ERASMUS + KOMMUNIKÁCIÓ
HÍREK – ESZKÖZÖK KOORDINÁTOROKNAK
ERASMUS HÍREK
Igazából Erasmus+
Erasmus+ történeteket várunk volt és jelenlegi
ösztöndíjas hallgatóknak szóló szövegírás pályázatunk
keretében, amely 2018. április 23-tól május 18-án
éjfélig tart. A fődíj Sziget napijegy, a további
díjazottak értékes könyvutalványokat nyerhetnek.
A beérkező sztorikból kirajzolódhat akár egy lehetséges
Erasmus szkeccsfilm forgatókönyve is!
A részletes felhívás és játékszabályzat : TKA.hu > Hallgatóknak > Erasmus+ > Írd meg az
Erasmus+ filmed legjobb epizódját!
Osztható Facebook poszt - Kérjük, terjesszék a volt és jelenlegi ösztöndíjas hallgatóik körében !

Virtuális tapasztalatcsere az Erasmus+ programban

Az Európai Bizottság legújabb kezdeményezése révén az európai és a Földközi térség déli részén
élő fiatalok az online térben is megtapasztalhatják Erasmus+ programból már ismerős
interkulturális élményeket és együttműködést formális vagy nemformális tanulási helyzetekben.
2018. március 15-én indult útjára az Erasmus+ virtuális csereprogram, amelynek célja a kultúrák
közötti párbeszéd elősegítése és 2020-ig legalább 25 000 fiatal készségeinek fejlesztése
internetes tanulási eszközök segítségével. Az Erasmus+ online változata kiegészíti a hagyományos
mobilitási programot, és a jövőben a világ más régióira is kiterjeszthető.

Erasmus+ digitális készségfejlesztés és szakmai gyakorlat
Az Európai Bizottság új kezdeményezése, a digitális készségek
fejlesztésére irányuló szakmai gyakorlat az Erasmus+ keretében - a
szakmai gyakorlati mobilitások részeként - lehetőséget biztosít a
felsőoktatásban tanulók, valamint a frissen végzettek számára, hogy
munkakörnyezetben sajátíthassák el a legfontosabb digitális készségeket.
A kezdeményezést az Európai Unió Horizon 2020 programja támogatja.
Az ErasmusIntern és az EURES Drop’pin weboldalak segítségével
könnyebb lehet a megfelelő szakmai gyakorlati helyek megtalálása.
Hallgatóknak szóló Erasmusos híreink : TKA.hu > Hallgatóknak > Erasmus+ > Újdonságok

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK
Megújult a hallgatói leporellónk, freecardunk –
kiadványpostázás
2018. év elején megújítottuk hallgatóknak
munkatársaknak szóló Erasmus+ szóróanyagainkat.

és

felsőoktatási

Rövidebb, hallgatóbarátabb szövegezéssel kerültek kinyomtatása a már
ismert leporellók. Ezekből május elején minden intézmény részére
nagyobb mennyiségben küldünk ki példányokat.

Oktatók a nemzetközi mobilitásról
Az Erasmus program harminc éve meghatározó eleme a felsőoktatási mobilitásnak Európaszerte. Magyarországon több mint húsz év tapasztalat áll az intézmények, a koordinátorok és a
programban résztvevők mögött. Tendenciákról, motivációkról és az Erasmus+ eredményeiről
kérdeztük három egyetem jeles képviselőjét.
Cikkünket itt olvashatja: Hallgatói mobilitás és nemzetköziesítés az oktatók szemével

Minden egy helyen a nemzetköziesítésről
TKA.hu > Nemzetköziesítés > Nemzetköziesítés a felsőoktatásban
Ajánlott tartalmaink :




Kézikönyv a felsőoktatás nemzetköziesítéséhez
Kommunikációs eszközök
Online felsőoktatás-módszertani adatbázis

Nemzetközi lehetőségek felsőoktatási intézményeknek
A felsőoktatási intézmények versenyképességének egyik záloga a globális vérkeringésbe való
bekapcsolódás. A nemzetközi szakmai horizont bővítését segítik az alábbi weboldalon felsorolt
pályázattípusok is, amelyek pozitív hatással vannak a részt vevő intézményekre, a hallgatókra és az
oktatókra.
Főoldal > Felsőoktatási Intézményeknek > Pályázati lehetőségek: Nemzetközi intézményközi
együttműködések

ÉRDEKESSÉGEK
Alumni tevékenységeink
Az Erasmus és más mobilitási programokban részt vett magyar hallgatókból Alumni tanácsadó
kört toboroztunk. Az induló csapat tagjait szeretnénk bevonni a hallgatóknak szóló
kommunikációs eszközeink kialakításába, hogy minél kreatívabb, hallgatóbarátabb
kampányokkal, hírekkel, játékötletekkel tudjuk elérni a fiatalokat. A tanácsadókkal 2018.
folyamán tervezünk szorosan együttműködni. A mobilitási ösztöndíjas magyar Alumni
hálózatunkhoz kapcsolódó programjainkról itt tájékozódhat : TKA.hu > Alumni
> Europass karriernap
Az évente megvalósuló Alumnusoknak szóló
programunkon, a 2018. május 3-án megrendezésre
kerülő Europass Karriernapon HR- és karrier-tanácsadók
által vezetett workshopok kínálnak lehetőséget a volt
Erasmus ösztöndíjas hallgatóknak az álláskereséshez és
karrierépítéshez szükséges tudás megszerzésére.

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLAT
Pécsi Tudományegyetem
A Pécsi Tudományegyetem PR cikkeket
jelentetett meg a Somogy Online megyei
internetes portálon az Erasmus Porgram
népszerűsítésére.
Kihagyhatatlan lehetőség a külföldi kalandokra
Diploma után is Erasmus ? Igen !
A cikkek mellett Facebook oldalukon pedig figyelemfelkeltő, tájékoztató és kedvcsináló
kisfilmeket mutatnak be, amelyeken többek között oktatók ajánlják a hallgatóiknak az
Erasmust!

Köszönjük az egyetemi nemzetközi koordinátorok kreatív közreműködését a nemzetközi
mobilitási programok népszerűsítésében!

