Ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντικής εργασίας
στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να
μεταμορφώσει τη ζωή και τη σταδιοδρομία σου.

Διδασκαλία ή εκπαίδευση στο εξωτερικό για το
προσωπικό στον τομέα της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της νεολαίας.

Πού μπορώ να βρω
περισσότερες πληροφορίες;

Την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και τη
χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και
της επικοινωνίας.
Την εκμάθηση γλωσσών.
Αναγνώριση δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που αποκτήθηκαν εκτός του τυπικού
εκπαιδευτικού συστήματος.
Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και οργανώσεων νεολαίας με
ομολόγους σε άλλες χώρες, τόσο στον τομέα τους
όσο και σε άλλους τομείς, για την ενίσχυση της
ποιότητας και της καινοτομίας.

ec.europa.eu/erasmus-plus

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα/Εθνική
Υπηρεσία Erasmus+ στη χώρα σας ή με τον
Εκτελεστικό Οργανισμό (EACEA) στις Βρυξέλλες.
ec.europa.eu/erasmus-plus/na
Λάβετε μέρος στη συνομιλία στο Twitter:
#ErasmusPlus

Συμμαχίες Γνώσης και Συμμαχίες Τομέων
Δεξιοτήτων ώστε να αντιμετωπιστούν τα χάσματα
δεξιοτήτων και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα,
βελτιώνοντας τα προγράμματα σπουδών και τα
προσόντα μέσω της συνεργασίας μεταξύ του
κόσμου της αγοράς εργασίας και του κόσμου
της εκπαίδευσης.
Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές
επιπέδου Master’s Degree για τη χρηματοδότηση
των σπουδών τους σε μια άλλη χώρα.
Διδασκαλία και έρευνα στον τομέα της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Ανταλλαγές, συνεργασία και ανάπτυξη
δυνατοτήτων στον τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης και της νεολαίας παγκοσμίως.
Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας
στην παιδαγωγική, και προοδευτική μεταρρύθμιση
πολιτικής σε εθνικό επίπεδο μέσω των
Μελλοντικών Πρωτοβουλιών.
Καλή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και
πρωτοβουλίες κατά του στησίματος αγώνων, της
χρήσης απαγορευμένων ουσιών, της βίας, του
ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, ιδιαίτερα
στον μαζικό αθλητισμό.
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Το πρόγραμμα Erasmus+ θα υποστηρίζει τα εξής:

Ανοίγει δρόμους,
Αλλάζει ζωές
Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την εκπαίδευση,
την κατάρτιση, τη νεολαία και
τον αθλητισμό
2014 - 2020

Ποιος θα ωφεληθεί;
Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι,
φοιτητές και ενήλικες θα αποκτήσουν εμπειρία και
δεξιότητες μέσω των σπουδών, της κατάρτισης ή της
εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+.
Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει, επίσης, περισσότερα
από 125.000 ιδρύματα και οργανισμούς ώστε να
συνεργαστούν με ομολόγους σε άλλες χώρες με στόχο
την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό της διδακτικής
πρακτικής και του έργου τους για τη νεολαία. Μαζί, θα
βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι οι νέοι άνθρωποι και οι
ενήλικες αποκτούν τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε
να επιτύχουν στον σημερινό κόσμο.
Το πρόγραμμα Erasmus+ αντικαθιστά επτά προγράμματα
με ένα και επομένως παρέχει ευκολότερη πρόσβαση. Λόγω
των αλλαγών που έγιναν στους κανόνες, η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων δεν ήταν ποτέ ευκολότερη.

Γιατί Erasmus+;
Η Ευρώπη πρέπει να εφοδιάσει τους πολίτες της με
την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητα
που χρειάζονται σε μια κοινωνία της γνώσης. Ο κόσμος
μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς και τα εκπαιδευτικά
συστήματα θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να
προσαρμοστούν στις νέες μεθόδους διδασκαλίας και
εκμάθησης, και να αγκαλιάσουν τις νέες ευκαιρίες
που αναδύονται. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η μη
τυπική μάθηση των νέων είναι καίριας σημασίας για
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο το πρόγραμμα Erasmus+ θα συμβάλει
ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων.

Το πρόγραμμα Erasmus+ θα παράσχει

14,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα
επτά ετών.
για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του
αθλητισμού στην Ευρώπη.

