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 Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 

(CMEPIUS) vas vljudno vabi, da se udeležite 

 

mednarodne razvojne pedagoške delavnice (PDW) eTwinning in 

tematskega seminarja Erasmus+ 

 “eTwinning meets Erasmus+” 

Boosting quality of eTwinning and Erasmus+ projects. 

 

Kdaj? 18. – 20. 5. 2017 
Kje? Hotel Union, Ljubljana 
Komu je dogodek namenjen? Dogodek je namenjen profesorjem splošnih in poklicnih 

srednjih šol, začetnikom v eTwinningu in eTwinnerjem, ki želijo nadgraditi poznavanje 

projektnega managementa ter novincem v Erasmus+ programu (KA1, KA2). 

Registracija? Prijave pošljite v tiskani obliki na CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana do 

3. 3. 2017. 

Stroški? Stroške kotizacije, nastanitve in poti krije CMEPIUS. 
Jezik dogodka: angleški. 
Kdo se lahko prijavi?  
Za sodelovanje na PDW morate: 

 biti  prijavljeni na eTwinning portal, 

 biti v rednem delovnem razmerju na šoli/vrtcu, ki je vpisana v razvid izvajalcev javno 
veljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja,  

 oddati ustrezno prijavnico. 
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Ključni element za doseganje želenega in načrtovanega učinka v okviru mednarodnega 

sodelovanja šol je kakovost projektnega dela sodelujočih izobraževalnih institucij.  Da to 

dosežejo, morajo biti šole ustrezno vodene in imeti določeno znanje/veščine, s katerimi 

lahko zagotovijo uspešna (manjša ali večja) projektna partnerstva ali projekte mobilnosti za 

učence in osebje.  

Slovenska nacionalna svetovalna služba eTwinning v sodelovanju z Nacionalno agencijo 

Erasmus+ v ta namen organizira skupni dogodek, ki se bo osredotočal na spodbujanje 

kakovosti evropskih šolskih projektov in projektnega načrtovanja v projektih eTwinning in 

Erasmus+.  Pri tem bo posebna pozornost namenjena podpori projektom KA1 in KA2 s 

pomočjo eTwinninga. 

Pridružite se nam in podrobno spoznajte platformo eTwinning, priložnosti strokovnega 

razvoja z eTwinningom, priložnosti v okviru programa  Erasmus+, možnost 

povezovanja/podpore/nadgradnje Erasmus+ KA1 in KA2 aktivnosti z eTwinningom, primere 

dobrih praks, kvalitetno načrtovanje projekta in projektni management!  

Mednarodna razvojna pedagoška delavnica eTwinning bo združena s tematskim seminarjem 

Erasmus+ in bo ponujala priložnost mreženja, povezovanja z bodočimi projektnimi partnerji 

in razvijanje projektnih idej. Na dogodku pričakujemo 100 udeležencev iz vse Evrope.   

 

Okvirni program 

DAN 1 – Poišči svojo priložnost v programih Erasmus+ in eTwinning  

15:00 – 16:00 Registracija 

16:00 – 16:15 Pozdravni nagovor  

16:15 – 16:40 Osrednji govorec 1  

16:40 – 17:10 Osrednji govorec 2  

17:10 – 17:30 Osrednji govorec 3  

17:30 – 18:00 Odmor 

18:00 – 18:20 ABC v Erasmus+ (KA1 in KA2) 

18:20 -18:40 ABC v eTwinningu 

19:30 Večerja in mreženje   
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DAN 2 – eTwinning in Erasmus+ v praksi  

9:00 Orientacija glede delavnic (helpdesk).   

9:30 – 11:00  I. sklop delavnic 

11:00 – 11:30 Odmor  

11:30 – 13:00  II. sklop delavnic  

13:00 – 14:30  Kosilo 

14:30 – 16:00 III. sklop delavnic  

17:30 – 19:00  Voden ogled Ljubljane  

20:00  Večerja   
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DAN 3 - Primeri dobrih praks in vodeno načrtovanje projekta po korakih  

9:00 Orientacija glede delavnic (helpdesk).   

 

 

9:30 – 12:00 

Delovna skupina I. 

Projektno  načrtovanje po korakih.  

Delovna skupina II. 

Projektno načrtovanje po korakih.  

12:00 – 12:30 Odmor 

 

 

 

 

12:30 – 13:30 

 

Predstavitev projektov skupine I. 

Čas za mreženje, registracijo projektov, načrtovanje 

projektov. 

NSS in NA helpdesk. 

Formalni zaključek dogodka. 

Predstavitev projektov skupine II.  

Čas za mreženje, registracijo projektov, načrtovanje 

projektov. 

NSS in NA helpdesk. 

Formalni zaključek dogodka. 

13:30 – 14:30 Kosilo 

 

 

 

 

 

 

 

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa brez predhodne najave.  


