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Razpis Erasmus+ 2017 za področje šolskega 
izobraževanja se je zaključil z izborom šol in vrtcev, ki 
bodo sodelovale v partnerstvih namenjenih izrecno njim.
V letošnjem razpisnem letu je bilo znotraj akcije 
strateška partnerstva (KA2) odobrenih 75 "šolskih" 
projektov, v katerih sodeluje okrog 70 različnih vrtcev, 
osnovnih in srednjih šol, šolskih centrov in zasebnih 
zavodov. Na CMEPIUS-u smo zelo zadovoljni z 
naraščajočim številom odobrenih projektov, ki so se od 
prvega razpisnega leta programa Erasmus+ pa do letos 
več kot podvojili. Seznam vseh sodelujočih šol lahko 
najdete na slovenski spletni strani programa Erasmus+. 
Odobrenim vrtcem in šolam iskreno čestitamo!
Vsi, ki vas mednarodne aktivnosti zanimajo, ste vabljeni 
tudi k ogledu naše spletne strani, kjer redno objavljamo 
različna izobraževanja in delavnice, ki vam lajšajo pot do 
uspešne prijave.

Letos še več šol in 
vrtcev uspešnih na 
razpisu programa 
Erasmus+

Razvijanje sposobnosti študentov in bodočih 
diplomantov, da postanejo etični in odgovorni državljani, 
ki se glede na stroko, za katero se izobražujejo, zavedajo 
in cenijo povezave med lokalno, nacionalno in 
mednarodno ravnijo, predstavlja pomemben vidik 
internacionalizacije izobraževanja. Za to je neizogibna 
vpeljava elementov internacionalizacije in medkulturnosti 
v redni izobraževalni proces za vse študente v 

Delavnice za 
visokošolske učitelje



domačem/nacionalnem študijskem okolju. Visokošolski 
učitelji imajo ključno vlogo pri doseganju teh ciljev. Ti 
elementi pa morajo biti razvidni tudi iz ustreznega zapisa 
učnih izidov predmetov, modulov in študijskih 
programov. Konec septembra bo CMEPIUS izvedel dve 
ponovitvi enodnevne delavnice na temo 
internacionalizacije kurikuluma in zapisovanja učnih 
izidov, in sicer 21. 9. v Mariboru in 26. 9. v Ljubljani. O 
delavnicah si boste lahko v kratkem več prebrali na 
spletni strani projekta EHEA, kjer bo na voljo tudi 
prijavnica. Vljudno vabljeni!

Septembra bo EPALE mesečna tema posvečena 
pismenosti, 9. 9. namreč praznujemo mednarodni dan 
pismenosti in ob tej priložnosti pripravljamo 4-dnevno 
spletno pisno razpravo, ki bo potekala od 4. 9. do 7. 9. 
2017.
V okviru razprave boste lahko z izobraževalci odraslih 
širom Evrope delili izkušnje ter izmenjali svoje mnenje o 
stanju pismenosti v Sloveniji. Razpravo bo moderiral 
David Mallows, EPALE tematski koordinator za področje 
kompetenc, potekala pa bo v angleškem jeziku. Vabljeni, 
da se nam pridružite!
Vse, ki bi radi bolje spoznali EPALE in funkcije platforme 
pa vabimo k udeležbi na spletnem seminarju, ki ga 
pripravlja slovenska Nacionalna svetovalna služba EPALE. 
Seminar bo potekal konec meseca septembra, več 
informacij pa vam bomo posredovali v prihodnji izdaji e-
novic.

Sodelujte v EPALE 
spletni razpravi o 
pismenosti

Rok za program 
Evropa za državljane

Če pripravljate projekt v okviru 
programa Evropa za državljane, 
pohitite, 1. 9.  je namreč zadnji 
prijavni rok v letu 2017. Prijave 
lahko oddate za ukrepa 
Pobratenje mest in Mreže mest. 
Elektronsko prijavnico in vse 
potrebne informacije lahko 

ESS seminarji tudi v 
prihajajočem šolskem 
letu

Tudi v šolskem letu 2017/2018 
bomo na CMEPIUS-u za vrtce in 
šole organizirali seminarje prek 
projekta ESS – krepitev 
kompetenc strokovnih delavcev 
na področju vodenja inovativnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
Izobraževanja bodo objavljena v 

Oglejte si naše 
statistike

Na spletnih straneh CMEPIUS-a
si lahko ogledate podrobne 
statistične podatke slovenskega 
izvajanja programa Erasmus+ in 
njegovih predhodnikov ter 
programa Norveški finančni 
mehanizem. Če vas zanima, 
katere slovenske organizacije so 



najdete na spletni strani 
Izvajalske agencije. Za vas 
redno objavljamo tudi aktualne 
ponudbe tujih organizacij, ki 
iščejo projektne partnerje.
V poletnih mesecih smo tudi 
nekoliko prenovili spletno stran 
programa, vabljeni k ogledu!

katalogu KATIS (MIZŠ) ter na 
naših spletnih straneh, vsa 
gradiva in prezentacije pa bomo 
objavili tudi pod rubriko 
Razvijamo za vas, kjer se 
nahajajo tudi uporabne vsebine, 
vezane na že izvedena 
usposabljanja.

do sedaj sodelovale v programih, 
koliko oseb je odšlo na 
spopolnjevanje v tujino ali prišlo 
na izmenjavo v Slovenijo, koliko 
sredstev je bilo do sedaj 
porabljenih ali pa vas zanima kak
drug podatek, vas vabimo, da 
pobrskate po naših statistikah!

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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