Byl/a jsi na stáži
s Erasmem+ a nebojíš se
svůj zážitek sdílet s lidmi
z celé Evropy?
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Staň se
Euroučněm!

GO. LEARN. SHARE

Již popáté vyhlašuje DZS možnost pro absolventy zahraničních
stáží zapojit se do evropské sítě EuroApprentices (Euroučni). Tato
síť vznikla v roce 2017 za spolupráce národních agentur programu
Erasmus+ z několika zemí a každoročně se rozrůstá o nové členy.
Jejím cílem je informovat o příležitostech programu Erasmus+
v odborném vzdělávání a přípravě a vyzdvihnout důležitost
a přínosy účasti na mezinárodní mobilitě.

Proč?
◾ Staneš se tváří Erasmu+ a budeš motivovat své
vrstevníky k účasti na pracovní stáži.
◾ Seznámíš se s dalšími mladými lidmi z Česka
i ze zahraničí, kteří s Erasmem+ vyjeli.
◾ Získáš nové zajímavé zkušenosti, kterými obohatíš
své CV či portfolio.
◾ Vybraní zástupci se budou moci zúčastnit mezinárodních
setkání. Náklady na cestu i pobyt ti uhradíme.
◾ Zlepšíš si angličtinu a prezentační dovednosti,
vyzkoušíš si organizaci vlastní akce, budeš mít
možnost zapojit se do dalších aktivit…

Kdo?
Přihlásit se mohou žáci/
žákyně nebo absolventi
učebních oborů a odborných
a vyšších odborných škol, kteří
se zúčastnili pracovní stáže
s Erasmem+.
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Co se bude dít?
◾ Na jaře proběhne národní setkání
Euroučňů v Praze, kde si povíme,
co vás čeká.
◾ V květnu nebo v červnu proběhne
mezinárodní setkání.
◾ V létě a na podzim budeš prezentovat
svoje zážitky s Erasmem+ na sociálních
sítích, u sebe ve škole nebo ve
městě.
◾ Pozveme tě na akce pořádané Domem
zahraniční spolupráce.

Jak se přihlásit?
Přihlášku můžeš vyplnit ve spolupráci se školou, ale i sám za sebe. K přihlášce přilož krátké video
nebo text v angličtině: popiš, kdo jsi, jaký studuješ obor, kdy, kde a jak dlouho jsi byl/a na stáži,
a proč Tě zaujala nabídka zapojit se do Sítě Euroučňů. Kreativitě se meze nekladou!
Na základě došlých přihlášek vybereme nové Euroučně.
Přihlášku a více informací nalezneš na:
www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/euro-ucni-5/
Vše pošli do 10. ledna 2022 na e-mail martina.jerichova@dzs.cz
Máš otázky? Napiš na: martina.jerichova@dzs.cz

