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INFORMATIVNA PREDSTAVITEV

Neža Pajnič, CMEPIUS

NEKOČ … 

DANES …
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NEKOČ

• počasen napredek

• stabilno okolje

• predvidljiva prihodnost

• način dela se spreminja zelo počasi
(učitelj ga dobro pozna)

• zaposlitev za nedoločen čas na
stabilnem delovnem mestu

DANES

• hiter, skokovit napredek

• spremeljivo okolje

• nepredvidljiva prihodnost

• način dela se spreminja dnevno
(učitelj ga slabo ali celo ne pozna)

• delovna mesta se oblikujejo sproti

POSLEDICE

• NEZAPOSLENOST

• NEZADOVOLJSTVO

• DRUŽBENA NESTABILNOST

PROSTOR REŠITVE

• Ključni je človeški kapital. V ljudeh se skrivajo 
inovativnost, kreativnost in podjetnost.
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PROSTOR REŠITVE

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

MLADINA in ŠPORT

INVESTICIJA v izboljšanje sistemov izobraževanja
in usposabljanja, mladinskega dela in športa v 
državah Evrope in širše katere cilj je izboljšanje 

položaja družbe kot celote:

ERASMUS+  14.7 mrd EUR

?
• PROGRAM EVROPSKEGA SODELOVANJA -

RAZLIČNE AKTIVNOSTI

• FINANČNA PODPORA

• 2014 do 2020

„Pomagati sistemom izobraževanja, 
usposabljanja in mladine prilagoditi se hitro 
spreminjajočemu se svetu.“

Ključni podatki

• Mednarodno sodelovanje: 
• MOBILNOST posameznikov in 
• PROJEKTI med organizacijami

• 2014 do 2020  letni razpis
• nosilec aktivnosti = ORGANIZACIJA
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Evropski parlament

Evropska komisija

Izvajalska agencija
(Executive Agency)

Nacionalne agencije

Slovenija: 
– CMEPIUS (I&U, Šport)

– MOVIT (Mladina)

Akterji

• Centralizirane aktivnosti • Decentralizirane aktivnosti

Struktura

IZOBRAŽEVANJE
USPOSABLJANJE

MLADI
> projekti mobilnosti 

(KA1)
> projekti za inovacije in 
izmenjavo praks (KA2)

> podpora prenovi politik 
(KA3)

JEAN 
MONNET

> moduli
> katedre

> centri odličnosti
> projekti
> mreže

ŠPORT
> športni 
dogodki

> projekti

12
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Izobraževanje in usposabljanje

ŠOLSKO 
IZOBRAŽEVANJE

MOBILNOST 
OSEBJA,

PROJEKTI med šolami
in širše

POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 

IN 
USPOSABLJANJE

MOBILNOST 
OSEBJA/DIJAKOV,

PROJEKTI

TERCIARNO 
IZOBRAŽEVANJE

MOBILNOST 
OSEBJA/ŠTUDENTOV,

PROJEKTI

IZOBRAŽEVANJE 
ODRASLIH
MOBILNOST 

OSEBJA,
PROJEKTI

AKTIVNOSTI

• PRIJAVITELJ = ORGANIZACIJA
• MEDNARODNOST = sodelovanje

s tujim okoljem
• SO-FINANCIRANJE AKTIVNOSTI 

(ne investicija v osnovna
sredstva)

14Izobraževanje in usposabljanje

PROJEKTI MOBILNOSTI (KLJUČNI UKREP 1)

• UČINEK  dvig kompetenc posameznika  dvig kakovosti
poučevanja  dvig kakovosti organizacije  dvig
kakovosti sistema  bolj kompetentni posamezniki/družba

• Matična institucija pošlje svoje zaposlene in/ali
dijake/študente v tujino na: 
• usposabljanje

• sledenje na delovnem mestu

• poučevanje

• študij

• praksa

15
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PROJEKTI ZA INOVACIJE in IZMENJAVO DOBRIH 
PRAKS
(KLJUČNI UKREP 2)

• UČINEK  DVIG KAKOVOSTI (posodobitev, dostopnost, 
učinkovitost, privlačnost) SISTEMA IZOBRAŽEVANJA IN 
USPOSABLJANJA izboljšanje družbenega okolja

• PRIORITETNA PODROČJA/TEME 

• Evropsko partnerstvo -> evropska dodana vrednost

• INOVATIVNOST, UPORABA TRAJNOST in 
PRENOSLJIVOST REZULTATOV

16

KA2 = PROJEKTI ZA INOVACIJE in IZMENJAVO DOBRIH 
PRAKS

• STRATEŠKA PARTNERSTVA
• NACIONALNI NIVO IZBORA (decentralizirano)

• KOALICIJE ZNANJA 

• KOALICIJE SEKTORSKIH SPRETNOSTI

• KREPITEV ZMOGLJIVOSTI INSTITUCIJ
• EVROPSKI NIVO IZBORA (centralizirano)
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REFORMA POLITIK (KLJUČNI UKREP 3)

• UČINEK  DVIG KAKOVOSTI SISTEMOV prek spremembe
struktur/sistemov (pristop od zgoraj navzdol)

• Centralizirani (individualizirani) razpisi
• inovativne rešitve in

• testiranja politik

• dialog civilne družbe in politike

• študije/analize

• posamezne pobude

18Izobraževanje in usposabljanje
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JEAN MONNET

• CENTRALIZIRANA AKTIVNOST (vodi Izvajalska agencija)

• Finančna podpora visokošolskih institucijam

• Enostranske aktivnosti

19

ŠPORT

• UČINEK  izboljšanje družbene situacije z dvigom udeleženosti v 
množičnih aktivnostih in izboljšanjem problematičnih področij v športu
(dogovorjeni rezultati, doping, dvojne kariere ipd.)

• CENTRALIZIRANA AKTIVNOST (vodi Izvajalska agencija)
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BISTVENO

• MOBILNOST POSAMEZNIKOV / PROJEKTI
• MEDNARODNA AKTIVNOST
• UČINEK na posameznika/organizacijo/sistem

izobraževanja in usposabljanja

• 1x letno!!
 mobilnost (KA1) 5. februar 2019 
 projekti (KA2) 21. marec 2019 

21
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KAKO NAPREJ?

• Razpis Erasmus+ 2019 – konec oktobra

• www.erasmusplus.si
• SEMINARJI ZA POTENCIALNE PRIJAVITELJE (po Sloveniji)
• KONTAKT

• erasmusplus@cmepius.si

• PRIMERI projektov in idej
• Erasmus+ platforma projektnih rezultatov (vsa področja)
• SchoolEducationGateway (šolsko izob.)
• EPALE platforma (izob. odraslih)
• eTwinning platforma (šolsko izob.)
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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

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
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