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Letošnjo valorizacijo konferenco Bistvo je očem skrito
posvečamo vplivu mednarodnega sodelovanja na 
ozaveščenost in razvoj medkulturnih kompetenc 
posameznika. Naš glavni letni dogodek bo potekal 15. 
11. 2017 v Grand hotelu Union v Ljubljani.
Na konferenci bomo skušali na čim bolj neposreden in 
obenem praktičen način ozavestiti in opolnomočiti 
udeležence za njihovo prihodnje zavestno delovanje v 
mednarodnih projektih, ki iz leta v leto presegajo 
tradicionalne, poznane meje in okvirje. Pri tem nam bodo 
pomagali izbrani gostje, ki skupaj z nami verjamejo, da 
mednarodno sodelovanje močno prispeva k ozaveščanju 
o pomenu medkulturne kompetentnosti ter k njenemu 
razvoju in nadgradnji. Uvodni del dogodka bo popestril 
stand-up komik Ivan Šarić, kot posebna motivacijska 
govornica pa se nam bo pridružila tudi novinarka in 
Erasmus+ ambasadorka Karmen W. Švegl.
Vabilo in prijavo na konferenco najdete na naši spletni 
strani. Upamo, da se nam boste pridružili! 

Valorizacijska 
konferenca CMEPIUS, 
15. 11. 2017

V petek, 27. oktobra 2017, bomo na CMEPIUS-u izvedli 
delavnico Krepitev zaposlitvenega potenciala dijakov, ki 
je namenjena usposabljanju učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev na šoli za svetovanje dijakom pri 
opredeljevanju kompetenc, ki so jih razvili med 
mednarodno mobilnostjo.
V obliki interaktivnih vaj bomo predstavili metode 

Delavnica Krepitev 
zaposlitvenega 
potenciala dijakov, 27. 
10. 2017



ozaveščanja, prepoznavanja in zapisovanja teh 
kompetenc, saj si želimo, da bi jih dijaki znali predstaviti 
ter si s tem povečati možnosti pri zaposlovanju.
Program brezplačne delavnice in povezava do kataloga 
KATIS, kjer so odprte prijave, sta na voljo na naših 
spletnih straneh. Lepo vabljeni, da se nam pridružite!

Spletni seminar, ki bo potekal 3. 11. 2017 ob 12.00, je v 
prvi vrsti namenjen vrtcem, ki še nimajo izkušenj v 
mednarodnem sodelovanju. V njem vam bomo na kratko 
predstavili možnosti mednarodnega sodelovanja za vrtce 
v okviru portala e-Twinning, pobude Svet v učilnici (WIC) 
in programa Erasmus+. Na seminarju boste pridobili 
osnovne informacije o različnih možnostih, izvedeli 
kakšen je postopek prijave, za boljšo predstavo, o tem 
kako potekajo posamezne aktivnosti pa vam bomo 
predstavili tudi konkretne primere.
Prosimo vas, da se na webinar predhodno prijavite prek 
spletne prijave, potekal pa bo v spletni učilnici tukaj.

Webinar Možnosti 
mednarodnega 
sodelovanja za vrtce, 
3. 11. 2017

Razpis Erasmus+ 
2018

Predvidoma v drugi polovici 
oktobra 2017 bo Evropska 
komisija objavila Razpis 
programa Erasmus+ za leto 
2018. Razpis z vso pripadajočo 
dokumentacijo bo objavljen tudi 
na slovenski spletni strani 
programa, kjer je že objavljena 
tabela z datumi informativnih 
dnevov, ki jih bomo izvedli na 
različnih koncih Slovenije. Lepo 
vabljeni, da si ogledate seznam 
in izberete tistega, ki vam je 
najbližje!

Jesenski sklop 
eTwinning webinarjev

V novembrskih spletnih 
seminarjih bomo z vami delili 
vsebine povezane z uporabo 
Googlovih dokumentov, 
osnovami projektnega 
managementa ter uporabo 
portala eTwinning kot podporo 
Erasmus+ KA1 aktivnostim v 
poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju.
Prvo spletno srečanje bo 
potekalo 9. 11. ob 20.00. 
Podrobnosti si lahko ogledate 
tukaj.

Study in Slovenia na 
visokošolskih sejmih

V okviru Study in Slovenia se 
tudi to jesen aktivno 
predstavljamo na visokošolskih 
sejmih v regiji in po svetu. V 
mesecu oktobru smo se udeležili 
sejma štipendij in visokega 
šolstva v Zagrebu in na Reki 
(Hrvaška), novembra odhajamo 
na FICCI sejem v New Delhiju 
(Indija) in na sejm izobraževanja 
v Sarajevu, BiH. Več si preberite 
na naših spletnih straneh, vtisom 
s sejmov pa sledite na 
Facebooku!



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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