
MOBILNOST v programih EVROPSKIH 
SKUPNOSTI  na področju izobraževanja in 

usposabljanja: 
smernice za nadaljnji razvoj

Seminar
Pobuda Europass usposabljanje in razvoj mobilnosti v evrospkem 

izobraževanju, Ljubljana, 22. 4. 2005
EC in CPI



Mejniki:

Lisbona, Stockholm,     Barcelona,       Brussels,         Maastricht
2000            2001                  2002           2003,2004         dec. 2004   

Strateške opredelitve
- Priporočilo evropskega Parlamenta in Sveta z dne 

10. 7. 2001 o mobilnosti študentov, oseb, ki se 
usposabljajo, prostovoljcev, učiteljev in 
trenerjev/mentorjev v okviru Skupnosti (OJ, L 215), 

- Resolucija Evropskih Skupnosti  o akcijskem planu 
mobilnosti (OJ, 2000/C 371/03) 



Izobraževanje in usposabljanje 
2010

Mobilnost je sestavni del tretjega zastavljenega cilja: odpiranje sistemov 
izobraževanja in usposabljanja v širše okolje in vključuje naslednjih
5 ciljev:   
- Krepitev vezi z delovnim okoljem, raziskovanjem in širšo družbo
- Razvijanje podjetniškega duha
- Izboljšanje učenja tujih jezikov

- Povečanje mobilnosti in izmenjav

- Krepitev evropskega sodelovanja
Ti strateški cilji naj bi bili doseženi do leta 2010.



MOBILNOST
Opredelitev pojma

Mobilnost pomeni izmenjavo, namestitev, nabiranje 
izobraževalnih, delovnih in predvsem življenjski izkušenj  v 
tujini.

Izkušnje dosežene z mobilnostjo opozarjajo, da je nastopil čas za 
ponovne spremembe v izobraževanju in usposabljanju:

• od sistema »learning by doing« je prisotna usmerjenost v
»learning by leaving«,
• mobilnost je učinkovito orodje za podporo in uresničevanje
vseživljenjskega izobraževanja.

Mobilnost podpira:
-pridobivanje izkušenj med izobraževanjem in za nadaljnje 

izobraževanje, 
-pridobivanje usposobljenosti pred in med zaposlitvijo.



Namen mobilnosti
S finančno pomočjo EU  programov (pa tudi drugih) imajo 
mladi, bodoči zaposleni, že v času študija možnost da odidejo 
za določeno dobo  v tujino na študijsko izmenjavo ali 
praktično izobraževanje oziroma usposabljanje. 

Tako jim je omogočeno delno  izobraževanje in/ali 
usposabljanje, ki je tudi mednarodno priznano, hkrati pa 
gospodarstvo lahko dobi kadre, ki poznajo  stanje doma in v 
tujini. 

Enaka možnost, le za krajši čas, je ponujena tudi mentorjem, 
upravljalcem s človeškimi viri, učiteljem. 

Programi omogočajo tudi izobraževanje in usposabljanje 
tujcev, državljanov držav članic EU pri nas, tudi in predvsem 
v gospodarstvu. 



Mobilnost v programih 
Socrates in Leonardo da Vinci

Akcije programa Socrates:
mobilnost dijakov, učiteljev, študentov, 
asistentov - bodočih učiteljev, vodstva šol,
predstavniki ministrstev, lokalnih skupnosti…

Akcije programa Leonardo da Vinci:

mobilnost vajence, študentov, mladih delavcev in tistih, ki 
so pred kratkim zaključili šolanje,mentorji, trenerji, 
upravljalci človeških virov, učitelji jezika, vodstva šol, 
predstavniki ministrstev, javnih zavodov, zbornic, lokalnih 
skupnosti…



SOCRATES -struktura

COMENIUS

ERASMUS

GRUNDTVIG

LINGUA

MINERVA

Visokošolsko izobraževanje

Izobraževanje odraslih in druge 
izobraževalne poti

Poučevanje in učenje tujih jezikov

Odprto učenje, učenje na daljavo,
IKT v izobraževanju

Šolsko izobraževanje



Socrates – Comenius
šolsko izobraževanje

COMENIUSAkcija 1 – Šolska partnerstva
• Comenius šolski projekti
• Comenius jezikovni projekti
• Comenius šolski razvojni projekti
• Pridobitev asistentov za tuji jezik

Akcija 2 – Izobraževanje in 
usposabljanje delavcev v VIZ
• Evropski projekti izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev
• Individualna finančna pomoč za izobraževanje 
in usposabljanje (MOBILNOST)

Akcija 3 – Comenius mreže
• Šolska partnerstva
• Izobraževanje in usposabljanje strokovnih 
delavcev



Socrates - Erasmus
Mobilnost v času visokošolskega dodiplomskega 
ali podiplomskega študija (univerzitetnega/ 
visokošolsko-strokovni).

Usmerjanje na študijska področja, ki so strateško zanimiva za 
gospodarstvo ter posamezno regijo, oziroma območje.

Priprava diplomskih tem in izdelava diplom v tujini (na 
univerzah ali visokošolskih zavodih).

Opravljanje prakse, ki je sestavina študijskega programa.



Socrates – Grundtvig
Izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti

• Grundtvig 1 – Evropski projekti sodelovanja
• Grundtvig 2 – Učna partnerstva
• Grundtvig 3 – Individualna mobilnost
• Grundtvig 4 – Mreženje



Izobraževanje in usposabljanje 
2010

Opravljene aktivnosti s področja mobilnosti - kaj smo že naredili: 
- Vzpostavitev informacijskih centrov (Enic/Naric, Europass),
- Mednarodna konferenca februar 2004,
- Poročilo o opravljenem delu in dosežkih 2003-04 v okviru
“Izobraževanje in usposabljanje 2010”,

- Plan mobilnosti v programu Leonardo da Vinci 2005-06,
- Vključevanje v pobude EU za zagotavljanje in dvig kakovosti
mobilnosti: - vrednotenje v okviru nacionalnih predpisov (točke), 

- nagrada EU, nacionalna nagrada (za leto 2005), 
- odpravljanje zakonskih ovir...



Izkušnje 2000-2004

Druga faza programa Socrates - mobilnost: 

-in-coming asistenti za tuj jezik             34
-out-going asistenti za tuj jezik              50
-stalna strokovna izpopolnjevanja         159
-usposabljanje – odrasli (Grundtvig)       16
-študijski obiski  (tujina)                        48
-študijski obiski v Sloveniji  (organizacija) 3
-out-going Erasmus študenti               1802
-in-coming Erasmus študenti                540
-Visokošolski učitelji (Erasmus)             312



Izkušnje 2000-2004

Druga faza programa Leonardo da Vinci 
- mobilnost:

-dijaki                              512
-študenti                          363
-mladi delavci                   176
-mentorji….                      556
-učitelji jezikovnih znanj    130



-Popisati kaj je na nacionalnem nivoju v različnih dokumentih 
opredeljeno za vzpodbujanje mobilnosti,
- identificirati ključne akterje za pripravo akcijskega načrta obilnosti,
- opredeliti cilje in področja mobilnosti iz Slovenije,
- opredeliti področja, ki bi jih lahko ponudili prihajajočim iz drugih 
držav (ponudbe, ki so razvojno in gospodarsko zanimive),
- pripraviti  navodila za odhajajoče in prihajajoče udeležence,
- zagotoviti preglednost, vrednotenje in priznavanje (delno že!),
- podpreti mobilnost kot del učnega/pedagoškega proces,
- dvig kakovosti priprav na mobilnost (učni načrt, jezikovna in 
kulturna priprava, mentorstvo, poročanje, prenos izkušenj…),
- proučiti možnosti  pridobitve nacionalnih sredstev (sponzorji…) 

Smernice za nadaljnji razvoj mobilnosti
- kaj lahko izboljšamo, naredimo?
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