
 

 

 

 

Delavnica CMEPIUS

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010
Usmeritve razvoja in izzivi

30. november – 1. december 2010
Hotel Habakuk, Maribor

PROGRAM
VSEŽIVLJENJSKO U$ENJE

RAZPIS 2011
Neža Pajni$

Predstavitev

• Splošni cilj in nameni programa
• Struktura programa

– Podprogrami in akcije
– Tehni$ne specifike akcij
– Cilji podprogramov

• Prednostne naloge 2011
• Nacionalne zahteve
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Program Vseživljenjsko 
u'enje
• “Z vseživljenjskim u$enjem prispevati k razvoju 

Skupnosti kot družbe z vrhunskim znanjem, 
trajnostnim gospodarskim razvojem, ve$ in bolj 
kakovostnimi delovnimi mesti in ve$jo socialno 
kohezijo ob zagotavljanju dobrega varstva okolja 
za prihodnje generacije.”

• Sklep EP in ES 15. november 2006, za obdobje 
2007-2013

• Sodelujejo organizacije in posamezniki 27 držav 
$lanic, države EGP/EFTA in državi kandidatki 
Hrvaška ter Tur$ija

Ozadje politike

• Doseganje ciljev strategije EU2020:
– uresni$evanje na$ela vseživljenjskega u$enja in 

mobilnosti;
– izboljšanje kakovosti in u$inkovitosti izobraževanja 

in usposabljanja;
– spodbujanje enakosti, socialne kohezije in 

aktivnega državljanstva;
– krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti na vseh 

ravneh izobraževanja in usposabljanja.
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Struktura programa

• 4 sektorski podprogrami
• 4 pre$ne klju$ne aktivnosti
• Program Jean Monet
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Tipi aktivnosti

• Postopek prijave/izbora
– centraliziran (izvaja Izvršna agencija)
– decentraliziran (izvaja nacionalna agencija v 

posamezni državi)

• Mobilnost 
• Dvo/ve$stranska partnerstva
• Ve'stranski projekti
• Mreže
• Spremljevalni ukrepi

COMENIUS – Posebni cilji

Posebna cilja programa Comenius iz $lena 
17(1)  Sklepa o programu sta:

• razvijanje znanja in razumevanja raznolikosti 
evropskih kultur in jezikov ter njene vrednosti 
med mladino in izobraževalnim osebjem;

• pomagati mladim pri pridobivanju temeljnih 
znanj in spretnosti ter kompetenc za 
življenje, ki so potrebne za njihov osebni 
razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za 
aktivno evropsko državljanstvo.
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ERASMUS – Posebni cilji

Posebna cilja programa Erasmus iz $lena 
21(1) Sklepa o programu sta:

• podpiranje uresni$evanja evropskega 
visokošolskega prostora;

• krepitev prispevka visokošolskega in 
poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah k 
inovativnim procesom.

LEONARDO DA VINCI

Posebni cilji programa Leonardo da Vinci iz $lena 25(1) 
Sklepa o programu so:

• podpora vklju$enim v usposabljanje in nadaljevalno 
usposabljanje za pridobitev in uporabo znanja, spretnosti in 
kvalifikacij in tako olajšati njihov osebni razvoj, zaposljivost 
in vklju$enost na evropskem trgu dela;

• podpora izboljšavam kakovosti in inovacij v sistemih, 
institucijah in praksi na podro$ju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja;

• pove$anje privla$nosti poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter mobilnosti za delodajalce in posameznike 
ter olajšati mobilnost udeležencev usposabljanja, ki so 
zaposleni.
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LEONARDO DA VINCI – Operativni cilji
• Izboljšanje kakovosti in pove$anje obsega mobilnosti po Evropi za osebe, 

udeležene v za$etnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter v 
nadaljnjem usposabljanju, tako da bi se število praks v podjetjih povišalo 
na najmanj 80 000 na leto do konca programa Vseživljenjsko u$enje;

• izboljšanje kakovosti in pove$anje obsega sodelovanja med institucijami ali
organizacijami, ki zagotavljajo izobraževalne možnosti, podjetji, socialnimi 
partnerji in drugimi ustreznimi organi v Evropi;

• omogo$anje razvoja inovativnih praks na podro$ju poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja, razen na terciarni ravni, ter njihov prenos, vklju$no s 
prenosom iz ene sodelujo$e države v ostale;

• izboljšanje preglednosti in priznanje kvalifikacij ter kompetenc, vklju$no s 
tistimi, pridobljenimi z neformalnim in priložnostnim u$enjem;

• spodbujanje u$enja živih tujih jezikov;

• podpora razvijanju inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za 
vseživljenjsko u$enje, ki temeljijo na IKT.

LEONARDO DA VINCI
Decentralizirane 
aktivnosti
• Projekti mobilnosti
• Partnerstva
• Ve$stranski projekti 

prenos inovacij

Centralizirane 
aktivnosti
• Ve$stranski projekti 

razvoj inovacij
• Mreže
• Spremljevalni ukrepi
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Leonardo da Vinci

• Projekti mobilnosti ! 2 letni projekti, znotraj katerih 
se v tujini vsaj 2 tedna prakti$no usposabljajo dijaki, 
osebe na trgu dela in strokovni delavci v poklicnem 
izobraževanju.

• Partnerstva ! 2 letni projekti sodelovanja med 
izobraževalnimi organizacijami in svetom dela 
(socialni partnerji, podjetja)

• Ve$stranski projekti prenos inovacij ! 1 do 2 letni 
projekti, ki podpirajo prenos obstoje$ih inovativnih 
rešitev v poklicnem izob. in usposab. Z namenom 
dviga kakovosti in privla$nosti ponudbe PIU

13

GRUNDTVIG – Posebni cilji

Posebna cilja programa Grundtvig iz $lena 29(1) Sklepa o 
programu sta:

• odzivanje na izzive izobraževanja starajo$ega se prebivalstva 
v Evropi;

• pomo$ odraslim pri iskanju poti do izboljšanja znanja in 
kompetenc.

Konkretno podpira izobraževanje:
• starajo ega!se!prebivalstva,

• ranljivih!skupin!(marginalnih,!starejših!in!ljudi,!ki!so!zgodaj!opustili!

šolanje!ali,!ki!nikoli!niso!imeli!možnosti!za!pridobitev!šolske!

izobrazbe!(npr.!priseljenci),

Cilj!je!vklju itev!15!%!odraslih!v!izobraževanja!odraslih!do!leta!2020.
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GRUNDTVIG – Operativni cilji

• Izboljšanje kakovosti in dostopnosti mobilnosti po Evropi za osebe, ki se 
udeležujejo izobraževanja odraslih, in pove$anje njenega obsega, tako 
da bi bilo do leta 2013 mobilnih najmanj 7 000 posameznikov letno;

• izboljšanje kakovosti in pove$anje obsega sodelovanja med 
organizacijami, ki so del izobraževanja odraslih v Evropi;

• pomo$ osebam iz ranljivih družbenih skupin in obrobnih družbenih 
okolij, zlasti starejšim osebam in tistim, ki so zapustili izobraževanje brez 
osnovnih kvalifikacij, da dobijo druge možnosti dostopa do izobraževanja 
odraslih;

• spodbujanje razvoja inovativnih praks v izobraževanju odraslih in 
njihovega prenosa, med drugim iz sodelujo$e države v druge;

• podpiranje razvijanja inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse 
za vseživljenjsko u$enje, ki temeljijo na IKT;

• izboljšanje pedagoških pristopov in upravljanja organizacij za 
izobraževanje odraslih.

GRUNDTVIG
Decentralizirane 
aktivnosti
Mobilnost
• Nadaljnjae izob. in 

usposab.
• Obiski in izmenjave
• Grundtvig asistenti
Projekti
• Projekti prostovoljnega 

dela starejših
• U$na partnerstva
• Grundtvig delavnice

Centralizirane 
aktivnosti
• Ve$stranski projekti
• Mreže
• Spremljevalni ukrepi
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Grundtvig

• Nadaljnje izob. in usposab. ! 1 do 6 tedenska usposabljanja 
posameznikov s podro$ja izob. odraslih na te$ajih

• Obiski in izmenjave ! 1-dnevni do 12 tedenski delovni obiski 
tuje organizacije/konference/seminarja

• Grundtvig asistenti ! 12 do 45 tedensko gostovanje na tuji 
organizaciji

• Projekti prostovoljnega dela starejših ! 2 letni dvostranski 
projekti, 3 do 8 tedenska izmenjava starejših prostovoljcev

• U$na partnerstva ! 2 letni projekti sodelovanja 3 razli$nih 
organizacij iz 3 razli$nih držav

• Grundtvig delavnice ! izvedba (in udeležba na) 5 do 10 
dnevnih delavnic s podro$ja izobraževanja odraslih (ne vezano 
na poklicno oz strokovno usposabljanje udeležencev)

GRU - Nadaljnja izobraževanja in 
usposabljanje (IST)

• 5!dnevna!do!6!tedenska!usposabljanja,

• organizirani!strukturirani!te aji!(baza!ali!prosti!trg!

ponudbe),

• Comenius!– Grundtvig!katalog:

https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase/search.

cfm
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GRU - Obiski in izmenjave (VIS)

• namenjeni!osebju!za!izobraževanje!odraslih

• trajanje:!min!1!dan!– max!12!tednov

• neformalno!usposabljanje!odraslih:

! obisk!organizacije!za!izobraževanje!odraslih

! udeležba!na!konferenci!ali!seminarju

! job!shadowing

GRU - Asistenti

Organizacija!gostiteljica!lahko!gosti!asistenta,!ki!opravlja!

razli ne!naloge:

! pomo !pri!vsakodnevnih!izobraževalnih!aktivnostih

! pomo !odraslim!s!posebnimi!potrebami

! pou evanje!maternega!jezika

! pomo !pri!izvajanju!projektov!(npr.!Gru!u na!partnerstva)

! izvajalec!enega!ali!ve !te ajev!ali!vodja!dela!organizacije.

Trajanje:!od!12!tednov!(+1!dan)!do!najve !45!tednov

Vsebinskih!prioritet!ni!
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GRU - Projekti prostovoljnega dela 
starejših (2 leti) - SVP

• Dvostransko!mednarodno!sodelovanje;

• Sodelovanje!na!eni!ali!ve !temah!v!skupnem!interesu;

• Izmenjave!prostovoljcev:!50!let+!(min!2/max!6);

• Trajanje!prostovoljnega!dela!3'8!T!na!tuji!organizaciji;

• Prostovoljno!delo!poteka!v!okviru!nepridobitne

dejavnosti.

Vsebinskih!prioritet!ni!

GRU - U'na partnerstva (2 leti) - UP

• Ve stransko!mednarodno!sodelovanje!majhnega!obsega,

• sodelovanje!na!eni!ali!ve !temah!v!skupnem!interesu,

• najmanj!3!organizacije!iz!3!razli nih!držav,

• poudarek!je!na!procesu:!

izmenjava!izkušenj,!praks!in!metod,

• rezultati!so!lahko:!spletna!stran,!brošura/publikacija,!razstava,!
gledališka!predstava!…
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GRU - Delavnice (1 leto) WS

Akcija!omogo a!:

!Izvedbo!mednarodne!delavnice!v!državi!organizatorja,!ki!ni!vezana!na!

poklicno!izobraževanje!in!usposabljanje,

! omogo a!u e im!se!odraslim!sodelovanje!na!delavnicah,!ki!se!odvijajo!v!

drugi!državi.

• teme!delavnic!so!poljubne,

• 10!– 20!tujih!udeležencev,

• trajanje!5'10!dni,

• slovenski!udeleženci!so!upravi eni!do!udeležbe,!vendar!niso!sofinancirani,

• organizator!prejme!dotacijo,!ki!je!namenjena!za!stroške!organizacije!

delavnice!+!stroške!udeležencev!(pot,!nastanitev,!prehrana).

PRIPRAVLJALNI OBISKI

• Dotacija za obisk partnerske institucije oz. 
kontaktnega seminarja (1 do 5 dni)

• Namen obiska ! priprava projekta/druge 
aktivnosti v okviru programa VŽU

• KATERA KOLI akcija v okviru VŽU
• Ni datumskega roka za prijavo!!
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PRE$NI PROGRAM

• Posebna cilja pre$nega programa iz $lena 
32(1) Sklepa o programu sta:
– spodbujanje evropskega sodelovanja na 

podro$jih, ki pokrivajo dva ali ve$ podro$nih 
podprogramov;

– pospeševanje kakovosti in preglednosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja držav $lanic.

Pre'ni program - operativni 
cilji

• Podpora razvoju politik in sodelovanju na evropski ravni na podro$ju 
vseživljenjskega u$enja, zlasti v kontekstu lizbonskega procesa in 
delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2010, kakor tudi 
bolonjskega in kopenhagenskega procesa ter njihovih naslednikov;

• zagotavljanje zadostne koli$ine primerljivih podatkov, statisti$nih 
podatkov in analiz za podlago razvoju politike u$enja, kakor tudi 
spremljanje napredovanja na poti do ciljev in ciljnih vrednosti v zvezi z 
vseživljenjskim u$enjem ter opredelitev podro$ij, ki terjajo posebno 
pozornost;

• spodbujanje u$enja jezikov in podpiranje jezikovne raznolikosti v državah 
$lanicah;

• podpiranje razvijanja inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za 
vseživljenjsko u$enje, ki temeljijo na IKT;

• zagotavljanje primernega priznanja in prikazovanja rezultatov programa 
vseživljenjskega u$enja ter njihovega vklju$evanja v širšem smislu.
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Pre$ni program
Decentralizirane 
aktivnosti
• Mobilnost:

– udeležba na študijskih 
obiskih

– organizacija študijskih 
obiskov

Centralizirane 
aktivnosti
• Projekti
• Študije in raziskave
• Mreže
• Druge pobude

Razpis VŽU 2011

• Objavljen 27. oktobra 2010
• Razpisanih skupaj 1 065 mio eur ! SI ~ 

8.036.000 eur
• Razpisna dokumentacija

– Sklep o ustanovitvi
– Poziv k sodelovanju 2011
– Strateške prednostne naloge
– Vodnik za prijavitelje
– Nacionalna pravila

• www.cmepius.si ! Razpisi



 

 

 

 

Delavnica CMEPIUS

Razpis VŽU 2011

• Administrativne omejitve
– upravi$enost institucije
– nacionalne administrativne omejitve oz prioritete (št. prijav 

na institucijo, št. slovenskih partnerjev v istem projektu, 
manj zastopane regije oz. tipi institucij ipd.)

• Vsebinske prednostne naloge

Prednostne naloge, ki so dolo$ene za posamezno vrsto 
ukrepov, odražajo vprašanja, ki so bistvena za razvoj 
politike na podro$ju izobraževanja in usposabljanja na 
evropski ravni, pri 'emer morajo predlogi obravnavati 
vsaj eno od teh prednostnih nalog, da bi bili izbrani.

VŽU 2011 – Splošne 
prednostne naloge
1. Razvoj strategij za vseživljenjsko u$enje in 

mobilnost
2. Spodbujanje sodelovanja med okolji 

izobraževanja, usposabljanja in dela
3. Podpiranje za$etnega in nadaljevalnega 

usposabljanja u$iteljev, vodij usposabljanj ter 
vodij zavodov za izob. in usposab.

4. Spodbujanje pridobivanja klju$nih kompetenc s 
sistemom izob. in uspos.

5. Spodbujanje socialne vklju$enosti in enakosti 
spolov



 

 

 

 

Delavnica CMEPIUS

VŽU 2011 – Splošne 
prednostne naloge
• V vseh programih se vedno ve$ja pozornost 

namenja sistemati'nemu razširjanju in 
uporabi  rezultatov na projektni in 
programski ravni ter ravni politik. Zato 
morajo vsi predlogi projektov vklju$evati jasen 
na$rt za razširjanje in uporab0 rezultatov.

• Prednostne naloge, ki so dolo$ene za posamezno 
vrsto ukrepov, odražajo vprašanja, ki so bistvena 
za razvoj politike na podro$ju izobraževanja in 
usposabljanja na evropski ravni, pri $emer 
morajo predlogi obravnavati vsaj eno od 
teh prednostnih nalog, da bi bili izbrani.

LEONARDO DA VINCI 2011

• Prednostna naloga za mobilnost je kakovost organizacije 
mobilnosti, vklju'no s pedagoškimi, jezikovnimi in 
kulturnimi pripravami ter dogovori za bivanje v tujini na 
podlagi na'el, dolo'enih v Evropski listini kakovosti za 
mobilnost. Spodbujata se razvoj in izvajanje elementov 
sistema ECVET (opis, ocenjevanje in priznavanje u'nih 
rezultatov) ter usmerjanje in trajnost, da se izboljša 
u'inek izkušnje z mobilnostjo. 
– Poudarjena je pomembna vloga pristojnih posredniških organov46 

v teh projektih zaradi zagotavljanja kakovosti ter sodelovanja malih in 
srednje velikih podjetij.

• Prednostna naloga za partnerstva: ker partnerstva Comenius 
zadevajo sodelovanje med šolami, se morajo partnerski projekti 
programa Leonardo da Vinci osredoto'ati na sodelovanje 
med poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter 
delovnim okoljem in vklju'evati partnerje obeh strani.
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LEONARDO DA VINCI 2011

• Izboljšanje ravni kompetenc ogroženih 
skupin in zagotavljanje enakih možnosti 
se štejeta za horizontalne prednostne 
naloge v vseh ve!stranskih projektih 
programa Leonardo da Vinci in vseh 
prednostnih nalogah.

• Pri vseh ve!stranskih projektih programa 
Leonardo da Vinci se spodbuja uporaba IKT 
in metod e-u%enja, poklicno usmerjeno 
u%enje jezikov ter pou%evanje 
nejezikovnih predmetov v tujem jeziku.

LEONARDO DA VINCI 2011

• Prednostne naloge projektov Prenos inovacij:
– spodbujanje sodelovanja med PIU in svetom dela;
– podpiranje za!etnega in nadaljevalnega 

usposabljanja u!iteljev, vodij usposabljanja in 
mentorjev PIU ter vodij institucij PIU;

– spodbujanje klju!nih kompetenc v PIU;
– razvoj i prenos strategij za mobilnost v PIU;
– sistem ECVET (prenos metod, smernic, orodij);
– izboljšanje sistemov zagotavljanja kakovosti v 

PIU.
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LEONARDO DA VINCI 2011

• Prednostne naloge projektov Razvoj inovacij:
– izvajanje sistema ECVET;
– izboljšanje sistemov zagotavljanja kakovosti v 

PIU; 
– razvijanje poklicnih spretnosti glede na potrebe 

trga dela – nova znanja in spretnosti za nova 
delovna mesta.

• Prednostne naloge za mreže:
– sodelovanje med PIU in delovnim okoljem
– razvoj strategij za mobilnost v PIU

LEONARDO da VINCI 2011
• Nacionalne prioritete

– Projekti mobilnosti ! dodatne to!ke bodo prejeli novi prijavitelji, 
prijavitelji oz. prijave mikro podjetij ter projekti, ki bodo 
vklju!evali brezposelne 

– Projekti prenos inovacij:
• pri izboru bodo imeli prednost projekti, ki jih bodo prijavile in vodile 

izobraževalne organizacije, ki izvajajo srednješolsko poklicno (nižje, 
srednje in PTI), tehniško in strokovno izobraževanje v RS in so zapisane v 
razvid izvajalcev javnoveljavnih programov

• pri izboru bodo imeli prednost predlogi projektov, ki bodo prenašali, 
prevzemali in razvijali kratke programe usposabljanja in relevantne 
pripomo!ke za potrebe delovnih procesov in dokumentirano prispevali k 
višanju ravni kompetenc in veš!in zaposlenih ter bo projekt vklju!eval 
socialne partnerje in predstavniška telesa v aktivnosti širjenja in rabe 
rezultatov (torej bo z izvedbo projekta pridobilo ve! kot le eno podjetje);

• pri izboru bodo imeli prednost predlogi projektov, ki bodo vzpostavljali 
dolgoro!no partnerstvo med organizacijami, ki izvajajo izobraževanja in 
usposabljanja, in podjetji (oz. drugimi relevantnimi organizacijami iz 
sveta dela).
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GRUNDTVIG 2011

• Za mobilnost in partnerstva ni evropskih prednostnih nalog.
• Prednostne naloge ve!stranskih projektov:

– izmenjava izkušenj/dobrih praks, rezultati primerni za diseminacijo;
– organizacija stalnega strokovnega izpopolnjevanja za zaposlene v izob. 

odraslih;
– pridobivanje klju!nih kompetenc z izob. odraslih;
– vloga izob. odraslih pri krepitvi socialne vklju!enosti in enakosti spolov;
– medgeneracijsko u!enje, u!enje za starejše državljane in družinsko 

u!enje;
– zagotavljanje kakovosti u!enja odraslih, strokovni razvoj zaposlenih

• Prednostne naloge mrež:
– spodbujanje socialne kohezije z boljšimi možnostmi za u!enje odraslih 

za posebne družbene skupine

GRUNDTVIG 2011

• Nacionalne prioritete za nadaljnja izobraževanja ter obiske 
in izmenjave (IST & VIS)
– konkretna implementacija rezultatov in u!inkov usposabljanja 

tudi izven organizacije in regije prijavitelja,
– prijave na temo didaktika in metodika splošnega izobraževanja 

odraslih,
– prijave na temo dela z ranljivimi skupinami,
– prijave na temo razvoja klju!nih kompetenc,
– zagotavljanje kakovosti v procesu izobraževanja odraslih,
– priznavanje predhodno pridobljenega znanja,
– prijave, ki se nanašajo na vsebine, ki v Sloveniji niso dostopne 

in bodo prispevale k dvigu kakovosti splošnega izobraževanja 
odraslih v Sloveniji.
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GRUNDTVIG 2011

• Nacionalne prioritete za u!na partnerstva (UP):

– Vsebina projekta je v skladu s klju!nimi podro!ji, kot jih 
dolo!a  Akcijski na!rt za izobraževanje odraslih „Za u!enje ni 
nikoli prepozno” (Evropska komisija, Bruselj, 27.9.2007). 

– Pravilo prijavljanja: „Iz prijavnice je razvidno, da bodo u!inki 
in rezultati projekta implementirani tudi izven regije 
prijavitelja.”

GRUNDTVIG 2011
• Nacionalne prioritete za Grundtvig delavnice (WS)

Vsebina delavnice so klju!ne kompetence, in sicer: 
• sporazumevanje v maternem jeziku, 
• sporazumevanje v tujih jezikih, 
• matemati!na kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in 

tehnologiji,
• digitalna pismenost,
• u!enje u!enja, 
• socialne in državljanske kompetence, 
• samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje.  

(Evropski parlament in Svet  Evropske unije (2006). Priporo!ila evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. decembra 2006 o klju!nih kompetencah za vseživljenjsko u!enje. Uradni list 
Evropske unije L 394, 30.  12. 2006).



 

 

 

 

Delavnica CMEPIUS

PRE&NI PROGRAM 2011

Prednostne naloge K1 –
SODELOVANJE PRI POLITIKAH

• Študijski obiski strokovnjakov za izob. in poklicno 
uspos. ter nosilcev odlo!anja

• Študije in primerjalne raziskave:
• zagotavljanje u!enja odraslih in povpraševanje po njem
• pridobivanje klju!nih kompetenc z vseživljenjskim u!enjem
• socialna vklju!enost v izobraž. in usposab.
• privla!nost PIU
• merjenje kompetenc ter napovedovanje prihodnjih znanj in 

spretnosti

• Mreže ! spodbujanje strategij vseživljenjskega 
u!enja, vklju!no s povezavami med razli!nimi 
sektorji izobraževanja in usposabljanja
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Prednosten naloge K2 -
JEZIKI

• Ve!stranski projekti:
– sodelovanje med okolji izobraževanja, usposabljanja in dela
– spodbujanje in krepitev u!enja manj uporabljenih evropskih 

jezikov 
– spodbujanje pridobivanja klju!nih kompetenc prek sistema 

izobraževanja in usposabljanja
– krepitev socialne vklju!enosti in enakosti spolov v 

izobraževanju, vklju!no z vklju!evanjem migrantov
– spodbujanje u!enja jezikov sosednjih držav

• Mreže:
– krepitev socialne vklju!enosti
– usposabljanje in sodelovanje na podro!ju literarnega 

prevajanja
– razširjanje rezultatov projektov EJP

Prednostne naloge K3 - IKT

• Ve!stranski projekti:
– krepitev medpredmetnih kompetenc (digitalna 

kompetenca), ki povezujejo okolji izobr. in dela
– inovativna pedagogika in metode ocenjevanja za 

razli!ne u!ne poti

• Mreže:
– vseevropske skupnosti zainteresiranih strani, ki 

spodbujajo digitalno kompetenco ter druge klju!ne 
medpredmetne kompetence za življenje in zaposljivost 

– vseevropske skupnosti zainteresiranih strani, ki 
obravnavajo družbenoekonomske razlike in digitalni 
razkorak
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Prednostne naloge K4 – RAZŠIRJANJE IN 
UPORABA REZULTATOV

• Ve!stranski projekti:
– raziskovanje in opredelitev ovir ter razvoj stabilnih 

modelov za uspešno razširjanje in uporabo
– u!inek rezultatov, dejavnosti razširjanja in 

uporabe
– prenos in izvajanje rezultatov (multiplikacija) 

ter/ali njihovo vklju!evanje v politike

VŽU 2011 – RAZPISNI ROKI

Akcija Rok(v(2011

COMENIUS

 Asistenti 31.!januar

 Asistenti!– šole!gostiteljice 31.!januar

 Nadaljnja!izobraževanja
14.!januar
29.!april
16.!september

 Dvo/ve%stranska!šolska!/Regio!partnerstva 21.!februar

 Ve%stranski!projekti/Mreže/Spremljevalni!ukrepi 28.!februar

ERASMUS

 Individualna!mobilnost 11.!marec

 Erasmus!jezikovni!te%aji!(EILC) 4.!februar

 Intenzivni!programi 11.!marec

 Ve%stranski!projekti/Mreže/Spremljevalni!ukrepi 28.!februar



 

 

 

 

Delavnica CMEPIUS

VŽU 2011 – RAZPISNI ROKI

Akcija Rok(v(2011

LEONARDO(da(VINCI

 Projekti!mobilnosti 4.!februar

 Partnerstva 21.!februar

 Projekti!prenos!inovacij 28.!februar

 Ve%stranski!projekti/Mreže/Spremljevalni!ukrepi 28.!februar

GRUNDTVIG

 Asistenti!/!Projekti!prosotovoljnega!dela!starejših 31.!marec

 Asistenti!– šole!gostiteljice

 Nadaljnja!izobraževanja
14.!januar
29.!april
16.!september

 U%na!partnerstva!/!Delavnice 21.!februar

 Obiski!in!izmenjave 28.!februar

VŽU 2011 – RAZPISNI ROKI

Akcija Rok(v(2011

PRE<NI(PROGRAM

 Študijski!obiski
31.!marec!
14.!oktober

 Ve%stranski!projekti/Mreže 31.!marec

JEAN(MONET

 Vse!aktivnosti 15.!februar
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INFORMACIJE

• http://www.cmepius.si
– ! Razpis VŽU 2011

• GRUNDTVIG (grundtvig@cmepius.si ):
– Katjuša Radinovi! 
– mag. Andreja Lenc

• Leonardo da Vinci (leonardo@cmepius.si):
– Neža Pajni!
– mag. Marja Medved


