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Podprogram programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje  

Grundtvig – izobraževanje odraslih 

 

»ZA UČENJE JE VEDNO PRAVI ČAS« 

 

GRUNDTVIG pokriva potrebe po poučevanju in učenju udeležencev vseh oblik izobraževanja odraslih 

ter vse zavode in organizacije, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje. Podprogram ponuja kot 

orodje za dosego želenih rezultatov evropsko sodelovanje, ki vključuje pridobivanje ter izmenjavo 

znanj, izkušenj in primerov dobre prakse. Podprogram z akcijo Delavnice odgovarja tudi na učne 

potrebe udeležencev in uporabnikov ponudbe splošnega izobraževanja odraslih, saj le-ti lahko v njih 

sodelujejo neodvisno od vključenosti v proces izobraževanja odraslih. 

 

Namen Grundtvig-a je uravnotežiti sodelovanje odraslih v procesu izobraževanja in usposabljanja, saj 

je za tiste z najnižjo izobrazbo najmanj verjetno, da bodo sodelovali v procesu učenja. Cilj je povečati 

sodelovanje v procesu izobraževanja odraslih, okrepiti kulturo kakovosti, posvetiti posebno 

pozornost potrebam učečim se odraslim, strokovnemu razvoju osebja, ponudnikov in posredovanju 

znanja. Poudarek je na delu s starejšimi in osebami, ki so se predčasno prenehale šolati ali ki, v  

primeru številnih priseljencev, nikoli niso imele možnosti za pridobitev šolske izobrazbe.  

 

Na razpise se lahko prijavijo tako pravne, kot tudi fizične osebe. Pri slednjih tudi tiste, ki bodo v 

prihodnje dejavne na področju splošnega izobraževanja in usposabljanja odraslih (ponudniki javno 

veljavnih programov, svetovalni centri, študentje, raziskovalci, oblikovalci politike, administratorji, 

strokovnjaki, vodje itd). Učeči se odrasli se lahko prijavijo neodvisno od vključenosti v proces 

splošnega izobraževanje odraslih, za sodelovanje le v akciji Delavnice (neposredno organizatorjem). 

 

Razpis je objavljen kot del celotnega razpisa Programa Vseživljenjsko učenje in je objavljen na spletni 

strani http://www.cmepius.si.   

 

 

http://www.cmepius.si/
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DECENTRALIZIRANE AKCIJE PROGRAMA GRUNDTVIG 

 

Izvajajo jih nacionalne agencije. Vlogo za dotacijo odda vsak partner v svoji državi. Več informacij je 

dostopnih na spletni strani slovenske nacionalne agencije CMEPIUS http://www.cmepius.si.  

 

1. PROJEKTI MOBILNOSTI  

 

Podpirajo formalno, neformalno in priložnostno izobraževanje in usposabljanje osebja, ki deluje ali 

bo v prihodnje delovalo, v okviru organizacije ali samostojno, v izobraževanju odraslih. Cilj je 

izboljšanje praktičnih spretnosti poučevanja, usposabljanja, svetovanja, vodenja ter razumevanje 

različnih vidikov izobraževanja odraslih v evropskem prostoru in/ali podpora organizacijam z 

nudenjem strokovnega znanja. Projekti mobilnosti vključujejo naslednje akcije: 

 

― Grundtvig nadaljnje usposabljanje in izobraževanje za osebje v izobraževanju odraslih 

Akcija podpira udeležbo na organiziranih (formalnih) tečajih izobraževanja in usposabljanja. Tečaji so 

namenjeni osebju v izobraževanju odraslih in tistim, ki se ukvarjajo s strokovnim izobraževanjem in 

usposabljanjem le-teh. Tečaj mora biti povezan s poklicno dejavnostjo kandidata. Pri iskanju 

ustreznih tečajev si lahko kandidati pomagajo s spletno bazo  Comenius - Grundtvig nadaljnjih 

izobraževanj in usposabljanj http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.  

 

Tečaj lahko traja od 5 delovnih dni do 6 tednov. Dotacija je osnovana na deležu dejanskih stroškov in 

krije potne stroške, stroške bivanja, kotizacijo ter jezikovno pripravo, v kolikor je le-ta potrebna.  

Predvideni razpisni roki: januar, april in september v tekočem letu. 

 

― Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih 

Akcija podpira udeležbo na neformalnem obisku, povezanem z delom, ki obsega udeležbo na 

konferenci/seminarju, spremljanje poteka dela (»job shadowing«) ter proučevanje in nudenje 

strokovne podpore o različnih vidikih izobraževanja odraslih v gostujoči državi. Obiskov se lahko 

udeleži obstoječe ali bodoče osebje v izobraževanju odraslih ter tisti, ki se ukvarjajo s strokovnim 

izobraževanjem in usposabljanjem le-teh. Pri iskanju ustreznih konferenc, seminarjev si lahko 

kandidati pomagajo s spletno bazo  Comenius - Grundtvig nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/. Obisk mora biti povezan z obstoječo ali prihodnjo 

poklicno dejavnostjo kandidata.  

 

http://www.cmepius.si/
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
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Obisk lahko traja od 1 dne do 12 tednov. Dotacija je osnovana na deležu dejanskih stroškov in krije 

potne stroške, stroške bivanja ter kulturno, pedagoško in jezikovno pripravo, v kolikor je le-ta 

potrebna.  

Predvideni razpisni roki: januar, april in september v tekočem letu. 

 

― Grundtvig asistenti 

Akcija omogoča obstoječemu in bodočemu osebju v izobraževanju odraslih, da za določeno obdobje 

preživi kot asistent v tuji organizaciji na področju izobraževanja odraslih. Kandidati za asistente sami 

poiščejo gostiteljsko organizacijo, v kateri želijo opravljati asistentstvo. 

 

Asistentstvo lahko traja od 12 tednov in 1 dan do 45 tednov. Dotacija je osnovana na deležu 

dejanskih stroškov in krije potne stroške, stroške bivanja ter kulturno, pedagoško in jezikovno 

pripravo, v kolikor je le-ta potrebna.  

Predvideni razpisni rok: marec v tekočem letu. 

 

2. PROJEKTI PARTNERSTEV  

 

povezujejo organizacije na področju izobraževanja odraslih v večstransko ali dvostransko evropsko 

sodelovanje, omogočajo organizacijam izvedbo evropske delavnice za učeče se odrasle v matični 

državi ter slednjim udeležbo, neodvisno od vključitve v proces izobraževanja odraslih, na delavnicah.    

 

― Projekti prostovoljnega dela starejših 

Akcija podpira dvostransko evropsko sodelovanje med organizacijami iz dveh različnih držav. 

Osrednjo os sodelovanja predstavlja izmenjava prostovoljcev starejših od 50 let, ki opravljajo 

prostovoljno delo v državi partnerske organizacije, v okviru nepridobitne dejavnosti. Cilj akcije je 

promocija aktivnega staranje, prostovoljnega dela kot dragocene učne izkušnje ter dolgoročnega 

sodelovanja med organizacijama. 

 

Projekt traja 2 leti, prostovoljno delo od 3 do 8 tednov, partnerski organizaciji si izmenjata med 2 do 

6 prostovoljcev. Dotacija je sestavljena iz dveh pavšalnih zneskov, pavšal za stroške organizacije ter 

pavšal za potne stroške, stroške bivanja in stroške priprav, v kolikor so le te potrebne, prostovoljcev. 

Višina pavšala za gostovanje/pošiljanje prostovoljcev je odvisna od števila prostovoljcev, trajanja 

prostovoljnega dela ter pošiljajoče in gostujoče države. 

Predvideni razpisni rok: marec v tekočem letu. 
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― Grundtvig učna partnerstva 

Akcija podpira večstransko evropsko sodelovanje med organizacijami iz najmanj treh (3) različnih 

držav. Cilj je predvsem razširiti sodelovanje med manjšimi organizacijami, ki želijo v svoje 

izobraževalne dejavnosti vključiti evropsko sodelovanje. Partnerji sodelujejo pri eni ali več temah s 

področja splošnega izobraževanja in usposabljanja odraslih, ki so v skupnem interesu in so vpete v 

obstoječo dejavnost posamezne sodelujoče organizacije.  

 

Učno partnerstvo traja 2 leti. Dotacija je osnovana na pavšalnem znesku. Višina dotacije je odvisna 

od števila načrtovanih mobilnosti (od 4 do 24) in se giblje med 7.500€ in 24.000€. 

Predvideni razpisni rok: februar v tekočem letu. 

 

― Grundtvig delavnice 

Akcija na eni strani podpira organizacije, ki želijo v svoji matični državi organizirati evropsko delavnico 

za učeče se odrasle in ni vezana na strokovno in poklicno usposabljanje udeležencev ter na drugi 

strani omogoča učečim se odraslim (osebe, starejše od 18. let), da v njih sodelujejo. Pri iskanju 

ustreznih delavnic si lahko kandidati pomagajo s Katalogom Grundtvig delavnic, ki je objavljen na 

spletni strani nacionalne agencije http://www.cmepius.si.    

 

Delavnica traja od 5 do 10 dni in je namenjena za 10 do 20 udeležencev (največ 1/3 udeležencev iz 

iste države). Dotacija je sestavljena iz pavšalnega zneska za organizacijo, iz pavšalnega zneska za 

potne stroške in stroške bivanja udeležencev ter iz pavšalnega zneska za kulturno, pedagoško in 

jezikovno pripravo, v kolikor je le-ta potrebna. Višina pavšala za udeležence je odvisna od trajanja 

delavnice in števila udeležencev.  

Predvideni razpisni rok za organizatorje delavnic: februar v tekočem letu. 

Predvideni rok za objavo Kataloga Grundtvig delavnic: maj/junij v tekočem letu. 

Predvideni rok za prijavo za udeležencev (neposredno k organizatorju): junij v tekočem letu. 

 

3. PRIPRAVLJALNI OBISKI 

 

Cilj akcije je pomagati organizacijam, ki želijo vzpostaviti Grundtvig učno partnerstvo ali Projekt 

prostovoljnega dela starejših, pri spoznavanju ustreznih partnerskih organizacij (kontaktni seminar) in 

pri razvijanju delovnega načrta, da se pripravi vlogo za dotacijo za projekt partnerstva (pripravljalni 

obisk pri partnerski organizaciji). 

http://www.cmepius.si/
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Pripravljalni obiski lahko trajajo od 1 dne do 5 dni. Dotacija je osnovana na deležu dejanskih stroškov 

in krije potne stroške in stroške bivanja.  

 

Predviden razpisni rok: odprti razpis (do porabe sredstev), najmanj 15 delovnih dni pred začetkom 

pripravljalnega obiska, vendar ne kasneje kot 10.12. v tekočem letu. 

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE  

Simona Mehle 

CMEPIUS 

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 

Ob železnici 16 

1000 Ljubljana 

E : grundtvig@cmepius.si 

T: 01 586 42 73 / F: 01 586 42 31 

Spletna stran: http://www.cmepius.si                                            

mailto:grundtvig@cmepius.si
http://www.cmepius.si/
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DECENTRALIZIRANE AKCIJE PROGRAMA GRUNDTVIG 

 

Izvaja jih Evropska Izvršna agencija EACEA. Vlogo za dotacijo odda le koordinator projekta. Več 

informacij je dostopnih na spletni strani Izvršne agencije http://eacea.ec.europa.eu.  

 

1. Grundtvig večstranski projekti 

 

Akcija podpira večstransko evropsko sodelovanje med organizacijami iz najmanj treh (3) različnih 

držav. Cilj sodelovanja so konkretni, merljivi in inovativni rezultati/produkti z neizpodbitno evropsko 

vrednostjo. Tematika sodelovanja se lahko veže na izboljšanje vsebine in izvajanje izobraževanja 

odraslih, politike in sistemske urejenosti izobraževanja za odrasle, dostopnosti priložnosti za učenje 

za odrasle, vodenja in upravljanja izobraževanja odraslih in podobno. Projekte se spodbuja, da v svoje 

dejavnosti aktivno vključijo učeče se odrasle ter da upoštevajo njihova znanja in izkušnje. Vsi projekti 

morajo vključevati načrte za vrednotenje in razširjanje rezultatov.  

 

Večstranski projekti lahko trajajo od 1 leta do 3 let. Dotacija znaša 150€ na leto, in ne več kot 300 €, 

in krije 75% vrednosti projekta. 

Predvideni razpisni rok: februar v tekočem letu. 

 

 

2. Grundtvig večstranske mreže 

 

Akcija podpira večstransko evropsko sodelovanje med organizacijami iz najmanj  desetih (10) 

različnih držav. Mreže omogočajo forum ali skupno platformo za razprave in izmenjavo informacij o 

ključnih vprašanjih, o oblikovanju politik in/ali o raziskavah na področju izobraževanja odraslih. Poleg 

že omenjene funkcije, mora mreža izvajat še naslednji dve funkciji: podpora in spodbujanje mreženja 

tekočih Grundtvig projektov o vprašanjih v skupnem interesu ter razširjanje rezultatov, vpogledov in 

primerov dobre prakse, ki izhajajo iz preteklih Grundtvig projektov in drugih pobud.  

 

Mreže trajajo 3 leta. Dotacija znaša 150€ na leto in krije 75% vrednosti projekta. 

Predvideni razpisni rok: februar v tekočem letu. 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/
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3. Grundtvig spremljevalni ukrepi 

 

Akcija je namenjena podpori različnim dejavnostim, ki bodo, čeprav niso upravičene za sodelovanje v 

glavnih akcijah podprograma Grundtvig, brez dvoma prispevale k doseganju ciljev podprograma.  

Nekateri izmed ciljev spremljevalnih ukrepov so lahko npr. dviganje ozaveščenosti ustreznih ciljnih 

skupin splošne javnosti o pomenu evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih, 

spodbujanje sinergij med podprogrami programa Vseživljenjsko učenje, izvajanje dejavnosti, ki 

zadevajo različne vidike politike, tudi njen prečni vidik (spodbujanje enakosti med moškimi in 

ženskami, integracijo invalidnih oseb in drugih ljudi s posebnimi učnimi potrebami itd.) ter izvajanje 

drugih dejavnosti, ki jih upravičujejo potrebe obstoječega izobraževalnega stanja v izobraževanju 

odraslih v sodelujočih državah.  

Spremljevalni ukrepi trajajo 1 leto. Dotacija znaša 150€ na leto in krije 75% vrednosti projekta. 

Predvideni razpisni rok: februar v tekočem letu. 

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE  

Education Audiovisual & Culture Executive Agency 

Avenue du Bourget 1 

BOU2 

BE-1140 Brussels 

BOU2 

E : monika.HOLIK@ ec.europa.eu 

T: +32-2-296-16-55  / F: +32-2-292-13-27  

Spletna stran: http://eacea.ec.europa.eu 

http://eacea.ec.europa.eu/
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POVEZAVE 

 

- Evropska komisija http://ec.europa.eu/educatio  

- Nacionalna agencija CMEPIUS http://www.cmepius.si 

- Izvršna agencija EACEA http://eacea.ec.europa.eu  

 

 

TEMELJNI DOKUMENTI NA EVROPSKI RAVNI – IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

(objavljeni na http://www.cmepius.si/knjiznica/gradiva/grundtvig.aspx)  

 

- Sklep Sveta Evropske skupnosti o izobraževanju odraslih (7475/08 EDUC 79 SOC 164) 

- Vseživljenjsko učenje za znanje ustvarjalnosti in inovacije (COM 2007 703, končni 12.11.2007) 

- Akcijski načrt za izobraževanje odraslih: Za učenje je vedno pravi čas (COM 2007 558 final, 

29.09.2007) 

- Program Vseživljenjsko učenje 2007-2013 (Sklep št. 1720 2006/ES, 15.11.2006) 

- Sporočilo Evropske komisije Izobraževanje odraslih: Za učenje ni nikoli prepozno (COM 2006 614 

final, 23.10.2006) 

- Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 

(2006/96/ES, 18.12.2006) 

- Učinkovitost in pravičnost v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja (COM 2006 481, 

končni 08.09.2006) 

- Nova finančna perspektiva – Operativni program (OP ESS) razvoja človeških virov (2007-2013) 

- Memorandum o vseživljenjskem učenju (EK, Bruselj, 30.10.2000) 

http://ec.europa.eu/educatio
http://www.cmepius.si/
http://eacea.ec.europa.eu/
http://www.cmepius.si/knjiznica/gradiva/grundtvig.aspx

