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UVOD 

 

CMEPIUS v letu 2011 

 

Za nami je naporno a zelo uspešno leto. V okviru Razpisa VŽU smo prejeli preko 900 vlog za 

različne aktivnosti. Vse vloge so tehnično pregledane, izveden je ocenjevalni in izborni postopek. 

Glede na razpoložljiva sredstva in kakovost vlog je bilo odobrenih preko 350 različnih aktivnosti – 

med drugim 4 večstranski projekti LDV-Prenos inovacij v skupni vrednosti sofinanciranja 

690.793,55 EUR, 44 projektov Erasmus mobilnosti v okviru katerih naj bi bilo mobilnih preko 1700 

študentov, 51 večstranskih šolskih partnerstev v okviru Comenius programa in 16 individualnih 

usposabljanj izobraževalcev odraslih v okviru Grundtvig programa. 

 

V okviru usposabljanja za sodelovanje na razpisu ter spremljanja izvajanja odobrenih aktivnosti je 

CMEPIUS organiziral vrsto aktivnosti. Pred razpisom gre za informativne dogodke in pa delavnice 

za pripravo prijav, za pogodbenike pa smo organizirali več sestankov z namenom spremljanja 

izvajanja aktivnosti ter tematska srečanja, na katerih so se podrobneje analizirale določene 

tematike (vpis v bazo EST, priprava na mobilnost ipd.). 

Poleg omenjenega smo uspešno izvedli tudi kontaktni seminar in valorizacijsko konferenco ter 

podelili Evropsko jezikovno priznanje in nacionalne nagrade Jabolka kakovosti. 

 

Ob tem je bilo leto pestro tudi zaradi nekaj kadrovskih sprememb, ki pa niso vplivale na kakovost 

samega dela. Naši cilji, ki smo si jih zastavili že v 2010, so bili v celoti doseženi. 
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Program Vseživljenjsko učenje (VŽU) 

 

1. Razpis 2011 

 

Kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so določeni v številu pričakovanih prijav oziroma številu 

odobrenih projektov za posamezen podprogram in akcijo. 

 

Comenius 

Na razpis programa VŽU za leto 2011 smo v akciji Comenius prejeli skupaj 402 vlogi, od katerih smo jih, 

glede na razpoložljiva sredstva, odobrili 147. Pregled števila prejetih in odobrenih vlog je prikazan v 

spodnjem grafu. 

Graf 1: Prejete in odobrene vloge v programu Comenius, Razpis 2011 

 
 

V letu 2011 smo odobrili prve 4 projekte v okviru nove akcije  Comenius – Individualna mobilnost učencev. 

Na individualno mobilnost v okviru akcije tako v letu 2011 pošiljamo prvih 8 učencev - dijakov, gostimo jih 

6. Polovica učencev (4) odhaja v Italijo, 3 v Francijo, in  1 na Poljsko. Večina prihajajočih učencev prihaja iz 

Italije (4), 1 iz Latvije in 1 iz Poljske. 
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Erasmus 

Trenutno je v Sloveniji 51 institucij nosilk Erasmus listine in v okviru razpisa 2011 je bil dodeljen tudi 1 

certifikat za konzorcij za prakse. 44 nosilk listine sodeluje v odobrenih aktivnostih Erasmus.  

Graf 2: Prejete in odobrene vloge v programu Erasmus, Razpis 2011 

 
 

Razpoložljiv proračun za Erasmus aktivnosti omogoča v okviru razpisa 2011 več kot 1800 mobilnosti 

študentov in preko 500 mobilnosti zaposlenih. Odobrenih je 20 tečajev slovenščine za tuje študente, v 

akademskem letu 2011/2012 pa bo organiziranih kar 10 poletnih šol. 

Graf 3: Število posameznikov vključenih v odobrenih vlogah v akciji Erasmus Individualna mobilnost  
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Leonardo da Vinci 

Program Leonardo da Vinci ostaja zelo zanimiv za organizacije s področja poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja. Število prijav se je nekoliko ustalilo, povečala pa se je njihova kakovost, zato je v okviru 

razpisa 2011 veliko prijav uvrščenih na rezervno listo.  

 

Graf 4: Prejete in odobrene vloge v programu Leonardo da Vinci, Razpis 2011 

 
 

 

Čeprav je število odobrenih projektov malenkost nižje kot lani predvidevamo, da bo končno število 

projektov enako kot v letu 2010, saj pričakujemo, da bomo z dodatnimi oziroma neporabljenimi sredstvi iz 

nekaterih drugih akcij lahko odobrili tudi nekatere projekte z rezervnih list. Število udeležencev v 

odobrenih projektih je večje kot v letu 2010 zato pričakujemo, da bo tudi realizacija odobrenih mobilnosti 

višja. 

 

Graf 5: Število posameznikov vključenih v odobrenih vlogah v akciji Leonardo mobilnost  
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Grundtvig 

V programu Grundtvig smo v razpisnem letu 2011 prejeli skupno 178 vlog, kar je skoraj enkrat več kot lani. 

Žal pa smo jih, glede na razmeroma majhna razpoložljiva sredstva, lahko odobrili le 32, kar je slabih 18 % 

prejetih vlog. 

 

Graf 6: Prejete in odobrene vloge v programu Grundtvig, Razpis 2011 

 
 

 

Študijski obiski 

Rok za prijavo za organizacijo študijskih obiskov v letu 2011 se še ni zaključil, smo pa za udeležbo na 

študijskih obiskih odobrili 18 strokovnjakov s področja izobraževanja in usposabljanja. 

 

Graf 7: Prejete in odobrene vloge za program Študijski obiski, Razpis 2011 
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Pripravljalni obiski 

V akciji Pripravljalni obiski smo v okviru Razpisa 2011 do 31.12.2011 prejeli 105 vlog in odobrili skupaj 74 
obiskov. Sredstva še niso v celoti počrpana saj obdobje za izvedbo aktivnosti še ni zaključeno. 
 
V okviru odobrenih pripravljalnih obiskov jih je bilo 38 za program Comenius, 4 za Erasmus, 16 za Grundtvig 
in 13 za program Leonardo da Vinci. Poudariti je potrebno, da je Center letos organiziral tudi kontaktni 
seminar v Sloveniji, zato je del odobrenih pripravljalnih obiskov v okviru programov Leonardo da Vinci in 
Grundtvig bil izveden v Sloveniji (ni šlo za pot v tujino). 
 

 

Zasedanje komisij 

Za izvedbo izbirnega postopka so vse zgoraj omenjene vloge ocenili neodvisni ocenjevalci po vnaprej 

določenih kriterijih in ocenjevalnih obrazcih. Ocene ocenjevalcev so bile obravnavane na pristojnih 

nacionalnih komisijah, ki so se sestajale na rednih in dopisnih sejah. Komisije so pripravile predlog 

izbranih/zavrnjenih projektov ter projektov, uvrščenih na rezervno listo, in za vsako aktivnost tudi 

predlagale znesek dotacije. 

 

Tabela 1: Zasedanja komisij programov  

KOMISIJE Število zasedanj 

Comenius 6 

Erasmus 4 

Leonardo da Vinci 4 

Grundtvig 6 

Študijski obiski 3 

Evropsko jezikovno priznanje (EJP) 2 
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2. Dogodki VŽU 
 

Leto 2011 je bilo res »bogato« z raznovrstnimi dogodki. Center je v lastnih prostorih in tudi na lokacijah 

izven izvedel preko 195 dogodkov. Večina dogodkov je namenjena potencialnim in dejanskim prijaviteljem: 

informativni dnevi (39), delavnice za potencialne prijavitelje (57) in pogodbenike (49). Drugi dogodki so 

namenjeni delu Centra za izvedbo Razpisa: sestanki z Evropsko komisijo in drugimi nacionalnimi 

agencijami, usposabljanje ocenjevalcev in podobno. Glede na številčnost ciljne skupine je različen tudi 

obseg aktivnosti po podprogramih - največ dogodkov je bilo izvedeno v okviru programov Comenius (52) in 

Grundtvig (41), nekaj manj pa v programih Leonardo da Vinci (36) ter Erasmus (30). 

 

Za namen promocije razpisa 2011 smo nekatere info aktivnosti izvedli že v jeseni 2010, predvsem z 

razlogom pridobivanja novih prijaviteljev. Enako je nekaj aktivnosti (informativni dnevi in delavnice za 

prijavitelje), ki so bile izvedene jeseni oz. pozimi 2011, namenjeno Razpisu 2012. 

 

Graf  1: Pregled dogodkov 
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3. Publikacije 
 

Izdali smo deveto številko Priložnosti, v kateri smo predstavili vsebino projektov, ki imajo tako v 

nacionalnem kot tudi v evropskem prostoru poseben pomen. Tako imenovane Tematske mreže služijo 

povezovanju – mreženju projektov na enako/podobno temo, diseminaciji rezultatov in promociji njihove 

uporabe. Deseta števila z naslovom »Mladi in mobilnost po letu 2013« bo izšla septembra. 

 

Nove publikacije:  
– CMEPIUS v letu 2010, 

– Poročilo konference »Z znanjem proti 
revščini in socialni izključenosti«, 
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– Comenius Individualna mobilnost 
učencev – zloženka primer dobre prakse,  

– Priložnosti  št. 9 (tema: Tematske mreže), 
– Priložnosti  št. 10 (tema: Mladi in 

mobilnost), 
– CEEPUS zloženka v angleščini, 
– Program Jabolka kakovosti 2011,  
– Nacionalna priznanja Jabolka kakovosti 

2011, 
– Jabolka kakovosti – pokali, 
– EJP program 2011, priznanje, mapa, 
– CMEPIUS koledar s prijavnimi roki, 
– Comenius asistenti – šole gostiteljice – 

priročnik (elektronska različica), 
– Grundtvig Projekti prostovoljnega dela 

starejših  – priročnik, 
– Slovenska podjetja v programu VŽU, 
– Paths to internationalistion, 
– Cmepius mapa, 
– Poti internacionalizacije, 
– Comenius Regio partnerstva – zbornik, 
– Grundtvig na kratko – zloženka 
- Erasmus IP priročnik (elektronska 

različica), 
- Eurydice Poučevanje branja v Evropi, 
- Eurydice Ponavljanje razreda, 

- Eurydice promo material za dogodek 
Bralna pismenost. 

 
Dopolnjene in posodobljene publikacije: 

– Grundtvig zloženka, 
– Comenius zloženka, 
– Vezi brez meja, 
– Ties without borders 
– EJP zloženka, 
– Erasmus zloženka, 
– Leonardo zloženka, 
– Comenius asistenti letak, 
– Erasmus brošura za študente, 
– Erasmus študentska listina,  
– Mape eTwinning,  
– Študijski obiski zloženka, 
– Mobilnosti v programu VŽU, 
– Comenius Individualna mobilnost 

učencev - letak EK, 
– eTwinning zbornik, 
– plakat Euraxess, 
– razglednica Euraxess, 
– eTwinning zloženka, 
– eTwinning navodila za uporabo 2.0, 
– Comenius priročnik za šole, 
– Erasmus plakat.

–  
 

Tabela 2: Pregled publikacij 

NOVE PUBLIKACIJE 2011 Naklada 

Priročnik GRU Projekti prostovoljnega dela 

starejših 
V e-obliki 

Zloženka Grundtvig na kratko – primeri prakse 500 

COM Priročnik za šole gostiteljice V e-obliki 

CMEPIUS v letu 2010 1000 

Valorizacijska konferenca 2010 1000 

Priložnosti št. 9  2500 

E Twinning video zbornik V e-obliki 

E Twinning zloženka  3500 

eTwinning priročnik za uporabo portala - 

posodobitev 
V e-obliki 

Letak Možnosti malih in srednjih podjetij v 

programu VŽU 
1000 

Euraxess plakat 100 

Euraxess kartica/letak 500 

Erasmus priročnik za institucije 300 

Path of Internationalisation 500 
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4. eTwinning 
Center je bil imenovan za nacionalno strukturo projekta eTwinning v Sloveniji do leta 2013. Tudi v 2011 je 

bila podpisana pogodba z Izvršno agencijo za sofinanciranje aktivnosti, nacionalna sredstva pa predstavljajo 

sofinanciranje aktivnosti v deležu 30 %. 

 

V okviru te aktivnosti je Center v sodelovanju z MŠŠ in projektom e-Šolstvo 14. 4. 2011 v Kranjski Gori 

organiziral nacionalno konferenco KONFeT, ki je v letu 2011 prvič potekala sočasno z mednarodno IKT 

konferenco SIRikt 2011. V sklopu slavnostne podelitve nagrad smo v Kranjski Gori podelili tudi nacionalne 

eTwinning nagrade zlati kabel 2011 v 3 starostnih kategorijah. S konferenco KONFeT smo sodelovali na 

tiskovni konferenci MŠŠja v okviru tedna SIRikt. 

 

V letu 2011 je Center financiral sodelovanje učiteljev/vzgojiteljev/ravnateljev na naslednjih konferencah in 

seminarjih: 

- 8 učiteljev (vrtec, OŠ) na eTwinning letni evropski konferenci na Madžarskem. Konference sta se 

udeležili tudi 2 predstavnici Centra; 

- 5 vzgojiteljic predšolskih otrok na kontaktnem seminarju na Malti; 

- 9 učiteljev in šolskih knjižničarjev (OŠ) na kontaktnem seminarju na Češkem; 

- 11 učiteljev (OŠ, SŠ) na kontaktnem seminarju v Sloveniji; 

- 2 učitelja (SŠ) na kontaktnem seminarju v Italiji,  

- 2 eTwinning ambasadorja na pedagoški razvojni delavnici na Cipru,  

- 2 ravnatelja na mini konferenci v Berlinu (Nemčija), 

- 1 predstavnica ZRSŠ na mini konferenci v Genovi (Italija), 

- Predstavnici Centra sta se udeležili tudi 4 rednih sestankov nacionalnih enot projekta eTwinning. 

 

Erasmus IP priročnik V e-obliki 

Zbornik Leonardo da Vinci Partnerstva V e-obliki 

PONATISI 2011  Naklada 

Zloženka Grundtvig 500 

Priročnik za šole – COM Šolska partnerstva 300 

Zloženka COM  1000 

Zloženka COM Individualna mobilnost učencev 700 

Zloženka Študijski obiski 700 

Vezi brez meja SI 1000 

Vezi brez meja EN 1000 

Zloženka mobilnosti v VŽU  1000 

Erasmus brošura za študente 3500 

Erasmus študenska listina  2000 

Zloženka Leonardo da Vinci  1000 

Zloženka Individualna mobilnost 300 
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V juniju  (2. - 4. 6. 2011) je v Goriških Brdih potekal kontaktni seminar za učitelje zgodovine in geografije 

(OŠ, SŠ). Center v vlogi glavnega organizatorja je gostil 30 udeležencev - učiteljev iz Madžarske, Hrvaške in 

Slovenije. Namen seminarja je bilo navezovanje stika z bodočimi projektnimi partnerji.  

 

 

V sklopu akcije smo v  v letu 2011 izdali eTwinning zloženko, s pomočjo sodelavcev e-Šolstva izdelali 

eTwinning e-zbornik 2011 in posodobili eTwinning priročnik za uporabo portala. Poleg tega je bil izdelan 

tudi promocijski material (svinčnik eTwinning, eTwinning virtualno poživilo). 

 

V sklopu eTwinning turneje 2011 smo  izvedli 6 delavnic za začetnike ter 1 delavnico za izkušene 

eTwinnerje.  Delavnic se je udeležilo skupaj 93 učiteljev in učiteljic. Namen delavnic je bila predstavitev 

portala in praktična preizkušnja orodij, ki jih le-ta ponuja.  

 

V začetku leta je bila izvedena promocijska kampanija o akciji eTwinning. Dopis o možnostih, ki jih ponuja 

akcija šolam, je bil poslan vsem ravnateljem OŠ in SŠ ter vrtcem. 

  

Na portalu eTwinning projektov je ob koncu leta 2011 najti 150 novih slovenskih prijaviteljev v 84 novih 

projektih. 

 

5. Organizacija in izvedba mednarodnih in nacionalnih dogodkov  
 

a) Kontaktni seminar – vključevanje odraslih oseb s posebnimi potrebami v program VŽU 

Med 6. in 9. oktobrom 2011 je Center organiziral 3 dnevno mednarodno konferenco in kontaktni seminar v 

okviru programa Grundtvig in Leonardo da Vinci. Dogodek je bil namenjen povezovanju in mreženju 

institucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih s posebnimi potrebami. Delo je bilo osredotočeno na 4 

ciljne skupine glede na tip hendikepiranosti: vidno, slušno, duševno in fizično ovirani. Konferenca in 

kontaktni seminar sta potekala v Kranjski gori.  Za dogodek je bilo izredno veliko interesa, tako iz Slovenije 

kakor tudi iz tujine. Kontaktnega seminarja se je udeležilo XX udeležencev, od tega kar XX iz tujine.  

Na konferenci prvi dan je bilo predstavljeno dogajanja na področju teme v nacionalnem in evropskem 

kontekstu, predstavili so se primeri dobrih praks udeleženci pa so že predstavili tudi nekaj projektnih idej. 

Kontaktni seminar je bil namenjen predvsem navezovanju stikov in pripravi projektnih predlogov. Glede na 

aktivnosti udeležencev in predstavitev potencialnih projektov ob zaključku seminarja lahko trdimo, da je bil 

kontaktni seminar zelo uspešen.  

Kontaktnega seminarja se je udeležilo 82 udeležencev iz 22 sodelujočih držav. 

 
b) Valorizacijska konferenca 

8. decembra 2011 je Center izvedel mednarodno valorizacijsko konferenco z naslovom »Krepitev učinkov 

mednarodne učne mobilnosti«. Namen konference je bil osvetliti pomembnost učne mobilnosti in v luči 

tega se osredotočiti tudi na orodja zagotavljanja kakovosti učne mobilnosti. Center je k sodelovanju povabil 

3 strokovnjake iz tujine, ki so s svojimi prispevki predstavili tako svoje strokovno delo na področju kakor 

tudi čisto praktične, osebne izkušnje iz lastne države. Poleg dr. Ulricha Teichlerja iz Nemčije, dr. Luigia 

Pillipa Dona della Rose iz Italije in Hendrika J. Hobbesa z Nizozemske so svoje prispevke predstavili tudi dr. 

Stojan Sorčan (MVZT), dr. Samo Pavlin (UL-FDV) in mag. Zoran Vaupot (SIGEM Business consulting). V vsaki 
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od treh delavnic so se predstavili primeri dobrih praks (Leonardo da Vinci in Erasmus), skupaj 5 organizacij. 

Konec januarja 2012 bo Center pripravil tudi poročilo valorizacijske konference. 

Valorizacijske konference se je udeležilo 134 predstavnikov pretežno izobraževalnih organizacij. 

 

c) Podelitev nacionalnih nagrad Jabolka kakovosti 

Kot mehanizem zagotavljanja kakovosti Center vsako leto podeli nacionalne nagrade Jabolka kakovosti. 

Izmenjaje so nagrajeni projekti oziroma mobilnosti, v leti 2011 so bili nagrajeni najboljši projekti v akcijah 

Comenius, Leonardo da Vinci in Grundtvig partnerstev, Erasmus Intenzivni programi ter Leonardo da Vinci 

Prenos inovacij. 

Podelitev je bila 8. decembra 2011 v Grand hotelu Union v Ljubljani. Slavnostni nagovor je imela direktorica 

Centra mag. Alenke Flander, nagrajence pa je s svojo prisotnostjo in pozdravom še posebej počastila ga. 

Barbara Miklič Türk. 

Prejemniki Jabolk kakovosti za leto 2011 po kategorijah so: 

•    Leonardo da Vinci Partnerstva 

1. Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije 
2. Gimnazija Jurija Vege Čipkarska šola Idrija 
3. Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga 

•    Leonardo da Vinci Prenos inovacij 

1. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
2. Kadis Kadrovsko izobraževalni inženiring d.o.o. 
3. Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem 

•    Grundtvig Učna partnerstva 

1. Ljudska univerza Velenje 
2. Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, HUMANITAS 
3. Ljudska univerza Ajdovščina 

•    Erasmus Intenzivni programi 

1. Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta Maribor 
2. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 
3. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta 

•    Comenius Partnerstva 

1. Poslovno-komercialna šola Celje 
2. Osnovna šola Idrija 
3. Vrtec Idrija         

•    Comenius Regio partnerstva 

1. Občina Domžale 
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d) Tematska konferenca – Zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in v izobraževanju 

odraslih (mreža QALLL) 

 

V marcu je nacionalna agencija v sodelovanju s koordinatorjem tematske mreže QALLL, nacionalno 

agencijo Avstrije, organizirala prvo mednarodno konferenco v okviru mreže. Konferenca z naslovom 

»Zagotavljaje kakovosti v vseživljenjskem izobraževanju – Doseganje ekselence«,  je izpostavila 

zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in v izobraževanju odraslih. V prvem delu konference je 

udeležencem spregovorila ga. Renata Zupanc Grom (MŠŠ), evropske smernice sta predstavili predstavnici 

Evropske komisije, in sicer ga. Sophie Weisswange in ga. Maike Koops. Prakso v izobraževanju odraslih je 

predstavila ga. Ruth Jermann (eduQua, Švica), področje zagotavljanja kakovosti v poklicnem izobraževanju 

in usposabljanju z nacionalnega vidika pa je za primer Avstrije predstavil g. Jürgen Horchinegg. 

Konference se je udeležilo 110 strokovnjakov iz 19 držav. V tematskih delavnicah do diskutirali o kulturi 

zagotavljanja kakovosti, o krogu kakovosti ter o zagotavljanju kakovosti v formalnem in v neformalnem oz. 

priložnostnem izobraževanju in usposabljanju. Projekte, ki so bili predstavljeni kot primeri dobrih praks, je 

kot take izbrala skupina zunanjih ocenjevalcev, ki je pod vodstvom ge. Marie Gutknecht Gmeiner v okviru 

projekta QALLL pregledala 80 nominiranih projektov iz različnih držav in izmed teh izbrala 42 primerov 

dobrih praks. 

Tekom konference je bil organiziran tudi t.i. projektni sejem, kjer so nekateri projekti predstavili svoja 

gradiva.  Na ta način je bila dana možnost tudi za mreženje in veliko udeležencev je navezalo dragocene 

stike s kolegi v tujini. 

 

 

e)  Tematski seminar– Priznavanje znanj in kompetenc, pridobljenih na mednarodni učni mobilnosti 

 

CMEPIUS je 2. 6. 2011 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani organiziral tematsko delavnico 

Vrednotenje mednarodne mobilnosti učnega osebja. Mednarodna učna mobilnost je ena izmed ključnih 

aktivnosti v različnih podprogramih in aktivnostih  VŽU (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig 

in Študijski obiski). Udeležence spodbuja k izboljšanju svojih praktičnih spretnosti in znanj za poučevanje, k 

izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj ter k pridobitvi vpogleda v širše razumevanje izobraževanja, kar 

pozitivno vpliva tako na posameznika kot tudi na organizacijo.  

Tematske delavnice se je udeležilo 43 predstavnikov različnih organizacij (osnovnih, srednjih, višjih in 

visokih šol ter predstavniki drugih organizacij). 

 

 

f) Tematski seminar – Vključevanje vrtcev v mednarodne projekte  

 

28. 3. 2011 smo izvedli tematsko srečanje, ki je bilo namenjeno vrtcem, ki sodelujejo v programu 

Vseživljenjsko učenje, v akciji Comenius Šolska partnerstva in eTwinning oz. bi se v prihodnosti želeli 

vključiti v mednarodne aktivnosti. Pomen mednarodnega sodelovanja v vrtcih je v uvodnem delu 

predstavila ga. Fanika Fras Berro, vodja programske skupine za predšolsko vzgojo na Zavodu RS za šolstvo, 

svoje izkušnje s sodelovanjem v programu Comenius pa sta predstavili tudi ga. Nada Verbič, ravnateljica 

Vrtca Jelka ter ga. Silva Križič, pomočnica ravnateljice Vrtca pri OŠ Polhov Gradec, ki je koordinirala 

Comenius projekt »Lepo obnašanje – Mavrica, ki nam obarva življenje« v letih 2008-2010 v Vrtcu Idrija. 
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Srečanje smo nadaljevali s predstavitvijo primera dobre prakse ter zaključili z izmenjavo izkušenj med 

udeleženci. 

 

 

g) Tematski seminar – Slovenska podjetja v programu VŽU 

 

Center je 10. 3. 2011 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani pripravili dodatno tematsko delavnico na 

temo Slovenska podjetja v programu Vseživljenjsko učenje. Na tematski delavnici so se predstavila različna 

podjetja, študenti in mladi diplomanti ter z osebno izkušnjo predstavili njihove izkušnje s sodelovanjem v 

programu Vseživljenjsko učenje.  

Številna slovenska podjetja so v zadnjih letih aktivno sodelovala v programu Vseživljenjsko učenje, 

predvsem Leonardo da Vinci. Projekti mobilnosti namreč omogočajo usposabljanje posameznikov v tujini in 

na ta način so pridobili številni udeleženci in podjetja nova znanja, izkušnje in spretnosti, ki so jih uspešno 

prenesli v svoje delovno okolje. Mobilnost je posameznikom prinesla tudi bogato kulturno, jezikovno in 

osebno izkušnjo, podjetju pa bolj usposobljene, zadovoljne in odprete zaposlene. Zaradi projektov 

mednarodne mobilnosti so se okrepila tudi mednarodna sodelovanja, partnerstva, regionalne in lokalne 

mreže, veliko so pridobili tudi sektorji oz. področja, ki so jih projekti naslavljali. 

Poleg tega, da so podjetja aktivno pošiljala svoje zaposlene na usposabljanje v tuje partnerske organizacije, 

se je nabralo v zadnjih letih lepo število slovenskih podjetij, ki se zavedajo koristi in prednosti tudi sprejema 

tujih kandidatov na usposabljanje, naj bo to nekaj tedensko ali celo letno.  

Delavnice se je udeležilo 34 posameznikov iz različnih podjetij in drugih vrst organizacij. 

 

6. Projekt Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje 
 
26. 9. 2011 je bil evropski dan jezikov. V sklopu dogodkov, ki jih je na ta dan organiziralo Predstavništvo 

Evropske komisije v Sloveniji, je aktivno sodeloval tudi Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS, ki je z Ministrstvom za šolstvo in šport že deseto leto 

zapored podelil EVROPSKO JEZIKOVNO PRIZNANJE. Center vsako leto organizira natečaj, izbor in podelitev 

za Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje (najbolj inovativni in učinkoviti projekti na področju učenja 

in poučevanja jezikov). V prvi polovici leta so stekle priprave in izvedba razpisa, sledila je podelitev. 

 

Slavnostna podelitev je potekala 26. 9. 2011 ob 14.00 uri v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani.  

 

Evropsko jezikovno priznanje je dobila Gimnazija Škofja Loka za projekta »RUSIJADA – vseslovenski festival 

šol z ruščino« in »Jezik, kultura in tradicija«. Jabolka kakovosti 

Center vsako leto organizira izbor in podelitev tudi za nacionalno priznanje Jabolka kakovosti (najbolj 

inovativni in kakovostni mednarodni projekti s področja izobraževanja in usposabljanja, ki so bili podprti v 

okviru programa VŽU).  

V drugi polovici leta bodo stekle priprave na podelitev Jabolk kakovosti 2011, ki bodo letos podeljena 8. 12. 

2011 v Ljubljani. 

 

7. Organizacija študijskih obiskov 
 
V razpisnem letu 2010 (rok: 1. oktober 2010, za akademsko leto 2011/2012) sta bili za organizacijo 

študijskega obiska v Sloveniji izbrani 2  organizaciji, katerim se iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport 
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sofinancira kritje materialnih stroškov za izvedbo. Obiska se bosta izvedla šele v prvi polovici leta 2012. 

Izmed odobrenih organizacij študijskih obiskov razpisnega leta 2009 (akademsko leto 2010/2011) sta dva 

študijska obiska (LU Tržič z naslovom Prednosti vseživljenjskega učenja za odrasle in starejše s posebnimi 

potrebami ter Zavod za novodobno izobraževanje z naslovom Mobilnost za vse – naredimo korak naprej) 

potekala konec novembra 2010, dva pa spomladi 2011 (ŠC Velenje z naslovom Novi načini učenja s 

pomočjo kreativnih e-materialov ter Gimnazija Ptuj z naslovom Evropska in globalna dimenzija učenja). 

Torej v letu 2011 sta potekala le 2 št. obiska v Sloveniji.  

 

V razpisnem letu 2011 (rok: 1. oktober 2011, za akademsko leto 2012/2013) so bili izbrani trije študijski 

obiski. Dva bosta potekala konec leta 2012, eden pa v letu 2013: 

 Center Zarja – New me (marec 2013) 

 Zavod za novodobno izobraževanje – New opportunities in mobility (oktober 2012) 

 Skupina Primera – Learning creativity for fostering innovation: thinking techniques and case studies 

(september 2012) 

 

8. Eurydice baza podatkov 
 
Center za program Eurydice opravlja naloge v sodelovanju z Uradom RS za šolstvo. Iz teh dveh 

proračunskih postavk se je v prvi polovici leta realizirala priprava besedil za Evripedijo; lektoriranje in 

prevod študije Grade Retention in Adults in Formal Education; priprava informacij za objavo v seriji 

publikacij Key Data  ter Facts and Figures; priprava nacionalnega prispevka za študijo Citizenship Education 

in Euro;  izvedba nacionalne konference o Bralni pismenosti v oktobru 2011; prenos in vzdrževanje baz 

podatkov o šolski zakonodaji na SIO; vzdrževanje spletne strani Eurydice; priprava strokovnih besedil in 

izvlečkov za spletno stran Eurydice Slovenija in Eurydice novice; informatizacija in promocija Eurydice: 

Terminološki slovar, Šolska zakonodaja; prevod, priredba, lektura, tisk in distribucija Eurydice publikacije: 

Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih, Posodobitev visokega šolstva, Odrasli v formalnem 

izobraževanju. Za izvedbo teh nalog je bilo izplačanih 34 avtorskih honorarjev za opravljene različne naloge 

(priprave člankov, analiz, novic, prevoda in lektoriranja besedil za potrebe Eurydice baze podatkov in 

publikacij). 

 

9. Projekti mrež za tematsko spremljanje 
 
Projekti so bili sprejeti na Evropski komisiji, sklepanje pogodb s koordinatorskimi državami poteka na 

podlagi teh pogodb, sofinanciranje evalvacijskih aktivnosti pa poteka iz sredstev proračunske postavke MŠŠ 

6870. 

 

Center v letu 2011 nadaljuje delo v dveh tematskih skupinah:  

– Delo s skupinami s posebnimi potrebami - Working with under-represented/disadvantaged groups 

– INCLUSION (vodi NA Velike Britanije) 

– Zagotavljanje kvalitete v programu VŽU - Quality Assurance in Lifelong Learning Programme – QALL 

(vodi NA Avstrije) 

 

V obeh skupinah smo aktivno sodelovali.  
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V tematski mreži INCLUSION je vključenih 13 držav. Namen projekta je ugotoviti, kako uspešni so programi 

pri podpori ranljivih skupin ter, kaj še lahko storimo za večjo udeležbo in inkluzijo. Junija 2011 je v Rimu 

potekal projektni sestanek ter seminar z naslovom »Learn and Share…What can we do together?«. 

Dogodek se je osredotočal na identificiranje ovir in iskanje rešitev za večjo inkluzijo znotraj programa 

Vseživljenjsko učenje ter predstavitev prenosljivih primerov dobrih praks. 

V okviru seminarja sta potekali  2 vzporedni delavnici: 

– Delavnica 1: Breaking down barriers and widening particpation in LLP, 

– Delavnica 2:  Effective dissemination and exploitation of best practice in Inclusion. 

Seminarja sta se poleg predstavnice Nacionalne agencije Urše Bajželj, udeležila tudi direktor zavoda MISSS 

Ljubo Raičevič ter direktorica Ljudske univerze Velenje Brigita Kropušek Ranzinger. 

 

Aktivnosti tematske mreže »Zagotavljanje kakovosti v vseživljenjskem učenju – QALLL«, ki jo vodi 

nacionalna agencija Avstrije, so bile v začetku leta osredotočene na organizacijo prve mednarodne 

konference mreže na Bledu. Po konferenci je bil organiziran partnerski sestanek, kjer je bila podana ocena 

dela mreže s strani Evropske komisije in dogovorjene so bile nadaljnje aktivnosti. Evropska komisija je z 

delom zadovoljna, želela pa bi še bolj usmeriti aktivnosti k promociji dobrih rezultatov. V okviru mreže je 

preko poletja in jeseni potekal drugi krog ocenjevanja projektov (zajetih je nekaj projektov še iz obdobja 

pred 2007 in pa projekti, ki so se zaključili v letu 2010 in začetku 2011), 8. novembra pa je bila v Berlinu 

(Nemčija) druga QALLL konferenca.  

Konference z naslovom »Reaching Mutual Trust« sta se poleg predstavnice nacionalne agencije udeležili še 

predstavnica MŠŠ in predstavnica CPI. 

 

10. Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov in sodelovanje v 
delovnih skupinah BFUG  

 
V okviru Bolonjske nacionalne skupine so bile do konca avgusta izvedene vse načrtovane aktivnosti: 

– 2. 2. 2011 je bil organiziran in izveden nacionalni posvet o visokem šolstvu (tema: 

internacionalizacija), ki se ga je udeležilo 193 predstavnikov visokošolskih institucij; 

– realizirana sta bila 2 tematska seminarja, in sicer 25.3. 2011 seminar o povezovanju visokošolskih 

institucij in gospodarstva na GZS (58 udeležencev) in 3. 6. 2011 seminar o doktorskem študiju na 

Univerzi v Ljubljani (94 udeležencev); 

– pripravljeno je bilo končno poročilo za zaključeni projekt Bolonjskih ekspertov 2009-2011 in 

pripravljena je bila prijava na nov razpis za Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov, ki je bila na 

razpisu uspešna; 

– nacionalna agencija je sodelovala na 2 sestankih delovnih skupin BFUG (marec, maj 2011). 

 

V okviru novega projketa Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2001-2013 so bile realizirane že sledeče 

aktivnosti: 

- 2 seji skupine (27.9. in 23.11. 2011) 

- delovni sestanek z dr. Ulrichom Teichlerjem 

- udeležba predstavnikov visokošolskih institucij na seminarju »Dissemination of JOIMAN project – 

Joint Study Programmes«; 10 udeležencev, seminar je bil na Madžarskem 

- regionalni informativni dan oz. seminar za pripravo projektov za centralizirane aktinosti (Erasmus in 

Jean Monnet) v Mariboru v sodelovanju z Univerzo v Mariboru5; 28 udeležencev,  

 



18 
 

 


