
V programih Evropske skupnosti na področju izobraževanja in usposabljanja – 

Socrates in Leonardo da Vinci – je bil velik poudarek na kakovosti projektov. 

Države, ki sodelujejo v projektih mobilnosti, so se tega zavedale in skušale 

izboljšati kakovost samih projektov in usposabljanj udeležencev. Številne države 

so se že pred leti odločile podeljevati nacionalna priznanja najbolj kakovostnim 

projektom mobilnosti. Slovenija se jim je pridružila leta 2005, ko smo skupaj z 

Ministrstvom za šolstvo in šport podelili prva priznanja kakovosti najboljšim 

projektom mobilnosti od leta 2000 do 2003. Leta 2006 smo nadaljevali s 

podeljevanjem jabolk kakovosti za projekte, ki so bili prijavljeni na razpis leta 

2004 (projekti mobilnosti namreč trajajo lahko do dve leti). Leta 2007 se je 

jabolkom kakovosti pridružila evropska listina kakovosti, ki dokazuje dodano 

vrednost decentraliziranih projektov v okviru programa Socrates. Na ta način 

se je Center RS za mobilnost počasi približal ideji o enotni nacionalni nagradi 

kakovosti za mobilnost oz. projekte. Z novim programom Vseživljenjsko učenje 

bo zaživela ideja o skupnih priznanjih jabolka kakovosti.

ZAKAJ   JABOLKA|

Jabolko je eden najmočnejših simbolov zdravja in zdravega 

življenja. Prepovedan sadež v rajskem vrtu predstavlja vir življenjske 

energije. V sebi skriva moč spoznanja in je zato še bolj vabljiv. 

Simbolizira elementarni objekt poželenja, predvsem v smislu 

odkrivanja novega sveta in védenja. Nekoč je bilo odkrivanje 

znanja o vsem absolutnem greh. Danes jabolko lahko služi kot 

simbol napredka, svobodne volje, ki nas žene v odkrivanje 

neznanega … Vsaka mobilnost je odkrivanje novega 

znanja, izkušenj, kulture, jezika – in v tem smislu 

je jabolko tudi simbol mobilnosti.

J A B O L K A 
KAKOVOSTI 
in EVROPSKA 

LISTINA 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

V letu 2009 bomo nadaljevali s 

podeljevanjem jabolk kakovosti in sicer 

za decentralizirane projekte v 

programu Vseživljenjsko učenje. Več 

informacij bo na voljo na spletni strani 

www.cmepius.si
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Projekt Zavoda za gluhe in naglušne iz Ljubljane z 
naslovom Preko morja do gluhih je bil najboljši 
projekt v skupini mentorji/mentorji jezika.
Udeleženci mobilnosti so bili gluha učiteljica 
slovenskega znakovnega jezika na osnovni in srednji 
šoli, učiteljica slovenščine in družboslovja na srednji 
šoli ter eden izmed najboljših slovenskih tolmačev. Cilji 
projekta, ki je potekal v Veliki Britaniji, so bili povezati 
ustanovi, ki se ukvarjata z izobraževanjem gluhih, 
povezati oba znakovna jezika ter spoznavati nove 
metode učenja znakovnih jezikov. Ves čas izmenjave se 
je uporabljal slovenski znakovni jezik – na ta način je 
bilo gluhi udeleženki omogočeno enakopravno 
sodelovanje v projektu. 
Kontakt koordinatorke: ziva.peljhan@gmail.com 

Projekt Andragoškega Centra Slovenije z naslovom 
Participativno učenje v različnih poklicnih praksah 
je prejel srebrno jabolko kakovosti. Namen projekta je 
bila izmenjava mentorjev študijskih krožkov. 
Udeleženci, ki so prihajali iz različnih krajev Slovenije, 
so na Norveškem spoznavali skandinavski model, 
izmenjali spretnosti vodenja svetovalnega učenja na 
posameznih poklicnih področjih ter nadgradili svoje 
znanje. Partnerske organizacije so izkazale interes za 
nadaljnje projekte in sodelovanje na področju 
neformalnega izobraževanja. S pomočjo nove 
mednarodne izkušnje so udeleženci izboljšali kakovost 
svojega dela in povečali povezanost svojega dela z 
drugimi oblikami učenja. 
Kontakt koordinatorke: nevenka.bogataj@acs.si 

Projekt z naslovom Novi pristopi v fleksibilnem 
učenju za 3. tisočletje, ki ga je izvedla Knjižnica 
Otona Župančiča, je prejel bronasto jabolko kakovosti.
Dvanajst svetovalcev, informatorjev in vodij središč za 
samostojno učenje iz enajstih različnih organizacij se 
je udeležilo izmenjave v Veliki Britaniji. Udeleženci so 
pridobili veliko novega znanja, idej in izkušenj pri 
vodenju in organiziranju učnega centra, spoznali so 
angleški pristop ter primerjali metode dela. Poleg 
pridobljenih novih znanj in izkušenj so navezali številne 
nove stike za nadaljnje sodelovanje in projekte. 
Kontakt organizacije: info.koz@koz.si

EVROPSKA LISTINA 
KAKOVOSTI V 
PROJEKTIH ERASMUS

Univerza v Ljubljani je za projekt Erasmus mobilnost 2006 prejela evropsko 
listino kakovosti. S pomočjo projekta je Univerza povečala evropsko dimenzijo 
v izobraževalnem procesu.
Projekt je velikemu številu študentov in profesorjev omogočil mednarodno 
izkušnjo ter pridobivanje novih osebnih, študijskih in poklicnih izkušenj. Prav 
tako je pomagal pri implementaciji bolonjskega procesa in zavedanja o pomenu 
vseživljenjskega učenja, hkrati pa pomembno prispeval tudi k vzpostavitvi 
sistema priznavanja v tujini opravljenih študijskih obveznosti. Interes za tovrstno 
mobilnost in število udeležencev sta iz leta v leto naraščala, kar kaže na pozitivne 
učinke mednarodnega sodelovanja in mobilnosti. 
Kontakt koordinatorke: katja.cerjak@uni-lj.si

Jabolka kakovosti so se podelila v treh kategorijah, in sicer:

dijaki, 
študenti/mladi delavci in 
mentorji/mentorji jezika.
 
V okviru skupine evropskih držav, ki se je ukvarjala s kriteriji kakovosti v 
projektih mobilnosti, so bile izdelane naslednje ocenjevalne kategorije dobrega 
projekta: 
upravičenost projekta, 
rezultati projekta, 
vodenje projekta,
trajnost projekta.

Tretji podelitvi priznanj jabolko kakovosti se je pridružilo 
priznanje evropska listina kakovosti 

Leta 2004 se je sedem nacionalnih agencij povezalo v projektu European 
Quality Label – Evropska listina kakovosti. Namen je bil določiti skupne 
kategorije, po katerih bi ocenili kakovost decentraliziranih projektov akcij 
Comenius, Grundtvig in Erasmus v okviru programa Socrates. Nacionalni 
koordinatorji omenjenih akcij iz sodelujočih držav so se skupaj dogovorili za 
enotne kategorije in način celotnega razpisa in izbora projektov. Kategorije 
in način izvedbe so bili v vseh sodelujočih državah identični, zato ima listina 
naziv 'evropska'. Razpisi in izbori pa so potekali samostojno v vsaki državi. V 
letih 2005 in 2006 se je ideji pridružilo še več držav in leta 2007 so razpis in 
podelitev izvedli v že štirinajstih državah, med katerimi je bila tudi Slovenija. 

Ocenjevane kategorije: 

INOVATIVNOST: umeščenost v okolje, sama ideja projekta
REZULTATI IN KORISTI: neposredni rezultati in koristi ter tudi koristi za širšo 
okolico/družbo
KAKOVOST PROJEKTNEGA MENEDŽMENTA
OBSTOJNOST: ali so rezultati/koristi obstojni in prisotni tudi po zaključku 
projekta, se aktivnosti nadaljujejo, ali partnerji ohranjajo stike
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Najboljši projekt mobilnosti dijakov je bil projekt z naslovom FELIKS 3 (Počutite 
se enakopravno in izboljšajte svoje znanje in samopodobo) 
Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora. Zaradi projektov mobilnosti, 
ki so postali stalnica življenja in delovanja šole, je motivacija dijakov iz leta v leto 
večja.  
Udeleženci prihajajo iz socialnih okolij, ki jim ne omogočajo poti ali izletov čez 
mejo. Za njih je projekt mobilnosti edina in edinstvena priložnost za pot v svet, 
za spoznavanje sebe in sovrstnikov, za povečanje zaposljivosti, za sodelovanje, 
medsebojno poslušanje in prilagajanje. Dijaki so spoznavali mojstrovine 
italijanske kuhinje, se učili italijanskega jezika in na podlagi mednarodne izkušnje 
povečali možnosti za svojo zaposljivost. 
Kontakt koordinatorke: palpijava@siol.net 

Srebrno jabolko kakovosti je prejela Srednja šola za gostinstvo in turizem iz 
Celja za projekt z naslovom Odprta vrata Evrope. Skupina devetnajstih dijakov 
iz šestih slovenskih gostinskih šol je pridobivala nova poklicna in strokovna 
znanja v uglednih partnerskih organizacijah na Irskem in v Nemčiji. 
V treh tednih življenja in dela v tujini so dijaki pridobili izkušnje tudi glede 
timskega dela, se naučili prilagajanja in reševanja sporov, predvsem pa so s 
pomočjo certifikatov in priporočil izboljšali svojo zaposljivost doma in v tujini. 
Poleg bogatih strokovnih in osebnih znanj udeležencev je projekt prinesel šoli 
ugled v regiji, jo povezal s sorodnimi šolami ter omogočil nove stike s tujino za 
nadaljnje projekte. 
Kontakt koordinatorke: darja.stiherl@guest.arnes.si 

Projekt Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana z naslovom 
Razvoj procesnih sistemov za reševanje multidisciplinarnih nalog je prejel 
bronasto jabolko kakovosti. Dijaki so se seznanili z novo, drugačno kulturo, 
spoznavali deželo, odkrivali njene običaje, jezik in delovne navade, kasneje pa 
so tudi sami gostili tuje dijake. 
Del dijakov je na Finskem pridobival pomembne praktične mednarodne izkušnje 
s področja onesnaženosti okolja, izdelali so dva robota in organizirali tudi 
tekmovanje. Druga skupina dijakov je v Franciji spoznavala delo v podjetjih s 
področja računalništva in elektrotehnike. 
Kontakt koordinatorke: vida.vidmar@guest.arnes.si 

J A B O L K A 
K A K O V O S T I 

V PROJEKTIH 
MOBILNOSTI 2004
DIJAKI

Marja MEDVED

Koordinatorka programa
Leonardo da Vinci - projekti mobilnosti
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Najboljši projekt mobilnosti dijakov je bil projekt z naslovom FELIKS 3 (Počutite 
se enakopravno in izboljšajte svoje znanje in samopodobo) 
Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora. Zaradi projektov mobilnosti, 
ki so postali stalnica življenja in delovanja šole, je motivacija dijakov iz leta v leto 
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italijanske kuhinje, se učili italijanskega jezika in na podlagi mednarodne izkušnje 
povečali možnosti za svojo zaposljivost. 
Kontakt koordinatorke: palpijava@siol.net 

Srebrno jabolko kakovosti je prejela Srednja šola za gostinstvo in turizem iz 
Celja za projekt z naslovom Odprta vrata Evrope. Skupina devetnajstih dijakov 
iz šestih slovenskih gostinskih šol je pridobivala nova poklicna in strokovna 
znanja v uglednih partnerskih organizacijah na Irskem in v Nemčiji. 
V treh tednih življenja in dela v tujini so dijaki pridobili izkušnje tudi glede 
timskega dela, se naučili prilagajanja in reševanja sporov, predvsem pa so s 
pomočjo certifikatov in priporočil izboljšali svojo zaposljivost doma in v tujini. 
Poleg bogatih strokovnih in osebnih znanj udeležencev je projekt prinesel šoli 
ugled v regiji, jo povezal s sorodnimi šolami ter omogočil nove stike s tujino za 
nadaljnje projekte. 
Kontakt koordinatorke: darja.stiherl@guest.arnes.si 

Projekt Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana z naslovom 
Razvoj procesnih sistemov za reševanje multidisciplinarnih nalog je prejel 
bronasto jabolko kakovosti. Dijaki so se seznanili z novo, drugačno kulturo, 
spoznavali deželo, odkrivali njene običaje, jezik in delovne navade, kasneje pa 
so tudi sami gostili tuje dijake. 
Del dijakov je na Finskem pridobival pomembne praktične mednarodne izkušnje 
s področja onesnaženosti okolja, izdelali so dva robota in organizirali tudi 
tekmovanje. Druga skupina dijakov je v Franciji spoznavala delo v podjetjih s 
področja računalništva in elektrotehnike. 
Kontakt koordinatorke: vida.vidmar@guest.arnes.si 
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MLADI DELAVCI

Projekt Srednje lesarske šole iz Ško�e Loke, ki je nosil naslov Gradnja čolnov 
– ohranjanje stare obrti, je v kategoriji študenti oz. mladi diplomanti prejel 
zlato jabolko kakovosti. Projekt se je ukvarjal s staro obrtjo, ki v Sloveniji zamira, 
in sicer z gradnjo lesenih čolnov. 
Dva mlada delavca, ki sta se leto dni usposabljala na Finskem, prihajata iz regije, 
kjer je čolnarjenje tradicionalna dejavnost. Z znanjem in spretnostmi, 
pridobljenimi v projektu mobilnosti, bosta v Sloveniji začela s samostojno 
dejavnostjo in tako ne le izboljšala svojo zaposljivost in konkurenčnost na 
delovnem trgu, temveč prispevala tudi k ohranjanju kulturne dediščine. Na 
podlagi rezultatov projekta bo podana tudi pobuda za oblikovanje poklicnega 
standarda in pripravo izobraževalnega programa – graditelj plovil, ki ga v Sloveniji 
še ni.
Kontakt koordinatorke: irena.leban@guest.arnes.si  

Projekt z naslovom Bodimo primerljivi, ki ga je izvedla Višja strokovna šola 
za gostinstvo in turizem Maribor, je prejel srebrno jabolko kakovosti. Študenta 
sta se usposabljala v Italiji in na Irskem. 
Prvi študent, katerega želja je bila delati v hotelih najvišje kategorije, je delal v 
Italiji v družbi najbolj petičnih gostov in tako pridobival dragocene izkušnje ter 
si zagotovil odlično referenco. Drugi študent, ki se je usposabljal v mladinskem 
hotelu na Irskem in tam spoznaval celoten proces poslovanja, bo pridobljena 
znanja in spretnosti uporabil pri vodenju lastne turistične kmetije. S pomočjo 
projekta sta oba udeleženca pridobila nepozabne izkušnje, šola pa nadaljnje 
mednarodne stike – s tem je projekt dodatno prispeval k ugledu v regiji. 
Kontakt koordinatorke: tanja.lesnik-stuhec@vsgt-mb.si 

Projekt z naslovom Euroskills 2, ki ga je izvedla Univerza v Mariboru, je v 
kategoriji študenti/mladi delavci prejel bronasto jabolko kakovosti.
Mladi diplomanti in prvi iskalci zaposlitve, ki prihajajo iz različnih slovenskih 
krajev in z različnih strokovnih področij, so s praktičnim usposabljanjem v tujini 
pridobili znanja in veščine, ki jih potrebujejo za bodočo zaposlitev. Z bivanjem 
in delom v tujini so udeleženci pridobili širino v strokovnem in osebnostnem 
pogledu. Večmesečno usposabljanje v tujini je pripomoglo k bogatenju 
jezikovnega znanja in večji samozavesti, lažjemu navezovanju stikov in s tem 
širjenju meja delovanja in aktivnejšemu vključevanju na evropski trg dela. 
Kontakt koordinatorke: anita.kodba@uni-mb.si 

EVROPSKA LISTINA 
KAKOVOSTI V 
PROJEKTIH GRUNDTVIG
Ljudska univerza Velenje je prejela evropsko listino kakovosti za projekt The 
New Opportunity. Projekt je bil namenjen odraslim, ki so brez dokončane 
osnovne izobrazbe in kvalifikacij in običajno prihajajo iz manj privilegiranih 
okolij. 
V projektu je sodelovalo več kot štiristo udeležencev, sodelovanje med partnerji 
se je poglobilo v luči vzpostavitve učnega partnerstva, ki bo olajšalo prenos in 
izmenjavo idej, dobrih praks in njihovih prenov v širše okolje.  
Kontakt koordinatorke: brigita.kropusek-ranzinger@lu-velenje.si

Ljudska univerza Jesenice je osvojila evropsko listino kakovosti za projekt z 
naslovom Krepitev sposobnosti članov deprivilegiranih ciljnih skupin za 
uspešno delovanje v družbi. Glavni cilj projekta je bil usposobiti pripadnike 
ranljivih ciljnih skupin za uspešno delovanje v družbi, in sicer s pomočjo razvoja 
novih programov dela podpornih skupin. 
Projekt je omogočil izmenjavo izkušenj s partnerskimi evropskimi državami, ki 
delajo na tem področju. Razvitih je bilo dvanajst programov podpornih skupin. 
Ljudska univerza Jesenice je testno izvedla dva programa, in sicer enega na 
področju izdelave modnih dodatkov in drugega na področju kulturne dediščine. 
Kontakt organizacije: univerza.jesenice@siol.net
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Projekt Zavoda za gluhe in naglušne iz Ljubljane z 
naslovom Preko morja do gluhih je bil najboljši 
projekt v skupini mentorji/mentorji jezika.
Udeleženci mobilnosti so bili gluha učiteljica 
slovenskega znakovnega jezika na osnovni in srednji 
šoli, učiteljica slovenščine in družboslovja na srednji 
šoli ter eden izmed najboljših slovenskih tolmačev. Cilji 
projekta, ki je potekal v Veliki Britaniji, so bili povezati 
ustanovi, ki se ukvarjata z izobraževanjem gluhih, 
povezati oba znakovna jezika ter spoznavati nove 
metode učenja znakovnih jezikov. Ves čas izmenjave se 
je uporabljal slovenski znakovni jezik – na ta način je 
bilo gluhi udeleženki omogočeno enakopravno 
sodelovanje v projektu. 
Kontakt koordinatorke: ziva.peljhan@gmail.com 

Projekt Andragoškega Centra Slovenije z naslovom 
Participativno učenje v različnih poklicnih praksah 
je prejel srebrno jabolko kakovosti. Namen projekta je 
bila izmenjava mentorjev študijskih krožkov. 
Udeleženci, ki so prihajali iz različnih krajev Slovenije, 
so na Norveškem spoznavali skandinavski model, 
izmenjali spretnosti vodenja svetovalnega učenja na 
posameznih poklicnih področjih ter nadgradili svoje 
znanje. Partnerske organizacije so izkazale interes za 
nadaljnje projekte in sodelovanje na področju 
neformalnega izobraževanja. S pomočjo nove 
mednarodne izkušnje so udeleženci izboljšali kakovost 
svojega dela in povečali povezanost svojega dela z 
drugimi oblikami učenja. 
Kontakt koordinatorke: nevenka.bogataj@acs.si 

Projekt z naslovom Novi pristopi v fleksibilnem 
učenju za 3. tisočletje, ki ga je izvedla Knjižnica 
Otona Župančiča, je prejel bronasto jabolko kakovosti.
Dvanajst svetovalcev, informatorjev in vodij središč za 
samostojno učenje iz enajstih različnih organizacij se 
je udeležilo izmenjave v Veliki Britaniji. Udeleženci so 
pridobili veliko novega znanja, idej in izkušenj pri 
vodenju in organiziranju učnega centra, spoznali so 
angleški pristop ter primerjali metode dela. Poleg 
pridobljenih novih znanj in izkušenj so navezali številne 
nove stike za nadaljnje sodelovanje in projekte. 
Kontakt organizacije: info.koz@koz.si

EVROPSKA LISTINA 
KAKOVOSTI V 
PROJEKTIH ERASMUS

Univerza v Ljubljani je za projekt Erasmus mobilnost 2006 prejela evropsko 
listino kakovosti. S pomočjo projekta je Univerza povečala evropsko dimenzijo 
v izobraževalnem procesu.
Projekt je velikemu številu študentov in profesorjev omogočil mednarodno 
izkušnjo ter pridobivanje novih osebnih, študijskih in poklicnih izkušenj. Prav 
tako je pomagal pri implementaciji bolonjskega procesa in zavedanja o pomenu 
vseživljenjskega učenja, hkrati pa pomembno prispeval tudi k vzpostavitvi 
sistema priznavanja v tujini opravljenih študijskih obveznosti. Interes za tovrstno 
mobilnost in število udeležencev sta iz leta v leto naraščala, kar kaže na pozitivne 
učinke mednarodnega sodelovanja in mobilnosti. 
Kontakt koordinatorke: katja.cerjak@uni-lj.si

Jabolka kakovosti so se podelila v treh kategorijah, in sicer:

dijaki, 
študenti/mladi delavci in 
mentorji/mentorji jezika.
 
V okviru skupine evropskih držav, ki se je ukvarjala s kriteriji kakovosti v 
projektih mobilnosti, so bile izdelane naslednje ocenjevalne kategorije dobrega 
projekta: 
upravičenost projekta, 
rezultati projekta, 
vodenje projekta,
trajnost projekta.

Tretji podelitvi priznanj jabolko kakovosti se je pridružilo 
priznanje evropska listina kakovosti 

Leta 2004 se je sedem nacionalnih agencij povezalo v projektu European 
Quality Label – Evropska listina kakovosti. Namen je bil določiti skupne 
kategorije, po katerih bi ocenili kakovost decentraliziranih projektov akcij 
Comenius, Grundtvig in Erasmus v okviru programa Socrates. Nacionalni 
koordinatorji omenjenih akcij iz sodelujočih držav so se skupaj dogovorili za 
enotne kategorije in način celotnega razpisa in izbora projektov. Kategorije 
in način izvedbe so bili v vseh sodelujočih državah identični, zato ima listina 
naziv 'evropska'. Razpisi in izbori pa so potekali samostojno v vsaki državi. V 
letih 2005 in 2006 se je ideji pridružilo še več držav in leta 2007 so razpis in 
podelitev izvedli v že štirinajstih državah, med katerimi je bila tudi Slovenija. 

Ocenjevane kategorije: 

INOVATIVNOST: umeščenost v okolje, sama ideja projekta
REZULTATI IN KORISTI: neposredni rezultati in koristi ter tudi koristi za širšo 
okolico/družbo
KAKOVOST PROJEKTNEGA MENEDŽMENTA
OBSTOJNOST: ali so rezultati/koristi obstojni in prisotni tudi po zaključku 
projekta, se aktivnosti nadaljujejo, ali partnerji ohranjajo stike
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Najboljši projekt mobilnosti dijakov je bil projekt z naslovom FELIKS 3 (Počutite 
se enakopravno in izboljšajte svoje znanje in samopodobo) 
Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora. Zaradi projektov mobilnosti, 
ki so postali stalnica življenja in delovanja šole, je motivacija dijakov iz leta v leto 
večja.  
Udeleženci prihajajo iz socialnih okolij, ki jim ne omogočajo poti ali izletov čez 
mejo. Za njih je projekt mobilnosti edina in edinstvena priložnost za pot v svet, 
za spoznavanje sebe in sovrstnikov, za povečanje zaposljivosti, za sodelovanje, 
medsebojno poslušanje in prilagajanje. Dijaki so spoznavali mojstrovine 
italijanske kuhinje, se učili italijanskega jezika in na podlagi mednarodne izkušnje 
povečali možnosti za svojo zaposljivost. 
Kontakt koordinatorke: palpijava@siol.net 

Srebrno jabolko kakovosti je prejela Srednja šola za gostinstvo in turizem iz 
Celja za projekt z naslovom Odprta vrata Evrope. Skupina devetnajstih dijakov 
iz šestih slovenskih gostinskih šol je pridobivala nova poklicna in strokovna 
znanja v uglednih partnerskih organizacijah na Irskem in v Nemčiji. 
V treh tednih življenja in dela v tujini so dijaki pridobili izkušnje tudi glede 
timskega dela, se naučili prilagajanja in reševanja sporov, predvsem pa so s 
pomočjo certifikatov in priporočil izboljšali svojo zaposljivost doma in v tujini. 
Poleg bogatih strokovnih in osebnih znanj udeležencev je projekt prinesel šoli 
ugled v regiji, jo povezal s sorodnimi šolami ter omogočil nove stike s tujino za 
nadaljnje projekte. 
Kontakt koordinatorke: darja.stiherl@guest.arnes.si 

Projekt Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana z naslovom 
Razvoj procesnih sistemov za reševanje multidisciplinarnih nalog je prejel 
bronasto jabolko kakovosti. Dijaki so se seznanili z novo, drugačno kulturo, 
spoznavali deželo, odkrivali njene običaje, jezik in delovne navade, kasneje pa 
so tudi sami gostili tuje dijake. 
Del dijakov je na Finskem pridobival pomembne praktične mednarodne izkušnje 
s področja onesnaženosti okolja, izdelali so dva robota in organizirali tudi 
tekmovanje. Druga skupina dijakov je v Franciji spoznavala delo v podjetjih s 
področja računalništva in elektrotehnike. 
Kontakt koordinatorke: vida.vidmar@guest.arnes.si 
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{TUDENTI \ 
MLADI DELAVCI

Univerza v Mariboru že leta skrbi za mednarodno mobilnost študentov, 
diplomantov ter prvih iskalcev zaposlitve. V okviru projekta Euroskills 3, ki je 
prejel zlato jabolko kakovosti,  so diplomanti pridobivali pomembne poklicne 
in osebne izkušnje, ki so jim pomagale pri izboljšanju zaposljivosti in 
konkurenčnosti na trgu dela. 
Mladi iz številnih evropskih držav, ki so sodelovale v projektu, so izboljšali znanje 
jezika, pridobili pomembne življenjske, kulturne in komunikacijske veščine ter 
nova strokovna znanja. Skupaj z lokalnim Zavodom RS za zaposlovanje je 
Univerza v Mariboru s projekti mobilnosti pomembno prispevala k podpori 
usposabljanja mladih iskalcev zaposlitve.
Kontakt organizacije: leonardo@uni-mb.si 

Srebrno jabolko kakovosti je prejela Univerza v Ljubljani – Fakulteta za 
socialno delo za projekt z naslovom INDOSOW. Projekt za študente je bil 
namenjen spoznavanju lokalnega razvoja socialnega dela v Avstriji, Nemčiji, 
Veliki Britaniji in na Švedskem. 
S pomočjo mednarodne mobilnosti so udeleženke pridobile in izmenjale znanje 
in izkušnje ter se seznanile z novimi teoretičnimi in praktičnimi pristopi v 
socialnem delu na različnih področjih. Projekt mobilnosti je imel pozitivne vplive 
ne le na udeleženke in fakulteto, temveč prispeval tudi k zboljšanju kakovosti 
izobraževanja in prakse socialnega dela pri nas. 
Kontakt koordinatorke: darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si 

Projekt Višje strokovne šole za gostinstvo Maribor z naslovom Z roko v roki, 
ki je prejel bronasto jabolko kakovosti, je bil namenjen usposabljanju študentov 
na programih turizma in gostinstva v Italiji in Nemčiji.  
Udeleženci so tako v hotelih in restavracijah pridobili nova delovna znanja in 
izkušnje, obogatili strokovno terminologijo v tujem jeziku in spretnosti, ki jih 
bodo prenesli v domače okolje. Projekt je okrepil mednarodno sodelovanje 
mariborske šole, prispeval k promociji Slovenije pri partnerskih organizacijah in 
izboljšal kakovost sodelovanja šole z lokalnimi podjetji.  
Kontakt koordinatorke. tanja.lesnik-stuhec@vsgt-mb.si 

V ciljni skupini dijaki je bil 
najboljši projekt z naslovom 
Skupaj smo na konju, katerega 
nosilec je bila Srednja šola 
Srečka Kosovela iz Sežane. 
Projekt, ki je bil izveden skupaj s 
češkimi partnerji, je bil namenjen 
promociji turizma Obalno-kraške 
regije, krepitvi mednarodnega 
sodelovanja med češko in 
slovensko kobilarno ter 
izboljšanju poklicnih in 
strokovnih znanj udeležencev.  
V okviru projekta so dijaki za svoja 
raziskovalna dela prejeli številne 
nagrade, sodelovanje šole z občino in 
gospodarskimi dejavnostmi se je močno 
okrepilo, kar je prispevalo k večji promociji regije in turizma v tem delu Slovenije. 
Kontakt koordinatorke: maja.preseren@guest.arnes.si 

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko (nekdanja Srednja strokovna 
in poklicna šola Celje) Šolskega centra Celje je s projektom Odnos med stranko 
in frizerjem/frizerko oz. kozmetičarjem/kozmetičarko pridobila srebrno 
jabolko kakovosti. Dijaki so se tri tedne usposabljali v nemških frizerskih salonih. 
Namen projekta je bilo spoznavanje poslovne komunikacije, izboljšanje kakovosti 
uslug ter promocija poklica. 
S pomočjo mednarodne mobilnosti so udeleženci pridobili dragocene poklicne, 
strokovne in osebne izkušnje. V projekt so bila vključena tudi lokalna podjetja 
te stroke, šola se je odprla v evropski prostor, mednarodni projekti pa bodo 
vedno bolj sestavni del njene organizacije. 
Kontakt koordinatorke: mojca.pristovnik@siol.net 

Bronasto jabolko kakovosti si je prislužila Srednja šola tehniških strok Šiška 
s projektom Alternativni viri energije in sodobni mehatronski sistemi. Na 
podlagi globalnih sprememb pri uporabi energetskih virov in razvoja novih 
znanosti se je šola odločila, da s pomočjo projekta dijakom omogoči spoznavanje 
sodobnih pristopov in izobraževalnih programov v Nemčiji. 
Poleg novega znanja in izkušenj, ki so jih pridobili dijaki, je rezultat projekta tudi 
odprtje solarne elektrarne na strehi šole, ki bo služila ne le proizvodnji električne 
energije, temveč tudi v izobraževalne in raziskovalne namene. 
Kontakt koordinatorke: darinka.martincic@guest.arnes.si 
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{TUDENTI \ 
MLADI DELAVCI

Univerza v Mariboru že leta skrbi za mednarodno mobilnost študentov, 
diplomantov ter prvih iskalcev zaposlitve. V okviru projekta Euroskills 3, ki je 
prejel zlato jabolko kakovosti,  so diplomanti pridobivali pomembne poklicne 
in osebne izkušnje, ki so jim pomagale pri izboljšanju zaposljivosti in 
konkurenčnosti na trgu dela. 
Mladi iz številnih evropskih držav, ki so sodelovale v projektu, so izboljšali znanje 
jezika, pridobili pomembne življenjske, kulturne in komunikacijske veščine ter 
nova strokovna znanja. Skupaj z lokalnim Zavodom RS za zaposlovanje je 
Univerza v Mariboru s projekti mobilnosti pomembno prispevala k podpori 
usposabljanja mladih iskalcev zaposlitve.
Kontakt organizacije: leonardo@uni-mb.si 

Srebrno jabolko kakovosti je prejela Univerza v Ljubljani – Fakulteta za 
socialno delo za projekt z naslovom INDOSOW. Projekt za študente je bil 
namenjen spoznavanju lokalnega razvoja socialnega dela v Avstriji, Nemčiji, 
Veliki Britaniji in na Švedskem. 
S pomočjo mednarodne mobilnosti so udeleženke pridobile in izmenjale znanje 
in izkušnje ter se seznanile z novimi teoretičnimi in praktičnimi pristopi v 
socialnem delu na različnih področjih. Projekt mobilnosti je imel pozitivne vplive 
ne le na udeleženke in fakulteto, temveč prispeval tudi k zboljšanju kakovosti 
izobraževanja in prakse socialnega dela pri nas. 
Kontakt koordinatorke: darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si 

Projekt Višje strokovne šole za gostinstvo Maribor z naslovom Z roko v roki, 
ki je prejel bronasto jabolko kakovosti, je bil namenjen usposabljanju študentov 
na programih turizma in gostinstva v Italiji in Nemčiji.  
Udeleženci so tako v hotelih in restavracijah pridobili nova delovna znanja in 
izkušnje, obogatili strokovno terminologijo v tujem jeziku in spretnosti, ki jih 
bodo prenesli v domače okolje. Projekt je okrepil mednarodno sodelovanje 
mariborske šole, prispeval k promociji Slovenije pri partnerskih organizacijah in 
izboljšal kakovost sodelovanja šole z lokalnimi podjetji.  
Kontakt koordinatorke. tanja.lesnik-stuhec@vsgt-mb.si 

V ciljni skupini dijaki je bil 
najboljši projekt z naslovom 
Skupaj smo na konju, katerega 
nosilec je bila Srednja šola 
Srečka Kosovela iz Sežane. 
Projekt, ki je bil izveden skupaj s 
češkimi partnerji, je bil namenjen 
promociji turizma Obalno-kraške 
regije, krepitvi mednarodnega 
sodelovanja med češko in 
slovensko kobilarno ter 
izboljšanju poklicnih in 
strokovnih znanj udeležencev.  
V okviru projekta so dijaki za svoja 
raziskovalna dela prejeli številne 
nagrade, sodelovanje šole z občino in 
gospodarskimi dejavnostmi se je močno 
okrepilo, kar je prispevalo k večji promociji regije in turizma v tem delu Slovenije. 
Kontakt koordinatorke: maja.preseren@guest.arnes.si 

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko (nekdanja Srednja strokovna 
in poklicna šola Celje) Šolskega centra Celje je s projektom Odnos med stranko 
in frizerjem/frizerko oz. kozmetičarjem/kozmetičarko pridobila srebrno 
jabolko kakovosti. Dijaki so se tri tedne usposabljali v nemških frizerskih salonih. 
Namen projekta je bilo spoznavanje poslovne komunikacije, izboljšanje kakovosti 
uslug ter promocija poklica. 
S pomočjo mednarodne mobilnosti so udeleženci pridobili dragocene poklicne, 
strokovne in osebne izkušnje. V projekt so bila vključena tudi lokalna podjetja 
te stroke, šola se je odprla v evropski prostor, mednarodni projekti pa bodo 
vedno bolj sestavni del njene organizacije. 
Kontakt koordinatorke: mojca.pristovnik@siol.net 

Bronasto jabolko kakovosti si je prislužila Srednja šola tehniških strok Šiška 
s projektom Alternativni viri energije in sodobni mehatronski sistemi. Na 
podlagi globalnih sprememb pri uporabi energetskih virov in razvoja novih 
znanosti se je šola odločila, da s pomočjo projekta dijakom omogoči spoznavanje 
sodobnih pristopov in izobraževalnih programov v Nemčiji. 
Poleg novega znanja in izkušenj, ki so jih pridobili dijaki, je rezultat projekta tudi 
odprtje solarne elektrarne na strehi šole, ki bo služila ne le proizvodnji električne 
energije, temveč tudi v izobraževalne in raziskovalne namene. 
Kontakt koordinatorke: darinka.martincic@guest.arnes.si 
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Osnovna šola Sveti Jurij iz Rogašovcev je prejela evropsko listino kakovosti 
za projekt z naslovom  Diamanti – pomembne vrednote in cilji v evropskih 
šolah v prihodnosti. V partnerstvu, katerega osrednja tema so bile vrednote 
učencev, učiteljev in staršev, je sodelovalo devet šol iz sedmih držav.  
Učenci in njihovi učitelji so izboljšali svoje jezikovne spretnosti, spoznavali 
značilnosti drugih držav in krepili zavedanje o evropski dimenziji. Na projektnih 
srečanjih so se učili timskega dela, skupno reševali težave in se drug od drugega 
marsikaj naučili. 
Kontakt šole: osmssj1s@guest.arnes.si 

Srednja biotehniška šola Kranj je prejela evropsko listino kakovosti za projekt 
L@NDSCAPES, katerega tema so bila zavarovana območja narave v Evropi (parki, 
rezervati in območja oblikovane narave). 
Srednje šole iz Italije, Romunije, Litve in Slovenije so v okviru projekta razvile 
mrežo dijakov, učiteljev in strokovnjakov, ki z raziskovalnimi metodami 
pojasnjujejo procese v globalnem okolju. Aktivnosti na področju naravoslovja, 
zgodovine, geografije, kulture … so potekale tako v laboratorijih kot knjižnicah. 
Kontakt šole: bts.kranj@guest.arnes.si

V projektu The Presentation of Our Place sta sodelovali II. Osnovna šola 
Slovenj Gradec in avstrijska šola. Projekt je bil namenjen predstavitvi obeh 
mest, kulinaričnih posebnosti in jezika. 
V okviru projekta je bila izdelana brošura s koroškimi jedmi, zgoščenka s 
predstavitvijo znamenitosti Slovenj Gradca in brošura z dialogi v več jezikih na 
teme, kot so pozdravljanje, potovanja … Projekt je pozitivno vplival na interes 
za učenje tujih jezikov, spoznavanje kultur, šolskih sistemov in običajev. 
Kontakt šole: group1.ossgii@guest.arnes.si 
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Projekt Andragoškega centra Slovenije z naslovom 
Samoevalvacija in kakovost v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju odraslih je v tej kategoriji 
prejel zlato jabolko kakovosti. Cilj projekta članov 
skupine za kakovost, ki izvajajo izobraževanje odraslih, 
je bila preučitev finskega pristopa k zagotavljanju 
kakovosti.
Udeleženci so na Finskem pridobili nova znanja o 
pomembnih vsebinah, metodah in instrumentih 
presojanja in razvijanja kakovosti. Projekt je pomembno 
prispeval k uvedbi različnih motivacijskih mehanizmov 
(kot je npr. priznanje ACS) v izobraževalnih 
organizacijah, uvedbi svetovalca za kakovost ter 
standardov kakovosti. 
Kontakt koordinatorke: tanja.mozina@acs.si 

Projekt z naslovom Pivski misleci, ki ga je izvedla Višja 
strokovna šola za gostinstvo Maribor, je bil 
prejemnik srebrnega jabolka kakovosti. Namen projekta 
je bil pridobitev znanj o pivu, postopkih njegove 
pridelave, večje vključevanje piva v recepture ter 
oblikovanje enotne pivne ponudbe. 
Projekt, ki ga zaznamuje sodelovanje šole in podjetij, 
je bil izveden v Nemčiji. Udeleženci so pridobili 
dragocene izkušnje, ki jih bodo prenesli na svoje delo, 
šola je pridobila nove predavatelje in prenovljen 
študijski modul, v načrtu je tudi vloga za pridobitev 
nove nacionalne kvalifikacije – poznavalec piva.  
Kontakt koordinatorke: tanja.lesnik-stuhec@vsgt-mb.si 

Bronasto jabolko kakovosti je v tej kategoriji prejela 
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad za 
projekt z naslovom Usposabljanje učiteljev v 
programu avtoserviser. Projekt je bil namenjen 
prenovi učnega programa in izpeljan z izkušenimi 
finskimi partnerji. 
Projekt je učiteljem omogočil pridobivanje novih 
izkušenj za inovativno uvedbo programa v slovenskem 
prostoru, pripomogel k povečanju kakovosti njihovega 
dela in promociji poklica. Poleg tega je prispeval k 
prepoznavnosti šole in krepitvi sodelovanja 
izobraževanja s potrebami trga dela. 
Kontakt koordinatorja: nlipic@mail386.com 
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Osnovna šola Sveti Jurij iz Rogašovcev je prejela evropsko listino kakovosti 
za projekt z naslovom  Diamanti – pomembne vrednote in cilji v evropskih 
šolah v prihodnosti. V partnerstvu, katerega osrednja tema so bile vrednote 
učencev, učiteljev in staršev, je sodelovalo devet šol iz sedmih držav.  
Učenci in njihovi učitelji so izboljšali svoje jezikovne spretnosti, spoznavali 
značilnosti drugih držav in krepili zavedanje o evropski dimenziji. Na projektnih 
srečanjih so se učili timskega dela, skupno reševali težave in se drug od drugega 
marsikaj naučili. 
Kontakt šole: osmssj1s@guest.arnes.si 

Srednja biotehniška šola Kranj je prejela evropsko listino kakovosti za projekt 
L@NDSCAPES, katerega tema so bila zavarovana območja narave v Evropi (parki, 
rezervati in območja oblikovane narave). 
Srednje šole iz Italije, Romunije, Litve in Slovenije so v okviru projekta razvile 
mrežo dijakov, učiteljev in strokovnjakov, ki z raziskovalnimi metodami 
pojasnjujejo procese v globalnem okolju. Aktivnosti na področju naravoslovja, 
zgodovine, geografije, kulture … so potekale tako v laboratorijih kot knjižnicah. 
Kontakt šole: bts.kranj@guest.arnes.si

V projektu The Presentation of Our Place sta sodelovali II. Osnovna šola 
Slovenj Gradec in avstrijska šola. Projekt je bil namenjen predstavitvi obeh 
mest, kulinaričnih posebnosti in jezika. 
V okviru projekta je bila izdelana brošura s koroškimi jedmi, zgoščenka s 
predstavitvijo znamenitosti Slovenj Gradca in brošura z dialogi v več jezikih na 
teme, kot so pozdravljanje, potovanja … Projekt je pozitivno vplival na interes 
za učenje tujih jezikov, spoznavanje kultur, šolskih sistemov in običajev. 
Kontakt šole: group1.ossgii@guest.arnes.si 
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Projekt Andragoškega centra Slovenije z naslovom 
Samoevalvacija in kakovost v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju odraslih je v tej kategoriji 
prejel zlato jabolko kakovosti. Cilj projekta članov 
skupine za kakovost, ki izvajajo izobraževanje odraslih, 
je bila preučitev finskega pristopa k zagotavljanju 
kakovosti.
Udeleženci so na Finskem pridobili nova znanja o 
pomembnih vsebinah, metodah in instrumentih 
presojanja in razvijanja kakovosti. Projekt je pomembno 
prispeval k uvedbi različnih motivacijskih mehanizmov 
(kot je npr. priznanje ACS) v izobraževalnih 
organizacijah, uvedbi svetovalca za kakovost ter 
standardov kakovosti. 
Kontakt koordinatorke: tanja.mozina@acs.si 

Projekt z naslovom Pivski misleci, ki ga je izvedla Višja 
strokovna šola za gostinstvo Maribor, je bil 
prejemnik srebrnega jabolka kakovosti. Namen projekta 
je bil pridobitev znanj o pivu, postopkih njegove 
pridelave, večje vključevanje piva v recepture ter 
oblikovanje enotne pivne ponudbe. 
Projekt, ki ga zaznamuje sodelovanje šole in podjetij, 
je bil izveden v Nemčiji. Udeleženci so pridobili 
dragocene izkušnje, ki jih bodo prenesli na svoje delo, 
šola je pridobila nove predavatelje in prenovljen 
študijski modul, v načrtu je tudi vloga za pridobitev 
nove nacionalne kvalifikacije – poznavalec piva.  
Kontakt koordinatorke: tanja.lesnik-stuhec@vsgt-mb.si 

Bronasto jabolko kakovosti je v tej kategoriji prejela 
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad za 
projekt z naslovom Usposabljanje učiteljev v 
programu avtoserviser. Projekt je bil namenjen 
prenovi učnega programa in izpeljan z izkušenimi 
finskimi partnerji. 
Projekt je učiteljem omogočil pridobivanje novih 
izkušenj za inovativno uvedbo programa v slovenskem 
prostoru, pripomogel k povečanju kakovosti njihovega 
dela in promociji poklica. Poleg tega je prispeval k 
prepoznavnosti šole in krepitvi sodelovanja 
izobraževanja s potrebami trga dela. 
Kontakt koordinatorja: nlipic@mail386.com 
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Osnovna šola Pivka je prejela evropsko listino kakovosti za projekt z naslovom 
EUROFOLK. Projekt, katerega cilj je bilo spoznavanje manj znanih kultur in 
jezikov, je bil izveden skupaj s šolami iz Španije, Italije, z Malte in s Poljske.  
Učenci so se ukvarjali z diskriminacijo, ki so jo analizirali prek umetniških del, 
mitov in legend. Poleg tega so v projektu nastale dramske igre, ki so prispevale 
k boju proti diskriminaciji in večji strpnosti. 
Kontakt koordinatorke: magdalena.bobek@guest.arnes.si 

Osnovna šola Glazija iz Celja je v projektu SELAMA sodelovala z nemško, 
špansko in britansko šolo. Namen projekta je bil raziskati, osvetliti in vplivati na 
izboljšanje pogojev za vključevanje oseb s posebnimi potrebami na trg dela. 
V okviru projekta so učenci pridobili vpogled v slabosti in prednosti zakonodaje 
in šolskega sistema na tem področju ter jih primerjali med državami. Poleg 
učencev so se tudi starši, skrbniki in zaposleni na šoli seznanili z možnostmi 
vključevanja oseb s posebnimi potrebami v izobraževanje, usposabljanje in delo. 
Kontakt koordinatorke: adela.vlasic-tovornik@guest.arnes.si

Projekt z naslovom Prilagojen šport v bolnišnici je nastal v sodelovanju 
Osnovne šole Ledina – Bolnišnične šole Ljubljana s šolama iz Belgije ter 
Francije. V okviru projekta so učenci skupaj z učitelji in Fakulteto za šport razvijali 
nove didaktično-gibalne in sprostitvene igre.
Rezultat projekta so bile poleg novih iger, izdelkov in poznavanja evropskih 
držav tudi trilateralne bolnišnične olimpijske igre, ki med drugim predstavljajo 
pomembno spodbudo bolnemu šolarju. 
Kontakt koordinatorke: vanja.kiswarday@guest.arnes.si

Osnovna šola Minke Namestnik – Sonje je pridobila evropsko listino kakovosti 
s projektom INCLUSION. V projektu so danska, norveška in slovenska šola 
predstavile nacionalne izobraževalne sisteme z vidika vključevanja otrok s 
posebnimi potrebami. 
Učenci in učitelji so pridobili nova znanja o rešitvah in praksi izobraževanja otrok 
s posebnimi potrebami. Prav tako so identificirali ključne pogoje za njihovo 
uspešno vključitev. 
Kontakt koordinatorke: katja.sagadin@guest.arnes.si 

Univerza v Mariboru – Fakulteta za zdravstvene vede je prejemnik evropske 
listine kakovosti za projekt Promoting the Involvement of Older People in 
Partnership Learning Experiences, katerega namen je bil izobraževanje 
starostnikov in njihovih skrbnikov na področju IKT. 
V okviru projekta so bile identificirane možnosti usposabljanja in vseživljenjskega 
učenja za storitve s področja zdravstva, socialnega varstva in izobraževanja za 
starostnike in njihove skrbnike. 
Kontakt koordinatorja: kokol@uni-mb.si

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, je prejel 
evropsko listino kakovosti za projekt Možnosti vseživljenjskega učenja za 
odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Glavni namen projekta je bil 
odpraviti predsodke in napačno razumevanje učenja odraslih oseb z motnjami 
v duševnem razvoju ter informiranje širše javnosti o njihovih potrebah po 
izobraževanju. 
Projekt je pripomogel k izmenjavi izkušenj, prakse in uvedbi inovacij pri delu na 
tem področju, kar bo prispevalo k večji kakovosti življenja oseb s posebnimi 
potrebami. Priročnik in DVD, ki sta nastala kot produkta projekta, sta v pomoč 
številnim, ki delajo na tem področju, tako lokalno kot nacionalno. 
Kontakt organizacije: knjiznica@center-db.si
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EUROFOLK. Projekt, katerega cilj je bilo spoznavanje manj znanih kultur in 
jezikov, je bil izveden skupaj s šolami iz Španije, Italije, z Malte in s Poljske.  
Učenci so se ukvarjali z diskriminacijo, ki so jo analizirali prek umetniških del, 
mitov in legend. Poleg tega so v projektu nastale dramske igre, ki so prispevale 
k boju proti diskriminaciji in večji strpnosti. 
Kontakt koordinatorke: magdalena.bobek@guest.arnes.si 

Osnovna šola Glazija iz Celja je v projektu SELAMA sodelovala z nemško, 
špansko in britansko šolo. Namen projekta je bil raziskati, osvetliti in vplivati na 
izboljšanje pogojev za vključevanje oseb s posebnimi potrebami na trg dela. 
V okviru projekta so učenci pridobili vpogled v slabosti in prednosti zakonodaje 
in šolskega sistema na tem področju ter jih primerjali med državami. Poleg 
učencev so se tudi starši, skrbniki in zaposleni na šoli seznanili z možnostmi 
vključevanja oseb s posebnimi potrebami v izobraževanje, usposabljanje in delo. 
Kontakt koordinatorke: adela.vlasic-tovornik@guest.arnes.si

Projekt z naslovom Prilagojen šport v bolnišnici je nastal v sodelovanju 
Osnovne šole Ledina – Bolnišnične šole Ljubljana s šolama iz Belgije ter 
Francije. V okviru projekta so učenci skupaj z učitelji in Fakulteto za šport razvijali 
nove didaktično-gibalne in sprostitvene igre.
Rezultat projekta so bile poleg novih iger, izdelkov in poznavanja evropskih 
držav tudi trilateralne bolnišnične olimpijske igre, ki med drugim predstavljajo 
pomembno spodbudo bolnemu šolarju. 
Kontakt koordinatorke: vanja.kiswarday@guest.arnes.si

Osnovna šola Minke Namestnik – Sonje je pridobila evropsko listino kakovosti 
s projektom INCLUSION. V projektu so danska, norveška in slovenska šola 
predstavile nacionalne izobraževalne sisteme z vidika vključevanja otrok s 
posebnimi potrebami. 
Učenci in učitelji so pridobili nova znanja o rešitvah in praksi izobraževanja otrok 
s posebnimi potrebami. Prav tako so identificirali ključne pogoje za njihovo 
uspešno vključitev. 
Kontakt koordinatorke: katja.sagadin@guest.arnes.si 

Univerza v Mariboru – Fakulteta za zdravstvene vede je prejemnik evropske 
listine kakovosti za projekt Promoting the Involvement of Older People in 
Partnership Learning Experiences, katerega namen je bil izobraževanje 
starostnikov in njihovih skrbnikov na področju IKT. 
V okviru projekta so bile identificirane možnosti usposabljanja in vseživljenjskega 
učenja za storitve s področja zdravstva, socialnega varstva in izobraževanja za 
starostnike in njihove skrbnike. 
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Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, je prejel 
evropsko listino kakovosti za projekt Možnosti vseživljenjskega učenja za 
odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Glavni namen projekta je bil 
odpraviti predsodke in napačno razumevanje učenja odraslih oseb z motnjami 
v duševnem razvoju ter informiranje širše javnosti o njihovih potrebah po 
izobraževanju. 
Projekt je pripomogel k izmenjavi izkušenj, prakse in uvedbi inovacij pri delu na 
tem področju, kar bo prispevalo k večji kakovosti življenja oseb s posebnimi 
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številnim, ki delajo na tem področju, tako lokalno kot nacionalno. 
Kontakt organizacije: knjiznica@center-db.si
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Projekt Srednje lesarske šole iz Ško�e Loke, ki je nosil naslov Gradnja čolnov 
– ohranjanje stare obrti, je v kategoriji študenti oz. mladi diplomanti prejel 
zlato jabolko kakovosti. Projekt se je ukvarjal s staro obrtjo, ki v Sloveniji zamira, 
in sicer z gradnjo lesenih čolnov. 
Dva mlada delavca, ki sta se leto dni usposabljala na Finskem, prihajata iz regije, 
kjer je čolnarjenje tradicionalna dejavnost. Z znanjem in spretnostmi, 
pridobljenimi v projektu mobilnosti, bosta v Sloveniji začela s samostojno 
dejavnostjo in tako ne le izboljšala svojo zaposljivost in konkurenčnost na 
delovnem trgu, temveč prispevala tudi k ohranjanju kulturne dediščine. Na 
podlagi rezultatov projekta bo podana tudi pobuda za oblikovanje poklicnega 
standarda in pripravo izobraževalnega programa – graditelj plovil, ki ga v Sloveniji 
še ni.
Kontakt koordinatorke: irena.leban@guest.arnes.si  

Projekt z naslovom Bodimo primerljivi, ki ga je izvedla Višja strokovna šola 
za gostinstvo in turizem Maribor, je prejel srebrno jabolko kakovosti. Študenta 
sta se usposabljala v Italiji in na Irskem. 
Prvi študent, katerega želja je bila delati v hotelih najvišje kategorije, je delal v 
Italiji v družbi najbolj petičnih gostov in tako pridobival dragocene izkušnje ter 
si zagotovil odlično referenco. Drugi študent, ki se je usposabljal v mladinskem 
hotelu na Irskem in tam spoznaval celoten proces poslovanja, bo pridobljena 
znanja in spretnosti uporabil pri vodenju lastne turistične kmetije. S pomočjo 
projekta sta oba udeleženca pridobila nepozabne izkušnje, šola pa nadaljnje 
mednarodne stike – s tem je projekt dodatno prispeval k ugledu v regiji. 
Kontakt koordinatorke: tanja.lesnik-stuhec@vsgt-mb.si 

Projekt z naslovom Euroskills 2, ki ga je izvedla Univerza v Mariboru, je v 
kategoriji študenti/mladi delavci prejel bronasto jabolko kakovosti.
Mladi diplomanti in prvi iskalci zaposlitve, ki prihajajo iz različnih slovenskih 
krajev in z različnih strokovnih področij, so s praktičnim usposabljanjem v tujini 
pridobili znanja in veščine, ki jih potrebujejo za bodočo zaposlitev. Z bivanjem 
in delom v tujini so udeleženci pridobili širino v strokovnem in osebnostnem 
pogledu. Večmesečno usposabljanje v tujini je pripomoglo k bogatenju 
jezikovnega znanja in večji samozavesti, lažjemu navezovanju stikov in s tem 
širjenju meja delovanja in aktivnejšemu vključevanju na evropski trg dela. 
Kontakt koordinatorke: anita.kodba@uni-mb.si 

EVROPSKA LISTINA 
KAKOVOSTI V 
PROJEKTIH GRUNDTVIG
Ljudska univerza Velenje je prejela evropsko listino kakovosti za projekt The 
New Opportunity. Projekt je bil namenjen odraslim, ki so brez dokončane 
osnovne izobrazbe in kvalifikacij in običajno prihajajo iz manj privilegiranih 
okolij. 
V projektu je sodelovalo več kot štiristo udeležencev, sodelovanje med partnerji 
se je poglobilo v luči vzpostavitve učnega partnerstva, ki bo olajšalo prenos in 
izmenjavo idej, dobrih praks in njihovih prenov v širše okolje.  
Kontakt koordinatorke: brigita.kropusek-ranzinger@lu-velenje.si

Ljudska univerza Jesenice je osvojila evropsko listino kakovosti za projekt z 
naslovom Krepitev sposobnosti članov deprivilegiranih ciljnih skupin za 
uspešno delovanje v družbi. Glavni cilj projekta je bil usposobiti pripadnike 
ranljivih ciljnih skupin za uspešno delovanje v družbi, in sicer s pomočjo razvoja 
novih programov dela podpornih skupin. 
Projekt je omogočil izmenjavo izkušenj s partnerskimi evropskimi državami, ki 
delajo na tem področju. Razvitih je bilo dvanajst programov podpornih skupin. 
Ljudska univerza Jesenice je testno izvedla dva programa, in sicer enega na 
področju izdelave modnih dodatkov in drugega na področju kulturne dediščine. 
Kontakt organizacije: univerza.jesenice@siol.net
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Projekt Zavoda za gluhe in naglušne iz Ljubljane z 
naslovom Preko morja do gluhih je bil najboljši 
projekt v skupini mentorji/mentorji jezika.
Udeleženci mobilnosti so bili gluha učiteljica 
slovenskega znakovnega jezika na osnovni in srednji 
šoli, učiteljica slovenščine in družboslovja na srednji 
šoli ter eden izmed najboljših slovenskih tolmačev. Cilji 
projekta, ki je potekal v Veliki Britaniji, so bili povezati 
ustanovi, ki se ukvarjata z izobraževanjem gluhih, 
povezati oba znakovna jezika ter spoznavati nove 
metode učenja znakovnih jezikov. Ves čas izmenjave se 
je uporabljal slovenski znakovni jezik – na ta način je 
bilo gluhi udeleženki omogočeno enakopravno 
sodelovanje v projektu. 
Kontakt koordinatorke: ziva.peljhan@gmail.com 

Projekt Andragoškega Centra Slovenije z naslovom 
Participativno učenje v različnih poklicnih praksah 
je prejel srebrno jabolko kakovosti. Namen projekta je 
bila izmenjava mentorjev študijskih krožkov. 
Udeleženci, ki so prihajali iz različnih krajev Slovenije, 
so na Norveškem spoznavali skandinavski model, 
izmenjali spretnosti vodenja svetovalnega učenja na 
posameznih poklicnih področjih ter nadgradili svoje 
znanje. Partnerske organizacije so izkazale interes za 
nadaljnje projekte in sodelovanje na področju 
neformalnega izobraževanja. S pomočjo nove 
mednarodne izkušnje so udeleženci izboljšali kakovost 
svojega dela in povečali povezanost svojega dela z 
drugimi oblikami učenja. 
Kontakt koordinatorke: nevenka.bogataj@acs.si 

Projekt z naslovom Novi pristopi v fleksibilnem 
učenju za 3. tisočletje, ki ga je izvedla Knjižnica 
Otona Župančiča, je prejel bronasto jabolko kakovosti.
Dvanajst svetovalcev, informatorjev in vodij središč za 
samostojno učenje iz enajstih različnih organizacij se 
je udeležilo izmenjave v Veliki Britaniji. Udeleženci so 
pridobili veliko novega znanja, idej in izkušenj pri 
vodenju in organiziranju učnega centra, spoznali so 
angleški pristop ter primerjali metode dela. Poleg 
pridobljenih novih znanj in izkušenj so navezali številne 
nove stike za nadaljnje sodelovanje in projekte. 
Kontakt organizacije: info.koz@koz.si

EVROPSKA LISTINA 
KAKOVOSTI V 
PROJEKTIH ERASMUS

Univerza v Ljubljani je za projekt Erasmus mobilnost 2006 prejela evropsko 
listino kakovosti. S pomočjo projekta je Univerza povečala evropsko dimenzijo 
v izobraževalnem procesu.
Projekt je velikemu številu študentov in profesorjev omogočil mednarodno 
izkušnjo ter pridobivanje novih osebnih, študijskih in poklicnih izkušenj. Prav 
tako je pomagal pri implementaciji bolonjskega procesa in zavedanja o pomenu 
vseživljenjskega učenja, hkrati pa pomembno prispeval tudi k vzpostavitvi 
sistema priznavanja v tujini opravljenih študijskih obveznosti. Interes za tovrstno 
mobilnost in število udeležencev sta iz leta v leto naraščala, kar kaže na pozitivne 
učinke mednarodnega sodelovanja in mobilnosti. 
Kontakt koordinatorke: katja.cerjak@uni-lj.si

Jabolka kakovosti so se podelila v treh kategorijah, in sicer:

dijaki, 
študenti/mladi delavci in 
mentorji/mentorji jezika.
 
V okviru skupine evropskih držav, ki se je ukvarjala s kriteriji kakovosti v 
projektih mobilnosti, so bile izdelane naslednje ocenjevalne kategorije dobrega 
projekta: 
upravičenost projekta, 
rezultati projekta, 
vodenje projekta,
trajnost projekta.

Tretji podelitvi priznanj jabolko kakovosti se je pridružilo 
priznanje evropska listina kakovosti 

Leta 2004 se je sedem nacionalnih agencij povezalo v projektu European 
Quality Label – Evropska listina kakovosti. Namen je bil določiti skupne 
kategorije, po katerih bi ocenili kakovost decentraliziranih projektov akcij 
Comenius, Grundtvig in Erasmus v okviru programa Socrates. Nacionalni 
koordinatorji omenjenih akcij iz sodelujočih držav so se skupaj dogovorili za 
enotne kategorije in način celotnega razpisa in izbora projektov. Kategorije 
in način izvedbe so bili v vseh sodelujočih državah identični, zato ima listina 
naziv 'evropska'. Razpisi in izbori pa so potekali samostojno v vsaki državi. V 
letih 2005 in 2006 se je ideji pridružilo še več držav in leta 2007 so razpis in 
podelitev izvedli v že štirinajstih državah, med katerimi je bila tudi Slovenija. 

Ocenjevane kategorije: 

INOVATIVNOST: umeščenost v okolje, sama ideja projekta
REZULTATI IN KORISTI: neposredni rezultati in koristi ter tudi koristi za širšo 
okolico/družbo
KAKOVOST PROJEKTNEGA MENEDŽMENTA
OBSTOJNOST: ali so rezultati/koristi obstojni in prisotni tudi po zaključku 
projekta, se aktivnosti nadaljujejo, ali partnerji ohranjajo stike
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Najboljši projekt mobilnosti dijakov je bil projekt z naslovom FELIKS 3 (Počutite 
se enakopravno in izboljšajte svoje znanje in samopodobo) 
Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora. Zaradi projektov mobilnosti, 
ki so postali stalnica življenja in delovanja šole, je motivacija dijakov iz leta v leto 
večja.  
Udeleženci prihajajo iz socialnih okolij, ki jim ne omogočajo poti ali izletov čez 
mejo. Za njih je projekt mobilnosti edina in edinstvena priložnost za pot v svet, 
za spoznavanje sebe in sovrstnikov, za povečanje zaposljivosti, za sodelovanje, 
medsebojno poslušanje in prilagajanje. Dijaki so spoznavali mojstrovine 
italijanske kuhinje, se učili italijanskega jezika in na podlagi mednarodne izkušnje 
povečali možnosti za svojo zaposljivost. 
Kontakt koordinatorke: palpijava@siol.net 

Srebrno jabolko kakovosti je prejela Srednja šola za gostinstvo in turizem iz 
Celja za projekt z naslovom Odprta vrata Evrope. Skupina devetnajstih dijakov 
iz šestih slovenskih gostinskih šol je pridobivala nova poklicna in strokovna 
znanja v uglednih partnerskih organizacijah na Irskem in v Nemčiji. 
V treh tednih življenja in dela v tujini so dijaki pridobili izkušnje tudi glede 
timskega dela, se naučili prilagajanja in reševanja sporov, predvsem pa so s 
pomočjo certifikatov in priporočil izboljšali svojo zaposljivost doma in v tujini. 
Poleg bogatih strokovnih in osebnih znanj udeležencev je projekt prinesel šoli 
ugled v regiji, jo povezal s sorodnimi šolami ter omogočil nove stike s tujino za 
nadaljnje projekte. 
Kontakt koordinatorke: darja.stiherl@guest.arnes.si 

Projekt Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana z naslovom 
Razvoj procesnih sistemov za reševanje multidisciplinarnih nalog je prejel 
bronasto jabolko kakovosti. Dijaki so se seznanili z novo, drugačno kulturo, 
spoznavali deželo, odkrivali njene običaje, jezik in delovne navade, kasneje pa 
so tudi sami gostili tuje dijake. 
Del dijakov je na Finskem pridobival pomembne praktične mednarodne izkušnje 
s področja onesnaženosti okolja, izdelali so dva robota in organizirali tudi 
tekmovanje. Druga skupina dijakov je v Franciji spoznavala delo v podjetjih s 
področja računalništva in elektrotehnike. 
Kontakt koordinatorke: vida.vidmar@guest.arnes.si 

J A B O L K A 
K A K O V O S T I 

V PROJEKTIH 
MOBILNOSTI 2004
DIJAKI

Marja MEDVED

Koordinatorka programa
Leonardo da Vinci - projekti mobilnosti



V programih Evropske skupnosti na področju izobraževanja in usposabljanja – 

Socrates in Leonardo da Vinci – je bil velik poudarek na kakovosti projektov. 

Države, ki sodelujejo v projektih mobilnosti, so se tega zavedale in skušale 

izboljšati kakovost samih projektov in usposabljanj udeležencev. Številne države 

so se že pred leti odločile podeljevati nacionalna priznanja najbolj kakovostnim 

projektom mobilnosti. Slovenija se jim je pridružila leta 2005, ko smo skupaj z 

Ministrstvom za šolstvo in šport podelili prva priznanja kakovosti najboljšim 

projektom mobilnosti od leta 2000 do 2003. Leta 2006 smo nadaljevali s 

podeljevanjem jabolk kakovosti za projekte, ki so bili prijavljeni na razpis leta 

2004 (projekti mobilnosti namreč trajajo lahko do dve leti). Leta 2007 se je 

jabolkom kakovosti pridružila evropska listina kakovosti, ki dokazuje dodano 

vrednost decentraliziranih projektov v okviru programa Socrates. Na ta način 

se je Center RS za mobilnost počasi približal ideji o enotni nacionalni nagradi 

kakovosti za mobilnost oz. projekte. Z novim programom Vseživljenjsko učenje 

bo zaživela ideja o skupnih priznanjih jabolka kakovosti.

ZAKAJ   JABOLKA|

Jabolko je eden najmočnejših simbolov zdravja in zdravega 

življenja. Prepovedan sadež v rajskem vrtu predstavlja vir življenjske 

energije. V sebi skriva moč spoznanja in je zato še bolj vabljiv. 

Simbolizira elementarni objekt poželenja, predvsem v smislu 

odkrivanja novega sveta in védenja. Nekoč je bilo odkrivanje 

znanja o vsem absolutnem greh. Danes jabolko lahko služi kot 

simbol napredka, svobodne volje, ki nas žene v odkrivanje 

neznanega … Vsaka mobilnost je odkrivanje novega 

znanja, izkušenj, kulture, jezika – in v tem smislu 

je jabolko tudi simbol mobilnosti.

J A B O L K A 
KAKOVOSTI 
in EVROPSKA 

LISTINA 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

V letu 2009 bomo nadaljevali s 

podeljevanjem jabolk kakovosti in sicer 

za decentralizirane projekte v 

programu Vseživljenjsko učenje. Več 

informacij bo na voljo na spletni strani 

www.cmepius.si


