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Erasmus+ voi muuttaa elämäsi ja urasi.

Mistä saan lisätietoja?
ec.europa.eu/erasmus-plus

Miten voin osallistua?
Ota yhteyttä oman maasi kansalliseen   
Erasmus+ -toimistoon tai toimeenpanovirastoon   
(EACEA) Brysselissä.

ec.europa.eu/erasmus-plus/na

Osallistu keskusteluun Twitterissä: 
#ErasmusPlus

Erasmus+ tukee:

   opiskelua, harjoittelua, työkokemuksen hankkimista 
tai vapaaehtoispalvelua ulkomailla.

   koulutus- ja nuorisoalan työntekijöiden opetustyötä 
tai kouluttautumista ulkomailla.

  digitaalisen koulutuksen kehittämistä ja tieto- ja  
 viestintätekniikan käyttöä.

   kieltenopiskelua.

   osaamisen tunnustamista, mukaan lukien virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella   
hankittu osaaminen.

   oppilaitosten ja nuorisoalan toimijoiden 
kansainvälisiä strategisia kumppanuushankkeita 
omalla sektorilla tai muiden kohderyhmien kanssa 
tavoitteena laadun ja innovaatioiden edistäminen.

   tietoyhteenliittymiä ja alakohtaisia 
osaamisyhteenliittymiä, jotka pienentävät 
osaamisvajetta ja edistävät yrittäjyyttä kehittämällä 
opetussuunnitelmia ja tutkintoja yhteistyössä 
työelämän ja koulutuksen välillä. 

   lainatakuujärjestelmää, jolla rahoitetaan ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittamista toisessa maassa

  Euroopan integraatiota koskevaa opetusta   
 ja tutkimusta.

   vaihtoja, yhteistyötä ja kapasiteetin vahvistamista 
korkeakoulutuksessa ja    
nuorisoalalla maailmanlaajuisesti.

   hankkeita, jotka edistävät pedagogisia innovaatioita 
ja uutta kartoittavia hankkeita, jotka kehittävät 
kansallisia käytäntöjä.

   hyvää hallintotapaa urheilumaailmassa ja liikunta-
alan aloitteita, joilla ehkäistään sopupelejä, dopingia, 
väkivaltaa, rasismia ja suvaitsemattomuutta erityisesti 
ruohonjuuritason toiminnassa.
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Ketkä hyötyvät ohjelmasta?
Yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista saa 
Erasmus+ -ohjelman kautta kokemusta ja uusia 
taitoja opiskelemalla, harjoittelemalla tai toimimalla 
vapaaehtoisena ulkomailla.

Lisäksi ohjelma tukee yli 125 000 oppilaitoksen 
ja organisaation yhteistyötä kansainvälisten 
kumppanien kanssa opetuskäytäntöjen ja 
nuorisotyön uudistamiseksi. Näin varmistetaan, 
että niin nuoret kuin aikuiset saavat nykypäivän 
maailmassa tarvittavat taidot.

Erasmus+ korvaa seitsemän erillistä ohjelmaa, joten 
osallistuminen on helpompaa. Uusien sääntöjen 
ansiosta myös hakeminen on helpompaa kuin 
koskaan ennen.

Miksi Erasmus+?
Euroopan on varmistettava, että sen kansalaisilla 
on tietoyhteiskunnassa tarvittava koulutus, 
taidot ja luovuus. Maailma muuttuu nopeasti, ja 
koulutusjärjestelmien on uudistuttava. Meidän on 
hyödynnettävä uusia opetus- ja oppimistapoja sekä 
tartuttava uusiin mahdollisuuksiin. Koulutus ja nuorten 
epävirallinen oppiminen ovat keskeisiä edellytyksiä 
työpaikkojen luomiselle ja Euroopan kilpailukyvyn 
parantamiselle. Siksi Erasmus+.

Erasmus+ tarjoaa 
14,7 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana 
koulutuksen, nuorison ja urheilun     
tukemiseen Euroopassa.


