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Na slovesnosti ob 30. obletnici programa Erasmus+ so 
13. 6. 2017 v Evropskem parlamentu v Strasbourgu 33 
izbranim evropskim predstavnikom generacije Erasmus+ 
izročili simbolno nagrado.
Kot predstavnik Slovenije jo je prejel Dejan Kramžar, 
učitelj nemščine in zgodovine z Osnovne šole Toneta 
Okrogarja v Zagorju, ki je še v okviru programa 
Vseživljenjsko učenje odšel na strokovno spopolnjevanje 
na Finsko in se tam navdušil nad njihovim šolskim 
sistemom. Kasneje se je vključil tudi v pobudo 
eTwinning, ki je namenjena podpori in spodbujanju 
uporabe IKT-ja v šolskem izobraževanju. Skupaj s 
svojimi učenci je uspešno izvedel več projektov in postal 
eden izmed slovenskih eTwinning ambasadorjev, ki si 
prizadevajo za širjenje mednarodnega »virusa« v 
slovenskih šolah. Za svoje sodelovanje v eTwinningu je 
prejel tudi nacionalno nagrado Zlati kabel.
Več o praznovanju obletnice si lahko preberete na naši 
spletni strani.

V Strasbourgu 
praznovali 30 let 
programa Erasmus+

V letošnjem in prihodnjem letu smo se namenili posebno 
pozornost posvetiti razvoju vsebin na temo medkulturnih 

Razvijamo za vas



kompetenc, profesionalnega razvoja pedagoškega kadra 
in vodstvenih delavcev ter kakovosti. Poleg kakovostnih 
projektnih rezultatov in učinkov programa Erasmus+ 
želimo, da se pogodbene institucije prek učnih mobilnosti 
in izvajanja projektov razvijajo v kakovostne, fleksibilne 
in odprte organizacije. Pripravljamo različna gradiva ter 
sodelujemo na nacionalnih in mednarodnih dogodkih, 
izvedli pa smo tudi že več delavnic in usposabljanj. V prvi 
polovici leta 2017 smo preko projekta ESS krepitev 
kompetenc strokovnih delavcev v VIZ izvedli 8 
seminarjev/delavnic in usposobili 175 udeležencev na 
teme internacionalizacija in učni izidi, vodenje 
mednarodnih projektov, medkulturnost, krepitev 
zaposlitvenega potenciala dijakov in krepitev 
profesionalnega razvoja ravnateljev in strokovnih 
delavcev prek mednarodnega sodelovanja.
Jeseni pa za vas pripravljamo že nove vsebine! 
Spremljajte nas v katalogu KATIS za šolsko leto 
2017/18.

Učitelje, profesorje, vzgojitelje predšolskih otrok in ostalo 
strokovno šolsko osebje vabimo k prijavi na dogodke 
eTwinning doma in v tujini. eTwinning usposabljanja 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:
• pedagoško razvojna konferenca z naslovom 
»Computational Thinking«, ki bo med  29. 9. in 1. 10. 
2017 potekala v Atenah v Grčiji;
• pedagoško razvojna konferenca z naslovom »School 
Inclusion (language and culture minority, Roma minority, 
special needs pupils)«, ki bo med 5. in 7. 10. 2017 
potekala v Bratislavi na Slovaškem.
Izkoristite priložnosti, ki vam jih nudi eTwinning, tudi vi! 
Stroške vaše udeležbe na dogodku krije CMEPIUS.

Jesenski pedagoški 
razvojni delavnici

EPALE tematske 
aktivnosti

Evropa za državljane Prijave za znak 
kakovosti eTwinning



Platforma EPALE poleg stalnih 
tematskih vsebin, ki 
zaznamujejo izobraževanje 
odraslih, vsak mesec izpostavi 
eno, ki postane središčna tema 
meseca.
V juniju tako posebno pozornost 
posvečamo osebam s posebnimi 
potrebami v izobraževanju 
odraslih, julij bo posvečen 
osipnikom, avgust pa učenju na 
delovnem mestu. Tudi sami 
lahko prispevate tematsko 
obarvane vsebine - pri tem vam 
bo pomagala koordinatorica 
Maruša Bajt.

Odprt je rok za oddajo prijav v 
programu EZD za ukrepa 
Pobratenje mest in mreže mest 
(1. 9. 2017), znani pa so tudi že 
rezultati marčevskega roka. Vse, 
ki boste oddali prijave za ukrep 
Pobratenje mest ali ukrep Mreže 
mest pa 22. 8. 2017 lepo vabimo 
na CMEPIUS na skupinsko 
svetovanje pred oddajo prijav, 
kjer vam bo izkušena 
prijaviteljica Barbara Možina 
pomagala s konkretnimi nasveti, 
opozorili pa vas bomo tudi na 
najpogostejše napake.

Ne pozabite pred koncem 
šolskega leta oddati prijave za 
znak kakovosti eTwinning.
Znak kakovosti eTwinning je 
priznanje, ki ga lahko prejmete 
za uspešno in kakovostno 
izveden projekt eTwinning. Znak 
kakovosti je tudi predpogoj za 
pridobitev nacionalne nagrade.
Spletne prijave, ki jih je 
potrebno oddati prek portala 
eTwinning, sprejemamo do 31. 
7. 2017.

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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