyelven.
Az egyes hivatkozásokat tartalmazó mezők jobb alsó sarkában kétféle közvetlen e-mail küldési lehetőség jelenik meg.

A felsőre klikkelve továbbíthatod a linket egy ismerősnek ill.
ügyfélnek. Az alsó e-mail küldési lehetőségre kattintva jelezheted a karbantartó felé, ha egy adott link nem működik,
nem érhető el a weboldal vagy a kapott információ minőségével szemben van kifogásod. Üzenetedet a linket publikáló
EUROGUIDANCE központ kapja meg (Magyarország esetében a Nemzeti Pályainformációs Központ), nem pedig a
weboldalt közzétevő szervezet vagy intézmény. Ezt a funkciót akkor használhatod, ha keresésed eredménye nem egyezik meg elvárásaiddal.
A választott intézmény vagy szervezet nevére kattintva egy
külön ablakban megjelenik annak honlapja.

Összetett keresés
A PLOTEUS öt keresőfelülete közül bármelyiken lehetőség
van összetett keresésre is. Ezt legjobban a Tanulási lehetőségek területein tudod hasznosítani.
Az összetett keresés lehetővé teszi, hogy a felhasználó kulcsszavak segítségével pontosabb eredményekhez jusson. Ezen
túlmenően az ún. képzési területek ABC sorrendbe állított listájáról is választhatsz. E területek már meglehetősen specifikusak, ezért célszerű első alkalommal az egyszerű keresést
használni.

Oktatási rendszerek

Tájékoztatás nemzeti oktatási és képzési rendszerekről
és az ezekhez kapcsolódó kérdésekről.
Az Oktatási rendszerek fejezet részletesen tájékoztat a nemzeti oktatási és képzési rendszerekről az alapfoktól a posztgraduális fokozatig, beleértve a felnőttképzést is.
Itt az oktatás bármely szintjével részletesebben is megismerkedhetsz, illetve olyan információkhoz is hozzájuthatsz, melyek egyidejűleg érintik a képzés minden szintjét. E fejezeten
belül a következő címszavak segítenek a tájékozódásban:
- Az oktatási rendszer ismertetése,
- Külföldön szerzett diplomák és képesítések elismerése,
- Tandíjak.
Ha például a Külföldön szerzett diplomák és képesítések elismerése kategóriát jelölöd meg a „Minden képzési szint” kiválasztásával, akkor Magyarországon a MEIK – Magyar Ekvivalencia és Információs Központ weboldalához is eljuthatsz.

Csereprogramok és támogatási lehetőségek

Részvételi lehetőségek az Európai Unió által kínált programokban. E címszó alatt a „Közösségi Mobilitási Programok”
(pl. az ERASMUS) és más olyan európai csereprogramok szerepelnek, melyek lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, hogy tanulmányaik egy részét külföldön végezhessék
el. Itt kaptak helyet azok a hivatkozások is, melyek a külföldi
tanulmányok pénzügyi támogatásáról nyújtanak bővebb felvilágosítást.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
Tel.: (62) 555-580 Fax: (62) 555-581
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Fedezd fel az
európai képzéseket!

Kapcsolat

A megfelelő tanácsadó szervezetek elérhetősége.
A PLOTEUS Kapcsolat című fejezete részletesen tájékoztat az
Európában található információs és tanácsadó központok elérhetőségéről. Itt ismét a képzési szint ill. az ország vagy régió
kiválasztásával kereshetsz.

Utazás külföldre

További információk a választott országról. Az Utazás külföldre fejezetben fontos gyakorlati tudnivalókhoz juthatsz a
célországról. Tartalmaz általános információkat, szálláskeresési tippeket, részletes tájékoztatást a tanulás és munkavállalás
jogi kereteiről, valamint alapvető adatokat, úgymint megélhetési költségek, adózás és társadalombiztosítás.

Milyen egyéb szolgáltatásokat
nyújt a PLOTEUS?
Az öt keresési kritérium mellett a főoldalról elérhetsz egy
olyan weblapot, ahol kinyilváníthatod véleményedet a portálról (Az Ön véleménye), illetve Hasznos linkeket találsz más
európai kezdeményezések honlapjaihoz. A FAQ feliratra kattintva a PLOTEUS használatával és az európai továbbtanulással kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdésekre kaphatsz
választ. Az Ajánljon oldalt funkció segítségével felhívhatod
figyelmünket olyan honlapokra, melyeket szívesen látnál a
PLOTEUS-on.
A PLOTEUS portál a http://www.ec.europa.eu/ploteus internetes címen érhető el. Információs kínálatunk folyamatosan
bővül. További magyarországi intézmények felvételének javaslatát illetve egyéb észrevételeket örömmel fogad a Nemzeti Pályainformációs Központ.

A kiadvány az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás programja támogatásával készült.
A kiadvány nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság jelen kérdésekre vonatkozó
hivatalos véleményét.
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