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BEVEZETÉS



CÉLUNK

felhívjuk a fiatalok figyelmét a 
különböző nemzetközi mobilitási 
lehetőségekre, illetve 
ösztönözzük őket az aktív 
állampolgári részvételre   



• 1990-ben alapították

• 36 országban vagyunk 
jelen 

• 1000+ helyi partner

• Erasmus+ program és 
az Európai Szolidaritási 
Testület 
népszerűsítése

TÉNYEK



Személyes 
tanácsadás és 

támogatás 
fiataloknak

SZOLGÁLTATÁSAINK

Figyelemfelhívó 
kampányok, 
műhelyek és 

online 
információ-
szolgáltatás

Ifjúsági 
szakemberek 
képzése és 

kapacitásbővítése



• A tanulási mobilitás 
jelentős hatással bír a 
hátrányos helyzetű fiatalok 
foglalkoztathatóságára

• De egyenlőtlen a mobilitási 
programok elérhetősége

• = az Eurodesk hálózat 
kulcsfontosságú szerepet 
tölt be abban, hogy minden 
fiatalhoz eljussanak ezek az 
információk

MIÉRT?



AZ EURODESK SZÁMOKBAN

Reached 
1,6M people 
via face-to-

face activities

300K
érdeklődésre 
válaszoltunk 

online

665K online 
követő a 

közösségi média 
felületein

16M oldal 
látogatás az 

Eurodesk
weboldalakon



EURODESK FELMÉRÉS

• Évente történő felmérés a fiatalok 
körében a mobilitási információ-
szerzési szokásokról, trendekről

• 2018. október és 2019. január között, 
online kérdőív

• 3495 kitöltő, 11 nyelven, 19 ország, 
15-30 évesek

• Célja az, hogy az Eurodesk hálózat 
szolgáltatásainak fejlesztésében irányt 
adjanak



EURODESK FELMÉRÉS

A felmérés elérhető az alábbi linken: https://eurodesk.eu/wp-

content/uploads/2019/10/ED-SURVEY-2019.pdf

https://eurodesk.eu/wp-content/uploads/2019/10/ED-SURVEY-2019.pdf


AZ EURODESK FELÉPÍTÉSE



VÉGREHAJTÓ 
BIZOTTSÁG

Eurodesk Brussels Link

38 Nemzeti Eurodesk Központ

1000+ helyi ifjúsági iroda (Eurodesk Multipliers) 

EURÓPAI 
SZINT

HELYI 
SZINT

NEMZETI 
SZINT



Vegyes szervezeti formák:

• Ifjúsági szervezetek

• Információs központok

• Önkormányzati 
intézmények

• Iskolák és egyetemek

• Egyéb

MULTIPLIKÁTOROK



A HÁLÓZAT KÉPZÉSE ÉS 
KAPACITÁSBŐVÍTÉSE



KOMPETENCIA KERETRENDSZER

• 2017-ben a hálózat egy 
keretrendszerbe foglalta mindazon 
kompetenciákat, melyek egy 
„mobilitási tanácsadó” számára 
elengedhetetlenek

• 12 kompetencia 3 csoportban 
(rövid definíciók és viselkedési 
jellemzők)



A KOMPETENCIA KERETRENDSZER TERÜLETEI

Bizalom

Információszolgáltatás és ösztönzés

Hálózati szereplő, partner

Kezdeményező

Integritás és értéktudat

Európai tudat

Szolgáltató szerep 

Értő kommunikáció

Információ menedzsment

Mentor szerep

Tanulás és fejlődés

Ifjúsági fókusz

Médiaműveltség

Eurodesk ismeretek

Folyamatos tanulás, önképzés

Részletesen: https://eurodesk.eu/projects/competence-framework/

https://eurodesk.eu/projects/competence-framework/


KOMPETENCIA KERETRENDSZER

• Önértékelő eszközök
• „Kompetencia kerék” táblajáték 

fejlesztése
• Egyéni és csoportos értékelés

• Célja az Eurodesk képzési és 
kapacitásbővítési tervének 
támogatása



Célja, hogy az Eurodesk multiplikátorokat
támogassa a biztos ismeretek 
megszerzésében, segítse őket a fiatalok
pontos és naprakész tájékoztatásában.
A modulok olyan eszközöket tanítanak 
meg a partnereinknek, melyekkel 
sikeresen tudják ösztönözni a fiatalokat 
nemzetközi mobilitási lehetőségekben
való részvételre

MINŐSÍTŐ KÉPZÉSI PROGRAM



• 4 modul készült el eddig:

M1 – Eurodesk alapok

M2 – Nemzetközi mobilitási programok

M3 – Interakcióban a közönséggel

M4 – Online kommunikáció

• A magyar hálózat elsőként implementálta a 
modulokat. A partnereink 80% elvégezte a 
M3-at, novemberben az utolsó modullal 
folytatjuk a képzésüket.

MINŐSÍTŐ KÉPZÉSI PROGRAM
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


