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Cilj delavnice

• Seznanitev s programom Erasmus+ in njegovimi priložnostmi na področju šolskega 

izobraževanja.

• Seznanitev s temeljnimi merili in pravili programa Erasmus+ (KA1 - projekti mobilnosti na 

področju splošnega izobraževanja KA101).

• Predstavitev pomembnosti analize potreb.

• Predstavitev in delo z matriko Učinek+.

• Predstavitev primerov dobre prakse.



INVESTICIJA v izboljšanje

sistemov izobraževanja in 

usposabljanja, 

mladinskega dela in športa

v državah Evropske

unije.kot celote:

Kaj je program Erasmus+?
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Posebni cilji programa Erasmus+

... so zapisani na straneh 30-31 v Vodniku za prijavitelje za leto 2018.

Projekt mora naslavljati cilje programa Erasmus+.

Primeri:

• izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti, 

• spodbujati krepitev kakovosti, odličnost inovacij in internacionalizacijo na 
ravni izobraževalnih organizacij in organizacij za usposabljanje, 

• spodbujati nastanek evropskega prostora vseživljenjskega učenja, 

• izboljšati poučevanje in učenje jezikov ter spodbujati široko jezikovno 
raznolikost in medkulturno zavest EU. 



Ključni vir informacij

• Vodnik za prijavitelje.

• Spletna stran - Razpis 2018.

• Spletna stran - Strateški dokumenti.

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/09/2018-guide-final-version.pdf
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018/
https://www.cmepius.si/knjiznica/strateski-dokumenti/


Kaj je projekt mobilnosti?

https://www.youtube.com/watch?v=ZGVO6SFDm0g


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.



Kakšne so možnosti za aktivnosti?

Mobilnost

osebja
Strukturirani tečaji ali usposabljanje na delovnem mestu

Poučevanje na partnerski šoli v tujini

Izobraževalni obisk na delovnem mestu



Kdo lahko sodeluje?

Udeleženci/udeleženke mobilnosti:

• osebje, pristojno za šolsko izobraževanje,

• drugo izobraževalno osebje.

Upravičene organizacije prijaviteljice:

• vrtci, osnovne in srednje šole, 

• šole/zavodi za učence/učenke s posebnimi potrebami,

• glasbene šole in dijaški domovi,

• v primeru nacionalnega konzorcija za mobilnost: lokalni/regionalni

ali koordinatorski organ na področju šolskega izobraževanja.

Seznam upravičenih organizacij prijaviteljic: http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018/.

Države programa:

• EU 28,

• Islandija, Norveška, Lihtenštajn, Turčija in 

Makedonija (FYROM).

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


• Projekt traja od 1 do 2 let.

• Aktivnosti (mobilnost) traja od 

najmanj 2 dni in do največ 2 

meseca.

Projekt lahko prijavi:

• upravičena organizacija,

• konzorcij v imenu večih

upravičenih organizacij.

Projekt mobilnosti ≠ mobilnost!

Projekt

Priprava
udeležencev na mobilnost

Aktivnost
Izobraževalni

obisk na delovnem

mestu

Aktivnost
Strukturirani tečaji

Aktivnost
Poučevanje

Spremljanje (evalvacija)

priprav, aktivnosti in projekta

Razširjanje (diseminacija)

projektnih rezultatv in informacij



Kdo lahko sodeluje?

Partnerske organizacije v projektu so lahko:

• šole ali katerekoli javne ali zasebne organizacije, aktivne na trgu dela oz. na področju 

izobraževanja, usposabljanja in mladine (v primeru usposabljanja);

• organizacije, ki zagotavljajo splošno, poklicno ali strokovno izobraževanje na katerikoli 

ravni do-univerzitetnega izobraževanja (v primeru poučevanja). 

Število sodelujočih organizacij:

• v primeru strukturiranega tečaja ali usposabljanja → v času prijave 1 organizacija 

(prijaviteljica);

• v primeru izobraževalnega obiska na delovnem mestu in poučevanja →

v času prijave (priporočamo) najmanj 2 sodelujoči organizaciji

(pošiljateljica in prejemnica).



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?

Kakovosten evropski razvojni načrt: vse mobilnosti in ostale aktivnosti

v okviru projekta prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev, 

skladnih z razvojnimi cilji organizacije.



Cilji projekta - SMARTER

• specifični, 

• merljivi, 

• dosegljivi, 

• ustrezni, 

• časovno opredeljeni, 

• etični,

• zagotovljena naj bo sledljivost ciljem.



Šibkosti projektov:

• individualizirane mobilnosti,

• utemeljitev potreb udeležencev mobilnosti na ravni organizacije,

• definiranje potreb organizacije in njene strateške usmeritve,

• umeščanje mobilnosti v širši kontekst organizacije,

• splošno opredeljene faze projekta (cilji, učinki, evalvacija in 

diseminacija),

• konkretizacija izvedbe projekta in proaktivni pristop k evalvaciji in 

diseminaciji projekta.



Predstavimo se

1. Povejte svoje ime, zavod in opišite vpetost svojega zavoda v 

mednarodni prostor.

2. Povejte svoje ime, zavod in želje glede vašega profesionalnega 

razvoja v mednarodnem prostoru. 

Za nalogo imate 5 min.



Naloga

• Preberite besedilo in premislite o besedah, ki predstavljajo morebitne

izzive na organizaciji.

Srečujemo se z vedno večjo raznolikostjo med učenci. Ukvarjamo se z 

učenci, ki imajo specifične učne težave pri branju in pisanju ter z 

ustvarjalnostjo, veliko imamo učencev priseljencev ter učencev Romov. 
(Tanja Mavsar Popovič, OŠ Leskovec pri Krškem Znanje in spretnosti za 21. STOLETJE – IZZIVI VODENJA, UČENJA IN POUČEVANJA 2014, zbonik prispevkov)

Za nalogo imate 5 minut.



UČINEK mobilnosti mora biti pozitiven in dolgotrajen!

UČINEK mobilnosti:

• na vključene udeležence (osebje),

• na sodelujoče organizacije,

• na sisteme politik, ki obravnavajo take aktivnosti. 



Orodje Matrika Učinek+

Orodje pomaga pri razmisleku o učinkih, ki si jih želimo s projektom doseči in kako jih

meriti. Gradivo

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




Cilji projekta

Katera je glavna stvar oz katere so glavne stvari, ki jih želite doseči z vašim

projektom?

• Pregledate delovni list. 

Primeri:

1. S projektom želimo izboljšati kakovost izobraževanja in usposabljanja in zmanjšati medvrstniško

nasilje na šoli. 

2. S projektom želimo izboljšati kakovost izobraževanja in usposabljanja in povečati bralno pismenost.

3. S projektom želimo izboljšati kakovost izobraževanja in usposabljanja in izboljšati znanje jezika.

Za nalogo imate 5 minut.



Področja potencialnega vpliva projektov

Katere so pričakovane SPREMEMBE (rezultati in učinki)?

• Razmislite o pričakovanih spremembah, ki bodo posledica projekta. Premislite o ciljnih skupinah na

katerega se bo zgodil učinek.

Primeri:

1. Otroci, učenci, dijaki (učeči se)

2. Učitelji, tisti ki vodijo in usklajujejo projekt (projektno osebje)

3. Vrtec ali šola (partnerske organizacije)

4. Sistem

Za nalogo imate 5 minut.



Naloga – Izbira učinkov/rezultatov, ki so najbolj relevantni

Kateri so tisti UČINKI, REZULTATI, ki so po vašem mnenju najbolj

relevanti? 

• Osredotočili se bomo na ciljni skupini učečih se in projektnega osebja. Za izbrani ciljni 

skupini izberite učinke/rezultate.

• Za izbrani ciljni skupini izberite (po en) najbolj relevanten učinek/rezultat.

Primeri:

1. Otroci, učenci, dijaki (učeči se)

2. Učitelji, tisti ki vodijo in usklajujejo projekt (projektno osebje)

Za nalogo imate 5 minut.

• Večja toleranca do drugačnosti
• Motivacija 
• Novi prijatelji
• Pridobitev kompetenc
• Usposobljenost
• Strpnost



Naloga – Preučevanje kazalnikov

Kateri so tisti KAZALNIKI, ki so po vašem mnenju najbolj relevanti? 

• Za izbrana rezultata/učinka izberite ustrezen kazalnik. Če mislite, da jih je ustrezni več, jih 

zapišite.

Za nalogo imate 5 minut.

Manj konfliktnih situacij 
Vključevanje v razredne aktivnosti
Aktivno sodelovanje učencev
Boljše ocene 
Število novih prijateljev 
Število novih kompetenc
Lastna aktivnost
Izobraževanje
Učne ure (delavnice)



Naloga – Podatkovni viri in zbiranje podatkov

Kateri so tisti podatkovni VIRI in METODE za zbiranje podatkov, ki so po

vašem mnenju najbolj relevanti? 

• Za vsak posamezni rezultat/učinek izberite ustrezen podatkovni vir in metodo za zbiranje

podatkov.

Za nalogo imate 10 minut.

Sociogram
Statistični podatki svetovalne službe
Število ukrepov (ukor, opomin…) 
Učitelj (e-asistent) 
Redovalnica (spričevala) 
Socialna omrežja 
Letni razgovori z vodstvom 
Poročilo aktiva 
Letna priprava (realizacija ur)
Poročila o izobraževanju
Potrdilo udeležbi 
Učne priprave
Poročilo dežurnega učenca
Poročilo varnostnika na šolo



Prijavnica je osnova vašega projekta!



Kako se lotiti projekta?

Analiza stanja in potreb Evropski razvojni načrt

ZAKAJ? KDAJ?

KAJ?

KDO?

KJE?
KAKO?



Izbor udeležencev mobilnosti...

...mora biti pravičen in transparenten!

Diseminacija, uporaba in prenos pridobljenih znanj
• Večplastno in obsežno informiranje (v okviru in zunaj sodelujočih organizacij) o projektnih aktivnostih, 

rezultatih, dosežkih, učinkih. 

• Strategija širjenja rezultatov vključena že v osnovno načrtovanje projekta (kaj bo predmet razširjanja, 

kdaj in kako se bo izvajalo, kdo so ciljne skupine, kako se bo merila uspešnost teh aktivnosti itn.). 

• Vključenost vseh projektnih partnerjev v diseminacijske aktivnosti, ki naj bodo izvirne.

Izjemen pomen uporabnosti in trajnosti rezultatov!

(Razširjanje, raba in trajnost projektnih rezultatov)

http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/RAZSIRJANJE-RABA-TRAJNOST_F_low.pdf


Spremljanje

Spremljanje in vrednotenje projekta 

• Kaj se bo spremljalo?

• Kdaj se bo spremljalo?

• Kdo bo spremljal?

Merila spremljanja (indikatorji)

• Kako merimo kakovost, uspešnost in učinek/vpliv projekta?

• Kazalniki/indikatorji kakovosti.

• Kdo bo meril kakovost?

• Kdaj se bo merila kakovost?

• Na kakšen način se bo merila kakovost (metodologija)?

• Kakšen učinek bo imelo merjenje kakovosti?



Pravila za dodelitev nepovratnih sredstev

Dejanski 

stroški
Kriterij oseb s posebnimi potrebami

Pojasnilo v času prijave. Dokazila računi v času izvedbe projekta.

Kalkulator razdalj

Upošteva se razdalja med krajema in ne pot tja in nazaj.

350 EUR na udeleženca/-ko.

• Tabela.

Stroški na 

enoto

Pot

Organizacijska podpora

Individualna podpora

Kotizacija

Podpora za posebne potrebe in izredni stroški

Izredni stroški za drage potne stroške

70 EUR na dan/največ 700 EUR na udeleženca/-ko.

http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2016/10/zneski-dnevnih-dotacija-za-izracun-v-prijavnicah_2017.pdf


Kakšni so kriteriji ocenjevanja?

USTREZNOST projekta (30 točk) UČINEK IN RAZŠIRJANJE (30 točk)

KAKOVOST projektne zasnove

in izvedbe projekta (40 točk) Najvišje možno število točk je 100. 

Projekt mora doseči najmanj 60 

točk in vsaj 50 % točk pri 

posameznem kriteriju.



Kaj se zgodi po ocenjevanju?

• Izbirni postopek.

• Obvestilo s komentarji ocenjevalcev.

• Za odobrene projekte:

• sporazum o dotaciji,

• delavnica za pogodbenika,

• prvo nakazilo,

• izvedba projekta,

• sodelovanje do konca projekta.



Prijava projekta

KJE? Objava razpisa Erasmus+ 2018 (vključno s prijavno dokumentacijo).  

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

KAKO?

• Prijavi se organizacija.

• EU Login račun.

• PIC koda (Navodila)

• Izpolnite prijavnico (najprej jo shranite na osebni računalnik in nato začnite z 
izpolnjevanjem) in jo oddajte.

http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-19329380-RJ8JccETC7nZ3H4scRtLrSs4NcWnWOgqSnzQ6VD10echrvIi6Qvzitzg4uywAjAjXlcquAZvw1vRaVXCDqkqspm-PHslUMVSXYCcErG0LecxcC-jmiquDAzlucEJHH3fzKzLYMLTo0NrCdQ3pxynV27zZDq
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html


Kaj se moramo vprašati preden oddamo prijavnico?

Ali ste uporabili pravilni prijavni obrazec – KA1 101 SE?

Ali ste izbrali nacionalno agencijo države v kateri je registrirana vaša organizacija (CMEPIUS)?

Ali je prijava napisana v enem izmed uradnih jezikov držav, ki sodelujejo v Programu Erasmus+ (SI ali 

EN)?

Ali ste odgovorili na vsa vprašanja (smiselno)?

Ali ste pripeli vse potrebne priloge (Declaration of honour, v primeru konzorcija: pooblastilno pismo 

nacionalnih partnerjev s prijaviteljem)?

Ali imajo vse sodelujoče organizacije veljavno PIC kodo?

Ali prijavo pošiljate v veljavnem razpisnem roku?

Svetujemo da oddano prijavo shranite na računalnik in si naredite kopijo za svoj osebni arhiv. 



Pomoč

Vsebinska vprašanja s področja projektov mobilnosti v splošnem izobraževanju

Anja Dolžan: anja.dolzan@cmepius.si, 01/ 620 94 58.

Finance na področju splošnega izobraževanja

Sabina Benvenuti Topič: sabina.benvenuti-topic@cmepius.si, 01/ 620 94 63.

Splošna vprašanja v povezavi s projekti mobilnosti

erasmusplus-ka1@cmepius.si

mailto:anja.dolzan@cmepius.si
mailto:sabina.benvenuti-topic@cmepius.si
mailto:erasmusplus-ka1@cmepius.si


Svet v učilnici – WIC

Učitelji, želite ustvariti bolj privlačno, kreativno in drugačno učno uro? Pridružite se nacionalni

pobudi Svet v učilnici in za en dan povabite tujega študenta na vašo šolo (vrtec).

To je odlična priložnost za spoznavanje tujih kultur in posledično razvijanje medkulturnih kompetenc na

šoli. Ob enem je to priložnost za predstavitev možnosti študija v tujini in spoznavanje vseh prednosti

učenja tujega jezika.

http://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/svet-v-ucilnici/
http://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/svet-v-ucilnici/


https://www.youtube.com/watch?v=zdmUFgsM2yE
https://www.youtube.com/watch?v=zdmUFgsM2yE


• Portal namenjen učiteljem.

Na portalu lahko najdete informacije o 
evropski izobraževalni politiki, novice, 
trende, strokovne članke, nacionalne 
pobude, šolske pobude, možnosti za 
povezovanje, izmenjavo izkušenj in mnenj, 
najboljše izobraževalne projekte in drugo 
gradivo.

• Portal vključuje:
katalog izobraževanj,
priložnosti za mobilnosti,
praktični vodnik za vodstvo organizacije,
novosti idr.

School Education Gateway



Namesto zaključka

• Poznam program Erasmus+ in priložnostmi na področju šolskega izobraževanja, ki jih

program nudi.

• Poznam ključne specifike projektov mobilnosti na področju splošnega izobraževanja 

(KA101).

• Razumem kako narediti analizo potreb na šoli/v vrtcu in zakaj je potrebna. 

• Poznam orodje Učinek+, ki ga lahko uporabim pri načrtovanju projekta. 

• Poznam različne platforme za pomoč pri iskanju partnerjev.



Kaj vse za vas počnemo mi? 

Poleg slovenske E+ spletne strani, imamo zelo bogato CMEPIUS spletno 
stran, kjer med drugim najdete:

- aktualne novice,

- napovedi vseh dogodkov,

- knjižnico z uporabnimi vsebinami (Publikacije, Razvijamo za vas, Primeri 
dobrih praks, Statistike, Strateški dokumenti itd.),

- zanimive objave v medijih.

http://www.erasmusplus.si/vstopna-stran/
https://www.cmepius.si/vstopna-institucije/
https://www.cmepius.si/vstopna-institucije/
https://www.cmepius.si/novice-in-dogodki/konference-in-posveti/
https://www.cmepius.si/knjiznica/publikacije/
https://www.cmepius.si/razvijamo-za-vas/
https://www.cmepius.si/knjiznica/primeri-dobrih-praks/
http://statistike.cmepius.si/
https://www.cmepius.si/knjiznica/strateski-dokumenti/
https://www.cmepius.si/knjiznica/objave-v-medijih/


Kaj vse za vas počnemo mi? (2)

• Imamo zelo aktiven FB profil (všečkajte nas in nam sledite).

• 1x mesečno (običajno 20. v mesecu) izdamo e-novice (naročite se na: 
newsletter@cmepius.si).

• 1x letno izdamo glasilo Novičnik na določeno temo – letos je osrednja 
tema krepitev medkulturnih kompetenc s pomočjo vključevanja 
mednarodne dimenzije v učno okolje.

https://www.facebook.com/Cmepius/
https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Novi%C4%8Dnik-september-2017_net.pdf


30. obletnica programa Erasmus+ 

• V letu 2017 praznujemo 30. obletnico programa Erasmus – v Sloveniji smo 
v programu začeli sodelovati leta 1999.

• Natečaj za naj obeležitev E+30 v vrtcih ali šolah (naj kotiček E+ oz. naj 
videozgodba mednarodnega sodelovanja).

• Slovenski obrazi in ambasadorji programa Erasmus+ - uspešne zgodbe.

https://www.cmepius.si/natecaj-za-naj-obelezitev-30-obletnice-erasmus/
https://www.cmepius.si/knjiznica/primeri-dobrih-praks/




Hvala.




