Iespējas studēt, piedalīties apmācībās, gūt darba
pieredzi vai strādāt kā brīvprātīgajam ārvalstīs.

Erasmus+ var izmainīt tavu dzīvi un karjeru

Iespējas izglītotājiem, izglītības un jaunatnes
darbiniekiem mācīt vai mācīties ārvalstīs.

ec.europa.eu/erasmus-plus

I nformācijas un komunikāciju tehnoloģiju
izmantošana, kā arī digitālās izglītības attīstība.

Kā pieteikties?

Valodu apguve.
Prasmju, tajā skaitā neformāli apgūto, atzīšana.

ec.europa.eu/erasmus-plus/na

Izglītības iestāžu un jaunatnes organizāciju
stratēģisko partnerību veidošana ar līdzīgām
organizācijām citās valstīs gan savā, gan citās
nozarēs, lai veicinātu kvalitātes uzlabojumus 		
un inovāciju.

Pievienojies mums Twitter:
#ErasmusPlus

Z ināšanu apvienību un nozaru apvienību izveide
prasmju uzlabošanai un uzņēmējdarbības
veicināšanai, pilnveidojot mācību programmas
un kvalifikācijas sadarbībā ar nodarbinātības un
izglītības jomu pārstāvjiem.
 izdevuma garantiju mehānisms maģistrantūras
A
studentiem, lai finansētu studijas citā valstī.
Mācīšana un pētniecība par Eiropas integrāciju.
 pmaiņas programmas, sadarbība un kapacitātes
A
celšana augstākajā izglītībā un jaunatnes jomā
visā pasaulē.

S porta, īpaši tautas sporta, attīstība, kvalitatīva
sporta nozares pārvaldība un iniciatīvas, kas
atbalsta iecietību un nepieļauj dopingu, vardarbību,
rasismu un spēļu rezultātu ietekmēšanu.

Maini dzīvi,
domā plašāk!

Kur iegūt papildinformāciju?

Sazinies ar Erasmus+ nacionālajām aģentūrām Latvijā vai
izpildaģentūru (EACEA) Briselē.

Iniciatīvas inovāciju veicināšanai pedagoģijā un
progresīvas politiskās reformas valsts mērogā,
īstenojot plānotās iniciatīvas.
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Kas būs ieguvēji?
Izmantojot Erasmus+ sniegtās iespējas, vairāk nekā 4
miljoni jauniešu, studentu un pieaugušo gūs pieredzi
un prasmes, studējot, piedaloties apmācībā vai kā
brīvprātīgie strādājot ārvalstīs.
Programma atbalstīs vairāk nekā 125 000 iestāžu un
organizāciju sadarbību ar līdzīgām organizācijām citās
valstīs, lai ieviestu inovācijas un modernizētu mācību
procesu un darbu ar jaunatni. Šāda sadarbība palīdzēs
nodrošināt to, ka jaunieši un pieaugušie apgūst prasmes,
kas nepieciešamas panākumu gūšanai mūsdienu pasaulē.
Erasmus+ apvieno septiņas programmas vienā, līdz ar to
tā ir pieejamāka. Tā kā ir izmainīti noteikumi, arī pieteikties
ir daudz vienkāršāk nekā iepriekš.

Kādēļ Erasmus+?
Eiropai ir jānodrošina saviem iedzīvotājiem iespēja iegūt
izglītību, prasmes un jāveicina radošums, kas vajadzīgs
mūsdienu zināšanu sabiedrībā. Pasaule strauji mainās,
un izglītībai ir jāmainās līdz ar to – tā ir jāmodernizē un
jāpielāgo jauniem apmācības un mācīšanās veidiem.
Izglītība, apmācība un jauniešu neformālā izglītība ir
svarīgi aspekti, lai radītu darbvietas un veicinātu Eiropas
konkurētspēju. Tādēļ Erasmus+ dos būtisku ieguldījumu
šo mērķu sasniegšanā.

Erasmus+ nodrošinās

14,7 miljardus eiro septiņu gadu laikā,
lai stiprinātu izglītību, apmācību, jaunatnes
aktivitātes un sportu Eiropā.

