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Namen današnje predstavitve

• Informirati o razpoložljivih sredstvih

• Predstaviti učinke mednarodnega sodelovanja

• Motivirati za sodelovanje
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Erasmus+ v Sloveniji

Erasmus+ 2019 mio EUR

šolsko izobraževanje
4,33
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Sodelovanje vrtcev do sedaj

• sodelovalo: 45 vrtcev (11% vseh vrtcev v Sloveniji)

• število projektov: 109

• prejeli: 1.3 mio EUR

• število sodelujočega osebja (ravnatelji, vzgojitelji, 
pomočniki vzgoj.): 698

• število sodelujočih otrok: 35



statistike.cmepius.si
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Posebna prioriteta v E+ za vrtce

• Povečevanje dostopnosti do dosegljivega in visoko kakovostnega 
zgodnjega izobraževanja in nege in krepitev kakovosti sistemov in preskrbe, da se 
spodbudi starosti primeren razvoj otrok, da dosegajo 
boljše učne izide in da se zagotovi dober začetek izobraževanja za vse, zlasti, na primer: z 

izboljšanjem okvira Euz a kakovost; zagotavljanjem, da se koristi predšolske 
vzgoje prenašajo na druge stopnje izobraževanja ter razvoj novih 

modelov uvajanja, upravljanja in financiranja.

• Glede na odprtost kurikula - ste vrtci priviligirani v smislu tematik, ki
jih lahko naslavljate. Težko bi bili bolj odprti. 



Kaj internacionalizacija je?

• Internacionalizacija je krepitev zmogljivosti delovanja 
organizacije na mednarodni ravni; pomeni sposobnost 
organizacije (npr. vrtca), da svoje učence pripravi na 
delovanje v mednarodnem okolju oziroma da vzgojitelje in 
otroke opremi z medkulturnimi kompetencami.

Kaj internacionalizacija ni?

• Internacionalizacija šole ni cilj, temveč je pot za doseganje večje 
kakovosti učenja in poučevanja, predvsem s prenosom tujih praks.



Kako se naj projekti izvajajo za dolgotrajne
pozitivne učinke?
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Glavni učinki mednarodnega 
sodelovanja:

• Izboljšana samopodoba posameznika.

• Pogled od zunaj na lasten sistem, 
organizacijo, igralnico/učilnico postavi
stvari v drugačno perspektivno - vidiš
vse pozitivne aspekte in kvaliteto
domačega šolskega prostora. 

• Posameznik z dobro samopodobo in 
visoko stopnjo notranje motivacije pa 
je nekaj kar si kot ravnatelj/delodajalec
želimo.

Vodenje in učinki mednarodnega sodelovanja kot aktivnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2019)

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2019/07/Studija_Vodenje-in-ucinki-mednarodnega-sodelovanja.pdf


Mnenja ravnateljev o učinkih 
mednarodnsga sodelovanja v vrtcih

sporazumevalne zmožnosti v tujem 

jeziku in krepitve samozavesti

»Tudi tisti, ki so imeli na začetku 
težave z jezikom…prva skrb »joj ne 
znam jezika«…Zdaj smo vsi 
ugotovili, da to ni ovira, da gre za 
učenje jezika…potem so pa 
ugotovili, da Turki res ne znajo 
jezika…«. 

krepitev strokovnih kompetenc

»Mednarodno projektno sodelovanje 
je v vrtec prineslo številne inovativne 
prakse……začeli smo z uvajanjem IKT  
v VIZ delo….pridobili smo veliko 
znanja in novih spretnosti, ki jih 
uspešno uvajamo v VIZ delo in 
prenašamo na sodelavce…spoznali 
smo nove metodologije dela z 
otroki…« 



Največ učinkov v povezavi z odprtostjo, toleranco 
in novimi pogledi ter širino:

»Največ smo se v teh letih naučili prav o sebi, kot na 
primer, da so copati res nekaj posebnega, da imamo 
veliko možnosti ustvarjanja in da je najpomembneje 
sodelovati. 

Sedaj nam je jasno, da nas drugi vidijo kot prijazne in 
dostopne, da smo so sebe zelo in preveč kritični in da 
imamo veliko za pokazati in deliti z drugimi.« 



HVALA 
in 

VABLJENI K SODELOVANJU

Novince vabimo na: 
1. Mednarodno od A do Ž: 25. 10. in 15. 11. 2019, 

in
1. Pot do internacionalizacije VIZ skozi učinkovite

mednarodne projekte: 7.11.2019


