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I. KAJ JE CEDEFOP?

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) je agencija
Evropske Unije katere naloga je spodbujanje in razvoj poklicnega izobraæevanja
in usposabljanja v EU. Kot evropski referenËni center, Cedefop pripravlja
informacije o in analize sistemov poklicnega izobraæevanja in usposabljanja,
politik, raziskav in praks. S temi aktivnostmi spodbuja evropski prostor
vseæivljenjskega uËenja. Poleg priprav informativnih gradiv in analiz Cedefop
πiri informacije, prispeva k razvoju in koordinaciji raziskovanja, spodbuja
skupne pristope k reπevanju problemov v poklicnem izobraæevanju in
usposabljanju ter predstavlja forum za diskusije in izmenjave idej.
S pomoËjo konferenc, seminarjev in πtudijskih obiskov Cedefop spodbuja
sreËevanje ljudi, πe posebej oblikovalcev politik, raziskovalcev in
strokovnjakov s podroËja poklicnega izobraæevanja in usposabljanja.
Cedefop skupaj s Centrom za mobilnost in evropske programe
izobraæevanja in usposabljanja (CMEPIUS) koordinira program
πtudijskih obiskov za Slovenijo.

Cedefop in program πtudijskih obiskov za osebe,
odgovorne za poklicno izobraæevanje in

usposabljanje

Center za mobilnost

in evropske programe

i zob ra evan j a  i n

u s p o s a b l j a n j a

I. KAJ SO ©TUDIJSKI OBISKI CEDEFOP?

©tudijski obiski so 3 do 5 dnevna sreËanja strokovnjakov poklicnega
in strokovnega izobraæevanja in usposabljanja. OsredotoËajo
se na doloËena podroËja poklicnega in strokovnega izobraæevanja
mladih in usposabljanja ter izobraæevanja odraslih v sodelujoËih
dræavah.
Namen πtudijskih obiskov je diskusija in izmenjava izkuπenj
med udeleæenci na podroËju izbrane tematike  ter spoznavanje
izobraæevalnih sistemov v drugih dræavah.
je na voljo na: http://studyvisits.cedefop.eu.int in v informativnem
gradivu, ki je na voljo na Centru za mobilnost in evropske
programe izobraæevanja in usposabljanja.
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II. PODRO»JA IN TEME ©TUDIJSKIH OBISKOV

CEDEFOP vsako leto objavi katalog πtudijskih obiskov za prvi in drugi semester tekoËega leta na doloËene
teme, ki jih predlagajo dræave, organizatorice obiskov. Katalog za leto 2005 pokriva naslednja tematska
podroËja:

• kako narediti poklicno izobraæevanje bolj privlaËno za mlade
• poveËanje sodelovanja odraslih v poklicnem izobraæevanju in usposabljanju
• poklicno vodenje in svetovanje
• kakovost v poklicnem izobraæevanju: metodologije za ocenjevanje sistemov usposabljanja in 

mehanizmi za zagotavljanje kakovosti v usposabljanju
• usposabljanje v sektorjih:

a. banËniπtvo in finance
b. prehrambena industrija

• vloga univerz in drugih istitucij viπjega in visokega πolstva v poklicnem in strokovnem izobraæevanju
• priznavanje formalnega in neformalnega uËenja
• pomoË odraslim pri iskanju in obræanju zaposlitve
• boj proti socialni izkljuËenosti
• razvoj podjetniπtva med mladimi
• Evropsko leto dræavljanstva skozi izobraæevanje
• predstavitev nacionalnih sistemov

III. KAKO SE PRIJAVITI?

V katalogu si izberete tri πtudijske obiske, ki bi se jih æeleli udeleæiti in jih po vaπem prioritetnem redu
navedete v prijavnici. Poleg tega v prijavnici opiπite vaπe podroËje dela, motivacije, zanimanja in znanje
tujih jezikov. Slednje je πe posebej pomembno za medsebojno komunikacijo, aktivno sodelovanje pri
diskusijah in razumevanje predstavitev gostiteljskih organizacij.
Katalog in prijavni obrazec najdete na spletni strani www.cmepius.si . Koordinatorka Cedefop πtudijskih
obiskov je Marja Medved, e-poπta marja.medved@cmepius.si ali info@cmepius.si.

IV. FINAN»NA SREDSTVA

CEDEFOP nudi za udeleæbo na πtudijskih obiskih doloËeno finanËno podporo za kritje stroπkov bivanja
in potovanja v kraj πtudijskega obiska.

Opozorilo! FinanËna sredstva ne krijejo vseh stroπkov udeleæencev. Institucije, ki bodo prijavile
kandidatke/kandidate prosimo, da ob prijavi predloæijo tudi pisno izjavo, da bodo sofinancirale πtudijski
obisk v kolikor bo kandidat/ka izbran/a.

V. KAM POSLATI PRIJAVO?

Pravilno izpolnjeno in podpisano prijavnico je potrebno oddati osebno ali na poπti najkasneje
16. septembra in sicer na naslov:

Center za mobilnost in evropske programe izobraæevanja in usposabljanja,
Nacionalna agencija programa LEONARDO DA VINCI,
Ob æeleznici 16,
1000 Ljubljana, Slovenija.


