
AZ IFJÚSÁGI PROGRAMOKBAN VALÓ  
RÉSZVÉTEL SEGÍTI A FIATALOKAT  

A FEJLŐDÉSBEN ÉS A TANULÁSBAN.

A NEMZETKÖZI PROJEKTEK  
NAGYSZERŰ LEHETŐSÉGET JELENTENEK 

A KOMPETENCIAFEJLESZTÉSHEZ.

AZ ÚJ KÉSZSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSA 
SEGÍTI A FIATALOKAT ABBAN, 

HOGY SIKERESEBBEN BOLDOGUL-
JANAK A KÉSŐBBIEKBEN.

AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN ALKALMAZOTT NEM FOR-
MÁLIS TANULÁS STRUKTURÁLT, KONKRÉT CÉLLAL 
RENDELKEZIK, VALAMINT ELŐRE MEGTERVEZETT 
ÉS CÉLZOTT MÓDSZERTANNAL DOLGOZIK, AMELY 

SEGÍT A TANULÁSI CÉLOK ELÉRÉSÉBEN.

A tanúsítvány,

amely bemutatja
a kompetenciákat, 

amiket a projekt során szereztek.

A folyamat, mely során 

végiggondolják, 
mit tanultak, 
s megfogalmazzák azt. 

Hogyan támogatja  
az ifjúsági munkát? Az  

ifjúságsegítők  
tudják, hogy:

A Youthpass egy olyan európai eszköz, melynek célja az ifjúsági munkában alkalmazott 
nem formális és informális tanulás elismertetése. A tanúsítvány az Erasmus+ ifjúsági 
projektjeihez állítható ki.

A Youthpass által 
• támogathatod a fiatalokat saját tanulási folyamatuk és eredményeik elemzésében.
• végiggondolhatod a saját tanulási folyamatod, amikor képzési tevékenységekben  

veszel részt.
A projekt során szerzett ismereteket, készségeket és attitűdöket az európai kulcskompetenciák mentén lehet  
megfogalmazni. A kulcskompetenciák fejlesztése alapvető fontosságú a jövő Európájának aktív állampolgárai számára.



Ha az emberek ismerik saját kompetenciáikat, 
magabiztosabbá válnak, 

és jobban tudják azokat alkalmazni.

A fiatalokat segítők és szervezetek Youthpass folyamatban 
betöltött szerepe a projektek típusától függően 

eltérő lehet.

A tanulás 
és az eredmények 

tudatosítása

Nem látható 
tanulási folyamat 
és eredmények

Projektek Youthpass nélkül

A tanulás 

elismertetése

Segítség a tanulási 

eredmények 

megfogalmazásához

A Youthpass bemutatása a résztvevők számára A tanúsítványok 

kiállítása

megfelelő módszerek  alkalmazása a résztvevőkkel  a tanultak végiggondolásához.

Projektek Youthpass-szal

… az (ifjúsági) csere alatt rengeteg érzelem szabadult fel a különböző 
vallási nézőpontokról és az eltérésekről az etika/hit/társadalmi nemek 

(gender) elfogadásának terén stb. /…/ Ez egy igazi „tanulós” csere volt. 
Nagyszerű, hogy időt biztosítottunk arra, hogy ezt a tanulást tudatosít-
suk valamint, hogy a fiataloknak lehetőségük nyílt, hogy megkérdőjelez-

zék saját magukat, egymást és a szélesebb világról alkotott képüket.   
A Youthpass folyamat nélkül nem kapott volna a tanulás ilyen központi 

szerepet, és azt hiszem, hogy enélkül a tanultak nagy része elveszett 
volna, vagy mellékes marad, hogy így mondjam. 

(M. – ifjúsági munkás)

A szórólapon található idézetek a Youthpass 2012-2013. évi hatástanulmányában olvasható válaszokból származnak.

Nézz körül a Youthpass honlapján, ahol számos hasznos anyagot találsz!
www. youthpass.eu


