
 

 

 
Szanowni Państwo, 
 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym 
programu Wizyty Studyjne, które odbędzie się 14 marca 2013 w Warszawie, w godz. 11.00 –
14.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy na ul. Koszykowej 26/28.  
Na spotkanie zapraszamy specjalistów oraz decydentów z zakresu edukacji ogólnej oraz 
kształcenia i doskonalenia zawodowego, którzy chcieliby wyjechać na wizytę studyjną za 
granicę. 
 
Spotkanie adresowane jest szczególnie do: przedstawicieli władz publicznych na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym odpowiedzialnych za edukację; kadry kierowniczej centrów 
lub instytucji szkolenia i doskonalenia zawodowego; usługodawców w zakresie szkoleń; kadry 
kierowniczej poradni zawodowych i biur karier; kadry kierowniczej instytucji związanych z 
uznawalnością wykształcenia i komisji akredytacyjnych; dyrektorów i wicedyrektorów 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; osób prowadzących 
szkolenia dla nauczycieli, doradców metodycznych i zawodowych, konsultantów, wizytatorów 
szkolnych, psychologów i pedagogów; przedstawicieli sieci i stowarzyszeń działających w 
obszarze edukacji i szkoleń; pracowników urzędów pracy; przedstawicieli instytucji związanych z 
usługami edukacyjnymi; kierowników działów kadr; kadry kierowniczej odpowiedzialnej za 
szkolenia w przedsiębiorstwach i instytucjach; przedstawicieli izb handlowych, przemysłowych i 
rzemieślniczych; przedstawicieli organizacji związkowych pracowników; przedstawicieli 
organizacji pracodawców; kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw; pracowników 
naukowych szkół wyższych; kierowników sekcji językowych kolegiów nauczycielskich; 
pracowników administracji oświatowej; członków komisji egzaminacyjnych oraz osób 
opracowujących programy nauczania i podręczniki; pracowników agencji rozwoju lokalnego. 
Podczas spotkania pracownicy Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” 
przedstawią Państwu zasady uczestnictwa w programie Wizyty Studyjne, jak również praktyczne 
wskazówki dotyczące przygotowania wniosku o udział w wizycie studyjnej za granicą oraz 
przedstawią możliwości pomocy ze strony Agencji. 
 
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się 
na stronie internetowej  programu www.sv.org.pl w  zakładce  Spotkania,  szkolenia  do  dnia 
11 marca 2013. 
 
Informacje o Konkursie 2013 znajdują się również na stronie internetowej www.sv.org.pl w 
zakładce Wyjazdy indywidualne-KONKURS 2013  
 
Uprzejmie informujemy, że nie zwracamy kosztów podróży uczestnikom spotkania. 
Na spotkanie zapraszamy szczególnie osoby, które dotąd nie brały udziału w wyjazdach 
indywidualnych w ramach programu Wizyty Studyjne LLP. 
 
Z wyrazami szacunku 
 
 
Zespół Programu Wizyty Studyjne 
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