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O čem bo govora

• Cilji akcije

• Oddaja prijave 

• Vsebina prijave

• Kriteriji izbora

• Izkušnje iz prakse: Dolores Keš, ŠC Postojna
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Strukutra progarma Erasmus+ 
(2014-2020)
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Umestitev akreditacije v novi
program Erasmus (2021-2027)

Ključni ukrep 1 programa posameznikom zagotavlja možnosti 
učne mobilnosti posameznikom ter podpira razvoj 
izobraževalnih ustanov in drugih organizacij, vključenih v 
vseživljenjsko učenje v Evropi.
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Kaj je akreditacija?

• je orodje, namenjeno organizacijam na področjih šolskega
izobraževanja, PSI in izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti
ali nadaljevati mednarodno sodelovanje.

• Dodelitev akreditacije potrjuje, da je organizacija pripravila načrt
za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru
širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije.
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Prednosti akreditacije

• Stabilno financiranje

• Priložnost za rast in raziskovanje

• Neodvisnost pri razvoju lastne strategije

• Priložnost za investicijo v prihodnost
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Osnove

• Akreditacije NI obvezna in NI predpogoj za sodelovanje v 
novem programu Erasmus (2021-2027)!

• Akreditacija velja do konca programskega obdobja

• Na 2-5 let je potrebno prilagoditi Načrt Erasmus (Erasmus 
plan)

• Finančni zahtevek s konkretnim številom mobilnosti se 
odda vsako leto (ali vsako drugo leto) posebej
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Kako doseči dolgotrajne pozitivne učinke?

Projekt

Delo v 
razredu

Strateški
dokumenti Projekt

Delo v 
razredu

Strateški
dokumenti



Kaj, če organizacija ne zaprosi za 
akreditacijo ali ni odobrena?

• (Ponovno) lahko zaprosi za akreditacijo prihodnje leto,

• prijavi „kratkotrajni projekt znotraj Ključnega ukrepa 1“, 
za kar ne potrebuje akreditacije*,

• postane članica konzorcija mobilnosti,

• gosti partnerske organizacije iz tujine.

9



Vizija in poslanstvo
organizacije

Strateški
dokumenti

oraganizacije

Strategija
internacionalizacije

Načrt
Erasmus 
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RAZVIJAMO 
ZA 
VAS

Vir
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Osrednji CILJ akcije za vsa 3 
področja (SE, IO in VET)

• KREPITEV EVROPSKE DIMENZIJE UČENJA IN POUČEVANJA 
s:

(1) krepitvijo vrednot vključevanja in raznolikosti, strpnosti in 
demokratične udeležbe;

(2) spodbujanjem znanja o skupni evropski dediščini in bogastvu
v raznolikosti; 

(3) podporo razvoja strokovnih mrež v Evropi.
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Posebna CILJA akcije za področje 
šolskega izobraževanja

I. IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI POUČEVANJA IN UČENJA V 
ŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU s:

(1) Podporo strokovnemu razvoju učiteljev*, vodstvenih 
delavcev in drugega šolskega osebja;

(2) s spodbujanjem uporabe novih tehnologij in inovativnih 
metod poučevanja; 

(3) z izboljšanjem učenja jezikov in jezikovne raznolikosti v 
šolah*;

(4) S podpiranjem izmenjave  in  prenosa  najboljših  praks  na  
področju poučevanja  in razvoja šol
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Posebna CILJA akcije za področje 
šolskega izobraževanja

II.   PRISPEVANJE K OBLIKOVANJU EVROPSKEGA 
IZOBRAŽEVALNEGA PROSTORA s:

(1) Krepitvijo zmogljivosti  šol  za  čezmejne  izmenjave  in  
sodelovanje  ter  izvajanje visokokakovostnih projektov 
mobilnosti;

(2) omogočanjem, da učna mobilnost postane realna možnost 
za vse učence v šolskem izobraževanju; 

(3) spodbujanjem priznavanja učnih izidov, ki so jih učenci in 
osebje dosegli med obdobji mobilnosti v tujini.
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Specific (specifičen)

Measurable (merljiv v smislu, časa, kakovosti in 

denarja)

Attinable (dosegljiv)

Realistic (realen)

Timebound (časovno opredeljen in dosegljiv)
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KAJ
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Kdo lahko sodeluje?
Upravičene organizacije prijaviteljice:

• vrtci, osnovne in srednje šole, 

• šole/zavodi za učence s posebnimi potrebami,

• glasbene šole in dijaški domovi,

• lokalne in regionalne oblasti, koordinacijska telesa in druge organizacije z 
vlogo na področju šolskega izobraževanje.

Seznam upravičenih organizacij prijaviteljic: 

• Seznam

Pogoj za organizacije: vsaj 2 leti izkušenj z delom/izvajanjem aktivnosti na 
področju!

Udeleženci mobilnosti:

• osebje, pristojno za šolsko izobraževanje (ki poučuje ali ne),

• drugo izobraževalno osebje;

• učenci in dijaki
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http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2020/05/Upraviceni-prijavitelji-SE.pdf


Tipi akreditacij
• Individualna akreditacija organizacije

• Akreditacija za koordinatorja konzorcija mobilnosti:
 Konzorcij za mobilnost je možno prijaviti le prek akreditacije. Konzorciji ne bodo 

mogli prijaviti kratkotrajnega (neakreditiranega) projekta mobilnosti.

 Akreditiran bo le koordinator konzorcija, ne tudi člani konzorcija.

 Organizacije članice konzorcija se lahko naknadno po potrebi zamenja.

 Koordinator konzorcija  za  mobilnost  lahko  aktivnosti  organizira sam,  poleg  tega 
pa  lahko  ponuja  možnosti  za  mobilnost  drugim  članom konzorcija

 Organizacija je lahko koordinator samo enega konzorcija na izobraževalno področje.

 Koordinator konzorcija ne more prijaviti krakotrajnega projekta mobilnosti.

Organizacija ne more oddati prijave za oba tipa akreditacije za 
isto področje!

Če organizacija pokriva več področij, LAHKO odda prijavo za vsako 
področje posebej (SE, VET, IO)!
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Oddaja prijavnice

• Rok za oddajo: 29. 10. 2020 do 12.00

• Prijavo odda organizacija zase ali v imenu konzorcija 

• Zgolj on-line prijava - potrebujete EU Login račun

• Potrebujete OID kodo, ki je nadomestila PIC

• Prijavnica se samodejno shranjuje in jo lahko dopolnjujete vse 
do roka

• Na voljo slovenska verzija
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https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-19329380-RJ8JccETC7nZ3H4scRtLrSs4NcWnWOgqSnzQ6VD10echrvIi6Qvzitzg4uywAjAjXlcquAZvw1vRaVXCDqkqspm-PHslUMVSXYCcErG0LecxcC-jmiquDAzlucEJHH3fzKzLYMLTo0NrCdQ3pxynV27zZDq
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


Dokumentacija in prijavnica
Prijavnico in razpisno dokumentacijo najdete tukaj:

http://www.erasmusplus.si/razpis/erasmus-akreditacija/
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https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
http://www.erasmusplus.si/razpis/erasmus-akreditacija/


PRIJAVNICA
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• Izpolnite vse polja

• Priložite strategijo/akcijski načrt (ni obvezno, a daje večjo 
težo vaši prijavi, potrjuje kakovost načrtovanja)

• Podpisano in žigosano častno izjavo 



Poglavja prijavnice

• Ozadje

• Načrt Erasmus (Erasmus plan):

 Cilji

 Aktivnosti

 Standardi kakovosti

 Vodenje
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Kriteriji izbora

• Upravičenost prijavitelja
• Izločitveni kriteriji

– Avtorstvo (avtentičnost)

• Kriteriji izbora
– zmogljivost (organizacijska / finančna)

• Možno število točk po kriterijih
– USTREZNOST (10)
– Načrt Erasmus – CILJI (40)
– Načrt Erasmus – AKTIVNOSTI (20)
– Načrt Erasmus – VODENJE IN UPRAVLJANJE (30)

Za odobritev potrebnih najmanj 70 točk od 100, ter najmanj polovica možnih 
točk pri posameznem kriteriju.
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DOBRA PRIJAVA je:

• Skladna in je ustrezna za vašo organizacijo, vaše izkušnje 
in ambicije.

• Izvirna in posebej prilagojena vaši organizaciji.

• Konkretna glede vaših specifičnih potreb in ciljev.

• Se sklicuje na strateške dokumente, če so priloženi.

• Je rezultat timskega dela v vaši organizaciji in vključuje 
tako osebje kot vodstvo organizacije. 
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Časovni okvir

• Rok za oddajo: 29. 10. 2020 ob 12.00 CET

• November 2020 – Februar 2021: pregled in 
ocenjevanje prijav (zunanji eksperti)

• Februar 2021: Objava rezultatov
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VELJAVNOST AKREDITACIJE

• Za zagotovitev realističnega načrtovanja bo Erasmus načrt, 
predložen kot del prijave, zajemal krajše obdobje, in sicer od 
dveh do petih let, ter se bo redno posodabljal.

• PREKLIC AKREDITACIJE: če organizacija preneha obstajati ali s 
soglasjem nacionalne agencije in akreditirane organizacije. 

• PRAVILO TREH LET: Nacionalna agencija ali akreditirana 
organizacija lahko enostransko prekliče akreditacijo, če v 
okviru te akreditacije vsaj tri leta ni bil vložen noben zahtevek 
za financiranje. 
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Primer iz prakse

• Dolores Keš, Šolski center Postojna – nosilci 
Listine kakovosti v PIU (VET Charter)

33



Vprašanja?



Pomoč

Urša Bajželj: ursa.bajzelj@cmepius.si, 01/ 620 94 56

Urška Šraj: urska.sraj@cmepius.si, 01/ 620 94 76
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