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EU-informá

Az EU-rovat számaiban az uniós mindennapokat érintő kérdések legfontosabb információs
forrásait vesszük számba. A munkavállalás után most az oktatással, képzéssel, ösztöndíj
lehetőségekkel kapcsolatban hívjuk fel a figyelmet fontos információkat tartalmazó honla
pokra, szolgáltatásokra. - K. K. Á.
Mindennapi k é r d é s e i n k
a z Európai Unióval k a p c s o l a t b a n
2. rész: O k t a t á s , k é p z é s ,
ösztöndíjak
Az Európai Uniónak nincs egységes oktatási politi
kája, a Maastrichti és az Amszterdami Szerződés
ugyanakkor a közösség feladatául jelölte meg,
hogy az oktatás, képzés és ifjúságpolitika területén
hozzá kell járulnia a tagállamok közötti együttmű
ködés ösztönzésével, tevékenységük támogatásá
val és kiegészítésével a minőségi oktatás fejlesz
téséhez és a szakképzési politika végrehajtásá
hoz. A tagállamok mindeközben megőrzik hatáskö
rüket az oktatás tartalmára, szervezeti felépítésére
vonatkozóan. Az Európai Unió oktatási politikája
keretében kiemelten támogatja a más tagállamban
való tanulást, a fiatalok mobilitását, segítve ezzel
az európai egységet, hozzájárulva más közösségi
politikák (pl. szociális politika, foglalkoztatás, kuta
tás- és technológiafejlesztés) céljainak megvalósí
tásához.

Európai Bizottság Oktatási és Képzési
Főigazgatóság
http://ec.europa.eu/education/index_en.html
Friss hírek, pályázati felhívások.
Európa Önökért portál - Oktatás és tanulás
A múlt alkalommal a munkavállalás kapcsán meg
ismert oldal tájékoztatott az európai állampolgárok
számára elérhető oktatási és képzési támogatá
sokról, kapcsolati pontokról és más, országspeci
fikus információkról.
Az egyszerű keresővel ellátott felület tagállamon
ként mutatja be az óvodai, általános és középisko

lai struktúrát, valamint a felsőfokú oktatás rendsze
rét és működését.
1. Kiegészítő információk az EU-jogszabályokról:
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/hu/citize
ns/education-study/eu-legislation/i ndex.html
2. Óvoda és általános iskola: http://ec.europa.eu/
youreurope/nav/hu/citizens/education-study/
primary-school/index.html
3. Középiskola: http://ec.europa.eu/youreurope/
nav/hu/citizens/education-study/secondaryschool/ie/i ndex_en.html
4. Felsőbb iskola: http://ec.europa.eu/
youreurope/nav/hu/citizens/education-study/
h ig h er-school/index. html
5. Képesítések elimerése: http://ec.europa.eu/
youreurope/nav/hu/citizens/educationstudy/q ualification-recog n ition/index.html
Általános tájékoztató a vonatkozó közösségi
jogról; a diplomák elismerésének általános
rendszere; külön rendelkezések a tanárokra,
mérnökökre, jogászokra, orvosokra és ápolók
ra, építészekre, kutatókra {magyar nyelven),
PLOTEUS portál - Portai on Learning
Opportunities throughout the European Space
http://ec.europa.eu/ploteus/portal/home.jsp
A PLOTEUS diákoknak, álláskeresőknek, munka
vállalóknak, szülőknek, tanácsadóknak és taná
roknak nyújt segítséget ahhoz, hogy megtalálják
az összes, az európai továbbtanuláshoz szüksé
ges információt. Tájékoztat az élethosszig tartó
tanulásról, az Európai Unióban elérhető tanulási és
képzési lehetőségekről, számos ugrópontot tartal
maz egyetemek és más felsőoktatási intézmények
honlapjaihoz, és elérhetők innen a különböző isko
lai, szakképzési és felnőttképzési adatbázisok is.
Ismerteti az egyes európai országok oktatási rend
szereit, tájékoztat a csereprogramokról és támoga
tási lehetőségekről {Erasmus, Leonardo da Vinci,
Socrates, Tempus) az európai országokban (kivel
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