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POZDRAVLJENI
Naša druga številka Novičnika prihaja v zadnjih
dneh leta 2014 – v obdobju, ko se izteka staro in
prihaja novo leto, v obdobju, ko po navadi delamo
zaključke, pregledujemo rezultate preteklega dela
in se obenem oziramo naprej ter snujemo načrte
za vse tisto, kar prihaja. Zato bi se vam radi ob tej priložnosti zahvalili za vaše vloženo delo v preteklem

letu, za zaupanje, ki nam ga izkazujete, ter za vašo
potrpežljivost ob vseh spremembah, ki jih res ni
bilo malo. V prihajajočem letu pa vam želimo čim
več kreativnih idej, uspešnih projektov, uporabnih
rezultatov in novih neprecenljivih izkušenj!

Uredništvo

DOGODKI
V začetku oktobra (2.–4. 10.) smo v Ljubljani izvedli eTwinning kontaktni seminar
Games based learning in the future
classroom, na katerem se je zbralo enainšestdeset učiteljic in učiteljev jezikov ter
športne vzgoje iz trinajstih evropskih držav.

eTwinning kontaktni seminar

Vse kar ste želeli vedeti o pripravi, implementaciji in
financiranju skupnih mednarodnih študijskih programov

Udeležba na kontaktnem seminarju je bila
predvsem priložnost za navezovanje novih stikov
s šolami v tujini, načrtovanje in prijavo projektov
ter spoznavanje novih IKT-orodij, ki spodbujajo
učenje in poučevanje prek igre. Na dogodku
je bila predstavljena tudi nova spletna učilnica
TwinSpace, ki je na voljo od 22. 9. 2014, timsko delo
in duh pa so udeleženci urili z iskanjem skritega
zaklada.
Sledil je nacionalni posvet o visokem šolstvu z
naslovom Priznavanje izobraževanja, ki smo ga
uspešno organizirali skupaj z Ministrstvom RS za
izobraževanje, znanost in šport (center ENICNARIC). Potekal je 7. oktobra v KC Brdo pri Kranju.
Na dogodku sta tuja eksperta, g. Gunnar Vaht iz
estonskega centra ENIC-NARIC in g. Daniel De
Schrijver iz flamskega centra ENIC-NARIC, več kot
stodvajsetim udeležencem predstavila aktualna
dogajanja in izzive na področju priznavanja v
mednarodnem prostoru. Uporabne izkušnje so si
udeleženci izmenjali na vzporednih delavnicah, ki
so sledile.
Od 8. do 10. oktobra pa smo se preselili v Bioterme
v Mali Nedelji, kjer smo izvedli seminar na temo
vzajemnega učenja med ECVET eksperti, ki
so se ga udeležili eksperti s Hrvaške, z Madžarske, s Češke, iz Avstrije, Romunije in Slovenije.
Udeleženci so na seminarju izmenjevali izkušnje,
jih primerjali in ugotavljali podobnosti in razlike v
izobraževalnih sistemih po državah.

S pomočjo sredstev programa Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM smo v Ljubljani 20.
novembra organizirali seminar Namen in pomen
skupnih študijskih programov – vse, kar ste
želeli vedeti o pripravi, implementaciji in
financiranju skupnih mednarodnih študijskih
programov. Dogodek je bil zelo uspešen in je dosegel svoj namen – udeležencem smo predstavili
osnovna načela in nacionalne zahteve za pripravo
skupnega študijskega programa, izpostavljene so
bile prednosti, na delavnicah pa so imeli udeleženci možnost predebatirati izzive in ovire.
Kaj pripravljamo za vas:
• valorizacijska konferenca in podelitev priznanj
jabolka kakovosti, Grand Hotel Union, 10. 12.
2014
• ECVET seminar, 11. 12. 2014 na Bledu
• delavnica E+ za vrtce in šole začetnike,
Ljubljana, 16. 12. 2014 v prostorih MIZŠ
• delavnica za projekte mobilnosti v visokem
šolstvu E+ KA1, Ljubljana, 16. 12. 2014 v
prostorih UL-FKKT
• januar/februar 2015 – regijske delavnice za
program Erasmus+ 2015: Jesenice, Koper,
Maribor, Novo mesto, Celje (več na spletni
strani razpisa)
• delavnica za strateška partnerstva med
šolami, Ljubljana, 29. 1. 2015 (tudi kot spletni
seminar)

ZANIMIVOSTI V ŠTEVILKAH
Učinki projektnega sodelovanja v šolskem izobraževanju

O tem, da ima projektno sodelovanje pozitivne

cionalnih prioritet v zvezi z razvojem šolstva (CMEPIUS,

učinke na različnih ravneh, ni dvoma. Katera pa so

2013) smo preučevali učinke projektnega sodelovanja na

tista področja, na katerih lahko pričakujete največ

treh ravneh: na ravni šole, učiteljev in učencev. Ugoto-

pozitivnih sprememb, če bo vaš projekt odobren?

vitve za posamezne ravni si lahko ogledate v pričujočih

V Študiji učinkov programa Vseživljenjsko učenje za

grafih.
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4,5

5,0

Izjave sodelujočih učiteljev
Kako so dodano vrednost mednarodnega
sodelovanja s svojimi besedami opisali sodelujoči učitelji, pa si lahko preberete v dveh izjavah:

»To vrstniško sodelovanje je zelo dragoceno. Te
izmenjave … takrat v resnici spoznaš otroke …
kako komunicirajo, kako sodelujejo z drugimi,
se znajdejo v novih situacijah … smo že tudi med
njimi odkrili kakšne talente, ki so nam bili prej
skriti …«

»Ker smo v zaprtem okolju, je za naše dijake
še bolj pomembno, da razvijajo širino, tolerantnost, spoznavajo kulturne razlike … se učimo
pri pouku, egocentrizem, ampak to je teorija, ko
pa prideš na podzemno v Londonu, pa v resnici
doživljaš … teh izkušenj ti šola ne more dati.«

Učitelj na osnovni šoli

Učitelji iz srednje šole

KAKO PA NAS VIDITE VI?
T1 - Koristnost informativnih dni in delavnic/po mnenju prijaviteljev

V okviru promocije prvega razpisa novega programa
Erasmus + smo v letu 2014 po vsej Sloveniji organizirali
več informativnih dni in delavnic, namenjenih vsem
potencialnim prijaviteljem (tako tistim izkušenim
kot tudi tistim, ki ste se mednarodnega sodelovanja
lotevali prvič). Njihovo koristnost ste tisti, ki ste oddali
svojo prijavo na razpisu, ocenili zelo visoko (T 1).
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T2 - Koristnost gradiva za pomoč pri prijavi na razpis - po mnenju prijaviteljev

Pomemben del vsakega razpisa so tudi pripadajoča
gradiva, ki jih je treba predelati za uspešno prijavo. In
katera so bila tista gradiva, ki ste jih prijavitelji ocenili
kot najbolj koristna pri pripravi prijave? V tabeli T 2 so
gradiva, ki so se uvrstila na zmagovalne stopničke.
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Zato ne odlašajte, odklikajte na spletno stran Erasmus+, preberite (ali preučite) objavljene dokumente
in se prijavite na prihajajoče informativne dneve in
delavnice, da razrešite morebitne dileme.
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DOBRE PRAKSE

Projekti programa Slovenski
štipendijski sklad SI04, EGP in NFM

Projekti programa Slovenski štipendijski sklad SI04,
EGP in NFM v osnovi naslavljajo teme, ki krepijo
razvoj človeškega kapitala in znanja, projekti OŠ
Glazija Celje in Centra Janeza Levca Ljubljana pa z
vsebino in aktivnostmi naslavljajo tudi prečno temo
programa: družbeni trajnostni razvoj in vključevanje ranljivih skupin. Obe instituciji s prilagojenim
programom izobražujeta otroke s posebnimi potrebami, predvsem z motnjami v duševnem razvoju
in otroke z motnjo avtističnega spektra. Osrednja
tema projektov je sorodna, vendar se je posamezna institucija loteva z različnega zornega kota in z
različnimi aktivnostmi.
OŠ Glazija Celje je sredstva za mobilnost osebja pridobila že na Razpisu 2013 z namenom spoznavanja
norveškega sistema in inkluzivnega modela izobraževanja, kjer so otroci s posebnimi potrebami vključeni v redni program. Tovrsten pristop je koristen
za vključitev posameznika v družbo, vendar je delo
z otrokom s posebnimi potrebami precejšen izziv
za učitelja ter posledično tudi za razred. Cilj projekta je raziskati in primerjati obstoječa modela – delo
in pomoč otrokom s posebnimi potrebami znotraj
šolskega ter domačega okolja. Šola je aktivnosti
nadgradila s prijavo na Razpis 2014 s projektom medinstitucionalnega sodelovanja, kjer pa bo rezultat
projekta priročnik za delo z otroki s posebnimi
potrebami, ki bo navajal primere dobre prakse iz

držav partneric z napotki, kako delati z avtističnimi
otroki ter kako pomagati njim in njihovim družinam
za doseganje boljše stopnje vključevanja v družbo.
Center Janeza Levca je sredstva za dva projekta
prejel v okviru Razpisa 2014, prav tako z namenom
mobilnosti in sodelovanja ter primerjave obstoječih
praks in nadgradnje znanja. Slovenski model dela in
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami dosega
dobre rezultate, zato na Centru z medinstitucionalnim sodelovanjem dobre prakse prenašajo
tudi v tujino. Projekt mednarodni festival Igraj se
z mano je namenjen inkluziji otrok, mladostnikov
in odraslih s posebnimi potrebami – z druženjem
na delavnicah in dogodkih festivala se namreč dejansko uresničuje vključevanje vseh ljudi v družbo,
ne glede na njihove posebnosti.
Prav učinki in trajnostni rezultati so tisto, kar
projekte poleg kakovostne izvedbe odlikuje in jih
postavlja za vzor drugim.

IZPOSTAVLJAMO
JABOLKA KAKOVOSTI
2014

Nagrada za Jabolka kakovosti

Predstavnici CEMPIUS-a sta se sejma
EHEF udeležili z namenom predstavitve
slovenskega visokošolskega prostora.

Letos bodo zopet nagrajeni najboljši projekti
mobilnosti. Vsak posameznik se z mobilnostjo
poda v nekaj novega, neznanega, nepričakovanega. Vsi prihajajo nazaj z novimi izkušnjami, znanji
in ogromno informacijami. Pa vendar se nekatere organizacije kot tudi posamezniki odločijo
iz priložnosti narediti veliko več kot le izvedbo
odobrenih aktivnosti. Že tekom priprave, v katero
vložijo veliko truda, si odškrtnejo vrata do različnih
priložnosti, ki jih nato z navdušenjem izkoristijo in
po povratku domov nadgradijo. Najboljše projekte
in posameznike bomo nagradili z nacionalno
nagrado jabolk kakovosti v Grand Hotelu Union v
sredo, 10. decembra 2014 ob 16h.

EVROPSKO LETO 2015

Study in Slovenia - Viatnam 2014

Evropska unija je leto 2015 razglasila za evropsko
leto za razvoj (ELR2015). Pod geslom 'Naš svet, naše
dostojanstvo, naša prihodnost' se bodo skozi vse
leto nizale aktivnosti in dogodki, katerih glavni namen je približati državljanom teme mednarodnega
razvojnega sodelovanja. Raziskave kažejo, da je za
državljane boj proti revščini pomembno vprašanje,
vendar slabo poznajo mednarodni okvir, prioritete
in programe na tem področju.
Približno 1,3 milijarde ljudi še vedno živi v skrajni
revščini. V večini delov sveta se povečujejo razlike
znotraj držav, naravno okolje pa je pod vse večjim
pritiskom. Ti izzivi so svetovni in medsebojno povezani, zato jih morajo obravnavati vse države skupaj.
Leta 2000 se je mednarodna skupnost zavezala k
sprejetju konkretnih ukrepov za boj proti revščini do
leta 2015. V letu 2015 se bodo oblikovali novi skupni
cilji z namenom zagotoviti dostojno življenje za vse.
Nacionalni koordinator je Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike Slovenije (razvoj.mzz@gov.si,
telefonska št.: 01 478 2015). CMEPIUS si bo kot član
nacionalnega odbora prizadeval izpostaviti sodelovanje slovenskih izobraževalnih institucij z državami
sveta izven evropskih meja ter na ta način širši
javnosti prikazati pomembnost tovrstnih projektov.
Izobraževanje neposredno ne odpravlja revščine, je
pa ključni dejavnik pri reševanju tega problema na
dolgi rok.

Prihaja EPALE

2015
Evropsko leto
za razvoj
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RAZPIS ERASMUS+ 2015
Evropska komisija je objavila Razpis programa Erasmus + za leto 2015 ter osvežen Vodnik za prijavitelje,
namenjen vsem organizacijam, ki želijo oddati vlogo
za sofinanciranje projektov v letu 2015. Zadnja različica Vodnika je za enkrat na voljo zgolj v angleškem
jeziku, v kratkem pa bodo objavljene osvežene
različice tudi v ostalih jezikih Evropske unije. Ne
spreglejte tudi novega roka prijave za projekte KA2
– Strateška partnerstva za področje izobraževanja in
usposabljanja, ki je 31. marca 2015.
Podrobnosti o novem razpisu pa najdete na slovenski spletni strani programa E+: www.erasmusplus.si

Prihaja EPALE
Večjezična in interaktivna platforma evropske
skupnosti za izobraževanje odraslih je že na voljo v
angleškem jeziku, slovenska različica pa bo pripravljena predvidoma spomladi 2015.
Vabljeni k ogledu in soustvarjanju.
www.ec.europa.eu/epale/en/

SLOVENIJA IN SVET
Z letom 2015 se Erasmus+ odpira v svet na področju
visokošolskega izobraževanja. To pomeni, da bodo
lahko slovenske visokošolske institucije pošiljale
in sprejemale študente in osebje iz široke palete
svetovnih držav in ne le iz primarno sodelujočih
programskih držav.
Slovenske visokošolske institucije so iz preteklih let
sicer že vajene strateškega sodelovanja in projektov
predvsem iz držav Zahodnega Balkana. Skupaj z njimi ali za njih so razvijale projekte, ki so pomembno
krepili modernizacijo visokošolskih institucij in
sistemov v teh t. i. partnerskih državah. Cilj programa E+ pa je, da se v letih, ki prihajajo, okrepi tudi
sodelovanje z drugimi svetovnimi regijami, med
drugim tudi mobilnost študentov in osebja.
Z namenom promocije in informiranja v državah
upravičenkah novih aktivnosti programa E+ je
Evropska komisija v sodelovanju z organizatorjem
EHEF (European Higher Education Fairs) med 14. in
16. novembrom 2014 že pripravila prvi dogodek, ki
se je odvijal v glavnem mestu Vietnama, v Hanoju.
Predstavnici CEMPIUS-a sta se sejma EHEF udeležili
z namenom predstavitve slovenskega visokošolskega prostora in promocije programov ter poletnih
šol, ki jih institucije ponujajo v angleškem jeziku.
Udeležba je bila zelo uspešna, stojnica dobro obiskana, prejeli pa smo tudi že prve pozitivne odzive.

www.erasmusplus.si

Vaših všečkov bomo veseli.
Nam želite kar koli sporočiti? Želite prejemati naše
e-novičke? Bi nam kaj priporočili? Nas morda
pokritizirali? Vaše mnenje je vedno dobrodošlo,
pošljite nam ga na newsletter@cmepius.si.

www.cmepius.si

