
e-novičke 22. maj 2017

Od 18. do 20. 5. 2017 smo v Ljubljani organizirali 
mednarodni dogodek - pedagoško razvojno delavnico 
(PDW) eTwinning in tematski seminar Erasmus+ 
"eTwinning meets Erasmus+", na katerem se je zbralo 
več kot 100 profesorjev iz 21 evropskih držav, ki so se 
spoznavali s platformo eTwinning ter strokovnim 
razvojem v okviru eTwinninga, priložnostmi v okviru 
programa  Erasmus+, možnostmi povezovanja Erasmus+ 
KA1 in KA2 aktivnosti z eTwinningom, primeri dobrih 
praks, kakovostnim načrtovanjem projekta ter projektni 
managementom. Prvi odzivi so odlični!
Na otvoritvi dogodka je ena izmed motivacijskih 
govorcev, prof. Eva Zule iz Ekonomske šole Ljubljana, 
med drugim povedala:"Menim, da je mednarodno 
udejstvovanje šole ključnega pomena za vzgajanje in 
izobraževanje mladih za delo v vse bolj globalnem svetu, 
kjer so stiki s poslovnimi partnerji iz drugih držav in 
kulturnih ozadij stalnica – in ne izjema".
Na našem FB profilu si boste v kratkem lahko ogledali 
tudi fotogalerijo z dogodka.

PDW in TCA 
"eTwinning meets 
Erasmus+"

V maju in juniju vas vabimo, da se nam pridružite na 
dveh dogodkih “Zajtrk z EPALE”, ki ju organiziramo za 
strokovne delavce na področju izobraževanja odraslih.
Prvi bo v sodelovanju z združenjem EPEKA potekal že 26. 
5. ob 9.00 v Mariboru v romski restavraciji Romani 

EPALE med vami



Kafenava, kjer vam bomo predstavili platformo EPALE in 
ob tem ponudili nekoliko drugačen, romski zajtrk. Svojo 
prijavo lahko preko spletnega obrazca oddate do 23. 5.
V kolikor pa se nam ne utegnete pridružiti v Mariboru, 
boste ponovno priložnost za spoznavanje platforme 
EPALE imeli že 13. 6., ko bo UPI – ljudska univerza Žalec 
gostila drugi letošnji Zajtrk z EPALE. Več informacij o 
dogodku in načinu prijave najdete na tej povezavi.
Za lažje spremljanje obeh dogodkov in aktivno 
sodelovanje, vas prosimo, da s seboj prinesete svoj 
osebni računalnik. Veselimo se srečanja z vami!

V  maju se je 18 srednješolskih učiteljev in svetovalcev 
udeležilo CMEPIUS-ove delavnice "Krepitev 
zaposlitvenega potenciala dijakov" v okviru Evropskega 
socialnega sklada. Seznanili so se z rezultati raziskave 
Prepoznavanje učinkov mednarodne mobilnosti – mladi 
in delodajalci govorijo isti jezik z glavno ugotovitvijo, da 
se generične kompetence, ki jih delodajalci iščejo pri 
kandidatih za delovno mesto, v veliki meri razvijajo prav 
na mednarodni mobilnosti. Vendar se tega ne zavedajo 
niti udeleženci mobilnosti niti delodajalci. Katarina 
Kocbek in Marina Knežević (mladinska sekcija Slovenske 
kadrovske zveze) sta udeležencem delavnice predstavili 
dobre primere življenjepisov ter jim svetovali, kako z 
osvojenimi kompetencami prepričati delodajalca na 
razgovoru za zaposlitev. Finski strokovnjak Miika Kekki 
pa je v obliki praktičnih vaj profesorje in svetovalce 
opolnomočil, da bodo svojim dijakom lahko pomagali pri 
prepoznavanju in zapisovanju omenjenih kompetenc.
24. 5. 2017 pa organiziramo že naslednjo delavnico v 
okviru ESS z naslovom "Internacionalizacija in učni izidi". 
Prijavite se lahko v KATIS-u.

Izobraževanja v 
okviru ESS

Odprte so prijave na 
CEEPUS mreže

V programu CEEPUS so odprte 
prijave za študente in profesorje, 
ki želijo na izmenjavo v okviru 

Kako do uspešne 
prijave na razpis 
programa EZD?

25. 5. 2017 bomo za 
predstavnike javnih organov ali 
nepridobitnih organizacij s 

EURAXESS

Od 15. do 17. 5. 2017 smo se 
udeležili bienalne konference 
pan-evropske iniciative 



CEEPUS mrež. Prijave v 
elektronski obliki so objavljene 
na spletni strani programa. 
Mreže, ki so na voljo najdete na 
naših spletnih straneh.
Višine štipendij in ostale 
ugodnosti za posameznike, ki jih 
ponuja posamezna država, lahko 
najdete na vstopni strani 
CEEPUS programa pod zastavico 
posamezne države.

statusom pravne osebe, ki želijo 
pripraviti projektno idejo v 
programu EZD, organizirali 
delavnico v Ljubljani (na 
CMEPIUS-u), 1. 6. 2017 pa se 
nam lahko pridružite v Novem 
mestu (Podjetniški inkubator 
Podbreznik). Program delavnice 
in e-prijavo najdete na spletni 
strani CMEPIUS-a. Veseli bomo 
vaše udeležbe!

EURAXESS, ki je bila tokrat v 
Haagu. V iniciativi CMEPIUS 
nastopa kot krovna organizacija 
in nacionalni ‘servisni center’, 
podporna služba mobilnim 
raziskovalcem. Na konferenci se 
nam je pridružila tudi 
predstavnica Univerze v 
Ljubljani, ene izmed sedmih 
kontaktnih točk mreže. Več o 
konferenci si oglejte na naši 
spletni strani.

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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