
PROJEKTI V PROGRAMIH 
EVROPSKIH SKUPNOSTI

NAJBOLJŠI MED 
NAJBOLJŠIMI GRUNDTVIG

Jabolko je eden izmed najmočnejših simbolov zdravja in zdravega 

življenja. Kot prepovedan sadež v rajskem vrtu v sebi skriva moč spoznanja 

in je zato vabljiv. Simbolizira elementarni objekt poželenja, predvsem v 

smislu odkrivanja novega sveta in vedenja. Nekoč je bilo odkrivanje znanja o 

vsem absolutnem greh. Danes nam jabolko lahko služi kot simbol napredka, 

svobodne volje, ki nas žene v odkrivanje neznanega … Vsaka mobilnost in 

vsako sodelovanje v mednarodnem okolju pomeni odkrivanje novih 

znanj, kulture in jezika. V tem smislu je jabolko lahko tudi simbol 

mobilnosti in mednarodnega sodelovanja. Zato smo se na 

CMEPIUS-u odločili, da bomo priznanja, ki jih bomo vsako 

leto podelili najboljšim primerom dobrih praks, 

poimenovali jabolka kakovosti.

Center RS za mobilnost 
in evropske programe
i z o b ra ž e v a n j a  i n  
u s p o s a b l j a n j a

Jabolka kakovosti se v letu 2009 podeljujejo trem najboljšim 

zaključenim projektom v vsaki izmed petih kategorij:

• Comenius (dvostranski projekti, razpisno leto 2007);

• Comenius (večstranski projekti, razpisno leto 2007);

• Erasmus (Intenzivni programi, razpisno leto 2007 in 2008);

• Leonardo da Vinci (pilotski projekti, razpisno leto 2006 in prenos  

 inovacij, razpisno leto 2007);

• Grundtvig (Učna partnerstva, razpisno leto 2007).

Prispeli predlogi najboljših projektov so bili ocenjeni in izbrani s strani zunanjih 

neodvisnih ocenjevalcev na podlagi sledečih ocenjevalnih kriterijev:

Rezultati in učinki projekta,

Vodenje projekta,

Trajnost projekta,

Inovativnosti in kreativnost projekta.

Najboljši projekti odražajo glavne prioritete programa VŽU, izstopajo s svojo vsebino, 

mednarodnim sodelovanjem in vključevanjem različnih partnerjev ter dosegajo 

pomembne rezultate za posameznike, organizacijo ter širšo okolico. 

Kot taki predstavljajo primere dobrih praks in da bi z njimi seznanili širšo javnost, 

smo jim namenili mesto v pričujoči zloženki. 

Maja Mihelič Debeljak,
direktorica

Prejemnika nacionalnega priznanja

Ljudska univerza Jesenice 

V okviru učnega partnerstva Berimo skupaj! (Let`s Read Together!) so bili v Sloveniji, 

Italiji in Nemčiji ustanovljeni bralni klubi, kamor so bili vključeni predstavniki 

marginalnih ciljnih skupin. 

Učna srečanja so spodbujala bralne sposobnosti, udeleženci so se naučili učinkoviteje 

in bolj kritično brati različna besedila. Vsebine knjig so bile izbrane premišljeno, 

udeleženci so skozi branje spoznavali kulture drugih evropskih narodov. Pridobili so 

nova znanja, ki pripomorejo k sposobnostim medkulturnega dialoga. K temu je 

pripomogla tudi njihova udeležba na mednarodnih projektnih srečanjih. Zaradi 

obiskovanja bralnega kluba se uspešneje vključujejo v aktivnosti lokalnega okolja. 

Spoznali so pomen branja in se soočili z užitki, ki jih branje prinaša. Navdušili so se, da 

razvijajo še številne druge sposobnosti, se vključujejo v dodatne socialne mreže in 

oblike VŽU. Postali so motivirani, samozavestni in pripravljeni na boljšo medosebno 

komunikacijo ter bolj aktivno vključevanje v svoje lokalno okolje.

Koordinatorica projekta: Polona Knific, knific.polona@siol.net

Razvojna agencija ROD Ajdovščina 

Mednarodno sodelovanje Učno partnerstvo majhnih evropskih vinorodnih območij 

(Learning Partnership of Small European Wine Areas) je partnerstvo štirih lokalnih 

razvojnih agencij ali fundacij iz majhnih vinorodnih območij, združenj vinarjev in 

združenj vinskih cest iz Slovenije, Nemčije in Španije, ki so se spoznali v okviru projekta 

VINUM EST (Interreg IIIC) in se s projektom Grundtvig usmerili k izobraževanju 

ponudnikov na področju vinskega turizma z namenom dviga kakovosti turistične 

ponudbe v vinskem turizmu, oblikovanja in trženja turističnih produktov in turistične 

ponudbe ter promocije celotnega vinorodnega okoliša kot turistične destinacije. 

Cilji projekta so bili: pomagati odraslim pri neformalnem izobraževanju in dvigu 

njihove vloge pri širjenju znanj in izkušenj; pomoč podeželju za dosego večje 

donosnosti s prenosom novih znanj in vedenj; izboljšanje partnerskih odnosov med 

vključenimi v projekt; omogočiti odraslim boljše izkoriščanje njihovih znanj na 

podeželskih območjih.

Koordinatorja projekta: Tanja Krapež in David Bratož, ra.rod@siol.net

Vsi projekti, ki so izvedeni v mednarodnem okolju v okviru programov EU, prinašajo v 

svoje okolje določeno dodano vrednost, novost in ustvarjalnost. Za nekoga je novost 

že to, da odpotuje na obisk k sorodni organizaciji v drugo deželo, za drugega 

ustvarjalnost to, da otroci znajo zapeti švedsko pesmico, za tretjega je novost 

razvijanje skupnega izobraževalnega programa, ki bo na voljo študentom vsaj šestih 

držav, za četrtega pa je dodana vrednost spoznati inovacijo v Franciji, jo prilagoditi 

potrebam našega gospodarstva in prenesti v stalno izobraževanje zaposlenih v 

panogi. 

Ker je leto 2009 evropsko leto ustvarjalnosti in kreativnosti, smo pri naboru, 

ocenjevanju in izboru najboljših primerov dobrih praks posebno pozornost namenili 

prav tema dvema kriterijema. In delo še zdaleč ni bilo lahko. Zavedamo se, da je vsak 

projekt, ki je bil sofinanciran v okviru programa Vseživljenjsko učenje in se je 

uspešno zaključil, že sam po sebi primer dobre prakse, primer 

ustvarjalnosti in inovativnosti v slovenskem in evropskem 

izobraževalnem prostoru. Nekateri izmed njih pa si vendarle 

zaslužijo posebno mesto – in tem smo podelili nacionalno 

priznanje jabolko kakovosti.
 

Vsem, ki ste se podali na pot mednarodnega 

sodelovanja, pripadajo čestitke in veliko priznanje, 

vsem, ki se za to še ogrevate – podpora in spodbuda.

Vsem dobitnikom priznanja jabolko kakovosti pa 

poleg čestitk tudi zaveza k razširjanju dobre prakse in 

mednarodnega sodelovanja v prihodnje, tako v okviru 

svojih organizacij kot tudi v širšem slovenskem 

prostoru.

Čestitke in pogumno naprej v neznano … za jabolkom 

znanja!

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 

(CMEPIUS) je za svojo osnovno nalogo že ob ustanovitvi dobil pod okrilje skrb za 

izvajanje programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. Ne, ne 

gre za nove izobraževalne programe, ne gre za novosti v kurikulumu in niti za 

razširjanje obvezne dejavnosti vrtcev, šol, fakultet in drugih izobraževalnih 

organizacij. Ti programi spodbujajo aktivnosti, ki v slovenski izobraževalni prostor na 

prostovoljni ravni prinašajo dodano vrednost, zvišujejo kakovost in podpirajo 

umeščenost kakovosti in zavedanja lastne vrednosti v evropskem prostoru. V enajstih 

letih, odkar Slovenija polnopravno sodeluje v programih skupnosti s področja 

izobraževanja in usposabljanja (Socrates in Leonardo da Vinci do leta 2007 in nato 

program Vseživljenjsko učenje), vas je že mnogo stopilo na pot povezovanja in 

dodajanja vrednosti vsakodnevnim obveznostim in rednemu delu. Prav zaradi tega 

lahko rečemo, da je učinek mednarodnega povezovanja prinesel dodano vrednost in 

večjo kakovost v slovenski izobraževalni prostor. 

Sodelavci CMEPIUS-a smo se tako skupaj s predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport 

odločili, da opozorimo na primere dobrih praks, ki vnašajo novosti in kakovost, z 

vsakoletno nominacijo in izborom najboljših projektov ter podelitvijo nacionalnih 

priznanj jabolka kakovosti. 

ZAKAJ 
    JABOLKA    KAKOVOSTI?
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Cilji projekta so bili: pomagati odraslim pri neformalnem izobraževanju in dvigu 

njihove vloge pri širjenju znanj in izkušenj; pomoč podeželju za dosego večje 

donosnosti s prenosom novih znanj in vedenj; izboljšanje partnerskih odnosov med 

vključenimi v projekt; omogočiti odraslim boljše izkoriščanje njihovih znanj na 

podeželskih območjih.

Koordinatorja projekta: Tanja Krapež in David Bratož, ra.rod@siol.net

Vsi projekti, ki so izvedeni v mednarodnem okolju v okviru programov EU, prinašajo v 

svoje okolje določeno dodano vrednost, novost in ustvarjalnost. Za nekoga je novost 

že to, da odpotuje na obisk k sorodni organizaciji v drugo deželo, za drugega 

ustvarjalnost to, da otroci znajo zapeti švedsko pesmico, za tretjega je novost 

razvijanje skupnega izobraževalnega programa, ki bo na voljo študentom vsaj šestih 

držav, za četrtega pa je dodana vrednost spoznati inovacijo v Franciji, jo prilagoditi 

potrebam našega gospodarstva in prenesti v stalno izobraževanje zaposlenih v 

panogi. 

Ker je leto 2009 evropsko leto ustvarjalnosti in kreativnosti, smo pri naboru, 

ocenjevanju in izboru najboljših primerov dobrih praks posebno pozornost namenili 

prav tema dvema kriterijema. In delo še zdaleč ni bilo lahko. Zavedamo se, da je vsak 

projekt, ki je bil sofinanciran v okviru programa Vseživljenjsko učenje in se je 

uspešno zaključil, že sam po sebi primer dobre prakse, primer 

ustvarjalnosti in inovativnosti v slovenskem in evropskem 

izobraževalnem prostoru. Nekateri izmed njih pa si vendarle 

zaslužijo posebno mesto – in tem smo podelili nacionalno 

priznanje jabolko kakovosti.
 

Vsem, ki ste se podali na pot mednarodnega 

sodelovanja, pripadajo čestitke in veliko priznanje, 

vsem, ki se za to še ogrevate – podpora in spodbuda.

Vsem dobitnikom priznanja jabolko kakovosti pa 

poleg čestitk tudi zaveza k razširjanju dobre prakse in 

mednarodnega sodelovanja v prihodnje, tako v okviru 

svojih organizacij kot tudi v širšem slovenskem 

prostoru.

Čestitke in pogumno naprej v neznano … za jabolkom 

znanja!

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 

(CMEPIUS) je za svojo osnovno nalogo že ob ustanovitvi dobil pod okrilje skrb za 

izvajanje programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. Ne, ne 

gre za nove izobraževalne programe, ne gre za novosti v kurikulumu in niti za 

razširjanje obvezne dejavnosti vrtcev, šol, fakultet in drugih izobraževalnih 

organizacij. Ti programi spodbujajo aktivnosti, ki v slovenski izobraževalni prostor na 

prostovoljni ravni prinašajo dodano vrednost, zvišujejo kakovost in podpirajo 

umeščenost kakovosti in zavedanja lastne vrednosti v evropskem prostoru. V enajstih 

letih, odkar Slovenija polnopravno sodeluje v programih skupnosti s področja 

izobraževanja in usposabljanja (Socrates in Leonardo da Vinci do leta 2007 in nato 

program Vseživljenjsko učenje), vas je že mnogo stopilo na pot povezovanja in 

dodajanja vrednosti vsakodnevnim obveznostim in rednemu delu. Prav zaradi tega 

lahko rečemo, da je učinek mednarodnega povezovanja prinesel dodano vrednost in 

večjo kakovost v slovenski izobraževalni prostor. 

Sodelavci CMEPIUS-a smo se tako skupaj s predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport 

odločili, da opozorimo na primere dobrih praks, ki vnašajo novosti in kakovost, z 

vsakoletno nominacijo in izborom najboljših projektov ter podelitvijo nacionalnih 

priznanj jabolka kakovosti. 

ZAKAJ 
    JABOLKA    KAKOVOSTI?
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Dobitnik Zlatega jabolka

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga 

S pomočjo različnih oblik umetniškega samoizražanja je učno partnerstvo organizacij 

iz Slovenije, Nemčije, s Slovaške in z Madžarske ACT WELL: Umetnost in ustvarjalnost: 

Učimo se skupaj (ACT WELL: Art and Creativity: Together Working on European Level 

and Learning) spodbujalo osebnostni razvoj ter pridobivanje novih praktičnih veščin 

odraslih oseb s posebnimi potrebami (osebe z motnjami v duševnem razvoju ali z 

drugimi oblikami razvojnih motenj, ki so zaključile formalne oblike izobraževanja). 

Skozi praktično delo, kot je na primer portret, izražen v sliki, besedi, gledališkem 

izrazu, fotografiji ali filmu, so se udeleženci učili timskega dela, sodelovanja v novi 

sredini ter učinkovitega komuniciranja, ne glede na primanjkljaje ali omejitve. Delo so 

vodili pedagoški delavci štirih sodelujočih držav. Umetniško raven izdelkov so s svojim 

sodelovanjem obogatili različni poklicni likovniki. 

K pomembnim vsebinskim rezultatom projekta sodita filmska predstavitev 

projektnih aktivnosti, ki je nastala v režiji Metoda Pevca, ter mednarodna razstava 

izdelkov v Narodnem muzeju v Budimpešti.

Koordinatorica projekta: Marija Mojca Turman Lemajič, mojca.turman@guest.arnes.si 

KO ME N TAR O C E N JE VALC E V:
V času trajanja učnega partnerstva je bilo izvedenih veliko aktivnosti z veliko dodane 

vrednosti. Mednarodna likovna delavnica v Sloveniji, posnet film v režiji Metoda 

Pevca, mednarodna razstava slik, skulptur in fotografij v Narodnem muzeju v 

Budimpešti, gledališka predstava ob otvoritvi razstave v Narodnem muzeju v 

Budimpešti ter druge aktivnosti so tako ciljni skupini 35. oseb s posebnimi potrebami 

kot tudi 23. vključenim učiteljem – specialnim pedagogom ter drugim udeležencem 

in obiskovalcem prav gotovo prinesli veliko. V prvi vrsti so osebe z motnjami v 

duševnem razvoju skozi film, razstavo in predstavo spregovorile in na ta način 

razvijale osebne in profesionalne kompetence. Navedenim razlogom za dodelitev 

priznanja jabolka kakovosti 2009 CUDV Dolfke Boštjančič Draga se pridružuje tudi 

nadgradnja učnega partnerstva v obliki novega multilateralnega projekta Grundtvig, 

ki po besedah prijavitelja predstavlja možnosti strokovnega usposabljanja na 

področju umetniških dejavnosti za specialni pedagoški kader. 

GRUNDTVIGPrejemnika nacionalnega priznanja

SAVATECH, družba za proizvodnjo in trženje 
gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike, d. o. o.

Devet partnerjev iz treh držav (Slovenija, Avstrija in Nemčija) se je odločilo 

za mednarodno sodelovanje v projektu pod naslovom Rubber Knowledge 

(Development of Innovative Methods for a Transfer of the Knowledge about 

Rubber Manufacturing Contents with the Aim to Enhance the Competition 

Power of the Rubber Manufacturing Industry in the EU), ki posega na 

področje gumarske industrije. Projekt prinaša sistematični pristop za 

dopolnjevanje gumarskih znanj pri sodelavcih, ki to znanje potrebujejo pri 

svojem vsakodnevnem delu. Zaposleni s poklicno ali srednjo izobrazbo 

tehničnih smeri potrebujejo osnovno in strokovno znanje gumarskih 

tehnologij zaradi poznavanja procesov predelave gume. Sama formalna 

izobrazba jim ne nudi zadostnega strokovnega znanja, kar vpliva na 

učinkovitost in konkurenčnost gumarske industrije v EU. 

Namen projekta je bil vzpostavitev sistema partnerstva za usposabljanje 

gumarskih znanj v EU na osnovi izdelanih orodij v projektu in na načine, ki 

bodo prilagojeni zaposlenim v gumarski industriji. Glavni cilji projekta 

Rubber Knowledge so bili oblikovati zbir obstoječega znanja na področju 

gumarstva – tiskani gumarski priročniki in e-vsebine; zbrana znanja 

posredovati zaposlenim in preizkusiti ter implementirati inovativne metode 

učenja. Uporabniki projekta so tako notranji trenerji, ki so se usposobili za 

bolj učinkovit prenos znanja, kot tudi zaposleni, ki so dobili možnost 

konkretnega usposabljanja in gradiv za boljše delo.  

Projekt predstavlja enega izmed petih strateških projektov v organizaciji. 

V projekt sta bili vključeni tudi Ljudska univerza Jesenice in GZS Postojna. 

Koordinatorica projekta: Branka Ahčin, branka.ahcin@sava.si 

Šolski center Ptuj

Projekt Job Rotation – priložnost za brezposelne, zaposlene in podjetja (JR), 

ki so ga izvajali na Šolskem centru Ptuj, je izhajal iz izkušenj partnerjev v 

projektu, in sicer finskega partnerja PAKK iz Porija, ki je pred nekaj leti razvil 

Job Rotation Centre, SPI Consult iz Berlina, ki je pomagal pri vzpostavitvi 

Job Rotation sistema na Poljskem, ter seveda izkušenj ostalih držav EU 

(Danska, Anglija …). Osnovni namen in cilj projekta je bil v osnovanju in 

razvoju t. i. Job Rotation (krožno zaposlovanje) sistema v lokalnem okolju; 

implementaciji JR-procesa s pomočjo ciljnih skupin; vzpostavitvi pogojev 

za nadaljnje izvajanje JR-procesa ter vzpostavitvi zanesljive poti 

izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja zaposlenih in brezposelnih. Za 

projekt JR so se na ŠC Ptuj odločili, ker so skozi sodelovanje z delodajalci v 

lokalnem okolju prišli do spoznanja, da na trgu dela obstaja neskladje med 

ponudbo in povpraševanjem, in ker so smatrali, da so izkušnje na področju 

vpeljevanja JR-sistema pokazale, da ta lahko pomembno prispeva k 

zmanjšanju vrzeli med delovnimi sposobnostmi in potrebami inovativnih 

tehnologij. JR so tako obravnavali kot pomembno strategijo, kjer prihajajo 

v ospredje naslednje prednosti: zmanjšuje se raven izostajanja od dela v 

podjetjih, krepi in povečuje se konkurenčnost; vodi v povečanje ravni 

strokovnega znanja in pomeni večjo motivacijo med zaposlenimi; zagotavlja 

pridobivanje pomembnih delovnih izkušenj in izobraževanje za brezposelne; 

izboljšuje zaposlitvene možnosti in povečuje fleksibilnost trga dela ter 

podpira idejo vseživljenjskega učenja. Ciljne skupine in istočasno uporabniki 

projekta so bili: brezposelne osebe, zaposlene osebe, mentorji v podjetjih 

in podjetja.

Koordinatorica projekta: mag. Darja Harb, darja.harb@guest.arnes.si
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Dobitnik Zlatega jabolka 

Osnovna šola Trnovo

Projekt z naslovom Naše življenje (Our Lives) je bil namenjen učencem in učiteljem, da 

raziščejo, opišejo, primerjajo in predstavijo informacije in dejstva o različnih področjih 

svojega življenja (preživljanje šolskega in prostega časa, prehrana, načini oblačenja, 

okolje, v katerem živijo), da sami ustvarjajo ter tako bolje spoznajo sebe in druge. Skozi 

ustvarjanje različnih gradiv in izdelkov (brošure, video posnetki, fotografije, risbe, 

modne kreacije, copati, kape, jedi in recepti, dnevniki, slovarji, predstavitve za javnost, 

timsko delo in projektno vodenje, uvajanje kompetenčnega pristopa v delo) so 

udeleženci okrepili zavest o svojem življenju, mestu, državi, razvijali komunikacijske 

veščine, predstavitve informacij na različne načine (npr. z uporabo IKT), razvijali 

ustvarjalnost, medkulturne kompetence in pripadnost širši, evropski skupnosti. V 

ospredju so bile vrednote in veščine, ne le kognitivna znanja. S projektom in njegovimi 

učinki so bili seznanjeni tudi MŠŠ in druge organizacije (Nokia, slovenska 

veleposlaništva, turško, bolgarsko in finsko veleposlaništvo ter slovenski predsednik 

dr. Danilo Türk). Kreativnost  projekta najbolje opišejo besede enega od udeležencev: 

»I came home with luggage full of experiences of magic time. I came stronger and feel 
more protected in my soul.«
 Koordinatorica projekta: Đulijana Juričić, julijana.juricic@guest.arnes.si 

Dobitnik Zlatega jabolka 

 

Srednja ekonomska šola Maribor

Ideja za projekt Učenje jezika v spletni učilnici Moodle (Moodle Supported 
(language) Learning Concepts) izhaja iz dejstva, da so 'sodobni' dijaki drugačni od tistih 

izpred nekaj let in da pomembno mesto v njihovem življenju zasedajo elektronske 

naprave, kot so računalniki, mobilni telefoni in MP3-predvajalniki. Te naprave so 

vključili v pouk in se s tem približali interesom dijakov ter povečali njihovo motivacijo 

za učenje, prav tako pa tudi prevzemanje odgovornosti za znanje in vseživljenjsko 

učenje. Glavni cilji projekta so bili izboljšati kakovost poučevanja tujih jezikov s 

pomočjo ustvarjanja e-učilnic v Moodlu; razviti, uporabljati in deliti e-gradiva za 

učenje tujih jezikov (slovenščine, nemščine in angleščine), popularizirati uporabo 

Moodla ter hkrati motivirati dijake za spoznavanje jezika in kulture partnerske dežele. 

Zanimalo jih je, ali lahko informacijska tehnologija razbremeni učitelja in mu omogoči 

več individualnega dela z nadarjenimi dijaki ali dijaki, ki potrebujejo dodatne 

spodbude in razlage. Bistvo projekta so bile aktivnosti dijakov in profesorjev v spletni 

učilnici Moodle, za katero so pripravili e-gradiva in v njej preizkušali različna orodja in 

različne metode dela. Rezultati partnerstva s srednjo šolo iz Nemčije so bili 

predstavljeni širši javnosti prek prispevkov na nacionalnem radiu, televiziji. Trajnost 

projektnih rezultatov pa so dosegli s sodelovanjem Fakultete za management Koper, ki 

vzdržuje portal Moodle.si.

Koordinatorja projekta: Radovan Krajnc in Karmen Vršić, 

radovan.krajnc@guest.arnes.si

KOME NTAR  OCEN J E VALC E V:
Dvostransko partnerstvo srednjih ekonomskih šol iz Slovenije in Nemčije je uspešno 

izvedlo projekt s konkretnimi cilji in rezultati, ki so prilagojeni današnjemu načinu 

življenja dijakov. Projekt nedvomno predstavlja inovativen in dijaku prijazen pristop k 

učenju tujih jezikov v kombinaciji z jezikom stroke, prispeva k razvoju osebnih, 

poklicnih in socialnih kompetenc dijakov in je prenosljiv na druge ciljne skupine in v 

mednarodno okolje. Projekt je vključen v strategijo šole, sodelujejo s fakulteto in v 

slovenskem projektu na temo e-šolstvo, vsa gradiva so dostopna zainteresiranim 

uporabnikom. Moodle učilnica omogoča fleksibilnejše učenje, zanimivejše poučevanje 

in ustvarjalnost dijakov v komunikaciji.

*Opomba: v tej kategoriji smo podelili priznanje le enemu projektu.

COMENIUS
Dvostranska partnerstva 

COMENIUS
Večstranska partnerstva

KOMENTAR OCENJE VALCE V:
Naše življenje je projekt, ki je v okviru 

petih partnerskih šol na temo 

medkulturnosti raziskoval, opisoval, 

primerjal in predstavil informacije in 

dejstva o različnih področjih življenja, 

vrednotah in veščinah. Projekt je bil 

zelo dobro zastavljen, prinesel je 

konkretne rezultate za udeležence in 

šolo, razvidno pa je povezovanje z 

drugimi organizacijami na lokalni, 

nacionalni in mednarodni ravni.  

Razvidna je trajnost projektnih 

rezultatov, projekt je umeščen v 

kurikulum,  sodelovanje v okviru 

partnerstva se nadaljuje. Elementi 

kreativnosti in inovativnosti so 

razvidni v različnih pristopih, 

metodologijah dela z učenci, 

medpredmetnem povezovanju in 

načinu vodenja projekta (aktivno 

vključevanje učencev).
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Dobitnik Zlatega jabolka

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga 

S pomočjo različnih oblik umetniškega samoizražanja je učno partnerstvo organizacij 

iz Slovenije, Nemčije, s Slovaške in z Madžarske ACT WELL: Umetnost in ustvarjalnost: 

Učimo se skupaj (ACT WELL: Art and Creativity: Together Working on European Level 

and Learning) spodbujalo osebnostni razvoj ter pridobivanje novih praktičnih veščin 

odraslih oseb s posebnimi potrebami (osebe z motnjami v duševnem razvoju ali z 

drugimi oblikami razvojnih motenj, ki so zaključile formalne oblike izobraževanja). 

Skozi praktično delo, kot je na primer portret, izražen v sliki, besedi, gledališkem 

izrazu, fotografiji ali filmu, so se udeleženci učili timskega dela, sodelovanja v novi 

sredini ter učinkovitega komuniciranja, ne glede na primanjkljaje ali omejitve. Delo so 

vodili pedagoški delavci štirih sodelujočih držav. Umetniško raven izdelkov so s svojim 

sodelovanjem obogatili različni poklicni likovniki. 

K pomembnim vsebinskim rezultatom projekta sodita filmska predstavitev 

projektnih aktivnosti, ki je nastala v režiji Metoda Pevca, ter mednarodna razstava 

izdelkov v Narodnem muzeju v Budimpešti.

Koordinatorica projekta: Marija Mojca Turman Lemajič, mojca.turman@guest.arnes.si 

KO ME N TAR O C E N JE VALC E V:
V času trajanja učnega partnerstva je bilo izvedenih veliko aktivnosti z veliko dodane 

vrednosti. Mednarodna likovna delavnica v Sloveniji, posnet film v režiji Metoda 

Pevca, mednarodna razstava slik, skulptur in fotografij v Narodnem muzeju v 

Budimpešti, gledališka predstava ob otvoritvi razstave v Narodnem muzeju v 

Budimpešti ter druge aktivnosti so tako ciljni skupini 35. oseb s posebnimi potrebami 

kot tudi 23. vključenim učiteljem – specialnim pedagogom ter drugim udeležencem 

in obiskovalcem prav gotovo prinesli veliko. V prvi vrsti so osebe z motnjami v 

duševnem razvoju skozi film, razstavo in predstavo spregovorile in na ta način 

razvijale osebne in profesionalne kompetence. Navedenim razlogom za dodelitev 

priznanja jabolka kakovosti 2009 CUDV Dolfke Boštjančič Draga se pridružuje tudi 

nadgradnja učnega partnerstva v obliki novega multilateralnega projekta Grundtvig, 

ki po besedah prijavitelja predstavlja možnosti strokovnega usposabljanja na 

področju umetniških dejavnosti za specialni pedagoški kader. 

GRUNDTVIGPrejemnika nacionalnega priznanja

SAVATECH, družba za proizvodnjo in trženje 
gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike, d. o. o.

Devet partnerjev iz treh držav (Slovenija, Avstrija in Nemčija) se je odločilo 

za mednarodno sodelovanje v projektu pod naslovom Rubber Knowledge 

(Development of Innovative Methods for a Transfer of the Knowledge about 

Rubber Manufacturing Contents with the Aim to Enhance the Competition 

Power of the Rubber Manufacturing Industry in the EU), ki posega na 

področje gumarske industrije. Projekt prinaša sistematični pristop za 

dopolnjevanje gumarskih znanj pri sodelavcih, ki to znanje potrebujejo pri 

svojem vsakodnevnem delu. Zaposleni s poklicno ali srednjo izobrazbo 

tehničnih smeri potrebujejo osnovno in strokovno znanje gumarskih 

tehnologij zaradi poznavanja procesov predelave gume. Sama formalna 

izobrazba jim ne nudi zadostnega strokovnega znanja, kar vpliva na 

učinkovitost in konkurenčnost gumarske industrije v EU. 

Namen projekta je bil vzpostavitev sistema partnerstva za usposabljanje 

gumarskih znanj v EU na osnovi izdelanih orodij v projektu in na načine, ki 

bodo prilagojeni zaposlenim v gumarski industriji. Glavni cilji projekta 

Rubber Knowledge so bili oblikovati zbir obstoječega znanja na področju 

gumarstva – tiskani gumarski priročniki in e-vsebine; zbrana znanja 

posredovati zaposlenim in preizkusiti ter implementirati inovativne metode 

učenja. Uporabniki projekta so tako notranji trenerji, ki so se usposobili za 

bolj učinkovit prenos znanja, kot tudi zaposleni, ki so dobili možnost 

konkretnega usposabljanja in gradiv za boljše delo.  

Projekt predstavlja enega izmed petih strateških projektov v organizaciji. 

V projekt sta bili vključeni tudi Ljudska univerza Jesenice in GZS Postojna. 

Koordinatorica projekta: Branka Ahčin, branka.ahcin@sava.si 

Šolski center Ptuj

Projekt Job Rotation – priložnost za brezposelne, zaposlene in podjetja (JR), 

ki so ga izvajali na Šolskem centru Ptuj, je izhajal iz izkušenj partnerjev v 

projektu, in sicer finskega partnerja PAKK iz Porija, ki je pred nekaj leti razvil 

Job Rotation Centre, SPI Consult iz Berlina, ki je pomagal pri vzpostavitvi 

Job Rotation sistema na Poljskem, ter seveda izkušenj ostalih držav EU 

(Danska, Anglija …). Osnovni namen in cilj projekta je bil v osnovanju in 

razvoju t. i. Job Rotation (krožno zaposlovanje) sistema v lokalnem okolju; 

implementaciji JR-procesa s pomočjo ciljnih skupin; vzpostavitvi pogojev 

za nadaljnje izvajanje JR-procesa ter vzpostavitvi zanesljive poti 

izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja zaposlenih in brezposelnih. Za 

projekt JR so se na ŠC Ptuj odločili, ker so skozi sodelovanje z delodajalci v 

lokalnem okolju prišli do spoznanja, da na trgu dela obstaja neskladje med 

ponudbo in povpraševanjem, in ker so smatrali, da so izkušnje na področju 

vpeljevanja JR-sistema pokazale, da ta lahko pomembno prispeva k 

zmanjšanju vrzeli med delovnimi sposobnostmi in potrebami inovativnih 

tehnologij. JR so tako obravnavali kot pomembno strategijo, kjer prihajajo 

v ospredje naslednje prednosti: zmanjšuje se raven izostajanja od dela v 

podjetjih, krepi in povečuje se konkurenčnost; vodi v povečanje ravni 

strokovnega znanja in pomeni večjo motivacijo med zaposlenimi; zagotavlja 

pridobivanje pomembnih delovnih izkušenj in izobraževanje za brezposelne; 

izboljšuje zaposlitvene možnosti in povečuje fleksibilnost trga dela ter 

podpira idejo vseživljenjskega učenja. Ciljne skupine in istočasno uporabniki 

projekta so bili: brezposelne osebe, zaposlene osebe, mentorji v podjetjih 

in podjetja.

Koordinatorica projekta: mag. Darja Harb, darja.harb@guest.arnes.si
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Dobitnik Zlatega jabolka 

Osnovna šola Trnovo

Projekt z naslovom Naše življenje (Our Lives) je bil namenjen učencem in učiteljem, da 

raziščejo, opišejo, primerjajo in predstavijo informacije in dejstva o različnih področjih 

svojega življenja (preživljanje šolskega in prostega časa, prehrana, načini oblačenja, 

okolje, v katerem živijo), da sami ustvarjajo ter tako bolje spoznajo sebe in druge. Skozi 

ustvarjanje različnih gradiv in izdelkov (brošure, video posnetki, fotografije, risbe, 

modne kreacije, copati, kape, jedi in recepti, dnevniki, slovarji, predstavitve za javnost, 

timsko delo in projektno vodenje, uvajanje kompetenčnega pristopa v delo) so 

udeleženci okrepili zavest o svojem življenju, mestu, državi, razvijali komunikacijske 

veščine, predstavitve informacij na različne načine (npr. z uporabo IKT), razvijali 

ustvarjalnost, medkulturne kompetence in pripadnost širši, evropski skupnosti. V 

ospredju so bile vrednote in veščine, ne le kognitivna znanja. S projektom in njegovimi 

učinki so bili seznanjeni tudi MŠŠ in druge organizacije (Nokia, slovenska 

veleposlaništva, turško, bolgarsko in finsko veleposlaništvo ter slovenski predsednik 

dr. Danilo Türk). Kreativnost  projekta najbolje opišejo besede enega od udeležencev: 

»I came home with luggage full of experiences of magic time. I came stronger and feel 
more protected in my soul.«
 Koordinatorica projekta: Đulijana Juričić, julijana.juricic@guest.arnes.si 

Dobitnik Zlatega jabolka 

 

Srednja ekonomska šola Maribor

Ideja za projekt Učenje jezika v spletni učilnici Moodle (Moodle Supported 
(language) Learning Concepts) izhaja iz dejstva, da so 'sodobni' dijaki drugačni od tistih 

izpred nekaj let in da pomembno mesto v njihovem življenju zasedajo elektronske 

naprave, kot so računalniki, mobilni telefoni in MP3-predvajalniki. Te naprave so 

vključili v pouk in se s tem približali interesom dijakov ter povečali njihovo motivacijo 

za učenje, prav tako pa tudi prevzemanje odgovornosti za znanje in vseživljenjsko 

učenje. Glavni cilji projekta so bili izboljšati kakovost poučevanja tujih jezikov s 

pomočjo ustvarjanja e-učilnic v Moodlu; razviti, uporabljati in deliti e-gradiva za 

učenje tujih jezikov (slovenščine, nemščine in angleščine), popularizirati uporabo 

Moodla ter hkrati motivirati dijake za spoznavanje jezika in kulture partnerske dežele. 

Zanimalo jih je, ali lahko informacijska tehnologija razbremeni učitelja in mu omogoči 

več individualnega dela z nadarjenimi dijaki ali dijaki, ki potrebujejo dodatne 

spodbude in razlage. Bistvo projekta so bile aktivnosti dijakov in profesorjev v spletni 

učilnici Moodle, za katero so pripravili e-gradiva in v njej preizkušali različna orodja in 

različne metode dela. Rezultati partnerstva s srednjo šolo iz Nemčije so bili 

predstavljeni širši javnosti prek prispevkov na nacionalnem radiu, televiziji. Trajnost 

projektnih rezultatov pa so dosegli s sodelovanjem Fakultete za management Koper, ki 

vzdržuje portal Moodle.si.

Koordinatorja projekta: Radovan Krajnc in Karmen Vršić, 

radovan.krajnc@guest.arnes.si

KOMENTAR OCENJE VALCE V:
Dvostransko partnerstvo srednjih ekonomskih šol iz Slovenije in Nemčije je uspešno 

izvedlo projekt s konkretnimi cilji in rezultati, ki so prilagojeni današnjemu načinu 

življenja dijakov. Projekt nedvomno predstavlja inovativen in dijaku prijazen pristop k 

učenju tujih jezikov v kombinaciji z jezikom stroke, prispeva k razvoju osebnih, 

poklicnih in socialnih kompetenc dijakov in je prenosljiv na druge ciljne skupine in v 

mednarodno okolje. Projekt je vključen v strategijo šole, sodelujejo s fakulteto in v 

slovenskem projektu na temo e-šolstvo, vsa gradiva so dostopna zainteresiranim 

uporabnikom. Moodle učilnica omogoča fleksibilnejše učenje, zanimivejše poučevanje 

in ustvarjalnost dijakov v komunikaciji.

*Opomba: v tej kategoriji smo podelili priznanje le enemu projektu.

COMENIUS
Dvostranska partnerstva 

COMENIUS
Večstranska partnerstva

KOMENTAR OCENJE VALCE V:
Naše življenje je projekt, ki je v okviru 

petih partnerskih šol na temo 

medkulturnosti raziskoval, opisoval, 

primerjal in predstavil informacije in 

dejstva o različnih področjih življenja, 

vrednotah in veščinah. Projekt je bil 

zelo dobro zastavljen, prinesel je 

konkretne rezultate za udeležence in 

šolo, razvidno pa je povezovanje z 

drugimi organizacijami na lokalni, 

nacionalni in mednarodni ravni.  

Razvidna je trajnost projektnih 

rezultatov, projekt je umeščen v 

kurikulum,  sodelovanje v okviru 

partnerstva se nadaljuje. Elementi 

kreativnosti in inovativnosti so 

razvidni v različnih pristopih, 

metodologijah dela z učenci, 

medpredmetnem povezovanju in 

načinu vodenja projekta (aktivno 

vključevanje učencev).
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Dobitnik Zlatega jabolka

Zavod IRCUO

Projekt E-SHOE LEARNING – On line tool and supporting didactic system 

for broad access to urgent and quality footwear knowledge se ukvarja s 

področjem reševanja problematike odsotnosti formalnih oblik 

izobraževanja (sekundarna, terciarna raven) v usnjarski in obutveni panogi 

v Sloveniji, ki so bila pred slabim desetletjem ukinjena. 

Cilj projekta je bil razviti nova izobraževalna orodja ter spodbuditi 

zavedanje o pomenu kontinuiranega ohranjanja in nadgrajevanja ključnih 

znanj v panogi.

Za sodelovanje v večstranskem partnerstvu (pet partnerjev iz Slovenije, 

s Portugalske, Češke in Slovaške) so se odločili zaradi več razlogov: zaradi 

tristo malih, srednjih in velikih podjetij, ki potrebujejo tehnične 

izobraževalne vsebine, vendar sami ne izvajajo izobraževalnih aktivnosti 

na področju ključnih znanj za zaposlene, zaradi zastarelosti literature 

(stara več kot štirideset let) in zaradi vse večjih zahtev po takojšnjih 

odgovorih na določena tehnološka vprašanja in težave v podjetju, ki 

zahtevajo dostopnost znanja prek sodobnih oblik (IKT). Rezultati projekta 

za posamezne uporabnike so nov učbenik, ki pokriva vsa ključna znanja; 

sklop zanimivih tehničnih seminarjev na posamezne teme, ki so 

obravnavane v učbeniku, ter prva spletna aplikacija 

(www.shoe-learn.com). Razsežnost projekta na nacionalni ravni pa se 

kaže pri dogovarjanju vzpostavitve NPK za področje čevljar – oblikovalec 

obutve s Centrom RS za poklicno izobraževanje in usposabljanje in Srednjo 

poklicno šolo Kranj.

Zavod IRCUO je v času projekta postal član mednarodne organizacije 

tehnoloških centrov za področje obutve, kar odpira vrata novemu prenosu 

znanja in razvoju novih projektov. 

Koordinator projekta: Matej Peternelj, matej.peternelj@ircuo.si 

KOMENTAR OCEN JE VALC E V:
Projekt je pomemben za čevljarsko industrijo, saj ga odlikujejo konkretni, 

uporabni rezultati, kot so učbeniki, izobraževalna e-gradiva za tekstilno 

in usnjarsko panogo ter možnost za izobraževanje zaposlenih v panogi. 

Pri projektu so posebej dobro poskrbeli za stalen stik z osnovno ciljno 

skupino. Obstaja velika možnost za nadaljevanje dela na tem področju in 

trajen vpliv na izbrani sektor. Projekt definitivno prispeva k poklicnim 

kompetencam in je dober primer oživljanja izobraževanja v panogi s 

pomočjo sodobnih pristopov k izobraževanju.

Prejemnika nacionalnega priznanja 

Ekonomska in trgovska šola Brežice

Naravoslovno obarvani projekt Čudoviti svet voda (The Wonderful World of Waters) je 

povezoval pet partnerjev iz Slovenije, Latvije, Italije, Turčije in s Poljske. 

S projektom so skušali doseči večjo motivacijo dijakov za učenje naravoslovnih vsebin. 

Pomen in področje vode so obravnavali pri družboslovnih predmetih (zgodovina, 

ekonomija), dijake so seznanili, da živijo na hidrološko najpomembnejšem področju v 

Sloveniji, in jih spodbudili k razmišljanju o potencialu vode za razvoj gospodarstva. 

Partnerji so si izmenjali didaktične pristope pri poučevanju vsebin naravoslovnih 

predmetov ter skozi konverzacijo in strokovno rabo izpopolnili znanje in samo učenje 

tujega jezika. S tem projektom se je šola prvič vključila v mednarodno sodelovanje, s 

katerim so skušali predstaviti svoje delo, domače okolje in s pomočjo zunanjih 

partnerjev (Občine Brežice, Zavoda za turizem Brežice, Term Čatež, Komunalnega 

podjetja Brežice) opozoriti na težave, povezane s spreminjanjem pitnih navad 

mladostnikov, na možnosti varčevanja z vodo na šoli, ozaveščati mlade o nujnosti 

varovanja okolja in iskanja konkretnih rešitev čiščenja odpadnih vod ter idejnih 

predlogov mladih glede razvoja gospodarskih dejavnostih, temelječih na uporabi 

vode kot osnovnega produkcijskega dejavnika. V treh letih so izvedli 131 mobilnosti, 

92 predstavitev raziskovanj, izdelali tri koledarje, petnajst fotografskih natečajev, šest 

jezikovnih slovarjev izrazov, povezanih z vodo, spletne strani itd.  Vse aktivnosti so 

predstavili na osnovnih šolah in s tem motivirali otroke za odgovorno ravnanje z 

omejenimi viri. 

Koordinatorica projekta: Elena Mlakar, elena.mlakar@guest.arnes.si 

Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško

Sodelovanje šol iz Anglije, Romunije, Slovenije in z Irske, ki se ukvarjajo z vzgojo in 

izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami (otrok ter mladostnikov z motnjami v 

duševnem razvoju), se je uresničilo v projektu z naslovom Vem, kdo sem in kaj lahko 
ponudim (I Know Who I Am and What Can I Offer), pri katerem so se usmerili predvsem 

na mladostnike z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Vsem je skupno, da se 

mladostniki oz. že mlajši odrasli (posebni program lahko obiskujejo do svojega 21. 

leta), ko odidejo z njihove institucije, znajdejo v novem (največkrat delovnem) okolju, 

kjer jih praviloma ne poznajo dobro. Mladostniki pa se zaradi razvojnih in drugih 

posebnosti težko predstavijo, izrazijo svoje želje, pokažejo svoja znanja in prioritete 

itd., zato so odvisni od poročil in mnenj drugih. Skozi projekt so zato skušali poiskati 

poti, kako se lahko njihovi absolventi predstavijo na način, ki bo razumljiv njim in 

ostalim, ter kako lahko sami aktivno sodelujejo v tem procesu. Rezultat projekta je 

multimedijsko poročilo, ki vsebuje učiteljevo oceno o razvoju in napredku učenca, 

fotogalerijo učenčevih izdelkov, kratke video posnetke (npr. iz šole v naravi) ter 

samooceno dejavnosti prek slik in besedila. Podelili so ga že desetim učencem ob 

zaključku šolskega leta.

Koordinatorica projekta: Meta Habinc, meta.habinc@guest.arnes.si 

COMENIUS
Večstranska partnerstva
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Prejemnika nacionalnega priznanja 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Cilj Intenzivnega programa Doctoral Studies in Social Work and Social Policy: Teaching 

Comparative Perspective within an International Context je bil realizirati predavanja, 

delavnice, supervizije in kohortne skupine, na katerih so se profesorji visokošolskih 

ustanov srečali z doktorskimi študenti pilotnega doktorskega študija socialnega dela. 

Namen je bil usposobiti študente za samostojno mednarodno znanstvenoraziskovalno 

delo in razviti zmožnost uporabe teorij in praks specifičnih družboslovnih disciplin. 

Uporabniki so bili študenti iz že obstoječih nacionalnih doktorskih ali magistrskih 

programov iz petih evropskih držav (Slovenija, Avstrija, Nemčija, Anglija, Finska), 

dodatno pa sta se s svojimi sredstvi  pridružili še dve doktorantki iz Gruzije in en 

doktorant iz Izraela skupaj s svojo profesorico. Projekt je pokazal, da je primerjalni vidik 

ne le glavni potencial inovacije projekta, temveč tudi poglavitni del mednarodnega 

kurikuluma socialnega dela. Ustanove so pridobile nov pogled na poučevanje v 

mednarodnem okolju in se začele zavedati prednosti tovrstnega sodelovanja. Projekt 

je omogočil razprave o novih oblikah prihodnjega sodelovanja (v evropskih projektih 

in širše) ter možnost razvoja novih pristopov poučevanja in mentorstva. Glavni 

rezultati so bili implementacija treh novih modulov; tri učna gradiva (vsako približno 

150–200 strani), ki se bodo uporabljala kot učno gradivo v sklopu doktorskega študija; 

nove metode učenja; spletna stran. 

Dodana vrednost Intenzivnega programa je bilo spodbujanje mednarodne izmenjave 

z uporabniki, ki študirajo na prvem evropskem mednarodnem študiju socialnega dela 

Indosow. 

Koordinatorica projekta: prof. dr. Darja Zaviršek, darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Virtualni prostori in njihovo oblikovanje so postali ne le akademsko, temveč tudi 

gospodarsko pomemben del današnje družbe. Ker gre prav tako za prostore in njihovo 

oblikovanje, se za tradicionalne sooblikovalce prostora – arhitekte – v tem pogledu 

kažejo nove priložnosti za ustvarjanje in zaposlitev. Zato je bil cilj Intenzivnega 

programa z naslovom DIVE – Designing and Inhabiting Virtual Environments: 

Humanization of Virtual Environments pokazati bodočim študentom arhitekture in 

drugim soustvarjalcem digitalnih okolij tehnološke zmožnosti, ponuditi dodatna 

znanja, ki niso vključena v trenutne kurikulume, ustvariti okolje za eksperimentiranje 

in odpreti teoretsko razpravo okoli prepleta fizičnih in digitalnih prostorov, ob tem pa 

ne pozabiti na njihovo občutljivost, ranljivost oz. celo krhkost.

Erasmus intenzivni programi nam ponujajo fleksibilnost nasproti bolj rigidnemu 

učnemu načrtu, možnost zgoščenega, intenzivnega mednarodnega sodelovanja in 

izmenjave izkušenj, ne nazadnje tudi sredstva, ki jih v siceršnjem učnem procesu za 

naprednejše in dražje tehnologije in procese primanjkuje. Projekt je nasledil in 

dodatno razvil del e-learning VIPA projekta, utrdil in razširil mednarodna partnerstva in 

njegova dognanja preizkusil v praksi. 

DIVE je na eni strani glasnik novih tehnologij in vsega, kar lahko arhitektura v povezavi 

s tehnologijo ustvari, istočasno pa se loteva občutljivih prostorov, v katerih je potrebno 

preudarno delovanje in občutljiv arhitektov odziv. V tej konfrontaciji se poraja široka 

paleta rešitev in eksperimentiranja (DIVE kot inkubator idej), katerih rezultati so tako 

pozitivni vzori kot tudi svarila pred slepo zaverovanostjo v tehnologijo. Vsekakor pa je 

DIVE kot takšen izjemen 'učni pripomoček' in svojevrstno igrišče za bodoče oblikovalce 

prostorov v mednarodni zasedbi. V projektu so sodelovali partnerji  iz Slovenije, 

Avstrije, Velike Britanije, s Portugalske, Češke in Danske. 

Koordinatorica projekta: doc. dr. Tadeja Zupančič, tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si

Dobitnik Zlatega jabolka

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Namen Intenzivnega programa Healthy Living - HEALTH  je bil seznaniti študente z 

najaktualnejšimi vsebinami s področja zdravstvenih ved (gerontologija, IKT, 

sociologija, psihologija, simulacije, javno zdravje, bioinformatika, menedžment), 

povečati teoretično znanje študentov, seznanitev s specifičnimi zdravstvenimi 

težavami v različnih državah in z modeli dobre prakse, usposobiti študente za 

kritično, refleksivno razmišljanje o  zdravstvenih težavah, kot so na primer 

demografske, klimatske spremembe, globalizacija …

Za projekt so se odločili zaradi zdravstvenih težav, ki jih povzročajo naštete 

spremembe, in zaradi  bogatega mednarodnega sodelovanja in posledično 

možnosti vključitve najboljših svetovnih strokovnjakov, ekspertiz, ki jih posedujejo 

njihova fakulteta ter partnerske institucije, mnogo visokošolskih učiteljev, ki so 

zaključili ali zaključujejo doktorske študije s specifičnih področij, saj so posredovali 

najnovejša znanja študentom – udeležencem in na takšen način 

pomagali reševati omenjene težave.

Projekt je za FZV strateško pomemben, saj so združili sodelovanje 

profesorjev, študentov in ostalih delavcev v tekoče ter bodoče 

mednarodne projekte. V projekt so vključili lokalne, 

regionalne ter nacionalne partnerje; domove starostnikov, 

čistilno napravo, najstarejšo lekarno, Minoritski samostan, 

WHO, zdravstvene domove, bolnišnice, biokmetije, polja z 

učinki ekoremediacij in uporabo deževnice in rastlin za 

čiščenje, sorodne fakultete. 

Projekt je prinesel nove poglede na poučevanje zdravstvenih ved, 

saj mnogi niso poznali načina in pomena 'reflection cycle', zato so s 

pomočjo novih spoznanj dosegli mnogo boljše rezultate, saj je projekt omogočal 

sprotno evalvacijo, dognanje pridobljenega znanja, izmenjavo in željo po znanju, 

interakciji ter dodatne osebne, poklicne, socialne kompetence. 

Koordinatorica projekta: asist. mag. Helena Blažun, helena.blazun@uni-mb.si

KOMENTAR  OCEN JE VALCE V:
Intenzivni program je dobro vpet v dosedanje mednarodno in raziskovalno delo 

fakultete prijaviteljice. Aktualna zdravstvena tematika, ki je povezana z zdravjem in 

dobrim počutjem ponuja v projektu možnosti vključitve udeležencev skozi kritično 

razmišljanje in z metodo primerjalne analize specifičnih zdravstvenih problemov, 

aktualno debatno temo, s katero so povezane številne projektne aktivnosti. Z 

odkrivanjem načina in pomena ‘’reflection cycle’’ so želeli projektni partnerji 

približati nov pogled na poučevanje zdravstvene vede.  Pozitivni rezultati programa 

se nadaljujejo pri sodelovanju med udeleženci, ki poteka tudi po zaključku 

programa. Fakulteta prijaviteljica bo zaradi dobrih izkušenj s programom le tega 

nadaljevala v lastni organizaciji in tako omogočila prenos znanja širšemu krogu 

uporabnikov.

ERASMUS 
Intenzivni programi 
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Prejemnika nacionalnega priznanja 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Cilj Intenzivnega programa Doctoral Studies in Social Work and Social Policy: Teaching 

Comparative Perspective within an International Context je bil realizirati predavanja, 

delavnice, supervizije in kohortne skupine, na katerih so se profesorji visokošolskih 

ustanov srečali z doktorskimi študenti pilotnega doktorskega študija socialnega dela. 

Namen je bil usposobiti študente za samostojno mednarodno znanstvenoraziskovalno 

delo in razviti zmožnost uporabe teorij in praks specifičnih družboslovnih disciplin. 

Uporabniki so bili študenti iz že obstoječih nacionalnih doktorskih ali magistrskih 

programov iz petih evropskih držav (Slovenija, Avstrija, Nemčija, Anglija, Finska), 

dodatno pa sta se s svojimi sredstvi  pridružili še dve doktorantki iz Gruzije in en 

doktorant iz Izraela skupaj s svojo profesorico. Projekt je pokazal, da je primerjalni vidik 

ne le glavni potencial inovacije projekta, temveč tudi poglavitni del mednarodnega 

kurikuluma socialnega dela. Ustanove so pridobile nov pogled na poučevanje v 

mednarodnem okolju in se začele zavedati prednosti tovrstnega sodelovanja. Projekt 

je omogočil razprave o novih oblikah prihodnjega sodelovanja (v evropskih projektih 

in širše) ter možnost razvoja novih pristopov poučevanja in mentorstva. Glavni 

rezultati so bili implementacija treh novih modulov; tri učna gradiva (vsako približno 

150–200 strani), ki se bodo uporabljala kot učno gradivo v sklopu doktorskega študija; 

nove metode učenja; spletna stran. 

Dodana vrednost Intenzivnega programa je bilo spodbujanje mednarodne izmenjave 

z uporabniki, ki študirajo na prvem evropskem mednarodnem študiju socialnega dela 

Indosow. 

Koordinatorica projekta: prof. dr. Darja Zaviršek, darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Virtualni prostori in njihovo oblikovanje so postali ne le akademsko, temveč tudi 

gospodarsko pomemben del današnje družbe. Ker gre prav tako za prostore in njihovo 

oblikovanje, se za tradicionalne sooblikovalce prostora – arhitekte – v tem pogledu 

kažejo nove priložnosti za ustvarjanje in zaposlitev. Zato je bil cilj Intenzivnega 

programa z naslovom DIVE – Designing and Inhabiting Virtual Environments: 

Humanization of Virtual Environments pokazati bodočim študentom arhitekture in 

drugim soustvarjalcem digitalnih okolij tehnološke zmožnosti, ponuditi dodatna 

znanja, ki niso vključena v trenutne kurikulume, ustvariti okolje za eksperimentiranje 

in odpreti teoretsko razpravo okoli prepleta fizičnih in digitalnih prostorov, ob tem pa 

ne pozabiti na njihovo občutljivost, ranljivost oz. celo krhkost.

Erasmus intenzivni programi nam ponujajo fleksibilnost nasproti bolj rigidnemu 

učnemu načrtu, možnost zgoščenega, intenzivnega mednarodnega sodelovanja in 

izmenjave izkušenj, ne nazadnje tudi sredstva, ki jih v siceršnjem učnem procesu za 

naprednejše in dražje tehnologije in procese primanjkuje. Projekt je nasledil in 

dodatno razvil del e-learning VIPA projekta, utrdil in razširil mednarodna partnerstva in 

njegova dognanja preizkusil v praksi. 

DIVE je na eni strani glasnik novih tehnologij in vsega, kar lahko arhitektura v povezavi 

s tehnologijo ustvari, istočasno pa se loteva občutljivih prostorov, v katerih je potrebno 

preudarno delovanje in občutljiv arhitektov odziv. V tej konfrontaciji se poraja široka 

paleta rešitev in eksperimentiranja (DIVE kot inkubator idej), katerih rezultati so tako 

pozitivni vzori kot tudi svarila pred slepo zaverovanostjo v tehnologijo. Vsekakor pa je 

DIVE kot takšen izjemen 'učni pripomoček' in svojevrstno igrišče za bodoče oblikovalce 

prostorov v mednarodni zasedbi. V projektu so sodelovali partnerji  iz Slovenije, 

Avstrije, Velike Britanije, s Portugalske, Češke in Danske. 

Koordinatorica projekta: doc. dr. Tadeja Zupančič, tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si

Dobitnik Zlatega jabolka

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Namen Intenzivnega programa Healthy Living - HEALTH  je bil seznaniti študente z 

najaktualnejšimi vsebinami s področja zdravstvenih ved (gerontologija, IKT, 

sociologija, psihologija, simulacije, javno zdravje, bioinformatika, menedžment), 

povečati teoretično znanje študentov, seznanitev s specifičnimi zdravstvenimi 

težavami v različnih državah in z modeli dobre prakse, usposobiti študente za 

kritično, refleksivno razmišljanje o  zdravstvenih težavah, kot so na primer 

demografske, klimatske spremembe, globalizacija …

Za projekt so se odločili zaradi zdravstvenih težav, ki jih povzročajo naštete 

spremembe, in zaradi  bogatega mednarodnega sodelovanja in posledično 

možnosti vključitve najboljših svetovnih strokovnjakov, ekspertiz, ki jih posedujejo 

njihova fakulteta ter partnerske institucije, mnogo visokošolskih učiteljev, ki so 

zaključili ali zaključujejo doktorske študije s specifičnih področij, saj so posredovali 

najnovejša znanja študentom – udeležencem in na takšen način 

pomagali reševati omenjene težave.

Projekt je za FZV strateško pomemben, saj so združili sodelovanje 

profesorjev, študentov in ostalih delavcev v tekoče ter bodoče 

mednarodne projekte. V projekt so vključili lokalne, 

regionalne ter nacionalne partnerje; domove starostnikov, 

čistilno napravo, najstarejšo lekarno, Minoritski samostan, 

WHO, zdravstvene domove, bolnišnice, biokmetije, polja z 

učinki ekoremediacij in uporabo deževnice in rastlin za 

čiščenje, sorodne fakultete. 

Projekt je prinesel nove poglede na poučevanje zdravstvenih ved, 

saj mnogi niso poznali načina in pomena 'reflection cycle', zato so s 

pomočjo novih spoznanj dosegli mnogo boljše rezultate, saj je projekt omogočal 

sprotno evalvacijo, dognanje pridobljenega znanja, izmenjavo in željo po znanju, 

interakciji ter dodatne osebne, poklicne, socialne kompetence. 

Koordinatorica projekta: asist. mag. Helena Blažun, helena.blazun@uni-mb.si

KOMENTAR OCENJE VALCE V:
Intenzivni program je dobro vpet v dosedanje mednarodno in raziskovalno delo 

fakultete prijaviteljice. Aktualna zdravstvena tematika, ki je povezana z zdravjem in 

dobrim počutjem ponuja v projektu možnosti vključitve udeležencev skozi kritično 

razmišljanje in z metodo primerjalne analize specifičnih zdravstvenih problemov, 

aktualno debatno temo, s katero so povezane številne projektne aktivnosti. Z 

odkrivanjem načina in pomena ‘’reflection cycle’’ so želeli projektni partnerji 

približati nov pogled na poučevanje zdravstvene vede.  Pozitivni rezultati programa 

se nadaljujejo pri sodelovanju med udeleženci, ki poteka tudi po zaključku 

programa. Fakulteta prijaviteljica bo zaradi dobrih izkušenj s programom le tega 

nadaljevala v lastni organizaciji in tako omogočila prenos znanja širšemu krogu 

uporabnikov.

ERASMUS 
Intenzivni programi 
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Dobitnik Zlatega jabolka

Zavod IRCUO

Projekt E-SHOE LEARNING – On line tool and supporting didactic system 

for broad access to urgent and quality footwear knowledge se ukvarja s 

področjem reševanja problematike odsotnosti formalnih oblik 

izobraževanja (sekundarna, terciarna raven) v usnjarski in obutveni panogi 

v Sloveniji, ki so bila pred slabim desetletjem ukinjena. 

Cilj projekta je bil razviti nova izobraževalna orodja ter spodbuditi 

zavedanje o pomenu kontinuiranega ohranjanja in nadgrajevanja ključnih 

znanj v panogi.

Za sodelovanje v večstranskem partnerstvu (pet partnerjev iz Slovenije, 

s Portugalske, Češke in Slovaške) so se odločili zaradi več razlogov: zaradi 

tristo malih, srednjih in velikih podjetij, ki potrebujejo tehnične 

izobraževalne vsebine, vendar sami ne izvajajo izobraževalnih aktivnosti 

na področju ključnih znanj za zaposlene, zaradi zastarelosti literature 

(stara več kot štirideset let) in zaradi vse večjih zahtev po takojšnjih 

odgovorih na določena tehnološka vprašanja in težave v podjetju, ki 

zahtevajo dostopnost znanja prek sodobnih oblik (IKT). Rezultati projekta 

za posamezne uporabnike so nov učbenik, ki pokriva vsa ključna znanja; 

sklop zanimivih tehničnih seminarjev na posamezne teme, ki so 

obravnavane v učbeniku, ter prva spletna aplikacija 

(www.shoe-learn.com). Razsežnost projekta na nacionalni ravni pa se 

kaže pri dogovarjanju vzpostavitve NPK za področje čevljar – oblikovalec 

obutve s Centrom RS za poklicno izobraževanje in usposabljanje in Srednjo 

poklicno šolo Kranj.

Zavod IRCUO je v času projekta postal član mednarodne organizacije 

tehnoloških centrov za področje obutve, kar odpira vrata novemu prenosu 

znanja in razvoju novih projektov. 

Koordinator projekta: Matej Peternelj, matej.peternelj@ircuo.si 

KOMENTAR  OCEN JE VALC E V:
Projekt je pomemben za čevljarsko industrijo, saj ga odlikujejo konkretni, 

uporabni rezultati, kot so učbeniki, izobraževalna e-gradiva za tekstilno 

in usnjarsko panogo ter možnost za izobraževanje zaposlenih v panogi. 

Pri projektu so posebej dobro poskrbeli za stalen stik z osnovno ciljno 

skupino. Obstaja velika možnost za nadaljevanje dela na tem področju in 

trajen vpliv na izbrani sektor. Projekt definitivno prispeva k poklicnim 

kompetencam in je dober primer oživljanja izobraževanja v panogi s 

pomočjo sodobnih pristopov k izobraževanju.

Prejemnika nacionalnega priznanja 

Ekonomska in trgovska šola Brežice

Naravoslovno obarvani projekt Čudoviti svet voda (The Wonderful World of Waters) je 

povezoval pet partnerjev iz Slovenije, Latvije, Italije, Turčije in s Poljske. 

S projektom so skušali doseči večjo motivacijo dijakov za učenje naravoslovnih vsebin. 

Pomen in področje vode so obravnavali pri družboslovnih predmetih (zgodovina, 

ekonomija), dijake so seznanili, da živijo na hidrološko najpomembnejšem področju v 

Sloveniji, in jih spodbudili k razmišljanju o potencialu vode za razvoj gospodarstva. 

Partnerji so si izmenjali didaktične pristope pri poučevanju vsebin naravoslovnih 

predmetov ter skozi konverzacijo in strokovno rabo izpopolnili znanje in samo učenje 

tujega jezika. S tem projektom se je šola prvič vključila v mednarodno sodelovanje, s 

katerim so skušali predstaviti svoje delo, domače okolje in s pomočjo zunanjih 

partnerjev (Občine Brežice, Zavoda za turizem Brežice, Term Čatež, Komunalnega 

podjetja Brežice) opozoriti na težave, povezane s spreminjanjem pitnih navad 

mladostnikov, na možnosti varčevanja z vodo na šoli, ozaveščati mlade o nujnosti 

varovanja okolja in iskanja konkretnih rešitev čiščenja odpadnih vod ter idejnih 

predlogov mladih glede razvoja gospodarskih dejavnostih, temelječih na uporabi 

vode kot osnovnega produkcijskega dejavnika. V treh letih so izvedli 131 mobilnosti, 

92 predstavitev raziskovanj, izdelali tri koledarje, petnajst fotografskih natečajev, šest 

jezikovnih slovarjev izrazov, povezanih z vodo, spletne strani itd.  Vse aktivnosti so 

predstavili na osnovnih šolah in s tem motivirali otroke za odgovorno ravnanje z 

omejenimi viri. 

Koordinatorica projekta: Elena Mlakar, elena.mlakar@guest.arnes.si 

Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško

Sodelovanje šol iz Anglije, Romunije, Slovenije in z Irske, ki se ukvarjajo z vzgojo in 

izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami (otrok ter mladostnikov z motnjami v 

duševnem razvoju), se je uresničilo v projektu z naslovom Vem, kdo sem in kaj lahko 
ponudim (I Know Who I Am and What Can I Offer), pri katerem so se usmerili predvsem 

na mladostnike z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Vsem je skupno, da se 

mladostniki oz. že mlajši odrasli (posebni program lahko obiskujejo do svojega 21. 

leta), ko odidejo z njihove institucije, znajdejo v novem (največkrat delovnem) okolju, 

kjer jih praviloma ne poznajo dobro. Mladostniki pa se zaradi razvojnih in drugih 

posebnosti težko predstavijo, izrazijo svoje želje, pokažejo svoja znanja in prioritete 

itd., zato so odvisni od poročil in mnenj drugih. Skozi projekt so zato skušali poiskati 

poti, kako se lahko njihovi absolventi predstavijo na način, ki bo razumljiv njim in 

ostalim, ter kako lahko sami aktivno sodelujejo v tem procesu. Rezultat projekta je 

multimedijsko poročilo, ki vsebuje učiteljevo oceno o razvoju in napredku učenca, 

fotogalerijo učenčevih izdelkov, kratke video posnetke (npr. iz šole v naravi) ter 

samooceno dejavnosti prek slik in besedila. Podelili so ga že desetim učencem ob 

zaključku šolskega leta.

Koordinatorica projekta: Meta Habinc, meta.habinc@guest.arnes.si 

COMENIUS
Večstranska partnerstva
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Dobitnik Zlatega jabolka

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga 

S pomočjo različnih oblik umetniškega samoizražanja je učno partnerstvo organizacij 

iz Slovenije, Nemčije, s Slovaške in z Madžarske ACT WELL: Umetnost in ustvarjalnost: 

Učimo se skupaj (ACT WELL: Art and Creativity: Together Working on European Level 

and Learning) spodbujalo osebnostni razvoj ter pridobivanje novih praktičnih veščin 

odraslih oseb s posebnimi potrebami (osebe z motnjami v duševnem razvoju ali z 

drugimi oblikami razvojnih motenj, ki so zaključile formalne oblike izobraževanja). 

Skozi praktično delo, kot je na primer portret, izražen v sliki, besedi, gledališkem 

izrazu, fotografiji ali filmu, so se udeleženci učili timskega dela, sodelovanja v novi 

sredini ter učinkovitega komuniciranja, ne glede na primanjkljaje ali omejitve. Delo so 

vodili pedagoški delavci štirih sodelujočih držav. Umetniško raven izdelkov so s svojim 

sodelovanjem obogatili različni poklicni likovniki. 

K pomembnim vsebinskim rezultatom projekta sodita filmska predstavitev 

projektnih aktivnosti, ki je nastala v režiji Metoda Pevca, ter mednarodna razstava 

izdelkov v Narodnem muzeju v Budimpešti.

Koordinatorica projekta: Marija Mojca Turman Lemajič, mojca.turman@guest.arnes.si 

KO ME N TAR O C E N JE VALC E V:
V času trajanja učnega partnerstva je bilo izvedenih veliko aktivnosti z veliko dodane 

vrednosti. Mednarodna likovna delavnica v Sloveniji, posnet film v režiji Metoda 

Pevca, mednarodna razstava slik, skulptur in fotografij v Narodnem muzeju v 

Budimpešti, gledališka predstava ob otvoritvi razstave v Narodnem muzeju v 

Budimpešti ter druge aktivnosti so tako ciljni skupini 35. oseb s posebnimi potrebami 

kot tudi 23. vključenim učiteljem – specialnim pedagogom ter drugim udeležencem 

in obiskovalcem prav gotovo prinesli veliko. V prvi vrsti so osebe z motnjami v 

duševnem razvoju skozi film, razstavo in predstavo spregovorile in na ta način 

razvijale osebne in profesionalne kompetence. Navedenim razlogom za dodelitev 

priznanja jabolka kakovosti 2009 CUDV Dolfke Boštjančič Draga se pridružuje tudi 

nadgradnja učnega partnerstva v obliki novega multilateralnega projekta Grundtvig, 

ki po besedah prijavitelja predstavlja možnosti strokovnega usposabljanja na 

področju umetniških dejavnosti za specialni pedagoški kader. 

GRUNDTVIGPrejemnika nacionalnega priznanja

SAVATECH, družba za proizvodnjo in trženje 
gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike, d. o. o.

Devet partnerjev iz treh držav (Slovenija, Avstrija in Nemčija) se je odločilo 

za mednarodno sodelovanje v projektu pod naslovom Rubber Knowledge 

(Development of Innovative Methods for a Transfer of the Knowledge about 

Rubber Manufacturing Contents with the Aim to Enhance the Competition 

Power of the Rubber Manufacturing Industry in the EU), ki posega na 

področje gumarske industrije. Projekt prinaša sistematični pristop za 

dopolnjevanje gumarskih znanj pri sodelavcih, ki to znanje potrebujejo pri 

svojem vsakodnevnem delu. Zaposleni s poklicno ali srednjo izobrazbo 

tehničnih smeri potrebujejo osnovno in strokovno znanje gumarskih 

tehnologij zaradi poznavanja procesov predelave gume. Sama formalna 

izobrazba jim ne nudi zadostnega strokovnega znanja, kar vpliva na 

učinkovitost in konkurenčnost gumarske industrije v EU. 

Namen projekta je bil vzpostavitev sistema partnerstva za usposabljanje 

gumarskih znanj v EU na osnovi izdelanih orodij v projektu in na načine, ki 

bodo prilagojeni zaposlenim v gumarski industriji. Glavni cilji projekta 

Rubber Knowledge so bili oblikovati zbir obstoječega znanja na področju 

gumarstva – tiskani gumarski priročniki in e-vsebine; zbrana znanja 

posredovati zaposlenim in preizkusiti ter implementirati inovativne metode 

učenja. Uporabniki projekta so tako notranji trenerji, ki so se usposobili za 

bolj učinkovit prenos znanja, kot tudi zaposleni, ki so dobili možnost 

konkretnega usposabljanja in gradiv za boljše delo.  

Projekt predstavlja enega izmed petih strateških projektov v organizaciji. 

V projekt sta bili vključeni tudi Ljudska univerza Jesenice in GZS Postojna. 

Koordinatorica projekta: Branka Ahčin, branka.ahcin@sava.si 

Šolski center Ptuj

Projekt Job Rotation – priložnost za brezposelne, zaposlene in podjetja (JR), 

ki so ga izvajali na Šolskem centru Ptuj, je izhajal iz izkušenj partnerjev v 

projektu, in sicer finskega partnerja PAKK iz Porija, ki je pred nekaj leti razvil 

Job Rotation Centre, SPI Consult iz Berlina, ki je pomagal pri vzpostavitvi 

Job Rotation sistema na Poljskem, ter seveda izkušenj ostalih držav EU 

(Danska, Anglija …). Osnovni namen in cilj projekta je bil v osnovanju in 

razvoju t. i. Job Rotation (krožno zaposlovanje) sistema v lokalnem okolju; 

implementaciji JR-procesa s pomočjo ciljnih skupin; vzpostavitvi pogojev 

za nadaljnje izvajanje JR-procesa ter vzpostavitvi zanesljive poti 

izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja zaposlenih in brezposelnih. Za 

projekt JR so se na ŠC Ptuj odločili, ker so skozi sodelovanje z delodajalci v 

lokalnem okolju prišli do spoznanja, da na trgu dela obstaja neskladje med 

ponudbo in povpraševanjem, in ker so smatrali, da so izkušnje na področju 

vpeljevanja JR-sistema pokazale, da ta lahko pomembno prispeva k 

zmanjšanju vrzeli med delovnimi sposobnostmi in potrebami inovativnih 

tehnologij. JR so tako obravnavali kot pomembno strategijo, kjer prihajajo 

v ospredje naslednje prednosti: zmanjšuje se raven izostajanja od dela v 

podjetjih, krepi in povečuje se konkurenčnost; vodi v povečanje ravni 

strokovnega znanja in pomeni večjo motivacijo med zaposlenimi; zagotavlja 

pridobivanje pomembnih delovnih izkušenj in izobraževanje za brezposelne; 

izboljšuje zaposlitvene možnosti in povečuje fleksibilnost trga dela ter 

podpira idejo vseživljenjskega učenja. Ciljne skupine in istočasno uporabniki 

projekta so bili: brezposelne osebe, zaposlene osebe, mentorji v podjetjih 

in podjetja.

Koordinatorica projekta: mag. Darja Harb, darja.harb@guest.arnes.si
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Dobitnik Zlatega jabolka 

Osnovna šola Trnovo

Projekt z naslovom Naše življenje (Our Lives) je bil namenjen učencem in učiteljem, da 

raziščejo, opišejo, primerjajo in predstavijo informacije in dejstva o različnih področjih 

svojega življenja (preživljanje šolskega in prostega časa, prehrana, načini oblačenja, 

okolje, v katerem živijo), da sami ustvarjajo ter tako bolje spoznajo sebe in druge. Skozi 

ustvarjanje različnih gradiv in izdelkov (brošure, video posnetki, fotografije, risbe, 

modne kreacije, copati, kape, jedi in recepti, dnevniki, slovarji, predstavitve za javnost, 

timsko delo in projektno vodenje, uvajanje kompetenčnega pristopa v delo) so 

udeleženci okrepili zavest o svojem življenju, mestu, državi, razvijali komunikacijske 

veščine, predstavitve informacij na različne načine (npr. z uporabo IKT), razvijali 

ustvarjalnost, medkulturne kompetence in pripadnost širši, evropski skupnosti. V 

ospredju so bile vrednote in veščine, ne le kognitivna znanja. S projektom in njegovimi 

učinki so bili seznanjeni tudi MŠŠ in druge organizacije (Nokia, slovenska 

veleposlaništva, turško, bolgarsko in finsko veleposlaništvo ter slovenski predsednik 

dr. Danilo Türk). Kreativnost  projekta najbolje opišejo besede enega od udeležencev: 

»I came home with luggage full of experiences of magic time. I came stronger and feel 
more protected in my soul.«
 Koordinatorica projekta: Đulijana Juričić, julijana.juricic@guest.arnes.si 

Dobitnik Zlatega jabolka 

 

Srednja ekonomska šola Maribor

Ideja za projekt Učenje jezika v spletni učilnici Moodle (Moodle Supported 
(language) Learning Concepts) izhaja iz dejstva, da so 'sodobni' dijaki drugačni od tistih 

izpred nekaj let in da pomembno mesto v njihovem življenju zasedajo elektronske 

naprave, kot so računalniki, mobilni telefoni in MP3-predvajalniki. Te naprave so 

vključili v pouk in se s tem približali interesom dijakov ter povečali njihovo motivacijo 

za učenje, prav tako pa tudi prevzemanje odgovornosti za znanje in vseživljenjsko 

učenje. Glavni cilji projekta so bili izboljšati kakovost poučevanja tujih jezikov s 

pomočjo ustvarjanja e-učilnic v Moodlu; razviti, uporabljati in deliti e-gradiva za 

učenje tujih jezikov (slovenščine, nemščine in angleščine), popularizirati uporabo 

Moodla ter hkrati motivirati dijake za spoznavanje jezika in kulture partnerske dežele. 

Zanimalo jih je, ali lahko informacijska tehnologija razbremeni učitelja in mu omogoči 

več individualnega dela z nadarjenimi dijaki ali dijaki, ki potrebujejo dodatne 

spodbude in razlage. Bistvo projekta so bile aktivnosti dijakov in profesorjev v spletni 

učilnici Moodle, za katero so pripravili e-gradiva in v njej preizkušali različna orodja in 

različne metode dela. Rezultati partnerstva s srednjo šolo iz Nemčije so bili 

predstavljeni širši javnosti prek prispevkov na nacionalnem radiu, televiziji. Trajnost 

projektnih rezultatov pa so dosegli s sodelovanjem Fakultete za management Koper, ki 

vzdržuje portal Moodle.si.

Koordinatorja projekta: Radovan Krajnc in Karmen Vršić, 

radovan.krajnc@guest.arnes.si

KOMENTAR OCENJE VALCE V:
Dvostransko partnerstvo srednjih ekonomskih šol iz Slovenije in Nemčije je uspešno 

izvedlo projekt s konkretnimi cilji in rezultati, ki so prilagojeni današnjemu načinu 

življenja dijakov. Projekt nedvomno predstavlja inovativen in dijaku prijazen pristop k 

učenju tujih jezikov v kombinaciji z jezikom stroke, prispeva k razvoju osebnih, 

poklicnih in socialnih kompetenc dijakov in je prenosljiv na druge ciljne skupine in v 

mednarodno okolje. Projekt je vključen v strategijo šole, sodelujejo s fakulteto in v 

slovenskem projektu na temo e-šolstvo, vsa gradiva so dostopna zainteresiranim 

uporabnikom. Moodle učilnica omogoča fleksibilnejše učenje, zanimivejše poučevanje 

in ustvarjalnost dijakov v komunikaciji.

*Opomba: v tej kategoriji smo podelili priznanje le enemu projektu.

COMENIUS
Dvostranska partnerstva 

COMENIUS
Večstranska partnerstva

KOM E N TA R  O C E N JE VA LC E V:
Naše življenje je projekt, ki je v okviru 

petih partnerskih šol na temo 

medkulturnosti raziskoval, opisoval, 

primerjal in predstavil informacije in 

dejstva o različnih področjih življenja, 

vrednotah in veščinah. Projekt je bil 

zelo dobro zastavljen, prinesel je 

konkretne rezultate za udeležence in 

šolo, razvidno pa je povezovanje z 

drugimi organizacijami na lokalni, 

nacionalni in mednarodni ravni.  

Razvidna je trajnost projektnih 

rezultatov, projekt je umeščen v 

kurikulum,  sodelovanje v okviru 

partnerstva se nadaljuje. Elementi 

kreativnosti in inovativnosti so 

razvidni v različnih pristopih, 

metodologijah dela z učenci, 

medpredmetnem povezovanju in 

načinu vodenja projekta (aktivno 

vključevanje učencev).
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Dobitnik Zlatega jabolka

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga 

S pomočjo različnih oblik umetniškega samoizražanja je učno partnerstvo organizacij 

iz Slovenije, Nemčije, s Slovaške in z Madžarske ACT WELL: Umetnost in ustvarjalnost: 

Učimo se skupaj (ACT WELL: Art and Creativity: Together Working on European Level 

and Learning) spodbujalo osebnostni razvoj ter pridobivanje novih praktičnih veščin 

odraslih oseb s posebnimi potrebami (osebe z motnjami v duševnem razvoju ali z 

drugimi oblikami razvojnih motenj, ki so zaključile formalne oblike izobraževanja). 

Skozi praktično delo, kot je na primer portret, izražen v sliki, besedi, gledališkem 

izrazu, fotografiji ali filmu, so se udeleženci učili timskega dela, sodelovanja v novi 

sredini ter učinkovitega komuniciranja, ne glede na primanjkljaje ali omejitve. Delo so 

vodili pedagoški delavci štirih sodelujočih držav. Umetniško raven izdelkov so s svojim 

sodelovanjem obogatili različni poklicni likovniki. 

K pomembnim vsebinskim rezultatom projekta sodita filmska predstavitev 

projektnih aktivnosti, ki je nastala v režiji Metoda Pevca, ter mednarodna razstava 

izdelkov v Narodnem muzeju v Budimpešti.

Koordinatorica projekta: Marija Mojca Turman Lemajič, mojca.turman@guest.arnes.si 

KO ME N TAR O C E N JE VALC E V:
V času trajanja učnega partnerstva je bilo izvedenih veliko aktivnosti z veliko dodane 

vrednosti. Mednarodna likovna delavnica v Sloveniji, posnet film v režiji Metoda 

Pevca, mednarodna razstava slik, skulptur in fotografij v Narodnem muzeju v 

Budimpešti, gledališka predstava ob otvoritvi razstave v Narodnem muzeju v 

Budimpešti ter druge aktivnosti so tako ciljni skupini 35. oseb s posebnimi potrebami 

kot tudi 23. vključenim učiteljem – specialnim pedagogom ter drugim udeležencem 

in obiskovalcem prav gotovo prinesli veliko. V prvi vrsti so osebe z motnjami v 

duševnem razvoju skozi film, razstavo in predstavo spregovorile in na ta način 

razvijale osebne in profesionalne kompetence. Navedenim razlogom za dodelitev 

priznanja jabolka kakovosti 2009 CUDV Dolfke Boštjančič Draga se pridružuje tudi 

nadgradnja učnega partnerstva v obliki novega multilateralnega projekta Grundtvig, 

ki po besedah prijavitelja predstavlja možnosti strokovnega usposabljanja na 

področju umetniških dejavnosti za specialni pedagoški kader. 

GRUNDTVIGPrejemnika nacionalnega priznanja

SAVATECH, družba za proizvodnjo in trženje 
gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike, d. o. o.

Devet partnerjev iz treh držav (Slovenija, Avstrija in Nemčija) se je odločilo 

za mednarodno sodelovanje v projektu pod naslovom Rubber Knowledge 

(Development of Innovative Methods for a Transfer of the Knowledge about 

Rubber Manufacturing Contents with the Aim to Enhance the Competition 

Power of the Rubber Manufacturing Industry in the EU), ki posega na 

področje gumarske industrije. Projekt prinaša sistematični pristop za 

dopolnjevanje gumarskih znanj pri sodelavcih, ki to znanje potrebujejo pri 

svojem vsakodnevnem delu. Zaposleni s poklicno ali srednjo izobrazbo 

tehničnih smeri potrebujejo osnovno in strokovno znanje gumarskih 

tehnologij zaradi poznavanja procesov predelave gume. Sama formalna 

izobrazba jim ne nudi zadostnega strokovnega znanja, kar vpliva na 

učinkovitost in konkurenčnost gumarske industrije v EU. 

Namen projekta je bil vzpostavitev sistema partnerstva za usposabljanje 

gumarskih znanj v EU na osnovi izdelanih orodij v projektu in na načine, ki 

bodo prilagojeni zaposlenim v gumarski industriji. Glavni cilji projekta 

Rubber Knowledge so bili oblikovati zbir obstoječega znanja na področju 

gumarstva – tiskani gumarski priročniki in e-vsebine; zbrana znanja 

posredovati zaposlenim in preizkusiti ter implementirati inovativne metode 

učenja. Uporabniki projekta so tako notranji trenerji, ki so se usposobili za 

bolj učinkovit prenos znanja, kot tudi zaposleni, ki so dobili možnost 

konkretnega usposabljanja in gradiv za boljše delo.  

Projekt predstavlja enega izmed petih strateških projektov v organizaciji. 

V projekt sta bili vključeni tudi Ljudska univerza Jesenice in GZS Postojna. 

Koordinatorica projekta: Branka Ahčin, branka.ahcin@sava.si 

Šolski center Ptuj

Projekt Job Rotation – priložnost za brezposelne, zaposlene in podjetja (JR), 

ki so ga izvajali na Šolskem centru Ptuj, je izhajal iz izkušenj partnerjev v 

projektu, in sicer finskega partnerja PAKK iz Porija, ki je pred nekaj leti razvil 

Job Rotation Centre, SPI Consult iz Berlina, ki je pomagal pri vzpostavitvi 

Job Rotation sistema na Poljskem, ter seveda izkušenj ostalih držav EU 

(Danska, Anglija …). Osnovni namen in cilj projekta je bil v osnovanju in 

razvoju t. i. Job Rotation (krožno zaposlovanje) sistema v lokalnem okolju; 

implementaciji JR-procesa s pomočjo ciljnih skupin; vzpostavitvi pogojev 

za nadaljnje izvajanje JR-procesa ter vzpostavitvi zanesljive poti 

izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja zaposlenih in brezposelnih. Za 

projekt JR so se na ŠC Ptuj odločili, ker so skozi sodelovanje z delodajalci v 

lokalnem okolju prišli do spoznanja, da na trgu dela obstaja neskladje med 

ponudbo in povpraševanjem, in ker so smatrali, da so izkušnje na področju 

vpeljevanja JR-sistema pokazale, da ta lahko pomembno prispeva k 

zmanjšanju vrzeli med delovnimi sposobnostmi in potrebami inovativnih 

tehnologij. JR so tako obravnavali kot pomembno strategijo, kjer prihajajo 

v ospredje naslednje prednosti: zmanjšuje se raven izostajanja od dela v 

podjetjih, krepi in povečuje se konkurenčnost; vodi v povečanje ravni 

strokovnega znanja in pomeni večjo motivacijo med zaposlenimi; zagotavlja 

pridobivanje pomembnih delovnih izkušenj in izobraževanje za brezposelne; 

izboljšuje zaposlitvene možnosti in povečuje fleksibilnost trga dela ter 

podpira idejo vseživljenjskega učenja. Ciljne skupine in istočasno uporabniki 

projekta so bili: brezposelne osebe, zaposlene osebe, mentorji v podjetjih 

in podjetja.

Koordinatorica projekta: mag. Darja Harb, darja.harb@guest.arnes.si
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Dobitnik Zlatega jabolka 

Osnovna šola Trnovo

Projekt z naslovom Naše življenje (Our Lives) je bil namenjen učencem in učiteljem, da 

raziščejo, opišejo, primerjajo in predstavijo informacije in dejstva o različnih področjih 

svojega življenja (preživljanje šolskega in prostega časa, prehrana, načini oblačenja, 

okolje, v katerem živijo), da sami ustvarjajo ter tako bolje spoznajo sebe in druge. Skozi 

ustvarjanje različnih gradiv in izdelkov (brošure, video posnetki, fotografije, risbe, 

modne kreacije, copati, kape, jedi in recepti, dnevniki, slovarji, predstavitve za javnost, 

timsko delo in projektno vodenje, uvajanje kompetenčnega pristopa v delo) so 

udeleženci okrepili zavest o svojem življenju, mestu, državi, razvijali komunikacijske 

veščine, predstavitve informacij na različne načine (npr. z uporabo IKT), razvijali 

ustvarjalnost, medkulturne kompetence in pripadnost širši, evropski skupnosti. V 

ospredju so bile vrednote in veščine, ne le kognitivna znanja. S projektom in njegovimi 

učinki so bili seznanjeni tudi MŠŠ in druge organizacije (Nokia, slovenska 

veleposlaništva, turško, bolgarsko in finsko veleposlaništvo ter slovenski predsednik 

dr. Danilo Türk). Kreativnost  projekta najbolje opišejo besede enega od udeležencev: 

»I came home with luggage full of experiences of magic time. I came stronger and feel 
more protected in my soul.«
 Koordinatorica projekta: Đulijana Juričić, julijana.juricic@guest.arnes.si 

Dobitnik Zlatega jabolka 

 

Srednja ekonomska šola Maribor

Ideja za projekt Učenje jezika v spletni učilnici Moodle (Moodle Supported 
(language) Learning Concepts) izhaja iz dejstva, da so 'sodobni' dijaki drugačni od tistih 

izpred nekaj let in da pomembno mesto v njihovem življenju zasedajo elektronske 

naprave, kot so računalniki, mobilni telefoni in MP3-predvajalniki. Te naprave so 

vključili v pouk in se s tem približali interesom dijakov ter povečali njihovo motivacijo 

za učenje, prav tako pa tudi prevzemanje odgovornosti za znanje in vseživljenjsko 

učenje. Glavni cilji projekta so bili izboljšati kakovost poučevanja tujih jezikov s 

pomočjo ustvarjanja e-učilnic v Moodlu; razviti, uporabljati in deliti e-gradiva za 

učenje tujih jezikov (slovenščine, nemščine in angleščine), popularizirati uporabo 

Moodla ter hkrati motivirati dijake za spoznavanje jezika in kulture partnerske dežele. 

Zanimalo jih je, ali lahko informacijska tehnologija razbremeni učitelja in mu omogoči 

več individualnega dela z nadarjenimi dijaki ali dijaki, ki potrebujejo dodatne 

spodbude in razlage. Bistvo projekta so bile aktivnosti dijakov in profesorjev v spletni 

učilnici Moodle, za katero so pripravili e-gradiva in v njej preizkušali različna orodja in 

različne metode dela. Rezultati partnerstva s srednjo šolo iz Nemčije so bili 

predstavljeni širši javnosti prek prispevkov na nacionalnem radiu, televiziji. Trajnost 

projektnih rezultatov pa so dosegli s sodelovanjem Fakultete za management Koper, ki 

vzdržuje portal Moodle.si.

Koordinatorja projekta: Radovan Krajnc in Karmen Vršić, 

radovan.krajnc@guest.arnes.si

KOM ENTAR OCE NJ E VALC E V:
Dvostransko partnerstvo srednjih ekonomskih šol iz Slovenije in Nemčije je uspešno 

izvedlo projekt s konkretnimi cilji in rezultati, ki so prilagojeni današnjemu načinu 

življenja dijakov. Projekt nedvomno predstavlja inovativen in dijaku prijazen pristop k 

učenju tujih jezikov v kombinaciji z jezikom stroke, prispeva k razvoju osebnih, 

poklicnih in socialnih kompetenc dijakov in je prenosljiv na druge ciljne skupine in v 

mednarodno okolje. Projekt je vključen v strategijo šole, sodelujejo s fakulteto in v 

slovenskem projektu na temo e-šolstvo, vsa gradiva so dostopna zainteresiranim 

uporabnikom. Moodle učilnica omogoča fleksibilnejše učenje, zanimivejše poučevanje 

in ustvarjalnost dijakov v komunikaciji.

*Opomba: v tej kategoriji smo podelili priznanje le enemu projektu.

COMENIUS
Dvostranska partnerstva 

COMENIUS
Večstranska partnerstva

KOMENTAR OCENJE VALCE V:
Naše življenje je projekt, ki je v okviru 

petih partnerskih šol na temo 

medkulturnosti raziskoval, opisoval, 

primerjal in predstavil informacije in 

dejstva o različnih področjih življenja, 

vrednotah in veščinah. Projekt je bil 

zelo dobro zastavljen, prinesel je 

konkretne rezultate za udeležence in 

šolo, razvidno pa je povezovanje z 

drugimi organizacijami na lokalni, 

nacionalni in mednarodni ravni.  

Razvidna je trajnost projektnih 

rezultatov, projekt je umeščen v 

kurikulum,  sodelovanje v okviru 

partnerstva se nadaljuje. Elementi 

kreativnosti in inovativnosti so 

razvidni v različnih pristopih, 

metodologijah dela z učenci, 

medpredmetnem povezovanju in 

načinu vodenja projekta (aktivno 

vključevanje učencev).
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PROJEKTI V PROGRAMIH 
EVROPSKIH SKUPNOSTI

NAJBOLJŠI MED 
NAJBOLJŠIMI GRUNDTVIG

Jabolko je eden izmed najmočnejših simbolov zdravja in zdravega 

življenja. Kot prepovedan sadež v rajskem vrtu v sebi skriva moč spoznanja 

in je zato vabljiv. Simbolizira elementarni objekt poželenja, predvsem v 

smislu odkrivanja novega sveta in vedenja. Nekoč je bilo odkrivanje znanja o 

vsem absolutnem greh. Danes nam jabolko lahko služi kot simbol napredka, 

svobodne volje, ki nas žene v odkrivanje neznanega … Vsaka mobilnost in 

vsako sodelovanje v mednarodnem okolju pomeni odkrivanje novih 

znanj, kulture in jezika. V tem smislu je jabolko lahko tudi simbol 

mobilnosti in mednarodnega sodelovanja. Zato smo se na 

CMEPIUS-u odločili, da bomo priznanja, ki jih bomo vsako 

leto podelili najboljšim primerom dobrih praks, 

poimenovali jabolka kakovosti.

Center RS za mobilnost 
in evropske programe
i z o b ra ž e v a n j a  i n  
u s p o s a b l j a n j a

Jabolka kakovosti se v letu 2009 podeljujejo trem najboljšim 

zaključenim projektom v vsaki izmed petih kategorij:

• Comenius (dvostranski projekti, razpisno leto 2007);

• Comenius (večstranski projekti, razpisno leto 2007);

• Erasmus (Intenzivni programi, razpisno leto 2007 in 2008);

• Leonardo da Vinci (pilotski projekti, razpisno leto 2006 in prenos  

 inovacij, razpisno leto 2007);

• Grundtvig (Učna partnerstva, razpisno leto 2007).

Prispeli predlogi najboljših projektov so bili ocenjeni in izbrani s strani zunanjih 

neodvisnih ocenjevalcev na podlagi sledečih ocenjevalnih kriterijev:

Rezultati in učinki projekta,

Vodenje projekta,

Trajnost projekta,

Inovativnosti in kreativnost projekta.

Najboljši projekti odražajo glavne prioritete programa VŽU, izstopajo s svojo vsebino, 

mednarodnim sodelovanjem in vključevanjem različnih partnerjev ter dosegajo 

pomembne rezultate za posameznike, organizacijo ter širšo okolico. 

Kot taki predstavljajo primere dobrih praks in da bi z njimi seznanili širšo javnost, 

smo jim namenili mesto v pričujoči zloženki. 

Maja Mihelič Debeljak,
direktorica

Prejemnika nacionalnega priznanja

Ljudska univerza Jesenice 

V okviru učnega partnerstva Berimo skupaj! (Let`s Read Together!) so bili v Sloveniji, 

Italiji in Nemčiji ustanovljeni bralni klubi, kamor so bili vključeni predstavniki 

marginalnih ciljnih skupin. 

Učna srečanja so spodbujala bralne sposobnosti, udeleženci so se naučili učinkoviteje 

in bolj kritično brati različna besedila. Vsebine knjig so bile izbrane premišljeno, 

udeleženci so skozi branje spoznavali kulture drugih evropskih narodov. Pridobili so 

nova znanja, ki pripomorejo k sposobnostim medkulturnega dialoga. K temu je 

pripomogla tudi njihova udeležba na mednarodnih projektnih srečanjih. Zaradi 

obiskovanja bralnega kluba se uspešneje vključujejo v aktivnosti lokalnega okolja. 

Spoznali so pomen branja in se soočili z užitki, ki jih branje prinaša. Navdušili so se, da 

razvijajo še številne druge sposobnosti, se vključujejo v dodatne socialne mreže in 

oblike VŽU. Postali so motivirani, samozavestni in pripravljeni na boljšo medosebno 

komunikacijo ter bolj aktivno vključevanje v svoje lokalno okolje.

Koordinatorica projekta: Polona Knific, knific.polona@siol.net

Razvojna agencija ROD Ajdovščina 

Mednarodno sodelovanje Učno partnerstvo majhnih evropskih vinorodnih območij 

(Learning Partnership of Small European Wine Areas) je partnerstvo štirih lokalnih 

razvojnih agencij ali fundacij iz majhnih vinorodnih območij, združenj vinarjev in 

združenj vinskih cest iz Slovenije, Nemčije in Španije, ki so se spoznali v okviru projekta 

VINUM EST (Interreg IIIC) in se s projektom Grundtvig usmerili k izobraževanju 

ponudnikov na področju vinskega turizma z namenom dviga kakovosti turistične 

ponudbe v vinskem turizmu, oblikovanja in trženja turističnih produktov in turistične 

ponudbe ter promocije celotnega vinorodnega okoliša kot turistične destinacije. 

Cilji projekta so bili: pomagati odraslim pri neformalnem izobraževanju in dvigu 

njihove vloge pri širjenju znanj in izkušenj; pomoč podeželju za dosego večje 

donosnosti s prenosom novih znanj in vedenj; izboljšanje partnerskih odnosov med 

vključenimi v projekt; omogočiti odraslim boljše izkoriščanje njihovih znanj na 

podeželskih območjih.

Koordinatorja projekta: Tanja Krapež in David Bratož, ra.rod@siol.net

Vsi projekti, ki so izvedeni v mednarodnem okolju v okviru programov EU, prinašajo v 

svoje okolje določeno dodano vrednost, novost in ustvarjalnost. Za nekoga je novost 

že to, da odpotuje na obisk k sorodni organizaciji v drugo deželo, za drugega 

ustvarjalnost to, da otroci znajo zapeti švedsko pesmico, za tretjega je novost 

razvijanje skupnega izobraževalnega programa, ki bo na voljo študentom vsaj šestih 

držav, za četrtega pa je dodana vrednost spoznati inovacijo v Franciji, jo prilagoditi 

potrebam našega gospodarstva in prenesti v stalno izobraževanje zaposlenih v 

panogi. 

Ker je leto 2009 evropsko leto ustvarjalnosti in kreativnosti, smo pri naboru, 

ocenjevanju in izboru najboljših primerov dobrih praks posebno pozornost namenili 

prav tema dvema kriterijema. In delo še zdaleč ni bilo lahko. Zavedamo se, da je vsak 

projekt, ki je bil sofinanciran v okviru programa Vseživljenjsko učenje in se je 

uspešno zaključil, že sam po sebi primer dobre prakse, primer 

ustvarjalnosti in inovativnosti v slovenskem in evropskem 

izobraževalnem prostoru. Nekateri izmed njih pa si vendarle 

zaslužijo posebno mesto – in tem smo podelili nacionalno 

priznanje jabolko kakovosti.
 

Vsem, ki ste se podali na pot mednarodnega 

sodelovanja, pripadajo čestitke in veliko priznanje, 

vsem, ki se za to še ogrevate – podpora in spodbuda.

Vsem dobitnikom priznanja jabolko kakovosti pa 

poleg čestitk tudi zaveza k razširjanju dobre prakse in 

mednarodnega sodelovanja v prihodnje, tako v okviru 

svojih organizacij kot tudi v širšem slovenskem 

prostoru.

Čestitke in pogumno naprej v neznano … za jabolkom 

znanja!

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 

(CMEPIUS) je za svojo osnovno nalogo že ob ustanovitvi dobil pod okrilje skrb za 

izvajanje programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. Ne, ne 

gre za nove izobraževalne programe, ne gre za novosti v kurikulumu in niti za 

razširjanje obvezne dejavnosti vrtcev, šol, fakultet in drugih izobraževalnih 

organizacij. Ti programi spodbujajo aktivnosti, ki v slovenski izobraževalni prostor na 

prostovoljni ravni prinašajo dodano vrednost, zvišujejo kakovost in podpirajo 

umeščenost kakovosti in zavedanja lastne vrednosti v evropskem prostoru. V enajstih 

letih, odkar Slovenija polnopravno sodeluje v programih skupnosti s področja 

izobraževanja in usposabljanja (Socrates in Leonardo da Vinci do leta 2007 in nato 

program Vseživljenjsko učenje), vas je že mnogo stopilo na pot povezovanja in 

dodajanja vrednosti vsakodnevnim obveznostim in rednemu delu. Prav zaradi tega 

lahko rečemo, da je učinek mednarodnega povezovanja prinesel dodano vrednost in 

večjo kakovost v slovenski izobraževalni prostor. 

Sodelavci CMEPIUS-a smo se tako skupaj s predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport 

odločili, da opozorimo na primere dobrih praks, ki vnašajo novosti in kakovost, z 

vsakoletno nominacijo in izborom najboljših projektov ter podelitvijo nacionalnih 

priznanj jabolka kakovosti. 

ZAKAJ 
    JABOLKA    KAKOVOSTI?
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