VIZITE DE STUDIU

Vizite de studiu pentru factorii de decizie din domeniul educatiei
Obiective
•

•
•
•
•
•

Facilitarea schimbului de informatii si de experienta intre factorii de decizie si specialistii din
domeniul educational pentru interesele comune ale tarilor participante, in special in domeniile
educatiei pre-primare, primare, generale, tehnice si vocationale secundare (in unele cazuri - in
functie de temele de studiu alese - si in domeniul educatiei superioare)
Sprijinirea participantilor in cunoasterea masurilor deja adoptate in domeniul educatiei la
nivel european
Furnizarea informatiilor de ultima ora legate de educatia in Europa
Oferirea oportunitatii de a incuraja, initia sau sprijini activitati legate de alte actiuni din
Programul de invatare pe tot parcursul vietii
Incurajarea participantilor in scopul constentizarii rolului pe care trebuie sa-l joace si ca
initiatori sau persoane resursa, dandu-le oportunitatea sa stabileasca numeroase contacte in
timpul vizitei lor de studiu
Acordarea unei atentii deosebite temelor care fac referire la procesul Lisabona.

Vizite de studiu pentru factorii de decizie din domeniul formarii
profesionale
Obiective si descrierea actiunii
•
•

asigurarea unui forum de discutii, schimb si invatare reciproca a temelor de interes general la
nivel european;
realizarea a trei obiective generale:
o sa permita participantilor sa-si amelioreze intelegerea aspectelor specifice ale politicii
de formare profesionala si a temelor de interes comun din tarile lor;
o sa genereze un schimb continuu de sfaturi, idei si informatii intre toti participantii in
program, incluzand atat vizitatorii, cat si gazdele;
o imbunatatirea fluxului de informatii dintre Statele Membre si la nivel comunitar.

Cine poate candida
•

•

pentru vizitele de studiu destinate specialistilor din domeniul educatiei:
o directori ai institutiilor de invatamant preuniversitar;
o inspectori din domeniul educatiei din Inspectoratele Scolare Judetene;
o directori ai Caselor Corpului Didactic;
o inspectori si directori din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului etc.
pentru vizitele de studiu destinate factorilor de decizie din domeniul fomarii
profesionale:
o
o
o

reprezentanti ai autoritatilor publice locale, regionale sau nationale;
directori ai organizatiilor de formare profesionala, centre de orientare
profesionala sau centre de validare sau acreditare;
sefi de departamente de formare profesionala;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

inspectori din domeniul formarii profesionale din Inspectoratele Scolare
Judetene si din MEdCT;
reprezentanti ai retelelor si asociatiilor de formare profesionala;
consilieri pedagogici;
reprezentanti ai serviciilor educationale, oficiilor/agentiilor de ocupare a
fortei de munca si centrelor de orientare profesionala;
manageri de resurse umane;
manageri de formare profesionala din companii;
reprezentanti ai camerelor de comert si industrie;
reprezentanti ai patronatelor;
reprezentanti ai sindicatelor;
patroni sau manageri de intreprinderi mici si mijlocii;
cercetatori etc.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un candidat sunt urmatoarele:
•
•

•

sa faca parte din categoriile de participanti vizate de program
sa cunoasca foarte bine limba de lucru propusa de tara gazda pentru desfasurarea temei
alesesa se informeze si sa cunoasca propriul sistem de educatie pe care sa il poata prezenta
celorlalti participanti la vizitasa pregateasca si sa prezinte celorlalti participanti aspecte
semnificative din activitatea sa si a institutiei pe care o reprezinta, in corelatie cu tema vizitei
sa participe activ la intocmirea raportului pe care fiecare grup participant la o vizita de studiu
il elaboreaza.

In Romania, pentru ca beneficiarii vizitelor de studiu sa fie in numar cat mai mare, nu se accepta decat
o singura participare la aceasta actiune odata la doi ani, exceptie facand organizatorii de vizite de
studiu (fostul Arion) in tara noastra, care au dreptul de a candida pentru a doua oara la o vizita de
studiu.

Documente si formulare gasiti la adresa: http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=120&d=54&menu=116

