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KA1 vs KA2

• Več možnosti za povezovanje z drugimi organizacijami, posamezniki

• Izmenjava dobrih praks ali ustvarjanje novih metod, izobraževalnega

programa, gradiva,…

• Več sredstev

• Mobilnosti, projektni sestanki, intelektualni rezultati, multiplikativni

dogodki

• Zavezanost partnerjev ob prijavi – uspešnost in kvaliteta izvedbe + večji

učinek
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Strateška partnerstva KA2

• Projektno sodelovanje med različnimi organizacijami (npr. PIU šole, podjetje, 

zbornice)

• Izbira izobraževalnega področja (PIU, VŠ, …) odvisna od tematike in ciljne

skupine

• vključuje vsaj tri organizacije iz treh različnih programskih držav (četrti partner 

lahko iz partnerskih držav)

• Prijavitelj je lahko katerakoli organizacija

• Trajanje projekta je fleksibilno: od 12 do 36 mesecev 

• Max sredstva/projekt: 450 000 EUR (36 mesecev)
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Merila upravičenosti – ciljna skupina

• Ciljna skupina za PIU:

 učeči se (dijaki, odrasli, ki se nadaljnje PIU izobražujejo (C-VET))

 profesorji, učitelji, vodje usposabljanj, izob. in ‘administrativno’ osebje, 

zaposleno v sodelujoči organizaciji, mentorji v podjetjih

• Končni uporabniki za PIU:

Brezposelni, zaposleni,…
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Terminologija

• C-VET (nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje)

- javno veljavni programi: programi poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja, ki 
omogočajo poglabljanje in razširjanje poklicnih znanj ter prekvalifikacijo na isti stopnji 
poklicne oziroma strokovne izobrazbe, lahko pa tudi specializacijo na ožjem poklicnem ali 
strokovnem področju. S specializacijo se lahko pridobi poklicna oziroma strokovna 
izobrazba za nov poklic.

- programi, ki niso javnoveljavni: Njihovo trajanje je različno, od nekaj ur

do sto in več ur, izvajajo pa se na seminarjih, tečajih, predavanjih, strokovnih posvetovanjih, 
študijskih krožkih itd. Ob zaključku pridobijo pisno potrdilo, ki ni javnoveljavno.

• I-VET (začetno, osnovno PIU)
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Ključni elementi projekta KA2

• Aktivnosti in rezultati so odgovor na dejanske potrebe/izzive ciljne skupine (npr. 

dijakov, stroke), prijavitelja, partnerjev, programa in ponujajo jasno rešitev

• Izbira prednostnega področja (ob prijavi):

 vsaj eno horizontalno prednostno nalogo ali 

 vsaj eno področno prednostno nalogo (npr. PIU)

• bistveno za kriterij ustreznosti projekta, ki odloča o ‚vsebinski‘ upravičenosti! 
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PIU prednostne naloge, razpis 2018

• Institucionalna strategija internacionalizacije mobilnosti dijakov in vajencev

• Spodbujanje učenja na delovnem mestu (vključevanje mobilnosti)

• Izboljšanje kakovosti PIU, vključno s sledenjem dijakov po zaključku šolanja

• Krepitev ključnih kompetenc v PIU (vključevanje v učne načrte)

• Nadaljnje izobraževanje v PIU (C-VET)

• Stalni strokovni razvoj osebja
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SP za inovacije:

Razvoj/prenos in uvajanje 

inovativnih rešitev in  rezultatov

Možne aktivnosti:

 projektni sestanki

 intelektualni rezultati

 multiplikativni dogodki

 aktivnosti učenja, poučevanja in 

usposabljanja

 sredstva za vse postavke

 ‘večji’ projekti

 SP za izmenjavo dobrih praks:

Izmenjava idej, prenos dobrih
praks in metod

Možne aktivnosti:

 projektni sestanki

 aktivnosti učenja, poučevanja in 
usposabljanja 

 Financiranje ‘manjših’ rezultatov iz 
postavke za vodenje in izvajanje

 ‘manjši’ projekti
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Tipi projektov KA2



Sredstva ERASMUS+ za PIU

OKVIRNO ZA RAZPISNO LETO 2018
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KA1

Projekti mobilnosti

(eur)

KA2

Strateška

partnerstva
(eur)

3.465.805,00 SP za inovacije 658.759 EUR

SP za izmenjavo dobrih 

praks

282.325 EUR



Primeri projektov

- COMPOHUB - razvoj izobraževalnega programa ter spletne 

izobraževalne platforme za razvoj kompetenc delavcev na področju 

kompozitne tehnologije

http://www.compohub.eu/

- EARN Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu EARN, krepitev vpliva

delodajalcev na izvajanje praktičnega usposabljanja za poklic

kamnoseka, pozornost stiku med  delodajalcem in  dijakom, načinu

praktičnega usposabljanja in oblikovanju novega modela praktičnega

usposabljanja

http://www.compohub.eu/
http://www.compohub.eu/
http://ooz-sezana.si/?page_id=6791


Cilji izobraževalnega področja PIU

Prispevati k ukrepom in uresničevanju ciljev različnih strategij na področju PIU, 

predvsem za:

• Izboljšanje kakovosti PIU (začetno in nadaljnje izobraževanje) 

• Izboljšanje kakovosti in razvoja izobraževalnega osebja

• Oblikovanje PIU programov, ki podpirajo potrebe trga dela

 PIU gonilo razvoja in rasti
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Povezava do spletne strani EK za področje PIU (zbir vseh

pomembnih informacij in strategij)

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy_en


Skrbniki področij na NA

• Individualni svetovalni dnevi za projekte strateška partnerstva (vsak 

petek) ter delavnice, prijave na: 

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

• Strateška partnerstva PIU:

• Maja Godejša: maja.godejsa@cmepius.si

• erasmusplus-ka2@cmepius.si

• Rok za oddajo prijave: 21.03.2018
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