
Kako bo potekalo izvajanje programa?

Center RS za mobilnost in evropske programe

izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ima

vlogo nacionalne agencije za program

Vseživljenjsko učenje, kar pomeni, da skrbi za

koordinacijo in izvajanje programa v Sloveniji

za celotno obdobje 2007–2013. Vse informacije,

kontakti, usposabljanja, prijave in postopki izbora

za decentralizirane aktivnosti bodo torej tudi v

novem programu v Sloveniji potekali podobno

kot doslej (seveda z upoštevanjem novosti,

novih pravil in postopkov). Seveda poleg

CMEPIUS-a ostajata Evropska komisija ter

Direktorat za izobraževanje in kulturo še naprej

osnovni vir informacij programa na evropski

ravni.

Evropa za
vseæivljenjsko uËenje

Program Vseživljenjsko učenje je namenjen zelo

širokemu spektru ciljnih skupin, od vrtcev in

naših najmlajših učencev do učiteljev, študentov,

mladih delavcev, podjetij in izobraževalnih

organizacij, društev in nevladnih organizacij in

Program ERASMUS je namenjen višješolskemu

in visokošolskemu izobraževanju, ki s

spodbujanjem mobilnosti študentov in

strokovnega osebja ter sodelovanjem med

organizacijami terciarnega sektorja predstavlja

»paradnega konja« programa. Program s

pomočjo večje mobilnosti podpira ustvarjanje

skupnega evropskega visokošolskega prostora,

kar pa posredno omogoča inovativnost, rast in

nova delovna mesta v celotni Evropski uniji. V

programu Erasmus je doslej sodelovalo že več

kot 1,5 milijona študentov, za cilj pa si s tem

programom zastavljamo doseči sodelovanje 3

milijonov študentov do leta 2013.

Program je namenjen študentom, učnemu

osebju in vsem, ki so vključeni v višje in visoko

šolstvo.

Višješolsko in visokošolsko izobraževanje

GONILNA SILA SKUPNEGA EVROPSKEGA

UNIVERZITETNEGA PROSTORA

ERASMUS

Erazem Roterdamski (1466–1536), slavni nizozemski humanist in teolog, je poučeval

v Parizu, Louvnu in Cambridgeu, ki še dandanes predstavljajo pomembne evropske

izobraževalne centre.

Želite vedeti več?

Vse aktualne informacije o programu so in bodo

tudi v prihodnje objavljene na spletnih straneh.

 Za vse informacije se torej lahko obrnete na

CMEPIUS (www.cmepius.si) ali na spletne strani

Evropske komisije

(http://ec.europa.eu/education/programmes/

newprog/index_en.html).

Programska sredstva so namenjena mobilnosti

(za del študija ali usposabljanja v tujini), skupnim

evropskim projektom in mrežam.

odraslih, ki se v svojem delovnem življenju in

tretjem življenjskem obdobju spet vračajo k

učenju. Program je široko zastavljen. Naj

omenimo le osrednje štiri programe znotraj

programa Vseživljenjsko učenje.

Program predvideva objavo treh razpisov v

celotnem programskem obdobju. Prvi razpis je

bil že izveden v letu 2007, drugi razpis (ta bo

veljal za obdobje 2008–2010) bo objavljen v

jesenskem času 2007 (predvidoma oktobra

2007), tretji pa bo veljal za zadnje triletno

obdobje programa (2011–2013) in ga

pričakujemo nekje septembra 2010.

Roki za prijavo aktivnosti bodo potekali vsako

leto znotraj programskega obdobja. Vse

vsebinske prioritete in tehnične zahteve, prijavni

postopki, roki in ostala tehnična pravila bodo

objavljeni v razpisih, splošne informacije o

programu pa so na voljo v informativnih letakih

in brošurah CMEPIUS-a, podrobneje pa v Vodniku

za prijavitelje, ki je na voljo na spletnih straneh

CMEPIUS-a in EK.

Ob železnici 16
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: (01) 586 42 51
Fax: (01) 586 42 31
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V Evropi smo si zastavili ambiciozen cilj postati

na znanju temelječa vodilna svetovna družba.

Znanje in inovativnost postajata vse bolj

pomembna v celotnem življenjskem spektru in

obdobju družbe.

To pa pomeni, da visokokakovostno osnovno,

srednje in terciarno izobraževanje kot tudi

poklicno in strokovno usposabljanje postajajo

pomembnejš i  kot kadar kol i  doslej .

Evropska unija je že vzpostavila skupni trg in

uvedla skupno valuto – evro. Tretji izziv, s katerim

bi Evropa dopolnila vse dosedanje dosežke, pa

je vzpostavitev evropskega trga dela, v okviru

katerega bi lahko dobro izobraženi in

usposobljeni državljani svoje kvalifikacije

pridobivali tudi prek meja svojih držav.

Program COMENIUS je namenjen šolskemu

izobraževanju in prinaša Evropo v šole in vrtce.

Prispeva k razumevanju in sprejemanju

raznovrstnosti evropskih kultur s pomočjo

izmenjav in sodelovanja šol in vrtcev v različnih

deželah.

Comenius je namenjen dvigovanju kakovosti

šolskega izobraževanja, krepi evropsko dimenzijo

ter spodbuja mobilnost, učenje tujih jezikov in

boljšo vključenost. Podpira tako partnerstva

med šolami in vrtci v okviru skupnih tematskih

področij kot tudi večstranske projekte, ki so

namenjeni razvijanju novih pedagoških metod

in pristopov.

Program LEONARDO DA VINCI se osredotoča

na poučevanje in usposabljanje vseh, ki so

vključeni v poklicno in strokovno izobraževanje

in usposabljanje ali so na trgu delovne sile in si

prizadevajo pridobiti nove spretnosti za boljšo

zaposlitev.

Eden glavnih ciljev programa je gotovo dvig

kakovosti na področju poklicnega in strokovnega

izobraževanja in usposabljanja v Evropi ter

narediti to področje še bolj zanimivo in privlačno.

Kot dopolnitev in nadgradnja osnovnih štirih

programov so v okviru PREČNEGA

PROGRAMA  na voljo 4 ključne aktivnosti,

in sicer: sodelovanje pri politikah in inovacijah,

učenje jezikov, IKT v izobraževanju in

usposabljanju ter diseminacija in uporaba

rezultatov.

LEONARDO DA VINCI

Italijanski vseznalec Leonardo da Vinci (1452–1519) še danes predstavlja vzor »renesančnega

človeka«. Njegova zapuščina s področja umetnosti, znanosti, matematike, tehnike, literature

in filozofije nam je že stoletja pravi navdih.

Šolsko izobraževanje

EVROPA V ŠOLI

Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje

NOVE SPRETNOSTI ZA LAŽJO ZAPOSLJIVOST

Izobraževanje in učenje odraslih

ZA UČENJE NI NIKOLI PREPOZNO

»Nikoli ni prepozno za učenje« je osnovni moto

programa GRUNDTVIG, ki je namenjen

izobraževanju in učenju odraslih.  Program se

osredotoča na vse oblike nepoklicnega

izobraževanja odraslih. Organizacije za

izobraževanje odraslih, svetovanje in

informiranje, nevladne organizacije, podjetja,

raziskovalni centri in višješolske ter visokošolske

organizacije na tem področju lahko sodelujejo

GRUNDTVIG

Danski filozof, teolog, učitelj, zgodovinar in pesnik Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

(1783–1872) je postal oče ljudske univerze in bil neomajen podpornik izobraževanja

odraslih že v svojem času.

JEAN MONNET

V Franciji rojeni Jean Monnet (1888–1979) je bil eden od arhitektov Evropske unije, saj

je avtor »Schumanovega načrta«. Načrt je vodil v nastanek Evropskega združenja za

premog in jeklo (ESCS), prvi korak na evropski poti integracije.

Sredstva programa so namenjena mednarodni

mobilnosti, šolskim partnerstvom, evropskim

projektom in izobraževalnim mrežam.

Če smo nekoliko natančnejši, smo si s

programom Comenius zadali cilj, da bi v skupnih

izobraževalnih aktivnostih do leta 2013

sodelovalo 3 mio otrok oz . učencev.

Enotna streha za vse programe

izobraževanja in usposabljanja

Evropska komisija je v sodelovanju z vsemi

državami članicami povezala različne pobude

in programe s področja izobraževanja in

usposabljanja pod eno streho, v PROGRAM

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE. Program nadaljuje

aktivnosti prejšnjih programov (Socrates,

Leonardo da Vinci, eLearning …) in pobud, jih

povezuje in vnaša nove aktivnosti. Program ima

(kot vsak doslej) svoje programsko obdobje, in

sicer od 1. januarja 2007 do 31. decembra

2013 (7 let), v tem obdobju pa je za programske

aktivnosti namenjenih kar 7 bilijonov evrov.

Program podpira široko paleto aktivnosti,

predvsem mednarodno mobilnost, evropske

projekte razvoja in prenosa inovacij ter mreže

na področju poklicnega in strokovnega

izobraževanja.

In na koncu program Vseživljenjsko učenje

vključuje tudi program JEAN MONNET, ki je

namenjen spodbujanju učenja in raziskovanja

na področju evropskih integracij kot predmet

na fakultetah.

v okviru evropskih projektov, učnih partnerstev

in mrež, vsem, ki so tako ali drugače vključeni

v izobraževanje in učenje odraslih, pa je

namenjena tudi mednarodna mobilnost.

Pogled v prihodnost

COMENIUS

Na Češkem rojeni teolog in filozof Johann Amos Comenius (1592–1670) je bil eden glavnih

snovalcev sodobnega izobraževanja, saj je verjel v to, da je izobraževanje namenjeno prav

vsem.

PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE vključuje

štiri vsebinsko vzporedna programska področja

– stebre, in sicer: šolsko izobraževanje

(COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje

(ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje

in usposabljanje (LEONARDO DA VINCI) ter

izobraževanje odraslih (GRUNDTVIG), ki jih

dopolnjujeta PREČNI PROGRAM in program

JEAN MONNET.
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Ob železnici 16
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: (01) 586 42 51
Fax: (01) 586 42 31
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kot doslej (seveda z upoštevanjem novosti,

novih pravil in postopkov). Seveda poleg

CMEPIUS-a ostajata Evropska komisija ter

Direktorat za izobraževanje in kulturo še naprej

osnovni vir informacij programa na evropski

ravni.

Evropa za
vseæivljenjsko uËenje

Program Vseživljenjsko učenje je namenjen zelo

širokemu spektru ciljnih skupin, od vrtcev in

naših najmlajših učencev do učiteljev, študentov,

mladih delavcev, podjetij in izobraževalnih

organizacij, društev in nevladnih organizacij in

Program ERASMUS je namenjen višješolskemu

in visokošolskemu izobraževanju, ki s

spodbujanjem mobilnosti študentov in

strokovnega osebja ter sodelovanjem med

organizacijami terciarnega sektorja predstavlja

»paradnega konja« programa. Program s

pomočjo večje mobilnosti podpira ustvarjanje

skupnega evropskega visokošolskega prostora,

kar pa posredno omogoča inovativnost, rast in

nova delovna mesta v celotni Evropski uniji. V

programu Erasmus je doslej sodelovalo že več

kot 1,5 milijona študentov, za cilj pa si s tem

programom zastavljamo doseči sodelovanje 3

milijonov študentov do leta 2013.

Program je namenjen študentom, učnemu

osebju in vsem, ki so vključeni v višje in visoko

šolstvo.

Višješolsko in visokošolsko izobraževanje

GONILNA SILA SKUPNEGA EVROPSKEGA

UNIVERZITETNEGA PROSTORA

ERASMUS

Erazem Roterdamski (1466–1536), slavni nizozemski humanist in teolog, je poučeval

v Parizu, Louvnu in Cambridgeu, ki še dandanes predstavljajo pomembne evropske

izobraževalne centre.

Želite vedeti več?

Vse aktualne informacije o programu so in bodo

tudi v prihodnje objavljene na spletnih straneh.

 Za vse informacije se torej lahko obrnete na

CMEPIUS (www.cmepius.si) ali na spletne strani

Evropske komisije

(http://ec.europa.eu/education/programmes/

newprog/index_en.html).

Programska sredstva so namenjena mobilnosti

(za del študija ali usposabljanja v tujini), skupnim

evropskim projektom in mrežam.

odraslih, ki se v svojem delovnem življenju in

tretjem življenjskem obdobju spet vračajo k

učenju. Program je široko zastavljen. Naj

omenimo le osrednje štiri programe znotraj

programa Vseživljenjsko učenje.

Program predvideva objavo treh razpisov v

celotnem programskem obdobju. Prvi razpis je

bil že izveden v letu 2007, drugi razpis (ta bo

veljal za obdobje 2008–2010) bo objavljen v

jesenskem času 2007 (predvidoma oktobra

2007), tretji pa bo veljal za zadnje triletno

obdobje programa (2011–2013) in ga

pričakujemo nekje septembra 2010.

Roki za prijavo aktivnosti bodo potekali vsako

leto znotraj programskega obdobja. Vse

vsebinske prioritete in tehnične zahteve, prijavni

postopki, roki in ostala tehnična pravila bodo

objavljeni v razpisih, splošne informacije o

programu pa so na voljo v informativnih letakih

in brošurah CMEPIUS-a, podrobneje pa v Vodniku

za prijavitelje, ki je na voljo na spletnih straneh

CMEPIUS-a in EK.

Ob železnici 16
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: (01) 586 42 51
Fax: (01) 586 42 31
E-pošta: info@cmepius.si
www.cmepius.si
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V Evropi smo si zastavili ambiciozen cilj postati

na znanju temelječa vodilna svetovna družba.

Znanje in inovativnost postajata vse bolj

pomembna v celotnem življenjskem spektru in

obdobju družbe.

To pa pomeni, da visokokakovostno osnovno,

srednje in terciarno izobraževanje kot tudi

poklicno in strokovno usposabljanje postajajo

pomembnejš i  kot kadar kol i  doslej .

Evropska unija je že vzpostavila skupni trg in

uvedla skupno valuto – evro. Tretji izziv, s katerim

bi Evropa dopolnila vse dosedanje dosežke, pa

je vzpostavitev evropskega trga dela, v okviru

katerega bi lahko dobro izobraženi in

usposobljeni državljani svoje kvalifikacije

pridobivali tudi prek meja svojih držav.

Program COMENIUS je namenjen šolskemu

izobraževanju in prinaša Evropo v šole in vrtce.

Prispeva k razumevanju in sprejemanju

raznovrstnosti evropskih kultur s pomočjo

izmenjav in sodelovanja šol in vrtcev v različnih

deželah.

Comenius je namenjen dvigovanju kakovosti

šolskega izobraževanja, krepi evropsko dimenzijo

ter spodbuja mobilnost, učenje tujih jezikov in

boljšo vključenost. Podpira tako partnerstva

med šolami in vrtci v okviru skupnih tematskih

področij kot tudi večstranske projekte, ki so

namenjeni razvijanju novih pedagoških metod

in pristopov.

Program LEONARDO DA VINCI se osredotoča

na poučevanje in usposabljanje vseh, ki so

vključeni v poklicno in strokovno izobraževanje

in usposabljanje ali so na trgu delovne sile in si

prizadevajo pridobiti nove spretnosti za boljšo

zaposlitev.

Eden glavnih ciljev programa je gotovo dvig

kakovosti na področju poklicnega in strokovnega

izobraževanja in usposabljanja v Evropi ter

narediti to področje še bolj zanimivo in privlačno.

Kot dopolnitev in nadgradnja osnovnih štirih

programov so v okviru PREČNEGA

PROGRAMA  na voljo 4 ključne aktivnosti,

in sicer: sodelovanje pri politikah in inovacijah,

učenje jezikov, IKT v izobraževanju in

usposabljanju ter diseminacija in uporaba

rezultatov.

LEONARDO DA VINCI

Italijanski vseznalec Leonardo da Vinci (1452–1519) še danes predstavlja vzor »renesančnega

človeka«. Njegova zapuščina s področja umetnosti, znanosti, matematike, tehnike, literature

in filozofije nam je že stoletja pravi navdih.

Šolsko izobraževanje

EVROPA V ŠOLI

Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje

NOVE SPRETNOSTI ZA LAŽJO ZAPOSLJIVOST

Izobraževanje in učenje odraslih

ZA UČENJE NI NIKOLI PREPOZNO

»Nikoli ni prepozno za učenje« je osnovni moto

programa GRUNDTVIG, ki je namenjen

izobraževanju in učenju odraslih.  Program se

osredotoča na vse oblike nepoklicnega

izobraževanja odraslih. Organizacije za

izobraževanje odraslih, svetovanje in

informiranje, nevladne organizacije, podjetja,

raziskovalni centri in višješolske ter visokošolske

organizacije na tem področju lahko sodelujejo

GRUNDTVIG

Danski filozof, teolog, učitelj, zgodovinar in pesnik Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

(1783–1872) je postal oče ljudske univerze in bil neomajen podpornik izobraževanja

odraslih že v svojem času.

JEAN MONNET

V Franciji rojeni Jean Monnet (1888–1979) je bil eden od arhitektov Evropske unije, saj

je avtor »Schumanovega načrta«. Načrt je vodil v nastanek Evropskega združenja za

premog in jeklo (ESCS), prvi korak na evropski poti integracije.

Sredstva programa so namenjena mednarodni

mobilnosti, šolskim partnerstvom, evropskim

projektom in izobraževalnim mrežam.

Če smo nekoliko natančnejši, smo si s

programom Comenius zadali cilj, da bi v skupnih

izobraževalnih aktivnostih do leta 2013

sodelovalo 3 mio otrok oz . učencev.

Enotna streha za vse programe

izobraževanja in usposabljanja

Evropska komisija je v sodelovanju z vsemi

državami članicami povezala različne pobude

in programe s področja izobraževanja in

usposabljanja pod eno streho, v PROGRAM

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE. Program nadaljuje

aktivnosti prejšnjih programov (Socrates,

Leonardo da Vinci, eLearning …) in pobud, jih

povezuje in vnaša nove aktivnosti. Program ima

(kot vsak doslej) svoje programsko obdobje, in

sicer od 1. januarja 2007 do 31. decembra

2013 (7 let), v tem obdobju pa je za programske

aktivnosti namenjenih kar 7 bilijonov evrov.

Program podpira široko paleto aktivnosti,

predvsem mednarodno mobilnost, evropske

projekte razvoja in prenosa inovacij ter mreže

na področju poklicnega in strokovnega

izobraževanja.

In na koncu program Vseživljenjsko učenje

vključuje tudi program JEAN MONNET, ki je

namenjen spodbujanju učenja in raziskovanja

na področju evropskih integracij kot predmet

na fakultetah.

v okviru evropskih projektov, učnih partnerstev

in mrež, vsem, ki so tako ali drugače vključeni

v izobraževanje in učenje odraslih, pa je

namenjena tudi mednarodna mobilnost.

Pogled v prihodnost

COMENIUS

Na Češkem rojeni teolog in filozof Johann Amos Comenius (1592–1670) je bil eden glavnih

snovalcev sodobnega izobraževanja, saj je verjel v to, da je izobraževanje namenjeno prav

vsem.

PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE vključuje

štiri vsebinsko vzporedna programska področja

– stebre, in sicer: šolsko izobraževanje

(COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje

(ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje

in usposabljanje (LEONARDO DA VINCI) ter

izobraževanje odraslih (GRUNDTVIG), ki jih

dopolnjujeta PREČNI PROGRAM in program

JEAN MONNET.
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V Evropi smo si zastavili ambiciozen cilj postati

na znanju temelječa vodilna svetovna družba.

Znanje in inovativnost postajata vse bolj

pomembna v celotnem življenjskem spektru in

obdobju družbe.

To pa pomeni, da visokokakovostno osnovno,

srednje in terciarno izobraževanje kot tudi

poklicno in strokovno usposabljanje postajajo

pomembnejš i  kot kadar kol i  doslej .

Evropska unija je že vzpostavila skupni trg in

uvedla skupno valuto – evro. Tretji izziv, s katerim

bi Evropa dopolnila vse dosedanje dosežke, pa

je vzpostavitev evropskega trga dela, v okviru

katerega bi lahko dobro izobraženi in

usposobljeni državljani svoje kvalifikacije

pridobivali tudi prek meja svojih držav.

Program COMENIUS je namenjen šolskemu

izobraževanju in prinaša Evropo v šole in vrtce.

Prispeva k razumevanju in sprejemanju

raznovrstnosti evropskih kultur s pomočjo

izmenjav in sodelovanja šol in vrtcev v različnih

deželah.

Comenius je namenjen dvigovanju kakovosti

šolskega izobraževanja, krepi evropsko dimenzijo

ter spodbuja mobilnost, učenje tujih jezikov in

boljšo vključenost. Podpira tako partnerstva

med šolami in vrtci v okviru skupnih tematskih

področij kot tudi večstranske projekte, ki so

namenjeni razvijanju novih pedagoških metod

in pristopov.

Program LEONARDO DA VINCI se osredotoča

na poučevanje in usposabljanje vseh, ki so

vključeni v poklicno in strokovno izobraževanje

in usposabljanje ali so na trgu delovne sile in si

prizadevajo pridobiti nove spretnosti za boljšo

zaposlitev.

Eden glavnih ciljev programa je gotovo dvig

kakovosti na področju poklicnega in strokovnega

izobraževanja in usposabljanja v Evropi ter

narediti to področje še bolj zanimivo in privlačno.

Kot dopolnitev in nadgradnja osnovnih štirih

programov so v okviru PREČNEGA

PROGRAMA  na voljo 4 ključne aktivnosti,

in sicer: sodelovanje pri politikah in inovacijah,

učenje jezikov, IKT v izobraževanju in

usposabljanju ter diseminacija in uporaba

rezultatov.

LEONARDO DA VINCI

Italijanski vseznalec Leonardo da Vinci (1452–1519) še danes predstavlja vzor »renesančnega

človeka«. Njegova zapuščina s področja umetnosti, znanosti, matematike, tehnike, literature

in filozofije nam je že stoletja pravi navdih.

Šolsko izobraževanje

EVROPA V ŠOLI

Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje

NOVE SPRETNOSTI ZA LAŽJO ZAPOSLJIVOST

Izobraževanje in učenje odraslih

ZA UČENJE NI NIKOLI PREPOZNO

»Nikoli ni prepozno za učenje« je osnovni moto

programa GRUNDTVIG, ki je namenjen

izobraževanju in učenju odraslih.  Program se

osredotoča na vse oblike nepoklicnega

izobraževanja odraslih. Organizacije za

izobraževanje odraslih, svetovanje in

informiranje, nevladne organizacije, podjetja,

raziskovalni centri in višješolske ter visokošolske

organizacije na tem področju lahko sodelujejo

GRUNDTVIG

Danski filozof, teolog, učitelj, zgodovinar in pesnik Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

(1783–1872) je postal oče ljudske univerze in bil neomajen podpornik izobraževanja

odraslih že v svojem času.

JEAN MONNET

V Franciji rojeni Jean Monnet (1888–1979) je bil eden od arhitektov Evropske unije, saj

je avtor »Schumanovega načrta«. Načrt je vodil v nastanek Evropskega združenja za

premog in jeklo (ESCS), prvi korak na evropski poti integracije.

Sredstva programa so namenjena mednarodni

mobilnosti, šolskim partnerstvom, evropskim

projektom in izobraževalnim mrežam.

Če smo nekoliko natančnejši, smo si s

programom Comenius zadali cilj, da bi v skupnih

izobraževalnih aktivnostih do leta 2013

sodelovalo 3 mio otrok oz . učencev.

Enotna streha za vse programe

izobraževanja in usposabljanja

Evropska komisija je v sodelovanju z vsemi

državami članicami povezala različne pobude

in programe s področja izobraževanja in

usposabljanja pod eno streho, v PROGRAM

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE. Program nadaljuje

aktivnosti prejšnjih programov (Socrates,

Leonardo da Vinci, eLearning …) in pobud, jih

povezuje in vnaša nove aktivnosti. Program ima

(kot vsak doslej) svoje programsko obdobje, in

sicer od 1. januarja 2007 do 31. decembra

2013 (7 let), v tem obdobju pa je za programske

aktivnosti namenjenih kar 7 bilijonov evrov.

Program podpira široko paleto aktivnosti,

predvsem mednarodno mobilnost, evropske

projekte razvoja in prenosa inovacij ter mreže

na področju poklicnega in strokovnega

izobraževanja.

In na koncu program Vseživljenjsko učenje

vključuje tudi program JEAN MONNET, ki je

namenjen spodbujanju učenja in raziskovanja

na področju evropskih integracij kot predmet

na fakultetah.

v okviru evropskih projektov, učnih partnerstev

in mrež, vsem, ki so tako ali drugače vključeni

v izobraževanje in učenje odraslih, pa je

namenjena tudi mednarodna mobilnost.

Pogled v prihodnost

COMENIUS

Na Češkem rojeni teolog in filozof Johann Amos Comenius (1592–1670) je bil eden glavnih

snovalcev sodobnega izobraževanja, saj je verjel v to, da je izobraževanje namenjeno prav

vsem.

PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE vključuje

štiri vsebinsko vzporedna programska področja

– stebre, in sicer: šolsko izobraževanje

(COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje

(ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje

in usposabljanje (LEONARDO DA VINCI) ter

izobraževanje odraslih (GRUNDTVIG), ki jih

dopolnjujeta PREČNI PROGRAM in program

JEAN MONNET.
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Kako bo potekalo izvajanje programa?

Center RS za mobilnost in evropske programe

izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ima

vlogo nacionalne agencije za program

Vseživljenjsko učenje, kar pomeni, da skrbi za

koordinacijo in izvajanje programa v Sloveniji

za celotno obdobje 2007–2013. Vse informacije,

kontakti, usposabljanja, prijave in postopki izbora

za decentralizirane aktivnosti bodo torej tudi v

novem programu v Sloveniji potekali podobno

kot doslej (seveda z upoštevanjem novosti,

novih pravil in postopkov). Seveda poleg

CMEPIUS-a ostajata Evropska komisija ter

Direktorat za izobraževanje in kulturo še naprej

osnovni vir informacij programa na evropski

ravni.

Evropa za
vseæivljenjsko uËenje

Program Vseživljenjsko učenje je namenjen zelo

širokemu spektru ciljnih skupin, od vrtcev in

naših najmlajših učencev do učiteljev, študentov,

mladih delavcev, podjetij in izobraževalnih

organizacij, društev in nevladnih organizacij in

Program ERASMUS je namenjen višješolskemu

in visokošolskemu izobraževanju, ki s

spodbujanjem mobilnosti študentov in

strokovnega osebja ter sodelovanjem med

organizacijami terciarnega sektorja predstavlja

»paradnega konja« programa. Program s

pomočjo večje mobilnosti podpira ustvarjanje

skupnega evropskega visokošolskega prostora,

kar pa posredno omogoča inovativnost, rast in

nova delovna mesta v celotni Evropski uniji. V

programu Erasmus je doslej sodelovalo že več

kot 1,5 milijona študentov, za cilj pa si s tem

programom zastavljamo doseči sodelovanje 3

milijonov študentov do leta 2013.

Program je namenjen študentom, učnemu

osebju in vsem, ki so vključeni v višje in visoko

šolstvo.

Višješolsko in visokošolsko izobraževanje

GONILNA SILA SKUPNEGA EVROPSKEGA

UNIVERZITETNEGA PROSTORA

ERASMUS

Erazem Roterdamski (1466–1536), slavni nizozemski humanist in teolog, je poučeval

v Parizu, Louvnu in Cambridgeu, ki še dandanes predstavljajo pomembne evropske

izobraževalne centre.

Želite vedeti več?

Vse aktualne informacije o programu so in bodo

tudi v prihodnje objavljene na spletnih straneh.

 Za vse informacije se torej lahko obrnete na

CMEPIUS (www.cmepius.si) ali na spletne strani

Evropske komisije

(http://ec.europa.eu/education/programmes/

newprog/index_en.html).

Programska sredstva so namenjena mobilnosti

(za del študija ali usposabljanja v tujini), skupnim

evropskim projektom in mrežam.

odraslih, ki se v svojem delovnem življenju in

tretjem življenjskem obdobju spet vračajo k

učenju. Program je široko zastavljen. Naj

omenimo le osrednje štiri programe znotraj

programa Vseživljenjsko učenje.

Program predvideva objavo treh razpisov v

celotnem programskem obdobju. Prvi razpis je

bil že izveden v letu 2007, drugi razpis (ta bo

veljal za obdobje 2008–2010) bo objavljen v

jesenskem času 2007 (predvidoma oktobra

2007), tretji pa bo veljal za zadnje triletno

obdobje programa (2011–2013) in ga

pričakujemo nekje septembra 2010.

Roki za prijavo aktivnosti bodo potekali vsako

leto znotraj programskega obdobja. Vse

vsebinske prioritete in tehnične zahteve, prijavni

postopki, roki in ostala tehnična pravila bodo

objavljeni v razpisih, splošne informacije o

programu pa so na voljo v informativnih letakih

in brošurah CMEPIUS-a, podrobneje pa v Vodniku

za prijavitelje, ki je na voljo na spletnih straneh

CMEPIUS-a in EK.
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1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: (01) 586 42 51
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E-pošta: info@cmepius.si
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