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Vsak program ima vrsto uradnih vodnikov in
priročnikov, ki so prijaviteljem projektov v pomoč pri
pripravi projekta. V preteklih letih programa Leonardo
da Vinci je nastala množica projektov, ki so primeri
dobre prakse priprave, vodenja in izvedbe projekta
mobilnosti. Po drugi strani pa je še vedno prisotna
potreba nosilcev projektov po nekem praktičnem
priročniku, v katerem bi našli odgovore na težave in
situacije, na katere naletijo koordinatorji tekom
projekta. Priročnik, ki je pred vami, je rezultat skupnega
dela koordinatorjev uspešno izvedenih projektov
mobilnosti in koordinatorjev, ki na CMEPIUS-u skrbimo
za projekte mobilnosti. Za razliko od ostalih, uradnih
priročnikov, ki so na voljo, je tokratni pripravljen na
podlagi praktičnih izkušenj nosilcev projektov in zato
mogoče uporabniku bolj prijazen in razumljiv. To je
tudi njegov namen; olajšati vodenje projekta, najti
rešitve pri projektnem delu in podati praktične nasvete.
Namenjen je vsem koordinatorjem tekočih projektov
mobilnosti, ki se morebiti srečujejo s kakšnimi težavami
in vprašanji, prav tako pa bo zelo koristen za vse nove
organizacije, ki se bodo lotile priprave in izvedbe
projekta mobilnosti. Priročnik je pripravljen na primeru
mobilnosti dijakov in učiteljev, ki je rezultat uspešnih
projektov srednjih šol, vendar ni omejen le na šole.
Slednje smo izbrali le zato, ker so v srednjih šolah

UVOD

projekti po navadi najbolje pripravljeni, dovršeni in
izdelani. Nenazadnje pa so tudi najbolj zahtevni, saj
vključujejo mladoletne osebe, pri katerih je potrebna
še dodatna priprava, previdnost in skrb. Opisani projekti
morda vsebujejo elemente, ki jih drugi projekti ne
bodo potrebovali, vendar ravno zaradi obsežnosti
administrativnega in finančnega vodenja predstavljajo
najboljši primer, iz katerega lahko vsakdo poišče in
najde tisto, kar potrebuje za svoj projekt. Nosilci
projektov mobilnosti niso samo šole, ampak so to
lahko vse pravne osebe. Tako med množico prijaviteljev
najdemo: izobraževalne organizacije na vseh stopnjah,
zbornice, podjetja, društva, zavode, samostojne
podjetnike…
Priročnik vsebuje vse dele projekta mobilnosti, od
njegove zasnove do širjenja rezultatov po njegovem
koncu. Delo je polno praktičnih primerov in nasvetov,
ki upamo, da vam bodo v veliko pomoč pri pripravi in
izvedbi vašega projekta. Vsak projekt je po svoje
edinstven in ne želimo ustvarjati množice enakih
primerov; želimo samo prikazati primer uspešnega
projekta mobilnosti.

V upanju, da smo pripravili koristen priročnik, ki je
drugačen od ostalih, vam želimo uspešno izvedbo
projekta od njegove ideje do zaključka.

Marja Medved
Koordinatorka projektov mobilnosti
CMEPIUS
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Za udeležence pomeni projekt mobilnosti življenjsko
izkušnjo, ki pogosto odločilno vpliva na njihovo
nadaljnjo poklicno pot. Ne gre torej samo za
pridobivanje praktičnih izkušenj in utrjevanje znanja
tujih jezikov, temveč za celotno doživljanje načina
življenja in dela v deželi gostiteljici ter spoznavanje
njene kulture. Udeleženci se morajo prilagoditi novim
življenjskim in delovnim razmeram, se otresti strahu
pred neznanim in se znajti v marsikateri nepredvideni
situaciji. Čeprav to od njih zahteva več napora in truda,
so rezultati večinoma dobri in vzpodbudni. Bistvena
razlika je namreč v njihovi motivaciji, osebnih stikih
z domačini in učenju »learning by doing«. Pri tem si
hitreje zapomnijo besede in besedne zveze v tujem
jeziku, saj so povezane s konkretnimi situacijami in
izkušnjami. Udeleženci tudi na področju stroke kljub
jezikovnim vrzelim uspešno opravijo svoje naloge, ker
so navodila podprta bodisi vizualno (slike, skice, oznake)
bodisi s predstavitvami. Poleg tega je za marsikoga to
prva ali celo edina priložnost, da prestopi mejo svoje
domovine.

ZAKAJ SE LOTITI PROJEKTOV MOBILNOSTI?

Mednarodno sodelovanje je marsikje že postalo
sestavni del šolskih aktivnosti, drugje pa obstaja
želja in motivacija, vendar je težava v izbiri najbolj
ustreznega načina sodelovanja oziroma vrste
projekta. Zakaj torej izbrati projekt mobilnosti
kot obliko mednarodnega sodelovanja? Razlogov
je mnogo, zato v nadaljevanju navajamo
najpomembnejše:

• Uresničevanje skupnih evropskih ciljev in 
smernic v poklicnem izobraževanju

• Pridobivanje praktičnih izkušenj v tujini – 
priprava na mobilnost delovne sile

• Pridobivanje medkulturnih kompetenc – 
promocija strpnosti, razumevanja in s
poštovanja drugih kultur

• Promocija večjezičnosti
• Trajne pridobitve z vidika šole in udeležencev

projekta

PRIPRAVA PROJEKTA
MOBILNOSTI DIJAKOV
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Kaj pridobijo dijaki - udeleženci projektov
mobilnosti?

- samozavest in samostojnost: z uspešnim delom
v tujem okolju dobijo potrditev o kakovosti lastnega
znanja, zato se otresejo strahu pred neuspehom in
postanejo bolj kreativni, pripravljeni pokazati več od
zahtevanega in dajati lastne pobude za boljše delo.

- motivacija za učenje tujih jezikov: spoznajo pomen
znanja tujih jezikov in njegovo uporabnost v
posameznih življenjskih situacijah, zlasti pa prednost
učenja tujega jezika v deželi rojstnih govorcev, kjer
vzpodbuda za učenje izhaja iz osebne želje, da pridobijo
ali posredujejo določene informacije. Pri opravljanju
prakse sami odkrivajo vrzeli v znanju in jih želijo
zapolniti – na ta način se približajo metodi
samovrednotenja znanj po sistemu evropske jezikovne
mape.
- priznavanje obvezne delovne prakse v okviru
rednega izobraževanja
- nove možnosti za nadaljevanje poklicne poti:
spoznavanje življenja in dela na šolah iste stroke v
Evropi odpira udeležencem nove perspektive za
nadaljevanje poklicnega izobraževanja, delovna praksa
v tujih podjetjih pa možnosti za morebitno kasnejše
izpopolnjevanje ali celo zaposlitev v tujini, saj so še
posebej uspešni udeleženci ob koncu projekta prejeli
povabilo, naj ponovno pridejo na praktično
usposabljanje ali celo zaprosijo za zaposlitev po
končanem izobraževanju.
- Europass  Mobilnost: dokument, v katerem je
zapisana vsebina praktičnega usposabljanja, nova
znanja in izkušnje, ki jih mladi dobijo v tujini. Dokument,
indeks praktičnega znanja in izkušenj, je evropsko
primerljiv in pomaga posamezniku pri iskanju
zaposlitve.
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Dokument  Europass mobilnost
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Kaj pridobi šola oz. organizacija prijaviteljica?

Organizacija prijaviteljica skupaj s partnerji projekta
prispeva k doseganju prednostnih nalog lizbonske
strategije, zlasti k povečevanju mobilnosti ter
povezovanju izobraževanja in dela na mednarodni
ravni. Izkušnje in rezultati projekta omogočajo
vrednotenje znanj predvsem na področju stroke in
tujih jezikov po evropskih merilih in s tem prispevajo
k večji prepoznavnosti Slovenije in slovenskega sistema
izobraževanja v tujini. Hkrati pomenijo tudi potrditev
kakovosti izobraževalnega dela na šoli. Uspešno
partnerstvo z drugimi evropskimi šolami nudi osnovo
za dolgoročno sodelovanje in prenašanje novih vsebin,
znanj in izkušenj v izobraževalne programe šole in s
tem približevanje enotnim evropskim smernicam na
področju poklicnega izobraževanja. Z uspešnimi projekti
šola krepi tudi svoj ugled na lokalni, regionalni in
državni ravni, hkrati pa prispeva k promociji Slovenije
v Evropi.
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ŽIVLJENJSKI KROG PROJEKTA MOBILNOSTI

IZVEDBA PROJEKTA

IZBOR IN PRIPRAVA
UDELEŽENCEV

DISEMINACIJA

ISKANJE PARTNERJA

DOGOVOR O VSEBINI

PISMO O NAMERI

PRIJAVNICA

PRIPRAVA POROČIL

USPOSABLJANJE

PRIPRAVA PROJEKTA
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IDEJA

Vsak izmed nas nosi v sebi željo po novem, boljšem,
včasih celo izoblikovano idejo, kako izboljšati kakovost
poučevanja, dvigniti motivacijo pri mladih ali pa z
drugačno metodo dela narediti proces učenja dijakom
bolj prijazen in zanimiv. Projekti mobilnosti so odlična
priložnost za uresničitev tistih zamisli, ki jih v okviru
rednega izobraževalnega dela zaradi objektivnih
okoliščin (največkrat pomanjkanja finančnih sredstev)
ne moremo razviti in preizkusiti v praksi. Pri iskanju
zamisli nas lahko vodi tudi radovednost ali želja po
spoznavanju dežel Evropske unije, katere del smo
postali. Viri za projektne zamisli so neizčrpni:
- pobuda s strani dijakov (posebno zanimanje za 

določeno deželo, področje stroke, zanimiv članek, 
ki so ga prebrali, oddaja na TV, kratka seminarska 
naloga…)

- pobuda s strani učiteljev (novosti na področju stroke
v drugi evropski državi, preizkušanje metod 
poučevanja stroke ali tujih jezikov v praksi…)

- stiki s šolo iste stroke, ki je že izvedla uspešen projekt
(nadgradnja tega projekta, novi/dodatni cilji…)

- stiki s šolo druge stroke, ki je že izvedla projekt, in 
prenos ideje na lastno stroko

- pobude s strani delodajalcev (potrebe po novih 
specifičnih znanjih in spretnostih, ki jih narekujejo
trendi v stroki in še niso vključene v rednih 
izobraževalnih programih)

- članki v publikacijah CMEPIUS-a (Spodbude, 
priročniki itd.)

Pomembno pri oblikovanju ideje za projekt je, da je
realna in uresničljiva glede na čas in kraj izvajanja
usposabljanja, število udeležencev in zmožnosti
partnerja. Vodstvo šole in sodelavce, ki podpirajo
koordinatorja zlasti pri pripravi in v zaključku projekta,
zaprosite za polno podporo, preden se odločite za
prijavo projekta.

OD IDEJE DO PROJEKTA
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ISKANJE PARTNERJEV

Sodelovanje v projektih mobilnosti ni mogoče brez
ustrezne partnerske organizacije v tujini. Olajševalna
okoliščina je, da je pri projektih mobilnosti dovolj
samo ena partnerska organizacija v tujini. Pri iskanju
partnerske organizacije si lahko pomagate na več
načinov:
• potencialni partnerji že obstajajo – npr. kot posledica
preteklega sodelovanja;
• potencialno partnerstvo še ni vzpostavljeno – v tem
primeru mora organizacija, ki je nosilka projekta,
poiskati organizacije s povezavami z lokalnimi,
regijskimi, sektorskimi ali drugimi organizacijami v
državah, ki sodelujejo v programu;
• spletna stran baze partnerjev je
http://leonardo.cec.eu.int/psd/. V tej bazi lahko
partnerje iščete ali pa se vanjo vpišete in vas tuji
partnerji na ta način lahko najdejo.
• Nacionalna agencija vam pomaga tudi pri ostalih
načinih iskanja partnerjev, če jih še nimate (nekaj
potencialnih partnerjev najdete tudi spletni strani
Nacionalne agencije -
http://www.cmepius.si/VZU/Leonardo_da_Vinci/Isk
anje_partnerjev.
• Udeležba na mednarodnih kontaktnih seminarjih,
konferencah, srečanjih.

KOORDINATOR PROJEKTA

Ko se odločite za prijavo, morate določiti koordinatorja
projekta. To je oseba, ki prevzame celotno organizacijo
priprave, izvedbe, poročanja, vrednotenja in širjenja
projekta.
Vodja projekta je lahko kateri koli učitelj na šoli, ki
aktivno obvlada vsaj en tuj jezik, v nasprotnem primeru
pa mora tesno sodelovati z učiteljem tujega jezika, ki
ga partnerja izbereta kot jezik komunikacije v projektu.
Če želite popestriti in obogatiti svoje delo kot
koordinator projektov mobilnosti, naj vas pri tem ne
ovira strah pred na videz obsežno in zahtevno
dokumentacijo, pred odgovornostjo za udeležence ali
pred morebitnimi težavami v deželi gostiteljici, saj
vam bodo v vseh fazah dela na projektu radi priskočili
na pomoč strokovnjaki Nacionalne agencije (CMEPIUS).
Poleg tega se lahko povežete tudi s šolo iste ali podobne
poklicne usmeritve, ki že ima izkušnje s projekti
mobilnosti.
Izkušnje so pokazale, da je za uspešno izpeljavo projekta
koristno oblikovati šolski tim, v katerem s
koordinatorjem projekta sodelujejo še učitelji
strokovno-teoretičnih predmetov, praktičnega pouka,
tujih jezikov in računovodja.
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Primer programa usposabljanja
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Primer programa usposabljanja

Izbira dobrega partnerja je eden izmed ključnih
dejavnikov za uspešno izvedbo projekta. Če prijavljate
svoj prvi projekt, izberite izkušenega, zanesljivega
partnerja, ki je že izpeljal nekaj projektov mobilnosti.
Če želite izvesti projekt v določeni evropski državi, se
lahko obrnete na njihovo nacionalno agencijo, ki vam
bo posredovala naslove ustreznih partnerjev iz svoje
baze podatkov.
Partner je lahko izobraževalna organizacija, ki se poveže
s podjetji v regiji in zagotovi opravljanje prakse za
udeležence, ali pa sama delovna organizacija (podjetje,
hotel, bolnišnica itd.), ki sprejme udeležence na prakso
skladno s pogoji programa Leonardo da Vinci.

Ko najdete ustreznega partnerja, skupaj določite cilje
in datume izvedbe projekta, se dogovorite o dolžnostih
in obveznostih obeh partnerjev v projektu, skupaj
oblikujete natančen program dela, določite mentorje
v obeh organizacijah in pripravite pismo o nameri.
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Primer pisma o nameri

Oblika in vsebina pisma o nameri sta natančno
opredeljeni v priročniku ali na koncu prijavnice. S tem
dokumentom organizacija v tujini izkazuje namero,
da bo sprejela vaše udeležence na poklicno ali
strokovno usposabljanje ali izobraževanje. Pismo o
nameri je dokument, ki ga priložite k prijavnici in so
vam na podlagi tega dokumenta dodeljena tudi
finančna sredstva (za vsako državo je določen poseben
znesek). Ob sami oddaji prijavnice zadošča kopija ali
faks. V primeru, da je vaš projekt sprejet, pa morate
priložiti originale. Pismo o nameri ne sme biti napisano
ročno. Vsebovati mora: naslov projekta, sklicevanje na
program Leonardo da Vinci, kratek opis vlog partnerjev,
datum in podpis odgovorne osebe v organizaciji.

Seveda lahko projekt mobilnosti izvedete tudi z dvema
ali več partnerji v različnih državah. Čeprav takšna
izvedba prinaša dodatno delo v vseh fazah projekta,
ima veliko prednost v tem, da lahko v primeru odpovedi
enega partnerja še vedno izvedete projekt z drugim
ali ostalimi. Pomembno je, da o spremembi obvestite
Nacionalno agencijo in pridobite njeno soglasje.
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Pri samem načrtovanju aktivnosti je pomembno pogodbeno obdobje, v katerem načrtujete vaše aktivnosti.
Pogodbeno obdobje za projekte mobilnosti v okviru programa Leonardo da Vinci lahko traja maksimalno dve
leti. Lahko pa načrtujete krajše projekte  (npr. polletne, enoletne…).

Pri načrtovanju aktivnosti je potrebno vedeti tudi minimalno in maksimalno trajanje poklicnega in strokovnega
usposabljanja posamezne ciljne skupine:

Primer: V letu 2007 je pogodbeno obdobje za projekte mobilnosti od 1.7.2007 do 30.6.2009. Nosilci
projekta lahko svoje projektne aktivnosti načrtujejo v tem obdobju. Npr. srednja šola načrtuje dve
usposabljanji za dijake. Za projektno obdobje si je izbrala obdobje med 1.11.2007 in 1.8.2008. Prva
namestitev bo konec leta 2007, druga namestitev pa bo v juniju leta 2008. Šola ne more izvajati
aktivnosti pred začetkom (1.7.2007) in po koncu pogodbenega obdobja (30.06.2009).

Ciljne skupine v projektih mobilnosti v okviru programa Leonarda da Vinci

Ciljna skupina

Dijaki in vajenci

Osebe na trgu dela

Strokovni delavci v poklicnem
izobraževanju in usposabljanju

Aktivnost

Usposabljanje v izobraževalnih
centrih in podjetjih

Usposabljanje v podjetjih in
izobraževalnih centrih

Usposabljanje v izobraževalnih
organizacijah in podjetjih

Trajanje

2 - 39 tednov

2 - 26 tednov

1 - 6 tednov

1 Pogodbeno obdobje se začne z junijem v letu N (leto, ko se prijavljate na projekt)
in se konča z majem v letu N+2. Izjema je samo leto 2007, ko se pogodbeno obdobje
začne z julijem 2007 in se konča s koncem junija 2009.

PRIPRAVA PRIJAVNICE
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Za vsako ciljno skupino je potrebno izpolniti svojo
prijavnico. Lahko pa je v eni prijavnici zajetih več
udeležencev, več partnerskih držav in organizacij ter
različni odhodi udeležencev na usposabljanje.
Preden se lotite izpolnjevanja prijavnice:
- natisnite vso dokumentacijo, ki je na spletni strani

CMEPIUS-a (razpis, nacionalne prioritete, prijavnica,
administrativno finančni priročnik za mobilnost, 
priročnik za projekte mobilnosti in listina kakovosti)

 http://www.cmepius.si/LEONARDO/Projekti_mobiln
osti_1

- natančno preberite, podčrtajte ali izpišite ključne 
informacije (prioritete razpisa, nacionalne prioritete,
glavne faze postopka prijave, finančni pogoji)

- umestite svojo idejo v eno od prioritet
- natančno izpolnite prijavnico po navodilih Priročnika

za projekte mobilnosti
- posebno pozornost posvetite delovnemu programu,

časovni razporeditvi aktivnosti in valorizacijskemu
načrtu – širjenje in vključevanje rezultatov projekta
v izobraževalni proces : 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisat
ion/doc/def_en.pdf)

- izdelajte natančen finančni načrt in predvidene 
stroške podprite z ustrezno dokumentacijo 
(predračuni, ceniki, izkušnje iz predhodnih projektov
z istim partnerjem…)

Nacionalna agencija redno organizira delavnice za
prijavitelje projektov mobilnosti, kjer boste dobili vso
potrebno pomoč: od praktičnih navodil za izpolnjevanje
prijavnice po korakih do odgovorov na vsa vprašanja,
s katerimi se prijavitelji srečujejo zlasti ob prvi prijavi.

ODDAJA PRIJAVNICE

Pri oddaji prijavnice morate biti pozorni na tehnično
ustreznost vaše prijave. Lahko imate dobro idejo, dobre
partnerske organizacije, vendar je lahko vaš projektni
predlog zavrnjen zaradi tehnične neustreznosti, zato
bodite pozorni predvsem na to, da:
• je prijava oddana na uradni prijavnici, ki se nanaša

na program in projektne aktivnosti,
• so vsa polja v prijavnici izpolnjena,
• da oddate prijavnico do roka,
• da je prijavnica izpolnjena v enem izmed uradnih 

jezikov EU,
• da je prijavnica podpisana s strani odgovorne osebe.

Posebej pa še preverite, če so v razpisu Nacionalne
agencije še kakšne posebne zahteve (npr. število
izvodov prijavnice) pri oddaji prijavnice. Če potrebujete
pojasnilo glede tehnične ustreznosti, se obrnite na
nacionalnega koordinatorja.
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Če je bil vaš projekt izbran, ga boste našli v datoteki
Rezultati razpisa na spletni strani
http://www.cmepius.si, od Nacionalne agencije pa
boste prejeli pogodbo o sofinanciranju – natančno jo
preberite in si posebej zabeležite ključne datume
projekta, rok za poročanje in dodeljena finančna
sredstva za posamezno vrsto stroškov (vodenje
projekta, prevozni stroški, stroški zavarovanja, stroški
namestitve ter jezikovne, kulturne in pedagoške
priprave).

V skladu s pogodbo med Nacionalno agencijo in
nosilcem projekta je Nacionalna agencija odgovorna
za nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe. Nacionalna
agencija je osnovna kontaktna točka za nosilca projekta
glede vseh vprašanj v zvezi z administrativnim in
finančnim izvajanjem pogodbe.

Vsaka zahteva, ki naj bi bistveno spremenila določila
pogodbe, mora biti predložena z originalnim podpisom
osebe, ki je odgovorna za podpis pogodbe. Tovrstne
zahteve se lahko sprejmejo le v obliki dodatka k
pogodbi, ki ga morata podpisati pooblaščena oseba
s strani nosilca projekta ter Nacionalna agencija.

Primer: Srednja šola ima sklenjeno pogodbo z
Nacionalno agencijo. Pogodbeno obdobje je med
1.9.2007 in 1.2.2008. Srednja šola med samim
trajanjem pogodbe ugotovi, da aktivnosti ne bo
mogla izvesti v dogovorjenem roku, in želi
pogodbo podaljšati. Srednja šola mora najkasneje
dva meseca pred koncem pogodbenega obdobja
(do 1.12.2007) pisno zaprositi Nacionalno
agencijo za podaljšanje pogodbe.
Enako mora Srednja šola ravnati v naslednjih
primerih:
- sprememba naziva organizacije,
- sprememba odgovorne osebe,
- sprememba proračuna,
- …

IZVEDBA PROJEKTA



POPRAVEK OSNOVNEGA SEZNAMA USPOSABLJANJ

Nosilec projekta lahko, če tako želi, predlaga popravek
prvotno predlaganega seznama usposabljanj glede na
dodeljena finančna sredstva. V ta namen mora nosilec
projekta o spremembi pisno obvestiti Nacionalno
agencijo in priložiti vse potrebne informacije.
Podrobnosti o številu usposabljanj ter času njihovega
trajanja je bistvenega pomena v vsakem pogledu, da
se zagotovi ocena dane situacije.

Končni seznam usposabljanj, vključno z informacijami
o vseh korakih, mora biti priložen končnemu poročilu.
Ta seznam predstavlja integralni del poročila, zato ga
mora Nacionalna agencija temeljito pregledati in
preveriti, preden se ga lahko sprejme in se opravi
plačilo finančnih sredstev iz programa Leonardo da
Vinci.

18

2 Ko pogodbenik odda svojo prijavo na Nacionalno agencijo, prejme potrdilo o
prejetju prijave s svojo identifikacijsko številko. Če je prijava sprejeta in se s
pogodbenikom sklene pogodba, se lahko pri dopisih sklicuje tudi na številko pogodbe.

V primeru nepotrjenih in/ali neupravičenih sprememb
si Nacionalna agencija pridržuje pravico, da zahteva
povračilo dela stroškov v skladu s to spremembo.

Nosilci projektov se morajo pri svoji korespondenci z
Nacionalno agencijo sklicevati na številko svoje
pogodbe oziroma identifikacijsko številko .

Celotno izvedbo projekta lahko razdelimo na 3 faze:
-  Ukrepi pred izvedbo
-  Ukrepi med izvedbo
-  Ukrepi po izvedbi



UKREPI PRED IZVEDBO
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(jezik stroke in komunikacija v vsakdanjih situacijah).
Izkušnje so pokazale, da nekateri udeleženci zaradi
daljše odsotnosti od doma ali težav pri prilagajanju
skupnemu življenju z drugimi udeleženci doživljajo
psihične stiske, zato je koristno v pripravo vključiti
tudi razgovore na to temo s sodelovanjem 
svetovalnega delavca.

- pripravljalni obisk priporočamo, če izvajate svoj prvi
projekt ali izberete novega partnerja, o katerem 
nimate dovolj zanesljivih informacij. S partnerjem
dobro pripravite program usposabljanja za dijake 
(natančno določite, kako in kje bo potekalo 
opravljanje praktičnega pouka), preverite tudi 
dogovorjeno namestitev in oskrbo s hrano, možnosti
lokalnega prevoza in uporabe interneta oz. e-pošte
za stike s svojim koordinatorjem projekta, opravite
razgovor s tutorjem v partnerski organizaciji ter 
mentorjem na delovni praksi, pridobite informacije
o medkulturnih razlikah, zlasti tistih, ki bi lahko 
vodile v konfliktne situacije. Vse pridobljene 
informacije in sklenjene dogovore zabeležite v 
zapisniku

- pogodba s partnerjem, ki mora biti podpisana pred
začetkom mobilnosti (pomembno je, da vanjo poleg
obveznosti obeh partnerjev vključite tudi posebne
določbe, ki dijakom zagotavljajo opravljanje delovne
prakse pod pogoji, skladnimi z našo zakonodajo – 
dovoljeno število delovnih ur na dan in na teden, 
prepoved nočnega dela, prosti dnevi itd.)

- seznam dokumentacije, ki jo morate imeti s seboj 
(fotokopije potnih listov, tabelo z vsemi osebnimi 
podatki in tel. št. dijakov ter njihovih staršev, 
telefonsko številko slovenske ambasade v deželi 
gostiteljici…)

- iskanje dodatnih finančnih virov (donacije)
- priprava promocijskega gradiva o organizaciji 

prijaviteljici, njenem kraju in Sloveniji za predstavitev
v deželi gostiteljici

Ključne naloge v fazi priprave na izvedbo so:
- seznanitev vodstva, kolektiva in dijakov o projektu

(oglasna deska, sestanki, konferenca)
- postopek izbire udeležencev (interni razpis za prijavo,

določitev komisije in kriterijev za izbor udeležencev,
zapisnik)

- urejanje potovanja in zavarovanja – življ. in nezg., 
nujna med. pomoč, odgovornost – razširitev 
obstoječe police šole!! –TRIGLAV, zav. proti kraji)

- skupni sestanek z izbranimi udeleženci in njihovimi
starši (podpis dogovora z udeleženci in izjave za 
starše mladoletnih udeležencev, predstavitev projekta
in posredovanje pomembnih informacij v obliki 
informativne zloženke s podatki o namestitvi – 
program potovanja, naslov bivališča v tujini, 
telefonska številka spremljevalca itd.)

- pedagoška, jezikovna in kulturna priprava udeležencev
je eden izmed ključnih dejavnikov za uspešno izvedbo
projekta. Udeležencem predstavite deželo gostiteljico
(geografske, zgodovinske in kulturne značilnosti, 
kulinariko, tradicijo, navade in običaje) ter jih 
opozorite na medkulturne razlike, ki bi lahko privedle
do konfliktnih situacij. Jezikovno pripravo v obliki 
intenzivnega tečaja lahko izvajate doma pred 
odhodom ali pa v deželi gostiteljici, odvisno od 
sporazumevalnega jezika v projektu. V vsakem 
projektu mora biti jezikovna priprava prilagojena 
potrebam udeležencev za bivanje in delo v tujini 



Udeleženci med praktičnim usposabljanjem
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Pomembno je spremljanje projekta v času
usposabljanja, v katerega so vključeni koordinator
projekta pri partnerju, mentor delovne prakse in
spremljevalna oseba dijakov. Kazalniki za spremljanje
projekta so:
- razgovori z mentorji
- projektni dnevnik
- ankete za udeležence, mentorje
- evalvacijski listi o opravljanju prakse

UKREPI MED IZVEDBO
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Primer evalvacijskega poročila organizacije prejemnice



- izpolnjen Europass
- končno poročilo partnerske organizacije
- tekoče spremljanje realizacije programa glede na 

pogodbo s partnerjem, izpolnjevanje obveznosti 
obeh strani – vztrajati morate pri izvajanju 
dogovorjenih nalog, razen če se med izvedbo pojavijo
nepričakovani skupni interesi obeh partnerskih 
organizacij, na osnovi katerih partnerja soglasno 
spremenita del programa

- zbiranje in hranjenje dokazil o stroških za končno 
poročilo ter ostalega gradiva o projektu

22

Primer poročila organizacije
prejemnice
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Europass izpolnite skladno z navodili za izpolnjevanje,
ki jih najdete na spletni strani Centra RS za poklicno
izobraževanje
http://www.europass.si/pobuda_europass.aspx skupaj
z ostalimi pomembnimi informacijami o Europassu.

Udeleženci usposabljanja

Udeleženci usposabljanja



24

FINANČNO VODENJE PROJEKTA MOBILNOSTI

OCENA PRORAČUNA
PROJEKTA

KONČNO
POROČILO

SKLENITEV
POGODBE

IZVEDBA PROJEKTA

VMESNO POROČILO
(za daljše projekte)

KONČNO IZPLAČILO
OZ. NALOG ZA

POVRNITEV SREDSTEV

REVIZIJA
je lahko opravljena

do pet let po
zaključku projekta.

ODDAJA PREDLOGA
PROJEKTA

(ocena proračuna je
del prijave)

DRUGO, TRETJE,...
PREDPLAČILO

(če je zapisano v pogodbi)

PRVO PREDPLAČILO
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Pravice in obveznosti organizacij, ki pošiljajo udeležence
na usposabljanje, morajo biti formalizirane z
dogovorom, ki določa, da morata obe strani izpolnjevati
določila pogodbe, ki je sklenjena med nosilcem projekta
in Nacionalno agencijo in ki določa pravice ter
obveznosti udeležencev, določene tudi v pogodbi med
partnerjem, ki pošilja, in partnerjem, ki sprejema
udeležence.

RAZMERJE MED NOSILCEM PROJEKTA IN PARTNERJI

Ker je za učinkovito izvajanje praktičnega usposabljanja
v tujini pomemben prenos informacij, morajo nosilec
in partnerji v projektu vsem članom partnerstva
posredovati informacije, pomembne za pravilen potek
projekta.

Nacionalna agencija bo nosilca projekta in preko njega
tudi vse partnerje v projektu obvestila o partnerski
pravni odgovornosti z ozirom na tretjo osebo, kar
zadeva kakršno koli škodo, ki je povzročena z izvajanjem
projekta. Prav tako jih bo obvestila o obveznosti
povrnitve kakršnih koli stroškov, ki jih je neustrezno
nakazala bodisi zaradi nižjih dejanskih stroškov, kot
so bili predvideni, bodisi zaradi neizpolnjevanja
obveznosti pogodbe, pri čemer se v primeru slednjega
lahko zahteva povrnitev celotnih stroškov.

Pravice in obveznosti organizacij, ki pošiljajo
udeležence, in organizacij, ki sprejemajo udeležence,
so formalizirane z dogovorom ali pogodbo (npr.
tripartitna pogodba, ki je na voljo na www.cmepius.si),
ki pogojuje delovanje obeh strani v skladu s pogodbo
med nosilcem projekta ter Nacionalno agencijo.

Primer pogodbe med nosilcem projekta (organizacijo
pošiljateljico) in partnerjem v tujini (organizacija prejemnica)
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Udeleženec se s pomočjo dogovora seznani s svojimi
obveznostmi in dolžnostmi. Hkrati so v tem dogovoru
zapisane tudi obveznosti nosilca projekta do
udeleženca (vključno s finančnimi).

FINANČNA SREDSTVA

POROČILO

POGODBA

ORGANIZACIJA
PREJEMNICA

NOSILEC
PROJEKTA

UDELEŽENEC

NACIONALNA
AGENCIJA

POGODBA,
POROČILO

RAZMERJE MED NOSILCEM PROJEKTA IN
UDELEŽENCI

Nosilci projekta in udeleženci poklicnega in strokovnega
usposabljanja v tujini morajo skleniti dogovor.

Razmerje med Nacionalno agencijo, nosilcem projekta, udeležencem in organizacijo prejemnico

POMEMBNO!  Dogovor mora biti sklenjen
pred samim usposabljanjem v tujini ter
podpisan s strani odgovorne osebe nosilca
projekta in udeležencem.
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UPRAVIČENOST STROŠKOV

Stroške pri projektih mobilnosti razdelimo na tri dele:
- stroške vodenja in administracije,
- stroški mobilnosti,
- stroški priprave.

Na splošno so upravičeni tisti stroški, ki se nanašajo
na mobilnost med 27 državami EU, državami EFTA
(Islandija, Norveška in Liechtenstein), Turčijo in
pridruženimi članicami programa Srednje in Vzhodne
Evrope, ki uradno sodelujejo v programu.
Ustreznost porabe se ocenjuje glede na njen splošni
kontekst, naravo in vsoto.

Določeni tipi stroškov veljajo v vseh primerih za
neupravičene, in sicer:
• stroški, ki nastanejo zaradi gibanja med državami, 

ki niso članice programa Leonardo da Vinci;
• potni stroški v države, ki niso članice programa 

Leonardo da Vinci;
• stroški, ki nastanejo izven obdobja trajanja projekta,

ki je določen s pogodbo;
• stroški, ki niso neposredno povezani s projektom;
• stroški, ki v tem tipu projekta niso upravičeni;
• stroški, ki se nanašajo na aktivnosti, ki so že bile 

financirane s strani drugih virov Skupnosti 
(komplementarno financiranje mora biti posebej 
upravičeno in razjasnjeno);

• bančni stroški in obresti na posojila;
• izgube, povezane s transakcijami nakazil.
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Ciljna skupina

Dijaki in vajenci

Osebe na trgu dela

Strokovni delavci v poklicnem
in strokovnem izobraževanju in
usposabljanju

Sredstva za bivanje in pot

Usposabljanje v izobraževalnih
centrih in podjetjih

Strošek na enoto* (za potne
stroške in stroške bivanja), določen
glede na državo

Strošek na enoto* (za stroške
bivanja), določen glede na državo,
potni stroški na podlagi dejanskih
stroškov

Sredstva za vodenje in pripravo

Vodenje: do 200 € na udeleženca
Priprava: do 300 € na udeleženca

Vodenje: do 250 € na udeleženca
Priprava: do 400 € na udeleženca

Vodenje: do 200 € na udeleženca
Priprava: do 200 € na udeleženca

Financiranje

PRORAČUN

Proračun projektov mobilnosti je sestavljen iz stroškov bivanja (vključno s potnimi stroški), stroškov vodenja
in stroškov priprave. Pri izračunu stroškov se upoštevajo stroški na enoto.

*stroški na enoto so določeni v finančno-
administrativnem delu razpisa Evropske komisije
(http://www.cmepius.si/images/stories/datoteke/ra
zpisi/LLP07/llp-part2-adminfin-07.pdf).

OPOZORILO! Pri ciljni skupini strokovni delavci
v poklicnem in strokovnem izobraževanju in
usposabljanju bo Nacionalna agencija za prvi
teden aktivnosti odobrila 85 odstotkov zneska
za dnevnice (subsistence rates), ki so objavljene
v zgoraj omenjenem dokumentu in prijavnici,
zneski za naslednje tedne pa bodo enaki
zneskom, navedenim v tabeli.

Sredstva, ki jih prejme pogodbenik, glede na ciljno skupino
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3 v primeru, ko cene vozovnice za vlak ne morete oceniti (npr. proga za določen kraj
ne obstaja)

STROŠKI MOBILNOSTI

Iz tabele je razvidno, da so stroški pri prvih dveh ciljnih
skupinah (dijaki in osebe na trgu delovne sile) določeni
po enotah in pokrivajo vse stroške mobilnosti (stroške
bivanja in stroške poti). Za ciljno skupino strokovni
delavci bodo stroški za bivanje ocenjeni na enak način
kot pri prvih dveh ciljnih skupinah, potni stroški pa
bodo obračunani na podlagi dejanskih stroškov.

OBRAČUN POTNIH STROŠKOV

(POZOR!!! – velja samo za ciljno skupino strokovni
sodelavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju
in usposabljanju)

Potni stroški morajo temeljiti na dejanski porabi
(dejanskih stroških), ki jih dokažete z ustreznimi
dokumenti (računi).

Pravila, ki veljajo pri obračunu potnih stroškov:
1.Upravičeni so le potni stroški, ki so neposredno
povezani z aktivnostmi, ki so bile določne v okviru
predloženega in sprejetega projekta. Ti stroški morajo
biti jasni in dokazani v končnem finančnem poročilu
in morajo biti v skladu s časom trajanja projekta.
2.Udeleženci morajo uporabljati najbolj ekonomično
obliko potovanja kot npr. APEX letalske karte ter
izkoristiti možnosti popustov.
3.V primeru potovanja z avtomobilom (lastnim ali
službenim) bodo upravičeni stroški kriti v višini karte
(1. razred) za vlak ali (letalo ) za to destinacijo.
Upravičeni so le stroški ene same povratne vozovnice
na udeleženca, čeprav je v enem avtomobilu lahko
potovalo več udeležencev.
4.V primeru uporabe najetega avtomobila ali taksija:
upoštevajo se dejanski stroški, če niso višji glede na
ostale načine potovanja (z upoštevanjem ostalih
dejavnikov: čas, dodatna prtljaga).
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STROŠKI PRIPRAVE (PEDAGOŠKA, KULTURNA IN
JEZIKOVNA PRIPRAVA)

Nosilec projekta prejme sredstva tudi za pripravo
udeležencev. Višina sredstev je odvisna od ciljne skupine
in je razvidna iz tabele. Jezikovna priprava mora biti
neposredno povezana z vsebino namestitve. Biti mora
specifična za vsako namestitev in izvajati jo morajo
usposobljeni strokovnjaki.

Vsebina priprave bo podrobneje opisana v dogovoru
med udeležencem namestitve in nosilcem projekta.

Če šola ali druga izobraževalna organizacija opravi
jezikovno pripravo za udeležence v okviru svojih
običajnih tečajev, program Leonardo da Vinci ne bo
kril stroškov za jezikovno pripravo.

Ker je pedagoška, kulturna in jezikovna priprava ključ
do uspešnih aktivnosti mobilnosti, je potrebno
zagotoviti ustrezno kakovost priprave.

Pomembno!  Priprava mora biti organizirana pred
usposabljanjem v tujini in v pogodbenem obdobju.
Priprava, ki je organizirana pred pogodbenim
obdobjem, ne more biti krita iz sredstev Leonardo
da Vinci.

Primer: Pogodbeno obdobje je v obdobju od
1.1.2008 do 1.6.2008. Usposabljanje v tujini bo
v obdobju od 1.3.2008 do 1.5.2008. Priprava za
udeleženca mora biti organizirana v obdobju
med začetkom pogodbenega obdobja (1.1.2008)
in začetkom usposabljanja v tujini (1.3.2008).
Priprava, ki je organizirana pred začetkom
pogodbenega obdobja, ni krita s sredstvi Leonardo
da Vinci
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STROŠKI VODENJA

Ta sredstva naj bi sofinancirala organizacijo in
spremljanje/evalvacijo projekta, potne stroške in
stroške bivanja za nosilca projekta in/ali partnerje za
kakršne koli pripravljalne ali spremljevalne obiske, kot
tudi za stroške telefona, faksa in fotokopiranja.

Nosilec projekta bo imel na podlagi dogovora z drugimi
partnerji možnost delitve stroškov vodenja, ki so mu
bila dodeljena s tistimi organizacijami, ki dejansko
nosijo stroške.

Za manjše projekte, ki so namenjeni ciljnim skupinam
s posebnimi potrebami, za katere bi bilo zgoraj
navedeno financiranje nezadostno zaradi manjšega
števila vključenih udeležencev, se lahko Nacionalno
agencijo zaprosi za dodelitev dodatnih sredstev za
vodenje projekta, za kritje pripravljalnih in
spremljevalnih obiskov. Nosilci teh projektov morajo
določiti predvideno vsoto za te obiske v svojem
finančnem razrezu stroškov, ki ga priložijo prijavi
projekta.

Za nosilce projekta je zaželeno, da svoje udeležence
zavarujejo ali da se udeleženci sami zavarujejo.
Udeležence lahko zavarujete za primere civilne
odgovornosti, ki krije stroške škode, ki jo lahko
povzročijo udeleženci ali zdravstveno, nezgodno in
invalidno zavarovanje. Stroške zavarovanja lahko krijete
iz stroškov vodenja in ne potrebujete prilagati dokazil.
Upravičeno je samo tisto zavarovanje, ki se nanaša
na obdobje poklicnega ali strokovnega usposabljanja
v tujini.

Primer: Udeleženec gre v tujino na enomesečno
praktično usposabljanje. Nosilec projekta je za
udeleženca plačal enoletno premijo za nezgodno
zavarovanje v tujini. Iz dodeljenih sredstev lahko
pokrijete samo obdobje, ko je bil udeleženec na
usposabljanju v tujini. Ostalo razliko pokrije nosilec
projekta iz kakega drugega vira.
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FINANČNO VODENJE PROJEKTA S STRANI
POGODBENIKA (NOSILCA PROJEKTA)

Bančni račun, ki je naveden v pogodbi med Nacionalno
agencijo in pogodbenikom (nosilcem projekta) in na
katerega bodo nakazana finančna sredstva programa
Leonardo da Vinci, mora biti odprt v imenu pogodbene
organizacije (v nobenem primeru to ne sme biti osebni
bančni račun) pri banki, ki posluje v državi, iz katere
izhaja pogodbenik. Pogodbenik mora vzpostaviti
računovodski sistem tako, da bo za vse primere mogoče
identificirati porabo in prihodek sredstev, ki se nanašajo
na projekt.

Pogodbenik mora oblikovati analitičen računovodski
sistem oziroma ustrezen interni sistem, ki v obeh
primerih omogoča, da se identificira vire financiranja
projekta in porabo sredstev za izvajanje projekta, do
katere je prišlo v okviru časa trajanja projekta.
V idealnem primeru naj bi oseba, ki vodi projekt, ne
bila taista oseba, ki je odgovorna za finančno vodenje.
V vseh primerih je DDV lahko vključen v finančna
sredstva projekta le, če predstavlja dejanski strošek,
torej da ga pogodbenik ni oproščen.
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Poročanje

Po vrnitvi z usposabljanja je potrebno izdelati končno
poročilo in izpolniti preglednice v računalniškem
programu »rap4leo«, ki ga najdete na spletnem
naslovu
http://www.cmepius.si/AKTUALNO/Razpisi/ldvmob05 .

K finančnemu poročilu za usposabljanje strokovnih
delavcev je potrebno priložiti kopijo dokazila za stroške
potovanja, pri ostalih ciljnih skupinah pa je dovolj, da
nosilec projekta hrani vse račune. Vsebinsko poročilo
lahko dopolnite z gradivom, ki podpira dosežene
rezultate (certifikati, končno poročilo partnerja za
celotno skupino, poročila ali priporočila mentorjev
delovne prakse pri partnerski organizaciji za posamezne
udeležence, slikovno gradivo, objavljene članke o
projektu itd.). Bodite pozorni na roke za oddajo poročil,
ki so določeni v vaši pogodbi o sofinanciranju.

UKREPI PO IZVEDBI

Udeleženci mobilnosti s certifikati organizacije prejemnice

Primer certifikata udeleženca mobilnosti
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VMESNO POROČILO

Namen vmesnega poročila je prikazati realno stanje
projekta; vključuje končni seznam namestitev/izmenjav,
ki se bodo dejansko izvedle v času trajanja projekta,
končni seznam dejanskih partnerjev v projektu in
finančno situacijo na polovici izvajanja projekta. Če
pride do kakršnih koli posebnih težav v tem prvem
obdobju, je to potrebno poudariti v vmesnem poročilu.
Tako se bo lahko poiskala takšna ustrezna rešitev, da
bodo glavni cilji projekta kljub temu doseženi v čim
večji meri.

POROČILA

Vmesna in končna poročila so glavna orodja za
evalvacijo, zato morajo nuditi realno sliko projekta.
Nosilec projekta naj se natančno seznani z vzorcem
poročila, ki ga bo prejel ob podpisu pogodbe. V tem
vzorcu bodo na voljo podrobnosti o vsebini/aktivnostih
projekta.

Pomembno!  Vmesno poročilo je po navadi
potrebno pisati nosilcem projektov, ki imajo
daljše trajanje. Nosilcem projekta pa ni potrebno
čakati pogodbenega roka za oddajo vmesnega
poročila. Če nosilec projekta izpolni pogodbene
obveznosti prej, lahko vmesno poročilo odda
prej in mu lahko Nacionalna agencija ob potrditvi
poročila tudi prej izplača naslednje predplačilo.

Primer: Nosilec projekta ima dvoletno pogodbo
z Nacionalno agencijo, in sicer je pogodbeno
obdobje od 1.6.2008 do 30.5.2010. Nacionalna
agencija se je odločila, da bo nosilcu projekta
po podpisu pogodbe izplačala 60 % kot prvo
predplačilo. Po prvi polovici pogodbenega
obdobja mora nosilec projekta oddati vmesno
poročilo (rok je: 30.06.2009). Ko Nacionalna
agencija potrdi poročilo, bo nosilec projekta
prejel naslednje predplačilo v višini 20 %
pogodbenega zneska. Nosilcu projekta ni
potrebno čakati do roka (30.06.2009) oddaje
vmesnega poročila. Nosilec lahko odda vmesno
poročilo takoj, ko izpolni pogodbene obveznosti
za prvi del pogodbenega obdobja (npr. porabi
70 % prvega pogodbenega predplačila).
Zadnji del pogodbenega zneska prejme nosilec
projekta po oddaji končnega poročila in potem,
ko ga Nacionalna agencija potrdi.
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zagotovi, da so sredstva Evropske skupnosti porabljena
v skladu s pogodbo in njenimi aneksi in da so bili cilji
programa Leonardo da Vinci doseženi in realizirani.

Poleg izpolnjevanja določil pogodbe bo glavni kriterij
evalvacije projekta kot dela revizijskega postopka tudi
preglednost in jasnost. Izredno pomembno je, da imajo
revizorji dostop do popolnih, natančnih in korektno
dokumentiranih informacij.

Ker vodenje in izvajanje projekta zajema vsa sredstva,
ki so mu bila namenjena, bo revizija zajemala uporabo
sredstev iz vseh virov financiranja projekta.

Dokazila o izvajanju projekta morajo izpolnjevati
naslednje pogoje (sicer jih v postopku revizije ne bo
moč upoštevati kot dokazila):
• morajo biti originali in morajo biti datirana;
• izdana morajo biti s strani tretje stranke in ne smejo

biti interno oblikovana.

KONČNO POROČILO

Ker je namen končnega poročila oceniti celotni projekt,
mora biti projekt zaključen, preden je končno poročilo
oddano, da je lahko v njem dejansko opisan celoten
projekt.

Končno poročilo mora biti oddano do roka, ki je
naveden v pogodbi med Nacionalno agencijo in
nosilcem projekta

REVIZIJA

Kot je opisano v pogodbi, ki jo podpiše nosilec projekta,
lahko Nacionalna agencija oziroma Evropska komisija
opravi revizijo izvajanja vodenja projekta. V tem primeru
bo nosilec projekta o tem dogodku obveščen.

Po prejemu obvestila o reviziji naj bi nosilec projekta
zagotovil vso originalno dokumentacijo, ki jo bo
revizijska komisija želela pregledati, in če je potrebno,
stopil v kontakt s svojimi partnerji in udeleženci v
projektu, da zagotovi manjkajoče dokumente.

Revizija se ne nanaša le na porabo, ki je nastala na
strani nosilca projekta, temveč na stroške, nastale v
okviru celotnega partnerstva.

Namen revizije je dvojen: da se zagotovi, da so finančna
poročila, ki so predložena za plačilo projekta, v skladu
z računovodskim poslovanjem nosilca projekta, da se
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Primer članka udeleženke
projekta mobilnosti

Širjenje rezultatov

Za uspešen projekt je nadvse pomembno, da ni sam
sebi namen, ampak da je o rezultatih projekta
obveščena širša javnost. Možnosti za širjenje rezultatov
je mnogo:
- predstavitve na šoli, kamor povabite predstavnike 

socialnih partnerjev, lokalnih/regionalnih institucij
ter gospodarstva, koordinatorje ali ravnatelje šol 
iste stroke in drugo zainteresirano javnost

- članki v časopisih in strokovnih revijah (za širjenje
rezultatov v deželi gostiteljici lahko poskrbi partner
na lastno ali vašo pobudo) SLIKA : članek v publikaciji
EU na Irskem)

- radijske oddaje, prispevki na lokalni, regionalni ali 
nacionalni TV

- objave na spletnih straneh šole ali organizacije 
prijaviteljice in strokovnih združenj

- objave v šolskem letopisu in drugih zbornikih
- predstavitve na seminarjih, konferencah in drugih 

strokovnih srečanjih
Eden izmed pomembnih kazalnikov kakovosti 
projekta je tudi trajnost rezultatov, kar pomeni, da
jih je potrebno bodisi vključiti v del rednih šolskih 
aktivnosti ali drugega vzgojno-izobraževalnega dela
bodisi nadgraditi v nadaljnjih projektih na nacionalni
ali mednarodni ravni.
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PRIPRAVA PROJEKTA MOBILNOSTI ZA USPOSABLJANJE
MENTORJEV, STROKOVNIH DELAVCEV, UČITELJEV

Projekt mobilnosti za vse osebe, ki na različne načine
skrbijo za poklicno in strokovno izobraževanje in
usposabljanje, se v večini ne razlikuje od opisanega
primera projekta mobilnosti za dijake. Kljub temu smo
izpostavili določene razlike pri pripravi in izvedbi
tovrstnega projekta mobilnosti.

ZAKAJ ?

Današnji tempo življenja in dela zahteva nenehne
spremembe, izboljšave in prilagajanje. Projekti
mobilnosti nam s pridobivanjem in izmenjavo
mednarodnih izkušenj olajšajo odločitev, katere
spremembe so dobre ali nujno potrebne za boljšo
vključitev in povezanost organizacije, regije in ne
nazadnje Slovenije z evropskim prostorom.
Glavni razlog za sodelovanje v projektu mobilnosti je
torej želja organizacije prijaviteljice po izboljšanju
kakovosti izobraževanja, usposabljanja ali raziskovalno-
razvojnega dela. Druge razloge lahko poistovetimo s
prednostmi in pridobitvami, ki so rezultat uspešno
izvedenih projektov usposabljanja strokovnih delavcev
in pogosto puščajo trajne sledi v delu in življenju
organizacije izvajalke.
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Glavne pridobitve  šole oz. organizacije prijaviteljice so:

- povečevanje mobilnosti učiteljev, mentorjev in 
menedžerjev človeških virov

-  povezovanje izobraževanja in dela na mednarodni ravni
- vrednotenje znanj na področju stroke in tujih jezikov

po evropskih merilih in s tem potrditev kakovosti 
lastnega dela,

- navezovanje in utrjevanje stikov z evropskimi 
partnerji za dolgoročno mednarodno sodelovanje 
in ustvarjanje evropskih učnih poti

- nove možnosti za dvig usposobljenosti zaposlenih
na področju stroke in tujih jezikov v smislu stalnega
strokovnega spopolnjevanja (certifikati, Europass)

- prenašanje pridobljenih izkušenj v vzgojno-izobraževalno
delo in druge oblike usposabljanja doma

- vnašanje evropske dimenzije v aktivnosti na šoli ali
v organizaciji

- prispevek k promociji Slovenije v tujini in 
uresničevanju ciljev lizbonske strategije

S projekti mobilnosti organizacija prijaviteljica dviguje
kakovost človeških virov. Novosti, ki jih udeleženci kot
rezultate projektov vnašajo v svoje delo, vplivajo na
kakovost izobraževanja in raznih oblik usposabljanja
nasploh ter prispevajo k boljšim in tesnejšim odnosom
med izobraževalnimi zavodi in gospodarstvom. Ko
organizacija vključi mobilnost v sestavni del svojih
mednarodnih aktivnosti, lahko le-ta postane nosilec
sprememb, pobuda za nadaljnji razvoj in hkrati ena izmed
oblik stalnega strokovnega izobraževanja zaposlenih.

Pridobitve za udeležence usposabljanja:

- primerjajo izobraževalne programe in spoznajo 
organizacijo pouka;

- izmenjajo metode in oblike dela ter izkušnje pri delu
z mladimi;

- spoznajo metode za dvig motivacije pri dijakih, 
metode za spremljanje poklicne poti dijakov ter 
metode prenašanja novih znanj v prakso;

- spoznajo nove metode poučevanja in dela, zberejo
strokovna gradiva ter nove učne pripomočke, ki 
lahko olajšajo, obogatijo ali popestrijo njihovo 
strokovno delo

- usposabljajo se za projektno in timsko delo v smislu
didaktične prenove

- postanejo bolj motivirani za tovrstno obliko 
strokovnega spopolnjevanja, saj bolje spoznajo 
namen in prednosti vseživljenjskega učenja

- obnovijo in izboljšajo znanje tujega jezika, zlasti 
sporazumevalni jezik, v katerem poteka usposabljanje;

- kot izjemna življenjska izkušnja sodelovanje v 
mobilnosti pri marsikaterem udeležencu odločilno
vpliva na njegovo nadaljnjo poklicno pot, hkrati pa
pomeni tudi priložnost za napredovanje (dodelitev
točk za napredovanje v nazive)

- nova osebna poznanstva med udeleženci izmenjave
in partnerji lahko prerastejo v trdna prijateljstva in
pogosto vodijo v recipročne projekte
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OD IDEJE DO PROJEKTA
IDEJA

Projekti usposabljanja strokovnih delavcev na področju
poklicnega izobraževanja in usposabljanja so priložnost
za šole in druge organizacije, da uresničijo svoje zamisli,
ki jih doma iz objektivnih razlogov ne morejo razviti,
in jih obogatijo z znanjem in izkušnjami evropskega
partnerja.

KOORDINATOR PROJEKTA

Ker gre pri tovrstnih projektih za odrasle udeležence,
pomeni delo koordinatorja sicer manjšo neposredno
skrb in odgovornost za udeležence kot pri projektih
usposabljanja dijakov, vendar pa pogosto zahteva
boljše koordinacijske sposobnosti. Pri marsikaterem
usposabljanju učiteljev ali strokovnih delavcev gre
namreč za zahtevnejše projekte, kjer igrata vsebinski
in časovni načrt pomembno vlogo. V kratkem času
trajanja samega usposabljanja je potrebno opraviti
vse tiste naloge, ki zahtevajo interaktivno sodelovanje
obeh partnerjev in so vezane na določene lokacije
(ogledi, poskusi, demonstracije postopkov itd.). V tem
primeru je koordinator tisti, ki mora še pred začetkom
projekta s partnerjem natančno ugotoviti, kaj je v
kraju in času trajanja mobilnosti realno izvedljivo.
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IZVEDBA PROJEKTA

Vso dokumentacijo za projekte usposabljanja
strokovnih delavcev ter rezultate razpisa najdete na
spletni strani http://www.cmepius.si . Ostali pogoji so
enaki kot pri mobilnosti mladih, le da je najkrajši možni
čas trajanja usposabljanja 1 teden. Pozorni bodite na
podatke o višini upravičenih sredstev za udeležence
izmenjav glede na čas trajanja.

ISKANJE PARTNERJEV

 Poleg že omenjenih načinov za iskanje partnerjev pri
usposabljanju dijakov lahko šole izvedejo projekt
usposabljanja strokovnih delavcev sočasno in z istim
partnerjem kot pri praktičnem usposabljanju dijakov.
Običajno je to šola iste ali podobne stroke, ki kot
partner pomaga poiskati delovna mesta za opravljanje
prakse dijakov v okviru projekta namestitve, učiteljem
pa ponudi sodelovanje v skladu z njihovimi potrebami
glede na cilje projekta. Pogoj za takšno izvedbo je
seveda preizkušen in dovolj fleksibilen partner.
Vzporedna izvedba projekta za dijake in učitelje prinaša
naslednje prednosti: boljši nadzor nad skupino dijakov,
nove izkušnje pri obliki skupnega projektnega dela z
dijaki, boljše (skupno) reševanje nepredvidenih
problemov, prihranek denarja (spremljevalec za dijake
ni potreben, skupinske vozovnice, zavarovanje) in
boljše spremljanje projekta z dnevno refleksijo obeh
skupin in primerjavo izkušenj.

Od odobritve projekta s strani NA do obvestila o zaključku projekta
in zadnjem izplačilu sredstev
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UKREPI PRED IZVEDBO

Poleg ukrepov, omenjenih pri projektih mobilnosti
dijakov, je dobro opredeliti merila in kriterije za izbor
udeležencev, ki lahko zajemajo: vključevanje kandidata
v različne aktivnosti šole, mentorstvo pri raziskovalnih
in projektnih nalogah, priprava dijakov na različna
tekmovanja, aktivno znanje tujega jezika, ki se uporablja
kot sporazumevalni jezik v projektu, objave strokovnih
člankov, nagrade in priznanja, dobro poznavanje
izobraževalnih programov in šolskega sistema,
motiviranost, močna želja po pridobivanju novih znanj,
skratka predvsem kandidatova aktivnost in uspešnost
na področju dodatnega strokovnega dela.
Pri zahtevnejših projektih je priporočljivo opraviti
pripravljalni obisk, vse dogovore pa strniti v zapisnik,
ki je osnova za vsebinski del pogodbe med partnerjema.

UKREPI MED IZVEDBO

Tudi odrasli udeleženci usposabljanja naj vodijo
projektni dnevnik, ki jim kasneje ne bo samo v pomoč
pri poročanju in evalvaciji projekta, temveč bo
predstavljal tudi zanesljiv vir najpomembnejših
rezultatov, ki jih bodo udeleženci predstavili na
institucionalni, lokalni, regionalni in morda celo
nacionalni ravni. Z zbiranjem dokumentov, slikovnega
in strokovnega gradiva ter drugih izdelkov, ki so rezultat
projekta, boste lahko popestrili predstavitev projekta
v obliki razstave, objave v medijih, predstavitve in
podobno. Vsekakor je že v času trajanja izmenjave
dobro razmišljati o možnostih širjenja rezultatov in
njihovega vključevanja v aktivnosti znotraj matične
organizacije ali izven nje.
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POVZETEK - ZAKLJUČEK

Projekti mobilnosti ne prispevajo samo k izobraževanju
in usposabljanju udeležencev, temveč tudi k oblikovanju
njihove osebnosti. Vsakega udeleženca seznanijo in
obogatijo z vrednotami, ki so vodilo Evropske unije:
spoznavanje in spoštovanje drugih evropskih kultur,
večjezičnost in vseživljenjsko učenje. Projekti mobilnosti
s svojimi prednostnimi cilji in finančno podporo na
široko odpirajo vrata v Evropo, ki so se marsikomu
doslej zdela zaprta – vrata v svet. Prav bi bilo, da bi
skozi ta vrata v prihodnjih letih stopilo čim več naših
dijakov in odraslih.

UKREPI PO IZVEDBI

Ker projektov usposabljanja ne izvajajo samo šole,
temveč tudi različni javni zavodi in druge izobraževalne
organizacije, so njihove možnosti za širjenje rezultatov
skoraj neizčrpne, saj imajo glede na svojo vlogo in
pooblastila pogosto možnost in moč, da dobre
projektne rezultate vključijo v obstoječe sisteme
izobraževanja in usposabljanja, ali pa uvedejo nove
oblike kot odziv na aktualne potrebe in trende v Evropi.
Šole se lahko v primeru želje po trajni vključitvi
rezultatov izmenjav povežejo z ustreznimi državnimi
institucijami (CPI, ministrstva, Zavod za šolstvo itd.)
in jim posredujejo svoje pobude.
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