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Kam ši parama gali būti naudinga?
Daugiau nei 4 milijonai jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių,
pasirinkę Erasmus+ programos veiklas ir studijuodami,
atlikdami praktiką ar savanoriaudami užsienyje, įgis naujų
žinių, darbo patirties ir vertingų įgūdžių.
Programos lėšomis numatyta remti daugiau nei
125 000 institucijų ir organizacijų, kurios bendradarbiauja
su partneriais užsienyje, įgyvendindamos naujoves ir
atnaujindamos mokymo metodiką, diegdamos pažangius
darbo su jaunimu būdus ir skatindamos jaunuolius ir
vyresnio amžiaus žmones įgyti šiandieninės darbo rinkos
reikalavimus atitinkančių įgūdžių.
Programa Erasmus+ apima septynias programas, todėl
bus lengviau pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis.
O pakeitus taisykles, paraišką pateikti bus dar paprasčiau.

Kodėl verta rinktis Erasmus + programą?
Europos Sąjunga siekia lavinti savo gyventojus, ugdyti
jų įgūdžius ir kūrybiškumą, kurie būtini mūsų žinių
visuomenėje. Pasaulis keičiasi greitai, tad ir švietimo
sistema turi būti nuolat atnaujinama ir diegti pažangius
mokymo ir mokymosi metodus, suteikti galimybę
pasinaudoti naujovėmis. Jaunimo švietimas, ugdymas
ir savarankiškas mokymasis yra svarbūs veiksniai plėtoti
verslumui ir didinti Europos konkurencingumui. Taip
programa Erasmus+ prisideda prie ES siekių.

Programa Erasmus+
per septynerius metus skirs 14,7 milijardo eurų
Europos švietimo, ugdymo, jaunimo ir sporto
programoms paremti.

mokymąsi, lavinimąsi, darbo praktiką arba
savanorystę užsienyje.

Programa Erasmus+ gali pakeisti jūsų gyvenimą
ir karjerą.

jaunimo švietimo ir lavinimo sričių darbuotojus, kurie
moko arba mokosi užsienyje.

Kur gauti daugiau informacijos?

skaitmeninio lavinimo plėtotę ir IKT naudojimą
švietimo sistemoje.
kalbų mokymąsi.
įgūdžių, taip pat ir įgytų ne oficialios švietimo
sistemos institucijose, pripažinimą.
švietimo institucijų ir kitų šalių jaunimo
organizacijų (to paties ir skirtingų sektorių)
strateginį bendradarbiavimą, siekiant palankių
pokyčių ir naujovių.

ec.europa.eu/erasmus-plus

Kur kreiptis?
Susisiekite su nacionaline Erasmus+ agentūra savo šalyje
arba vykdančiąja agentūra (EACEA) Briuselyje.
ec.europa.eu/erasmus-plus/na
Prisijunkite prie pokalbio „Twitter“ tinkle:
#ErasmusPlus

žinių ir praktinių įgūdžių jungimą, kuris,
bendradarbiaujant verslui ir mokymo institucijai,
padeda gerinti mokymo programas ir kelti
kvalifikaciją bei asmens konkurencingumą
darbo rinkoje.
palankias paskolų skyrimo sąlygas magistrantūros
studijų studentams, kad šie galėtų sumokėti už
studijas kitoje šalyje.
mokymą apie integraciją Europoje ir mokslinį
jos tyrinėjimą.
mainų programas, bendradarbiavimą ir
kompetencijos siekimą aukštojo mokslo srityje ir
jaunimo sektoriuose visame pasaulyje.
iniciatyvas, kurios pagal numatomą iniciatyvų
programą skatina pedagogikos naujoves ir pažangias
nacionalinės politikos reformas.
gerą sporto veiklų valdymą ir iniciatyvas, nukreiptas
prieš susitarimus dėl varžybų baigties, dopingo
vartojimą, smurtą, rasizmą ir nepakantumą, ypač
mėgėjų sporto pasaulyje.
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