Водич за апликанти на Студиски Посети – програма за образование и стручна обука на специјалисти

СТУДИСКИ ПОСЕТИ
програма за образование и стручна обука на специјалисти

ВОДИЧ ЗА АПЛИКАНТИ

1. Што претставува Студиска Посета?
Студиската посета е краткотрајна посета од 3-5 дена на мала група од 10-15 луѓе,
професионалци кои носат одлуки и претставуваат различни групи на образовни и
специјализирани кадри со цел да испитаат еден аспект од програмата за доживотно
учење во друга земја учесничка. Студиската посета, наменета за специјалисти од
областа на образовната и стручната обука, како клучна акција на трансверзалната
програма на доживотно учење, цели кон поддршка на политичкиот развој и соработка
на европско ниво. Студиските посети обезбедуваат форуми за дискусии, размени и
учење на теми од заеднички интерес, како и теми од европски и национални
приоритети. Придонесува кон размена на иновативни идеи, пракси и промовирање на
квалитетот и транспарентноста на системите за обука на земјите учеснички.

2. Кој може да аплицира?
Тренинг менаџери на компании
Директори на институции за образование и стручна обука, центри или
провајдери
• Директори на центри за советување
• Директори на центри за валидација и акредитација
• Инспектори од областа на образованието и стручната обука
• Класни раководители, наставници и обучувачи
• Раководители на сектор
• Менаџери за човечки ресурси
• Сопственици/менаџери на мали и средни претпријатија
• Педагошки или советници во центри за советување
• Претставници на стопански комори/индустрија/занаети
•
•
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Претставници на мрежи и асоцијации кои се бават со образование и обука
Претставници на образовни установи, канцеларии за вработување или центри
за советување
• Претставници на локални, регионални и национални институции
• Претставници на синдикати
• Истражувачи
•
•

3. Неколкуте стапки во процесот на аплицирање се:
- Најпрвин ви препорачуваме да го прочитајте каталогот за Студиски Посети и да
изберете четири посети за кои сте заинтересирани.
- Понатака го пополнувате целосно формуларот за аплицирање кој се наоѓа онлајн на
нашата веб страна(www.na.org.mk ) и наведувате четири посети по ваш избор
започнувајќи по Ваш приоритет.
- Отштампајте го оригиналниот формуларот во два примероци и најпрво потпишете
се вие па потоа вашиот раоботодавец. Задолжително е истотака да се стави печат
од вашата институција. Доколку не го сторите тоа, вашата апликација нема да биде ја
помине техничката проверка.
- Испратете ги оригиналот и двете копии од апликациите со потребните потписи и
печат до нашата Национална Агенција најдоцна до крајниот рок за аплицирање. Не
заборавајте да ја зачувате потврдата од испратеното писмо во пошта во случај на
доцнење на пратката.
Дополнителни документи во склоп на апликацијата
-доказ за статус на правно лице (Тековна состојба од централен регистар на
Р.Македонија од послеедната извршена промена);
- биографија (CV) на апликантот за индивидуалните мобилности;

4. Кои документи се на располагање и каде може да се најдат
- Последен каталог за студиски посети во ПДФ верзија
- Онлајн формулар за аплицирање
- Прирачник за учесници
Сето ова може да се најде на нашата веб страна или на страната на ЦЕДЕФОП
http://www.studyvisits.cedefop.europa.eu/
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5 . Упатство за пополнување на онлајн формуларот
1. Техничка поддршка
Технички совет за тоа како да се користи онлајн апликацијата е обезбедено од страна
на ЦЕДЕФОП. Ова вклучува користење на системот за аплицирање, испраќање на
апликацијата печатење и зачувување на документот
Ве молиме да ја пополните апликацијата на јазикот на вашата посета. Формуларот за
аплицицирање може да се најде на Англиски, Француски, Германски и Шпански.
Секција 1:
1. Дата за доставување
Поголемиот дел овдека е веќе пополнет, на вас останува да ги пополните следните
полиња:
Испратено до: Изберете ја земјата во која аплицирате.
Забелешка: Датата и времето на крајот на страната автоматски ќе се пополни.
2. Апликант
Пополнете ги сите полиња во овој дел
3. Детали за контакт
Ве молам пополнете ги сите полиња во овој дел и проверете ги дали се точни
бидејќи овие детали ќе се искористат да се потврди доставувањето на вашата
апликација и исто така служи за да ви се испрати лозинка која ќе ви овозможи да ја
обновите подоцна вашата апликација доколку е потребно.
4. Организација на апликантот
Ве молиме да го пополните овој дел. Таму каде што се бара целосно име и адреса на
вашата организација, можете да го напишете целото име и локацијата на
организацијата каде работите
5.Јазични способности
Треба да го искористите овој дел за да покажете дека имате потребни јазични
способности за да учествувате во одбраната посета
Нивоата варираат од Ц2 како најјако до А1 како најслабо
6. Претходно учество
Ве молиме да напишете овде доколку сте учествувале на студиски посети во склоп
на акцијата Студиски Посети во изминативе две години. Не мора да пишувате „Да„
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доколку сте биле претходно само селектирани а повлечени да учествувате во
програмата.
7.Претходни проекти
Ве молиме да не известите доколку вашата организација и претходно била вклучена
во проекти за доживотно учење (Комениус, Еразмус. Леонардо, Трансверзални
програми). Оваа информација нема да влијае на вашата апликација.
8. Ваш избор
Искористете го овој дел за да и дадете избор на вашата посета. Посетите кои се на
располагање може да се најдат во Каталогот (спомнато погоре). Ние ви
препорачуваме да изберете повеќе од една посета, бидејќи нема гаранција дека ќе
има места за вашиот прв избор.
9. Опис на вашето работно место
Ве молиме на кратко да го објасните вашето сегашно работно место и обврски. Овој
дел ќе се искористи за да се испита колку одговарате за да учествувате во
програмата, затоа треба да покажете дека работите во дадената област и имате
одредени одговорности. Одговорот се бара да биде малку поопширен.
10. Мотивација
Ве молиме да ни кажете зашто сакате да присуствувате на посетата што ја одбравте.
Нас не интересира поврзаноста на вашата професија со изборот на темата.
Апликантите кои се мотивирани од личен интерес во посетата и не е поврзано со
нивното занимање имаат мали шанси да бидат избрани.
11. Очекувани резултати
Искористете го овој дел да ни кажете како вие и вашата организација
ќе профитирате од учеството во програмата на студиски посети. Ве молиме да
бидете што попрецизни кога ги одговарате овие прашања. Вашиот одговор треба да
содржи објаснување како избраната посета ќе допринесе за вашиот професионален
развој и како очекувате вашето подигнато знаење да допринесе во работата на
вашата организација. Не заборавајте да ги спомнете двете страни во овој дел.
12. Распространување
Многу е важно сите учесници на студиски посети да го распространат нивното
учество во програмата на нивните колеџи, организации и професионални мрежи. Во
овој дел треба да се означи на кој начин планирате да го распространите знаењето
што сте го добиле со учеството во програмата. Некои примери вклучуваат пишување
на текстови за вашата организација или вебстрана, репортирање за вашата посета,
водење работилници во вашите колеџи и др. Апликантите со најдобар квалитет
покажуваат добри идеи и ги превземаат најдобрите начини за распространување на
различна група луѓе во и вон нивната организација.
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12. Изјава
Поголем дел од оваа дел не треба се пополнува бидејќи служи само за
потпишување. Како и да е треба да се прочита и да се штиклира делот што вели „ се
согласувам„ на крајот од страната. Без тоа нема да може да ја испратите вашата
апликација. Откако ќе ја отштампате и потпишете апликацијата, треба да биде
потпишана исто и од вашата организација, за потврда или пак да доставите
потпишано писмо на меморандум.
Сите потписи треба да се оригинал, не прифаќаме апликации со фотокопирани или
електронски потписи.

Подготвил:
Раководител на одделение за Студиски Посети
Мила Протугер
Тел: 02/ 3103 735
Моб: 075 402 925
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