Dla kogo jest
ten program?
Dla studentów przechodzących obecnie szkolenie zawodowe.

INTAKT
Project Partners

www.arbeitundleben.de

EVST-Project (Europejskie
Szkolenie Umiejętności
Zawodowych)

www.fls-international.de

www.sde.dk

www.culture-et-liberte.asso.fr
www.westbourneacademy.com

Dlaczego miałbyś w tym
uczestniczyć?
l

Poprawisz swoje umiejętności językowe

l

Dowiesz się czegoś o nowej kulturze i poznasz nowych
ludzi

l

Otrzymasz grant na pokrycie większości kosztów

l

Poprawisz swoje perspektywy otrzymania pracy

l

Zwiększysz swoją wiedzę zawodową w innym kraju

l

Otrzymasz uznany certyfikat językowy

l

Otrzymasz certyfikat EUROPASS Mobility

l

Nauczysz się działać w sposób niezależny

www.partnershipeurope.com

www.semperavanti.org

www.esmovia.es
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Odkryj twój zawód za
granicą, określając twoją
przyszłość w Europie.
EVST to paszport do twojej zawodowej kariery. W ciągu
czterotygodniowego pobytu w innym kraju europejskim
będziesz uczestniczyć jakimś związanym z pracą przedsięwzięciu - albo sam, albo z innymi młodymi ludźmi – w celu
zwiększenia twej świadomości zawodowej.
Projekt EVST daje ci możliwość uczestniczenia w funkcjonującym w ramach Leonardo-da-Vinci programie Mobilność.

http://www.intakt-mobility.eu/

Co otrzymuję?

Jak składam
wniosek?

Przygotowanie i Wskazówki,
Bilet lotniczy w obie strony i
zwrot kosztów przejazdów

Co myśla inni
uczestnicy?
„EVST-Program dotyka obszarów tematycznych, ktore wiążą
się też ze szkoleniem zawodowym. Będąc za granicą zgłębiasz
związane z tym informacje, a jednocześnie wiele dowiadujesz się
o danym kraju – o jego ludziach
i kulturze”. Jennifer, studentka
Mobility.
„Przez jakiś czas przebywasz za
granicą i tam masz możliwość
rozwiązywania jakichś zadań dotyczących twojej profesji, nie będąc jednocześnie przywiązanym
do procesu pracy w określonej
firmie”. Maurice, student Mobility.

l

Całodobową Pomoc telefoniczną

l

Ubezpieczenia

l

Kursy językowe

l

Praca nad projektem o charakterze zawodowym

l

Zakwaterowanie

l

Udział w działaniach społecznych i wymianie kulturalnej

l

Uznane certyfikaty

Co wnoszę?
l

Wniesiesz swoje pomysły, entuzjazm i motywację.

l

Wniesiesz z pewnym dla kosztów programu

„To było moje najlepsze doświadczenie z innymi kulturami. Ten pobyt
za granicą rozbudził moje nadzieje
na otwarcie się na ten wielki świat!”
Paul, student Mobility
Jeśli chcesz złożyć wniosek o uczestnictwo w EVST-Project lub dowiedzieć się więcej, zajrzyj na naszą stronę
internetową:

http://www.evst-mobility.eu/

„Wydaje mi się, że praktyki
stwarzają możliwość dobrego
zapoznania się z daną firmą.
Lecz w ciągu czterech tygodni
praktykowania w za granicą
trudno jest się przystosować
do procedur obowiązujących w
miejscu pracy. Ta sama trudność występuje podczas praktyk
u nas w Niemczech. Za granicą
trzeba jeszcze zmierzyć się z
różnicami językowymi i kulturowymi. Dlatego też zakładam, że
EVST-Project to cenna sposobność, aby dobrze zapoznać
się z daną profesją” Tamara, studentka Mobility

