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Erasmus+ 2018 

Poletna šola  
za pogodbenike in koordinatorje projektov  

mobilnosti v visokem šolstvu 

KA103 in KA107 

Thermana Laško, 7. in 8. junij 2018 

 
Poletna šola nadomešča seminar za pogodbenike, ki je običajno potekal v dveh delih (pomlad, jesen). Udeležba 
na poletni šoli je zato obvezna za vse upravičence (pogodbenike) projektov mobilnosti v visokem šolstvu (KA103 
in KA107) za pogodbeno leto 2018; k udeležbi pa so vabljeni tudi vsi koordinatorji (fakultetni, oddelčni ipd.), ki bi 
želeli obogatiti svoje upravljanje projektov mobilnosti. 

Na poletno šolo se morate obvezno prijaviti preko spletnega obrazca.  

Prijavnica bo odprta do zapolnitve mest oz. najkasneje do 18. maja 2018. Število mest je omejeno. V primeru, da 
bo prijav več, kot bo na voljo prostih mest, bomo poskušali skupino organizirati tako, da bo zagotovljeno mesto 
vsaj za enega udeleženca z vsake institucije. O izboru boste obveščeni v ponedeljek, 21. maja. 

 

Praktične informacije 

Lokacija: 
Poletna šola bo potekala v kongresnem centru hotela Thermana Laško. Ob hotelu se nahaja brezplačno zunanje 
parkirišče. Več …  

Nastanitev: 
Za udeležence poletne šole smo zagotovili ugodnejšo nastanitev. Udeleženci si sobe rezervirate sami, in sicer v 
službi rezervacij, na telefonski številki 03 4232 100 ali na naslovu info@thermana.si. Ob rezervaciji obvezno 
navedite datum in naziv dogodka (Poletna šola CMEPIUS) za uveljavljanje popusta. Sobe bodo rezervirane do 21. 
5. 2018, po tem pa bodo v hotelu sprostili rezervacije in ne bo možno več dobiti sobe po tej ceni.  

Cena na osebo: 

nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi: 141,00 EUR – 30% = 98,70 EUR  
nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi: 111,00 EUR – 30% = 77,70 EUR 

Kotizacija:  
Kotizacije ni. Stroške poletne šole (predavanja, gradiva, prehrana, družabne aktivnosti) bo v celoti kril CMEPIUS, 
sami pokrijete le stroške nastanitve in prevoza do lokacije. V primeru neopravičene odpovedi (»no-show«) si 
pridržujemo pravico  zaračunati 50,00 EUR stroškov organizacije dogodka.

http://www.cmepius.si/
https://www.1ka.si/a/171288
https://www.thermana.si/lokacija
mailto:info@thermana.si
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Program1 

Četrtek, 7. junij 2018 

Ura Dejavnost Opis 

8.30 – 10.30 Registracija  

9.00 – 10.15 

Predstavitev 
E+ projektni menedžment za začetnike 
 
Opomba: Predstavitev je namenjena "novincem" v programu E+: 
novim pogodbenikom in/ali novim koordinatorjem. Potrebna je 
predhodna prijava! 

Uvodna predstavitev je namenjena vsem »novincem« v programu Erasmus+, torej novim pogodbenikom ali/in novim koordinatorjem 
akcij KA103 in KA107; vabljeni tudi vsi, ki bi želeli osvežiti osnovno znanje o programu, fazah projektnega cilja in nalogah znotraj tega, 
podpornih orodjih ipd. Poleg navedenega bomo predstavili tudi načela ECHE listine. Predstavitev bo zajela predvsem vidike izvedbe 
projekta na relaciji institucija – udeleženci. Koordinatorji bomo na koncu na voljo za vaša konkretna vprašanja. 

10.00 – 10.30 Spoznavna kava  

10.30 – 12.30 
Predstavitev 
Pogodba 2018, pogodbena dokumentacija in 
finančni okvir projektov 

S to predstavitvijo se program začne za vse udeležence. Predstavili bomo bistvene sestavine pogodb KA103 in KA107 za nove projekte, 
finančna pravila pogodbenega leta 2018, spremljanje projektov oz. poročanje (nov model spremljanja) ter osvežili poznavanje orodja 
MT+. Predstavitev je namenjena spodbujanju kakovostne implementacije projektov, skladno z ECHE listino, pravili in cilji programa 
ter pogodbenimi določili. Predstavitev bo zajela predvsem vidike izvedbe projekta na relaciji institucija – nacionalna agencija. 

12.30 – 14.00 Kosilo  

14.00 – 15.30 
Knowledge Café 
Dobre prakse izvedbe projektov mobilnosti 

Popoldanski sklop je zastavljen v formatu t. i. Knowledge Café: v manjših skupinah boste udeleženci ob kavi diskutirali o vnaprej 
določenih temah, povezanih z izvedbo projektov mobilnosti, s poudarkom na identifikaciji izzivov in dobrih praks. Izvedli bomo tri 
kroge diskusij (3x30 min.), ko se boste lahko zamenjali med otočki in si tako izbrali tri izmed ponujenih tem. Predvideno je aktivno 
sodelovanje vseh udeležencev. Vsi ste tudi vljudno vabljeni, da k temu delu prinesete materiale, ki bi jih želeli deliti z drugimi udeleženci 
(npr. publikacije, promocijska gradiva, dokumente, projektne rezultate, ankete …). V kolikor se nam bodo v tem delu pridružili tudi 
kolegi iz tujih institucij, bo diskusija potekala v angleškem jeziku. Ponujene teme bodo predvidoma: 1. Priprava razpisa in vodenje 
izbirnega postopka (organizacijski in pravni vidiki); 2. Sodelovanje z institucijami partnerskih držav; 3. Udeleženci pred mobilnostjo – 
kako jih pripraviti; 4. Udeleženci po mobilnosti – ambasadorji kakovosti na instituciji; 5. Kaj je odlično končno poročilo?; 6. Projekt po 
projektu – diseminacija in dolgoročni učinki; 7. Prepoznavanje in vključevanje oseb s posebnimi potrebami. 

15.30 – 15.45 
Predstavitev 
Svet v učilnici (World in Classroom) 

Svet v učilnici (World in Classroom) je nacionalni projekt za študente, ki prihajajo v Slovenijo preko programa Erasmus+, CEEPUS, 
bilateralnih sodelovanj ali drugih programov in iniciativ ter želijo prinesti mednarodno izkušnjo v slovenske šole, vrtce ali druge 
izobraževalne institucije. 

15.45 – 16.15 
Diskusija 
Izzivi - in predlogi za nacionalno agencijo 

Zaključni del prvega dne je namenjen temu, da udeleženci – na podlagi informacij, prejetih čez dan ter izmenjanih izkušenj – 
identificirate izzive, ki jih še vedno ne znate rešiti … in podate svoje predloge za nacionalno agencijo. Predstavniki agencije bomo 
predloge zbrali in vam sporočili povratne informacije ali pa, če zadeve niso v naši pristojnosti, predloge naslovili na ustrezne 
naslovnike. 

16.15 – 17.15 

Svetovanje 
"Povabi me na kavo" 
 
Opomba: Potrebna je predhodna prijava! 

V tem času bo potekalo individualno svetovanje pogodbenikom in spremljanje projektnih aktivnosti na že aktivnih projektih. Obvezna 
je prijava na svetovanje. Ob prijavi izberete koordinatorja - za KA103 Jeleno Štrbac Nemec ali Martino Tekavec Bembič (odvisno od 
tega, kdo je vaš skrbnik projekta) oz. za KA107 Božidarja Grigića. Za vprašanja, povezana s finančnimi pravili akcije, bo na voljo 
Klavdija Draškovič. 

18.00 – Večerja in druženje  

  

                                                           
1 Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa. 
Program bo izveden v slovenskem jeziku, v primeru gostovanja kolegov iz sosednjih držav, bodo določeni deli potekali tudi v angleškem jeziku, prevajanja v tem primeru ne bo. 
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Petek, 8. junij 2018 

 Ura Dejavnost Opis 

9.00 – 9.45 
Interaktivna predstavitev 
Strateško umeščanje projektov 
 

Brez strategije ni dobrih ciljev, brez teh pa ni pravih rezultatov. Namen interaktivne predstavitve je udeležencem ponuditi teoretski in 
praktični vidik strateškega načrtovanja in njegovo uporabo konkretno pri projektnih aktivnostih … 

9.45 – 11.00 
Delavnica 
K rešitvam usmerjen pristop 

"Pogovor o problemih vodi v probleme. Pogovor o rešitvah pa v rešitve." 
Temeljna predpostavka tega pristopa je, da za dobro in uporabno rešitev ni nujno, da se poglabljamo v vzroke problema in sprememba 
ni nujno dolgotrajen, počasen, težak in naporen proces. V rešitev usmerjen pristop ima velik potencial in lahko v kontekstu 
izobraževanja prinese zelo pozitivne učinke tako vodstvu izobraževalnih institucij skupaj s (pedagoškimi) delavci na eni kot študentom, 
dijakom oziroma učencem na drugi strani. 

11.00 – 11.15 Odmor Opomba: Topli napitki in osvežitev bodo na voljo med samo delavnico. 

11.15 – 12.45 

Vzporedne delavnice - 1. izvedba 
Učinkovita izraba orodij za doseganje projektnih 
ciljev in trajnih učinkov 

Opomba: Delavnice se bodo ponovile tudi v popoldanskem delu, zato da lahko izberete udeležbo na dveh različnih 
delavnicah. Potrebna je predhodna prijava! 

D1: Krizni menedžment projektov 
Pri projektih se zgodi, da vedno ne gre vse po načrtih. Takrat je potrebno hitro in učinkovito ukrepanje, da bi dosegli zastavljene 
rezultate. Delavnica bo ponudila vpogled v krizni menedžment projektov, za konkretne primere akcij KA103 oz. KA107, s poudarkom 
na finančnem načrtovanju. 

D2: Komunikacija <--> Motivacija 

Živimo v času poplave komunikacijskih orodij in skoraj dnevno novih medijev, o katerih pred 10 ali 5 leti nismo vedeli še nič. Pa znamo 
ob vsem tem še komunicirati, oblikovati ustrezna sporočila za posamezne skupine naslovnikov, uporabiti prava orodja? Kako 
komuniciramo z že-motiviranimi posamezniki in kako s tistimi, ki potrebujejo več spodbude? "Bazen" samo-motiviranih kandidatov 
za mobilnost je omejen, ponudba pa čedalje večja. Na delavnici bomo skušali poiskati odgovore, kako motivirati neodločene in tiste, 
ki jih različne okoliščine kasneje odvrnejo od načrtov, kar vodi v odpovedi in težave pri upravljanju s projekti. 

D3: Skrite kompetence 

Kompetence, ki jih delodajalci običajno iščejo pri potencialnih kandidatih, so generične kompetence, kot so zanesljivost, 
prilagodljivost, kooperativnost, samoiniciativnost oziroma interes za nove izzive ter sposobnost reševanja izzivov, ki pa se v veliki meri 
razvijajo tudi med mobilnostjo. Ker se  slednjega tako delodajalci kot tudi udeleženci mobilnosti premalokrat zavedajo, je CMEPIUS 
pripravil delavnico, ki je namenjena usposabljanju pedagoških in strokovnih delavcev na izobraževalni instituciji za svetovanje 
študentom pri opredeljevanju kompetenc, ki so jih razvili med mednarodno mobilnostjo. V obliki interaktivnih vaj vam bomo 
predstavili metode ozaveščanja in prepoznavanja kompetenc, saj si želimo, da bi študenti znali predstaviti in izkoristiti omenjene 
kompetence ter si bodo s tem povečali možnosti pri zaposlovanju. 

D4: Internacionalizacija doma 

Ključno vprašanje koncepta »internacionalizacija doma« je, kako omogočiti večini (ne)mobilnih študentov razviti oz. pridobiti 
mednarodne in medkulturne kompetence, spretnosti in znanje.  Z vključevanjem mednarodne in medkulturne razsežnosti študente 
ozaveščamo o globalnih perspektivah stroke, s čimer razvijajo širši spekter znanja za svoj bodoči poklic. Na ta način razvijajo niz 
vrednot, spretnosti, znanja in izkušnje za delovanje v različnih kulturnih okoljih. Na usposabljanju bodo izpostavljeni pomen 
internacionalizacije, internacionalizacije doma in/ali internacionalizacije kurikuluma ter v tem kontekstu vloga mednarodnih pisarn 
in koordinatorjev. Koncepti bodo podrobneje predstavljeni na konkretnih primerih formalnega, neformalnega in skritega kurikuluma 
v povezavi z internacionalizacijo. 

12.45 – 13.45 Kosilo  

13.45 – 15.15 Vzporedne delavnice - 2. izvedba Opomba: Kot opisano zgoraj. 

15.15 – 15.46 
Zaključek 
Uporaba novih znanj pri lastnem delu 

Zaključni del srečanja je namenjen temu, da udeleženci – na podlagi prejetih novih znanj in informacij - pripravite kratki akcijski načrt, 
kako boste vpeljali inovacije v svoje delo. 

 


