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Predstavitev je informativna in ni pravno zavezujoča.



Program srečanja

• Novosti

• Pravila igre

• Kakšen je kakovosten projekt mobilnosti?

• Primer dobre prakse

• Finance

• KA2 strateška partnerstva

Trajanje: cca 2 uri



Kaj je projekt mobilnosti?

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-odmevi/174409957

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-odmevi/174409957


Namen in cilji projektov mobilnosti

• Zagotavljanje profesionalnega razvoja, povečanje kakovosti 

izobraževanja in krepitev medkulturnih kompetenc.

• Uporaba in širjenje pridobljenega znanja in izkušenj.

Dolgoročni in trajnostni učinki na vključene udeležence/udeleženke 

mobilnosti in sodelujoče organizacije ter na sisteme politik na področju 

izobraževanja in usposabljanja.



KA102 (brez listine) 

in

KA116 (z listino kakovosti)



Upravičene aktivnosti: 
1) Kratkotrajna mobilnost dijakov (v podjetju ali na šoli), od 2 tedna do 3 

mesecev. 

2) Dolgotrajna mobilnost – ErasmusPro! dijakov, od 3 mesecev do 12 

mesecev.

3) Poučevanje/ usposabljanje osebja na tuji organizaciji, od 2 dneva do 

2 mesecev.

4) Usposabljanje osebja v obliki opazovanja/delovne prakse v tujini, od 2 

dneva do 2 mesecev.



Kdo je lahko prijavitelj?

1. Organizacija, ki zagotavlja PIU:

katerakoli organizacija, aktivna na področju PIU 

(npr. srednje poklicne, strokovne in tehniške šole, javni zavodi po 28. 

členu ZOFVI, kot npr. CPI, Zavod za šolstvo, ACS, Šola za ravnatelje, 

…).

2. Koordinator nacionalnega konzorcija: konzorcij sestavljajo vsaj 3 

organizacije, aktivne na področju PIU iz iste države.



Pravila igre

• Ob prijavi morata biti znani minimalno dve organizaciji (ena domača in 

ena tuja). 

• Trajanje projekta: od 1 do 2 leti. 

• Upravičeni udeleženci: 

DIJAKI

• dijaki (s statusom dijak)

• bivši dijaki (max 1 leto po zaključku na mobilnost)



OSEBJE

• osebje iz PIU šole,

• mentor iz SI podjetja (samo za aktivnost poučevanje/usposabljanje),

• mentor iz tujega podjetja na povabilo organizacije pošiljateljice,

• spremljevalne osebe.



NOVOST: ErasmusPro

• za dolgotrajne mobilnosti: 3m – 12m,

• dijaki (in tisti, ki so že zaključili šolanje),

• aktivnost: WBL (work-based learning),

• možnost pripravljalnega obiska za koordinatorja (max 3 dnevi – brez

potovanja; samo 1 udeleženec in 1 pripravljalni obisk/organizacijo

gostiteljico)



NOVOST: Prijavni obrazec

• Elektronska oddaja.

• Način oddaje podoben oddaji obrazca za končno poročilo v Moobility

tool+.

• Navodila za oddajo bodo na voljo v januarju. 

ROK: 1. 2. 2018 ob 12:00



Sodelujoče države

Islandija

Norveška

Lihtenštain

Turčija

Makedonija

Velika Britanija: https://www.cmepius.si/brexit-2/

https://www.cmepius.si/brexit-2/


Razpis

• Vodnik za prijavitelje: http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018/

http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018/


Kakšen je kakovosten projekt mobilnosti? 

 s področja PIU,

 evropski razvojni načrt,

 cilji

 učni izidi,

 kazalniki,

 učinkovita diseminacija,

 evalvacija,

 priznavanje,

 uporabnost in trajnost rezultatov. 

 UČINEK



Podpora VODSTVA je ključna!

Oblikovanje projektnega tima.

Projekt mobilnosti ni projekt učitelja

temveč projekt celotne šole! 



Evropski razvojni načrt

je temelj projektne prijave!

• Kakšne so potrebe organizacije na področju razvoja kakovosti in 

internacionalizacije?

• Kakšne načrte ima organizacija za evropsko mobilnost in sodelovanje 

ter kako bodo te aktivnosti prispevale k izpolnitvi prepoznanih potreb?

• Kako bo vaša organizacija uporabila kompetence in izkušnje, ki jih 

bodo dobili udeleženci/udeleženke mobilnosti, v svoj prihodnji strateški 

razvoj?



Cilji projekta…

…naj bodo SMART!

• Specific (specifičen).

• Measurable (merljiv).

• Achievable (dosegljiv).

• Realistic/Relevant (realen/ustrezen).

• Time-bound (časovno opredeljen).



Učni izidi

...“so to kar kandidat na neki kvalifikacijski ravni po
zaključenem učnem obdobju ve, je zmožen narediti in se 
odločiti.”*

*Priročnik za uporabo ECVET orodij v projektih mobilnosti v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju, str 4.  



Kazalniki

• = pokažejo/dokažejo nam ali je naš projekt res 

uspešen.



Diseminacija, evalvacija, priznavanje in

trajnost

Priročnik: RAZŠIRJANJE, RABA IN TRAJNOST PROJEKTNIH 

REZULTATOV

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2014/01/RAZSIRJANJE-

RABA-TRAJNOST_F_low.pdf

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2014/01/RAZSIRJANJE-RABA-TRAJNOST_F_low.pdf


Učinek

Orodje Učinek+ pomaga pri razmisleku o učinkih, ki si jih želimo s projektom doseči

in kako jih meriti.

Video predstavitev orodja: 

https://www.youtube.com/watch?v=DE80HhSJA_Q

Gradivo za merjenje učinkov s pomočjo orodja Učinek+: 

https://www.erasmusplus.org.uk/impact-assessment-resources

https://www.youtube.com/watch?v=DE80HhSJA_Q
https://www.erasmusplus.org.uk/impact-assessment-resources


Primer iz prakse:

Dolores Keš

ŠC Postojna



Odmor …

10 min 



Kriteriji ocenjevanja KA102

USTREZNOST projekta (30 točk)

KAKOVOST projektne zasnove 

in izvedbe projekta (40 točk) UČINEK IN RAZŠIRJANJE (30 točk)

Najvišje možno število točk je 100.

Projekt mora doseči najmanj 60 točk in vsaj 50 % točk

pri posameznem kriteriju.



Okvirna razpoložljiva sredstva 2018

Področje KA1 % KA2 % Skupaj

Šolsko izobraževanje 684.080,00 € 34,3 % 2.779.656,00 € 49,4 % 3.463.770,30 €

Poklicno izobraževanje in 

usposabljanje
3.465.805,00 € 13,9 % 941.246,00 € 5,3 % 4.407.064,90 €

Terciarno izobraževanje 7.521.141,00 € 15,1 % 622.044,00 € 27,4 % 8.143.200,10 €

Izobraževanje odraslih 101.563,00 € 27,9 % 850.119,00 € 21 % 951.709,90 €

Skupaj 11.772.589,00 € 5.193.065,00 € 16.965.745,20 €

Legenda:

KA1: Projekti mobilnosti

KA2: Projekti partnerstev

%: Odstotek povečanaj sredstev Razpis 2017 vs. Razpis 2018



Pravila za dodelitev nepovratnih sredstev

STROŠKI NA ENOTO: 

• potni stroški, 

• organizacijska podpora,

• individualna podpora,

• jezikovna podpora.

DEJANSKI STROŠKI:

• posebne potrebe,  

• izredni stroški.



Sredstva
KAJ PRIPADA VSEM 

UDELEŽENCEM? 

POT Kalkulator razdalja; 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm

ORGANIZACIJSKA 

PODPORA

Do 100 udeležencev = 350 EUR na udeleženca

Od 100 udeležencev naprej = 200 EUR na udeleženca

POSEBNE POTREBE 100 % upravičenih stroškov; http://www.erasmusplus.si/kljucna-

aktivnost-1

IZREDNI STROŠKI Dodatni stroški povezani z udeleženci iz okolja z manj možnostmi 

(to niso potni stroški in stroški individualne podpore). 

Za potne stroške v najbolj oddaljene regije.     

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1


Za udeležence v najbolj oddaljene regije in čezmorske države in ozemlja –
zaprosite do max 80% dejanskih upravičenih stroškov. 

V primeru, da prijavitelji utemeljijo, da običajna pravila financiranja (na 
podlagi prispevka za stroške na enoto za pas oddaljenosti) ne krijejo vsaj 
70 % potnih stroškov udeležencev, lahko prijavijo to med izredne stroške. 

Znesek je treba v prijavnici zaprositi.

OCT države: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-
territories-octs/eu-oct-dialogue_en

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/eu-oct-dialogue_en


DODATNI ZNESKI ZA DIJAKE IN 

SPREMLJEVALNO OSEBO DIJAKOM

INDIVIDUALNA PODPORA Nastanitev, prehrana, lokalni prevoz, … = STROŠKI 

BIVANJA

Dijaki in osebje/spremljevalci nimajo istih dnevnih zneskov

TUDI V PRIMERU SPREMLJEVALNEGA OBISKA (EraPro)

JEZIKOVNA PODPORA Samo za mobilnosti, ki trajajo najmanj 19 dni do 12 

mesecev.

Samo za jezike, ki jih ne pokriva OLS. 

150 EUR / osebo (samo za dijake)



DODATNI ZNESKI ZA OSEBJE

INDIVIDUALNA PODPORA Nastanitev, prehrana, lokalni prevoz, … = STROŠKI 

BIVANJA



OLS

• Spletna jezikovna podpora,

• za mobilnosti daljše od 19 dni,

• https://erasmusplusols.eu/sl/,

• preizkus znanja pred odhodom in po povratko z mobilnosti ter tečaj

jezika,

• preizkus znanja je obvezen za vse mobilnosti, ki trajajo 19+ dni.  

https://erasmusplusols.eu/sl/


Prijava projekta

KJE? Objava razpisa Erasmus+ 2018 (vključno s prijavno dokumentacijo): 
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018.  

KDAJ? RAZPISNI ROK: 1. februar 2018, do 12. ure (oddaja preko spleta).

KAKO?

• Prijavi se organizacija.

• PIC koda (pogoj za prijavo): 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html; 
navodila za izvedbo postopka pridobitve PIC kode: 
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2017/.  

http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018/
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2017/


ECVET

Na temelju učnih izidov sestavljena učna enota.

Priročnik za šole: 

https://www.cmepius.si/poklicno-izobrazevanje/ecvet/



WBL - work based learning

• razvoj kompetenc na delovnem mestu,

• http://www.cmepius.si/o-nas/programi/netwbl/,

• www.wbl-toolkit.eu,

• Evropska zveza za vajeništvo: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=sl.

http://www.cmepius.si/o-nas/programi/netwbl/
http://www.wbl-toolkit.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=sl


eTwinning

• iskalnik projektnih partnerjev,

• iskalnik projektih idej in projektov/aktivnosti,

• nadgradnja strokovnih kompetenc,

• prostor projektne diseminacije,

• varen virtualni prostor izmenjave,

• www.etwinning.net v 24 jezikih (tudi SI).

http://www.etwinning.net/


School education Gateway
Erasmus+:

• katalog tečajev, 

• priložnosti za izmenjavo (job shadowing),

• prošnje/ponudbe za strateška partnerstva,

• https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/index.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/index.htm


KA2 VET partnerstva

Erasmus+: Equipping young people with 

the skills of tomorrow

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/video/strategic-partnerships-skills_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video/strategic-partnerships-skills_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video/strategic-partnerships-skills_en




Srečno pri prijavi projekta!

Kontakti:

erasmusplus-ka1@cmepius.si

urska.slapsak@cmepius.si

maja.godejsa@cmepius.si

maja.abramic@cmepius.si

mailto:erasmusplus-ka1@cmepius.si
mailto:Urska.slapsak@cmepius.si
mailto:maja.godejsa@cmepius.si
mailto:maja.abramic@cmepius.si

