Erasmus+ yaşamınızı ve kariyerinizi değiştirebilir.

Yurtdışında öğrenim görme, sosyal faaliyetlerde gönüllü
olabilme, öğrenim hareketliliğinde bulunma ve çalışarak
deneyim kazanma fırsatları sunacak.

Daha fazla bilgi için:

Eğitim, öğretim ve gençlik çalışanlarının yurt dışında eğitim
alması ve eğitim vermesi için destek verecek.

Nasıl başvurabilirim?

Dijital eğitimin geliştirilmesi ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin
(ICT) kullanımının artırılması için destek verecek.

Lütfen yaşadığınız ülkedeki Erasmus+ Ulusal Ajansıyla
veya Brüksel’deki Eğitim Görsel, İşitsel ve Kültür
Yürütme Ajansı (EACEA) ile iletişime geçin.

Dil eğitimine destek verecek.
Örgün eğitim sistemi dışında edinilen kazanımlar da dâhil
olmak üzere, becerilerin gelişmesi için destek verecek.
Kaliteyi ve yenilikçiliği teşvik etmek için diğer ülkelerdeki
eğitim kurumlarının ve gençlik örgütlerinin ve iş dünyasının
hem kendi sektörlerindeki hem de diğer sektörlerdeki
emsalleriyle olan Stratejik Ortaklıklarına destek verecek.

ec.europa.eu/erasmus-plus

ec.europa.eu/erasmus-plus/na
Twitter:
#ErasmusPlus sohbetine katılın

İş ve eğitim dünyası arasında işbirliği yapılarak, müfredatın
ve yeterliliklerin geliştirilmesi yoluyla ihtiyaç duyulan
becerilerin ele alınması ve girişimciliğin artırılması için Bilgi
Birlikleri ve Sektörel Beceri Birliklerinin oluşturulmasına
imkân sağlayacak.
Yüksek lisansını tamamlamış ve eğitimine yurtdışında devam
edecek olan öğrencilerin eğitimlerini finanse etmek için
“Kredi (borç) Garanti Programı”nın uygulanmasına
imkân sağlayacak.
Avrupa entegrasyonuna ilişkin eğitim ve araştırma için
destek verecek.
Dünya çapında yüksek öğrenim ve gençlik sektöründe
öğrenme hareketliliği, işbirliği ve kapasite oluşturma
programlarına destek verecek.
Prospective Initiatives (Geleceğe Yönelik Girişimler)
aracılığıyla, pedagojide yenilikçi yaklaşımların arttırılması
ve ulusal düzeyde aşamalı politika reformları yapılmasına
yönelik girişimlere destek verecek.
Sporda ve özellikle gençler arasında yaygın spor dallarında
şike, doping, şiddet, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı iyi
yönetişime destek verecek.
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Erasmus+ şu noktalarda
destek sağlayacak:

Yaşamları değiştiriyor,
Fikirlere değer katıyor
Avrupa Birliği Eğitim,
Öğretim, Gençlik ve
Spor programı
2014 - 2020

Kimler faydalanacak?
4 milyondan fazla genç, öğrenci ve yetişkin Erasmus+
aracılığı ile öğrenim hareketliliğinde bulunarak, yurt
dışında çalışarak, eğitim alarak ya da gönüllü çalışmalara
katılarak deneyim ve beceri kazanacak.
Bu program aynı zamanda, öğretim uygulamalarına ve
gençlik aktivitelerine yenilikçi yaklaşımlar getirmek ve
bunları modernize etmek üzere diğer ülkeler ile işbirliği
oluşturmaları için 125.000’den fazla kurum/kuruluşu
destekleyecek. Bu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde
gençlerin ve yetişkinlerin günümüz dünyasında başarılı
olmaları için gereken becerileri edinmelerini sağlayacak.
Erasmus+ yedi programı tek program çatısı altında
topladığından bu programa erişim de daha kolay olacak.
Kurallarda yapılan değişiklikler sayesinde başvuru süreci
de artık her zamankinden daha basit olacak.

Neden Erasmus+?
Avrupa, bir bilgi toplumu için gerekli olan yaratıcılık,
nitelik ve eğitim donanımını vatandaşlarına sağlamak
zorundadır. Dünya hızla değişiyor ve eğitim sistemlerinin
modernize edilmesi, var olan yeni fırsatları da kapsaması
ve bu sistemlerin yeni eğitim ve öğrenim yöntemleriyle
uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Eğitim, öğretim ve
yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri istihdam
alanı oluşturulmasında ve Avrupa’nın rekabet gücünün
arttırılmasında kilit unsurlardır. İşte bu nedenle Erasmus+
bu unsurların ele alınmasına önemli katkıda bulunacaktır.

Erasmus+ Avrupa’da
Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Sporu güçlendirmek amacıyla

yedi yıl boyunca 14,7 milyar € tutarında
destek sağlayacak.

