priložnosti za študij, usposabljanje, pridobivanje
delovnih izkušenj ali prostovoljstvo v tujini.
priložnosti za zaposlene na področju izobraževanja
in usposabljanja ter mlade pri poučevanju in
izobraževanju v tujini.
razvoj digitalnega izobraževanja in uporabo IKT.

Erasmus+ lahko spremeni vaše življenje in poklicno pot.

ec.europa.eu/erasmus-plus

Kako se prijavim?
Obrnite se na ustrezno nacionalno agencijo za Erasmus+ v
vaši državi ali na izvajalsko agencijo (EACEA) v Bruslju

priznavanje znanja in veščin, vključno s tistimi, ki so
pridobljena zunaj sistema formalnega izobraževanja.

ec.europa.eu/erasmus-plus/na
Pridružite se klepetu na Twitterju:
#ErasmusPlus

zavezništva znanja ter zavezništva sektorskih spretnosti
z namenom premostitve pomanjkanja znanja in
veščin ter spodbujanja podjetništva z izboljšanjem
učnih načrtov in kvalifikacij v okviru sodelovanja med
različnimi področji dela in izobraževanja.
jamstveno shemo posojil za študente magistrskega
študija, da si lahko financirajo študij v drugi državi.
poučevanje in raziskovalne dejavnosti na področju
evropskega združevanja.
izmenjave, sodelovanje in krepitev zmogljivosti v
visokošolskem izobraževanju in sektorju mladine po
vsem svetu.
pobude za spodbujanje inovacij na področju
pedagogike in progresivno reformo politik na
nacionalni ravni v okviru razvojnih pobud.
dobro upravljanje v športu in pobude za boj proti
prirejanju izidov tekem, uživanju prepovedanih poživil,
nasilju, rasizmu in nestrpnosti, zlasti pri
množičnih športih.

Spreminjanje življenj,
odkrivanje obzorij

Kje lahko izveste več?

učenje jezikov.

strateško partnerstvo med izobraževalnimi institucijami
in mladinskimi organizacijami ter enakovrednimi
institucijami iz drugih držav v njihovem in drugih
sektorjih z namenom spodbujanja izboljšanja kakovosti
in inovacij.
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Komu je namenjen?
S študijem, usposabljanjem ali prostovoljstvom v
tujini v okviru programa Erasmus+ bo izkušnje in
nove spretnosti pridobilo več kot 4 milijone mladih,
študentov in odraslih.
Program bo podprl tudi več kot 125 000 institucij
in organizacij pri sodelovanju z enakovrednimi
institucijami v drugih državah, da bi spodbudil
inovacije in posodobil učne prakse ter mladinsko
delo. Skupaj bodo pomagali zagotoviti, da bodo
tako mladi kot odrasli pridobili spretnosti, ki jih
potrebujejo za uspeh v današnjem svetu.
Program Erasmus+ nadomešča kar sedem dosedanjih
programov, zato bo dostop do njih zdaj lažji. S
spremenjenimi pravili pa je prijava enostavnejša
kot doslej.

Zakaj Erasmus+?
Evropa mora opremiti svoje državljane z izobrazbo,
znanji in veščinami ter ustvarjalnostjo, ki jih
potrebujejo v družbi znanja. Svet se hitro spreminja,
zato je treba izobraževalne sisteme posodobiti in jih
prilagoditi novim metodam poučevanja in učenja ter
sprejeti nove obstoječe priložnosti. Izobraževanje,
usposabljanje in neformalno učenje za mlade so
ključnega pomena za ustvarjanje delovnih mest in
izboljšanje konkurenčnosti Evrope. Zato bo program
Erasmus+ dal ključni prispevek k reševanju teh izzivov.

Program Erasmus+ bo zagotovil:

14,7 milijarde EUR za obdobje sedmih let
za podporo izobraževanju, usposabljanju, mladim in
športu v Evropi.

