Hvem kan
være med?
Personer under erhvervsfaglig
grunduddannelse.
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www.fls-international.de

www.sde.dk

www.culture-et-liberte.asso.fr
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Hvorfor deltage?
l

Du forbedrer dine fremmedsprogskundskaber.

l

Du møder nye kulturer og forskellige mennesker.

l

Du får økonomisk og organisatorisk støtte.

l

Du forbedrer dine fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

l

Du får international erhvervserfaring.

l

Du øger din selvstændighed.

l

Du får Europass-mobiliteten.

www.partnershipeurope.com

www.semperavanti.org

www.esmovia.es
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Udforsk dit erhverv i udlandet og bestem, hvor i
Europa din fremtid ligger.
EVST giver din karriere et godt skub fremad.
Du deltager i et 4-ugers uddannelsesrelateret projekt i det
europæiske udland. Du bearbejder projektordrer, alene eller
sammen med et team. På denne måde forbedrer du dine
faglige evner og din sociale kompetence, og du bliver bedre
til det pågældende fremmedsprog.
EVST bliver økonomisk støttet gennem EUs mobilitetsprogram, Leonardo-da-Vinci.

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

Hvilken støtte
får jeg?
Forberedelse i dit hjemland og
hjælp og støtte i udlandet. Flyrejse
og transport til og fra lufthavnen

Hvordan kan jeg
søge om at deltage?
Gå til:
http://www.evst-mobility.eu/

Hvad siger personer,
der har deltaget?
„Under et EVST-projekt beskæftiger man sig med emneområder, der også spiller en stor rolle
i uddannelsen. I udlandet kan
man samle informationer om
disse emner. På denne måde
lærer man også meget om landet
– om de indfødte og kulturen.“
Jennifer, under uddannelse
„Man tilbringer en vis tid i udlandet og må samtidig løse opgaver
vedrørende ens egen uddannelse
uden at være fast integreret i en
virksomhed.“
Maurice, under uddannelse

l

Indkvartering

l

Sprogkursus

l

Forsikringer i udlandet

l

Kulturprogram

l

Organisatorisk støtte

Hvad skal jeg selv gøre,
for at det bliver en succes?
l

Deltage i forberedelseskursus

l

Medbringe motivation, engagement og ideer

l

Betale økonomisk bidrag af egen lomme

„Det er den bedste erfaring, jeg har
gjort med andre kulturer. Udenlandsopholdet har åbnet mine øjne
for den store verden.“
Paul, under uddannelse
„Jeg tror, at et praktikophold
kan give dig et godt indblik i
virksomheden. Det er dog svært
at blive fortrolig med arbejdet
i virksomheden inden for en
måned. Det er også svært ved
et praktikophold i Tyskland.
I udlandet er der så også det
fremmede sprog og diverske
kulturelle forskelle. Derfor tror
jeg, at EVST-projektet for en så
kort periode som en måned egner sig mere til at få et kort, men
også præcist indblik i et erhverv.“
Tamara, under uddannelse

