
 
 

 

 

 

 

TEMATSKA KONFERENCA V OKVIRU PROGRAMA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

 

POVEČANJE TRAJNOSTI REZULTATOV PROJEKTOV SKOZI SODELOVANJE Z 
LOKALNO SKUPNOSTJO IN TRGOM DELA 

18. oktober 2013, Hotel Dubrovnik, Zagreb, Hrvaška 
 
 
 
Spoštovani, 
 
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS v sodelovanju s 
hrvaško Agencijo za mobilnost in programe Evropske unije pripravlja tematsko konferenco z naslovom 
»Povečanje trajnosti rezultatov projektov skozi sodelovanje z lokalno skupnostjo in trgom dela".  
Namen dogodka je spodbuditi šole k razmišljanju o kakovosti projektov z vidika trajnosti rezultatov. Glavne 
teme konference se bodo navezovale na kakovost projektov in vprašanja kaj želimo s projekti doseči in kako 
projekti opravičujejo trajnost po zaključku. Skozi primere dobrih praks bodo predstavljeni tudi različni vidiki 
sodelovanja z lokalno skupnostjo in povezovanja s trgom dela.  
 
V prvem letu izvajanja novega programa Erasmus+ pripravljalni obiski in kontaktni seminarji niso predvideni, 
zato je konferenca tudi odlična priložnost za spoznavanje in povezovanje hrvaških in slovenskih institucij 
glede priprave skupnih projektov v prihodnje.  
 
Konferenca, ki bo potekala 18. oktobra 2013 v Hotelu Dubrovnik v Zagrebu (Hotel Dubrovnik, Ljudevita 
Gaja 1, Zagreb), je namenjena koordinatorjem Comenius Šolskih in Regio partnerstev in koordinatorjem 
projektov Leonardo da Vinci Mobilnost, Partnerstva in Prenos inovacij. Vljudno vabljeni tudi ravnatelji 
sodelujočih šol.  
 
 
Vljudno vas vabimo, da se na konferenco prijavite preko spletnega obrazca, ki ga najdete na povezavi  
SPLETNA PRIJAVA. Prijave sprejemamo do 4. oktobra 2013 oz. do zapolnitve prostih mest.     
 
Konferenca bo potekala v hrvaškem in slovenskem jeziku. Prevod bo zagotovljen.  
 
Veselimo se vašega prihoda! 
 
S spoštovanjem, 

 
dr. Alenka Flander, 
direktorica  

 

https://docs.google.com/forms/d/1tB_DBlvoNsyrBlqFbdFwUFFLc6zyA3_4oAKgt-UcGe0/viewform


 
 

 

 
 
 

 
POVEČANJE TRAJNOSTI REZULTATOV PROJEKTOV SKOZI SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO IN TRGOM DELA 

18. oktober 2013, Hotel Dubrovnik, Zagreb, Hrvaška 

 
PROGRAM 

 
8:30–9:30 Registracija udeležencev 

 
PLENARNI DEL 

9:30–10:15 Pozdravni govor; predstavitev rezultatov programa Vseživljenjsko učenje na 
Hrvaškem in v Sloveniji; predstavitev nove generacije programov  2014–2020 
(Erasmus+) 

 mr.sc. Antonija Gladovid, v.d. ravnatelja Agencije za mobilnost in programe EU  
dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS-a 

   

10:15–11:00 Izobraževanje in usposabljanje v širšem evropskem kontekstu 
Maja Mihelič Debeljak, Svetovalka za izobraževanje, mladino in šport, Stalno 
predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji 
 

11:00–11:15 Odmor za kavo 

11:15–12:00 Kako povečati trajnost projektov 
Maja Prešeren, Šolski center Srečka Kosovela Sežana 
 

12:00–12:15 Predstavitev delavnic 

12:15–13:30 Kosilo 

DELAVNICI 

13:30–15:30 Delavnica 1: Krepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo in trgom dela skozi 
mobilnost 

 Moderatorici: Ana Stanovnik Perčič in Ivana Krnjid 

 Predstavitev primerov dobrih praks:  
Leonardo da Vinci Mobilnost - Prometna šola Maribor, Maribor (SI) 
Leonardo da Vinci Mobilnost - Biotehniški center Naklo, Naklo (SI) 
 

 Delavnica 2: Krepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo in trgom dela skozi 
projekte 

 Moderatorja: Ozren Pavlovid Bolf in Andreja Lenc 

 Predstavitev primerov dobrih praks:  
Comenius Dvostranska šolska partnerstva -  Šolski center Krško – Sevnica, Krško (SI) 
Leonardo da Vinci Partnerstva - Škola za cestovni promet, Zagreb (HR) 
 



 
 

 

Vse dodatne informacije so na voljo na naslovu ana.stanovnik-percic@cmepius.si.  

mailto:ana.stanovnik-percic@cmepius.si

