Pridružite se praznovanju
30-letnice!
Leto 2017 bo zaznamovala celoletna kampanja za prikaz dosežkov in
vpliva programa Erasmus+. Različni dogodki se bodo odvili tako na
evropski kot tudi nacionalni in lokalni
ravni – vse leto bo organiziranih več
tekmovanj/natečajev.
Praznovanja se začnejo januarja v
različnih evropskih mestih. Ponudba programa Erasmus+ v letu 2017
posebej poudarja učenje jezikov, izobraževanje odraslih, prakso, prostovoljstvo … In še veliko, veliko več.

Sledite nam in se
pridružite pogovoru!
ec.europa.eu/erasmus30
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DO PROGRAMA
Pridružite se!
Ali je tudi vaša organizacija kaj pridobila s programom Erasmus+? Če
je tako, želimo o tem izvedeti več!
Uporabite spletno stran programa
Erasmus+ in njegove profile na
družbenih omrežjih, delite svoje
izkušnje in navdihnite druge!
Verjamemo, da je prihodnost Evrope
v rokah generacije Erasmus+. Zato nas
zanimajo tudi vaše ideje, kako bi se
morala razvijati EU! Povejte nam, kaj
želite, in skupaj lahko to uresničimo.

ZGODBA

LET

Od programa Erasmus
do programa Erasmus+
»Praznujemo 30 let
bogatenja življenj
in širjenja obzorij.«

Bogatenje življenj, širjenje obzorij.

www.cmepius.si
www.erasmusplus.si

www.movit.si

Od programa Erasmus
do programa Erasmus+

Komu je namenjen
program Erasmus+?

Bogatimo življenja in
prinašamo spremembe

Erasmus+ je vseobsegajoči program EU
na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.

Program ponuja priložnosti za vse!

Program Erasmus+ evropski družbi prinaša številne koristi.

Prvotni program Erasmus je nastal leta 1987 kot
program izmenjav, ki je visokošolskim študentom
omogočil, da izkusijo življenje in študij v tujini. V
več kot 30 letih je Erasmus prerasel v veliko več.
Danes program Erasmus+ ponuja številne dodatne priložnosti za posameznike in organizacije.
Omogoča jim, da se na primer odpravijo v tujino
kot prostovoljci ali na prakso in da sodelujejo
pri skupnih projektih. Pomemben del programa
Erasmus+, ki danes sega daleč čez meje Evrope, je
tudi šport.

Od leta
2014, od uvedbe
programa Erasmus+, sta
priložnost za študij, usposabljanje, prostovoljstvo in pridobivanje
izkušenj izkoristila že 2 milijona
posameznikov v vseh življenjskih
obdobjih, v vseh 30 letih pa je v
programu sodelovalo več
kot 5 milijonov ljudi.
Med
letoma 2017
in 2020 bo program
Erasmus+ zagotovil priložnosti več kot 2 milijonoma ljudi iz Evrope in
preostalega sveta.

Posameznikom, vključno z mladimi, učenci, dijaki,
študenti, učečimi se odraslimi, učitelji, vodji usposabljanja, prostovoljci in mladinskimi delavci.
	Program Erasmus+ pomaga mladim razširiti
svoja obzorja. Izbirajo lahko med študijem,
prakso, pripravništvom, prostovoljstvom in
mladinskimi izmenjavami v drugih državah.
	Učitelji in mladinski delavci lahko razvijajo svoje
kompetence na strokovnih obiskih v drugih državah ter izkoristijo priložnosti za odkrivanje novih
delovnih pristopov in učenje od svojih kolegov.

Organizacijam, vključno s šolami, univerzami,
zavodi za usposabljanje, podjetji, mladinskimi organizacijami, športnimi klubi in zvezami.
	Program Erasmus+ ponuja organizacijam
možnosti za sklepanje mednarodnih partnerstev, ki poglabljajo priložnosti za osebni in
strokovni razvoj osebja in študentov.
	Projekti Erasmus+ prispevajo k priložnostim
za spodbujanje gospodarske rasti, ustvarjanja
delovnih mest in družbene vključenosti.

Mladim pomagamo pri vstopu na trg dela:
program Erasmus+ lahko izboljša zaposlitvene možnosti mladih, saj jih opremi s spretnostmi, izkušnjami in samozavestjo.
	Enemu od treh udeležencev prakse ponudi
organizacija gostiteljica zaposlitev.

Krepimo državljanstvo EU: program Erasmus+
združuje Evropejce v učenju, delu in prostovoljstvu. Hkrati
spodbuja dejavno udeležbo v družbi.
	83 % vseh visokošolskih študentov je povedalo,
da se je njihova zavest evropskega državljanstva
po obisku tujine izboljšala.

Podpiramo družbeno vključenost: program
Erasmus+ je namenjen vsem ter ponuja dodatna sredstva
ljudem iz okolij z manj možnostmi in migrantom.
	Med mladimi udeleženci prihaja ena tretjina oseb
iz okolij z manj možnostmi.

Spodbujamo mednarodno mobilnost:
Erasmus+ pomaga ljudem razvijati medkulturne kompetence.
	Udeleženci postanejo samozavestnejši na
potovanjih v tujino zaradi študija, usposabljanja,
prostovoljstva ali dela, delodajalci po vsem svetu
pa cenijo takšne mednarodne izkušnje.

