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Erasmus+ môže zmeniť Váš život a kariéru.

Kde môžem získať    
viac informácií?
ec.europa.eu/erasmus-plus

Ako sa môžem    
zúčastniť programu?
Kontaktujte Národnú agentúru programu Erasmus+ 
vo Vašej krajine alebo Výkonnú agentúru (EACEA)  
v Bruseli.

ec.europa.eu/erasmus-plus/na

Zapojte sa do diskusie v sieti Twitter: 
#ErasmusPlus

Erasmus+ podporí:

   Možnosti štúdia, odbornej prípravy, získania 
pracovných skúseností alebo dobrovoľníckej činnosti  
v zahraničí.

   Vyučovanie a štúdium zamestnancov v sektoroch 
vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou  
v zahraničí.

   Vývoj digitálneho vzdelávania a využívanie 
informačných a komunikačných technológií.

   Učenie sa jazykov.

   Uznávanie zručností, vrátane takých, ktoré boli získané 
mimo formálneho vzdelávacieho systému.

   Strategické partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami 
a mládežníckymi organizáciami s ich partnermi v iných 
krajinách, tak v ich vlastnom sektore, ako aj v  iných 
sektoroch na zvyšovanie kvality a inovácií.

   Znalostné aliancie a aliancie pre sektorové zručnosti, 
ktoré budú riešiť nedostatok určitých zručností a 
podporovať podnikavosť zlepšením vzdelávacích 
programov a kvalifikácií vďaka spolupráci medzi svetmi 
práce a vzdelávania

   Nástroj na poskytovanie záruk za študentské pôžičky 
pre študentov magisterského stupňa na financovanie 
ich štúdia v inej krajine.

  Vyučovanie a výskum európskejintegrácie.

   Výmenné pobyty, spolupráca a budovanie kapacít vo 
vysokoškolskom vzdelávaní a v práci s mládežou na 
celom svete.

   Iniciatívy pre podporu inovácií v pedagogike a 
progresívnych politických reforiem na národnej úrovni 
prostredníctvom Perspektívnych iniciatív.

   Dobré riadenie športu a iniciatívy proti ovplyvňovaniu 
výsledkov zápasov, dopingu, násiliu, rasizmu a 
neznášanlivosti, predovšetkým v reakreačnom športe.
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Pre koho bude program užitočný?
Viac ako 4 milióny mladých ľudí, študentov a dospelých 
získajú skúsenosti a zručnosti počas štúdia, odbornej 
prípravy,  alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí 
prostredníctvom programu Erasmus+.

Program tiež podporí kooperácie viac ako 125.000 
inštitúcií a organizácií pri spolupráci s partnermi v iných 
krajinách v oblasti inovácií a modernizácie vzdelávacej 
praxe a práce s mládežou. Spoločne pomôžu zabezpečiť, 
aby mladí ľudia a dospelí získali zručnosti, ktoré potrebujú, 
aby uspeli v dnešnom svete.

Erasmus+ spája sedem existujúcich programov do 
jedného, čím je ľahšie dostupný. Účasť na programe je 
oveľa jednoduchšia aj vďaka zjednodušeným pravidlám. 

Prečo Erasmus+?
Európa musí vybaviť svojich občanov vzdelaním, 
zručnosťami a tvorivosťou, potrebnými v znalostnej 
spoločnosti. Svet sa mení rýchlo a vzdelávacie systémy je 
potrebné modernizovať a prispôsobiť ich novým metódam 
vyučovania a učenia sa, využívajúc nové existujúce 
možnosti. Vzdelávanie, odborná príprava a neformálne 
učenie sa mládeže sú kľúčom k tvorbe pracovných miest 
a zlepšeniu konkurencieschopnosti Európy. Práve preto 
Erasmus+ prispeje kľúčovým spôsobom ku zvládaniu 
týchto výziev.

Erasmus+ sprostredkuje 

14,7 miliardy eur počas siedmich rokov 
na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a 
športu v Európe.


