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Izobraževanje in kultura

Mladina

Imate ideje za mladinski projekt? 
Želite biti prostovoljec?

Program Mladina (4) je osredotočen na mobilnost, medkulturno
učenje in neformalno izobraževanje. Mladim med 15. in 25.
letom ponuja številne priložnosti, da razširijo svoje obzorje.

Evropska prostovoljna služba (EVS) nudi pomoč mladim v starosti
od 18 do 25 let, ki želijo opravljati prostovoljno delo v tujini za
čas do 12 mesecev. Poleg tega program Mladina podpira
izmenjave skupin, lokalne mladinske projekte evropske 
razsežnosti, programe usposabljanja za mladinske vodje in
povezovanje v mrežo med mladinskimi organizacijami ter
spodbuja razširjanje najboljše prakse.

Sredozemske partnerske države sodelujejo v okviru programa
Mladina EURO-MED. Program Mladina podpira tudi
dejavnosti mednarodnega sodelovanja z drugimi partnerskimi
državami v jugovzhodni Evropi, vzhodni Evropi in na Kavkazu,
kot tudi v Latinski Ameriki.

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/youth/

(4) Sodelujoče države so države EU-25, Bolgarija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška,
Romunija in Turčija, kot tudi sredozemske in druge partnerske države. Prosimo,
da se za dodatne informacije obrnete na nacionalno agencijo programa
Mladina v vaši državi.

Šport

Ste strasten športnik?

Leto 2004 je dobilo naziv Evropsko leto izobraževanja skozi
šport (EYES 2004), kar je izražalo družbene vrednote športa.
Z uporabo športnih vrednot pri izobraževanju in integraciji ter
spodbujanjem prostovoljnega dela v športu je bil program
EYES opazen na najprestižnejših športnih prireditvah v tem
letu, vključno z nogometnim evropskim prvenstvom Euro 2004
na Portugalskem in olimpijskimi igrami v Atenah.

Do ratifikacije Ustavne pogodbe, ki bo uvedla nove odgovornosti
EU na področju športa, šport ostaja pristojnost posameznih
držav članic. Kljub temu številna pravila, politike in programi EU
že vplivajo na svet športa oz. so zanj zanimivi. Šport, na primer,
je pomemben pri evropskem prostovoljnem delu, vključevanju v
družbo, strpnosti in pošteni igri.

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/sport/index_en.html

Večjezičnost

Se želite naučiti jezika za delo? 
Želite potovati samozavestno?

Učenje jezika je pomemben del našega izobraževanja in pro-
gramov usposabljanja mladine ter del identitete in kulture ljudi.
Učenje jezikov odpira vrata boljši poklicni poti ter priložnostim
za življenje, delo ali študij v tujini – celo temu, da bi od počitnic
odnesli kar največ.

Večjezičnost je za vsakogar, ne glede na njegovo starost ali
predhodno znanje. Cilj EU je, da bi vsakdo poleg svojega
naposled govoril še dva druga jezika Skupnosti.

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages_en.html

Osrednja knjižnica
Osrednja knjižnica Komisije EU je odprta za javnost.
Knjižnica, v kateri so spravljene obsežne zbirke 
o evropski integraciji, ima sedež v srcu bruseljske
evropske četrti in podružnico v Luxembourgu.

ZA VEČ INFORMACIJ ALI ZA ORGANIZACIJO OBISKA SI OGLEJTE:
http://europa.eu.int/comm/libraries/centrallibrary/index_en.htm

Aktivno evropsko državljanstvo

Želite priti bliže in sodelovati?

EU si prizadeva okrepiti obstoječe povezave med populacijami
držav članic, tesneje povezati državljane, jih spodbujati k dejav-
nejšemu sodelovanju v procesu evropskega združevanja in
izboljšati njihovo poznavanje drugih evropskih držav.

EU, ki oblikuje vezi z evropskimi državljani, podpira združenja,
nevladne organizacije in sindikate pri spodbujanju razprav o
evropskih idejah in vprašanjih.

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/
index_en.htm

S podporo izmenjav, konferenc o evropskih temah in izobraže-
valnih seminarjev za organizatorje pobratenja mest dejavnost
pobratenja mest nudi priložnost za tesnejše povezovanje ljudi 
iz različnih evropskih mest in občin.

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/index_en.html

Želite obiskati Evropsko komisijo?

Pridite v Bruselj in pri službi Evropske komisije „Obiski“ izvedite
več o Evropski uniji.

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/dgs.education_culture/visites/index_en.htm

Želite pripravništvo pri Komisiji?

Evropska Komisija organizira program pripravništva za
univerzitetne diplomante. Petmesečna pripravništva, ki so
dostopna kandidatom vseh narodnosti EU, potekajo vsako
leto od 1. marca in 1. oktobra, pri čemer je ob vsakem
sprejemu na voljo 600 mest.

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/stages/index_en.htm



Trdno verjamem, da se mora

Evropska unija ukvarjati z državljanom,

da bi si zagotovila prihodnost.

Dejavnosti, ki se izvajajo na področjih

izobraževanja, usposabljanja,

mladine, večjezičnosti, kulture in

aktivnega državljanstva, državljane

neposredno zadevajo in občutno

vplivajo na njihova življenja.

Ta brošura nudi kratek pregled 
izobraževalnih in kulturnih 
programov EU do leta 2006.

“

”
Socrates

Želite študirati ali poučevati v tujini? 
Se učiti drugega jezika? Ponovno začenjate študij?

Socrates (1) je program EU, namenjen izboljšanju kakovosti
evropskega izobraževanja. Z olajševanjem dostopa do izobra-
ževanja in spodbujanjem mobilnosti spodbuja vseživljenjsko
učenje. Socrates poleg tega podpira vrsto dejavnosti,
vključno z zbiranjem podatkov, analizami, obiski, seminarji,
izmenjavami strokovnjakov in pilotnimi projekti.

Kakšne možnosti ponuja Socrates?

1. Comenius je namenjen šolskemu izobraževanju in vklju-
čuje učence, učitelje, druge vzgojno-izobraževalne delavce,
pa tudi lokalne oblasti, združenja staršev in nevladne
organizacije. Podpira partnerstva med šolami in šolska
izobraževalna omrežja, projekte in mobilnostne dejavnosti za
usposabljanje šolskega osebja. Dejavnosti izboljšujejo
kakovost učenja, krepijo evropske vezi ter spodbujajo učenje
jezikov in mobilnost.

2. Erasmus izboljšuje kakovost visokošolskega izobraže-
vanja s spodbujanjem transnacionalnega sodelovanja med
univerzami, mobilnosti študentov in učiteljev ter splošnega
priznavanja kvalifikacij in študijev v okviru EU. V Erasmusu
je sodelovalo že več kot 1 milijon študentov.

3. Grundtvig, ki je namenjen odraslim, povečuje možnosti
za vseživljenjsko učenje, in sicer v okviru formalnega ali 
neformalnega izobraževanja. Grundtvig financira projekte 
sodelovanja, učna partnerstva, mobilnostne dejavnosti za
vodje usposabljanja in mreže izobraževanja odraslih, vse z
evropsko dimenzijo.

4. Minerva spodbuja evropsko sodelovanje na področju
informacijsko-komunikacijske tehnologije ter odprtega
učenja in učenja na daljavo (OUD) na področju izobraževanja.
Podpira razvoj in preskušanje inovativnih učnih metod ter
didaktičnih pripomočkov.

5. Lingua je namenjen učenju jezikov. Financira projekte, 
ki vključujejo partnerje iz najmanj treh različnih držav, ter
spodbuja učenje in poučevanje evropskih jezikov ne glede na
starost ali predhodno znanje. Spodbuja zlasti učenje jezikov,
ki jih v EU ne poučujejo v tako širokem obsegu.

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/
socrates_en.html

Leonardo da Vinci

Vas zanima poklicno usposabljanje?
Iščete pripravništvo?

Leonardo da Vinci (2) je program EU za poklicno izobraževanje
in usposabljanje. Spodbuja inovativne transnacionalne projekte 
z namenom izboljšanja standardov in praks usposabljanja na
področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Leonardo da
Vinci podpira mobilnost pri usposabljanju s študijskimi obiski,
prakso v tujini ter izmenjavami za udeležence in vodje
usposabljanja. Prav tako si prizadeva za izboljšanje jezikovnih
znanj in znanj na področju informacijsko-komunikacijske
tehnologije, validiranje neformalnega učenja ter izboljšanje
transparentnosti kvalifikacij iz začetnega in trajnega poklicnega
usposabljanja po vsej EU. Leonardo da Vinci podpira vrsto
dejavnosti, vključno z zbiranjem podatkov ter raziskavami in
analizami, prav tako pa razširja primere dobre prakse.

Trije osrednji cilji programa so:
• krepitev znanj in spretnosti, zlasti med mladimi,
• izboljšanje kakovosti usposabljanja in dostopa do njega,
• povečanje prispevka usposabljanja k inovativnosti.

Program je odprt za vse organizacije ali družbe javnega ali
zasebnega sektorja, združene v mednarodno partnerstvo. V
programu Leonardo da Vinci velja načelo enakih možnosti za vse.

ZA VEČ INFORMACIJ: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/
leonardo_en.html

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus je program sodelovanja in mobilnosti 
na področju visokega šolstva, ki EU predstavlja kot center
odličnosti učenja. Odprt je za vse države sveta.

Program obsega štiri poglavitne dejavnosti:
• Erasmus Mundus podiplomski študijski programi
• Štipendije za študente in znanstvenike iz tretjih držav
• Partnerstva z univerzami iz tretjih držav
• Večanje zanimivosti evropskega visokega šolstva

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/
index_en.html

Tempus

Tempus je program EU za podporo posodabljanja visokega
šolstva v partnerskih državah vzhodne Evrope, osrednje Azije,
zahodnega Balkana in sredozemske regije, zlasti s projekti
sodelovanja univerz. S pomočjo svojih instrumentov razvija in
izpopolnjuje učne načrte in prakse vodenja univerz, spodbuja
reformo visokega šolstva ter krepi mobilnost akademskega in
administrativnega osebja.

Tempus je odprt tako za visokošolske zavode kot za neaka-
demske ustanove, kot so nevladne organizacije, gospodarske
družbe, industrije in organi oblasti.

ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE SPLETNO STRAN PROGRAMA TEMPUS:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/index_en.html

Projekt Jean Monnet

Projekt Jean Monnet spodbuja študij evropskih integracij.
Podpira pomembne institucije s tega področja, nudi finančno
podporo za raziskovalne dejavnosti, organizira konference in
vzdržuje mrežo 1 800 učiteljev v 55 državah, ki so strokovnjaki
na področju evropskih integracij.

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm/index_en.html

(1) Sodelujoče države so države EU-25 ter Bolgarija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška,
Romunija in Turčija. Prosimo, da se za dodatne informacije obrnete na nacionalno
agencijo programa Socrates v vaši državi.

(3) Sodelujoče države so države EU-25 ter Bolgarija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška
in Romunija. Prosimo, da se za dodatne informacije obrnete na kontaktno točko
za kulturo v vaši državi.

… kaj pa ostali svet?

Ján Figel’
Komisar za izobraževanje,
usposabljanje, kulturo in
večjezičnost

Projekt Evropske prestolnice kulture predstavlja vaše
mesto ter tako privablja obiskovalce iz vse Evrope in
zunaj nje. Ta projekt, katerega namen je prispevati k
povezovanju narodov Evrope, je zdaj že v svojem 20. letu
in je eden najpomembnejših kulturnih projektov v EU.

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/cap_europ/
cap_eu_en.html

Europass
Europass spodbuja mobilnost in vseživljenjsko učenje v razširjeni
Evropi. Pet spodaj naštetih dokumentov vam pomaga poenostaviti
predstavitev in sporočanje svojih znanj in kvalifikacij.
• Europass življenjepis – izboljšana različica običajnega

evropskega življenjepisa
• Europass mobilnost – dokument za evidentiranje

mednarodnih učnih izkušenj
• Europass priloga k diplomi – za imetnikovo evidenco 

o izobrazbi
• Europass priloga k spričevalu – za poklicne kvalifikacije,

poklicno izobraževanje in usposabljanje
• Europass jezikovna mapa – za evidentiranje jezikovnih

znanj ter strokovnega znanja in izkušenj na področju kulture

ZA TE DOKUMENTE IN VEČ INFORMACIJ SI OGLEJTE:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/europass/index_en.html

(2) Sodelujoče države so države EU-25 ter Bolgarija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška,
Romunija in Turčija. Prosimo, da se za dodatne informacije obrnete na nacionalno
agencijo programa Leonardo da Vinci v svoji državi.

eUčenje
V Evropi, kjer sta znanje in učenje pomembna za vsakogar, si
program eUčenje (eLearning) prizadeva pospešiti uporabo novih
tehnologij v sistemih izobraževanja in usposabljanja EU.

Dejavnosti zajemajo spodbujanje digitalne pismenosti, kampuse
virtualnih univerz, e-partnerstvo šol (eTwinning) in spodbujanje
usposabljanja učiteljev na področju informacijsko-komunikacijske
tehnologije.

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

Kultura

Ste nadarjen umetnik? Organizator kulturnih prireditev?

Kultura 2000 (3) nudi finančno podporo za projekte kulturnega
sodelovanja na vseh področjih umetnosti in kulture, vključno z
uprizoritvenimi umetnostmi, vizualnimi umetnostmi, književ-
nostjo, dediščino in kulturno zgodovino. Prispeva k promociji
kulturnega prostora, ki je skupen vsem evropskim narodom,
pri čemer v ospredje postavlja tisto, kar imamo skupnega,
medtem ko ohranja nacionalno in regionalno raznolikost.

S promocijo umetniških in kulturnih projektov z evropsko
dimenzijo od njihove zasnove pa vse do njihove uresničitve
program Kultura 2000 omogoča vsakomur dostop do kulture.
S podporo, ki jo nudi festivalom, mojstrskim tečajem, razstavam,
novim uprizoritvam, turnejam, prevodom in konferencam, je
program Kultura 2000 namenjen umetnikom in kulturnim
organizatorjem, pa tudi javnosti, zlasti mladim ter socialno in
ekonomsko prikrajšanim.

ZA VEČ INFORMACIJ:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html


