Razpis za organizacijo študijskega obiska v okviru programa
Vseživljenjsko učenje za obdobje september 2013 - junij 2014
ORGANIZACIJA ŠTUDIJSKIH OBISKOV ZA NOSILCE
ODLOČANJA V IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU

1.

Predstavitev

Študijski obiski so namenjeni osebam, ki so odgovorne za razvoj politik izobraževanja in
poklicnega usposabljanja na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni ter ostalim strokovnjakom
na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja. So ena ključnih aktivnosti prečnega
programa, katerega cilj je podpirati razvoj politik in sodelovanje na evropski ravni na
področju vseživljenjskega učenja (Program Vseživljenjsko učenje – VŽU).
V prejšnji generaciji evropskih programov izobraževanja in usposabljanja, ki se je končala z
letom 2006, so bili študijski obiski razdeljeni med študijske obiske s področja splošnega
izobraževanja (ARION) in študijske obiske s področja poklicnega izobraževanja in
usposabljanja (CEDEFOP študijski obiski). Od leta 2007 dalje pa so le-ti v programu VŽU
združeni pod skupnim imenom ŠTUDIJSKI OBISKI.
Študijski obiski so namenjeni:
 spodbujanju evropskega sodelovanja na področjih, ki pokrivajo dva ali več področnih
podprogramov;
 pospeševanju kakovosti in preglednosti sistemov izobraževanja in usposabljanja držav
članic.
Organizirajo jih lahko posamezne lokalne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja
oz. usposabljanja. Trajajo od 3 do 5 dni in se odvijajo v majhnih skupinah od 10 do 15
udeležencev iz različnih držav. Za udeležence predstavljajo študijski obiski priložnost za
informacije in diskusije, prav tako so obiski zelo koristni za izmenjavo izkušenj in promocijo
znanja o ekonomsko-socialnem in političnem kontekstu, v katerem se odvijajo. Glavni namen
obiskov je promocija medsebojnega razumevanja sistemov izobraževanja ter izmenjava
izkušenj in dobrih praks. Vsi študijski obiski bodo konec januarja 2013 objavljeni v skupnem
katalogu, ki bo objavljen tudi na spletni strani CEDEFOP-a (povezava na
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/)
Evropska komisija zagotavlja finančno pomoč izbranim kandidatom za udeležbo na
organiziranih študijskih obiskih, Nacionalna agencija pa instituciji organizatorki sofinancira
stroške, ki nastanejo z organizacijo obiska.
2. Razpis za organizacijo študijskega obiska v obdobju
september 2013 - junij 2014 (rok oddaje prijave: 1. OKTOBER 2012)
Vse organizacije, ki želijo prijaviti organizacijo študijskega obiska, morajo prebrati navodila
v prijavnici, ki je na voljo na naši spletni strani http://www.cmepius.si/razpisi/so12.aspx.

Organizacije lahko organizirajo študijski obisk treh tipov in sicer:
 študijski obisk s področja splošnega izobraževanja,
 študijski obisk s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
 študijski obisk, ki ima vsebino s področja splošnega izobraževanja in tudi s področja
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s poudarkom na vseživljenjskem učenju.
Študijski obisk mora pokrivati eno izmed petih tematskih področij, določenih v prilogi
prijavnice Tematske kategorije, kjer najdete tudi njihov natančni opis. Tematske kategorije
zajemajo: spodbujanje sodelovanja med področji izobraževanja, usposabljanja in dela;
podpora začetnemu in stalnemu usposabljanju učiteljev,strokovnjakov in drugih managerjev s
področja izobraževanja in usposabljanja; spodbujanje pridobivanja ključnih kompetenc v
celotnem sistemu izobraževanja in usposabljanja; spodbujanje socialne vključenosti in
enakosti spolov v izobraževanju in usposabljanju, vključno z integracijo priseljencev; razvoj
strategij za vseživljenjsko učenje in mobilnost. Študijski obiski bodo na podlagi izbranih tem
združeni v skupine ter objavljeni v skupnem katalogu.
Organizacije prijavijo študijski obisk, ki bo organiziran v šolskem letu 2013/2014.
3. Način prijave
Vsi, ki želijo prijaviti organizacijo študijskega obiska, morajo izpolniti:

prijavnico, ki je dosegljiva na spletni strani CMEPIUS-a:
http://www.cmepius.si/razpisi/so12.aspx
(pod rubriko VŽU 2012),
Na prijavnici mora biti:
 žig organizacije in
 podpis odgovorne osebe.
Ob prijavi je potrebno oddati en original in eno kopijo. Original prijavnice in njena kopija
morajo biti oddane:
 po pošti in
 po elektronski pošti na naslov: studijski.obisk@cmepius.si
PRIJAVA MORA BITI ODDANA PO NAVADNI POŠTI IN PO ELEKTRONSKI POŠTI!

Prijavitelji morajo oddati prijavnico najkasneje do 1. oktobra 2012 (velja poštni žig do 23:59
ure na dan razpisnega roka) na naslov:
CMEPIUS
Organizacija Študijski obiski - razpis
Ob železnici 16
1000 Ljubljana

Pri izpolnjevanju prijav bodite pozorni predvsem na:
 Opis študijskega obiska naj bo napisan jasno, kratko in jedrnato.
 Pri pisanju prijavnice se mora prijavitelj držati pravil, ki so zapisana v
prijavnici. Del razpisne dokumentacije je dokument z razlago tematskih
področij: Tematske kategorije




Vsi deli prijavnice razen zadnjega morajo biti izpolnjeni v tujem jeziku
in sicer v delovnem jeziku študijskega obiska. Zadnji del prijavnice
(kratek opis študijskega obiska) mora biti napisan v slovenskem jeziku.
Obisk mora biti organiziran med septembrom 2013 in junijem 2014

Dodatne informacije:
CMEPIUS
Ob železnici 16
1000 Ljubljana
Tel.: 01 620-94-53
Fax.: 01 620-94-51
e-pošta: urska.slapsak@cmepius.si

