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RAZPIS
ZA MOBILNOST ZAPOSLENIH Z NAMENOM POUČEVANJA ALI USPOSABLJANJA V
OKVIRU PROJEKTA ERASMUS+ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021
ERASMUS+ je evropski program za področje izobraževanja, usposabljanja in športa, katerega splošni cilji so zajeti v strategiji
Evropa 2020 (zmanjšanje osipa študentov pod 10%, zvišanje deleža prebivalcev EU s terciarno izobrazbo na vsaj 40% ), nadalje
temelji na ciljih strateškega okvirja Evropskega sodelovanja na področju Izobraževanja in usposabljanja 2020, na ciljih in zavezah
za trajnostni razvoj partnerskih držav na področju visokošolskega izobraževanja, na splošnih ciljih prenovljenega okvirja
evropskega sodelovanja na področju mladine (2010-2018), na ciljih razvoja evropske dimenzije v športu ter na spodbujanju
evropskih enot v skladu z 2. členom Pogodbe o Evropski uniji.
Na področju IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA želimo s programom ERASMUS+ izboljšati raven ključnih kompetenc in
spretnosti, spodbujati krepitev kakovosti, odličnost inovacij in internacionalizacijo na ravni izobraževalnih institucij in
institucij za usposabljanje (mednarodno sodelovanje), spodbujati nastanek evropskega prostora VŽU, posodabljati sisteme
izobraževanja in usposabljanja, zvišati stopnjo uporabe različnih orodij EU za preglednost in priznavanje izobraževanja.
Nadalje želimo izboljšati mednarodno razsežnost izobraževanja in usposabljanja (sodelovanje med institucijami znotraj in
partnerskimi državami, povečati privlačnost visokošolskih institucij ter spodbujati mobilnosti. Izboljšati želimo tudi
poučevanje in učenje jezikov, spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest EU.

V okviru evropskega programa ERASMUS+ za obdobje 2014-2020 nacionalna agencija CMEPIUS letno razpisuje
projekte Ključne mobilnosti 1 (KA1), v okviru katerih šole prijaviteljice, nosilke ECHE listin, prijavljamo želeno število
mobilnosti za študente za prakso in študij ter za zaposlene z namenom poučevanja ali usposabljanja. ERASMUS+
mobilnosti se lahko odvijajo v UPRAVIČENIH DRŽAVAH, ki so poleg držav - članic EU, tudi EEA države Norveška,
Lihtenštajn in Islandija ter državi kandidatki za članstvo v EU, Makedonija in Turčija.
V okviru razpisa KA1 za študijsko leto 2020 / 2021 je VIŠJA STROKOVNA ŠOLA GRM NOVO MESTO za ZAPOSLENE
na voljo 25 mest za zaposlene z namenom usposabljanja (skupaj predvidoma 130 dni)*.
Ključni pričakovani rezultati zaposlenih, ki se bodo udeležili ERASMUS+ mobilnosti so: spoznavanje novih metod
učenja, novi pedagoški in andragoški pristopi v prenosu znanja, spoznavanje digitalnih okolij, razvoj kurikula in
drugih projektnih vsebin, izboljšanje splošnih in specifičnih poklicnih kompetenc, mreženje za nadaljnji razvoj
internacionalizacije šole in strokovno povezovanje, razvoj novih strokovnih vsebin in projektov. Cilji usposabljanja
naj bodo usklajeni s splošno vizijo in poslanstvom šole, kar vsebinsko povzema tudi Eramsus+ listina VIŠJE
STROKOVNE ŠOLE GRM NOVO MESTO.

*Sredstva je možno koristiti tudi za mobilnost izvajanja predavanj v tujini.

Za izvajanje programov Vseživljenjskega učenja v okviru EU skrbi Evropska komisija ter na nacionalnem
nivoju nacionalne agencije, ki so vmesni člen med komisijo in končnimi 'uporabniki' aktivnosti (študenti,
profesorji in institucije v terciarnem izobraževanju). Slovenska nacionalna agencija je poznana pod
kratico CMEPIUS – Center republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja.
Erasmus+ dotacija ni neposredna pravica vsakega zaposlenega, saj so sredstva omejena glede na letno
razpoložljivo število dotacij, ki jih v »Sporazumu o dodelitvi dotacije za projekt v okviru programa
ERAMSUS+« nacionalna agencija na podlagi razpisa dodeli šoli, šola pa dotacije razporedi med zaposlene,
zainteresirane za mednarodno mobilnost, v skladu z razpisom, cilji in končno odobritvijo direktorja
zavoda.
Erasmus+ dotacija se na podlagi jasno določenih nacionalnih in šolskih pravil ERASMUS+ programa
natančno izračuna vsakemu zaposlenemu posebej, za vsako aktivnost posebej. Dotacija je namenjena
delnemu kritju stroškov, ki nastanejo v okviru mobilnosti tujini (t.i. sofinanciranje). Presežek stroškov nad
dotacijo krije udeleženec sam. Poleg obstoječe možnosti se lahko institucija odloči tudi za kritje realnih
stroškom v skladu s potnim nalogom, obračunanim po slovenski zakonodaji.
Postopek prijave
Zaposleni se lahko samostojno ali skupinsko ustno ali pisno prijavijo v Erasmus+ pisarni oz. predlagajo
organizacijo skupinske mobilnosti.
Rok za prijavo je odprt, predlogi se obravnavajo sproti in se lahko realizirajo do porabe sredstev. Pri
načrtovanju mobilnosti je sodelavec VSŠ GRM dolžan organizirati svojo mobilnost na način in v času, da
čim manj vpliva na redni proces dela.
Postopek izbora in kriteriji
Prispele vloge bo obravnavala komisija za Erasmus+ za mednarodno sodelovanje, ki je ustanovljena
skladno z LDN višje strokovne šole in Internim pravilnikom o izvajanju Erasmus+ programa na VSŠ Grm
Novo mesto. Predlogi se predstavijo direktorju zavoda, ki poda dokončno odločitev.
Matična institucija je odgovorna za celoten postopek izbora, in vse pogodbene zadeve med zaposlenim in
šolo ter vpletenimi institucijami.

Obveznosti udeležencev mobilnosti:
Vsi izbrani zaposleni morajo pred odhodom v tujino pri koordinatorici Erasmus+ dogovoriti vsebinski in
finančni sporazum, ki se nanaša na mobilnost. Obveznosti zaposlenega po mobilnosti so: prenos
informacij in novo pridobljenega znanja na druge sodelavce, izboljšanje pedagoškega, andragoškega oz.
razvojno – raziskovalnega dela ter posredovanje izkušenj zainteresiranim partnerjem šole. Zaposleni
mora ob zaključku mobilnosti izpolniti anketo, ki jo na njegov mail generira orodje Mobility Tool+.

Kriterij za izračun dotacije: višina dotacije je odvisna od izbrane države gostiteljske institucije ter razdalje
in se bo izračunala v skladu z navodili nacionalne agencije za vsako predlagano mobilnost posebej.

Informacije
Vse dodatne in potrebne informacije lahko vsi zainteresirani zaposleni dobijo pri koordinatorici Erasmus+
programa Barbari Turk.
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