
Zgrabite priložnost in se podajte 
na pot prestopanja meja že 
naučenega!

Program Vseæivljenjsko uËenje –
sektorski program GRUNDTVIG

CILJI programa Grundtvig:

  Podpreti in spodbuditi:

•  odrasle pri iskanju ustreznih poti za  

 izboljšanje splošnih znanj;

•  osebe iz ranljivih družbenih skupin ter  

 marginalnih družbenih okolij, zlasti starejše  

 osebe in tiste, ki so zaradi prekinitve  

 začetnega izobraževanja brez osnovnih  

 kvalifikacij, da se vključijo v izobraževanje  

 odraslih.

  Izboljšati kakovost in povečati obseg: 

•  mobilnosti odraslih in osebja v   

 izobraževanju odraslih;

•  sodelovanja med organizacijami na  

 področju izobraževanja odraslih v Evropi.

1. CENTRALIZIRANE AKCIJE 

a. Večstranski projekti

b. Grundtvig mreže

c. Spremljevalne aktivnosti

Akcije vodi Izvršna agencija Evropske komisije 

(EACEA). 

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

  
  Spodbuditi razvoj in prenos inovativnosti 

 na področju:

•  praks, didaktike in vsebin v izobraževanju  

 odraslih;

•  IKT v procesu izobraževanja odraslih;

•  upravljanja organizacij na področju  

 izobraževanja odraslih.

4 2 7

Nacionalna agencija:

CMEPIUS

Center RS za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja

Ob železnici 16

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: 01 586 42 73

Faks: 01 586 42 31

E-pošta: grundtvig@cmepius.si

Spletna stran: www.cmepius.si

DODATNE INFORMACIJE

STRUKTURA IN NOVOSTI sektorskega programa Grundtvig

2. DECENTRALIZIRANE AKCIJE

a. Mobilnost posameznikov

I. Stalno strokovno spopolnjevanje

II. Obiski in izmenjave osebja v izobraževanju  

 odraslih (NOVO!)

III. Grundtvig asistenti (NOVO!)

IV. Pripravljalni obiski

b. Partnerstva 

I. Grundtvig učna partnerstva 

II. Volonterska partnerstva (NOVO!)

III. Grundtvig delavnice (NOVO!)

Akcije vodijo nacionalne agencije. 

Spletna stran slovenske nacionalne agencije: 

www.cmepius.si/vzu/grundtvig



Program Vseživljenjsko učenje – sektorski program 

GRUNDTVIG

1 3 5 6

MOBILNOST POSAMEZNIKOV PARTNERSTVA

države članice EU

Avstrija Francija Madžarska  Slovaška

Belgija  Grčija  Malta  Slovenija

Ciper  Irska  Nemčija  Španija

Češka republika  Italija  Nizozemska  Švedska

Danska  Latvija  Norveška  Velika Britanija

Estonija  Litva  Poljska  Bolgarija

Finska  Luksemburg  Portugalska  Romunija

EEA/EFTA

Islandija  Norveška  Luksemburg

Turčija

VOLONTERSKA PARTNERSTVA (NOVO!)

GIVE  (Grundtvig Initiative on Volunteering in 

Europe for seniors) 

Dvostranska partnerstva so namenjene 

promoviranju prostovoljstva kot dragocene 

neformalne in vzajemne učne izkušnje. Kot 

prostovoljci lahko sodelujejo osebe starejše 

od 50 let, saj je akcija odsev zavedanja pomena 

aktivnega staranja ter osebnega in družbenega 

potenciala starejših, ki so vir znanja, izkušenj in 

védenja. Udeleženci opravljajo  prostovoljno 

delo  v okviru katerekoli nepridobitne 

dejavnosti. Eden izmed ciljev akcije je 

vzpostavitev trajnega sodelovanja med 

gostujočo in pošiljajočo organizacijo na 

področju izbrane teme in/ali ciljne publike.

GRUNDTVIG DELAVNICE (NOVO!)

Akcija je namenjena organizacijam na področju 

izobraževanja odraslih, ki bodo z organizacijo in 

izvedbo delavnice ponudile in omogočile 

odraslim udeležbo na mednarodnem učnem 

dogodku. 

Predvidene teme delavnic:

- vizualne umetnosti, glasba, ustvarjalnost, …;

- matematika, znanost;

- učenje jezika;

- debatne skupine (poudarek na evropskih  

 temah);

- aktivno državljanstvo in medkulturne  

 kompetence.

V programu lahko sodelujejo:

-  organizacije, ki izvajajo ali omogočajo  

 izobraževanje odraslih na lokalni, regionalni  

 in nacionalni ravni (nevladne organizacije,  

 podjetja, javni in zasebni zavodi, društva,  

 združenja …);

-  sedanje in bodoče osebje v izobraževanju  

 odraslih (učitelji, tutorji, vodje, menedžerji,  

 prostovoljci …);

-  osebe, ki so starejše od 15 let in nimajo  

 statusa učenca, dijaka ali študenta ter si  

 želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in  

 poglobiti splošno znanje;

-  študentje andragogike in sorodnih  

 programov, ki so zaključili najmanj dva  

 letnika študija.

STALNO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE

Akcija je namenjena formalnemu izobraževanju 

osebja v izobraževanju odraslih in njihovim 

izobraževalcem. 

Katalog organiziranih strokovnih spopolnjevanj: 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.

GRUNDTVIG UČNA PARTNERSTVA

Akcija je namenjena partnerstvom manjšega 

obsega, pri katerih sodelujejo organizacije za 

izobraževanje odraslih iz najmanj treh (3) 

upravičenih držav. Organizacije se povežejo z 

namenom, da bi obravnavale določeno skupno 

tematiko. Partnerstva so usmerjena na proces 

sodelovanja in pridobivanja izkušenj.

Primeri tem partnerstev:

- aktivno državljanstvo;

- spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti;

- vključevanje starejših državljanov v  

 izobraževalni proces;

- pridobivanje osnovnih spretnosti.

Upravičene države za sodelovanje v programu VŽU:

GRUNDTVIG ASISTENTI (NOVO!) 

Akcija omogoča sedanjemu in bodočemu 

osebju v izobraževanju odraslih, da kot 

Grundtvig asistenti opravljajo prakso v 

organizaciji na področju izobraževanja odraslih. 

Dejavnosti, pri katerih lahko sodelujejo 

asistenti:

- podpora osebam s posebnimi učnimi  

 potrebami;

- poučevanje maternega jezika asistenta;

- uvajanje in spodbujanje evropske dimenzije  

 na gostujoči organizaciji;

 podpora mednarodnim projektom, npr.  

 Grundtvig učna partnerstva. 

PRIPRAVLJALNI OBISKI

Akcija je namenjena organizacijam, ki želijo 

vzpostaviti Grundtvig partnerstva (Učno ali 

Volontersko partnerstvo). 

Možni obliki akcije:

- pripravljalni obisk pri partnerski organizaciji  

 (srečanje s partnerskimi organizacijami,  

 skupna opredelitev namena in ciljev  

 projekta, medsebojna razdelitev vlog,  

 odgovornosti in nalog, razvoj delovnega  

 načrta ter skupna priprava ustreznega  

 prijavnega obrazca za sofinanciranje  

 projekta v okviru programa Grundtvig)

- udeležba na kontaktnem seminarju  

 (iskanje ustrezne partnerske organizacije).

ZA UČENJE JE VEDNO PRAVI ČAS 

Slej ko prej znanja, sposobnosti in razumevanja, 

ki se jih naučimo kot otroci in kot mladi v 

družini, šoli ali na univerzi, zastarijo in 

potrebujejo prenovo. Učenje v vseh obdobjih 

življenja, predvsem pa v obdobju po končanem 

začetnem izobraževanju in usposabljanju, 

predstavlja priložnost, da 'vstopimo, ostanemo 

in se povzpnemo' v življenju. 

Vzorci življenja se hitro spreminjajo in učenje 

nam odpira vrata do razumevanja, kako se 

spoprijeti z nenehnimi družbenimi in 

gospodarskimi spremembami ter izzivi 

kulturnih, etničnih in jezikovnih razlik 

skupnega evropskega prostora.  

Sektorski program Grundtvig se želi na eni 

strani ustrezno odzvati na izziv izobraževanja 

in usposabljanja oseb, ki so predčasno 

zapustile osnovno/srednje izobraževanje ali pa 

sploh nikoli niso imele priložnosti pridobiti 

šolsko izobrazbo, kot v primeru migrantov, ter 

na drugi strani starajočega se prebivalstva. 

Raznovrstne mednarodne priložnosti za 

formalno, neformalno in priložnostno 

izobraževanje in učenje, preko mobilnosti in 

partnerstev, spodbujajo razvoj novih pristopov 

do izobraževanja in učenja tako na osebni 

ravni kot na ravni organizacij. 

OBISKI IN IZMENJAVE OSEBJA V 

IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (NOVO!)

Akcija je namenjena bolj neformalnemu in 

priložnostnemu izobraževanju in učenju 

sedanjega in bodočega osebja v izobraževanju 

odraslih ter njihovim izobraževalcem. 

Možne oblike izobraževanja:

- opazovanje poteka dela ( job shadowing);

- udeležba na konferenci ali različnih seminarjih;

- poučevanje;

- študija vidikov izobraževanja in učenja  

 odraslih v gostujoči državi;

- študija in/ali priprava strokovnega gradiva  

 za področje sistemskih in političnih vidikov  

 izobraževanja odraslih. 

Cilji akcije so izboljšati udeleženčeve veščine 

poučevanja, svetovanja in upravljanja ter 

strokovna podpora gostujoči organizaciji.



Zgrabite priložnost in se podajte 
na pot prestopanja meja že 
naučenega!

Program Vseæivljenjsko uËenje –
sektorski program GRUNDTVIG

CILJI programa Grundtvig:

  Podpreti in spodbuditi:

•  odrasle pri iskanju ustreznih poti za  

 izboljšanje splošnih znanj;

•  osebe iz ranljivih družbenih skupin ter  

 marginalnih družbenih okolij, zlasti starejše  

 osebe in tiste, ki so zaradi prekinitve  

 začetnega izobraževanja brez osnovnih  

 kvalifikacij, da se vključijo v izobraževanje  

 odraslih.

  Izboljšati kakovost in povečati obseg: 

•  mobilnosti odraslih in osebja v   

 izobraževanju odraslih;

•  sodelovanja med organizacijami na  

 področju izobraževanja odraslih v Evropi.

1. CENTRALIZIRANE AKCIJE 

a. Večstranski projekti

b. Grundtvig mreže

c. Spremljevalne aktivnosti

Akcije vodi Izvršna agencija Evropske komisije 

(EACEA). 

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

  
  Spodbuditi razvoj in prenos inovativnosti 

 na področju:

•  praks, didaktike in vsebin v izobraževanju  

 odraslih;

•  IKT v procesu izobraževanja odraslih;

•  upravljanja organizacij na področju  

 izobraževanja odraslih.

4 2 7

Nacionalna agencija:

CMEPIUS

Center RS za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja

Ob železnici 16

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: 01 586 42 73

Faks: 01 586 42 31

E-pošta: grundtvig@cmepius.si

Spletna stran: www.cmepius.si

DODATNE INFORMACIJE

STRUKTURA IN NOVOSTI sektorskega programa Grundtvig

2. DECENTRALIZIRANE AKCIJE

a. Mobilnost posameznikov

I. Stalno strokovno spopolnjevanje

II. Obiski in izmenjave osebja v izobraževanju  

 odraslih (NOVO!)

III. Grundtvig asistenti (NOVO!)

IV. Pripravljalni obiski

b. Partnerstva 

I. Grundtvig učna partnerstva 

II. Volonterska partnerstva (NOVO!)

III. Grundtvig delavnice (NOVO!)

Akcije vodijo nacionalne agencije. 

Spletna stran slovenske nacionalne agencije: 

www.cmepius.si/vzu/grundtvig



Program Vseživljenjsko učenje – sektorski program 

GRUNDTVIG

1 3 5 6

MOBILNOST POSAMEZNIKOV PARTNERSTVA

države članice EU

Avstrija Francija Madžarska  Slovaška

Belgija  Grčija  Malta  Slovenija

Ciper  Irska  Nemčija  Španija

Češka republika  Italija  Nizozemska  Švedska

Danska  Latvija  Norveška  Velika Britanija

Estonija  Litva  Poljska  Bolgarija

Finska  Luksemburg  Portugalska  Romunija

EEA/EFTA

Islandija  Norveška  Luksemburg

Turčija

VOLONTERSKA PARTNERSTVA (NOVO!)

GIVE  (Grundtvig Initiative on Volunteering in 

Europe for seniors) 

Dvostranska partnerstva so namenjene 

promoviranju prostovoljstva kot dragocene 

neformalne in vzajemne učne izkušnje. Kot 

prostovoljci lahko sodelujejo osebe starejše 

od 50 let, saj je akcija odsev zavedanja pomena 

aktivnega staranja ter osebnega in družbenega 

potenciala starejših, ki so vir znanja, izkušenj in 

védenja. Udeleženci opravljajo  prostovoljno 

delo  v okviru katerekoli nepridobitne 

dejavnosti. Eden izmed ciljev akcije je 

vzpostavitev trajnega sodelovanja med 

gostujočo in pošiljajočo organizacijo na 

področju izbrane teme in/ali ciljne publike.

GRUNDTVIG DELAVNICE (NOVO!)

Akcija je namenjena organizacijam na področju 

izobraževanja odraslih, ki bodo z organizacijo in 

izvedbo delavnice ponudile in omogočile 

odraslim udeležbo na mednarodnem učnem 

dogodku. 

Predvidene teme delavnic:

- vizualne umetnosti, glasba, ustvarjalnost, …;

- matematika, znanost;

- učenje jezika;

- debatne skupine (poudarek na evropskih  

 temah);

- aktivno državljanstvo in medkulturne  

 kompetence.

V programu lahko sodelujejo:

-  organizacije, ki izvajajo ali omogočajo  

 izobraževanje odraslih na lokalni, regionalni  

 in nacionalni ravni (nevladne organizacije,  

 podjetja, javni in zasebni zavodi, društva,  

 združenja …);

-  sedanje in bodoče osebje v izobraževanju  

 odraslih (učitelji, tutorji, vodje, menedžerji,  

 prostovoljci …);

-  osebe, ki so starejše od 15 let in nimajo  

 statusa učenca, dijaka ali študenta ter si  

 želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in  

 poglobiti splošno znanje;

-  študentje andragogike in sorodnih  

 programov, ki so zaključili najmanj dva  

 letnika študija.

STALNO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE

Akcija je namenjena formalnemu izobraževanju 

osebja v izobraževanju odraslih in njihovim 

izobraževalcem. 

Katalog organiziranih strokovnih spopolnjevanj: 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.

GRUNDTVIG UČNA PARTNERSTVA

Akcija je namenjena partnerstvom manjšega 

obsega, pri katerih sodelujejo organizacije za 

izobraževanje odraslih iz najmanj treh (3) 

upravičenih držav. Organizacije se povežejo z 

namenom, da bi obravnavale določeno skupno 

tematiko. Partnerstva so usmerjena na proces 

sodelovanja in pridobivanja izkušenj.

Primeri tem partnerstev:

- aktivno državljanstvo;

- spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti;

- vključevanje starejših državljanov v  

 izobraževalni proces;

- pridobivanje osnovnih spretnosti.

Upravičene države za sodelovanje v programu VŽU:

GRUNDTVIG ASISTENTI (NOVO!) 

Akcija omogoča sedanjemu in bodočemu 

osebju v izobraževanju odraslih, da kot 

Grundtvig asistenti opravljajo prakso v 

organizaciji na področju izobraževanja odraslih. 

Dejavnosti, pri katerih lahko sodelujejo 

asistenti:

- podpora osebam s posebnimi učnimi  

 potrebami;

- poučevanje maternega jezika asistenta;

- uvajanje in spodbujanje evropske dimenzije  

 na gostujoči organizaciji;

 podpora mednarodnim projektom, npr.  

 Grundtvig učna partnerstva. 

PRIPRAVLJALNI OBISKI

Akcija je namenjena organizacijam, ki želijo 

vzpostaviti Grundtvig partnerstva (Učno ali 

Volontersko partnerstvo). 

Možni obliki akcije:

- pripravljalni obisk pri partnerski organizaciji  

 (srečanje s partnerskimi organizacijami,  

 skupna opredelitev namena in ciljev  

 projekta, medsebojna razdelitev vlog,  

 odgovornosti in nalog, razvoj delovnega  

 načrta ter skupna priprava ustreznega  

 prijavnega obrazca za sofinanciranje  

 projekta v okviru programa Grundtvig)

- udeležba na kontaktnem seminarju  

 (iskanje ustrezne partnerske organizacije).

ZA UČENJE JE VEDNO PRAVI ČAS 

Slej ko prej znanja, sposobnosti in razumevanja, 

ki se jih naučimo kot otroci in kot mladi v 

družini, šoli ali na univerzi, zastarijo in 

potrebujejo prenovo. Učenje v vseh obdobjih 

življenja, predvsem pa v obdobju po končanem 

začetnem izobraževanju in usposabljanju, 

predstavlja priložnost, da 'vstopimo, ostanemo 

in se povzpnemo' v življenju. 

Vzorci življenja se hitro spreminjajo in učenje 

nam odpira vrata do razumevanja, kako se 

spoprijeti z nenehnimi družbenimi in 

gospodarskimi spremembami ter izzivi 

kulturnih, etničnih in jezikovnih razlik 

skupnega evropskega prostora.  

Sektorski program Grundtvig se želi na eni 

strani ustrezno odzvati na izziv izobraževanja 

in usposabljanja oseb, ki so predčasno 

zapustile osnovno/srednje izobraževanje ali pa 

sploh nikoli niso imele priložnosti pridobiti 

šolsko izobrazbo, kot v primeru migrantov, ter 

na drugi strani starajočega se prebivalstva. 

Raznovrstne mednarodne priložnosti za 

formalno, neformalno in priložnostno 

izobraževanje in učenje, preko mobilnosti in 

partnerstev, spodbujajo razvoj novih pristopov 

do izobraževanja in učenja tako na osebni 

ravni kot na ravni organizacij. 

OBISKI IN IZMENJAVE OSEBJA V 

IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (NOVO!)

Akcija je namenjena bolj neformalnemu in 

priložnostnemu izobraževanju in učenju 

sedanjega in bodočega osebja v izobraževanju 

odraslih ter njihovim izobraževalcem. 

Možne oblike izobraževanja:

- opazovanje poteka dela ( job shadowing);

- udeležba na konferenci ali različnih seminarjih;

- poučevanje;

- študija vidikov izobraževanja in učenja  

 odraslih v gostujoči državi;

- študija in/ali priprava strokovnega gradiva  

 za področje sistemskih in političnih vidikov  

 izobraževanja odraslih. 

Cilji akcije so izboljšati udeleženčeve veščine 

poučevanja, svetovanja in upravljanja ter 

strokovna podpora gostujoči organizaciji.



Zgrabite priložnost in se podajte 
na pot prestopanja meja že 
naučenega!

Program Vseæivljenjsko uËenje –
sektorski program GRUNDTVIG

CILJI programa Grundtvig:

  Podpreti in spodbuditi:

•  odrasle pri iskanju ustreznih poti za  

 izboljšanje splošnih znanj;

•  osebe iz ranljivih družbenih skupin ter  

 marginalnih družbenih okolij, zlasti starejše  

 osebe in tiste, ki so zaradi prekinitve  

 začetnega izobraževanja brez osnovnih  

 kvalifikacij, da se vključijo v izobraževanje  

 odraslih.

  Izboljšati kakovost in povečati obseg: 

•  mobilnosti odraslih in osebja v   

 izobraževanju odraslih;

•  sodelovanja med organizacijami na  

 področju izobraževanja odraslih v Evropi.

1. CENTRALIZIRANE AKCIJE 

a. Večstranski projekti

b. Grundtvig mreže

c. Spremljevalne aktivnosti

Akcije vodi Izvršna agencija Evropske komisije 

(EACEA). 

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

  
  Spodbuditi razvoj in prenos inovativnosti 

 na področju:

•  praks, didaktike in vsebin v izobraževanju  

 odraslih;

•  IKT v procesu izobraževanja odraslih;

•  upravljanja organizacij na področju  

 izobraževanja odraslih.

4 2 7

Nacionalna agencija:

CMEPIUS

Center RS za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja

Ob železnici 16

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: 01 586 42 73

Faks: 01 586 42 31

E-pošta: grundtvig@cmepius.si

Spletna stran: www.cmepius.si

DODATNE INFORMACIJE

STRUKTURA IN NOVOSTI sektorskega programa Grundtvig

2. DECENTRALIZIRANE AKCIJE

a. Mobilnost posameznikov

I. Stalno strokovno spopolnjevanje

II. Obiski in izmenjave osebja v izobraževanju  

 odraslih (NOVO!)

III. Grundtvig asistenti (NOVO!)

IV. Pripravljalni obiski

b. Partnerstva 

I. Grundtvig učna partnerstva 

II. Volonterska partnerstva (NOVO!)

III. Grundtvig delavnice (NOVO!)

Akcije vodijo nacionalne agencije. 

Spletna stran slovenske nacionalne agencije: 

www.cmepius.si/vzu/grundtvig



Program Vseživljenjsko učenje – sektorski program 

GRUNDTVIG

1 3 5 6

MOBILNOST POSAMEZNIKOV PARTNERSTVA

države članice EU

Avstrija Francija Madžarska  Slovaška

Belgija  Grčija  Malta  Slovenija

Ciper  Irska  Nemčija  Španija

Češka republika  Italija  Nizozemska  Švedska

Danska  Latvija  Norveška  Velika Britanija

Estonija  Litva  Poljska  Bolgarija

Finska  Luksemburg  Portugalska  Romunija

EEA/EFTA

Islandija  Norveška  Luksemburg

Turčija

VOLONTERSKA PARTNERSTVA (NOVO!)

GIVE  (Grundtvig Initiative on Volunteering in 

Europe for seniors) 

Dvostranska partnerstva so namenjene 

promoviranju prostovoljstva kot dragocene 

neformalne in vzajemne učne izkušnje. Kot 

prostovoljci lahko sodelujejo osebe starejše 

od 50 let, saj je akcija odsev zavedanja pomena 

aktivnega staranja ter osebnega in družbenega 

potenciala starejših, ki so vir znanja, izkušenj in 

védenja. Udeleženci opravljajo  prostovoljno 

delo  v okviru katerekoli nepridobitne 

dejavnosti. Eden izmed ciljev akcije je 

vzpostavitev trajnega sodelovanja med 

gostujočo in pošiljajočo organizacijo na 

področju izbrane teme in/ali ciljne publike.

GRUNDTVIG DELAVNICE (NOVO!)

Akcija je namenjena organizacijam na področju 

izobraževanja odraslih, ki bodo z organizacijo in 

izvedbo delavnice ponudile in omogočile 

odraslim udeležbo na mednarodnem učnem 

dogodku. 

Predvidene teme delavnic:

- vizualne umetnosti, glasba, ustvarjalnost, …;

- matematika, znanost;

- učenje jezika;

- debatne skupine (poudarek na evropskih  

 temah);

- aktivno državljanstvo in medkulturne  

 kompetence.

V programu lahko sodelujejo:

-  organizacije, ki izvajajo ali omogočajo  

 izobraževanje odraslih na lokalni, regionalni  

 in nacionalni ravni (nevladne organizacije,  

 podjetja, javni in zasebni zavodi, društva,  

 združenja …);

-  sedanje in bodoče osebje v izobraževanju  

 odraslih (učitelji, tutorji, vodje, menedžerji,  

 prostovoljci …);

-  osebe, ki so starejše od 15 let in nimajo  

 statusa učenca, dijaka ali študenta ter si  

 želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in  

 poglobiti splošno znanje;

-  študentje andragogike in sorodnih  

 programov, ki so zaključili najmanj dva  

 letnika študija.

STALNO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE

Akcija je namenjena formalnemu izobraževanju 

osebja v izobraževanju odraslih in njihovim 

izobraževalcem. 

Katalog organiziranih strokovnih spopolnjevanj: 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.

GRUNDTVIG UČNA PARTNERSTVA

Akcija je namenjena partnerstvom manjšega 

obsega, pri katerih sodelujejo organizacije za 

izobraževanje odraslih iz najmanj treh (3) 

upravičenih držav. Organizacije se povežejo z 

namenom, da bi obravnavale določeno skupno 

tematiko. Partnerstva so usmerjena na proces 

sodelovanja in pridobivanja izkušenj.

Primeri tem partnerstev:

- aktivno državljanstvo;

- spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti;

- vključevanje starejših državljanov v  

 izobraževalni proces;

- pridobivanje osnovnih spretnosti.

Upravičene države za sodelovanje v programu VŽU:

GRUNDTVIG ASISTENTI (NOVO!) 

Akcija omogoča sedanjemu in bodočemu 

osebju v izobraževanju odraslih, da kot 

Grundtvig asistenti opravljajo prakso v 

organizaciji na področju izobraževanja odraslih. 

Dejavnosti, pri katerih lahko sodelujejo 

asistenti:

- podpora osebam s posebnimi učnimi  

 potrebami;

- poučevanje maternega jezika asistenta;

- uvajanje in spodbujanje evropske dimenzije  

 na gostujoči organizaciji;

 podpora mednarodnim projektom, npr.  

 Grundtvig učna partnerstva. 

PRIPRAVLJALNI OBISKI

Akcija je namenjena organizacijam, ki želijo 

vzpostaviti Grundtvig partnerstva (Učno ali 

Volontersko partnerstvo). 

Možni obliki akcije:

- pripravljalni obisk pri partnerski organizaciji  

 (srečanje s partnerskimi organizacijami,  

 skupna opredelitev namena in ciljev  

 projekta, medsebojna razdelitev vlog,  

 odgovornosti in nalog, razvoj delovnega  

 načrta ter skupna priprava ustreznega  

 prijavnega obrazca za sofinanciranje  

 projekta v okviru programa Grundtvig)

- udeležba na kontaktnem seminarju  

 (iskanje ustrezne partnerske organizacije).

ZA UČENJE JE VEDNO PRAVI ČAS 

Slej ko prej znanja, sposobnosti in razumevanja, 

ki se jih naučimo kot otroci in kot mladi v 

družini, šoli ali na univerzi, zastarijo in 

potrebujejo prenovo. Učenje v vseh obdobjih 

življenja, predvsem pa v obdobju po končanem 

začetnem izobraževanju in usposabljanju, 

predstavlja priložnost, da 'vstopimo, ostanemo 

in se povzpnemo' v življenju. 

Vzorci življenja se hitro spreminjajo in učenje 

nam odpira vrata do razumevanja, kako se 

spoprijeti z nenehnimi družbenimi in 

gospodarskimi spremembami ter izzivi 

kulturnih, etničnih in jezikovnih razlik 

skupnega evropskega prostora.  

Sektorski program Grundtvig se želi na eni 

strani ustrezno odzvati na izziv izobraževanja 

in usposabljanja oseb, ki so predčasno 

zapustile osnovno/srednje izobraževanje ali pa 

sploh nikoli niso imele priložnosti pridobiti 

šolsko izobrazbo, kot v primeru migrantov, ter 

na drugi strani starajočega se prebivalstva. 

Raznovrstne mednarodne priložnosti za 

formalno, neformalno in priložnostno 

izobraževanje in učenje, preko mobilnosti in 

partnerstev, spodbujajo razvoj novih pristopov 

do izobraževanja in učenja tako na osebni 

ravni kot na ravni organizacij. 

OBISKI IN IZMENJAVE OSEBJA V 

IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (NOVO!)

Akcija je namenjena bolj neformalnemu in 

priložnostnemu izobraževanju in učenju 

sedanjega in bodočega osebja v izobraževanju 

odraslih ter njihovim izobraževalcem. 

Možne oblike izobraževanja:

- opazovanje poteka dela ( job shadowing);

- udeležba na konferenci ali različnih seminarjih;

- poučevanje;

- študija vidikov izobraževanja in učenja  

 odraslih v gostujoči državi;

- študija in/ali priprava strokovnega gradiva  

 za področje sistemskih in političnih vidikov  

 izobraževanja odraslih. 

Cilji akcije so izboljšati udeleženčeve veščine 

poučevanja, svetovanja in upravljanja ter 

strokovna podpora gostujoči organizaciji.
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Zgrabite priložnost in se podajte 
na pot prestopanja meja že 
naučenega!

Program Vseæivljenjsko uËenje –
sektorski program GRUNDTVIG

CILJI programa Grundtvig:

  Podpreti in spodbuditi:

•  odrasle pri iskanju ustreznih poti za  

 izboljšanje splošnih znanj;

•  osebe iz ranljivih družbenih skupin ter  

 marginalnih družbenih okolij, zlasti starejše  

 osebe in tiste, ki so zaradi prekinitve  

 začetnega izobraževanja brez osnovnih  

 kvalifikacij, da se vključijo v izobraževanje  

 odraslih.

  Izboljšati kakovost in povečati obseg: 

•  mobilnosti odraslih in osebja v   

 izobraževanju odraslih;

•  sodelovanja med organizacijami na  

 področju izobraževanja odraslih v Evropi.

1. CENTRALIZIRANE AKCIJE 

a. Večstranski projekti

b. Grundtvig mreže

c. Spremljevalne aktivnosti

Akcije vodi Izvršna agencija Evropske komisije 

(EACEA). 

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

  
  Spodbuditi razvoj in prenos inovativnosti 

 na področju:

•  praks, didaktike in vsebin v izobraževanju  

 odraslih;

•  IKT v procesu izobraževanja odraslih;

•  upravljanja organizacij na področju  

 izobraževanja odraslih.

4 2 7

Nacionalna agencija:

CMEPIUS

Center RS za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja

Ob železnici 16

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: 01 586 42 73

Faks: 01 586 42 31

E-pošta: grundtvig@cmepius.si

Spletna stran: www.cmepius.si

DODATNE INFORMACIJE

STRUKTURA IN NOVOSTI sektorskega programa Grundtvig

2. DECENTRALIZIRANE AKCIJE

a. Mobilnost posameznikov

I. Stalno strokovno spopolnjevanje

II. Obiski in izmenjave osebja v izobraževanju  

 odraslih (NOVO!)

III. Grundtvig asistenti (NOVO!)

IV. Pripravljalni obiski

b. Partnerstva 

I. Grundtvig učna partnerstva 

II. Volonterska partnerstva (NOVO!)

III. Grundtvig delavnice (NOVO!)

Akcije vodijo nacionalne agencije. 

Spletna stran slovenske nacionalne agencije: 

www.cmepius.si/vzu/grundtvig


