
 

 
 

 
 

Jelentkezz! 

Utazz! 
 

Kérdezz: Szalai Lenke tanárnőtől 

Nézz utána: www.vikiskola.hu 

Jelentkezz: az iskolatitkárságon, vagy Szalai Lenkénél legkésőbb 2017. november 

10-ig 

Utazz: a lent megjelölt országok valamelyikébe 2018. február 19-től az Erasmus+ 

programmal.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Kedves Tanulónk! 
 

 

 

 

 

Amennyiben szakmai tudásodat és nyelvtudásodat: 
 

• bővíteni, fejleszteni szeretnéd,  

• új, életre szóló barátságokat, kapcsolatokat szeretnél kialakítani, 

 

akkor mindenképpen ajánljuk figyelmedbe az alábbi pályázati lehetőséget: 

 

JELENTKEZZ KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATRA AZ 

ERASMUS+ PROGRAMMAL! 
 

Az Erasmus+ legfontosabb célja, hogy a szakképzést, a szakmatanulást és a szakmai 

tudás bővítését segítse a középiskolás fiatalok körében. 

 

Iskolánk jelenleg is a program résztvevői közé sorolhatja magát. A 2017/2018-as tanév 1I. félévében 

(2018. február 19-től) van lehetőséged arra, hogy megtapasztald: milyen is egy külföldi ország 

munkamorálja, kultúrája, gasztronómiája, mindennapi élete. 

 

Partnerintézményeink a következő országokba várnak 

diákokat:  

 

Belgium-Antwerpen 

Észak-Írország-Omagh 

Finnország-Helsinki 

Izland– Hvolsvollur 

Lettország–Riga 

Olaszország–Bardolino 

Spanyolország–Tenerife - Puerto de la Cruz 

 

 

 

 

A program ideje alatt a tanulók 5 hónapot tartózkodnak a célországban. Ebből az első 

hónapot a fogadó intézmény iskolájában töltik, ahol tanulmányaikat a célország nyelvén 

folytatják, szakmai gyakorlatokon vesznek részt (felszolgálás, ételkészítés), s lehetőségük van a 

város és az ország turisztikai látványosságainak a felkeresésére. A hátralévő négy hónapban 

kerülnek ki a munkahelyekre. Az 5 hónap időtartamra az oda- és visszautazás ára, 

biztosítása, szállása, étkezése ösztöndíjból kerül kifizetésre, melyhez a hátteret a 

Tempus Közalapítvány biztosítja. 

 

 

 



 

 

A kint eltöltött 5 hónap alatt diákjaink alaposan megismerhetik a választott országot: az ott élő 

embereket, a nyelvet, a viselkedési kultúrát, az ünnepeket, valamint ezzel párhuzamosan bizonyos 

mértékben még további országok szokásait is, hiszen az adott célországban több nemzet tanulói is 

részt vesznek velük együtt ebben a programban. 

 

 

Mi az az Erasmus+? 
 

Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a 

sportot is magában foglalja, több jelenleg futó programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás, 

az Erasmus Mundus, a Tempus programot) egyesítve. A program célja, hogy előmozdítsa a 

készségek és a foglalkoztathatóság fejlesztését, továbbá hogy elősegítse az oktatás, a képzés és az 

ifjúsági munka korszerűsítését. Az Erasmus+ több mint 4 millió európai polgár számára nyújt majd 

lehetőséget arra, hogy külföldön folytasson tanulmányokat, részesüljön képzésben, szerezzen 

munkatapasztalatot, illetve végezzen önkéntes munkát. 

 

 

 

 

 

 


