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Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și

sportului pentru perioada 2021-2027.

Educația, formarea, tineretul și sportul sunt domenii-cheie care sprijină

cetățenii în dezvoltarea lor personală și profesională.

Educația și formarea de înaltă calitate, favorabile incluziunii, precum și

învățarea informală și nonformală conferă, în ultimă instanță, tinerilor și

participanților de toate vârstele calificările și competențele necesare pentru

participarea lor semnificativă la societatea democratică, pentru înțelegerea

interculturală și pentru tranziția de succes pe piața muncii.

Erasmus+ își consolidează eforturile în vederea multiplicării oportunităților

oferite unui număr mai mare de participanți și unei varietăți mai mari de

organizații, axându-se pe impactul său calitativ și contribuind la crearea unor

societăți mai favorabile incluziunii și cu un nivel mai mare de coeziune, mai

ecologice și mai pregătite din punct de vedere digital.

INFORMAȚII GENERALE



 După cum ne-a demonstrat pandemia de COVID-19,

accesul la educație se dovedește a fi, mai mult ca niciodată,

esențial pentru asigurarea unei redresări rapide, promovând

în același timp egalitatea de șanse pentru toți.

 Ca parte a acestui proces de redresare, programul Erasmus+

își duce dimensiunea favorabilă incluziunii către un nou

orizont, sprijinind oportunități pentru dezvoltarea

personală, socio-educativă și profesională a cetățenilor din

Europa și din afara acesteia, astfel încât nimeni să nu fie

lăsat în urmă.



• De asemenea, dezvoltarea competențelor digitale și a aptitudinilor și

competențelor în domenii orientate spre viitor, cum ar fi combaterea

schimbărilor climatice, energia curată, inteligența artificială, robotica,

analiza volumelor mari de date etc., este esențială pentru creșterea

economică durabilă și coeziunea Europei în viitor.

• Programul poate aduce o contribuție semnificativă, stimulând inovarea și

reducând deficitul Europei în materie de cunoștințe, aptitudini și competențe.

Întreprinderile europene trebuie să devină mai competitive prin talent și

inovare. Investiția în cunoștințe, aptitudini și competențe va fi benefică

pentru cetățeni, instituții, organizații și pentru societate în ansamblu,

contribuind la o creștere economică durabilă și la asigurarea echității, a

prosperității și a incluziunii sociale în Europa și în afara acesteia.



OBIECTIVUL GENERAL:

Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin învățarea pe tot

parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a

persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării,

tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la

o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la

coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității

europene și a cetățeniei active.



OBIECTIVE SPECIFICE:

Programul are următoarele obiective specifice:

să promoveze mobilitatea persoanelor și a grupurilor în scopul învățării,

precum și cooperarea, calitatea, incluziunea și echitatea, excelența, creativitatea

și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul educației și

formării;

să promoveze mobilitatea în scopul învățării nonformale și informale,

participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea,

creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul

tineretului;

să promoveze mobilitatea personalului din domeniul sportului în scopul

învățării, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și

inovarea la nivelul organizațiilor sportive și al politicilor din domeniul sportului.



1. Incluziune si diversitate

 Dizabilitățile

 Problemele de sănătate

 Barierele legate de sistemele de educație

 Diferențele culturale

 Bariere sociale

 Bariere economice

 Bariere legate de discriminare

 Barierele geografice

PRIORITĂȚILE PROGRAMULUI ERASMUS+



1. Incluziune și diversitate

2. Transformarea digitală

3. Mediul și combaterea schimbărilor climatice

4. Participarea la viața democratică, valorile comune și angajamentul civic

PRIORITĂȚILE PROGRAMULUI ERASMUS+



Vă mulțumim pentru 

atenție!


