studia, szkolenia, wolontariat oraz zdobywanie
doświadczenia zawodowego za granicą.
szkolenia za granicą dla kadry związanej z edukacją,
szkoleniami oraz dla pracowników młodzieżowych.
rozwój edukacji cyfrowej oraz wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
naukę języków obcych.
potwierdzanie i uznawalność umiejętności, także tych
zdobytych w edukacji pozaformalnej.
strategiczne partnerstwa instytucji edukacyjnych i
organizacji młodzieżowych z różnych krajów w celu
podniesienia ich jakości i innowacyjności.

Erasmus+ może odmienić Twoje życie i karierę.

Zmienia życie,
otwiera umysły

Gdzie znajdę więcej informacji?
ec.europa.eu/erasmus-plus

Gdzie mogę złożyć wniosek?
Skontaktuj się z Narodową Agencją Programu Erasmus+
w Twoim rodzinnym kraju lub Agencją Wykonawczą
(EACEA) w Brukseli:
ec.europa.eu/erasmus-plus/na
lub przyłącz się do rozmowy na Twitterze:
#ErasmusPlus

partnerstwa na rzecz wiedzy (sojusze na rzecz wiedzy) oraz
partnerstwa na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych
(sojusze na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych),
które będą zajmować się uzupełnianiem braków w
kompetencjach i sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości
poprzez ulepszanie programów nauczania i podwyższanie
kwalifikacji, wykorzystując w tym celu współpracę pomiędzy
środowiskiem biznesu a szkolnictwem.
poręczenia kredytowe dla studentów studiów magisterskich
mające na celu sfinansowanie ich studiów w innym kraju.
przekazywanie wiedzy o integracji europejskiej i badania w
tym zakresie.
wymianę, współpracę i budowanie potencjału szkolnictwa
wyższego oraz sektora młodzieżowego na całym świecie.
inicjatywy mające na celu wprowadzanie innowacji w
dziedzinie pedagogiki oraz reform polityki na
szczeblu krajowym.
właściwe zarządzanie inicjatywami sportowymi mającymi
na celu zapobieganie korupcji, dopingowi, przemocy,
rasizmowi i nietolerancji, zwłaszcza w najbardziej
popularnych dyscyplinach sportu.
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Unijny program w
dziedzinie kształcenia,
szkoleń, młodzieży i sportu
2014 - 2020

Kto z niego skorzysta?
MPonad 4 miliony młodych ludzi, studentów i dorosłych
zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując,
szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w
ramach programu Erasmus+.
Program wesprze nawet 125 tys. instytucji i organizacji
we współpracy na rzecz wprowadzania zmian oraz
unowocześniania metod nauczania i pracy z młodzieżą.
Wspólnie pomogą młodym ludzie i dorosłym zdobyć
umiejętności, których potrzebują do odniesienia sukcesu
we współczesnym świecie.
Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów
i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy
edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek.

Dlaczego Erasmus+?
Zadaniem Europy jest zapewnienie swoim obywatelom
wykształcenia, możliwości rozwoju umiejętności i
kreatywności, które są niezbędne w społeczeństwie
opartym na wiedzy. Wraz z szybkim rozwojem
świata systemy edukacji również muszą się rozwijać i
dostosowywać do nowych sposobów nauczania i uczenia
się. Kształcenie, szkolenia i edukacja pozaformalna to
klucz do tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania
konkurencyjności Europy. Program Erasmus+ pomoże
nam sprostać tym wyzwaniom.

Program Erasmus+ zapewni

14,7 mld euro w ciągu najbliższych siedmiu lat
na wzmocnienie inicjatyw w dziedzinie kształcenia,
szkoleń, młodzieży i sportu w Europie.

