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NOVIČNIK
DOGODKI
ZANIMIVOSTI V ŠTEVILKAH
VAŠE MNENJE
IZPOSTAVLJAMO

POZDRAVLJENI
Na CMEPIUS-u še posebno veliko pozornosti in
truda namenjamo ozaveščanju o učinkih programa Erasmus+ in ostalih programov, skrbi za
trajnost rezultatov, iskanju sinergij med različnimi
programi, povezovanju različnih orodij za boljšo
promocijo, vzpostavitvi čim tesnejšega sodelovanja s ključnimi deležniki in akterji na področju
izobraževanja in usposabljanja ter si obenem
prizadevamo za prepletanje izvajanja projektov s
politikami (podprto s strani naših analiz).

Zavedamo pa se, da so za dosego začrtanih
ciljev pomembni odličnost in kakovost, delo s
srcem, družbena odgovornost, nenehno učenje
in usposabljanje ter integriteta in zanesljivost,
kar smo zaposleni izpostavili kot naše glavne
vrednote.
Verjamemo, da nas po teh vrednotah prepoznate
tudi vi.
Uredništvo

DOGODKI
Med letošnjimi izvedenimi aktivnostmi
jih izpostavljamo zgolj nekaj, da boste
začutili utrip našega delovanja. Naj vas ne
bo strah, če ste kaj zamudili – za vas že
pripravljamo nove dogodke.

Dogodek DELI: Balkan Express, 26. marca 2015

Na CMEPIUS-u smo 16. marca 2015 v sklopu programa Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in
NFM gostili predstavnike držav donatoric (Norveška, Islandija in Lihtenštajn) in veleposlaništev, ki
smo jim predstavili potek projektov, financiranih
v okviru omenjenega programa. S predstavitvijo
svojih projektov sta navzoče navdušila g. Boštjan
Kotnik iz Centra Janeza Levca Ljubljana ter ga.
Martina Domajnko iz Gimnazije Franca Miklošiča
Ljutomer.
18. marca smo na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu na naši stojnici pridno animirali
obiskovalce in jih seznanjali z našimi aktivnostmi.
V Klubu Cankarjevega doma smo predstavili
učinke mednarodnih projektov predvsem z vidika
medkulturnih kompetenc, najsi bo na podlagi
spletnega sodelovanja (akcija eTwinning) ali
fizičnega prek programov Erasmus+ ali Evropa za
državljane.
Prvi letošnji dogodek DELI z naslovom Balkan
ekspres smo izvedli 26. marca v Kinu Šiška. V
sproščenem pogovoru so izkušene visokošolske
institucije odstirale skrivnosti uspešne mobilnosti

z državami Zahodnega Balkana, po debati pa se je
nadaljevalo druženje ob balkanskih gurmanskih
dobrotah. Za vse, ki so dogodek zamudili, pa smo
pripravili tudi poročilo in video posnetek, ki bo
objavljen na naši spletni strani.
Kaj pripravljamo za vas:
• ECVET delavnica za pisanje učnih izidov, 13.
5., ŠC Ptuj
• Dogodek DELI s CNVOS – Odprava na
sever – delimo izkušnje in razmišljamo za
prihodnost, 20. 5., Mestni muzej Ljubljana
• Podelitev nagrad zlati kabel v okviru SirIKT-a,
28. 5., Športna dvorana Vitranc, Kranjska Gora
• EPALE otvoritev v okviru 19. andragoškega
kolokvija, 16. 6., Ramada Resort, Kranjska Gora
• ESREA konferenca 'Living and Learning
Community', predstavitev portala EPALE in
programa Evropa za državljane, 18.–20. 6.,
Ljubljana
• Konferenca z Univerzo Harvard 'Improving
University Teaching', 15.–17. 7., Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani

ZANIMIVOSTI V ŠTEVILKAH
Ponosni smo na vključenost slovenskih šol v evropske programe
Glede na razmerje med številom registriranih
izobraževalnih institucij in tistih, ki se vključujejo
v evropske programe, so daleč na prvem mestu
srednje šole. Od 116 slovenskih srednjih šol (šteti
so šolski centri kot celota in ne posamezne šole
znotraj ŠC) jih v evropskih programih sodeluje kar
91 odstotkov. Na dobri poti so tudi osnovne šole
(vseh je 450), kjer je aktivnih več kot polovica. Želimo si, da bi se tudi vrtci, ki jih je v Sloveniji 398, bolj
opogumili za evropsko sodelovanje – v programe
jih je namreč vključenih le 7 odstotkov. Njim bomo
v prihodnje posvetili še posebno pozornost z
dodatnimi delavnicami in svetovalnimi sestanki.

Delež sodelujočih OŠ, SŠ in vrtcev v programih VŽU in Erasmus+
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0%
Vrtec

Osnovna šola Srednja šola

Kakšna je dodana vrednost mednarodnega projektnega sodelovanja, kot jo vidijo sodelujoči?
Navajamo izjavi koordinatorjev dveh različnih šol,
ki smo jih pridobili z intervjuvanjem sodelujočih ob
pripravi Študije učinkov programa Vseživljenjsko
učenje na osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje z vidika nacionalnih prioritet (CMEPIUS,
2013).
Izjava koordinatorja projekta na srednji šoli:
»V bistvu ravno tako kot za dijake, se mi zdi, da
je tudi za učitelje zelo pomembno sodelovanje v
takšnih projektih, ker se enostavno s teh šolskih
okvirov … to je gledanje in védenje … razširiš še
na druga področja. In skozi prakso se marsikaj
naučiš, če sodeluješ v takšnem projektu. Prisiljen
si uporabljati neke spretnosti, ki ti jih v razredu
mogoče ni treba uporabljati.«

Izjava koordinatorice projekta na srednji šoli:
»Na Center? Na posamezno šolo? Absolutno
vidimo izredno velik pomen v tem, da v okviru teh projektov imaš možnost spoznavati
izobraževalni sistem v tujih, v partnerskih
državah, da imaš možnost spoznavati metode, da imaš možnost primerjati programe,
vsebine, tematiko in seveda vzporedno s tem
tudi v bistvu promoviramo naš šolski center
kot tak in tudi promoviramo naš izobraževalni sistem, naše programe, pristope, metode... tako da, se mi zdi, da tu je velika dodana
vrednost. Tudi na našem šolskem centru smo
že kakšno stvar uvedli, ki smo jo videli v tujini, kake nove metode, tudi e-izobraževanje,

potem smo tudi stvari prinesli od tam... In
pa mi povedali, kako imamo določene stvari
zastavljene, da so mogoče oni vzeli... to je en
tak vidik… Drug vidik je, da vsak tak projekt
doprinese k osebnostni rasti vsakega posameznika, ki je vključen… doprinese k strokovnim izkušnjam, se pravi absolutna pridobitev
tudi na področju stroke. In pa doprinese k
temu, da se na osnovi teh izmenjav rojevajo
novi projekti, nove povezave, dolgoročna
partnerstva, tudi za ostale projekte in pa izkušnje partnerstev dajejo tudi osnovo za lažje
sodelovanje pri bolj kompleksnih projektih,
kjer rabiš zanesljive partnerje.«

KAKO PA NAS VIDITE VI?
Kako ste bili v času izvajanja projekta zadovoljni s kakovostjo podpore s strani CMEPIUS-a?
Sodelovanje organizacije v projektu poleg niza
pozitivnih in koristnih sprememb zagotovo za
sabo potegne tudi obilico dodatnega dela, stresa
in večje obremenitve za vse, ki so vanj aktivno
vključeni. Ker se tudi na CMEPIUS-u zavedamo,
da koordiniranje projektov ni lahko delo ter da
bodo projekti uspešni in rezultati dobri le ob
ustrezni podpori tudi s strani nacionalne agencije, se trudimo, da pogodbenikom skozi celoten
projektni cikel nudimo ustrezno vsebinsko in tehnično svetovanje in informiranje. Ko so projektni
učinki dobri, rezultati uporabni in pogodbeniki
zadovoljni, smo zadovoljni tudi mi! Vaš uspeh je
tudi naš uspeh!
OPOMBA: Podatke smo dobili z analizo vprašalnika, ki smo
ga poslali vsem zaključenim projektom VŽU Partnerstva 2012
(GRU, LDV, COM).
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Objavljamo nekaj izjav anketirancev:

»Zelo smo zadovoljni s sodelovanjem z
nacionalno agencijo, pohvalili bi pripravljenost pomagati, ažurnost pri posredovanju informacij/odgovorov ter tehnično
podporo. Pri primerjavi med evropskimi
partnerji se CMEPIUS odreže neprimerno
bolje (celo nadpovprečno) kot agencije,
s katerimi imajo izkušnje naši evropski
partnerji, za kar smo hvaležni, ker so projekti precej zahtevni (predvsem prijava in
poročila, vsebinsko nimamo težav).Vedno,
kadar smo potrebovali nasvet, smo ga
dobili pravočasno in strokovno. Hvala!«

»Predvsem bi se rada še enkrat zahvalila
za zelo hitro odzivnost s strani CMEPIUS-a
in prijaznost, ko sem se znašla v težavah
pri pisanju dokumentacije in ko nisem
bila prepričana pri kakšnih organizacijskih
zadevah.«

»Sodelovanje v projektu sicer pomeni
obremenitev med vsem tekočim delom,
vendar pa je ravno to eden tistih pozitivnih izzivov, ki plemenitijo naše delo
in mu dajejo večji smisel, žar in novo
zagnanost.«

»Zahvaljujemo se vsem zaposlenim na
CMEPIUS-u, ki so tako pridno odgovarjali na našo elektronsko pošto, ko smo
potrebovali pomoč oz. informacije glede
pravilnega vodenja projekta.«
»Lahko samo na kratko zapišem, da ste
odlična organizacija: vaši koordinatorji so
prijazni, odprti, razumevajoči, prilagodljivi,
ažurni... ZELO ZA!«

»Vsak nasvet, pojasnilo z vaše strani mi
je bilo v veliko pomoč in me je pomirilo,
kadar smo se s partnerji razhajali v mnenjih in pričakovanjih. Hvala!«

DOBRE PRAKSE
Bomo že v kratkem kolesarili v
inteligentnih oblačilih?

Ena izmed najstarejših in najuspešnejših mrež v
okviru programa CEEPUS sledi trendu v razvoju
inteligentnih oblačil. Mrežo mednarodnih visokošolskih institucij že od leta 1997 koordinira Fakulteta
za strojništvo Univerze v Mariboru. Na začetku
so v mreži sodelovale še tri partnerske institucije:
Sveučilište u Zagrebu, Technical Universityof Librec
in Slovak Technical University. Bila je prva mreža,
ki je povezovala visokošolske institucije s področja
tekstilnega in oblačilnega inženirstva. Primarni
namen mreže – izmenjava študentov in profesorjev – je kmalu prerasel v raziskovalne dejavnosti.
Tako je mreža z novim obdobjem programa CEEPUS prenovila svoj program in se osredotočila na
projektno delo, raziskovalno dejavnost študentov,
izmenjavo podiplomskih študentov ter na skupni
doktorski program. Mreža je pridobila tudi nekaj
novih partnerjev, v letošnjem akademskem letu jih
sodeluje že 10.
Novost, ki je mrežo naredila še zlasti privlačno, je
zimska šola – enotedenski intenzivni program, ki
združi skupino tujih in domačih študentov in predavateljev. Zadnja tovrstna šola je bila namenjena
iskanju inovativnih rešitev na področju tekstilnega
inženiringa in modnega oblikovanja.

Udeleženci zimske šole DesignWeek 2014

Ena izmed bolj inovativnih delavnic je potekala
na temo funkcionalnih in inteligentnih oblačil.
Študenti so pod mentorstvom profesorjev (vsi so
tudi inovatorji in nosilci patentov s področja inteligentnih oblačil) načrtovali in razvili dva koncepta:

1. Oblikovali in razvili so prototip inteligentnega
oblačila–jakne za kolesarje. Oblačilo se odzove
na informacijo iz okolja in reagira s svetlobnim
znakom tako, da nakaže smer, kamor bo zavil
kolesar.
2. Oblikovali so predloge sprememb modela
steznika, ki služi za korekcijo skolioze, ter razvoj
ustreznega oblačila, ki bi ga nosili čez steznik.
V umetno ustvarjenih klimatskih pogojih so na
podlagi podatkov podali predloge za spremembo materiala in popravkov steznika za doseg
najboljšega fizičnega počutja uporabnika.
Želimo si, da ti uporabni in domišljeni ideji ne bi ostali zgolj na papirju, temveč da bosta tako eno kot
drugo oblačilo že kmalu na voljo tudi na prodajnih
policah.
Mreže CEEPUS temeljijo na dobrih odnosih med
parterji, zaupanju, dobremu delu in stalnemu
razvoju, več o samem programu pa si lahko preberete na spletni strani CMEPIUS-a (www.cmepius.si).
Vir: J. GERŠAK: 10 godina međunarodne mreže
izmjene profesora i studenata (CEEPUS SI-0007),
Tekstil 58 (4) 154-158 (2009).
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EPALE je novo spletno mesto za izobraževanje odraslih v Evropi. Gre za spletni portal, kjer se novice,
spletni dnevniki, dogodki, pomembni dokumenti in
drugi viri objavljajo v 24 evropskih jezikih.
Prihajajoči iskalnik partnerjev ter forumi bodo izobraževalcem odraslih omogočili še več izmenjave
mnenj, dobrih praks in sodelovanje. Prvi odzivi
strokovne javnosti so zelo pozitivni, kar smo lahko
zaznali tudi udeleženci otvoritvene konference
EPALE, ki je bila 15. aprila 2015 v Bruslju. Izobraževalci
odraslih na vseh nivojih izkazujejo zanimanje za
sodelovanje in izmenjavo dobrih praks ter uporabo
platforme pri svojem delu. Pridružite se tudi vi. Prvi
korak lahko vzpostavite s poslanim elektronskim
sporočilom na naslov epale@cmepius.si ali z registracijo na portalu https://ec.europa.eu/epale.
Spremljajte redne objave na portalu in FB EPALE
Slovenija.

NOVI FACEBOOK STRANI

Glasbeni nastop na podelitvi zlatega kabla 2014

Da bi se čim bolj približali posameznim ciljnim
skupinam, smo poleg že obstoječe CMEPIUS-ove
Facebook strani odprli še strani eTwinning Slovenija in EPALE Slovenija.
Facebook stran eTwinning Slovenija je namenjena predvsem učiteljem in šolskemu osebju
osnovnih in srednjih šol, vzgojiteljem v vrtcih ter
ostalemu strokovnemu osebju zavodov za vzgojo
in izobraževanje, ki imajo željo po mednarodnem
sodelovanju v kakršni koli obliki oz. si želijo novih,
drugačnih pristopov pri vsakdanjem delu. Facebook stran EPALE Slovenija pa je namenjena vsem, ki
se ukvarjajo s področjem izobraževanja odraslih.

SIRIKT IN PODELITEV
ZLATEGA KABLA

Podelitev nagrad zlati kabel 2014

Na razpisu programa Obzorje 2020, delovni program Znanost z in za družbo (razpisno leto 2014),
je 39 nacionalnih krovnih organizacij EURAXESS
uspešno prijavilo projekt EURAXESS TOP III:
Spodbujanje raziskovalne kariere z razvojem novih
storitev in nadgradnjo trenutnih storitev mreže
EURAXESS. Triletni projekt bo za svoje delovanje
prejel 3.559.047,00 EUR, projektne dejavnosti pa se
bodo začele v letu 2015.
Projekt vsebuje osem delovnih paketov, dva sta
namenjena razvoju, testiranju in pilotni izvedbi
novih storitev na področju kariernega razvoja,
ostali se osredotočajo na širše okolje raziskovalcev
(vključujoč institucionalni kontekst), vključevanje
raziskovalcev iz tretjih držav, raziskovanje znotraj in
zunaj akademskega okolja (predvsem v industriji),
strokovni razvoj članov mreže EURAXESS, zagotavljanje kakovosti in usklajevanje vsebin programa
EURAXESSv skladu s cilji EK za obdobje do leta
2020.
CMEPIUS bo kot nacionalna krovna organizacija
EURAXESS Slovenija kot
aktivni partner sodeloval v
treh delovnih paketih, kar
bo omogočilo postavitev kakovostnejšega spletnega portala EURAXESS, krepitev nacionalne mreže
EURAXESS in povezovanje z drugimi pomembnimi
deležniki, strokovni razvoj osebja, ki se ukvarja z
mobilnostjo raziskovalcev, ter krepitev internacionalizacije posameznih institucij z namenom ustvarjanja atraktivnega okolja za delo raziskovalcev.
Za več informacij si lahko ogledate slovensko spletno stran EURAXESS www.euraxess.si.

Tudi letos boste med 27. in 29. majem v Kranjski Gori
lahko obiskali SIRikt, največjo konferenco v Sloveniji s
področja uporabe informacijske tehnologije v izobraževalne in raziskovalne namene, na kateri CMEPIUS
sodeluje kot soorganizator.
Del dogodka bo tudi KONFeT–nacionalna konferenca eTwinning, kjer vsako leto ponujamo zanimive
vsebine in podelimo nagrade zlati kabel najboljšim
slovenskim eTwinning projektom. V času konference
pa bo na svojem popotovanju po Evropi Kranjsko
Goro obiskala tudi eTwinning mobilna postaja
'SouthTwin'.

KOLOFON

Sledite nam lahko tudi na naših Facebook straneh:
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CMEPIUS-A V PROJEKTU
EURAXESS TOP III

www.erasmusplus.si

www.facebook.com/Cmepius

eTwinning Slovenija:
www.facebook.com/pages/eTwinning-Slovenija/397451250435658

EPALE Slovenija:
www.facebook.com/EPALE.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

