Projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022
SEMINAR ZA VRTCE, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Mednarodno sodelovanje od A do Ž
Datum seminarja: 19. 10. 2017 in 9. 11. 2018
Lokacija: 19. 10. 2018 Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana
9. 11. 2018 CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana
Slovenija že več kot 15 let sodeluje v mednarodnih projektih in ponuja izobraževalcem na vseh nivojih
različne možnosti in oblike mednarodnega sodelovanja in izobraževanja. Tako mi kot tudi evropski
programi so se z leti razvijali in postali bolj kompleksni ter zahtevni. Tako lahko nekomu, ki še nikoli
ali pa že 10 let ni sodeloval v tovrstnih aktivnostih, predstavlja sama prijava in izvedba tovrstnega
projekta velik izziv.
Na seminarju, ki bo potekal v dveh delih, bomo udeležence opolnomočili, da se bodo laže prijavili na
naslednji razpis programa Erasmus+. V prvem dnevu vam bomo predstavili širši politični okvir
programa Erasmus+ ter nacionalne smernice na področju šolskega izobraževanja. Poleg tega pa vam
bomo predstavili vse možnosti, ki jih ponuja Erasmus+ vrtcu, osnovni ali srednji šoli. V drugem delu
pa bomo s strokovnjakinjo projektnega vodenja, prijaviteljico in ocenjevalko mednarodnih projektov
na konkretnih primerih in s pomočjo razpisne dokumentacije pogledali korake od ideje do prijave
projekta. Aktivno se bomo seznanili tudi s portalom eTwinning.
Opomba: Prednost pri prijavi na seminar bodo imeli vrtci/šole, ki še niso sodelovali v programu
Erasmus+ ali predhodniku programu Vseživljenjsko učenje od leta 2008 dalje.

Lepo povabljeni k udeležbi!
Ekipa CMEPIUSa
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Program usposabljanja

Dan 1 (Petek, 19. 10. 2018)
9.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 17.00

Evropske politike in delovanje EU institucij
Nataša Goršek Mencin, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Nacionalne politike na področju šolskega izobraževanja
predstavnik MIZŠ
Odmor
Možnosti mednarodnega sodelovanja, ki jih nudi CMEPIUS (Erasmus+,
eTwinning, WIC, NFM) – Urška Šraj, CMEPIUS
Kosilo
Projektni management za začetnike – Neža Pajnič, CMEPIUS
Odmor
Predstavitev možnosti EU

Dan 2 (Petek, 9. 11. 2018)
9.00 – 10.00

10.15 – 11.15
11.15 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 14.45

14.15 – 15.00
15.00 – 16.30

16.30-17.00

Erasmus+ »Ice breaking« euro kviz, CMEPIUS
Predstavitev študij učinkov programa VŽU in e Twinning
CMEPIUS
DELAVNICE
E Twinning
E+ KA 1
E+ KA 2
E Twinning
E+ KA 1
E+ KA 2
Kosilo
Delavnica »Po korakih do projekta« (zakaj mednarodno, potrebe šole, tim
na šoli, določitev vsebine projekta, umestitev vsebine v program E+ ali e Tw,
iskanje partnerjev, cilji in rezultati, učinek projekta, sodelovalna orodja)
– 1. del, CMEPIUS
Odmor
Delavnica »Po korakih do projekta« (zakaj mednarodno, potrebe šole, tim
na šoli, določitev vsebine projekta, umestitev vsebine v program E+ ali e Tw,
iskanje partnerjev, cilji in rezultati, učinek projekta, sodelovalna orodja)
– 2. del, CMEPIUS
Vprašanja in odgovori
Osebna svetovanja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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