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 Pristojnost držav članic, obenem pa… 

 … pomen sodelovanja, izmenjave, koordinacije, dialoga, mobilnosti 

 Politike, ki skušajo podpirati sodelovanje in ponujati možnosti 

 Programi, ki financirajo priložnosti za posameznike, organizacije, sisteme 

 Uspeh prejšnjih programov, integracija za še boljše učinke 

 Odgovor na izzive današnjega časa… 

 … vse do leta 2020 (proračunski okvir 2014 – 2020) 

 

 

 

Zakaj se EU ukvarja s temi področji? 
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• Cilji Evrope 2020: 
 vsaj 40 % posameznikov, starih med 30 in 34 let, z zaključeno terciarno ali 

enakovredno izobrazbo (trenutno 32%) 

 šolski osip na ravni pod 10 % (trenutno 14%)  

• Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in 
usposabljanju 

• Prenovljeni okvir za evropsko sodelovanje na področju 
mladine  

• Evropska razsežnost v športu / Delovni načrt Unije na 
področju športa 

• Močna mednarodna dimenzija, posebej v visokošolskem 
izobraževanju ter na področju mladine 

Povezava s političnimi cilji 
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• Novi izzivi 

 Gospodarska kriza in visoka brezposelnost mladih 

 Prosta delovna mesta in sočasno pomanjkanje veščin  

 Naraščajoče potrebe po visokokvalificiranih delovnih mestih 

 Globalna bitka za talent: internacionalizacija izobraževanja 

 Širitev oblik učenja ter potencial IKT 

 Komplementarnost formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja 

 Potrebe po boljši dostopnosti športa za vse 

 

 

 

Čemu nov pristop? 
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 Boljšo povezavo s politikami 

 Več sinergij med formalnim, neformalnim in priložnostnim 
učenjem 

 Več medsektorskih partnerstev in sodelovanja s svetom 
zaposlovanja 

 Bolj enostavno izvajanje programa 

 Večji poudarek na dodani vrednosti EU 

 

 

 

 

Kaj omogoča Erasmus+ 
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Učna mobilnost 
posameznikov (KU1) 

Mobilnost osebja, 
posebej učiteljev, 
profesorjev, vodij šol ter 
mladinskih delavcev 

Mobilnost študentov, 
vajencev in dijakov 

 Jamstvena shema za 
študentska posojila 

 Skupne diplome 

Mobilnost v visokem 
šolstvu  tudi izven EU 

 Prostovoljstvo in 
mladinske izmenjave 

Sodelovanje za inovacije in 
izmenjavo dobrih praks (KU2) 

 Strateška partnerstva med org. 
za izobraževanje/usposabljanje ali 
mladinskimi org. ter drugimi 
sektorji 

 

 Partnerstva s svetom dela: 
Koalicije znanja, Koalicije 
sektorskih spretnosti 

 

  IT-platforme, tudi e-Twinning 

 

  Sodelovanje s tretjimi državami 
in poudarek na sosednjih državah 

Podpora za reformo 
politik (KU3) 

 Odprta metoda 
koordinacije 

 Nove pobude 

 EU orodja za 
preglednost in 
priznavanje 

 Širitev in uporaba 
rezultatov 

 Dialog z 
zainteresiranimi stranmi, 
tretjimi državami in 
mednarodnimi 
organizacijami 

Trije ključni ukrepi 
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• Enotni program 

 Celostno pokriva vsa področja izobraževanja, usposabljanja in 
mladine, ter dodaja šport 

 Združuje sedem prejšnjih programov v enoten in skladen okvir 

 Usmerjen v boljši sistemski učinek 

 Spodbuja sodelovanje med področji 

 

 

 

 

 

Integracija 
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• Poenostavitve 

 Manj razpisov in manjše število ukrepov 

 Bolj uporabniku prijazen program 

 Poenostavljeno upravljanje financ: večja raba stroškov na 
enoto 

• Precejšnje povečanje proračuna 

 40% dvig, v korist vseh sektorjev 

 Dodatno financiranje preko instrumentov zunanje politike za 
mednarodno dimenzijo visokega šolstva 

 

 

 

 

 

 

Poenostavitve, več sredstev 
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Priložnosti za posameznike 

 2 milijona visokošolskih študentov bo študiralo ali se usposabljalo na tujem 

 

 650 000 študentov, vajencev in dijakov v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju bo del učne poti ali usposabljanja preživelo na tujem 

 

 200 000 magistrskih študentov bo lahko uporabilo novo jamstveno shemo 
za posojila ali pridobilo preko 25 000 štipendij za skupni magistrski študij 

 

 500 000 mladih bo opravljalo prostovoljno delo na tujem in sodelovalo v 
mladinskih izmenjavah 

 

 800 000 profesorjev, učiteljev, trenerjev, osebja in mladinskih 
delavcev bo učilo ali se usposabljalo na tujem 
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Priložnosti za inovativne projekte in izmenjavo dobrih praks 

 

 125 000 institucij/organizacij bo skozi 25 000 strateških 
partnerstev izvajalo skupne pobude, spodbujalo izmenjavo 
izkušenj ter znanja ter sodelovalo s svetom dela 

 

 

 Skoraj 300 Koalicij znanja in Koalicij sektorskih spretnosti 
bo privabilo k sodelovanju 3500 izobraževalnih institucij ter 
podjetij 

 

 

 Preko 200 000 učiteljev bo sodelovalo preko spleta in preko 
100.000 šol bo vključenih v eTwinning 
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Za več informacij: 
http://ec.europa.eu/erasmus-plus 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm

