Mobilumas
Kuo garsus Koimbra miestas? Koimbra – studentų miestas, garsėjantis geriausiu universitetu valstybėje.
Kasmet čia vykstantis studentų festivalis pritraukia turistus iš viso pasaulio.
PUBLIQ – Belgijos organizacija, ką ji siūlo? Siūlo darbą teatruose, muziejuose, galerijose bei visiems,
besidomintiems menu ir kultūra šioje valstybėje.
Kas yra EURES? EURES tikslas – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos Sąjungoje, Islandijoje,
Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine. EURES konsultantai tau gali suteikti informacijos apie įsidarbinimo
galimybes, apie laisvas darbo vietas, padės parašyti prašymą ir gyvenimo aprašymą.
Kas yra Erasmus jauniesiems verslininkams? „Erasmus jauniesiems verslininkams" – tai tarptautinė mainų
programa, pagal kurią suteikiama galimybė naujiems ar būsimiems verslininkams mokytis iš patyrusių
verslininkų, kaip valdyti mažą įmonę kitose programoje dalyvaujančiose šalyse.
Kokioje šalyje įsikūrusi „hipių respublika“? Kopenhaga, Danijoje
Kur matoma Amerikos ir Europos tektoninių plokščių sandūra? Islandija
Kokioje Europos valstybėje gali studijuoti nemokamai? Austrija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija,
Graikija, Vengrija, Norvegija, Lenkija, Slovėnija, Švedija, su išlygomis – Čekija ir Islandija
Kas yra Au Pair? Au Pair – tarpkultūrinė mainų programa, kuri suteikia galimybę 1 iki 12 mėnesių gyventi
šeimoje užsienio šalyje, prižiūrėti vaikus, atlikti lengvus namų ruošos darbus, tobulinti užsienio kalbos žinias
ir susipažinti su kita kultūra. Programos dalyviams šeimos suteikia nakvynę, maitinimą bei duoda
kišenpinigių, taip pat pasirūpina socialinių ir medicininių išlaidų draudimu.
Kas yra laisvalaikio animatorius? Laisvalaikio animacija – šiuolaikinio turizmo sudedamoji dalis, susijusi su
laisvalaikio organizavimu žmonių atostogų metu.
Kokią valstybę nuo JAV skiria tik 4 km? Rusiją
Kuri Baltijos valstybė turi ilgiausią jūros pakrantę? Estija
5 galimybės, kurias siūlo Erasmus+ studentų manai, studentu praktika, jaunimo mainai, finansavimo
konkursai organizacijoms, tarptautinė savanorystė, mokymo kursai, darbuotoju mobilumas t.t.
Kas gali dalyvauti Work & travel USA? Tik studentai
Kokioje šalyje yra gatvė, laikoma brangiausia Europoje? Šveicarijoje
Iš kokios kalbos kilęs žodis „robotas“? Iš čekų
Kas yra Eurodesk Lietuva? Eurodesk Lietuva yra Europos jaunimo informacijos tinklo „Eurodesk“ dalis.
Eurodesk teikia nemokamą informaciją bei patarimus jauniems žmonėms ir dirbantiems su jaunimu apie
mobilumą Europoje (studijas, savanorystę, keliones, darbą), finansavimo paiešką bei jaunimo organizacijas
Lietuvoje.
Ką gali rasti Salto-Youth? Mokymo kursai, tarptautiniai jaunimo mainai ir kiti projektai, prie kurių gali
prisidėti.

