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KA2 – STRATEŠKA PARTNERSTVA
• KAJ? Mednarodni projekti vsaj 3 organizacij iz 3 različnih
programskih držav
• ZAKAJ? Namen strateških partnerstev je podpirati razvoj,
prenos in/ali izvajanje inovativnih praks ter izvajanje
skupnih pobud za spodbujanje sodelovanja, vzajemnega
učenja in izmenjav izkušenj na evropski ravni.
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Dodaten razpis - OKVIR
Instrument EU, ki podpira inovacije na področju izobraževanja,
usposabljanja, mladine in športa ter zagotavlja možnosti za osebni,
socio-izobraževalni in poklicni razvoj prebivalcev Evrope in drugih
držav s ciljem, da pri tem ni nihče zapostavljen.
Zaradi okoliščin v zvezi s pandemijo COVID-19 bo program
Erasmus+ v letu 2020 izjemoma podprl:
• partnerstva za digitalno pripravljenost v izobraževanju (na
področjih šolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in
usposabljanja ter visokega šolstva)
• partnerstva za ustvarjalnost (na področjih šolskega
izobraževanja in izobraževanja odraslih)
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Prednostni nalogi
•

INOVATIVNE PRAKSE V DIGITALNEM OBDOBJU (SE, PSI, VŠ)

Partnerstva za digitalno pripravljenost v izobraževanju - primeri:
–
–
–
–

•

aktivnosti, s katerimi se uvajajo digitalna orodja in metode za izvajanje kakovostnega in vključujočega izobraževanja s
pomočjo spletnih/virtualnih sredstev, vključno s kombiniranim poučevanjem, usposabljanjem in učenjem;
aktivnosti, ki so v pomoč učencem, učiteljem in izvajalcem usposabljanj pri prilagajanju na spletno učenje/učenje na
daljavo;
aktivnosti za poučevanje in spodbujanje varnejše in odgovornejše uporabe digitalne tehnologije;
aktivnosti, ki pomagajo razumeti, kako najbolje vključiti digitalno spletno tehnologijo v poučevanje, usposabljanje in
učenje, povezano z določenim predmetom, vključno z učenjem, ki temelji na delu.

RAZVOJ SPRETNOSTI IN VKLJUČEVANJE SKOZI USTVARJALNOST IN UMETNOST (SE, IO)

Partnerstva za ustvarjalnost - primeri:
–
–
–
–
–

povezane aktivnosti za okrepitev vseh vidikov ustvarjalnosti na področju priložnostnega in formalnega učenja s povečanjem
razvoja spretnosti in kompetenc;
ukrepi za pospešitev digitalizacije in uporabe digitalnih sredstev za prilagoditev načinu oblikovanja, upravljanja, razširjanja,
zagotavljanja dostopa do in uporabe ustvarjalnih del, kulturnih dobrin in dogodkov;
aktivnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva in socialnega vključevanja skozi umetnost, zlasti med mladimi;
aktivnosti za razvijanje nadarjenosti in spodbujanje podjetništva (vključno s socialnim podjetništvom) na kulturnem in
ustvarjalnem področju;
orodja za učenje in učni viri, gradiva, tečaji in moduli usposabljanja za spodbujanje ustvarjalnosti, kulture in večkulturnosti;
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Tehnične informacije
• Razpisna dokumentacija (www.erasmusplus.si/razpisi)
• Upravičene projektne aktivnosti
– “obračun” virtualnih aktivnosti (!!)

• Trajanje: 12 do 24 mesecev
• Sofinanciranje: 150.000 EUR/leto (max = 300.000 EUR/2
leti)

• ROK: 29. oktober 2020; 12:00:00
(bruseljski čas)
• Prijavnica: ON-LINE (lahko izpolnjujete v slovenskem jeziku)
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Tehnične informacije
Področje

Razpoložljiva sredstva

Šolsko izobraževanje (SE)

657.ooo EUR

Poklicno in strokovno izobraževanje
(VET)

288.ooo EUR

Terciarno izobraževanje (HE)

409.ooo EUR

Izobraževanje odraslih (AE)

344.ooo EUR
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Pomoč & Vprašanja
• Individualna podpora
–
–
–
–

SE: Urška Šraj (urska.sraj@cmepius.si)
PSI: Urška Slapšak (urska.slapsak@cmepius.si)
VŠ: Robert Marinšek (robert.marinsek@cmepius.si)
IO: Ana Stanovnik Perčič (ana.stanovnik-percic@cmepius.si)
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