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Vizite de studiu este un program al Uniunii
Europene destinat factorilor de decizie şi specialiştilor în
domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Programul oferă ocazia unei vizite de scurtă durată,
de trei până la cinci zile, în grupuri mici de 10-15
persoane, într-una din cele 31 de ţări europene
participante pentru a afla informaţii specific învăţării pe
tot parcursul vieţii. Participanţii se familiarizează cu
iniţiative politice şi exemple de bune practici de succes în
alte ţări europene.

Vizitele de studiu asigură un forum de discuţii, schimb şi învăţare reciprocă a temelor de
interes general la nivel European. De asemenea realizează trei obiective generale: permit
participanţilor să-şi amelioreze înţelegerea aspectelor specifice ale politicii de formare profesională
şi a temelor de interes comun din ţările lor, generează un schimb continuu de sfaturi, idei si
informaţii între toţi participanţii în program (valabil atât pentru vizitatori, cât si gazde), îmbunătăţesc
fluxul de informaţii dintre Statele Membre şi la nivel comunitar.

Am avut norocul de a întâlni participanţi din Franţa, Anglia, Cehia, Austria, Italia, Turcia,
Germania, Scoţia, Grecia şi bineînţeles din ţara gazdă Norvegia. Au fost câte doi participanţi
(numărul maxim admis dintr-o ţară) numai din Germania şi România. Ne-am întâlnit de asemenea cu
o reprezentantă a Lituaniei aflată şi ea la schimb de experienţă tot într-un program al UE. În afară de
schimbul de bune practici am avut ocazia ca în timpul discuţiei să avem surpriza de a avea cu toţii
(într-o măsură mai mare sau mai mică) aceleaşi probleme: lupta cu abandonul şcolar, lupta cu
dezinteresul pentru studiu, etc.

Gazdele reprezentante ale unui sistem educaţional unul din cele mai performanţe din lume ne-
au oferit ocazia de a vizita unităţi diferite de învăţământ: o grădiniţă, o unitate de învăţământ primar,
o unitate de învăţământ gimnazial, o unitate de învăţământ liceal, o universitate, un club al copiilor
dar şi o unitate pentru studiul adulţilor.

Printre lucrurile care m-au impresionat:
- dotarea unităţilor de învăţământ (indiferent de mărime)
- existenţa asistenţilor la clasă (ajută profesorul clasei)
- gratuitatea învăţământului
- existenţa standardelor naţionale educaţionale (clare şi
precise)
- ore realizate pe verticală pentru cei mici să înveţe de la
cei mari
- manuale realizate pe nivele de dificultate astfel încât
fiecare să înceapă studierea cu manualul corespunzător
nivelului lor de pregătire.

Este o experienţă minunată pe care ar trebui să o trăiască orice cadru didactic!
Vă doresc succes!
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