Forrás: Tempus Közalapítvány (www.tka.hu)
Elérhetőség: Tempus Közalapítvány
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Infóvonal: +36 1 237-1300
E-mail: info@tpf.hu
www.tka.hu , www.oktataskepzes.tka.hu

Erasmus+

Europass
A hét dokumentumot magába foglaló Europass portfólió Európában egységes formátumban teszi összehasonlíthatóvá, megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását,
szakmai tapasztalatait, ezzel is segítve az Európai Unión belüli
tanulmányi és munkavállalási mobilitást. Magyarországon a Nemzeti Europass Központ feladatainak ellátására kijelölt szervezet a Tempus Közalapítvány.

Europass önéletrajz – MEGÚJULT!

Az Unióban egységes, 27 nyelven elérhető önéletrajz sablonnal strukturált, átlátható
formában mutatható be a képzettség, szaktudás. Célja, hogy megkönnyítse egy áttekinthető és rendszerezett önéletrajz megírását. A www.europass.hu honlapról érhető
el és tölthető ki, PDF formátumban lementve az online kitöltő felületre visszatölthető
és újra szerkeszthető.

Europass motivációs levél – ÚJ!

Az Europass motivációs levél-sablon a szöveg megírásában teljesen szabad kezet ad,
miközben a formai és tartalmi követelmények betartásában nagy segítséget nyújt. A
dokumentum a jól ismert online kitöltő felületen, 27 nyelven készíthető el, mellékletek
is csatolhatóak hozzá és a kitöltő aláírása is feltölthető képi formátumban.

Európai Készségútlevél

Az eddig külön tárolt Europass dokumentumokat egy fájlba összesítve segít rendszerezni a megszerzett tanulmányi, szakmai tapasztalatokat, nyelvi és szakképesítésen
kívül elsajátított kompetenciákat.

Europass nyelvi útlevél

A dokumentum az aktuális nyelvtudás részletes bemutatását szolgálja. Szintén a
www.europass.hu honlapról érhető el, egyszerűen kitölthető és tartalma bármikor frissíthető.

Europass oklevélmelléklet

A felsőoktatásban szerzett diplomák pontos bemutatására alkalmas. Részletesen tájékoztat a végzettségről, a megszerzett kompetenciáról, a kibocsátó ország felsőoktatási rendszeréről. Az angol és magyar nyelven elérhető oklevélmellékletet a vizsgáztató intézmények adják ki. Kibocsátásának pontos feltételei a Nemzeti Europass
Központ honlapján megtalálhatók.

Europass bizonyítvány-kiegészítő

A dokumentum az OKJ-s szakképesítés bemutatására szolgál. Részletesen tájékoztat
az adott képzés bemeneti követelményeiről, a megszerzett végzettségről, kompetenciáról. A bizonyítvány-kiegészítőt a vizsgáztató intézmények adják ki. Kibocsátásának
pontos feltételei a Nemzeti Europass Központ és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának honlapján is megtalálhatók.

Europass mobilitási igazolvány

Az európai országok valamelyikében folytatott szervezett mobilitási program (szakmai
gyakorlat, tanulmány vagy önkéntes munka) során megszerzett készségek és kompetenciák igazolására, bemutatására szolgáló, egységes formátumú dokumentum. Kibocsátásának pontos feltételeiről és módjáról információ a www.europass.hu oldalon
érhető el.
Elérhetőség: N
 emzeti Europass Központ, Tempus Közalapítvány
Telefon: +36 1 236 5050, E-mail: europass@tpf.hu, www.europass.hu
Europass bizonyítvány-kiegészítő:
Nemzeti Referencia Központ – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Telefon: +36 1 434 5710, E-mail: nrk@lab.hu, www.nrk.nive.hu

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet –
Erasmus+ Ifjúsági Programiroda
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ifjúságpolitikai háttérintézménye, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Ifjúsági
Igazgatóságának részeként működik a Erasmus+ Program
ifjúsági fejezetének magyar nemzeti irodája és az Eurodesk
Magyarország.
A programiroda feladata az Európai Bizottság Erasmus+
Programjának a kezelése az ifjúsági területen. A program célja a fiatalok és a velük
foglalkozó szakemberek nemzetközi mobilitásának támogatása a nemformális tanulás
keretei között. A program 13 és 30 év közötti fiataloknak nyújt lehetőséget többek között
az Európai Önkéntes Szolgálatban való részvételre, nemzetközi ifjúsági cserék, képzési és
hálózatépítési projektek megvalósítására, transznacionális ifjúsági kezdeményezések
szervezésére, illetve nemzeti és nemzetközi ifjúsági találkozók, konzultációk megrendezésére ifjúságpolitikai kérdésekről. A tevékenységek támogatása érdekében pályázatot
kell benyújtani, melyben a megvalósítani szándékozott program tervét kell bemutatni. A
pályázatok megírásával és megvalósításával kapcsolatban az Eurodesk partnerirodák
készséggel állnak a pályázók rendelkezésére.
Elérhetőség: NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Tel.: +36 (1) 237 6700, Fax: +36 (1) 237 6760
Weboldal: www.eplusifjusag.hu, E-mail: info.eplus@ncsszi.hu

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
1085 Budapest, Baross u. 52.
Web: www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

Euroguidance
Hungary

Erasmus+

EURODESK
Az Eurodesk munkatársai uniós és európai mobilitási kérdésekre adnak választ. A hálózat Európa-szerte mintegy 12000
partnerirodával rendelkezik. A szervezetnek Magyarországon 50 helyi információs pontja van. Ezek az Eurodesk Partnerek (általában ifjúsági információs és tanácsadó irodák, civil szervezetek vagy közösségi házak) részletes felvilágosítást
nyújtanak az Európai Önkéntes Szolgálatról, és más mobilitási lehetőségekről.
Elérhetőség: NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda
Eurodesk Magyarország
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Tel.: +36 (1) 237 6701, Fax: +36 (1) 237 6760
Weboldal: www.eurodesk.hu, E-mail: hungary@eurodesk.eu
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Kreatív Európa Iroda
Az Európai Unió Bizottságának döntése értelmében, a
2014-2020-as időszakban az eddigi Kultúra, MEDIA és
MEDIA Mundus programokat összevonták és ezek
együttesen Kreatív Európa Program néven folytatódnak
tovább a következő 7 évben. Ehhez kapcsolódóan a
programokat nemzeti szinten koordináló irodák – KultúrPont Iroda és MEDIADesk
Magyarország – is egyesültek Kreatív Európa Nonprofit Kft. néven.
A Kreatív Európa program Kultúra alprogramjában több figyelmet szentelnek majd
a kapacitásépítésnek és a nemzetek közötti áramlásnak. Ez utóbbiba tartoznak a nemzetközi turnék is. A Média alprogram keretén belül bővítik a filmterjesztésre, az Európában készülő koprodukciókra, a független számítógépes játékokra fordítható forrásokat.
A Kreatív Európa Iroda hírlevelében kulturális témájú cikkek olvashatók az Európai Unióról, pályázatokról, kulturális eseményekről, pályázati partnerkeresésről, ösztöndíjakról,
kiadványokról. Emellett az Iroda rendszeresen tart előadásokat az Európai Unió Kreatív
Európa programjának témakörében szerte az országban.

Kreatív
Európa

Elérhetőség: K reatív Európa Iroda/Creative Europe Desk
H - 1145 Budapest, Róna u. 174. I épület 304
Tel.: +36 1 300 72 02, Személyes ügyfélfogadás: előzetes egyeztetés
alapján hétköznap 9:00 – 17:00
Weboldal: www.kreativeuropa.hu E-mail: info@kreativeuropa.hu

KÜLFÖLDRE
KÉSZÜLÖK –
KIHEZ FORDULJAK?

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé
az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.

Kiadja:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
Felelős kiadó: Palotás József
Kiadás éve: 2015.
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Euroguidance
A Euroguidance egy nemzetközi információs központokból álló
hálózat, amely 34 ország tanácsadó szolgálatát köti össze. A szolgáltatás az európai uniós országokban tanulni vágyóknak szól.
Célja, hogy széles körben megismertesse az Európa-szerte elérhető tanulási, ösztöndíj és szakmai gyakorlati lehetőségeket.
A hálózat tagjai tartják karban az európai tanulási lehetőségek
portálját: http://ec.europa.eu/ploteus.
A Euroguidance Magyarország az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 20142020 közötti időszakban az európai uniós hátteret ERASMUS+ program biztosítja.
A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az egész életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele, ill. a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése. A magyarországi Euroguidance Központ (www.euroguidance.hu) honlapján
tájékozódhatnak az európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetőségekről.
Elérhetőség: N
 emzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
H-1085 Budapest, Baross u. 52.
E-mail: info@npk.hu, www.euroguidance.hu

Europe Direct
Az információs hálózathoz európai szinten több száz, Magyarországon
pedig húsz szolgáltató iroda tartozik, melyek feladata, hogy helyi közvetítő szerepet töltsenek be az Európai Unió intézményei és állampolgárai között. A hálózat tagjai tájékoztatást és tanácsot adnak az Európai Unió szakpolitikáival kapcsolatos kérdésekben, eljuttatják az
Európai Unió intézményeitől származó helyi és regionális érdekeltségű információkat az állampolgárokhoz, valamint visszajelzési lehetőséget biztosítanak
a nyilvánosságnak az uniós intézmények felé. Információnyújtás például a következő
témákban: élet, munkavállalás és tanulmányok egy másik EU-országban – tájékoztatás az
uniós jogokról, egy másik EU-országba költözés gyakorlati vonatkozásai (személygépkocsi, vezetői engedély, társadalombiztosítás, pénzkezelés, letelepedés, adók, stb.).
Elérhetőség: h ttp://ec.europa.eu/hungary/services/contact-points/index_hu.htm
Ingyenes információs vonal: 00 800 6 7 8 9 10 11
http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
http://www.u-szeged.hu/irsi/ed

Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat
Személyre szabott tájékoztatás az uniós állampolgároknak az egységes piac keretében
rájuk vonatkozó jogokkal kapcsolatban. Kérdések érkezhetnek a következő témakörökben: tartózkodási jog, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, nyugdíj igénylése egy
másik tagállamtól, autó másik tagállamban történő regisztráltatása. A szolgálat többnyelvű, független jogi szakemberekből áll. A válaszadás egy héten belül történik, telefonon vagy e-mailben, a kért hivatalos uniós nyelven.
Elérhetőség: h ttp://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/splash
vagy: Tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11
A szolgálat honlapja: http://europa.eu/youreurope/advice/index.htm

SOLVIT
A SOLVIT vitarendező szolgáltatás, ahová állampolgárok
és vállalkozások fordulhatnak, amennyiben az EU belső
piacát szabályozó uniós szabályok helytelen hatósági
alkalmazásával kapcsolatos panaszuk van. Ilyen panasz
merülhet fel szakképesítés elismerésénél, egyes szociális jogok (pl. családi ellátások,
munkanélküli ellátás, nyugdíj) biztosításánál, a tartózkodási engedély intézésénél, áruk

vagy szolgáltatások piacra juttatásánál vagy éppen az ÁFÁ-val kapcsolatos ügyintézésénél. A SOLVIT a határon átnyúló panaszokkal foglalkozik. A szolgáltatás ingyenes.
Elérhetőség: www.europa.eu/solvit
A magyar SOLVIT Központ címe:
Igazságügyi Minisztérium – EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály – SOLVIT Központ
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
Tel.: +36 1 795-7964, +36 1 795-5974, +36 1 896-3378
E-mail: solvit@im.gov.hu

EURES – Európai Foglalkoztatási Szolgálat
Az EURES az uniós tagállamok, valamint Svájc és az EGT országainak
állami foglalkoztatási szolgálataiból álló információs és tanácsadó hálózata, amelynek célja az országok közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Ennek megfelelően egyik fő feladata az információnyújtás és
tanácsadás az európai munkaerőpiacon elhelyezkedni szándékozó
álláskeresők számára, a fellelhető és ellenőrzött munkalehetőségekről,
a munkavállalás és megélhetés körülményeiről. Ugyanakkor az EURES olyan munkáltatókkal is kapcsolatban áll, akik más országból érkező munkavállalókat szeretnének alkalmazni.
A hazai EURES-tanácsadók a járási hivatalok képzett és segítőkész munkatársai, akik
megfelelő tájékoztatást adnak a biztonságos külföldi munkavállalással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, az egyes országok munkaerő-piaci helyzetéről, az ellenőrzött
uniós álláslehetőségekről, a tagállamok társadalombiztosítási, munkanélküli ellátó rendszereiről, élet- és munkakörülményeiről. Folyamatos kapcsolatban állnak az EU/EGT tagországok EURES-tanácsadóival, partnerszervezetekkel, kamarákkal, akiktől szükség esetén beszerzik a megfelelő információkat. Emellett külföldi munkáltatókkal és
munkaerő-közvetítőkkel is szoros a munkakapcsolatuk, működtetik az európai munkavállalást támogató fejlett hálózatot. Munkájuk több mint száz EURES-asszisztens segíti.
Az EURES Portál (https://ec.europa.eu/eures/page/index) az EU hivatalos nyelvein olvasható és az alábbi előnyöket kínálja:
• EU/EGT tagállamok szabad álláshelyei;
• ország-információk (munkaerőpiac, élet- és munkakörülmények, társadalombiztosítás, adózás stb.);
• önéletrajz-feltöltési lehetőség;
• regisztrált munkáltatók részére hozzáférés álláskeresők önéletrajzaihoz;
• európai képzési lehetőségek.
Az EURES magyarországi weboldal (http://eures.munka.hu) a további hasznos információ és ellenőrzött uniós álláslehetőség mellett a hazai EURES hálózatot mutatja be. Szintén a honlapon található az EURES-tanácsadók elérhetősége, akiket személyesen, telefonon vagy e-mailben is kereshetnek az érdeklődők.
Az EURES összes szolgáltatása bárki számára hozzáférhető, ingyenes és megbízható.

EURAXESS hálózat
Az EURAXESS Services hálózat, amely az európai kutatók
mobilitásának elősegítésére jött létre, közel ötszáz központot fog össze Európa 40 országában. Ezek a központok tájékoztatást és tanácsot adnak az idegen országban való tartózkodás megtervezéséről és megszervezéséről a kutatók és családjuk számára. Ez az
ingyenes és személyre szabott szolgáltatás segít az olyan gyakorlati kérdések megoldásában, mint amilyenek például a szállás, a vízum, a munkavállalás, a nyelvórák megszervezése, a gyermekek oktatása, a társadalombiztosítás vagy az orvosi ellátás intézésével
kapcsolatos ügyek. Az EURAXESS Jobs portál több mint 9000 kutatószervezettől gyűjti
össze és hirdeti meg az aktuális kutatói álláslehetőségeket. Ezzel az ingyenes internetes
szolgáltatással többek között lehetőség van külföldi állásokat keresni és megpályázni,
illetve álláslehetőségeket meghirdetni. A portál egyre bővülő adatbázisa számos megpályázható kutatói ösztöndíjat is tartalmaz. Az uniós vagy harmadik országbeli kutatók
közvetlenül a helyi központtal vehetik fel e-mailben vagy telefonon a kapcsolatot, vagy
az EURAXESS-honlapon kereshetnek tárgykörök, illetve országok szerint. A központok
elérhetősége megtalálható a hálózat honlapján: http://ec.europa.eu/euraxess
Euraxess Magyarországon
Elérhetőségek: Tel.: +36 1 463-0565
E-mail: euraxess@bayzoltan.hu
http://www.euraxess.hu

A szakmai képesítések elismerésére felállított
kapcsolattartó pontok
A kapcsolattartó pontok azoknak nyújtanak segítséget, akik egy szabályozott (meghatározott szakmai végzettséget megkívánó) szakmában egy másik uniós országban
kívánnak elhelyezkedni. Tájékoztatást és jogi tanácsadást nyújtanak a végzettségek
elismertetésével kapcsolatban (benyújtandó dokumentumok, határidők, stb.) A szakmai képesítések elismertetésével kapcsolatban Magyarországon a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz lehet fordulni: www.nive.hu (Külföldi bizonyítványok
és oklevelek elismerése)
Innen letölthető az elismertetéshez szükséges kérelem űrlap, a kapcsolódó jogszabályok
és a szabályozott szakmák listája is. Szabályozott szakmák országok szerinti felsorolása:
ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof
Személyes ügyfélszolgálat: Szerda 9-13 óráig
Helye: 1085 Budapest, Baross u. 52. 4. emelet 405.
Tel.: +36 1 431-6517; +36 30 565-8482
E-mail: szakkepzes@lab.hu

NARIC – felsőoktatási végzettségek elismertetése
A Nemzeti Ekvivalencia-központok Információs Hálózata (NARIC) az uniós és partnerországbeli diplomák és felsőfokú tanulmányi időszakok elismerésével foglalkozik. A hálózat azoknak nyújt tájékoztatást, akik egy másik NARIC-partnerországban kívánnak
munkát vállalni. Útmutatást ad külföldi tanulmányi, diákhitel és ösztöndíj lehetőségekről, gyakorlati tudnivalókról. A NARIC hálózat európai tagjai az uniós országokon kívül:
Izland, Liechtenstein, Norvégia és Törökország. A NARIC központok elérhetősége az
alábbi honlapon található: www.enic-naric.net
ENIC-NARIC Magyarországon: Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja
Az Oktatási Hivatal szervezetén belül működő Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) fő feladatköre a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése. A magyar
bizonyítványok és oklevelek külföldi, elsősorban munkavállalás céljából történő elismerését elősegítendő a MEIK kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a Magyarországon szerzett bizonyítványokról és oklevelekről, illetve szakmai gyakorlatról.
Az Európa Tanács és az UNESCO elismerési kérdésekkel foglalkozó ENIC-hálózatának
(European Network of Information Centres), valamint az Európai Bizottság szintén elismerési kérdésekkel foglalkozó NARIC-hálózatának (National Academic Recognition
Information Centres) magyar tagirodájaként a MEIK tájékoztatást nyújt a magyar oktatási rendszerről, továbbá a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének feltételeiről az ENIC/NARIC-hálózat tagjai, valamint más külföldi hatóságok, szakmai szervezetek és magánszemélyek számára. A MEIK feladata továbbá, hogy információval
segítse a külföldi oktatási rendszerek és intézmények iránt érdeklődőket.
Elérhetőség: Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
1055 Budapest, Szalay utca 10–14. Telefon: (06-1) 374-2212
Telefax: (06-1) 374-2492 E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu
Internet: www.ekvivalencia.hu

Tempus Közalapítvány
Az 1996-ban létrehozott Tempus Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alatt működő, kiemelten közhasznú szervezet, amely az általa kezelt programokon keresztül a
legnagyobb mértékű mobilitást bonyolítja le Magyarországon. A
Tempus Közalapítvány nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési
pályázati programokat kezel, különböző képzéseket nyújt az EU támogatások felhasználása témakörében, illetve tudásközpont szerepet tölt be.
A Tempus Közalapítvány végzi az oktatás és képzés területén az Európai Bizottság
Erasmus+ programja, valamint a közép-európai CEEPUS program, továbbá számos
más ösztöndíjprogram (Stipendium Hungaricum, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj,
államközi ösztöndíjak, stb.) koordinációját, illetve pályáztatja a Pestalozzi programot,
valamint információt nyújt a Tempus és az Európa a polgárokért programokról. (Az
Erasmus+ program esetén a Tempus Közalapítvány az oktatás és képzés területének

koordinációját látja el, az ifjúság és sport területéért a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Erasmus+ Ifjúsági Programiroda felel.)
Mik az Erasmus+ program céljai az oktatás-képzés területén?
• A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban
tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek
közötti együttműködések segítségével,
• a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés szintjének növelése az oktatásiképzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával,
• a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának
támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködések, az Unió átláthatóságot
és az elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használata, valamint a jó
gyakorlatok megosztása segítségével,
• a nyelvoktatás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális
érzékenység népszerűsítése.
Kiknek szól az Erasmus+ program?
A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók,
tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi
lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.
Milyen pályázati kategóriákat tartalmaz az Erasmus+ program?
Az Erasmus+ a szinergiák kihasználását és a szektorközi együttműködéseket ösztönzi az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka különböző területein: megszűnnek a
mesterséges határok a különböző pályázattípusok és projektformák között, nagyobb
hangsúlyt kap az új résztvevők bevonása a munka világából és a civil szférából, valamint erősödnek az együttműködések új formái.
1. Mobilitás
• Személyzet/szakemberek mobilitása (az egész életen át tartó tanulás minden
szintje; pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, beleértve az oktatásba, képzésbe, illetve a nem formális ifjúsági oktatásba bevont ifjúsági munkásokat)
• Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
• Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
• Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség
2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje
• Stratégiai partnerségek (kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek
a programban részt vevő országok között), beleértve az ifjúsági kezdeményezéseket és az ifjúsági szektor együttműködését.
• Tudásfejlesztési szövetségek (a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált
együttműködés)
• Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek (a szakképzés és a munka világa
közötti strukturált együttműködés)
• Informatikai támogató platformok (három platform az eTwinning modell alapján)
• Kapacitásépítés (harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek)
3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása
• Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén
• Jövőbeni kezdeményezések
• Az európai szakpolitikai eszközök támogatása
• Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
• Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése
Milyen szektorokat fog át az Erasmus+ program?
• Közoktatás
• Felsőoktatás
• Szakképzés
• Felnőttoktatás
• Ifjúság és sport

