pozitivni učinki sodelovanja
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68 VRTCEV
79% ODOBRENIH PROJEKTOV
Od leta 2007 do 2016 je v projektih
programa EU oddalo vlogo 68 vrtcev, od
tega jih je 79 % imelo odobren projekt.

več kot 600 vzgojiteljev
Od leta 2007 do 2016 je prek programa
EU na mobilnost odšlo več kot 600
vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in
drugih strokovnih delavcev v vrtcih.

več kot 900.000 € SREDSTEV
Od leta 2007 do 2016 so vrtci skupno
prejeli za več kot 900.000 EUR
sredstev.

pozitivni učinki sodelovanja
OSNOVNIH šol v mednarodnih
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76 % SODELUJOČIH
OSNOVNIH šol
Od leta 2007 do 2016 je v projektih
programa EU sodelovalo 76 % vseh
osnovnih šol v Sloveniji. Zastopane so vse
slovenske regije.

3.800 učiteljev
3.000 UČENCEV
Od leta 2007 do 2016 je prek projektov
programa EU na mobilnost odšlo več
kot 3.800 učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v OŠ ter več kot 3.000 učencev.

7 mio € sredstev
Od leta 2007 do 2016 so osnovne šole
skupno prejele za več kot 7 mio EUR
sredstev.

pozitivni učinki sodelovanja
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97 % SODELUJOČIH
SREDNJIH šol
V projektih programa EU je doslej
sodelovalo 97 % vseh srednjih šol v
Sloveniji. Zastopane so vse slovenske
regije.

3.800 učiteljev
8.600 dijakov
Od leta 2007 do 2016 je prek projektov
programa EU na mobilnost odšlo več
kot 3.800 učiteljev in drugih strokovnih
delavcev ter več kot 8.600 dijakov.

22 mio € sredstev
Skupaj so srednje šole prejele za
več kot 22 mio € sredstev.

pozitivni učinki sodelovanja
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79 % SODELUJOČIH VIŠJIH IN
VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV
V obdobju 2007–2016 je v projektih
programa EU sodelovalo 79 % vseh višjein visokošolskih zavodov v Sloveniji.

4.100 PROFESORJEV
13.600 ŠTUDENTOV
V obdobju 2007–2016 je v projektih
programa EU na mobilnost odšlo več kot
4.100 profesorjev in strokovnega osebja
ter več kot 13.600 študentov.

53 mio € sredstev
V obdobju 2007–2016 je v projektih
programa EU slovenskim višje- in
visokošolskim zavodom bilo razdeljenih več kot 53 mio EUR sredstev.

pozitivni učinki sodelovanja
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200 RAZLIČNIH ORGANIZACIJ
ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
V obdobju 2007–2016 je v projektih
programa EU sodelovalo več kot 200
različnih organizacij za izobraževanje
odraslih, skupaj so prejele več kot 4 mio
EUR sredstev.

80 % VSEH LJUDSKIH
UNIVERZ
V obdobju 2007–2016 je imelo projekt
odobrenih več kot 80 % vseh ljudskih
univerz.

2.200 POSAMEZNIKOV
V obdobju 2007–2016 je na mobilnost
odšlo več kot 2.200 posameznikov.

