
Izmenjava izkuπenj za mentorje, profesorje jezika stroke

Program Leonardo da Vinci je program poklicnega izobraæevanja in usposabljanja. V okviru projektov
mobilnosti (izmenjave) spodbuja izmenjavo znanj, izkuπenj, metod dela za vse, ki nekoga nekaj
uËijo oziroma usposabljajo v eni izmed evropskih dræav, ki sodelujejo v programu1.  Namen izmenjav
mentorjev jezika je spodbujanje inovativnosti in novih idej pri pouËevanju jezika, spoznavanje
nove deæelo in kulture, izmenjava metod dela in pripomoËkov, ki se uporabljajo, izboljπajnje
poznavanja jezika stroke, povezovanje teorije in prakse na podroËju jezika...

Kdo lahko prijavi projekt?
Projekt lahko prijavi vsaka pravna oseba; to je lahko zavod, πola, druπtvo, podjetje, agencija...
Oseba, ki pripravi projekt (koordinator), izbere udeleæence, poiπËe ustrezno organizacijo v tujini,
ki bi udeleæence sprejela ter sodeluje pri pripravi programa izmenjave. Pogosto se zgodi, da
udeleæenci tudi sami najdejo partnersko organizacijo v tujini s pomoËjo baz, preko
poznanstev ali s pomoËjo organizacije, ki jih v tujino poπilja.

Kaj lahko v tujini delamo?
PodroËja izmenjave so razliËna; v projektih mobilnosti lahko sodelujejo vsi,
ki se æelijo usposabljati za svoj poklic. Tako so uËitelji praktiËnega pouka in
uËitelji jezika izmenjavali izkuπnje in metode dela na italijanski πoli,
profesor angleπËine se je izpopolnjeval v Angliji na podroËju uporabe
informacijske tehnologije pri pouËevanju jezika, mentorice plesa so
pridobivale nova znanja in spretnosti pri uËenju francoskega jezika za otroke
skozi ples...Program izmenjave je prilagojen potrebam udeleæencev in ciljem
projekta. Koordinator na instituciji, ki udeleæence poπilja, skupaj z
organizacijo v tujini in udeleæenci pripravi program izmenjave.
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1 V programu sodelujejo naslednje dræave: 
Avstrija, Belgija, Ciper, »eπka, Danska, Estonija,
Finska, Francija, GrËija, Irska, Italija, Latvija, 
Litva, Luksemburg, Madæarska, Malta, NemËija,
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaπka, 
Slovenija, ©panija, ©vedska, Velika Britanija,
Islandija, Lichtenstein, Norveπka, Bolgarija, 
Romunija in TurËija.
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Priprava udeleæencev
Priprava je velikega pomena pri mladih, posebej dijakih, vendar to ne pomeni, da program
ne spodbuja tudi odraslih, zaposlenih, da se pred odhodom informirajo o dræavi, kulturi...kamor
odhajajo. V programu æal za mentorje niso na voljo posebna sredstva za pedagoπko, kulturno
in jezikovno pripravo; vseeno organizacije, ki udeleæence poπiljajo veËinoma pripravijo
informativna gradiva, v nekaterih projektih pa pripravo izvede organizacija, ki udeleæence
sprejme.

Trajanje prakse v tujini
Minimalno trajanje izmenjave za mentorje je 1 teden, maksimalno pa 6 tednov.

FinanËna sredstva
Program udeleæencem sofinancira pot, bivanje in zavarovanje. Oseba, ki koordinira projekt
dobi sredstva za vodenje in spremljanje projekta. Posebna podpora je namenjena malim
in srednjim podjetjem, ki pripravljajo prvi projekt mobilnosti.

Mentor
NaËeloma naj bi vsi udeleæenci imeli mentorja doma in v tujini; po navadi je mentor
koordinator projekta, v tujini pa je mentor oseba, ki  spremlja udeleæence.

Kdaj lahko prijavimo projekt?
Vsako leto je vsaj en rok za oddajo projekta. Prijavnico oddajte Centru za mobilnost in
evropske programe izobraæevanja in usposabljanja (CMEPIUS), Ob æeleznici 16, 1000
Ljubljana. Naslednji rok za oddajo prijavnice je 11.februar 2005, leta 2006 pa bo rok 10.
februar. Moæni so tudi dodatni nacionalni roki, doloËeni naknadno, objavljeni na spletnih
straneh Centra.

Kako prijavimo projekt?
Informacije o programu oz. projektih mobilnosti najdete na spletnih straneh www.cmepius.si
in evropski spletni strani
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
Prijavnica, razpis in vsi priroËniki se nahajajo na naπih spletnih straneh www.cmepius.si

Koordinatorka projektov mobilnosti je
Marja Medved,
marja.medved@cmepius.si ,
telefon 01 5864 250.
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Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Tel.: (01) 586 42 51, Fax: (01) 586 42 31,

E-pošta: info@cmepius.si
leonardo@cmepius.si
socrates@cmepius.si

www.cmepius.si

Izobraževanje in kultura

Leonardo da Vinci
Mobilnost


