
Vključevanje šol v mednarodno 
projektno sodelovanje in virtualno 

skupnost eTwinning  
 

26. 3. 2014 



 
Vsebina predstavitve 

 

• Zakaj v mednarodno projektno sodelovanje s 
šolami v Evropi? 

• Kratka predstavitev Programa Erasmus+  

• Predstavitev akcije eTwinning 

• Primeri dobre prakse  

• Čas za diskusijo in vprašanja  

 

Trajanje: 60 min 
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Zakaj mednarodno sodelovanje v šoli? 
 

• Inovativen in učinkovit način poučevanja/ 

    učenja. 

• Izkustveno učenje. 

• Odpiranje evropske dimenzije v šoli. 

• Spoznavanje tujega šolskega sistema, različnih 
načinov poučevanja. 

• Sodelovanje s kolegi na šoli in v tujini. 

• Vpeljava uporabe IKT orodij v vsakodnevni pouk… 
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Študija učinkov programa VŽU na OŠ in SŠ 
izobraževanje z vidika nacionalnih prioritet 

  

 
 
 
Sodelovanje v dejavnostih VŽU pripomore k uvajanju sprememb v 
šolah predvsem na področjih:  
 
  razvoja motivacije za učenje,  
  razvijanju ključnih vidikov učenčevega razvoja – spoznavna, 

moralna in družbena kritičnost, ustvarjalnost, inovativnost, 
podjetnost, funkcionalna pismenost, osmišljanje znanja in uporaba 
znanja v avtentičnih problemskih situacijah. 

 
Pozitivni dolgoročni vplivi so bili zaznani tako na sodelujoče institucije 
kot tudi učitelje in učence, pri večini preverjanih kriterijev. 
 
Vzorec: Anketa poslana vsem  sodelujočim OŠ in SŠ v COM, LDV, ŠO in eTw 2008-
2012  (207 OŠ in 95 SŠ). Odgovorilo  je 170 koordinatorjev, 97 ravnateljev OŠ in SŠ + 
intervjuji z 8 šolami; 
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14.7 mrd € 

2014-2020 

5 mil oseb 
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Cilji programa  

 

• Evropa 2020 

• Strategija ET 2020 

• Evropski okvir sodelovanja na področju 
mladine 2008-2018 

• Evropski delovni načrt športa 
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Sektorske prioritete - šolski del 
 
 

• Izboljšanje dosežkov mladih, še posebno potencialnih 
osipnikov (zmanjšanje osipa) 

 

• izboljšanje dosežkov mladih, še posebno tistih, z 
nizkimi osnovnimi znanji 

 

• dostopna in kvalitetna predšolska vzgoja 

 

• krepitev strokovnega profila učiteljev 
 

8 



Programske države  

• države članice EU (28) 

• Islandija, Norveška in 
Lihtenštajn 

• Turčija 

• FYROM (Makedonija) 

Partnerske države (pogojno) 
• Vzhodno partnerstvo: 

Armenija, Azerbajdžan, 
Belorusija, Moldavija, Ukrajina, 
Gruzija 

• J Mediteran: Alžirija, Egipt, 
Izrael, Jordanija, Libanon, 
Libija, Maroko, Palestina, Sirija, 
Tunizija 

• Z Balkan: Albanija, BiH, 
Kosovo, Črna gora, Srbija  

• Ruska federacija 
• ŠVICA 
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Sodelujoče države 



KA1 
Mobilnost posameznikov: 
• z namenom poučevanja  
• usposabljanja v tujini in sledenje na 

delovnem mestu 
• TRAJANJE PROJEKTA (!! ne 

posamezne mobilnosti) = 1 ali 2 leti 
• TRAJANJE mobilnosti = 2 do 60 dni 

(2 meseca) 
• Upravičeni do sodelovanja: vrtci, 

OŠ, SŠ, šole/zavodi za učence s 
posebnimi potrebami, glasbene 
šole in dijaški domovi 
http://www.cmepius.si/razpisi/erap
lus14.aspx 
 

KA2 
Strateška partnerstva: 
Razvijanje, prenašaje in izvajaje inovativnih 
praks, ki vodijo do visoko kakovostnega 
poučevanja, učenja, mladinskega 
sodelovanja, modernizacije institucij in 
socialnih inovacij.  
• VRSTE PARTNERSTEV 

– PROJEKTI SODELOVANJA  ZGOLJ ŠOL (vrtec, 
OŠ, SŠ): 2 iz 2 prog. držav 

– PROJEKTI SODELOVANJA MED REGIJAMI: 2 
iz 2 prog. držav +  iz vsake države še 1 šola 
in 1 druga org. 

– DRUGI PROJEKTI: 3 org (šole ali druge org., 
ki delujejo na področju splošnega 
izobraževanja) iz 3 programskih držav   

• TRAJANJE PROJEKTA: 2 ali 3 leta 
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Ključna ukrepa KA1 in KA2 
 
 
 
 



Sredstva za Razpis 2014 

Erasmus+ Slovenija: 10.513.267 EUR 
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Področje 
Ključna aktivnost 1 

( KA 1) 

Ključna aktivnost 2  

(KA 2) 

Skupaj za 

področje 

Douniverzitetno / 

šolsko izobraževanje 
284.415 EUR 1.236.835 EUR 1.521.250 EUR 



POMEMBNO 

• Razpis 

– www.erasmusplus.si 

– www.cmepius.si  

– erasmusplus@cmepius.si 

 

ROKI 

 KA1: 24. marec 2014 do 12:00 

 KA2: 30. april 2014 do 12:00 
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eTwinning ekipa 
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eTwinning 

• eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje 
Evropsko šolsko omrežje (European Schoolnet) v imenu 
Evropske komisije. 

 

• Namen: spodbujanje mednarodnega sodelovalnega pri 
pouku s pomočjo sodobnih tehnologij (IKT) 

 

• Portal eTwinning: www.etwinning.net 

 

• Več kot 245.000 sodelujočih učiteljev 

 

• Več kot 120.000 šol iz 33 evropskih držav 

 



 

 

Slovensko sodelovanje v 
eTwinningu  

 

• 1318 učiteljev in vzgojiteljev 

• v SLO v povprečju delujeta 2 učitelja/šolo 

• V obdobju od 1.9.2013 do 21.3.2014 se je 

registriralo na portalu 155 projektov (SLO 

član ali ustanovitelj) 

• V letu 2014 že 23 koordinatorskih projektov 
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Sodelujoče države 
 

1. vse države članice EU (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka Republika, 
Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, 
Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, 
Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, 
Španija, Švedska, Velika Britanija, Bolgarija in Romunija) 

 

2. Islandija, Norveška 

 

3. Turčija 

 

4. Makedonija (le v določenih decentraliziranih aktivnostih) 



 

eTwinning Plus 

• 6 držav = Armenija, Tunizija, Azerbajdžan, Moldavija, 

Ukrajina, Gruzija 

• Šole lahko sodelujejo v projektih, ne morejo pa 

odpreti nov projekt kot ustanovitelji (founder). 

 

 

 

 



 

Posebnosti eTwinning projektov 

• Preprosta prijava projekta! Prijava ni povezana z 
nikakršnimi formalnimi postopki! 

 

• Projekti niso strogo časovno omejeni. Trajajo 
lahko 1 šolsko uro ali veš šolskih let. 

 

• Projekti ne prejmejo neposrednega financiranja. 

 

 



 

 

Kaj ponuja evropska šolska 

skupnost eTwinning?  

 
 

 
• Iskalnik partnerjev 

(tudi za šolske 
projekte Erasmus+) , 

• platformo za on-line 
projekte (prosto 
dostopno) , 

• varno delovno okolje. 

 
• Strokovno 

spopolnjevanje doma in 
v tujini (PDW, seminarji, 
konference)  

• on-line izobraževanja 
(Learning Events, 
webinarji), 

• nagrade (nacionalna 
Zlati kabel, evropske, 
projekt meseca) , 

• pomoč (NSS in CSS) . 

 



Sledite nam na… 

• www.etwinning.net 

• http://www.cmepius.si/etwinning.aspx 

 

• Twitter: @eTwinningSI 

• Facebook: eTwinning Group Slovenia  

• etwinning@cmepius.si  
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Primeri dobrih praks 

 
Projekti ambasadorjev eTwinning: 

• „Fly me to the Moon“, Tatjana Gulič  

• „European great figures“, Irena Rimc Voglar 

• „Secrets of Newton's Apple", Silvo Muršec  
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