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NOVIČNIK
DOGODKI
ZANIMIVOSTI V ŠTEVILKAH
VAŠE MNENJE
IZPOSTAVLJAMO

POZDRAVLJENI
Sprememba je edina stalnica v našem življenju.
Čeprav se v znanem okolju počutimo prijetno,
se premiki naprej in presežki zgodijo šele, ko
stopimo ven iz udobnega, znanega. Ko si upamo in
poskusimo kaj novega. Z letom 2014 je prišel novi
program Erasmus+ in z njim nova pravila ter nova
spletna stran, postali pa smo tudi kontaktna točka

programa Evropa za državljane. Novo obdobje pa se
je izkazalo tudi kot odlična priložnost, da osvežimo
podobo in vsebino našega glasila. Pred vami je tako
– v branje in presojo – prva izdaja Novičnika.

Na prvem DELI dogodku 6. 5. 2014 so tako mladi v
živahnem in duhovitem pogovoru pred Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji predstavili, kaj
jim je prinesla mednarodna mobilnost, bodisi Erasmus študijska izmenjava bodisi Erasmus ali Leonardo
da Vinci praksa. Še pred poletjem, 4. 6. 2014, smo
v Kinu Šiška v okviru Slovenskega štipendijskega
sklada SI04 izvedli 2. DELI dogodek 'Ko se norveško
preplete s slovenskim'. Norveška veleposlanica,
Njena Ekscelenca Tove Skarstein, in ostali gostje
so bili navdušeni nad predstavitvami, v katerih so
koordinatorji projektov sklada s področja splošnega
in poklicnega izobraževanja ter usposabljanja
predstavili projektne aktivnosti in rezultate.

ne organizacije in prepoznano s strani potencialnih
delodajalcev.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo

DOGODKI
Z letošnjim letom smo uvedli novost
– dogodke DELI/SHARE, na katerih v
neformalnem pogovoru izkušeni prijavitelji z udeleženci delijo svoje izkušnje,
tiste neprecenljive in nepozabne ter tudi
takšne, ki so pustile grenak priokus.

Na tretjem DELI dogodku 25. 9. pa so koordinatorji centraliziranih in decentraliziranih evropskih
projektov v Kinu Šiška govorili o tem, kako uspešno
diseminirati in kako zagotoviti trajnost projektnih
rezultatov – izpostavili so tako zlata pravila kot tudi
pasti, ki se jim je treba izogniti.
Da bi čim bolje predstavili in spodbudili uporabo principov ECVET, smo 12. 6. 2014 na Bledu v
sodelovanju z nacionalno skupino ECVET ekspertov
organizirali seminar, kjer je bila predstavljena uporaba principov ECVET izven mobilnosti, in sicer na
področju neformalnega, formalnega in priložnostnega učenja. S pomočjo primerov dobre prakse
smo prikazali, kako organizacije oblikujejo svoje
programe izobraževanja ter kako pripravljajo učne
enote in učne izide z namenom, da bi bilo pridobljeno znanje potrjeno in ocenjeno s strani izobraževal-

V drugi polovici junija in začetku julija smo v Ljubljani, Postojni, Mariboru in Celju uspešno zaključili tudi
prvi krog usposabljanj za učitelje na temo 'Uporaba ECVET principov pri mobilnosti'. Na usposabljanjih se je več kot petdeset učiteljev seznanilo
z dokumenti za pripravo bolj kakovostne učne
mobilnosti, spoznali so, kaj so učne enote, kako
oblikovati in zapisati učne izide in kako vrednotiti
ter ocenjevati v skladu z ECVET-om. Usposabljanja
so izvedli ECVET eksperti, ki so poleg teoretičnih
predstavitev prikazali tudi primere iz prakse.
V septembru smo izvedli tudi prvi niz delavnic za
tiste prijavitelje, ki so bili uspešni v okviru prvega
razpisa programa Erasmus+.
Kaj jeseni še pripravljamo za vas:
• eTwinning kontaktni seminar 'Games based
learning in the future classroom', City Hotel
Ljubljana, 2. - 4. 10. 2014
• Nacionalni visokošolski posvet, Kongresni
center Brdo, 7. 10. 2014
• ECVET regionalni dogodek, Bioterme Mala
Nedelja, 9. 10. 2014
• Kontaktni seminar za prijavitelje projektov v
okviru programa Evropa za državljane, Ljubljana,
13.–15. 11. 2014
• Posvet o skupnih študijskih programih,
Ljubljana, 20. 11. 2014

ZANIMIVOSTI V ŠTEVILKAH
Naraščanje sredstev za decentralizirane akcije programa VŽU v obdobju 2007–2013 (v mio EUR)
Sredstva, ki so bila na voljo v programu
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Po zaključku programskega obdobja je prav, da
namenimo nekaj besed tudi sredstvom, ki so
bila na voljo za izvajanje aktivnosti programa.
V programu Vseživljenjsko učenje smo tako v
obdobju 2007–2013 za izvedbo projektov prejeli
55 milijonov evrov. Sredstva so se konstantno
povečevala v letih 2008–2012, in sicer v povprečju za 8 odstotkov. Izjema je samo zadnje
razpisno leto 2013, v katerem je nivo sredstev
ostal enak kot v letu 2012.
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Črpanje sredstev znotraj evropskih programov
izobraževanja in usposabljanja je bilo v Sloveniji
v že zaključenih letih 95 odstotkov, kar je daleč
nad povprečjem ostalih držav, ki sodelujejo v
programu VŽU. S tem se po porabi uvrščamo v
sam vrh sodelujočih držav.
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Število prejetih in odobrenih vlog ter razmerje odobrenih vlog glede na prispele vloge za program
Vseživljenjsko učenje za obdobje 2007–2013
V programu Vseživljenjsko učenje smo v
obdobju 2007–2013 prejeli okrog 6.400 vlog in
odobrili nekaj več kot 2.900 vlog, kar pomeni,
da je bila odobrena slaba polovica (46 odstotkov) vseh vlog.
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V zadnjem letu izvajanja programa VŽU se je
število prejetih vlog v primerjavi z letom 2007
skoraj podvojilo, število odobrenih vlog pa ni
sledilo enakemu trendu in je ostajalo v vseh
letih približno enako. Razlog je tudi v tem, da
je z leti naraščalo število projektov z višjimi
odobrenimi sredstvi.
In kako je naraščalo zanimanje po področjih?
Zanimanje je najbolj naraščalo na razpisih,
namenjenih področju izobraževanja odraslih
(čeprav je bilo glede na pravila programa temu
področju namenjenih najmanj sredstev), kjer je
bilo število prejetih vlog v razpisnem letu 2013
štirikrat večje kot v letu 2007. Drugo področje,
kjer je zanimanje skokovito naraščalo, je bilo
področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kjer je bilo število vlog v zadnjem razpisnem letu skoraj trikrat večje kot na začetku.
Več statističnih podatkov o izvajanju programa
VŽU vam je na voljo na naših spletnih straneh
pod rubriko Statistike VŽU.
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Razpis Erasmus+ 2014 v številkah
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Prva razpisa programa Erasmus+ za področje
izobraževanja in usposabljanja sta že za nami in z
mirno vestjo lahko zapišemo, da so aktivnosti kljub 60
začetnim 'porodnim krčem' v polnem teku. Prijetno smo bili presenečeni nad številom prejetih vlog
v okviru obeh ključnih ukrepov (KA1: Individualna 50
mobilnost posameznikov in KA2: Strateška partnerstva), in sicer smo prejeli kar 387 vlog.
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Za sofinanciranje je bilo v letošnjem razpisnem
letu na razpolago 10,5 milijona evrov, kar je
omogočilo odobritev 140 vlog. Skoraj polovica
30
vseh sredstev je sicer glede na smernice programa
namenjenih področju terciarnega izobraževanja
znotraj KA1 (4,7 milijona evrov).
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Po številu prejetih vlog glede na razpoložljiva
sredstva prednjači področje šolskega izobraže10
vanja znotraj KA1 s 74 vlogami (z razpoložljivimi
sredstvi smo lahko odobrili 19 projektov). Tem
sledijo vloge za področje izobraževanja odraslih, in
0
sicer 39 vlog znotraj KA2 (z razpoložljivimi sredstvi
smo lahko odobrili le 2 vlogi) in 37 vlog znotraj KA1
(odobrenih 9 vlog).
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KA1 - projekti mobilnosti
KA2 - strateška partnerstva
KA101 - področje šolstva
KA102 - področje poklicnega izob. in usposabljanja
KA103 - področje visokega šolstva
KA104 - področje izob. odraslih

V grafičnem prikazu se nahajajo podatki za razpisno leto 2014 o številu prejetih in odobrenih vlog
po posameznih področjih, vključno z dodeljenimi
sredstvi.

1.000.000,00

719.162,00

3
KA203

500.000,00

2
KA204

Skupaj odobrenih sredstev (v EUR)
KA201 - področje šolstva
KA201s-s - partnerstva med samo šolami
KA202 - področje poklicnega izob. in usposabljanja
KA203 - področje visokega šolstva
KA204 - področje izob. odraslih

KAKO PA NAS VIDITE VI?
V pripravi na program Erasmus+ smo konec leta 2013
v Ljubljani izvedli dva informativna dneva, na katerih
je bilo skupaj več kot 500 udeležencev. V začetku leta
2014 smo po Sloveniji organizirali še osem informativnih dni in enajst delavnic, udeležilo se jih je kar 1.179
udeležencev. Največji dogodek, otvoritvena konferenca programa Erasmus+, pa je potekal 24. 1. 2014 v
Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Konference se je

Zadovoljstvo udeležencev

udeležilo 482 udeležencev. V celoti se je informativnih
dogodkov programa Erasmus+ v prvi polovici leta
udeležilo več kot 2.200 potencialnih prijaviteljev.
Da bi dogodki čim bolj odgovarjali vašim potrebam in
bi pripomogli k bolj kakovostnemu izvajanju aktivnosti
programa, vsem udeležencem dogodkov po zaključku prek elektronske pošte posredujemo evalvacijski

vprašalnik. Evalvacijske vprašalnike je doslej izpolnilo
50 odstotkov vseh udeležencev in iz njih je razvidno,
da je zadovoljstvo z izvedbo naših dogodkov visoko. Z
najvišjo povprečno oceno je bila ocenjena koristnost
naših dogodkov za nadaljnje delo. V celoti ste najbolje
ocenili otvoritveno konferenco, ki je v vseh kategorijah dosegla najvišjo povprečno oceno.
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Izredno nas veseli, da ste prijavitelji zelo
zadovoljni tudi z delom nas zaposlenih
na CMEPIUS-u, ki ste ga večinoma ocenili s povprečno oceno, višjo od 4,5.
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Obljubljamo pa vam, da na lovorikah
ne bomo zaspali in se bomo še naprej
po svojih najboljših močeh trudili, da
boste tudi v prihodnje zadovoljni z našim
delom!
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Kako ste zadovoljni z navedenimi
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IZPOSTAVLJAMO Zlati kabel za
najboljše eTwinning projekte
29. maja smo na konferenci SIRikt v
Kranjski Gori podelili nagradi zlati kabel.

Nagrado vsako leto podelimo izbranim mednarodnim eTwinning projektom, ki so virtualni oz.
t. i. projekti na daljavo. Nagrajeni projekti morajo
odražati sodelovanje med šolami, kreativno rabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije, pedagoške inovacije ter s svojimi rezultati vplivati na širšo
šolsko skupnost.
Nagrado zlati kabel:
•  je v starostni kategoriji 4–11 let prejela OŠ Litija
za projekt Noč v knjižnici (koordinatorica Nevenka Mandelj)
»Otroka čez noč ostaneta ujeta v knjižnici. Eden
ima knjige rad, drugi pa branje sovraži. Ko ponoči
knjige oživijo, se knjižni junaki trudijo dokazati, da
je brati vredno.«

Mladi knjižničarji s koordinatorico projekta
Nevenko Mandelj

Predstavitev učenca s
pomočjo aplikacije Voki
v okviru projekta YES Young European Spaks

V projektu so otroci raziskovali svet knjig in delili
zgodbe s svojimi vrstniki iz sodelujočih držav. Na
ta način so razvijali različne ustvarjalne spretnosti,
se navdušili nad branjem knjig, krepili zavedanje o
pomenu branja ter širili bralno kulturo. Sodelovanje
v projektu je učence tudi zmotiviralo, da pogosteje
prihajajo v knjižnico.
Za rešitev posameznih nalog so iskali najustreznejše
pripomočke, ki so odgovarjali njihovim potrebam
po sodelovanju, ustvarjanju, učenju, spodbujanju,
izmenjavi informacij, oblikovanju in predstavljanju
izdelkov ter razvijanju različnih veščin in spretnosti.
Tako je v okviru projekta nastala obsežna zbirka različnih orodij, aplikacij, socialnih omrežij in ostale IKT.

• je v starostni kategoriji 12–15 let prejela OŠ Toneta Okrogarja Zagorje za projekt YES – Young
European Speaks (koordinator Dejan Kramžar)
S projektom so učence neprisiljeno prisilili h
komunikaciji – predvsem s snemanjem, zvočnim in
slikovnim. Iz meseca v mesec so nizali zanimive ideje
predstavitev sodelujočih in šole, domačega kraja,
prostega časa in praznovanj. Pravilo je bilo preprosto: nič pisanja, le govor in slika, v duhu 'Zgrabi za
mikrofon in sodeluj!'. Učenci so kreativno uporabili
različna orodja in izdelali zanimive prispevke. Da bi
spodbudili aktivno poslušanje, je moral vsak prispevek vsebovati tudi vprašanja v obliki kviza, na katera
so učenci odgovarjali v komentarjih. Učencem
je bilo v veliko veselje delati in eksperimentirati z
informacijsko tehnologijo.
S pomočjo partnerjev iz več kot dvajsetih evropskih
držav so se učencem odprle oči in ušesa, izboljšali
so komunikacijske sposobnosti in spoznali, da
živimo različno, a združeni v raznolikosti. S pomočjo
aktivnega (so)ustvarjalnega dela so tako učenci kot
tudi učitelji pridobili neprecenljive izkušnje.
Besedilo je prirejeno po opisu koordinatorja
Dejana Kremžarja.
Nagrajencema iskreno čestitamo!

Besedilo je prirejeno po opisu koordinatorice
Nevenke Mandelj.

PA ŠE TO!
Smo omenjali spremembe? Za vas smo
prenovili tudi spletno stran Centra.
Vabljeni h klikanju, naslov ostaja
nespremenjen: www.cmepius.si, stran
pa je v celoti preoblikovana in osvežena.
Vse, kar zadeva program Erasmus+, pa
seveda najdete na samostojni spletni
strani www.erasmusplus.si.
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Sledite pa nam lahko tudi na naši Facebook strani:
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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

