„Еразъм+“ ще подкрепя:
 ъзможности за следване, обучение,
В
придобиване на професионален опит или
доброволческа дейност в чужбина.
 аботещите в сферата на образованието,
Р
обучението и младежта да преподават или да
се обучават в чужбина.
 азвитието на дигиталното образование и
Р
използването на ИКТ.
Изучаването на чужди езици.
 ризнаването на умения, включително
П
придобити извън рамките на 		
формалното образование.
 ъздаването на стратегически партньорства
С
между образователни институции и
младежки организации в други държави с цел
насърчаване повишаване на качеството 		
и иновациите.

„Еразъм+“ може да промени вашия живот 		
и кариера

Къде да получа
допълнителна информация?
ec.europa.eu/erasmus-plus

Как да кандидатствам?
Моля, свържете се с Националната агенция
по „Еразъм+“ във вашата държава или
Изпълнителната агенция (EACEA) в Брюксел.
ec.europa.eu/erasmus-plus/na
Присъединете се към разговора в Twitter:
#ErasmusPlus

 ъздаването на Алианси на познанията и
С
Секторни алианси на уменията, с цел да се
преодолее недостига на умения и подобряване
учебните програми и квалификациите чрез
насърчаване на сътрудничеството между
бизнеса и образованието.
 ъвеждането на инструмент за гарантиране
В
на заеми за студенти, с цел
финансиране придобиването на 			
образователно-квалификационна степен
„магистър“ в друга държава.
Преподаването и изследванията в областта на
европейската интеграция.
 бмена, сътрудничеството и повишаването на
О
капацитета в областта на висшето образование
и младежкия сектор в целия свят.
 ействията за насърчаване на иновациите в
Д
областта на педагогиката и последователни
реформи в политиката на национално ниво
чрез подкрепа на Дългосрочни инициативи.
 обро управление в спорта и инициативи,
Д
насочени към предотвратяване на
предварително уговорени резултати от спортни
срещи, употреба на допинг, насилие, расизъм и
нетърпимост, особено при масовите спортове.
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Кой ще се възползва?
Над 4 милиона млади хора, студенти и възрастни
ще придобият опит и умения чрез образование,
обучение или доброволческа дейност в чужбина
посредством „Еразъм+“.
Програмата ще подкрепи сътрудничеството
между над 125000 институции и организации от
различни държави, с цел внедряване на иновации
и осъвременяване на педагогическата практика и
работата с младежи. Заедно, те ще подпомогнат
младите хора и възрастните да получат
необходимите умения за успех в днешния свят.
„Еразъм+“ обединява седем програми в една с цел
по-лесен достъп до възможностите за участие.
Промяната в правилата прави кандидатстването
по-лесно отвсякога.

Защо „Еразъм+“?
Европа трябва да осигури на своите граждани
образованието, уменията и творческото мислене,
които са им необходими да постигнат успех в
едно общество на знанието. В условията на един
динамичен свят, образователните системи следва
да се модернизират и адаптират към новите
начини на преподаване и учене и така гражданите
да се възползват от всички нови възможности,
които съществуват. Формалното и неформалното
образование и обучение са от ключово значение
за създаването на работни места и подобряване
на конкурентоспособността в Европа. „Еразъм+“
ще има съществен принос в този процес.

„Еразъм+“ ще предостави
14,7 милиарда евро в рамките на седем години,

в подкрепа на образованието, обучението,
младежта и спорта в Европа.

