Külföldi tanulás, képzés, önkéntesség és
munkatapasztalat-szerzési lehetőségek.

Az Erasmus+ átalakíthatja életét és karrierjét.

Oktatásban, képzésben és ifjúsági területen
dolgozók külföldi tanulása vagy munkavállalása.

ec.europa.eu/erasmus-plus

Digitális képzés fejlesztése és infokommunikációs
eszközök használata.
Nyelvtanulás.
A megszerzett képességek elismerése, beleértve a
formális oktatási rendszeren kívül
tanult készségeket.
Stratégiai partnerség az egyes országok oktatási
intézményei és ifjúsági szervezetei között, akár
szektoron kívül is, a minőségfejlesztés és innováció
elősegítése érdekében.

Hogyanpályázhatok?
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Erasmus+ Magyar
Nemzeti Irodáival vagy a brüsszeli végrehajtó
ügynökséggel (EACEA).
ec.europa.eu/erasmus-plus/na
Csatlakozzon a társalgáshoz a Twitteren:
#ErasmusPlus

Diákhitel-garancia a külföldi mesterképzésben
résztvevő tanulóknak tanulmányaik finanszírozására.
Az európai integráció oktatása és kutatása.
Találkozók, együttműködések és kapacitásfejlesztés
a felsőoktatás és az ifjúsági szektor
területén világszerte.

Megfelelő szabályozás a sport területén, valamint
kezdeményezések a bundabotrányok, a dopping, az
erőszak és intolerancia ellen, különösen
a tömegsportban.

Changing lives,
opening minds.

Hol tudhatok meg többet?

Tudásfejlesztési és ágazati szakmai szövetségek a
készségfejlesztés és vállalkozó szellem növelése
céljából a tanterv és a képesítések reformján
keresztül, a munka és az oktatás világa közötti
együttműködés által.

Innovatív pedagógiai kezdeményezések és az
előremutató nemzeti szintű szakmai reform
megvalósulása érdekében.
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Kinek szól ?
Több mint 4 millió fiatal, tanuló és felnőtt szerezhet
tapasztalatot és szakértelmet az Erasmus+ által
biztosított külföldi tanulással, képzésekkel vagy
önkéntes munkával.
A program emellett több mint 125 000 intézményt
és szervezetet támogat, hogy külföldi partnerekkel
dolgozva az oktatás és az ifjúsági munka megújuljon
és korszerűbbé váljon. Ez az együttműködés
biztosítja, hogy a fiatalok és a felnőttek olyan
tudáshoz és képességekhez jussanak, melyekre
manapság szükség van a boldoguláshoz.
Az Erasmus+ hét programot egyesít, így könnyebben
elérhető, a szabályok változásának köszönhetően
pedig pályázni most egyszerűbb, mint valaha.

Miért az Erasmus+?
Európának biztosítania kell lakosai számára a
tudásalapú társadalomhoz szükséges oktatást,
készségeket, képességeket és kreativitást. Gyorsan
változó világunkban az oktatási rendszereket
is meg kell újítani, hiszen alkalmazkodni kell
az oktatás és tanulás új formáihoz, és meg kell
ragadni a kínálkozó új lehetőségeket. Az oktatás, a
képzés és a nem-formális tanulás rendkívül fontos
szerepet játszik a munkahelyteremtésben és Európa
versenyképességének növelésében. Az Erasmus+
kulcsszerepet játszik ezen kihívások megoldásában.

Az Erasmus+ hét éven keresztül

14,7 milliárd eurót biztosít

az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport
megerősítésére.

