ÜNNEPELJÜK EGYÜTT
A 30. SZÜLETÉSNAPOT!
2017-ben egész éven át tartó
kampány mutatja be az Erasmus+
eredményeit és hatásait. Európai,
nemzeti és helyi szinten is lesznek
rendezvények, és számos versenyben is részt lehet venni az év során.
Az ünnepségsorozat januárban
veszi kezdetét több európai városban. Az év során további izgalmas
rendezvények szólnak majd arról,
milyen lehetőségeket kínál az
Erasmus+ például a nyelvtanulás,
a felnőtt tanulás, a szakmai gyakorlatok vagy az önkéntesség terén,
valamint sok-sok más témában.

Kövess minket és kapcsolódj be
a beszélgetésbe
ec.europa.eu/erasmus30
EUErasmusPlusProgramme
#ErasmusPlus

Csatlakozz!
Te vagy a szervezeted már részt vettetek az Erasmus+ programban? Szeretnénk hallani rólatok! Az Erasmus+
weboldalon és a közösségi médiában
megoszthatjátok a tapasztalataitokat
és ezzel inspirációt adhattok másoknak.
Hiszünk abban, hogy Európa jövője az
Erasmus+ generáció kezében van.
Éppen ezért várjuk az ötleteiteket az EU
fejlődésére vonatkozóan. Mondjátok el
a javaslataitokat, és azt, hogy hogyan
tudjuk azokat együtt megvalósítani.

Az Erasmustól
az Erasmus+
programig

Erasmus+ Nemzeti Iroda
Magyarországon:
www.erasmusplusz.hu

Értékes tapasztalatok,
új távlatok már 30 éve.
EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

Az Erasmustól
az Erasmus+
programig
Az Erasmus+ az EU oktatást,
képzést, ifjúságügyet és sportot
átfogó programja.
Az eredeti Erasmus 1987-ben indult csereprogramként, azzal a céllal, hogy a felsőoktatásban tanuló
hallgatók belekóstolhassanak abba, milyen egy
másik országban élni és tanulni. Az elmúlt 30 évben valami sokkal nagyobbá nőtte ki magát. Ma
már az Erasmus+ számos további egyéni és intézményi lehetőséget kínál, legyen szó önkéntességről, szakmai gyakorlatról vagy nemzetközi projektekben való részvételről. A sport is fontos elemmé
vált. A program most már Európán túlra is kiterjed.

Kinek szól az
Erasmus+ program?

Értékes tapasztalatok,
új távlatok

Mindenkinek kínál lehetőségeket!

Az Erasmus+ program több területen
is kedvező hatással van az európai
társadalomra.

Egyéneknek: fiataloknak, hallgatóknak, felnőtt tanulóknak, tanároknak, oktatóknak, önkénteseknek, ifjúsági
szakembereknek.
Az Erasmus+ kiszélesíti a fiatalok látókörét. Külföldi tanulmányok, szakmai gyakorlatok, önkéntesség és ifjúsági cserék egyaránt szerepelnek a
kínálatban.
A tanárok és az ifjúsági szakemberek szakmai utakon
vehetnek részt egy másik országban, ahol új munkamódszereket ismerhetnek meg és tanulhatnak a
kollégáiktól.

Intézményeknek, szervezeteknek: iskoláknak,
Az Erasmus+ 2014-es
indulása óta különböző
területekről összesen 2 millió
ember élt a lehetőséggel, hogy
külföldön tanuljon, önkéntes
legyen és tapasztalatot szerezzen.
Az elmúlt 30 évben több mint
9 millióan vettek részt a
programban.
2017 és 2020
között az Erasmus+
több mint 2 millió
embernek kínál részvételi lehetőséget
Európában és az
egész világon.

egyetemeknek, képző intézményeknek, cégeknek, ifjúsági
szervezeteknek, sportkluboknak és egyesületeknek.
Az Erasmus+ lehetővé teszi, hogy a szervezetek
nemzetközi partnerségeket építsenek ki, melyek
bővítik a munkatársak és a tanulók lehetőségeit,
illetve segítik a korszerűsítést.
Az Erasmus+ projektek hozzájárulnak a gazdasági
növekedést, a munkahelyteremtést és a társadalmi
befogadást célzó törekvésekhez.

Segíti a fiatalok munkába állását: az Erasmus+
növelheti a fiatalok foglalkoztathatóságát, mert a segítségével fejlődnek a készségeik, tapasztalatot szereznek
és megerősödik az önbizalmuk.
Minden harmadik gyakornok állásajánlatot kap
annál a cégnél, ahol a gyakorlatát végezte.

Erősíti az EU polgárságot: az Erasmus+ összehozza az európaiakat, hogy együtt tanuljanak, dolgozzanak és önkénteskedjenek. Ösztönzi az aktív társadalmi
szerepvállalást.
A mobilitásban részt vett felsőoktatási hallgatók
83%-a szerint megerősödött bennük az európai
polgárság érzése a kiutazásnak köszönhetően.

Támogatja a társadalmi beilleszkedést:
az Erasmus+ mindenkihez szól, kiegészítő forrást és
támogatást nyújt a hátrányos helyzetben lévőknek
és a bevándorlóknak.
Az ifjúsági projektek résztvevőinek egyharmada
hátrányos helyzetű.

Szabad mozgás: az Erasmus+ nemzetközi perspektívát ad az embereknek.
A résztvevők sokkal magabiztosabbá válnak,
ha külföldi tanulásról, képzésről, önkéntességről
vagy munkáról van szó – a munkáltatók pedig
világszerte nagyra értékelik ezt a nemzetközi
tapasztalatot.

