
 

                                                                                        

Povabilo k sodelovanju za decentralizirane aktivnosti programa 
Comenius za leto 2007 

 
 
SPECIFIČNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE AKCIJE PROGRAMA COMENIUS 
 
I) Comenius - Šolska partnerstva 
 
Prijavnice najdete na naših spletnih straneh v rubriki: 
  
Šola prijaviteljica mora na nacionalno agencijo (CMEPIUS) poslati ustrezno prijavnico do roka, 30. marec 2007. 
V prijavnici za Šolska partnerstva so deli A, B in C skupni za vse sodelujoče partnerje, del D pa izpolni vsak partner 
individualno. 
V primeru, da prijavnica ni izpolnjena v slovenskem ali angleškem jeziku, nam do roka 30. marec 2007 pošljite 
prevod delov A, B in C prijavnice v enega od teh dveh jezikov. 
 
 
Prioritete akcije Comenius Šolska partnerstva: 

 Obnovitev projektov v 2. in 3. leto,  
 Novi prijavitelji – prednost šolam/institucijam, ki še niso sodelovale v programu, 
 Tematsko: Promocija medkulturnega dialoga, 
 Projekti, ki bodo vključevali posebna merila: 

- promocija zgodnjega učenja tujega jezika, večjezikovnega razumevanja in/ali CLIL,  
- pomoč osebam s posebnimi potrebami pri vključevanju v projekt,  
- pomoč učencem/organizacijam, ki so v slabšem socialno ekonomskem, geografskem ali drugem položaju,   
- zagotovitev enakih možnosti za sodelovanje za dečke in deklice,  
- pomoč pri zagotavljanju potreb otrokom zaposlenih v tujini in mobilnih delavcev. 
 

Dodatna merila za izbor: 
- prednostno bodo obravnavani vrtci,  
- prednostno bodo obravnavane šole s posebnimi potrebami,  
- prednostno bodo obravnavane šole / institucije iz regij, ki so bile do sedaj manj zastopane,  
- v primeru velikega števila prijav, bo odobren 1 projekt na šolo / institucijo.  
 

Za prijavo projektov Comenius Šolska partnerstva, bomo na Cmepiusu organizirali dva informativna sestanka in 
sicer:  
 
1. februarja 2007 ob 13.00 uri na CMEPIUS-u, Ob železnici 16, Ljubljana, v sejni sobi v pritličju,   
1. marca 2007 ob 13.00 uri na CMEPIUS-u, Ob železnici 16, Ljubljana, v sejni sobi v pritličju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II) Comenius Individualna mobilnost 
   
a) Stalna strokovna spopolnjevanja 
 
Prijavitelji lahko izbirajo med naslednjimi možnostmi: 
 
- sofinanciranje spopolnjevanja/usposabljanja (1-6 tednov), ki se nahaja v spletni bazi EK:  
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase in je objavljena tudi na naših spletnih straneh www.cmepius.si. 
Prijavitelji, ki v bazi ne najdejo ustreznega spopolnjevanja, si lahko spopolnjevanje izberejo drugje.  
- sofinanciranje namestitve (1-6 tednov) na šoli ali drugi instituciji, ki deluje na področju šolskega izobraževanja v 
tujini - nevladne organizacije, javni zavodi,  
- sofinanciranje aktivne udeležbe na konferenci (do 1 tedna), ki je organizirana  s strani Comenius mrež, 
Multilateralnih projektov, Nacionalnih agencij ali drugih evropskih institucij s področja šolskega izobraževanja ter 
jezikovnih tečajev,  
- sofinanciranje čistih jezikovnih tečajev (1-6 tednov) - samo za sodelujoče v potrjenih projektih akcije Comenius 
Šolska partnerstva. 
 
Pri organizatorju spopolnjevanja naj prijavitelji preverijo prosta mesta za aktivnosti, ki se je želijo udeležiti, nato pa 
ustrezno prijavnico, potrdilo o diplomi in program spopolnjevanja pošljejo do 30. marca 2007 na nacionalno agencijo 
(CMEPIUS). Vse aktivnosti morajo potekati v obdobju od 1.6.2007 do 30.9.2007.  
 
Prijavitelji, ki želijo na spopolnjevanje oditi v obdobju 1.10.2007-31.1.2008, morajo prijavnico po istem postopku in z 
enakimi prilogami poslati na CMEPIUS najkasneje do 31. maja 2007. 
 
Tretji rok za oddajo prijav je 31.10.2007 ( za spopolnjevanja, ki bodo potekala med 1.2.2008 in 31.3.2008). 
 
Prioritete akcije Stalna strokovna spopolnjevanja: 
 

 Prijavitelji, ki v zadnjih 2 letih niso prejeli sredstev te akcije,  
 Spopolnjevanja, ki so nastala v okviru multilateralnih projektov in mrež,  
 Prijavitelji, ki želijo razviti spretnosti za: 

- implementacijo CLIL-a,  
- implementacijo celostne jezikovne politike na šoli,  
- uporabo opazovanja in refleksije za posodobitev in izboljšanje učnih strategij,  
- prenos ugotovitev raziskovanja v razredu v metode in pristope poučevanja,  
- implementacijo timskega poučevanja in drugih sodelovalnih metod,  
- pripravo na vodilne pozicije v okviru šole,  
- poučevanje mešanih razredov glede na zmožnost, materni jezik ali kulturo. 

 
Dodatna merila za izbor: 
 prednost bodo imeli prijavitelji iz šol pred prijavitelji iz drugih institucij, kot npr. Zavoda za šolstvo, fakultet 

(Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta),  Šole za ravnatelje, 
 en udeleženec iz  šole/institucije, 
 enakomerna geografska porazdeljenost, 
 prednost bodo imeli kandidati iz šol, ki še niso prejele finančne podpore s strani EU, 
 upošteva se vpliv spopolnjevanja na strokovni razvoj prijavitelja; 
 prednost pri izboru bodo imeli prijavitelji, katerih institucije so del formalnega šolskega sistema,  
 pri spopolnjevanjih/usposabljanjih namenjenim učiteljem tujih jezikov bodo imeli prednost prijavitelji, ki 

se ukvarjajo z zgodnjim poučevanjem tujih jezikov,  
 pri spopolnjevanjih/usposabljanjih namenjenim učiteljem tujih jezikov bo posebej podprto timsko 

poučevanje v EU oddelkih. 
 
Za prijavo aktivnosti v okviru Individualne mobilnosti (Stalna strokovna spopolnjevanja in Mentorji asistentom na 
šolah gostiteljicah), bomo na Cmepiusu organizirali informativni sestanek in sicer:  
 
26.2. 2007 ob 13. uri, CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana (sejna soba v pritličju)   



b) Comenius Asistenti  
 
Prijavnice najdete na naših spletnih straneh v rubriki: 
 
Prijavitelji  morajo na nacionalno agencijo (CMEPIUS) poslati ustrezno prijavnico do roka  30. marec 2007. 
Predviden začetek aktivnosti bo septembra 2007, aktivnosti pa trajajo 3 -10 mesecev. 
Prijavitelji, ki se prijavljajo za mesto Comenius asistenta na šoli/ instituciji gostiteljici v tujini,  morajo prijavnici priložiti: 

 potrdilo o opravljenih izpitih (vkolikor so še študenti) 
 potrdilo o diplomi (vkolikor so že zaključili študij). 

 
Če prijavitelj še vedno obiskuje izobraževalno institucijo, mora prijava (Del F) vsebovati tudi: ime in priimek  ter 
podpis predstavnika institucije/organizacije in žig institucije/organizacije.  
 
Prioritete akcije Comenius asistenti: 
 

 prednost bodo imeli prijaviteljii, ki bodo predstavili jasno motivacijo za poklic učitelja. 
 pri enako kvalitetnih prijavah bodo imeli prednost prijavitelji, ki želijo oditi v državo z manj razširjenim 

jezikom.  
 
V primeru prevelikega števila prijav bodo imeli prednost: 

 diplomanti (ki še niso bili zaposleni kot učitelji ), absolventi in študenti 4. letnikov, 
 prijavitelji, ki predhodno še niso prejeli finančne pomoči Evropske skupnosti. 

 
Za prijavo aktivnosti v okviru Individualne mobilnosti (Comenius asistenti), bomo na Centru Evropa organizirali 
informativni sestanek in sicer:  
 
28.2. 2007 ob 15. uri, Center Evropa, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. 
 
 
 
c) Šole / institucije, ki želijo pridobiti Comenius asistenta 
   
Prijavnice najdete na naših spletnih straneh v rubriki: 
 
Šola prijaviteljica mora na nacionalno agencijo (CMEPIUS) poslati ustrezno prijavnico do roka  30. marec 2007.  
Predviden začetek aktivnosti bo septembra 2007, aktivnosti pa trajajo 3 -10 mesecev. 
 
 
Prioritete akcije Comenius asistenti: 
 

 prednost bodo imele šole/institucije gostiteljice, ki do sedaj še niso pridobile asistenta,  
 pri enako kvalitetnih prijavah bodo imele prednost šole gostiteljice, ki bodo zaprosile za asistenta za 

poučevanje manj razširjenih jezikov. 
 

 
Za prijavo aktivnosti v okviru Individualne mobilnosti (Stalna strokovna spopolnjevanja in Mentorji asistentom na 
šolah gostiteljicah), bomo na Cmepiusu organizirali informativni sestanek in sicer:  
 
26.2. 2007 ob 13. uri, CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana (sejna soba v pritličju)   
 
 


