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Program študijných návštev je program EÚ určený pre politikov 
prijímajúcich rozhodnutia a odborníkov v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy. Ponúka vám možnosť uskutočniť krátku, troj- 
až päťdňovú, návštevu v jednej z 31 európskych krajín, aby ste 
sa dozvedeli viac o osobitných aspektoch celoživotného vzde-
lávania. Oboznámite sa s úspešnými politickými iniciatívami a 
príkladmi osvedčených postupov v iných krajinách a stretnete sa 
so svojimi partnermi z celej Európy. Výsledky návštevy môžete 
využívať vo svojej každodennej práci a môžete nadviazať nové 
kontakty. 

Kto sa môže prihlásiť?
Očakávajú sa prihlášky od členov odborových organizácií ale-
bo organizácií zamestnávateľov. Účastníci budú vybraní tiež z 
radov riadiacich pracovníkov pre odbornú prípravu, zástupcov 
malých a stredných podnikov (MSP), odborových dôverníkov, 
zástupcov komôr a hospodárskych organizácií krajín, riaditeľov 
súkromných vzdelávacích centier a iní uchádzači.

O ktorých témach sa môžete dozvedieť viac? 
•   Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave, väčšia 

spravodlivosť, zlepšenie kvality a účinnosti; 
•   vzdelávanie a odborná príprava pre podporu zamestnateľnos-

ti;
•   uplatňovanie spoločných európskych nástrojov, princípov a 

rámcov pre celoživotné vzdelávanie;
•   trendy a výzvy v stratégiách celoživotného vzdelávania.

Ktoré miesta môžete navštíviť?
Študijné návštevy sa uskutočňujú v 27 členských štátoch EÚ, na 
Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Turecku. 

Čo to bude stáť? 
Bude vám udelený príspevok na cestovné náklady a denné diéty 
z národnej agentúry. 

Ako sa môžete prihlásiť?
Musíte vyplniť formulár žiadosti online, vytlačiť ho a poslať ná-
rodnej agentúre vo vašej krajine.

V akých jazykoch prebiehajú návštevy?
Študijné návštevy prebiehajú v anglickom, francúzskom, ne-
meckom a španielskom jazyku. 

chceli by ste získaÈ priame poznatky 
a skúsenosti o témach vzdelávania a 
odbornej prípravy, ktoré predstavujú oblasÈ 
spoloãného záujmu v inej krajine?  

môžete zasahovaÈ do záležitostí týkajúcich 
sa vzdelávania a odbornej prípravy?

V tom prípade je 

určený práve vám
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