Bogatejša življenja
in širša obzorja

s programom EU za
izobraževanje, usposabljanje,
mladino in šport

Ocenjeni proračun programa Erasmus+ znaša

26,2 € milijarde ,
1

kar je skoraj dvakrat več v primerjavi s
predhodnim programom (2014–2020),
k tem sredstvom pa se prišteje še približno

Mobilnost Erasmus+ pozitivno vpliva na izobraževalni,
družbeni, osebni in poklicni razvoj, saj izboljšuje znanje,
spretnosti in naravnanost, povečuje zaposljivost, pomaga
pri pridobivanju samozavesti in neodvisnosti, spodbuja
radovednost, inovativnost in razumevanje drugih ter krepi
občutek pripadnosti Evropi.

2,2 € milijarde 30% proračunskih sredstev bo

iz instrumenta EU za zunanje sodelovanje2.

70% proračunskih
sredstev bo namenjenih
priložnostim za mobilnost

za vse po načelu vseživljenjskega učenja.

vloženih v projekte sodelovanja
in aktivnosti razvoja politik,

pri katerih organizacije pridobivajo izkušnje z mednarodnim
sodelovanjem, krepijo svoje zmogljivosti, uvajajo inovativne
pristope, si izmenjujejo dobre prakse in navezujejo stike. S
temi ukrepi bo imel program Erasmus+ pomembno vlogo pri
krepitvi odpornosti ter podpiranju okrevanja in inovacij na
področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.

Proračun programa Erasmus+ sestavljajo sredstva v višini
24,574 milijarde EUR v tekočih cenah iz novega večletnega
finančnega okvira (2021–2027) in dodatna sredstva v višini
1,7 milijarde EUR v cenah iz leta 2018.
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2
Instrument za sosedstvo ter razvojno in
mednarodno sodelovanje (NDICI) ter instrument za
predpristopno pomoč (IPA III).

Erasmus+

© iStock

© iStock

Erasmus+
2021-2027

Erasmus+ na kratko

Ponuja priložnosti za mobilnost in
sodelovanje v visokošolskem izobraževanju, poklicnem izobraževanju in
usposabljanju, izobraževanju odraslih
in šolskem izobraževanju (vključno s
predšolsko vzgojo in varstvom) ter za
mladinsko in športno osebje.
Velik poudarek namenja socialnemu vključevanju, zelenemu in
digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Zagotavlja naložbe v študijska področja, usmerjena v prihodnost, kot
so podnebne spremembe, digitalne
spretnosti, čista energija, umetna inteligenca in zdravstvene vede.
Podpira vodilne pobude, kot so Evropske univerze, centri poklicne odličnosti in DiscoverEU.
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Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega
izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje
in evropskega programa znanj in
spretnosti. Pomaga pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic, izvajanju strategije EU za mlade
za obdobje 2019–2027 in razvoju
evropske razsežnosti v športu.

S podpiranjem projektov množičnega športa spodbuja zdrav način
življenja.
Priložnosti za mobilnost in sodelovanje razširja onkraj Evrope.
Organizacijam zagotavlja sodelovanje, krepitev zmogljivosti, izmenjave,
mreženje in podporo politikam ter
omogoča reforme na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine
in športa.
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Namenjen je vsem. Za osebe z manj
priložnostmi je bolj vključujoč, za
male organizacije pa dostopnejši.

Vključevanje in raznolikost

Digitalni Erasmus+

Zeleni Erasmus+

Cilj novega programa je povečati kvalitativni učinek ukrepov programa in zagotavljati enake možnosti. V ta namen
bo program dosegal ljudi različnih starosti ter z različnimi kulturnimi, socialnimi in ekonomskimi ozadji. Osredotočen bo na osebe z manj priložnostmi,
vključno z invalidi, osebami z učnimi
težavami ali migrantskim ozadjem ter
tistimi, ki živijo na podeželskih in oddaljenih območjih.

Program bo v skladu s prednostnimi nalogami akcijskega načrta za digitalno
izobraževanje razvijal dostopno in visokokakovostno digitalno učenje, krepil
zmogljivost učiteljev, vodij usposabljanja, mladinskih delavcev in drugih za
uporabo digitalnih orodij in vsebin ter
preizkušal in spodbujal učenje na daljavo
in kombinirano učenje. Z ukrepi mobilnosti bo na voljo več priložnosti za pridobivanje in razvoj digitalnih spretnosti, in sicer prek pobud, kot je pobuda za prakse
„Digitalna priložnost“.

Program bo v skladu z evropskim zelenim dogovorom dajal zgled, tako da bo
udeležence spodbujal k uporabi prevoznih sredstev z manjšimi emisijami ogljika kot alternativ letenju. Financiranje iz
programa Erasmus+ bo usmerjeno tudi
v krepitev znanja in razumevanja trajnostnosti in podnebnih ukrepov, da bi
Evropejci in Evropejke pridobili vrhunske
kompetence v svetovnem merilu, potrebne za ustvarjanje trajnostnih družb,
načinov življenja in gospodarstev.

Program bo za udeležence in udeleženke v precejšnji meri digitaliziran in poenostavljen, zlasti s pobudo za evropsko
študentsko izkaznico in prenovljeno informacijsko arhitekturo za upravičence in
izvajalske organe.

Priložnosti za mobilnost
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Mobilnost učečih se in osebja je glavna aktivnost
programa Erasmus+. Med trajanjem programa naj bi
se aktivnosti mobilnosti v tujini udeležilo približno
10 milijonov posameznikov – študentov, dijakov in
drugih učečih se oseb, profesorjev, učiteljev in vodij
usposabljanja na vseh področjih. Prek edinstvene izkušnje
življenja, študija, usposabljanja ali potovanja v tujini
udeleženci in udeleženke pridobijo samozavest in mehke
veščine, odkrivajo različne kulture in gradijo mreže
medosebnih in poklicnih odnosov z ljudmi iz drugih držav.
To spodbuja njihovo zaposljivost in aktivno udeležbo
v družbi ter prispeva k večji socialni vključenosti in
okrepljeni evropski identiteti.
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S prilagodljivejšo obliko in trajanjem mobilnosti bodo
imeli visokošolski študenti in študentke še več priložnosti
za študij ali prakso v Evropi in drugod po svetu. Pri
tem jim bo na vsakem koraku pomagala nova mobilna
aplikacija Erasmus+.

Novo
● V visokošolskem izobraževanju bodo kombinirani intenzivni

● Za spodbujanje udeležbe v demokratičnem življenju

programi združevali spletno učenje in skupinsko delo s
kratkotrajno fizično mobilnostjo v tujini.

bo program podpiral lokalne in transnacionalne pobude,
ki jih vodijo mladi in izvajajo neformalne skupine mladih
ali mladinske organizacije, da bi se prek aktivnosti
udejstvovanja mladih vključili v civilno družbo in se naučili
sodelovati v njej.

● Novi program dijakom in dijakinjam poklicnega usposabljanja

zagotavlja dvakrat več priložnosti za kratkotrajno učno
mobilnost in dolgotrajno mobilnost („ErasmusPro“) ter odpira
te priložnosti državam zunaj Evrope.
● Program Erasmus+ bo financiral tudi kratkotrajno in

dolgotrajno učno mobilnost učencev in učenk, in sicer s
priložnostmi za izkušnjo v tujini tako za posameznike kot za
celotne razrede.
● Program bo podpiral tudi mobilnost učečih se odraslih. Po-

nujal bo prilagojene priložnosti za usposabljanje in izobraževanje odraslih s potrebami po osebnem razvoju ali znatnem
izboljšanju ključnih kompetenc.

● Po uspešni pilotni fazi bo pobuda DiscoverEU sestavni

del mladinskega sklopa Erasmus+. 18-letniki bodo dobili
priložnost potovati po Evropi do enega meseca, po možnosti
z vlakom. Prek pobude DiscoverEU mladi Evropejci in
Evropejke navezujejo stike ter odkrivajo bogato evropsko
kulturno dediščino. Ob tem pridobivajo ključne kompetence
in življenjske veščine ter trajnostne potovalne navade.
● Aktivnosti mobilnosti bodo dopolnjene s priložnostmi za

učenje jezikov prek orodja Erasmus+ za spletno jezikovno
podporo ali drugih oblik jezikovne podpore.

Projekti sodelovanja
Erasmus+ bo povečal podporo za projekte, ki spodbujajo
sodelovanje in izmenjavo praks ter ključnim akterjem
omogočajo boljšo uporabo novih tehnologij, razvoj
inovativnih metod poučevanja, usposabljanja in učenja,
spodbujanje neformalnega učenja ter razvoj skupnih
orodij in aktivnosti.

● S pomočjo novih manjših partnerstev bo program lahko ko-

ristil širšemu krogu deležnikov. Nizki zneski nepovratnih
sredstev, kratkotrajnost in enostavne zahteve lahko omogočijo sodelovanje novih udeležencev in malih organizacij.
● Polno izvajanje pobude Evropske univerze bo omogočilo

poglobljeno in sistemsko sodelovanje med visokošolskimi institucijami ter s tem večjo kakovost in konkurenčnost evropskega visokošolskega izobraževanja.
● Z novih programom bodo platforme centrov poklicne odlič-

Projekti pobude Evropska mladina skupaj
bodo podpirali razvoj bolj transnacionalnega
strukturiranega sodelovanja – spletnega in
nespletnega – med različnimi mladinskimi
organizacijami, katerega cilj je vzpostavitev
ali okrepitev partnerstev, osredotočenih
na solidarnost in vključujočo demokratično
udeležbo vseh.

● Skupni magistrski študij Erasmus Mundus bo imel nove zna-

● Za krepitev inovativnosti, ustvarjalnosti in udeležbe bo novi

program spodbujal v prihodnost usmerjena partnerstva, tj.
obsežne projekte, katerih cilj je opredeliti, razviti, testirati in/ali
oceniti inovativne pristope, ki se lahko vključijo v splošno uporabo in tako izboljšajo sisteme izobraževanja in usposabljanja.
● Krepitev zmogljivosti z institucijami v partnerskih državah

po svetu na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter športa bo dopolnjevala že obstoječe aktivnosti
krepitve zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja in mladine.
● Športna razsežnost programa se bo okrepila s spodbujanjem

sodelovalnih partnerstev in neprofitnih športnih prireditev za
ozaveščanje o vlogi športa na različnih področjih, kot so socialno vključevanje, enake možnosti in telesne dejavnosti za
krepitev zdravja.
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nosti v celoti vzpostavljene. Zagotavljale bodo visokokakovostne poklicne spretnosti, podpirale podjetništvo ter spodbujale vključevanje in inovacije.

Program zagotavlja podporo razvoju politik
in sodelovanju na ravni EU, s čimer prispeva
k nacionalnim reformam in posodabljanju
na področju izobraževanja, usposabljanja,
mladine in športa. Ti cilji se med drugim
uresničujejo z vzajemnim učenjem in
izmenjavami, analitičnim delom, anketami,
študijami in sodelovanjem z drugimi
mednarodnimi organizacijami.

znanje ter učiteljem in vodjem usposabljanja omogočale usposabljanje, tudi o spletnem učenju in učenju na daljavo, ter zagotavljale vključevanje udeležencev z manj
priložnostmi.
čilnosti ter bo k sodelovanju spodbujal visokošolske institucije partnerskih držav in ponujal edinstvene priložnosti za
študentsko mobilnost v Evropi in zunaj nje.

Novo

Podpora razvoju
politik in
sodelovanju

● Učiteljske akademije Erasmus bodo združevale strokovno

Ukrepi Jean Monnet
Ukrepi pobude Jean Monnet bodo še naprej pomembno
prispevali k razmisleku o evropskem povezovanju s
krepitvijo znanja in ozaveščenosti o zadevah EU. Novi
program zagotavlja več priložnosti za poučevanje, učenje in razpravo o EU.

Novo

Pobuda Jean Monnet za šole bo ukrepe z
univerz razširila na šole in druge institucije za
izobraževanje in usposabljanje.

Več informacij
Več informacij o vseh priložnostih, ki jih ponuja program, boste našli na spletišču
Erasmus+, več o financiranih projektih pa na platformi Erasmus+ za rezultate.
Program upravljajo in izvajajo Evropska komisija, nacionalne agencije ter Izvajalska
agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.
Svojo izkušnjo Erasmus+ začnite na naslednjih platformah :

Platforma eTwinning za šolske učitelje in osebje.
School Education Gateway za učitelje, oblikovalce politik in raziskovalce
na področju izobraževanja.
Platforma EPALE za zaposlene v izobraževanju odraslih.
Evropski mladinski portal in Youthpass
za mlade in mladinske organizacije.

Spremljajte nas na
družbenih medijih
@EUErasmusPlusProgramme

@European_Youth_EU

@EUErasmusPlus
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