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29. 3. 2017 se je zaključil rok za projekte KA2 –
strateška partnerstva. Prejeli smo 85 vlog, in sicer 10 
vlog za področje šolskega izobraževanja, 25 vlog za 
področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 14 
vlog za področje visokega šolstva, 9 vlog za področje 
izobraževanja odraslih in 27 vlog za strateška 
partnerstva zgolj med šolami.
Vsem prijaviteljem smo po e-pošti poslali potrdilo o 
prejemu vloge. Vloge smo tudi že tehnično pregledali ter 
vse tehnično ustrezne predali v ocenjevanje zunanjim 
ocenjevalcem. Prijavitelji projektov KA2 – strateška 
partnerstva boste o rezultatih obveščeni predvidoma v 
zadnjem tednu junija.
Rezultati razpisa za projekte mobilnosti KA1 (rok 2. 2. 
2017) pa bodo objavljeni konec aprila. Vsi prijavitelji 
boste pisno obveščeni o rezultatih razpisa, prav tako 
bodo sklepi o izboru objavljeni na slovenskih spletnih 
straneh programa E+.

Prejeli smo 85 vlog za 
Erasmus+ KA2

Pred poletjem za vas pripravljamo še nekaj zanimivih 
delavnic, ki jih najdete v katalogu KATIS.
Delavnica Krepitev zaposlitvenega potenciala dijakov (18. 
5. 2017) je namenjena usposabljanju učiteljev (tako 
koordinatorjev mednarodnih projektov kot ostalih 
učiteljev) za svetovanje dijakom pri opredeljevanju 
kompetenc, ki so jih razvili med mednarodno 

Pomladanske 
delavnice CMEPIUS-a 
v KATIS-u



mobilnostjo.
Na delavnici z naslovom Internacionalizacija in učni izidi
(24. 5. 2017), ki je namenjena osnovnošolskim in 
srednješolskim učiteljem, bodo predstavljeni trendi na 
področju vključevanja internacionalizacije v 
izobraževanje ter orodja in metode dela, ki podpirajo 
doseganje internacionaliziranih učnih izidov.
Cilj delavnice Mednarodno sodelovanje kot priložnost za 
razvoj ravnateljev in strokovnih delavcev (9. 6. 2017) pa 
je usposobiti slednje za umeščanje mednarodnega 
sodelovanja v razvojni načrt šole. Lepo vabljeni k prijavi!

Učitelje, profesorje, vzgojitelje predšolskih otrok in ostalo 
strokovno šolsko osebje vabimo k prijavi na dogodke 
eTwinning doma in v tujini. Dogodki eTwinning so odlična 
priložnost za pridobivanje novih in nadgradnjo ter 
krepitev že pridobljenih strokovnih veščin in kompetenc, 
obenem pa tudi priložnost povezovanja s kolegi širom 
Evrope. 
Izbirate lahko med naslednjimi izobraževanji: 

Tečaj Future Classroom Lab (FCL) »Krepitev 
ustvarjalnosti in inovativnosti v svojem razredu«, 
ki bo potekal od 3. do 5. 7. 2017 v Bruslju,
Kontaktni seminar na temo umetnosti in kulture, ki 
bo od 6. do 9. 7. 2017 potekal na Poljskem,
Nacionalni seminar eTwinning od A do Ž 2017, ki 
bo potekal med od 28. do 29. 8. 2017 v Termah 
Olimia,
Srečanje držav Mediterana na temo zgodovine, 
okolja, umetnosti in geografije, ki bo od 6. do 8. 
10. 2017 v Franciji.

Izkoristite priložnosti, ki vam jih nudi eTwinning, tudi vi! 
Stroške udeležbe na dogodku krije CMEPIUS.

eTwinning priložnosti 
za strokovni razvoj

Erasmus+ dogodek 
v okviru TVU 2017

V okviru Tedna vseživljenjskega 

Izmenjava izkušenj v 
programu EZD

16. 5. 2017 bo v Narodnem 

Zajtrk z EPALE v 
Mariboru

Člani nacionalne svetovalne 



učenje 2017 bomo 16. 5. 2017 
na Ljudski univerzi Velenje 
izvedli predstavitev z naslovom 
"Erasmus+ ni mus, pomaga pa", 
kjer bomo ob 30. obletnici 
programa E+ pregledali dosežke 
programa na področju 
izobraževanja odraslih v Sloveniji 
ter predstavili primer dobre 
prakse. Več o dogodku izveste v 
kratkem na naši spletni strani.

muzeju Slovenije potekal 
dogodek DELI/SHARE, kjer se 
bodo srečale vse organizacije, ki 
so sodelovale v programu Evropa 
za državljane od leta 2014, da si 
izmenjajo dobre prakse in 
izkušnje s programom. Vabilo s 
prijavo bomo posredovali vsem 
slovenskim organizacijam, ki so 
sodelovale ali trenutno 
sodelujejo v EZD partnerstvih.

službe EPALE vas vabimo, da se 
nam 26. 5. 2017 ob 9.00 
pridružite na dogodku, ki bo 
tokrat potekal v romski 
restavraciji Romani Kafenava. 
Predstavili vam bomo evropsko 
platfomo, ki predstavlja spletno 
mesto srečevanja strokovnjakov 
s področja izobraževanja odraslih 
ter vam ob tem ponudili zajtrk. 
Več o dogodku in načinu prijave 
izveste na tej povezavi! 
Pridružite se nam!

Če ne želite prejemati CMEPIUS e-novic, se lahko odjavite s seznama. Pri pripravi in oblikovanju lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in 
zanje ne odgovarjamo. Sporočilo ste skladno s 45a. členom Zakona o varstvu potrošnikov prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh 

www.cmepius.si, na osnovi telefonske prijave, na podlagi priporočila, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, 
seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji CMEPIUS.
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