
delavnica 
MEDNARODNO SODELOVANJE kot 
možnost razvoja šole in učiteljev 

 XXI. Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, 
Portorož, 24. november 2014 

 
 

mag. Andreja Lenc in Ana Stanovnik Perčič 



Vsebina 

 

1. Evalvacija  CMEPIUS 2013 

2. Možnosti sodelovanja šol (Erasmus+, e 
Twinning, NFM, Svet v učilnici) 

3. Razpis 2014 - rezultati 

4. Strateški razvojni načrt šole 



 
Evalvacija CMEPIUS 2013 

• Glavni motiv za evalvacijo:  

– v kolikšni meri program VŽU doprinaša k uvajanju 
sprememb v delovanju šole in kompetencam 
učiteljev in učencev,  

– intenziteta in trajnost vplivov, 

– dejavniki pozitivnega doprinosa. 
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ERASMUS+ V ŠOLI 
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Evropa 2020 in ET 2020 

• 95% otrok vključenih v predšolsko izobraževanje, 
• Manj kot 15% mladih podpovprečnih v 

matematiki, branju in znanosti, 
• Osip pod 10%, 
• Vsaj 40% posameznikov med 30-34 let z 

visokošolsko izobrazbo, 
• Vsaj 15% odraslih vključenih v vseživljenjsko 

učenje, 
• Vsaj 20% mobilnosti v visokem in 6% v poklicnem 

izobraževanju. 
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Izobraževanje & usposabljanje 
 – namen Erasmus+  

• izboljšati nivo ključnih kompetenc mladih 

• krepiti kakovost, inovacije in 
internacionalizacijo izobraževalnih institucij 

• promovirati oblikovanje in ozaveščanje o 
Evropskem prostoru vseživljenjskega učenja 

• krepiti mednarodno dimenzijo I&U 

• izboljšati poučevanje in učenje jezikov 
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Konkretneje… Erasmus+ 

KA 1- Projekti mobilnosti za  
• učitelje, strokovne delavce, svetovalce 
• dijake 
KA 2 - Strateška partnerstva 
• med šolami in drugimi organizacijami 
Izjemi šolsko področje (partnerstva med samo šolami  
in partnerstva med lokalnimi/regionalnimi oblastmi) 
 Roki za oddajo vlog: 
KA 1: 4. marec 2015 
KA 2: 31. marec 2015 
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Financiranje E+ 

Večina zneskov na enoto. 

Mobilnost: pot, bivanje, organizacija mobilnosti. 

Partnerstva: vodenje, sestanki, dogodki, rezultati. 

 

Realni stroški le za nakup opreme in financiranje 
oseb s posebnimi potrebami.  
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Prioritete 2015 

Področje šolskega izobraževanja 

- krepitev profila učiteljskega poklica, 

- obravnava nizkih dosežkov pri osnovnih 
spretnostih in znanjih z učinkovitejšimi 
metodami poučevanja, 

- podpora šolam pri odpravljanju osipa, 

- krepitev kakovosti predšolske vzgoje in 
varstva. 
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Prioritete 2015 

Področje PIU 
- Razvoj kakovostnih PIU z močnim elementom 

praktičnega dela; 
- krepitev ustreznosti zagotavljanja PIU glede na trg dela 

ter zmanjšanje neusklajenosti spretnosti in znanj in 
primanjkljajev v gospodarskih sektorjih; 

- Večja preglednost med sistemi PIU z izvajanjem 
priporočil ECVET in EQAVET na nacionalni ravni; 

- spodbujanje enostavno dostopnega in poklicno 
usmerjenega nadaljnjega PIU; 

- spodbujanje razvoja spretnosti in znanj ter kompetenc 
učiteljev in vodij usposabljanj. 
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Razpis 2014 - rezultati 

• Področje šolskega izobraževanja 
KA 1 – prejetih 74, odobrenih 19 (320.000 €) 
KA 2 -  prejetih 22, odobren 1 (364.000 €) 
KA 2 med samo šolami: 
- koordinatorskih vlog: prejetih 35, 5 odobrenih 
- partnerskih vlog po Evropi oddanih še cca 150 – 

odobrenih 36  
- Skupaj 41 projektov (cca 1.300.000 €) 
• Področje PIU 
KA 1 – prejetih 53, odobrenih 39 (2 mio €) 
KA2 – prejetih 43, odobrenih 5 (1,16 mio €) 
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Izzivi razpisa 2014 

KA 1  
- priprava vloge za celotno šolo ali ŠC - poiskati rdečo nit vseh zainteresiranih 

posameznikov na šoli, 
- priprava EU razvojnega plana šole – del prijave, 
- konkretnost vloge, konkretna utemeljitev zakaj učitelji šole neko znanje ali 

kompetence potrebujejo. 
- diseminacija rezultatov – pomembna vloga vodstva šole. 
KA 2  
- ustreznost vloge na razpis in prioritete programa (v VŽU za šolski del ni bilo 

prioritet, le splošni cilji programa),  
- program naslavlja učitelje in šole ter izobraževalce in trenerje – ključne ciljne 

skupine,  
• konkretnost oddane vloge,  
• analiza stanja šibka ali je sploh ni bilo,  
• preširoki, presplošni cilji,  
• pisanje vloge skupaj s partnerji – sodelovanje že v fazi prijave! 
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eTwinning 

je poseben del programa Erasmus+, ki ga usklajuje Evropsko šolsko omrežje 
(European Schoolnet) v imenu Evropske komisije. 

 
• Namen: spodbujanje uporabe sodobnih tehnologij (IKT) pri pouku na ravni 

OŠ, SŠ in vrtcev s pomočjo neformalnih “on-line” šolskih projektov. 
 

• eTwinning portal združuje 228.000 učiteljev, 114.000 šol iz 32 evropskih 
držav. 
 

•  Dosegljiv je na www.etwinning.net v 24 jezikih (tudi SI) in nudi: 
 

Iskanje partnerjev  
Spletne projekte (brezplačna orodja za njihovo izvajanje) 
Varno vitrualno delovno okolje 

Udeležbo učiteljev na mednarodnih delavnicah (PDW) 

PRIZNAVANJE in nagrajevanje (Znak kakovosti, nacionalne in evropske nagrade) 

 
 
 

 

 

 

http://www.etwinning.net/


Slovenski štipendijski sklad 
NFM in EGP 

• Podpira: mednarodno mobilnost in med-
institucionalne projekte s področja  

• Namen:  prispevati h krepitvi razvoja 
človeškega kapitala in znanja.  

• Cilj: spodbujati bilateralno sodelovanje med 
državami - Norveška, Islandija, Liechtenstein in 
Slovenija.  

 

• Rok za prijavo: 12. januar 2015 

14 



 
Praktična naloga- 

Evropski razvojni načrt 

 
 

1. Kakšne so potrebe vaše organizacije v luči razvoja 
kakovosti in internacionalizacije? Področja, ki so lahko predmet 
izboljšav (npr. kompetence zaposlenih, vodstva, nove metode dela, razvoj kurikula, 
evropska dimenzija, organizacija učenja in poučevanja…) 
 

2. Razmislite o načinu sodelovanja s partnerji ter pojasnite 
kako bodo aktivnosti vodile do uresničitve zgoraj navedenih 
potreb?  
 

3. Kako boste pridobljene kompetence integrirali v strateški 
načrt vaše organizacije? 
 
potrebe             aktivnosti                           umeščanje  

15 



Prihajajoči dogodki 

• 10.12.2014 Valorizacijska konferenca 
„Razširjanje, uporaba in trajnost rezultatov“ 
in podelitev jabolk kakovosti  

• Seznam delavnic Razpis 2015 že objavljen: 
http://www.cmepius.si/infodnevi/razpis-erasmus-2015/ 

 

• Kontaktni seminar -  Rekyavik, Islandija, Tema: 
Workbased learning in VET, 14 -16. jan 2015 

• e Twinning Webinarja december 2014 
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Informacije 

www.cmepius.si 

www.erasmusplus.si  

www.cmepius.si/nfm.aspx  

 

info@cmepius.si 

erasmusplus-ka1@cmepius.si  

erasmusplus-ka2@cmepius.si  
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