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8 Απγνύζηνπ 2012 

 

Ππόζκληζη ςποβολήρ πποηάζευν για Διοπγάνυζη Επιζκέτευν Μελέηηρ 

για ειδικούρ ζε θέμαηα Γενικήρ Εκπαίδεςζηρ και Επαγγελμαηικήρ 

Εκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ. 

Τν Ίδξπκα Γηαρείξηζεο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ζηα πιαίζηα 

ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, αλαθνηλώλεη όηη νξγαληζκνί/ 

θνξείο/ηδξύκαηα, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

δηνξγαλώζνπλ Επιζκέτειρ Μελέηηρ για ειδικούρ ζε θέμαηα Γενικήρ Εκπαίδεςζηρ 

και Επαγγελμαηικήρ Εκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ, οι οποίερ θα 

ππαγμαηοποιηθούν μεηαξύ 1 Σεπηεμβπίος 2013 και 30 Ιοςνίος 2014, κπνξνύλ λα 

ππνβάινπλ αίηεζε γηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ θαηάινγν ησλ Δπηζθέςεσλ Μειέηεο 

2013-2014.  

Τν Πξόγξακκα Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη σο ζηόρν, κεηαμύ 

άιισλ, λα πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θηλεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Κνηλόηεηα, ώζηε λα θαηαζηνύλ παγθόζκην ζεκείν 

πνηνηηθήο αλαθνξάο. 

Σςγκεκπιμένα οι ζηόσοι ηος ππογπάμμαηορ «Επιζκέτειρ Μελέηηρ» είλαη: 

• ε δηεπθόιπλζε ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη εκπεηξηώλ κεηαμύ ησλ 

αξκνδίσλ ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο 

•  ε γλσζηνπνίεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
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Καηάξηηζεο, πνπ πηνζεηνύληαη ζηελ Κύπξν θαη ζε άιιεο ρώξεο 

• ε παξνρή θαιύηεξσλ θαη πην αλαλεσκέλσλ πιεξνθνξηώλ γύξσ από ην ζέκα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

• ε αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή πξαγκαηηθόηεηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Η δηάξθεηα ησλ Δπηζθέςεσλ Μειέηεο είλαη από 3 κέρξη 5 κέξεο θαη δηνξγαλώλνληαη 

ηνπηθά ή πεξηθεξεηαθά από αξκόδηνπο θνξείο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σηηο Δπηζθέςεηο απηέο ιακβάλνπλ κέξνο 

10 -15 εηδηθνί ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

από  ηελ Κύπξν θαη άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο. 

Ο ζπληνληζκόο ησλ Δπηζθέςεσλ Μειέηεο γίλεηαη από ην Ίδξπκα Γηαρείξηζεο 

Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ην νπνίν θαη ζα σπημαηοδοηήζει 

ηοςρ εγκπιθένηερ θοπείρ με ηο ποζό ηυν 1.500 εςπώ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ 

νξγαλσηηθώλ εμόδσλ ηεο Δπίζθεςεο Μειέηεο.  

Η παξνύζα πξόζθιεζε αθνξά αηηήζεηο θαη γηα ηα ηξία είδε Δπηζθέςεσλ Μειέηεο νη 

νπνίεο εμεηάδνπλ: 

α) ζέκαηα γεληθήο εθπαίδεπζεο 

β) ζέκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

γ) ζέκαηα κηθηνύ ελδηαθέξνληνο πνπ εληάζζνληαη γεληθά ζηα πιαίζηα ηεο Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο. 

 

Τα ζέκαηα ησλ Δπηζθέςεσλ Μειέηεο ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζε κηα από ηηο 

αθόινπζεο πέληε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηά Βίνπ Μάζεζεο 2013-14: 

1. Δλζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

θαηάξηηζεο θαη ηεο εξγαζίαο. 

2. Δλίζρπζε ηεο αξρηθήο θαη ζπλερoύο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ 

εθπαηδεπηώλ θαη ησλ δηεπζπληώλ ηδξπκάησλ γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

3. Πξνώζεζε ηεο απόθηεζεο βαζηθώλ δεμηνηήησλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

4. Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ θαηάξηηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηώλ. 

5. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ γηα ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε θαη ηελ θηλεηηθόηεηα. 

Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζην Ίδξπκα Γηαρείξηζεο Δπξσπατθώλ 
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Πξνγξακκάησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο ζηε δηεύζπλζε Πξνδξόκνπ θαη Γεκεηξαθνπνύινπ 

2, 1090 Λεπθσζία ή ζηελ Τ.Θ. 25484,1310 Λεπθσζία, ην αξγόηεξν κέρξη 19 

Οκηυβπίος 2012. 

 

Δπηζπλάπηνληαη: 

1. Έληππν ππνβνιήο αίηεζεο (Template to submit proposals for the study visits 

2013/14 catalogue to National Agencies) 

2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ   

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα θέμαηα, ηιρ πποηεπαιόηηηερ και 

ηιρ διαδικαζίερ ςποβολήρ αιηήζευν οι ενδιαθεπόμενοι θοπείρ μποπούν να 

απεςθύνονηαι ζηο ΙΔΕΠ Διά Βίος Μάθηζηρ, ζηη διεύθςνζη: 

 

Ίδξπκα Γηαρείξηζεο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο, 
Πξνδξόκνπ θαη Γεκεηξαθνπνύινπ 2 
1νο όξνθνο, 1090 Λεπθσζία 
ή Τ.Θ. 25484, 1310, Λεπθσζία 
Τει. 22448888 
Φαμ. 22678787 
Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: info@llp.org.cy,  
Ιζηνζειίδα ηεο ΔΔ: http://studyvisits.cedefop.europa.eu 
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