ERASMUS –SZANSA DLA EDUKACJI
W krajach Unii Europejskiej Program Erasmus został uruchomiony w 1987 r. Jego celem
było podnoszenie poziomu kształcenia, wzmacnianie jego europejskiego wymiaru
w szkołach wyŜszych. Z programu mogli korzystać studenci, kadra akademicka
i administracyjna. Od 2014 roku program Erasmus zmienił się, w jego ramach znalazły się
programy, które dotyczą takŜe młodszych uczniów. Nowy Erasmus+ wszedł w Ŝycie
1 stycznia 2014 r. i zastąpił programy „Uczenie się przez całe Ŝycie”, akcję Jean Monnet,
program „MłodzieŜ w działaniu”, pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).
Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą
równieŜ inicjatywy związane ze sportem.
Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, do 2020 roku. BudŜet całego
programu to kwota 14.7 mld EUR, co oznacza, Ŝe jest to aŜ 40% wzrost w stosunku do
poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji.
Z moŜliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – uczniów,
studentów i dorosłych. Program pozwoli zdobywać doświadczenie zawodowe, studiując
szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. 102 mln EUR zostało przeznaczone na
działanie programu w Polsce.
Nadzór nad programem Erasmus+ sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Funkcję
Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z
siedzibą w Warszawie. Więcej o programie: www.erasmusplus.org.pl
W Polsce największym zainteresowaniem wśród zagranicznych studentów cieszy się
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wrocławski. Wśród
absolwentów z doświadczeniem międzynarodowym bezrobocie zmniejsza się o połowę.
Pracodawcy
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pracownikom
z
międzynarodowym doświadczeniem. Wśród większości młodych osób studiujących lub
odbywających staŜ za granicą nie ma obaw przed załoŜeniem własnej firmy. Zdobyte
doświadczenie wzmacnia wiarę w siebie, pozwala zwiększać kluczowe umiejętności, uczy
samodzielności i odpowiedzialności. Dzięki większej liczbie potencjalnych beneficjentów,
teraz nie tylko studenci mają moŜliwość poszerzania własnych umiejętności. Erasmus+
pozwala uczyć, nauczać oraz zdobywać nowe doświadczenia uczniom, studentom,
nauczycielom, kadrze zarządzającej oświatą.

Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno. Projekt
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji
publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013-2017.

