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PROJEKTNA PISARNA

ERASMUS+ KA1-VET-43/15

Ime projekta: Pejmo na Poljsko – mobilnost dijakov 

strokovne gimnazije BC Naklo “GimBC-Po”

ERASMUS+ KA1-SE-45/15

Ime projekta: Znanje tujih jezikov za 

kakovostnejšo internacionalizacijo

ERASMUS+ KA1-VET-169/2014

Krepimo sodelovanje z delodajalci in ustvarjamo nove priložnosti na področju 

poklicnega izobraževanja "SPI"

ERASMUS+ KA1-VET-14/16

Ime projekta: Let's cross borders –

school for life “School4life”

NFM »WOW« (We open and share our worlds)

NFM “DONE” Leonardo da Vinci



ERASMUS+/CMEPIUS

http://www.erasmusplus.si/

http://www.cmepius.si/vstopna-institucije/

http://www.erasmusplus.si/
http://www.cmepius.si/vstopna-institucije/




ERASMUS+ PIU LISTINA KAKOVOSTI



Potek pridobitve Listine in prijava projektnega predloga

 december 2014 – razpis Evropske komisije za Listino Erasmus+ za mobilnost v PIU za 

obdobje 2016-2020  

 maj 2015 – oddaja vloge za Listino

 oktober 2015 – obvestilo o izboru

 novembra 2015 – razpis Erasmus+ za KA1 Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost 

dijakov in osebja v PIU z Listino mobilnosti 

 februar 2016 – oddaja vloge (poenostavljen obrazec)

 Maj/junij - Dobili sredstva – za obdobje 1. 6. 2016 – 31. 1. 2018

 podpis Sporazuma o dotaciji z NA CMEPIUS



ERASMUS+ KA1-VET-14/16 

Erasmus+ listina kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU)

Program: ERASMUS+ 

Ključna aktivnost: Ključna aktivnost 1 – Učna mobilnost posameznikov 

Področje: Projekt mobilnosti za dijake in osebje v PIU

Ime: Let's cross borders – school for life “School4life”

Trajanje: 1. 6. 2016-31. 1. 2018 – okoli 45 mobilnosti

MOBILNOST OSEBJA (2 dni-2 meseca)

• z namenom poučevanja/usposabljanja,

• spremstvo dijakom.

MOBILNOST DIJAKOV (2 tedna so 12 mesecev): 

• z namenom praktičnega usposabljanja. 

NAČRTOVANJE MOBILNOSTI

planiranje terminov in trajanje mobilnosti in število udeležencev na podlagi 

sporazumov o sodelovanju s partnerskimi organizacijami

obvesti se partnerske organizacije in se z njimi uskladi termine, trajanje in št. 

udeležencev mobilnosti



Okviren plan mobilnosti ERASMUS+ »School4life« za šolsko leto 2016/17:

MOBILNOSTI DIJAKOV (praktično izobraževanje):

- VOSS, NORVEŠKA – 23. 10.-3. 11. 2016 (8 dijakov/naravovarstvo, kmetijstvo, 

hortikultura + 1 učitelj spremljevalec) - IZVEDENO

- GEISLINGEN, NEMČIJA – 5. 3. – 18. 3. 2017 (6-8 dijakov/strokovna gimnazija + 2 

učitelja spremljevalca), - POTRJENO

- LUUA, ESTONIJA – 9. 4.-22. 4. 2017 (6-8 dijakov/kmetijstvo, hortikultura + 2 

učitelja spremljevalca), - ?

Nockberge, Avstrija – 5. 6.-16. 6. 2017 (9-10 dijakov/ naravovarstvo, kmetijstvo + 2 

učitelja spremljevalca) – POTRJENO.

MOBILNOSTI UČITELJEV (usposabljanje v tujini):

Geislingen, Nemčija – november 2016 (3 učitelji/strokovna gimnazija) – POTRJENO,

EPLEFPA du Périgord à Coulounieix, Francija (3-4 učitelji/živilstvo, naravovarstvo) –

DOGOVORI V TEKU.



FAZA: priprava mobilnosti

 Interni razpis in izbor udeležencev

 pripravi interni razpis za odobrena mesta mobilnosti (spletna stran, 

razredi, oglasne deske, zbornica, pedagoške konference, e-pošta)

 komisija obravnava prijete prijave na podlagi določenih kriterijev

 vsi enake možnosti brez diskriminacije

 obvestilo o izboru oz. neizboru kandidatov in priprava rezervne liste



Po izboru udeležencev mobilnosti

BC Naklo s partnersko organizacijo natančno opredeli program usposabljanja: 

učne enote (learning units), učne izide (learning outcomes), načine in kriterije 

ocenjevanja. Program usposabljanja se vključi v Učno pogodbo.

Učna pogodba (Learning Agreement)

 Med BC Naklo, partnersko organizacijo in udeležencem. Vključuje ime 

udeleženca, podatke organizacije pošiljateljice, podatke partnerske 

organizacije, program usposabljanja, nadzor mobilnosti, vrednotenje 

mobilnosti

 Učitelj na BC Naklo zna kasneje ovrednotiti ocenjene učne izide in 

prizna novo pridobljeno znanje kot del rednega izobraževanja



Učna pogodba – oblikovanje programa usposabljanja po priporočilo ECVET orodja

ECVET:

 evropsko priporočilo za kvalitetnejšo mobilnost, da so dijaki še bolj usposobljeni pri 
delu

 učni izzidi pred in po mobilnosti 

 smer učnih izzidov – skupni jezik za določanje

ECVET ORODJE:

 dokumenti za organizacijo

UČNA ENOTA:

 Ime učne enote

 Ime izobraževalnega programa, na katerega se učna enota nanaša

 EQF – stopnja zahtevnosti

 Cilje učne enote

UČNI IZIDI: učne enote (pomeni znanje, spretnosti in kompetence, standardizirana na 
določeni kvalifikacijski ravni)

 Znanje

 Spretnosti

 Kompetence



FAZA: priprava mobilnosti

Priprava udeležencev mobilnosti
 Pripravljalne sestanek z udeleženci (seznanjanje o odgovornostih in nalogah 

udeležencev pred, med in po mobilnosti, na kaj naj bodo pozorni, opozori jih na 

različne situacije, podpis Učne pogodbe, Zaveze Kakovosti, Sporazum za dodelitev 

dotacije)

 Skupni sestanek z dijaki in starši, kjer so seznanjeni z natančnim potekom 

mobilnosti. Dobijo pisna navodila, informacije o odhodu, natančna predstavitev 

programa usposabljanja, kakšne bodo prostočasne dejavnosti, kontaktni podatki 

spremljevalnih učiteljev inp.

 dijakom se seznani z geografskimi, zgodovinskimi in kulturnimi dejstvi ter 

trenutnih družbenih dogajanjih v državi partnerske organizacije

 Naloge pred mobilnostjo: predstavitev Slovenije in BC Naklo. 

 Promocijsko gradivo

 Bonton in pravila obnašanja med mobilnostjo.



FAZA: priprava mobilnosti

 Dokumenti pred mobilnostjo

 Sporazum za dodelitev dotacije: BC Naklo in udeleženec mobilnosti

 Učna pogodba (Learning Agreement): BC Naklo, partnerska organizacija in udeleženec mobilnosti

 Zaveza kakovosti (Quality Commitment): BC Naklo, partnerska organizacija in udeleženec 

mobilnosti

 Interni dokumenti: Soglasje staršev, Izjava dijaka, Soglasje staršev o prevozu otrok



FAZA: izvajanje mobilnosti

Uresničevanje dogovorjenega programa usposabljanja

Nadzor in spremljanje
 predhodna ureditev dokumentacije med BC Naklo, partnersko organizacijo in 

udeleženci mobilnosti določa cilje mobilnosti in odgovornost posameznih akterjev

 jasna navodila udeležencem mobilnosti s strani BC Naklo

 stalni stik koordinatorja mobilnosti z udeleženci, učitelji spremljevalci in 

koordinatorji/učitelji partnerske organizacije (spremlja napredek, ves čas na 

razpolago za vprašanja)

 učitelji spremljevalci spremljajo strokovni del usposabljanja. Vsak dan izvedba 

refleksij z udeleženci. Spremljajo uresničevanje dogovorjenega programa in 

sodelujejo pri morebitnih prilagajanjih. So v vlog moderatorjev, svetovalcev in 

neposrednih kontaktnih oseb – SPROTNO DELO DISEMINACIJE!!!

 partnerska organizacija ima ves čas nadzor nad napredkom in spremljajo udeležence 

pri poteku usposabljanja in izobraževanja



FAZA: izvajanje mobilnosti

Dokumenti – po mobilnosti
 Učna pogodba – dopolnitev s strani partnerske organizacije v delu pri 

ocenjevanju znanja

 Ocenjevalni list (Assessment form)

 Potrdilo o izobraževanju in usposabljanju (Certificate)

 Europass dokument



FAZA: zaključek mobilnosti

Po mobilnosti
 učitelj na BC Naklo ovrednoti ocenjene učne izide in udeležencu 

mobilnosti prizna novo pridobljeno znanje kot del rednega izobraževanja

 koordinator mobilnosti na podlagi potrdila  zagotovi Europass potrdilo za 

opravljeno mobilnost v tujini (temeljenji podatki o izobraževanju in 

usposabljanju z natančno opredeljeno vsebino)

 Certifikat/potrdilo o usposabljanju/izobraževanju

 izpolnjevanje ankete (pred in po mobilnosti) + Mobility tool+

 ureditev vseh dokazil, računov itd.

 priprava končnega poročila



DISEMINACIJA – RAZŠIRJANJE REZULTATOV PROJEKTA

 Razširjanje, raba in trajnost projektnih rezultatov, Cmepius 2016 – link: 

http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/RAZSIRJANJE-RABA-

TRAJNOST_F_low.pdf

 SPLETNA STRAN BC NAKLO (POROČILO, FOTOGRAFIJE…)

 FACEBOOK BC NAKLO

 ZGIBANKA/BROŠURA, VODNIK…

 ČLANEK, PRISPEVEK NA KONFERENCI

 DRUGE OBJAVE V MEDIJIH (RADIO, TV,…)

 OSTALA SOCIALNA OMREŽJA (Instagram, Twitter), 

 eTwinning - eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. 

eTwinning je bil zasnovan kot orodje za učitelje za iskanje partnerjev, a se je po petih letih obstoja razvil v raznovrstno 

evropsko skupnost poučevanja in učenja.

http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/RAZSIRJANJE-RABA-TRAJNOST_F_low.pdf


VMESNO POROČANJE, KONČNO POROČILO:

- KONKRETNO IN JASNO ODGOVARJATE NA VPRAŠANJA

- OCENA KONČENEGA POROČILA JE ODVISNA OD IZVEDENGA PROJEKTA

- V PRIMERU NIZKE OCENE SE ZNIŽA VIŠINA SREDSTEV 

RELEVANTNOST 

 ALI PROJEKT USTREZA CILJEM IN PRIORITETAM AKCIJE?

 ALI JE PROJEKT RELEVANTEN ZA POTREBE IN CILJE SODELUJOČIH ORAGNIZACIJ IN IZBRANIH CILJNIH SKUPIN?

 ALI PROJEKT DA KAKOVSTNE UČNE IZZIDE ZA UDELEŽENCE?

IMPEMENTACIJA 

 ALI SO JASNO VPISANE VSE PROEJKTNE FAZE (PRIPRAVA, IMPLEMENTACIJA AKTIVNOSTI, SPREMLJANJE)?

 ALI SO VSE FAZE PROJEKTA IZVEDENE KAKOVOSTNO?

 KAKŠNO PODPORO SE JE NUDILO UDELEŽENCEM?

 KAKO SE JE OPRAVIL IZBOR UDELEŽENCEV?

 KAKŠNA JE BILA PRIPRAVA – ALI JE BILA USTREZNA?

 ALI SE JE UDELEŽNCEM PRIZNALO PRIDOBLJENO ZNANJE?

DISEMNINACIJA IN UČINEK  

 ALI SMO IZVEDLI EVALVACIJO PROJEKTNIH REZULTATOV?

 KAKŠEN JE UČINEK PROJEKTA NA UDELEŽENCE, NA ORGANIZACIJO NA LOKALNEM, REGIONALNEM IN NACIONALNEM NIVOJU?

 ALI BO IMEL PROJEKT UČINEK TUDI V PRIHODNJE?

 ALI SO DISMENINACIJSKE AKTIVNOSTI ZNOTRAJ IN ZUNAJ ORGANIZACIJE KAKOVSTNE?



STATISTIKA:

 149 MOBILNOSTI DIJAKOV z namenom praktičnega izobraževanja in 

usposabljanja v državah: Norveška, Francija, Nizozemska, Italija , Poljska, 

Hrvaška, Češka in Estonija.

 128 MOBILNOSTI UČITELJEV IN STROKOVNIH DELAVCEV z namenom 

usposabljanja in poučevanja ter spremstvo dijakov v državah: 

Nizozemska, Nemčija, Finska, Grčija, Bolgarija, Norveška, Švedska, 

Francija, Italija, Poljska, Švica, Hrvaška, Islandija, Portugalska, Anglija, 

Avstrija, Češka, Estonija, Irska, Škotska, Malta.



DISEMINACIJA – RAZŠIRJANJE REZULTATOV PROJEKTA

 PRIMERI NA SPLETNI STRANI:

 https://www.youtube.com/watch?v=RQQKxzS8K8I&feature=youtu.be

 Film Poljska

 Vodnik Estonija

 Revija The Sky is the Limit

 Priznanja in listine:

 http://www.bc-naklo.si/projekti/o-nas/o-nas/priznanja-in-listine/

https://www.youtube.com/watch?v=RQQKxzS8K8I&feature=youtu.be
http://www.bc-naklo.si/projekti/o-nas/o-nas/priznanja-in-listine/


Mednarodni projekti so spremenili način razmišljanja zaposlenih in dijakov.

Z gotovostjo lahko trdimo, da smo presegli okvirje tipične šole, mišljenja in 

delovanja. 

Udeleženci mobilnosti ustvarjajo svoje zgodbe ter s seboj nosijo glas šole,

družine in nenazadnje Slovenije. 

VSAKA MOBILNOST JE ZGODBA ZASE… 

NASMEJANI OBRAZI POVEDO VEČ KOT VSAKA BESEDA.

VESELA SEM, DA SEM LAHKO DEL TE ZGODBE…


