Verzija nov 2019
POTRDILA O DODATNEM STROKOVNEM DELU
(podlaga za dodelitev točk za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju)
Dodatek za projekte v okviru programa Erasmus+ (2014–2020)

Splošna navodila
CMEPIUS bo za aktivnost v okviru evropskega programa Erasmus+ na prošnjo ravnatelja/direktorja
institucije, predloženo na ustreznem obrazcu (Vloga za izdajo potrdila za opravljeno dodatno strokovno
delo1), izdal potrdilo z naslednjo vsebino:






navedba šole/zavoda,
navedba aktivnosti (naslov projekta, številke pogodbe),
opredelitev akcije, v okviru katere je bil projekt ali aktivnost izveden/a,
trajanje projekta,
sodelujoči v projektu in njihov položaj:
· nosilec/koordinator projekta,
· sodelujoči učitelj/strokovni delavec v projektu,
 št. točk in opredelitev sodelovanja glede na kategorijo točk.
Ravnatelj/direktor v svoji vlogi navede koordinatorja in sodelujoče učitelje/strokovne delavce ter
obseg njihovega sodelovanja, ki ga CMEPIUS preveri v projektni oz. drugi lastni dokumentaciji.
Potrdila se izdajajo sproti, in sicer v roku 1 meseca po prejemu popolne Vloge za izdajo potrdila za
opravljeno dodatno strokovno delo, vendar ne pred uradnim zaključkom projekta (po prejemu dopisa
o zaključku projekta s strani CMEPIUS-a)2. CMEPIUS izdaja potrdila le za projekte, ki so bili prijavljeni3,
pogodbeno vezani in zaključeni s strani slovenske nacionalne agencije CMEPIUS.
Potrdila se izdajo v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
(UL št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10).
Potrdila se izdajajo v roku 8 let po zaključku aktivnosti (datum dopisa o zaključku projekta s strani
CMEPIUS-a), kar je skladno s pravili programa Erasmus+ o hrambi dokumentacije programa (Sporazum
o izvajanju programa Erasmus+, člen II.14.2.). Za vloge, ki bodo prispele po tem roku, potrdila ne bomo
mogli izdati, zaradi oddaje projektne dokumentacije v Arhiv Slovenije ali uničenja le-te.
CMEPIUS vodi razvid izdanih potrdil.
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http://www.cmepius.si/knjiznica/tocke-za-napredovanje/
KA 2 – strateška partnerstva, sodelovanje med samo šolami, partnerske organizacije – Potrdilo bo pripravljeno po
prejemu točkovne ocene s strani koordinatorske nacionalne agencije.
3 Velja tudi za projekte Erasmus+, KA2 – Strateška partnerstva, sodelovanje med samo šolami, ki so bili prijavljeni in
odobreni s strani drugih nacionalnih agencij v tujini, pogodbeno vezani in zaključeni pa s strani slovenske nacionalne
agencije CMEPIUS.
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RAZVRŠČANJE PO TOČKAH (pojasnilo)
Razvrstitev mednarodnega sodelovanja v programih Evropskih skupnosti s področja izobraževanja in
usposabljanja Erasmus+ (2014–2020):
I.

UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

Udeležbo na izobraževanjih in usposabljanjih v tujini, študijskih obiskih in tematskih dogodkih se
ovrednoti na Službi za razvoj kadrov v šolstvu na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Potrdilo o udeležbi, program (predmetnik) in trajanje izobraževanja in usposabljanja, študijskega
obiska ali tematskega dogodka ter poročilo o udeležbi se pošlje skupaj z vlogo za napredovanje v
naziv na MIZŠ4. Koordinatorstvo projekta, v okviru katerega se izvede določeno izobraževanje in
usposabljanje v tujini, se vrednoti pod točko II.
V to kategorijo se uvrščajo:
 udeležba na usposabljanju v tujini ali izobraževalnem obisku na delovnem
mestu/opazovanju/poučevanju v tujini na partnerski šoli v trajanju od 2 dni do 2 mesecev
(Erasmus+ KA1, projekti Mobilnost posameznikov);
 udeležba na dolgoročni mobilnosti strokovnih delavcev v tujini v trajanju od 2 do 10 mesecev
(Erasmus+ KA2, Strateška partnerstva);
 udeležba na tematskih dogodkih, študijskih obiskih v okviru TCA (Transnational cooperation
activities) doma in v tujini.

II.

PROJEKTNO DELO

Delo na projektih Erasmus+ ovrednoti CMEPIUS. Vlogi za izdajo potrdila za opravljeno dodatno
strokovno delo, ki se nahaja na spletnih straneh CMEPIUS-a5, se priloži ustrezna dokumentacija samo
v akcijah, kjer je v obrazcu to zahtevano.
Z eno točko (1) se ovrednoti naslednje aktivnosti:
 koordinatorstvo projekta eTwinning v trajanju do (vključno) 11 mesecev.
Z dvema točkama (2) se ovrednoti naslednje aktivnosti:
 mentorstvo skupini tujih učencev, dijakov oziroma študentov na matični organizaciji
vlagatelja (Erasmus+ KA1 – Učna mobilnost posameznikov);
 koordinatorstvo projekta Erasmus+ KA1 – Učna mobilnost posameznikov, izvedeno število
mobilnosti do 9 (Sporazum – en upravičenec);
 koordinatorstvo projekta eTwinning v trajanju 12 mesecev ali več oziroma aktivna udeležba
(nosilec enega predmetnega področja, vodja delavnice, poročevalec) na eTwinning
mednarodni pedagoški delavnici;
 sodelujoča šola/institucija v konzorcijskem projektu Erasmus+ KA1 – Učna mobilnost
posameznikov, načrtovano število mobilnosti (s sodelujoče šole/institucije) do 9.
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http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/napredovanje_v_nazive/
http://www.cmepius.si/knjiznica/tocke-za-napredovanje/
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S tremi točkami (3) (v primeru vrtcev s štirimi točkami (4)6) se ovrednoti naslednje aktivnosti:
a) koordinator projektov:
 koordinatorstvo projekta Erasmus+ KA1 – Učna mobilnost posameznikov, izvedeno
število mobilnosti 10 ali več (Sporazum – en upravičenec);
 partnerji (slovenska organizacija nastopa v vlogi partnerja) v projektih akcije
Erasmus+ KA2 – Strateška partnerstva (koordinator na partnerski organizaciji);
 koordinatorstvo konzorcijskega projekta Erasmus+ KA1 – Učna mobilnost
posameznikov (Sporazum – več upravičencev);
 sodelujoča šola/institucija v konzorciju Erasmus+ KA1 – Učna mobilnost
posameznikov, načrtovano število mobilnosti (s sodelujoče šole/institucije) 10 ali več.
b) sodelujoči, če poleg koordinatorja na organizaciji sodeluje še:
 1 oseba – dobi 2 točki (vrtci – 3 točke),
 2 osebi – dobi vsak po 1,5 točke (vrtci – 2 točki),
 3 osebe – dobi vsak po 1 točko (vrtci – 1,5 točke).
S petimi točkami (5) se ovrednoti naslednje aktivnosti:
a) koordinator projekta:
 koordinatorstvo (slovenska organizacija nastopa v vlogi prijavitelja projekta/koordinatorja)
projektov Erasmus+ KA2 – Strateška partnerstva
b) sodelujoči, če poleg koordinatorja na organizaciji sodeluje še:
 1 oseba – dobi 3 točke,
 2 osebi – dobi vsak po 2 točki,
 3 osebe – dobi vsak po 1,5 točke,
 4 osebe – dobi vsak po 1 točko.
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V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive.
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