
SREČANJE 
POGODBENIKOV  

ERASMUS+ 
Splošno šolsko izobraževanje

2. rok razpisa 2021 in razpis 2022

Grand Hotel Sava Rogaška
15. - 16. september 2022

Iskrene čestitke za odobren projekt Erasmus + na področju 
splošnega šolskega izobraževanja. Da bi vam ob začetku 
projektnih aktivnosti zagotovili vse potrebno znanje in 
informacije, vas vabimo na srečanje koordinatorjev projektov. 
Glavni namen dogodka je pripraviti vas na kakovostno izvajanje 
projektov Erasmus+, čas pa si bomo vzeli tudi za razjasnitev 
pogodbenih obveznosti, morebitnih dilem in za mreženje z 
ostalimi pogodbeniki. Upamo in želimo si, da bi se na dogodku 
bolje spoznali in si na ta način olajšali delo oz. izboljšali 
rezultate. Okvirni program dogodka sledi v nadaljevanju vabila.

Udeležba na dogodku je brezplačna, udeleži se ga lahko en predstavnik projekta. Prijave 
sprejemamo preko spletne prijavnice najkasneje do 1. 9. 2022. Sporočite nam tudi, če nočitve ne 
boste potrebovali. 
Organizacija in rezervacija namestitve je v domeni CMEPIUS-a, ki krije tudi stroške namestitve, 
prehrane in kotizacije. V primeru zaostritve ukrepov proti širjenju virusa in poslabšanja 
epidemiološke slike, si organizator pridržuje pravico do spremembe formata dogodka.

Za sodelovanje na delavnici eTwinning boste potrebovali svoj prenosni računalnik oziroma tablico. 

Uspešen začetek novega šolskega leta,
ekipa CMEPIUS-a

https://ankete.cmepius.si/index.php/591679?lang=sl


Srečanje pogodbenikov 
Erasmus+

KAJ?KDAJ? KDO?

PROGRAM - 1. DAN

9:45 - 10:15 Prihod udeležencev, registracija in kava

10:15 - 11:30 Kako se smejati, ko se je za zjokat?
Predavanje

dr. Aleksander Zadel, klinični psiholog in 
direktor Inštituta za osebni razvoj C.A.R.

11:30 - 11:45 Mednarodna pot Osnovne šole Apače  Violeta Kardinar, ravnateljica OŠ Apače

11:45 - 12:30 Odmor za kavo

12:30 - 14:00 Delavnica A
Ali je bil moj projekt uspešen?

Delavnica B
Ideja šola za vse

dr. Eva Klemenčič Mirazchiyski, 
Pedagoški inštitut

prof. dr. Irena Lesar, Univerza v Ljubljani 
Pedagoška fakulteta in Ivana Majcen, 
CMEPIUS

14:00 - 15:00 Kosilo

15:00 - 16:30 Delavnica A
Ali je bil moj projekt uspešen?

Delavnica B
Ideja šola za vse

dr. Eva Klemenčič Mirazchiyski, 
Pedagoški inštitut

prof. dr. Irena Lesar, Univerza v Ljubljani 
Pedagoška fakulteta in Ivana Majcen, 
CMEPIUS

16:30 - 17:00 Neformalna predstavitev dobrih praks in 
odmor za kavo

17:00 - 18:00 Svetovanje o pogodbenih obveznostih

Delavnica C
KA121 in KA122 - Erasmus+ projekti mobilnosti 
osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju 
za akreditirane in neakreditirane organizacije 

Delavnica D
KA210 - Erasmus+ manjša sodelovalna partnerstva za 
področje splošnega šolskega izobraževanja

Mateja Žagar Pečjak in Katarina Matić, 
CMEPIUS

Ivana Majcen in Urška Šraj, CMEPIUS

19:00 Večerja



Srečanje pogodbenikov 
Erasmus+

PROGRAM - 2. DAN

KAJ?KDAJ? KDO?

9:00 - 10:30 Delavnica E
Komunikacijski izzivi pri projektih Erasmus+

Delavnica F
Kako narediti obisk šole ali vrtca v tujini uporabnega? 

Maja Bertoncelj in Tina Kenk, CMEPIUS

Janja Zupančič, Razvoj izobraževalnih 
potencialov in svetovanje

10:30 - 10:45 Odmor za kavo

10:45 - 12:15 Delavnica E
Komunikacijski izzivi pri projektih Erasmus+

Delavnica F
Kako narediti obisk šole ali vrtca v tujini uporabnega?

Maja Bertoncelj in Tina Kenk, CMEPIUS

Janja Zupančič, Razvoj izobraževalnih 
potencialov in svetovanje

12:15 - 12:30 Odmor za kavo

12:30 - 13:15 eTwinning v podporo 
projektom Erasmus+

eTwinning ambasadorji in Maja Abramič, 
CMEPIUS

13:15 - 14:30 Svetovanje o izvedbi projekta ekipa sektorja za področje splošnega 
šolskega izobraževanja, CMEPIUS

14:30 - 15:00 Kosilo in odhod domov

Pri organizaciji dogodka bomo upoštevali smernice trajnostnega razvoja, k temu pa vabimo tudi vas:
• Dogodek organiziramo v hotelu Grand Hotel Sava Rogaška, ki ima certifikat EU Marjetica.
• Hrana, postrežena na dogodku, bo v največji možni meri sezonska, lokalnega izvora in eko porekla.
• Ker si prizadevamo, da bi količino naročene hrane v največji meri uskladili s številom udeležencev, 

boste s pravočasnim obvestilom o morebitni neudeležbi poskrbeli tudi, da se na dogodku izognemo 
nepotrebno zavrženi hrani.

• K zmanjšanju okoljske obremenitve pa boste pomembno prispevali tudi z izborom trajnostnega načina 
prihoda na dogodek: 
• Če se odločite za prihod z avtomobilom, ponudite prevoz še komu.
• Blizu lokacije dogodka sta železniška in avtobusna postaja, kar vam omogoča prihod z javnim 

prevoznim sredstvom.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in se veselimo vaše družbe! 


