Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2013
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.
VIA University College, Videreuddannelse og kompetenceudvikling har fået bevilget midler fra EU's
Leonardo da Vinci program til at danske uddannelses- og erhvervsvejledere kan søge et studieophold i
Tjekkiet, Finland, Estland, Island, Letland, Slovenien, Norge eller Spanien.
Studieopholdene organiseres via et europæisk vejledningsnetværk - Academia - som har eksisteret siden
1995 og organiseret efteruddannelsesmulighed for vejledere i en række europæiske lande. I øjeblikket er 21
lande tilknyttet netværket. Princippet i netværket er, at hver vejledningsorganisation i netværket står for at
tilrettelægge en uges studieophold for vejledere fra forskellige europæiske lande samtidig med at
organisationen står for udsendelse af værtslandets vejledere til en række europæiske lande. VIA University
College har således siden 2005 udsendt danske vejledere på studieophold og har ligeledes modtaget
europæiske vejledere på en uges studieophold i Århus.
Formålet med de gensidige studieophold er at deltagerne får indsigt i et lands vejledningsmæssige
udfordringer og praksisser og et nuanceret indblik i en given tematiseret problemstilling og forskellige
strategier til praktiske løsninger i forskellige lande.
Et studieophold vil typisk indeholde en introduktion til værtslandets aktuelle vejledningsmæssige udfordringer
set i lyset af uddannelsespolitiske og arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger. Præsentationer fra
deltagerne om andre lande og regioners strategi og praksis i forhold til temaet. Besøg på relevante
institutioner og virksomheder samt drøftelser, erfaringsudvekslinger og netværksdannelser.
Academia-programmerne bliver udbudt via en fælles hjemmeside: www.academia-europe.eu
Her findes oplysninger om de enkelte landes programmer i foråret 2013.
Alle opholdene er af en uges varighed. Der bevilges et tilskud på 1000 euros pr. deltager til rejse og ophold.
Der må evt. påregnes en medfinansiering fra egen arbejdsplads. Udgifter for rejsen skal dokumenteres.
Det fremgår af de enkelte landes programmer, hvilket sprog der vil blive anvendt under opholdet. Det er en
forudsætning, at man taler det pågældende sprog på et forholdsvist højt niveau.
Deltagerne skal aflægge skriftlig rapport om studieopholdene. Desuden skal man formidle sine erfaringer og
oplevelser til den danske vejlederverden, eksempelvis i form af et oplæg eller en artikel.
Ansøgningsskema hentes på http://academia-europe.eu/docs/stagiaires/candidature_uk.rtf
Skemaet skal udfyldes på det sprog, der tales under opholdet i det pågældende land – og sendes senest d.
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