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Rok za oddajo vlog za KA2 strateška partnerstva v 
programu Erasmus+ se zaključi 29. 3. 2017 ob 12.00. Za 
vse, ki imate še odprte dileme v zvezi z vašo prijavo, 
smo na spletnih straneh objavili gradiva s preteklih 
seminarjev za prijavitelje, pripravili pa smo tudi video z 
navodili za delo z e-prijavnico za KA2 ter video "Tehnična 
izpolnjevanje prijavnice za KA2 Strateška partnerstva”, v 
katerem predstavljamo navodila za izpolnjevanje dela 
prijavnice, ki se nanaša na finančno strukturo projekta. 
Vsi prijavitelji boste v dneh po zaključenem roku prejeli 
potrdilo o prejemu vloge na el. naslov primarne 
kontaktne osebe. Vloge bomo nato tehnično pregledali 
ter vse ustrezne predali v ocenjevanje zunanjim 
ocenjevalcem.
Želimo vam veliko uspeha z vašimi vlogami!

Rok za Erasmus+ KA2 
strateška partnerstva 
je pred vrati

To pomlad smo za vas pripravili nov sklop brezplačnih 
eTwinning webinarjev, na katerih bomo ob četrtkih ob 

Spomladanski sklop 



20. uri z vami delili vsebine povezane z eTwinning Live, 
Erasmus+, projektnim managementom ter primere 
dobrih praks. Webinarji so spletni seminarji, ki vam 
omogočajo strokovno spopolnjevanje iz vašega 
naslonjača prek video konferenčnega sistema Adobe 
Connect. Delo v spletnih seminarjih bo potekalo delno v 
obliki predavanja, delno v obliki pogovora. Vabimo vas, 
da si že v naprej pripravite vprašanja za moderatorja 
dogodka.
E-prijavo ter opise vsebin posameznega webinarja si 
lahko ogledate tukaj (pod zavihkom webinarji na dnu 
strani).

eTwinning webinarjev

CMEPIUS je kot koordinator nacionalne pobude Study in 
Slovenia sodeloval na 14. visokošolskem sejmu EDUFair 
v Beogradu. Letos smo se predstavili kot država partner 
ter z namenom krepitve sodelovanja na področju 
izobraževanja in usposabljanja organizirali tudi okroglo 
mizo, kjer so sodelovali predstavniki ministrstva, 
visokošolskih institucij in študenti.
Z nami so na sejmu nastopile tudi Univerza v Ljubljani, 
Mariboru, Novi Gorici in na Primorskem. Interes 
obiskovalcev je v zadovoljstvo vseh presegel vsa 
pričakovanja. Če se želite aktivno vključiti v iniciativo SiS 
tudi vi ali želite izvedeti več o promocijskih aktivnostih, si 
oglejte spletne strani ali nam pišite na 
info@studyinslovenia.si.

Slovenija partnerska 
država na EDUFair v 
Beogradu

Javno posvetovanje 
o programu 
Erasmus+

Oddajte tudi vi svoje mnenje o 
aktivnostih programa Erasmus+ 
ali njegovih predhodnikov! 
Evropska komisija je pripravila 
javno posvetovanje prek spleta, 
kjer vsak posameznik lahko odda 
svoje mnenje in predloge za 
izboljšave. Več o ozadju vmesne 
študije in javnega posvetovanja 
ter vprašalnik javnega 

Delavnica 
Mednarodno 
sodelovanje

Vabimo vas k prijavi na 
delavnico Mednarodno 
sodelovanje kot priložnost za 
razvoj ravnateljev in strokovnih 
delavcev, katere cilj je usposobiti 
ravnatelje in strokovne delavce 
za umeščanje mednarodnega 
sodelovanja v razvojni načrt 
šole. Izobraževanje bo potekalo 
v prostorih CMEPIUS-a, in sicer 

Gostite EPALE zajtrk!

Zajtrk z EPALE je dogodek, ki ga 
v sodelovanju z vami organizira 
Nacionalna podporna služba 
EPALE! Bi želeli, da evropsko 
platformo predstavimo vaši 
organizaciji in izobraževalcem 
odraslih iz vašega okolja? 
Navežite stik z nami in dogovorili 
se bomo za organizacijo zajtrka, 
tekom katerega boste spoznali 



posvetovanja si oglejte na tej 
povezavi.

9. 6. 2017. Prijavite se lahko 
prek kataloga KATIS.

možnosti, ki jih ponuja EPALE. 
Več informacij o dogodku lahko 
dobite tu. Veselimo se 
sodelovanja z vami!

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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