ERASMUS+ 2014-2020
Ce înseamnă pentru învăţământ, educaţie profesională, tineret şi sport?
Despre Erasmus+
Combină 7 programe UE pentru învăţământ, educaţie profesională, tineret şi sport, în
premieră
Bugetul total de €14,7 miliarde reprezentând o creştere a bugetului de 40%.
Despre Erasmus+
Mai multe oportunităţi de educaţie în străinătate pentru studenţi şi cadre didactice
Granturi/burse UE şi instruire pentru aproximativ 4 milioane de persoane şi 125.000
instituţii
Împărţirea bugetului
MOBILITĂŢI DE STUDIU PENTRU INDIVIZI cel puţin 63%
COOPERARE PENTRU INOVARE ŞI SCHIMB DE BUNE PRACTICI cel puţin 28%
SPRIJIN PENTRU REFORMA POLITICILOR 4,2%
STUDIUL ŞI ÎNVĂŢAREA ÎN STRĂINĂTATE
2 milioane studenţi din învăţământul superior
500.000 tineri care vor face vonluntariat sau vor participa în schimburi de tineret
650.000 stagii profesionale sau de instruire pentru calfe/învăţăcei
STUDIUL ŞI ÎNVĂŢAREA ÎN STRĂINĂTATE
200.000 scheme de împrumuturi pentru programe de Master
25.000 de granturi/programe de master comune
MOBILITĂŢI PENTRU CADRE DIDACTICE
800.000 de educatori şi tineri lucrători îşi vor însuşi în străinătate noi metode de învăţare
şi predare
ALIANŢE PENTRU CUNOAŞTERE/ACUMULARE DE CUNOŞTINŢE

150 alianţe
1.500 de instituţii de învăţământ superior şi întreprinderi
ALIANŢE PENTRU ABILITĂŢI SECTORIALE
150 de alianţe
2.000 furnizori de educaţie şi instruire
PARTENERIATE STRATEGICE
Cooperare trans-sectorială în domeniile de învăţământ superior, educaţie profesională,
învăţământ preuniversitar şi educaţia adulţilor
25.000 de parteneriate
125.000 instituţii
SPORT
600 parteneriate de cooperare incluzând evenimente sportive non-profit
3.000 organizaţii partenere vor participa în proiecte de cooperare
Un Forum UE pentru Sport anual în vederea dialogul cu actanţii din sport
JEAN MONET
Jean Monet va susţine 400 posturi de profesor şi 600 de cursuri scurte pe plan mondial
Peste 100 de centre de excelenţă susţinute pe plan mondial

ERASMUS+ ADUCE...
Un program integrat, mai accesibil
Concentrare reînnoită pe aptitudinile necesare în câmpul muncii/pentru angajare
Noi oportunităţi pentru modernizarea procesului de predare şi învăţare
Noi parteneriate între domeniul învăţământului şi piaţa muncii
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII VIZITAŢI:
ec.europa.eu/erasmus-plus

SAU NE PUTEŢI PE GĂSI PE REŢELELE DE SOCIALIZARE:
Twitter: #ErasmusPlus
Facebook: Erasmus+

