
CMEPIUS kot nacionalna agencija programa EU - Vseživljenjsko učenje je že v 
okviru prejšnje generacije programa Leonardo da Vinci pričel z izborom 
najboljših projektov mobilnosti in podeljevanjem priznanj kakovosti, ki smo 
jih poimenovali Jabolka kakovosti. V  letu 2007 se je priznanjem kakovosti v 
projektih mobilnosti  pridružila tudi podelitev Evropske listine kakovosti za 
najboljše decentralizirane projekte v okviru programa Socrates.  Odziv na 
tovrstne aktivnosti je zelo pozitiven, zato smo se na nacionalni agenciji 
odločili s shemo priznanj nadaljevati vendar v novi obliki. S prihodom nove 
generacije programov na področju izobraževanja in usposabljanja v letu 2007 
smo poenotili tudi priznanja kakovosti. V okviru programa EU - Vseživljenjsko 
učenje se bodo tako izmenično podeljevala priznanja za mobilnost in 
decentralizirane projekte in letos tako prvič podeljujemo jabolka kakovosti za 
projekte mobilnosti v okviru celotnega programa Vseživljenjsko učenje.

Jabolka kakovosti 2008 za najboljše projekte mobilnosti so podeljena v 
sledečih kategorijah:
 • Leonardo da Vinci projekti mobilnosti:
  dijaki
  študenti/mladi delavci
  mentorji/mentorji jezika
 • Erasmus mobilnost posameznikov
 • Comenius stalno strokovno spopolnjevanje
 • Comenius asistenti
 • Grundtvig stalno strokovno spopolnjevanje
 • Študijski obiski
Nacionalna agencija na podlagi projektne dokumentacije predlaga najboljše 
projekte v ocenjevanje. Neodvisni zunanji ocenjevalci predlagane prijave 
ocenijo in naredijo izbor najboljših glede na štiri kriterije kakovosti, določene 
v okviru evropske delovne skupine za kakovost v mobilnosti, in sicer:
 • upravičenost projekta, 
 • rezultati projekta,
 • vodenje projekta in 
 • trajnost projekta.

Najboljših pet projektov v vsaki izmed kategorij mobilnosti je predstavljenih v 
tokratni publikaciji, bolj podrobno pa je opisan le zmagovalni projekt oz. 
mobilnost. Nagrajene mobilnosti vsaka na svoj način odražajo glavne 
prioritete programa Vseživljenjsko učenje in sicer izboljšanje kakovosti 
izobraževanja in usposabljanja posameznikov, spodbujanje ustvarjalnosti in 
inovativnosti v sistemih izobraževanja, podpora privlačnosti poklicnega 
izobraževanja ter izboljšanje same mobilnosti državljanov Evropske unije. 
Učinki mobilnosti, nagrajenimi z zlatim jabolkom segajo preko samih 
udeležencev, prinašajo trajne pozitivne rezultate tudi za organizacije iz katerih 
udeleženci prihajajo, za lokalno in regionalno okolje v katerem delujejo ali 
bodo delovali in na ta način pomembno prispevajo tudi h krepitvi socialnega 
partnerstva in trajnostnega razvoja tako regije kot celotne Slovenije. 
Prihodnje leto bomo podeljevali jabolka kakovosti za decentralizirane 
projekte v okviru programa Vseživljenjsko učenje in na ta način nadaljevali pot 
kakovosti, ki ima osrednje mesto v mednarodnih projektih in mobilnosti. 
Jabolko, kot simbol napredka, odkrivanja neznanega, novega sveta in 
vedenja, ki je rdeča nit tako mobilnosti posameznikov kot mednarodnih 
projektov, ohranjamo kot ime za naša nacionalna priznanja kakovosti.
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Vlasta Prevolšek iz Osnovne šole Frana Kranjca Celje se je v okviru akcije 
Comenius stalno strokovno spopolnjevanje udeležila enotedenskega 
seminarja COMP@CTIVE III v Španiji.
Namen seminarja je bil udeležence seznaniti z informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo in spletnimi aplikacijami  in le-te uporabiti v 
šolski praksi in pri mednarodnih šolskih projektih. Poleg pridobljenega IKT 
znanja je spopolnjevanje udeleženki omogočilo izmenjavo in 
primerjavo izkušenj z ostalimi tujimi kolegi, ki so prišli iz kar 13 
držav. Udeleženka je izboljšala svoje usposobljenosti na 
področju rabe informacijske- komunikacijske tehnologije, 
ki jo je nadgradila in izpopolnila z novimi znanji in 
spretnostmi tako pri učenju kot pri poučevanju. Tako 
pridobljeno znanje je udeleženki pomagalo razviti 
mnogo idej za uporabo IKT pri vseh predmetih pri 
pouku ter posameznih segmentih bodisi za delo z 
učenci in komunikacijo s starši bodisi pri delu s 
svojimi strokovnimi  sodelavci.
Skupaj z nekaterimi udeleženci seminarja je 
sooblikovala  idejni načrt  za skupni projekt z 
naslovom »Planet Europe«, v katerem želijo 
preko rabe IKT omogočiti učencem navezovanje 
stikov z vrstniki EU, spoznavanje kulturnih in 
geografskih značilnosti  dežel, udeleženk v 
projektu  in poglabljanje znanja angleščine.
Pridobljene izkušenje  ter izboljšanje znanja 
angleščine so udeleženki omogočili, da je na svoji 
šoli izvedla e-delavnico ob mednarodnem 
projektnem srečanju Comenius šolskega partnerstva 
»Enjoy Your Life. Eat properly«. 
S pomočjo na novo pridobljenih kontakotv pa nameravjo 
razširiti tudi že obsotječi projekt »Drevo=življenje«, ki ga 
šola izvaja že tretje leto.
Vsebine in cilje seminarja je udeleženka predstavila tudi 
sodelavcem ter objavila dva članka o strokovnem spopolnjevanju 
v lokalnem časopisu Novi Tednik in na spletni strani šole. 
Rabo IKT v šolski praksi je predstavila tudi študentom Pedagoške 
fakultete, ki so opravljali pedagoško prakso na naši šoli.  
Informacijsko in komunikacijsko tehnologijo želi še bolj načrtno in 
sistematično integrirati  v šolski vsakdan  in jo  oplemenititi  s povsem 
konkretnimi nalogami.
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Mag. Barbara Debeljak Rus, pomočnica ravnateljice Gimnazije Jesenice se je 

udeležila študijskega obiska z naslovom Finnish experience in education na 

Finskem. 

Prva prepoznavna sprememba, ki jo je prinesla udeležba na študijskem 

obisku se je pokazala v oplemenitenju dela na delovnem mestu pomočnice 

ravnateljice, udeleženka je začela velik poudarek dajati tudi samoevalvaciji. 

Pridobila je strokovne in kritične prijatelje na vodilnih delovnih mestih v 13 

različnih državah, s katerimi se lahko posvetuje in izmenja izkušnje.

Pridobljeno znanje je predstavila svojim sodelvcem, o študijskem obisku sta 

bila obveščena občina Jesenice in Turistični informacijski center Jesenice, na 

regionalni in nacionalni ravni so bili s prispevkom o študijskem obisku v 

Šolskih razgledih seznanjeni tudi ostali zaposleni v vzgoji in izobraževanju. 

Možnost predstavitve študijskega obiska so imeli tudi koordinatorji 

projektnih timov za evropske oddelke iz 16 različnih gimnazij po Sloveniji. Na 

nacionalni ravni je udeleženka poznavanje finskega nacionalnega kurikuluma 

uporabila tudi pri pisanju recenzije posodobljenega učnega načrta za 

psihologijo.   

Pridobljeno znanje je udeleženka v največji možni meri razširila in vključila v 

redno delo pri organizaciji študijskega obiska na Gimnaziji Jesenice z 

naslovom Quality in school management and learning process, ki se ga je 

udeležilo 13 udeležencev iz 11 različnih držav. Pri organizaciji le-tega ji je bila 

lastna izkušnja udeležbe na študijskem obisku v neprecenljivo pomoč.

Ostali nominiranci:

Jabolko kakovosti na 

področju mobilnosti za 

praktično usposabljanje 

v sektorkemu programu 

ERASMUS

ŠTUDIJSKI 
OBISKI

Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor za leto 2007 prejme Jabolko 

kakovosti na področju mobilnosti študentov za praktično usposabljanje. Že od 

svoje ustanovitve leta 1998 deluje kot šola z mednarodnimi referencami, ki 

svoj študijski program bogati z nenehnim mednarodnim povezovanjem in 

sodelovanjem na področju gostinsko-turistične stroke iz tujine. Vpetost v 

predhodne mednarodne projekte in članstvo v mednarodnih strokovnih 

združenjih se je pokazalo kot odlično izhodišče za delovanje v programu 

Erasmus na področju mobilnosti študentov za praktično usposabljanje. Njihov 

cilj je študente čim bolje usposobiti za trg dela ter jim ponuditi dodatna znanja 

in izkušnje, ki jih ponujajo države članice Evropske unije. V letu 2007 so na 

področju mobilnosti študentov za praktično usposabljanje dosegli velik uspeh.  

Kontakt koordinatorke: natasa.artic@vsgt-mb.si 

V tej kategoriji so se za Jabolko kakovosti potegovale tudi naslednje institucije:

 • Univerza v Ljubljani

 • Univerza v Mariboru

 • Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola

 • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

 • Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola

(Navedene so po vrstnem redu glede na dosežene ocene)
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Comenius asistentka Hana Stijepić je s svojim pedagoškim delom pustila velik 

pečat na College Notre Dame de l`Assomtion v Franciji. 

Z veliko mero samoiniciativnosti, kreativnosti in motiviranosti je sodelovala pri 

evropskem projektu Young and working in EU, v katerega so bili poleg 

francoskih otrok vključeni še nemški, poljski in romunski. Bila je organizatorka 

novonastalega časopisa, in ker veliko otrok ni poznalo osnov novinarstva, jih je 

podučila tudi o tem. Hana je ugotovila, da obstaja velika težava pri motivaciji 

učencev za učenje tujih jezikov. Ravno zato je v svoje jezikovno delo 

vključevala motivacijske tehnike, npr. igro vlog — simulacijo novinarskih 

konferenc, dialoge med znanimi osebnostmi ali literarnimi junaki ter dogodke 

iz vsakdanjega življenja. Trdi, da mora biti učenje tujega jezika čim bolj 

zabavno in povezano z vsakdanjimi situacijami. 

Hana pa je velik uspeh dosegla tudi pri prepoznavanju Slovenije, saj je otroke 

na zabaven način naučila osnov slovenščine, jim predvajala slovenske pravljice 

in predstavila Slovenijo kot državo. V slovenskem klubu, ki ga je organizirala, pa 

jim je prek slovenskih filmov, domače glasbe in osebnih pripovedovanj 

prikazala tudi slovenski način življenja. 

Biti Comenius asistentka je bila za Hano življenjska izkušnja, ker je z vsemi 

svojimi prispevki obogatila sebe, otroke, ki jih je poučevala, učitelje, s katerimi 

je bila v stiku, ter šolo, kjer njeno delo ne bo nikoli tonilo v pozabo.

Ostali nominiranci:

Stalno strokovno spopolnjevanje v okviru programa Grundtvig, ki je po 
mnenju zunanjih neodvisnih ocenjevalcev najbolj kakovostno, je udeležba 
Janje Rebolj iz Mestnega muzeja Ljubljana na delavnici na temo: 

Prostovoljstvo na področju kulturne dediščine in v 

muzejih: promocija aktivnega državljanstva v Italiji.

 

Petdnevna delavnica Prostovoljstvo na področju kulturne dediščine in v 
muzejih: promocija aktivnega državljanstva je potekala v Bertinoru, Italija. 

Udeleženka že nekaj let testira različne ciljne skupine kot vir potencialnih 

prostovoljcev za delo v muzeju ter področja dela, ki bi bila primerna za 

prostovoljce. Razpisani program je bil za udeleženko kot naročen, saj je lahko 

na enem mestu prišla do niza različnih izkušenj in modelov, hkrati pa je imela 

priložnost povprašati stanovske kolege, ki so že imeli tovrstne izkušnje, o vseh 

nastalih vprašanjih.

Delo je potekalo v manjših skupinah, in sicer v petih sklopih, ki so se dotikali 

prostovoljstva tako rekoč z vseh možnih perspektiv. Delavnica se je zaključila z 

ekskurzijo, na kateri so udeleženci spoznali dva primera zelo uspešnih 

projektov prostovoljstva. Srečali so se tako s sodelavci kot s prostovoljci, ki so 

sodelovali pri projektu. Prispevki in zaključki so bili po delavnici predstavljeni 

na spletni strani organizatorja, kjer se lahko mnenja in izkušnje udeležencev 

izmenjujejo tudi na spletnem forumu.

Ostala nominirana stalna strokovna spopolnjevanja v okviru programa 

Grundtvig so bila še:

COMENIUS 
asistentka 
HANA STIJEPIĆ

Dražava gostiteljica

tina.bertoncelj@gmail.com

ziva.soba@gmail.com

rtatjana@hotmail.com

biba_g@yahoo.com

Španija

Velika Britanija

Francija

ŠvedskaBiljana Guša

Tatjana Rajšp

Tina Bertoncelj

Asistentka

Živa Soba

Kontakt

Dražava 

OŠ Heroja Janeza

OŠ Poldeta Stražišarja, Jesenice

Zavod za gluhe in naglušne, 
Ljubljana

II OŠ Celje

Finska

Irska

Švedska

LatvijaIgor Topole

Sonja Jozelj

Udeleženka

Alen Kofol

Živa Peljhan

Institucija

The Education System in Finland

The development of special needs 
education in the Irish educational system

Education of the deaf and hard 
of hearing

The inclusion of children with special 
needs in mainstream education in Latvia: 
experience, problems and their solutions

Naslov

Dražava

Train-the-Trainers course 2007 
(Rural Tourism International — 
Training Network)

Competence 50+, Age as an 
opportunity, A European 
Conference on Age Management

NAMAL training course

Teach — Teaching European 
Active Citizenship

Španija

Nizozemska

Finska

Švedska

Alenka Blazinšek

Katja Bizjak

Mojca Krivec
Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Ekonomski inštitut Maribor, d.o.o.

Peskovnik

Društvo mladinski ceh

Udeleženec 
spopolnjevanja

Organizacija 
udeleženca

Naslov 
spopolnjevanja

Nataša Fras Haslinger

Nacionalna nagrada 
JABOLKA KAKOVOSTI 
— projekti 

GRUNDTVIG 
stalno strokovno spopolnjevanje 

experience, problems and their solutions
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Mag. Barbara Debeljak Rus, pomočnica ravnateljice Gimnazije Jesenice se je 

udeležila študijskega obiska z naslovom Finnish experience in education na 

Finskem. 

Prva prepoznavna sprememba, ki jo je prinesla udeležba na študijskem 

obisku se je pokazala v oplemenitenju dela na delovnem mestu pomočnice 

ravnateljice, udeleženka je začela velik poudarek dajati tudi samoevalvaciji. 

Pridobila je strokovne in kritične prijatelje na vodilnih delovnih mestih v 13 

različnih državah, s katerimi se lahko posvetuje in izmenja izkušnje.

Pridobljeno znanje je predstavila svojim sodelvcem, o študijskem obisku sta 

bila obveščena občina Jesenice in Turistični informacijski center Jesenice, na 

regionalni in nacionalni ravni so bili s prispevkom o študijskem obisku v 

Šolskih razgledih seznanjeni tudi ostali zaposleni v vzgoji in izobraževanju. 

Možnost predstavitve študijskega obiska so imeli tudi koordinatorji 

projektnih timov za evropske oddelke iz 16 različnih gimnazij po Sloveniji. Na 

nacionalni ravni je udeleženka poznavanje finskega nacionalnega kurikuluma 

uporabila tudi pri pisanju recenzije posodobljenega učnega načrta za 

psihologijo.   

Pridobljeno znanje je udeleženka v največji možni meri razširila in vključila v 

redno delo pri organizaciji študijskega obiska na Gimnaziji Jesenice z 

naslovom Quality in school management and learning process, ki se ga je 

udeležilo 13 udeležencev iz 11 različnih držav. Pri organizaciji le-tega ji je bila 

lastna izkušnja udeležbe na študijskem obisku v neprecenljivo pomoč.

Ostali nominiranci:

Jabolko kakovosti na 

področju mobilnosti za 

praktično usposabljanje 

v sektorkemu programu 

ERASMUS

ŠTUDIJSKI 
OBISKI

Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor za leto 2007 prejme Jabolko 

kakovosti na področju mobilnosti študentov za praktično usposabljanje. Že od 

svoje ustanovitve leta 1998 deluje kot šola z mednarodnimi referencami, ki 

svoj študijski program bogati z nenehnim mednarodnim povezovanjem in 

sodelovanjem na področju gostinsko-turistične stroke iz tujine. Vpetost v 

predhodne mednarodne projekte in članstvo v mednarodnih strokovnih 

združenjih se je pokazalo kot odlično izhodišče za delovanje v programu 

Erasmus na področju mobilnosti študentov za praktično usposabljanje. Njihov 

cilj je študente čim bolje usposobiti za trg dela ter jim ponuditi dodatna znanja 

in izkušnje, ki jih ponujajo države članice Evropske unije. V letu 2007 so na 

področju mobilnosti študentov za praktično usposabljanje dosegli velik uspeh.  

Kontakt koordinatorke: natasa.artic@vsgt-mb.si 

V tej kategoriji so se za Jabolko kakovosti potegovale tudi naslednje institucije:

 • Univerza v Ljubljani

 • Univerza v Mariboru

 • Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola

 • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

 • Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola

(Navedene so po vrstnem redu glede na dosežene ocene)
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Comenius asistentka Hana Stijepić je s svojim pedagoškim delom pustila velik 

pečat na College Notre Dame de l`Assomtion v Franciji. 

Z veliko mero samoiniciativnosti, kreativnosti in motiviranosti je sodelovala pri 

evropskem projektu Young and working in EU, v katerega so bili poleg 

francoskih otrok vključeni še nemški, poljski in romunski. Bila je organizatorka 

novonastalega časopisa, in ker veliko otrok ni poznalo osnov novinarstva, jih je 

podučila tudi o tem. Hana je ugotovila, da obstaja velika težava pri motivaciji 

učencev za učenje tujih jezikov. Ravno zato je v svoje jezikovno delo 

vključevala motivacijske tehnike, npr. igro vlog — simulacijo novinarskih 

konferenc, dialoge med znanimi osebnostmi ali literarnimi junaki ter dogodke 

iz vsakdanjega življenja. Trdi, da mora biti učenje tujega jezika čim bolj 

zabavno in povezano z vsakdanjimi situacijami. 

Hana pa je velik uspeh dosegla tudi pri prepoznavanju Slovenije, saj je otroke 

na zabaven način naučila osnov slovenščine, jim predvajala slovenske pravljice 

in predstavila Slovenijo kot državo. V slovenskem klubu, ki ga je organizirala, pa 

jim je prek slovenskih filmov, domače glasbe in osebnih pripovedovanj 

prikazala tudi slovenski način življenja. 

Biti Comenius asistentka je bila za Hano življenjska izkušnja, ker je z vsemi 

svojimi prispevki obogatila sebe, otroke, ki jih je poučevala, učitelje, s katerimi 

je bila v stiku, ter šolo, kjer njeno delo ne bo nikoli tonilo v pozabo.

Ostali nominiranci:

Stalno strokovno spopolnjevanje v okviru programa Grundtvig, ki je po 
mnenju zunanjih neodvisnih ocenjevalcev najbolj kakovostno, je udeležba 
Janje Rebolj iz Mestnega muzeja Ljubljana na delavnici na temo: 

Prostovoljstvo na področju kulturne dediščine in v 

muzejih: promocija aktivnega državljanstva v Italiji.

 

Petdnevna delavnica Prostovoljstvo na področju kulturne dediščine in v 
muzejih: promocija aktivnega državljanstva je potekala v Bertinoru, Italija. 

Udeleženka že nekaj let testira različne ciljne skupine kot vir potencialnih 

prostovoljcev za delo v muzeju ter področja dela, ki bi bila primerna za 

prostovoljce. Razpisani program je bil za udeleženko kot naročen, saj je lahko 

na enem mestu prišla do niza različnih izkušenj in modelov, hkrati pa je imela 

priložnost povprašati stanovske kolege, ki so že imeli tovrstne izkušnje, o vseh 

nastalih vprašanjih.

Delo je potekalo v manjših skupinah, in sicer v petih sklopih, ki so se dotikali 

prostovoljstva tako rekoč z vseh možnih perspektiv. Delavnica se je zaključila z 

ekskurzijo, na kateri so udeleženci spoznali dva primera zelo uspešnih 

projektov prostovoljstva. Srečali so se tako s sodelavci kot s prostovoljci, ki so 

sodelovali pri projektu. Prispevki in zaključki so bili po delavnici predstavljeni 

na spletni strani organizatorja, kjer se lahko mnenja in izkušnje udeležencev 

izmenjujejo tudi na spletnem forumu.

Ostala nominirana stalna strokovna spopolnjevanja v okviru programa 

Grundtvig so bila še:

COMENIUS 
asistentka 
HANA STIJEPIĆ

Dražava gostiteljica

tina.bertoncelj@gmail.com

ziva.soba@gmail.com

rtatjana@hotmail.com

biba_g@yahoo.com

Španija

Velika Britanija

Francija

ŠvedskaBiljana Guša

Tatjana Rajšp

Tina Bertoncelj

Asistentka

Živa Soba

Kontakt

Dražava 

OŠ Heroja Janeza

OŠ Poldeta Stražišarja, Jesenice

Zavod za gluhe in naglušne, 
Ljubljana

II OŠ Celje

Finska

Irska

Švedska

LatvijaIgor Topole

Sonja Jozelj

Udeleženka

Alen Kofol

Živa Peljhan

Institucija

The Education System in Finland

The development of special needs 
education in the Irish educational system

Education of the deaf and hard 
of hearing

The inclusion of children with special 
needs in mainstream education in Latvia: 
experience, problems and their solutions

Naslov

Dražava

Train-the-Trainers course 2007 
(Rural Tourism International — 
Training Network)

Competence 50+, Age as an 
opportunity, A European 
Conference on Age Management

NAMAL training course

Teach — Teaching European 
Active Citizenship

Španija

Nizozemska

Finska

Švedska

Alenka Blazinšek

Katja Bizjak

Mojca Krivec
Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Ekonomski inštitut Maribor, d.o.o.

Peskovnik

Društvo mladinski ceh

Udeleženec 
spopolnjevanja

Organizacija 
udeleženca

Naslov 
spopolnjevanja

Nataša Fras Haslinger

Nacionalna nagrada 
JABOLKA KAKOVOSTI 
— projekti 

GRUNDTVIG 
stalno strokovno spopolnjevanje 

experience, problems and their solutions
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v projektih mobilnosti
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Projekt z naslovom Usposabljanje nosilcev Centrov 
vseživljenjskega učenja, ki ga je za dvaindvajset 

udeležencev pripravila in izvedla Ljudska univerza 

Jesenice, je v kategoriji mentorji najboljši projekt 

razpisnega leta 2006. Udeleženci, ki prihajajo iz različnih 

slovenskih Centrov vseživljenjskega učenja, so v 

partnerski organizaciji v Avstriji pridobili celoten 

vpogled v koncept učeče se regije, v povezovanje in 

priznavanje formalnega in neformalnega učenja, 

spoznali so sodelovanje z industrijo, razvoj partnerskih 

mrež in dobili vpogled v samo delovanje in organizacijo 

tovrstnega centra. Vsi udeleženci bodo nova znanja, 

izkušnje in mednarodne stike uporabili pri svojem 

nadaljnjem delu v Centru vseživljenjskega učenja, iz 

katerega prihajajo.  Projekt je imel pozitiven učinek ne 

le na same udeležence, ampak je prispeval tudi k 

povezanosti organizacij nosilk tovrstnih centrov pri nas, 

in sicer pri načrtovanju, razvoju in izvedbi skupnih 

aktivnosti in nenazadnje tudi mednarodnih projektov. 

Projekt mobilnosti je predstavljal tudi promocijo razvoja 

vseživljenjskega učenja v slovenskih regijah.

Koordinatorka projekta: mag. Maja Radinovič Hajdič, 

maja.radinovic@siol.net 

Ostali nominiranci: 
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Art terapije in programi za 
osebe s posebnimi potrebami 

Vidimo se na vrhu

Naslov projekta Koordinator Kontakt

info@vitra.si 

agata.trojar@sava.si

breda.kroflic@guest.arnes.si

samo.kramer@sc-sg.net

Bojan Žnidaršič

Agata Trojar

dr. Breda Kroflič

Samo Kramer

Usposabljanje menedžerjev 
človeških virov in mentorjev 
tehnično-tehnoloških znanj 
Poslovne skupine Sava  

ŠKIS

Šolski center Slovenj 
Gradec, Višja strokovna šola

Univerza v  Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta 

VITRA Center za 
uravnotežen razvoj 
Cerknica 

Nosilec projekta

Sava d.d.

Ciljna skupina 
/ kategorija

mentorji/
mentorji jezika

mentorji/
mentorji jezika

mentorji/
mentorji jezika

mentorji/
mentorji jezika
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{TUDENTI \ 
MLADI DELAVCI

V kategoriji študenti/mladi delavci je jabolko kakovosti prejel projekt 

Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani z naslovom Evropska komponenta 
praktičnega usposabljanja za študente ekonomske fakultete prek 
mednarodnih namestitev 2006. Projekt je osmim študentom fakultete 

omogočil večmesečno praktično usposabljanje v različnih evropskih državah. 

Praksa, ki so jo udeleženci opravili namesto doma v tujini, jim je poleg novih 

poklicnih in strokovnih znanj prinesla številne pozitivne rezultate in učinke: 

študenti so postali bolj samozavestni, izboljšali so svoje komunikacijske 

spretnosti, spoznali različna kulturna, delovna in življenjska okolja. Vsa ta 

osebna in strokovna znanja jim bodo v veliko pomoč pri iskanju zaposlitve in 

povečanju konkurenčnosti na trgu delovne sile. Fakulteta s pomočjo projektov 

mobilnosti prispeva h kakovosti svojih študentov, izboljšuje svoje programe in 

sodelovanje z gospodarstvom, ki je nujno potrebno za dober projekt 

praktičnega usposabljanja študentov.   

Koordinatorka projekta: Jana Pucelj, jana.pucelj@ef.uni-lj.si 

Ostali nominiranci:

DIJAKI
Kmetijska šola Grm Novo mesto 

je leta 2006 pripravila projekt 

za svoje dijake, katerega naslov je bil 

Pridobiti praktične poklicne izkušnje na 
področju predelave mleka in mesa v s k l a d u z 
evropskimi normami. Sedemnajst dijakov je ob spremstvu dveh učiteljev 

prvič potovalo v tujino, se srečalo s francoskimi vrstniki ter spoznavalo 

njihov izobraževalni sistem, življenje in delo. V treh tednih so slovenski 

dijaki pridobili nepozabne osebne izkušnje, postali so bolj komunikativni, 

odprti, samozavestni ter hkrati izboljšali svoja strokovna znanja. Udeleženci, 

ki večinoma prihajajo iz ruralnega okolja, bodo svoja spoznanja lahko 

prenašali v svoje okolje, na svoja delovna mesta na kmetijah in v malih 

podjetjih. Mobilnost je prinesla veliko pozitivnih rezultatov ne le dijakom, 

temveč tudi šoli, ki v prihodnje načrtuje pripravo izobraževalnega modula 

predelava mleka in predelava mesa. S tem bi posredno pripomogli tudi k 

ustvarjanju novih delovnih mest na podeželju. Učinek tovrstnega projekta 

in njegova dodana vrednost bosta tako občutena ne le pri dijakih in šoli, 

temveč tudi v regiji, v njenem delovanju in razvoju. 

Koordinatorka projekta, ki je prejel jabolko kakovosti v kategoriji dijaki, je 

Jožica Cerovšek, jozica.cerovsek@guest.arnes.si 

Ostali nominiranci:
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Evropske dimenzije poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja 

Oblikovalci in mizarji 
ustvarjajo skupaj 

Naslov projekta Koordinator Kontakt

sasatina@hotmail.com

jitka.titovsek@guest.arnes.si

vandat@usa.net

irena.leban@guest.arnes.si

Tina Brodnjak

Jitka Titovšek

Vanda Trdan

Irena Leban

4 zvezdice

Spletna trgovina v 
elektronskem poslovanju 

Srednja lesarska šola 
Škofja Loka 

Srednja šola za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo 

Srednja šola Sl. Bistrica

Nosilec projekta

Srednja šola Zagorje 

Ciljna skupina 
/ kategorija

dijaki

dijaki

dijaki

dijaki

Pridobivanje spretnosti in izkušenj s 
strokovno prakso in usposabljanjem 
v Evropi za študente - 3 

Znanje-bolj kot ga 
delimo, več ga imamo

Naslov projekta Koordinator Kontakt

darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si

tjasa.ogrizek@guest.arnes.si

leonardo@uni-mb.si

mateja.obrez@siol.net

dr. Darja Zaviršek

Tjaša Ogrizek

Anita Kodba

Mateja Obrez

Eno drevo še ni gozd

Prilagajanje evropskemu sistemu 
izobraževanja: mednarodni 
doktorski študij socialnega dela  

Poslovno komercialna šola 
Celje, Višja strokovna šola 

Univerza v Mariboru

Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za socialno delo 

Nosilec projekta

Vrtnarska šola Celje, 
Višja strokovna šola

Ciljna skupina 
/ kategorija

študenti / 
mladi delavci

študenti / 
mladi delavci

študenti / 
mladi delavci

študenti / 
mladi delavci
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{TUDENTI \ 
MLADI DELAVCI

V kategoriji študenti/mladi delavci je jabolko kakovosti prejel projekt 

Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani z naslovom Evropska komponenta 
praktičnega usposabljanja za študente ekonomske fakultete prek 
mednarodnih namestitev 2006. Projekt je osmim študentom fakultete 

omogočil večmesečno praktično usposabljanje v različnih evropskih državah. 

Praksa, ki so jo udeleženci opravili namesto doma v tujini, jim je poleg novih 

poklicnih in strokovnih znanj prinesla številne pozitivne rezultate in učinke: 

študenti so postali bolj samozavestni, izboljšali so svoje komunikacijske 

spretnosti, spoznali različna kulturna, delovna in življenjska okolja. Vsa ta 

osebna in strokovna znanja jim bodo v veliko pomoč pri iskanju zaposlitve in 

povečanju konkurenčnosti na trgu delovne sile. Fakulteta s pomočjo projektov 

mobilnosti prispeva h kakovosti svojih študentov, izboljšuje svoje programe in 

sodelovanje z gospodarstvom, ki je nujno potrebno za dober projekt 

praktičnega usposabljanja študentov.   

Koordinatorka projekta: Jana Pucelj, jana.pucelj@ef.uni-lj.si 

Ostali nominiranci:

DIJAKI
Kmetijska šola Grm Novo mesto 

je leta 2006 pripravila projekt 

za svoje dijake, katerega naslov je bil 

Pridobiti praktične poklicne izkušnje na 
področju predelave mleka in mesa v s k l a d u z 
evropskimi normami. Sedemnajst dijakov je ob spremstvu dveh učiteljev 

prvič potovalo v tujino, se srečalo s francoskimi vrstniki ter spoznavalo 

njihov izobraževalni sistem, življenje in delo. V treh tednih so slovenski 

dijaki pridobili nepozabne osebne izkušnje, postali so bolj komunikativni, 

odprti, samozavestni ter hkrati izboljšali svoja strokovna znanja. Udeleženci, 

ki večinoma prihajajo iz ruralnega okolja, bodo svoja spoznanja lahko 

prenašali v svoje okolje, na svoja delovna mesta na kmetijah in v malih 

podjetjih. Mobilnost je prinesla veliko pozitivnih rezultatov ne le dijakom, 

temveč tudi šoli, ki v prihodnje načrtuje pripravo izobraževalnega modula 

predelava mleka in predelava mesa. S tem bi posredno pripomogli tudi k 

ustvarjanju novih delovnih mest na podeželju. Učinek tovrstnega projekta 

in njegova dodana vrednost bosta tako občutena ne le pri dijakih in šoli, 

temveč tudi v regiji, v njenem delovanju in razvoju. 

Koordinatorka projekta, ki je prejel jabolko kakovosti v kategoriji dijaki, je 

Jožica Cerovšek, jozica.cerovsek@guest.arnes.si 

Ostali nominiranci:
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Evropske dimenzije poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja 

Oblikovalci in mizarji 
ustvarjajo skupaj 

Naslov projekta Koordinator Kontakt

sasatina@hotmail.com

jitka.titovsek@guest.arnes.si

vandat@usa.net

irena.leban@guest.arnes.si

Tina Brodnjak

Jitka Titovšek

Vanda Trdan

Irena Leban

4 zvezdice

Spletna trgovina v 
elektronskem poslovanju 

Srednja lesarska šola 
Škofja Loka 

Srednja šola za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo 

Srednja šola Sl. Bistrica

Nosilec projekta

Srednja šola Zagorje 

Ciljna skupina 
/ kategorija

dijaki

dijaki

dijaki

dijaki

Pridobivanje spretnosti in izkušenj s 
strokovno prakso in usposabljanjem 
v Evropi za študente - 3 

Znanje-bolj kot ga 
delimo, več ga imamo

Naslov projekta Koordinator Kontakt

darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si

tjasa.ogrizek@guest.arnes.si

leonardo@uni-mb.si

mateja.obrez@siol.net

dr. Darja Zaviršek

Tjaša Ogrizek

Anita Kodba

Mateja Obrez

Eno drevo še ni gozd

Prilagajanje evropskemu sistemu 
izobraževanja: mednarodni 
doktorski študij socialnega dela  

Poslovno komercialna šola 
Celje, Višja strokovna šola 

Univerza v Mariboru

Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za socialno delo 

Nosilec projekta

Vrtnarska šola Celje, 
Višja strokovna šola

Ciljna skupina 
/ kategorija

študenti / 
mladi delavci

študenti / 
mladi delavci

študenti / 
mladi delavci

študenti / 
mladi delavci
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v projektih mobilnosti

LEONARDO 
DA VINCI
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Projekt z naslovom Usposabljanje nosilcev Centrov 
vseživljenjskega učenja, ki ga je za dvaindvajset 

udeležencev pripravila in izvedla Ljudska univerza 

Jesenice, je v kategoriji mentorji najboljši projekt 

razpisnega leta 2006. Udeleženci, ki prihajajo iz različnih 

slovenskih Centrov vseživljenjskega učenja, so v 

partnerski organizaciji v Avstriji pridobili celoten 

vpogled v koncept učeče se regije, v povezovanje in 

priznavanje formalnega in neformalnega učenja, 

spoznali so sodelovanje z industrijo, razvoj partnerskih 

mrež in dobili vpogled v samo delovanje in organizacijo 

tovrstnega centra. Vsi udeleženci bodo nova znanja, 

izkušnje in mednarodne stike uporabili pri svojem 

nadaljnjem delu v Centru vseživljenjskega učenja, iz 

katerega prihajajo.  Projekt je imel pozitiven učinek ne 

le na same udeležence, ampak je prispeval tudi k 

povezanosti organizacij nosilk tovrstnih centrov pri nas, 

in sicer pri načrtovanju, razvoju in izvedbi skupnih 

aktivnosti in nenazadnje tudi mednarodnih projektov. 

Projekt mobilnosti je predstavljal tudi promocijo razvoja 

vseživljenjskega učenja v slovenskih regijah.

Koordinatorka projekta: mag. Maja Radinovič Hajdič, 

maja.radinovic@siol.net 

Ostali nominiranci: 
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Art terapije in programi za 
osebe s posebnimi potrebami 

Vidimo se na vrhu

Naslov projekta Koordinator Kontakt

info@vitra.si 

agata.trojar@sava.si

breda.kroflic@guest.arnes.si

samo.kramer@sc-sg.net

Bojan Žnidaršič

Agata Trojar

dr. Breda Kroflič

Samo Kramer

Usposabljanje menedžerjev 
človeških virov in mentorjev 
tehnično-tehnoloških znanj 
Poslovne skupine Sava  

ŠKIS

Šolski center Slovenj 
Gradec, Višja strokovna šola

Univerza v  Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta 

VITRA Center za 
uravnotežen razvoj 
Cerknica 

Nosilec projekta

Sava d.d.

Ciljna skupina 
/ kategorija

mentorji/
mentorji jezika

mentorji/
mentorji jezika

mentorji/
mentorji jezika

mentorji/
mentorji jezika
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Mag. Barbara Debeljak Rus, pomočnica ravnateljice Gimnazije Jesenice se je 

udeležila študijskega obiska z naslovom Finnish experience in education na 

Finskem. 

Prva prepoznavna sprememba, ki jo je prinesla udeležba na študijskem 

obisku se je pokazala v oplemenitenju dela na delovnem mestu pomočnice 

ravnateljice, udeleženka je začela velik poudarek dajati tudi samoevalvaciji. 

Pridobila je strokovne in kritične prijatelje na vodilnih delovnih mestih v 13 

različnih državah, s katerimi se lahko posvetuje in izmenja izkušnje.

Pridobljeno znanje je predstavila svojim sodelvcem, o študijskem obisku sta 

bila obveščena občina Jesenice in Turistični informacijski center Jesenice, na 

regionalni in nacionalni ravni so bili s prispevkom o študijskem obisku v 

Šolskih razgledih seznanjeni tudi ostali zaposleni v vzgoji in izobraževanju. 

Možnost predstavitve študijskega obiska so imeli tudi koordinatorji 

projektnih timov za evropske oddelke iz 16 različnih gimnazij po Sloveniji. Na 

nacionalni ravni je udeleženka poznavanje finskega nacionalnega kurikuluma 

uporabila tudi pri pisanju recenzije posodobljenega učnega načrta za 

psihologijo.   

Pridobljeno znanje je udeleženka v največji možni meri razširila in vključila v 

redno delo pri organizaciji študijskega obiska na Gimnaziji Jesenice z 

naslovom Quality in school management and learning process, ki se ga je 

udeležilo 13 udeležencev iz 11 različnih držav. Pri organizaciji le-tega ji je bila 

lastna izkušnja udeležbe na študijskem obisku v neprecenljivo pomoč.

Ostali nominiranci:

Jabolko kakovosti na 

področju mobilnosti za 

praktično usposabljanje 

v sektorkemu programu 

ERASMUS

ŠTUDIJSKI 
OBISKI

Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor za leto 2007 prejme Jabolko 

kakovosti na področju mobilnosti študentov za praktično usposabljanje. Že od 

svoje ustanovitve leta 1998 deluje kot šola z mednarodnimi referencami, ki 

svoj študijski program bogati z nenehnim mednarodnim povezovanjem in 

sodelovanjem na področju gostinsko-turistične stroke iz tujine. Vpetost v 

predhodne mednarodne projekte in članstvo v mednarodnih strokovnih 

združenjih se je pokazalo kot odlično izhodišče za delovanje v programu 

Erasmus na področju mobilnosti študentov za praktično usposabljanje. Njihov 

cilj je študente čim bolje usposobiti za trg dela ter jim ponuditi dodatna znanja 

in izkušnje, ki jih ponujajo države članice Evropske unije. V letu 2007 so na 

področju mobilnosti študentov za praktično usposabljanje dosegli velik uspeh.  

Kontakt koordinatorke: natasa.artic@vsgt-mb.si 

V tej kategoriji so se za Jabolko kakovosti potegovale tudi naslednje institucije:

 • Univerza v Ljubljani

 • Univerza v Mariboru

 • Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola

 • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

 • Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola

(Navedene so po vrstnem redu glede na dosežene ocene)
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Comenius asistentka Hana Stijepić je s svojim pedagoškim delom pustila velik 

pečat na College Notre Dame de l`Assomtion v Franciji. 

Z veliko mero samoiniciativnosti, kreativnosti in motiviranosti je sodelovala pri 

evropskem projektu Young and working in EU, v katerega so bili poleg 

francoskih otrok vključeni še nemški, poljski in romunski. Bila je organizatorka 

novonastalega časopisa, in ker veliko otrok ni poznalo osnov novinarstva, jih je 

podučila tudi o tem. Hana je ugotovila, da obstaja velika težava pri motivaciji 

učencev za učenje tujih jezikov. Ravno zato je v svoje jezikovno delo 

vključevala motivacijske tehnike, npr. igro vlog — simulacijo novinarskih 

konferenc, dialoge med znanimi osebnostmi ali literarnimi junaki ter dogodke 

iz vsakdanjega življenja. Trdi, da mora biti učenje tujega jezika čim bolj 

zabavno in povezano z vsakdanjimi situacijami. 

Hana pa je velik uspeh dosegla tudi pri prepoznavanju Slovenije, saj je otroke 

na zabaven način naučila osnov slovenščine, jim predvajala slovenske pravljice 

in predstavila Slovenijo kot državo. V slovenskem klubu, ki ga je organizirala, pa 

jim je prek slovenskih filmov, domače glasbe in osebnih pripovedovanj 

prikazala tudi slovenski način življenja. 

Biti Comenius asistentka je bila za Hano življenjska izkušnja, ker je z vsemi 

svojimi prispevki obogatila sebe, otroke, ki jih je poučevala, učitelje, s katerimi 

je bila v stiku, ter šolo, kjer njeno delo ne bo nikoli tonilo v pozabo.

Ostali nominiranci:

Stalno strokovno spopolnjevanje v okviru programa Grundtvig, ki je po 
mnenju zunanjih neodvisnih ocenjevalcev najbolj kakovostno, je udeležba 
Janje Rebolj iz Mestnega muzeja Ljubljana na delavnici na temo: 

Prostovoljstvo na področju kulturne dediščine in v 

muzejih: promocija aktivnega državljanstva v Italiji.

 

Petdnevna delavnica Prostovoljstvo na področju kulturne dediščine in v 
muzejih: promocija aktivnega državljanstva je potekala v Bertinoru, Italija. 

Udeleženka že nekaj let testira različne ciljne skupine kot vir potencialnih 

prostovoljcev za delo v muzeju ter področja dela, ki bi bila primerna za 

prostovoljce. Razpisani program je bil za udeleženko kot naročen, saj je lahko 

na enem mestu prišla do niza različnih izkušenj in modelov, hkrati pa je imela 

priložnost povprašati stanovske kolege, ki so že imeli tovrstne izkušnje, o vseh 

nastalih vprašanjih.

Delo je potekalo v manjših skupinah, in sicer v petih sklopih, ki so se dotikali 

prostovoljstva tako rekoč z vseh možnih perspektiv. Delavnica se je zaključila z 

ekskurzijo, na kateri so udeleženci spoznali dva primera zelo uspešnih 

projektov prostovoljstva. Srečali so se tako s sodelavci kot s prostovoljci, ki so 

sodelovali pri projektu. Prispevki in zaključki so bili po delavnici predstavljeni 

na spletni strani organizatorja, kjer se lahko mnenja in izkušnje udeležencev 

izmenjujejo tudi na spletnem forumu.

Ostala nominirana stalna strokovna spopolnjevanja v okviru programa 

Grundtvig so bila še:

COMENIUS 
asistentka 
HANA STIJEPIĆ

Dražava gostiteljica

tina.bertoncelj@gmail.com

ziva.soba@gmail.com

rtatjana@hotmail.com

biba_g@yahoo.com

Španija

Velika Britanija

Francija

ŠvedskaBiljana Guša

Tatjana Rajšp

Tina Bertoncelj

Asistentka

Živa Soba

Kontakt

Dražava 

OŠ Heroja Janeza

OŠ Poldeta Stražišarja, Jesenice

Zavod za gluhe in naglušne, 
Ljubljana

II OŠ Celje

Finska

Irska

Švedska

LatvijaIgor Topole

Sonja Jozelj

Udeleženka

Alen Kofol

Živa Peljhan

Institucija

The Education System in Finland

The development of special needs 
education in the Irish educational system

Education of the deaf and hard 
of hearing

The inclusion of children with special 
needs in mainstream education in Latvia: 
experience, problems and their solutions

Naslov

Dražava

Train-the-Trainers course 2007 
(Rural Tourism International — 
Training Network)

Competence 50+, Age as an 
opportunity, A European 
Conference on Age Management

NAMAL training course

Teach — Teaching European 
Active Citizenship

Španija

Nizozemska

Finska

Švedska

Alenka Blazinšek

Katja Bizjak

Mojca Krivec
Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Ekonomski inštitut Maribor, d.o.o.

Peskovnik

Društvo mladinski ceh

Udeleženec 
spopolnjevanja

Organizacija 
udeleženca

Naslov 
spopolnjevanja

Nataša Fras Haslinger

Nacionalna nagrada 
JABOLKA KAKOVOSTI 
— projekti 

GRUNDTVIG 
stalno strokovno spopolnjevanje 

experience, problems and their solutions
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Mag. Barbara Debeljak Rus, pomočnica ravnateljice Gimnazije Jesenice se je 

udeležila študijskega obiska z naslovom Finnish experience in education na 

Finskem. 

Prva prepoznavna sprememba, ki jo je prinesla udeležba na študijskem 

obisku se je pokazala v oplemenitenju dela na delovnem mestu pomočnice 

ravnateljice, udeleženka je začela velik poudarek dajati tudi samoevalvaciji. 

Pridobila je strokovne in kritične prijatelje na vodilnih delovnih mestih v 13 

različnih državah, s katerimi se lahko posvetuje in izmenja izkušnje.

Pridobljeno znanje je predstavila svojim sodelvcem, o študijskem obisku sta 

bila obveščena občina Jesenice in Turistični informacijski center Jesenice, na 

regionalni in nacionalni ravni so bili s prispevkom o študijskem obisku v 

Šolskih razgledih seznanjeni tudi ostali zaposleni v vzgoji in izobraževanju. 

Možnost predstavitve študijskega obiska so imeli tudi koordinatorji 

projektnih timov za evropske oddelke iz 16 različnih gimnazij po Sloveniji. Na 

nacionalni ravni je udeleženka poznavanje finskega nacionalnega kurikuluma 

uporabila tudi pri pisanju recenzije posodobljenega učnega načrta za 

psihologijo.   

Pridobljeno znanje je udeleženka v največji možni meri razširila in vključila v 

redno delo pri organizaciji študijskega obiska na Gimnaziji Jesenice z 

naslovom Quality in school management and learning process, ki se ga je 

udeležilo 13 udeležencev iz 11 različnih držav. Pri organizaciji le-tega ji je bila 

lastna izkušnja udeležbe na študijskem obisku v neprecenljivo pomoč.

Ostali nominiranci:

Jabolko kakovosti na 

področju mobilnosti za 

praktično usposabljanje 

v sektorkemu programu 

ERASMUS

ŠTUDIJSKI 
OBISKI

Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor za leto 2007 prejme Jabolko 

kakovosti na področju mobilnosti študentov za praktično usposabljanje. Že od 

svoje ustanovitve leta 1998 deluje kot šola z mednarodnimi referencami, ki 

svoj študijski program bogati z nenehnim mednarodnim povezovanjem in 

sodelovanjem na področju gostinsko-turistične stroke iz tujine. Vpetost v 

predhodne mednarodne projekte in članstvo v mednarodnih strokovnih 

združenjih se je pokazalo kot odlično izhodišče za delovanje v programu 

Erasmus na področju mobilnosti študentov za praktično usposabljanje. Njihov 

cilj je študente čim bolje usposobiti za trg dela ter jim ponuditi dodatna znanja 

in izkušnje, ki jih ponujajo države članice Evropske unije. V letu 2007 so na 

področju mobilnosti študentov za praktično usposabljanje dosegli velik uspeh.  

Kontakt koordinatorke: natasa.artic@vsgt-mb.si 

V tej kategoriji so se za Jabolko kakovosti potegovale tudi naslednje institucije:

 • Univerza v Ljubljani

 • Univerza v Mariboru

 • Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola

 • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

 • Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola

(Navedene so po vrstnem redu glede na dosežene ocene)
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Comenius asistentka Hana Stijepić je s svojim pedagoškim delom pustila velik 

pečat na College Notre Dame de l`Assomtion v Franciji. 

Z veliko mero samoiniciativnosti, kreativnosti in motiviranosti je sodelovala pri 

evropskem projektu Young and working in EU, v katerega so bili poleg 

francoskih otrok vključeni še nemški, poljski in romunski. Bila je organizatorka 

novonastalega časopisa, in ker veliko otrok ni poznalo osnov novinarstva, jih je 

podučila tudi o tem. Hana je ugotovila, da obstaja velika težava pri motivaciji 

učencev za učenje tujih jezikov. Ravno zato je v svoje jezikovno delo 

vključevala motivacijske tehnike, npr. igro vlog — simulacijo novinarskih 

konferenc, dialoge med znanimi osebnostmi ali literarnimi junaki ter dogodke 

iz vsakdanjega življenja. Trdi, da mora biti učenje tujega jezika čim bolj 

zabavno in povezano z vsakdanjimi situacijami. 

Hana pa je velik uspeh dosegla tudi pri prepoznavanju Slovenije, saj je otroke 

na zabaven način naučila osnov slovenščine, jim predvajala slovenske pravljice 

in predstavila Slovenijo kot državo. V slovenskem klubu, ki ga je organizirala, pa 

jim je prek slovenskih filmov, domače glasbe in osebnih pripovedovanj 

prikazala tudi slovenski način življenja. 

Biti Comenius asistentka je bila za Hano življenjska izkušnja, ker je z vsemi 

svojimi prispevki obogatila sebe, otroke, ki jih je poučevala, učitelje, s katerimi 

je bila v stiku, ter šolo, kjer njeno delo ne bo nikoli tonilo v pozabo.

Ostali nominiranci:

Stalno strokovno spopolnjevanje v okviru programa Grundtvig, ki je po 
mnenju zunanjih neodvisnih ocenjevalcev najbolj kakovostno, je udeležba 
Janje Rebolj iz Mestnega muzeja Ljubljana na delavnici na temo: 

Prostovoljstvo na področju kulturne dediščine in v 

muzejih: promocija aktivnega državljanstva v Italiji.

 

Petdnevna delavnica Prostovoljstvo na področju kulturne dediščine in v 
muzejih: promocija aktivnega državljanstva je potekala v Bertinoru, Italija. 

Udeleženka že nekaj let testira različne ciljne skupine kot vir potencialnih 

prostovoljcev za delo v muzeju ter področja dela, ki bi bila primerna za 

prostovoljce. Razpisani program je bil za udeleženko kot naročen, saj je lahko 

na enem mestu prišla do niza različnih izkušenj in modelov, hkrati pa je imela 

priložnost povprašati stanovske kolege, ki so že imeli tovrstne izkušnje, o vseh 

nastalih vprašanjih.

Delo je potekalo v manjših skupinah, in sicer v petih sklopih, ki so se dotikali 

prostovoljstva tako rekoč z vseh možnih perspektiv. Delavnica se je zaključila z 

ekskurzijo, na kateri so udeleženci spoznali dva primera zelo uspešnih 

projektov prostovoljstva. Srečali so se tako s sodelavci kot s prostovoljci, ki so 

sodelovali pri projektu. Prispevki in zaključki so bili po delavnici predstavljeni 

na spletni strani organizatorja, kjer se lahko mnenja in izkušnje udeležencev 

izmenjujejo tudi na spletnem forumu.

Ostala nominirana stalna strokovna spopolnjevanja v okviru programa 

Grundtvig so bila še:

COMENIUS 
asistentka 
HANA STIJEPIĆ

Dražava gostiteljica

tina.bertoncelj@gmail.com

ziva.soba@gmail.com

rtatjana@hotmail.com

biba_g@yahoo.com

Španija

Velika Britanija

Francija

ŠvedskaBiljana Guša

Tatjana Rajšp

Tina Bertoncelj

Asistentka

Živa Soba

Kontakt

Dražava 

OŠ Heroja Janeza

OŠ Poldeta Stražišarja, Jesenice

Zavod za gluhe in naglušne, 
Ljubljana

II OŠ Celje

Finska

Irska

Švedska

LatvijaIgor Topole

Sonja Jozelj

Udeleženka

Alen Kofol

Živa Peljhan

Institucija

The Education System in Finland

The development of special needs 
education in the Irish educational system

Education of the deaf and hard 
of hearing

The inclusion of children with special 
needs in mainstream education in Latvia: 
experience, problems and their solutions

Naslov

Dražava

Train-the-Trainers course 2007 
(Rural Tourism International — 
Training Network)

Competence 50+, Age as an 
opportunity, A European 
Conference on Age Management

NAMAL training course

Teach — Teaching European 
Active Citizenship

Španija

Nizozemska

Finska

Švedska

Alenka Blazinšek

Katja Bizjak

Mojca Krivec
Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Ekonomski inštitut Maribor, d.o.o.

Peskovnik

Društvo mladinski ceh

Udeleženec 
spopolnjevanja

Organizacija 
udeleženca

Naslov 
spopolnjevanja

Nataša Fras Haslinger

Nacionalna nagrada 
JABOLKA KAKOVOSTI 
— projekti 

GRUNDTVIG 
stalno strokovno spopolnjevanje 

experience, problems and their solutions
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CMEPIUS kot nacionalna agencija programa EU - Vseživljenjsko učenje je že v 
okviru prejšnje generacije programa Leonardo da Vinci pričel z izborom 
najboljših projektov mobilnosti in podeljevanjem priznanj kakovosti, ki smo 
jih poimenovali Jabolka kakovosti. V  letu 2007 se je priznanjem kakovosti v 
projektih mobilnosti  pridružila tudi podelitev Evropske listine kakovosti za 
najboljše decentralizirane projekte v okviru programa Socrates.  Odziv na 
tovrstne aktivnosti je zelo pozitiven, zato smo se na nacionalni agenciji 
odločili s shemo priznanj nadaljevati vendar v novi obliki. S prihodom nove 
generacije programov na področju izobraževanja in usposabljanja v letu 2007 
smo poenotili tudi priznanja kakovosti. V okviru programa EU - Vseživljenjsko 
učenje se bodo tako izmenično podeljevala priznanja za mobilnost in 
decentralizirane projekte in letos tako prvič podeljujemo jabolka kakovosti za 
projekte mobilnosti v okviru celotnega programa Vseživljenjsko učenje.

Jabolka kakovosti 2008 za najboljše projekte mobilnosti so podeljena v 
sledečih kategorijah:
 • Leonardo da Vinci projekti mobilnosti:
  dijaki
  študenti/mladi delavci
  mentorji/mentorji jezika
 • Erasmus mobilnost posameznikov
 • Comenius stalno strokovno spopolnjevanje
 • Comenius asistenti
 • Grundtvig stalno strokovno spopolnjevanje
 • Študijski obiski
Nacionalna agencija na podlagi projektne dokumentacije predlaga najboljše 
projekte v ocenjevanje. Neodvisni zunanji ocenjevalci predlagane prijave 
ocenijo in naredijo izbor najboljših glede na štiri kriterije kakovosti, določene 
v okviru evropske delovne skupine za kakovost v mobilnosti, in sicer:
 • upravičenost projekta, 
 • rezultati projekta,
 • vodenje projekta in 
 • trajnost projekta.

Najboljših pet projektov v vsaki izmed kategorij mobilnosti je predstavljenih v 
tokratni publikaciji, bolj podrobno pa je opisan le zmagovalni projekt oz. 
mobilnost. Nagrajene mobilnosti vsaka na svoj način odražajo glavne 
prioritete programa Vseživljenjsko učenje in sicer izboljšanje kakovosti 
izobraževanja in usposabljanja posameznikov, spodbujanje ustvarjalnosti in 
inovativnosti v sistemih izobraževanja, podpora privlačnosti poklicnega 
izobraževanja ter izboljšanje same mobilnosti državljanov Evropske unije. 
Učinki mobilnosti, nagrajenimi z zlatim jabolkom segajo preko samih 
udeležencev, prinašajo trajne pozitivne rezultate tudi za organizacije iz katerih 
udeleženci prihajajo, za lokalno in regionalno okolje v katerem delujejo ali 
bodo delovali in na ta način pomembno prispevajo tudi h krepitvi socialnega 
partnerstva in trajnostnega razvoja tako regije kot celotne Slovenije. 
Prihodnje leto bomo podeljevali jabolka kakovosti za decentralizirane 
projekte v okviru programa Vseživljenjsko učenje in na ta način nadaljevali pot 
kakovosti, ki ima osrednje mesto v mednarodnih projektih in mobilnosti. 
Jabolko, kot simbol napredka, odkrivanja neznanega, novega sveta in 
vedenja, ki je rdeča nit tako mobilnosti posameznikov kot mednarodnih 
projektov, ohranjamo kot ime za naša nacionalna priznanja kakovosti.

Vlasta Prevolšek iz Osnovne šole Frana Kranjca Celje se je v okviru akcije 
Comenius stalno strokovno spopolnjevanje udeležila enotedenskega 
seminarja COMP@CTIVE III v Španiji.
Namen seminarja je bil udeležence seznaniti z informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo in spletnimi aplikacijami  in le-te uporabiti v 
šolski praksi in pri mednarodnih šolskih projektih. Poleg pridobljenega IKT 
znanja je spopolnjevanje udeleženki omogočilo izmenjavo in 
primerjavo izkušenj z ostalimi tujimi kolegi, ki so prišli iz kar 13 
držav. Udeleženka je izboljšala svoje usposobljenosti na 
področju rabe informacijske- komunikacijske tehnologije, 
ki jo je nadgradila in izpopolnila z novimi znanji in 
spretnostmi tako pri učenju kot pri poučevanju. Tako 
pridobljeno znanje je udeleženki pomagalo razviti 
mnogo idej za uporabo IKT pri vseh predmetih pri 
pouku ter posameznih segmentih bodisi za delo z 
učenci in komunikacijo s starši bodisi pri delu s 
svojimi strokovnimi  sodelavci.
Skupaj z nekaterimi udeleženci seminarja je 
sooblikovala  idejni načrt  za skupni projekt z 
naslovom »Planet Europe«, v katerem želijo 
preko rabe IKT omogočiti učencem navezovanje 
stikov z vrstniki EU, spoznavanje kulturnih in 
geografskih značilnosti  dežel, udeleženk v 
projektu  in poglabljanje znanja angleščine.
Pridobljene izkušenje  ter izboljšanje znanja 
angleščine so udeleženki omogočili, da je na svoji 
šoli izvedla e-delavnico ob mednarodnem 
projektnem srečanju Comenius šolskega partnerstva 
»Enjoy Your Life. Eat properly«. 
S pomočjo na novo pridobljenih kontakotv pa nameravjo 
razširiti tudi že obsotječi projekt »Drevo=življenje«, ki ga 
šola izvaja že tretje leto.
Vsebine in cilje seminarja je udeleženka predstavila tudi 
sodelavcem ter objavila dva članka o strokovnem spopolnjevanju 
v lokalnem časopisu Novi Tednik in na spletni strani šole. 
Rabo IKT v šolski praksi je predstavila tudi študentom Pedagoške 
fakultete, ki so opravljali pedagoško prakso na naši šoli.  
Informacijsko in komunikacijsko tehnologijo želi še bolj načrtno in 
sistematično integrirati  v šolski vsakdan  in jo  oplemenititi  s povsem 
konkretnimi nalogami.

Ostali nominiranci:

Nacionalna priznanja 
JABOLKA KAKOVOSTI 2008 
za projekte mobilnosti v 
programu Vseživljenjsko učenje

Vlasta Prevolšek, udeleženka 

Comenius 
stalnega strokovnega spopolnjevanja

mag. Marja Medved
koordinatorka projektov mobilnosti

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

InstitucijaKandidat Država

Malta

Finska

Portugalska

Malta

Janez Klemenčič

Vilma Nečimer

Nataša Martinuč

Nives Košir

ŠC Rudolfa Maistra, Kamnik

OŠ Šenčur

OŠ 16. decembra Mojstrana Edward de Bono‘s six thinking 
hats/Parallel thinking

Fresh Water as (future) 
Heritage

Creating E-Learning Courses
Hands-On Tools

Naslov spopolnjevanja

Identity formation for Europe

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
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