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UVODNIK
NAŠIH SEDAM EUROPSKIH GODINA
Dragi korisnici, suradnici, prijatelji,
nadamo se da ste obnovili energiju tijekom ljetnog predaha te da uspješno uranjate u obveze u tradicionalno najdinamičnijem
poslovnom kvartalu. Pred vama je sedmi broj AMPEU obavijesti koji vam upućujemo uoči sedme obljetnice uspostave Agencije.
Sedmogodišnji ciklus razvoja Agencije zaključujemo važnim postignućima i neizbježnim promjenama, a vama pružamo uvodni
osvrt na najvažnije trenutke i osobe koje su posebno obilježile naš rad.
Dugo iščekivano srpanjsko pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji za našu je Agenciju od posebnoga simboličkog značenja. Podsjetimo da su dugi pretpristupni pregovori otvoreni 2006. godine upravo poglavljem 26. Obrazovanje i kultura. Vlada RH se u
pregovaračkome stajalištu obvezala uspostaviti nezavisnu agenciju akreditiranu za upravljanje Programom za cjeloživotno učenje i programom Mladi na djelu te izrazila spremnost za punopravno sudjelovanje u ovim programima i prije pristupanja Uniji.
Agencija je osnovana 10. listopada 2007. godine. Nakon odabira i obuke tima te postavljanja poslovnih procesa i procedura po
zahtjevnim pravilima Unije, 2009. otpočeli smo financirati prve projekte sredstvima pretpristupnog fonda IPA, a krajem 2010. godine ishodili akreditaciju za upravljanje sredstvima EU-a od Europske komisije. Konačno, u travnju 2011. godine punopravno smo
pristupili tim programima.
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Procjenjujemo da će u Programu za cjeloživotno učenje i programu Mladi na djelu – do njihova završetka krajem ove godine –
ukupno biti odobreno više od 1.800 projekata uz sudjelovanje oko 26.000 građana Republike Hrvatske. Tijekom sedmogodišnjeg
vijeka ovih dvaju programa snovi brojnih dionika o mobilnosti u sustavu obrazovanja postali su stvarnost. Mobilnost u svrhu učenja postala je i naša poslovna rutina pretočena u natječajne rokove, velik broj kvalitetnih prijava i visok postotak iskorištenosti
programskih sredstava - čak 94 posto što predstavlja osobit uspjeh Agencije i svih korisnika programa.
Začetak drugog dijela naše djelatnosti, programa u znanosti, također seže u 2006. godinu i drugo otvoreno poglavlje pregovora poglavlje 25. Znanost i istraživanje. U okviru ovog poglavlja Vlada RH iskazala je spremnost za punopravno sudjelovanje u Sedmom okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7), što je i ostvareno 2007. godine. Već 2008. godine Agencija se
uključuje u nacionalnu potpornu strukturu za FP7 uspostavom Euraxess uslužnog centra za mobilnost istraživača, a 2009. preuzimanjem poslova nacionalnih osoba za kontakt za potprogram Ljudi te potom i za potprogram Energija i Okoliš, kao i za financijska pitanja. Kvalitetan razvoj i dobar rad prepoznalo je resorno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te nam ove godine u
nadležnost dodijelilo poslove većeg dijela nacionalne potporne strukture za novi program Obzor 2020.
Odlukom o punopravnom stupanju u FP7 već 2007. godine, ulažući do sada više od 36 milijuna eura u obliku nacionalnoga doprinosa, znanstvena je politika hrvatskim istraživačima omogućila da iskažu svoj sjajan potencijal te pridonesu razvoju svoga sektora i društva sudjelovanjem u 232 projekta uz ugovaranje gotovo 23 milijuna eura projektnih sredstava preko iznosa uplaćenih
doprinosa.
Pristupanjem najvećim programima Unije u području obrazovanja i znanosti Hrvatska je uistinu, i dugo prije okončanja pregovora,
postala sudionicom Europskoga istraživačkog prostora i europskoga prostora obrazovanja te doživjela zamjetnu internacionalizaciju ovih dvaju sektora.
Na našem su sedmogodišnjem razvojnom putu za uspješan rad Agencije zaslužne brojne osobe - svi dosadašnji djelatnici Agencije, članovi više saziva Upravnoga vijeća, kolege i dužnosnici u resornim ministarstvima, kolege iz Komisije i drugih nacionalnih
Agencija te, posebice, naši korisnici.
Međutim, kao najzaslužniju nedvojbeno bismo izdvojili kolegicu Tinu Šarić, koja je u Agenciji od prvog dana te je do srpnja ove
godine kao krajnje predan i stručan rukovoditelj svoju viziju kvalitetnog poslovanja i služenja korisnicima pretočila u visoke standarde rada Agencije, našu profesionalnu etiku i timski duh. Višegodišnji mukotrpan rad na uspostavi ustanove i osiguravanju njezine akreditacije za upravljanje sredstvima Unije Tina Šarić oplemenila je i olakšala svojim ljudskim i profesionalnim kvalitetama –
velikom kolegijalnošću, spremnim preuzimanjem tuđih poslova pri dnevnim situacijama nedostatnih kapaciteta, stručnim mentorstvom, sposobnošću brzog rješavanja problema, kreativnim pristupom poslovanju i izrazitom energijom.
Cijeneći ideje, bivajući uvijek dostupna za pomoć, nadahnjujući, potičući, veseleći se našim projektima i poslovima, Tina je jakom
vizijom uporne i stručne osobe od maloga tima stvorila uspješnu i na europskoj razini prepoznatu nacionalnu agenciju. Kolegica
Šarić nastavlja svoj angažman na programskim poslovima te će, ne sumnjamo, i u novom svojstvu dragocjeno pridonijeti našem
poslovanju.
U srpnju ove godine vršiteljicom dužnosti ravnatelja imenovana je naša kolegica Antonija Gladović, dosadašnja pomoćnica ravnateljice. Kolegica Gladović poslovni je vijek započela u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta radeći na poslovima međunarodne suradnje i europskih integracija u području obrazovanja i znanosti. U tom je svojstvu sudjelovala i u početku pregovora s Komisijom o uspostavi Agencije. Profesionalni je rad nastavila u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u kojoj je
do 2011. godine obnašala dužnost pomoćnice ravnatelja nadležne za poslove Odjela za financiranje i ugovaranje EU programa.
U našoj je Agenciji, uz stalne poslove organizacijskoga razvoja, vodila raznovrstan programski portfelj koji je obuhvaćao programe u znanosti i visokom obrazovanju, mreže i inicijative unutar Programa za cjeloživotno učenje te razvoj projekata za fondove
EU-a. Uz veliku stručnost, kolegicu Gladović krasi entuzijazam i lakoća u organizaciji i provođenju poslova, stoga se veselimo
našim zajedničkim pothvatima uz njezino vodstvo.
Kolegici Gladović upućujemo srdačnu dobrodošlicu na agencijsko kormilo i svesrdnu potporu!

AMPEU tim

Nacionalna konferencija povodom punopravnog ulaska Hrvatske u Program
za cjeloživotno učenje i program Mladi
na djelu, Hotel Westin, Zagreb, 10. i 11.
studenoga 2010. godine
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ERASMUS+: NOVI PROGRAM EUROPSKE UNIJE ZA OBRAZOVANJE,
OSPOSOBLJAVANJE, MLADE I SPORT
U prošlome smo broju naših Obavijesti predstavili novi program Unije u području istraživanja i inovacija – Obzor2020. U ovome
predstavljamo osnovne značajke novoga programa Unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta – programa
koji objedinjuje više prijašnjih programa namijenjenih spomenutim sektorima te ima i značajno viši budžet u odnosu na prijašnji.
Sedmogodišnji program Erasmus+ započinje 2014. godine s planiranim proračunom od 19 milijardi eura.
Do 5 milijuna osoba, što je gotovo dvostruko više nego dosad, moglo bi putem programa Erasmus+ dobiti priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu. Među njima je gotovo 3 milijuna studenata te učenika i polaznika programa strukovnog obrazovanja i
osposobljavanja.
"Ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje najbolje je ulaganje u budućnost Europe. Studiranjem u inozemstvu poboljšavaju se
vještine, ostvaruje osobni razvoj i razvija prilagodljivost pojedinca te se na taj način povećava zapošljivost osobe. Želimo da mnogo veći broj ljudi koristi podršku Europske unije za studiranje i osposobljavanje. Također, želimo više ulagati u poboljšanje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja na svim razinama kako bismo mogli konkurirati najboljima te kako bismo osigurali više radnih
mjesta i brži rast.", rekla je Androulla Vassiliou, povjerenica Europske komisije za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade.
Erasmus+ okupit će sve sadašnje europske i međunarodne programe i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta te će zamijeniti sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Na ovaj će se način povećati učinkovitost, pojednostaviti proces prijave i smanjiti
dupliciranje i rascjepkanost.
Komisija predlaže povećanje od otprilike 64% u usporedbi sa sadašnjim sedmogodišnjim proračunom, što znači da bi se za provedbu novog programa od 2014. do 2020. godine izdvojilo 19 milijardi eura. Ovaj broj uključuje korekcije s obzirom na predviđenu inflaciju kao i troškove planirane za međunarodnu suradnju, odnosno potpore za „treće zemlje“, kao što su zemlje južnog Mediterana. Ako izuzmemo troškove međunarodne suradnje, povećanje iznosi 72,6%.
Novi će program biti usmjeren na dodanu EU vrijednost i sustavni utjecaj kroz podršku za tri vrste aktivnosti: mogućnosti učenja
za pojedince unutar Europske unije i izvan nje; institucionalna suradnja obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika,
lokalnih i regionalnih vlasti i udruga; te podrška reformama u zemljama članicama s ciljem modernizacije sustava obrazovanja i
osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti. Dvije trećine sredstava utrošit će se na potporu mobilnosti
s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina.
Objedinjena struktura novog programa, uz značajno povećanje sredstava, omogućit će Europskoj uniji da učenicima, studentima,
praktikantima, mladima, nastavnicima i profesorima, osobama uključenima u rad s mladima i ostalima, otvori mnogo veći broj
mogućnosti za razvoj vještina, ostvarivanje osobnog razvoja i povećanje mogućnosti zapošljavanja. Erasmus+ također će promicati istraživanje i podučavanje u području europskih integracija te pružati podršku rekreativnom sportu.
Od 2007. godine godišnje je u prosjeku 400 000 osoba primilo financijsku potporu Europske unije za studiranje, osposobljavanje
ili volontiranje u inozemstvu. Planira se da bi se u sklopu novog programa ovaj broj gotovo udvostručio te bi iznosio gotovo 800
000. Za više informacija posjetite stranice Europske komisije.

O INTERNACIONALIZACIJI ZNANOSTI S PREDSJEDNIKOM JOSIPOVIĆEM
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović primio je 21. siječnja 2013.
godine izaslanstvo Agencije za mobilnost i programe Europske unije,
znanstvenike iz inozemstva koji rade na istraživačkim projektima u znanstvenim ustanovama u RH te pomoćnika ministra za znanost i tehnologiju
prof.dr.sc. Sašu Zeleniku i pomoćnicu ministra za visoko obrazovanje
prof.dr.sc. Ružicu Beljo Lučić.

Fotografija: Ured Predsjednika RH, Filip Širanović

Razgovaralo se o rezultatima i planovima programa EURAXESS koji provodi Agencija, a predstavlja važan korak u olakšavanju i povećavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika te pridonosi ostvarivanju međunarodne
znanstvene suradnje. Znanstvenici iz inozemstva koji trenutačno rade na
istraživačkim projektima u Hrvatskoj informirali su predsjednika Josipovića
o preprekama s kojima se susreću u Hrvatskoj, ali i o prednostima internacionalizacije znanosti.

Djelatnici Agencije predstavili su četvrto izdanje Vodiča za strane istraživače, publikacije kojom EURAXESS uslužni centar olakšava dolazak te boravak stranih istraživača i znanstvenika u Republici Hrvatskoj.
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PROVEDENO PRVO ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA AGENCIJE
Kako bismo utvrdili stupanj zadovoljstva korisnika Agencije za mobilnost i programe Europske unije, odlučili smo, koristeći vlastite
ljudske potencijale, prvi put provesti ispitivanje zadovoljstva našim uslugama. Ispitivanje je provedeno s ciljem unapređivanja kvalitete rada i ostvarivanja što bolje komunikacije s korisnicima.
Ispitivanje je provedeno putem on-line upitnika u veljači 2013. godine među korisnicima koji su 2011. i 2012. godine dobili financijsku potporu te s AMPEU-om sklopili ugovor o financiranju za sudjelovanje u aktivnostima u okviru najvećih programa EU-a namijenjenih obrazovanju i mladima - Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. On-line upitnik upućen je na adrese
svih korisnika navedenih programa, njih ukupno 767. Upitnik su ispunila 342 korisnika odnosno 44,58 posto.
Ispitivali smo kako korisnici ocjenjuju AMPEU u sljedećim kategorijama bitnima za kvalitetu usluge: rad u skladu s pravilima (kroz
različite faze projektnog ciklusa), kvaliteta pruženih informacija, orijentacija na potrebe korisnika, radni učinak AMPEU-a, rad u
skladu s rokovima i transparentnost.
Sljedeća tablica prikazuje stupanj zadovoljstva korisnika prema pojedinim kategorijama:
1 – izrazito zadovoljni

2 – umjereno zadovoljni

3 – manje zadovoljni

4 - nezadovoljni

Rad u skladu s pravilima

46,1%

45,8%

6,8%

1,5%

Orijentacija na potrebe korisnika

21,5%

68,9%

9%

0,6%

Kvaliteta pruženih informacija

30,7%

58,4%

10%

0,9%

Radni učinak

45,2%

45,2%

8,3%

1,3%

Rad u skladu s rokovima

52,1%

39,3%

6,1%

2,6%

Transparentnost

39,1%

46,9%

11,2%

2,8%

Raspodjela rezultata u tablici pokazuje da je više od dvije trećine ispitanika iskazalo izrazito ili umjereno zadovoljstvo kvalitetom
naših usluga u svakoj od ispitanih kategorija.
Uz ispitivanje kvalitete rada po pojedinim kategorijama, ispitanike smo pitali što im je bitno za uspješnu suradnju s AMPEU-om.
Na prvo su mjesto stavili ljubaznost djelatnika (prosječna ocjena 4,56), nakon koje slijede razumijevanje potreba (4,48), ažurnost
u radu (4,38), korisnost (4,14), dostupnost (4,13) i jednak tretman (4,00). Sveukupno, rezultati upućuju na pozitivnu percepciju
kvalitete usluga, što nije uobičajen stav javnosti o radu i učinkovitosti javnih agencija.
Provedeno ispitivanje AMPEU će iskoristiti za planiranje svog daljnjeg strateškog razvoja, kako bi se vidjelo mijenja li se među
korisnicima različitih programa percepcija AMPEU-a i na koji način te kako bi se prepoznale potrebe za poboljšanjem usluge u
budućnosti. Time AMPEU pokazuje svoju spremnost za daljnje unapređivanje usluga koje pruža, što je, vjerujemo, primjer dobre
prakse upravljanja institucijama javnog sektora.

6. EURAXESS KONFERENCIJA „MI KOMUNICIRAMO“ U DUBROVNIKU
Na 6. EURAXESS konferenciji „Mi komuniciramo“ („We communicate“), koja je održana
u Dubrovniku od 22. do 24. travnja pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike
Hrvatske Ive Josipovića, okupilo se više od
250 predstavnika EURAXESS uslužnih centara iz 38 zemalja Europe, predstavnici
EURAXESS Links ureda iz Kine, SAD-a,
Japana i Indije te predstavnici zemalja jugoistočne Azije: Singapura, Malezije, Tajlanda i
Indonezije.
Konferenciju je otvorio ministar znanosti,
obrazovanja i sporta doc.dr.sc. Željko Jovanović, a među visokim uzvanicima na svečanom su otvaranju sudjelovali i pomoćnik
ministra za znanost prof.dr.sc. Saša Zelenika, predstavnik Opće uprave za istraživanje i
inovacije Stefaan Hermans, ravnateljica
Agencije za mobilnost i programe EU Tina Šarić te nacionalni koordinator za mobilnost istraživača prof.dr.sc. Neven Duić. Više o
konferenciji možete doznati putem sljedeće poveznice: http://mobilnost.hr/nio.php?o=487.
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PREDSTAVLJENA INICIJATIVA „MLADI U POKRETU“
U povodu Europske godine građana Europska je komisija, uz podršku Agencije, 19. i 20. lipnja 2013. u središtu Zagreba organizirala predstavljanje inicijative „Mladi u pokretu“. Na svečanom otvaranju manifestacije govorili su Milanka Opačić, potpredsjednica
Vlade i ministrica socijalne politike i mladih, ministar obrazovanja, znanosti i sporta doc.dr.sc. Željko Jovanović, Jan Truszczyński,
glavni direktor Opće uprave Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, kulturu i mlade te Tina Šarić, ravnateljica Agencije. Posjetiteljima su se predstavili i hrvatski ambasadori inicijative Mladi u pokretu—mladi znanstvenik Marko Košiček i uspješna
glazbenica Tamara Gal.
Dvodnevni događaj namijenjen ponajprije mladima
održan je u šatoru i na vanjskoj pozornici na Trgu
bana Josipa Jelačića. Na štandovima unutar šatora
predstavili su se korisnici, ujedno primjeri dobre prakse sudjelovanja u Programu za cjeloživotno učenje i
Svečano otvaranje: Jan Truszczyński, Milanka Opačić i Tina Šarić
programu Mladi na djelu, kao i primjeri dobre prakse
Euresa – europskog portala za lakše traženje poslova u inozemstvu i projekata financiranih iz pretpristupnih fondova. Svoje iskustvo sudjelovanja u projektima s posjetiteljima su, među ostalima, podijelili Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće, Narodno
sveučilište Dubrava, Osnovna škola - Scuola elementare Dolac, Forum za slobodu odgoja, Škola za cestovni promet, neformalna
skupina "Video pokret", Odred izviđača pomoraca “Posejdon”, Forum mladih Moravice, Prijatelji životinja i Argonauta.
Atraktivnim se pak prezentacijama predstavio niz korisnika programa poput Gospodarske
škole iz Čakovca, II. osnovne škole Bjelovar, Privatne srednje ekonomske škole INOVA s pravom javnosti, Osnovne škole Veliki Bukovec, Sveučilišta u Zagrebu, Visokoga gospodarskog
učilišta u Križevcima, Velebitske udruge Kuterevo, Mreže mladih Hrvatske, Udruge Zora, Novog svijeta - gradske udruge za brigu o djeci i mladima, Udruge Medijska tvornica, Ambidekster kluba i Erasmus studentske mreže. Procjenjuje se da je događaj posjetilo oko 3000 posjetitelja.
INICIJATIVA “MLADI U POKRETU”
U skladu s ciljevima dokumenta „Europa 2020 - Strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta“, Europska je unija u rujnu
2010. među ostalim pokrenula vodeću inicijativu „Mladi u pokretu“ („Youth on the Move“), koja definira ulogu mladih u ostvarivanju ciljeva navedene strategije te mjere i aktivnosti EU usmjerene na ostvarivanje tih ciljeva. Cilj je inicijative „Mladi u pokretu“ povećati učinak i međunarodnu privlačnost europskih institucija visokog obrazovanja te podići ukupnu kvalitetu svih razina obrazovanja i osposobljavanja u EU, povezujući izvrsnost i jednakost promicanjem mobilnosti studenata i mladih stručnjaka
te poboljšati mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi.

NOĆ ISTRAŽIVAČA – PRIDRUŽITE SE RUJANSKOJ ZABAVI
U Zagrebu, Splitu i Rijeci 27. rujna održat će se manifestacija Sedmog okvirnog programa znana kao Noć istraživača, koja se u Europi
održava svake godine zadnjeg petka u mjesecu rujnu. U ovoj vrsti
popularizacije znanosti ove će se godine hrvatskim gradovima pridružiti i tristotinjak europskih gradova iz 35 zemalja. Noć istraživača
održava se kako bi se javnost upoznala s važnošću znanstvenog
istraživanja za društvo te kako bi se umanjile predrasude prema
znanstvenoj zajednici. Tijekom te noći javnosti se predstavlja kako
znanstvena postignuća konkretno pridonose poboljšanju uvjeta života, što rezultira i podizanjem interesa kod mladih za profesionalnu karijeru u znanosti.
Uz Agenciju kao koordinatora projekta, u organizaciji ovogodišnje Noći istraživača u Hrvatskoj kao partnerske institucije sudjeluju
najveće hrvatske znanstvenoistraživačke institucije u tri najveća hrvatska grada: Društvo znanost.org, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci, Sveučilište u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković te Institut za
fiziku. Organizatori projekta osmislili su brojne zabavne aktivnosti koje će se istodobno održavati u sva tri grada na glavnim
gradskim trgovima, pješačkim zonama i trgovačkim centrima u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Posjetitelji će u svim gradovima moći sudjelovati u znanstvenim eksperimentima na otvorenom, razgovarati sa znanstvenicima različitih znanstvenih disciplina, sudjelovati
u nagradnim igrama i kvizovima o znanosti te pogledati neke od dokumentarnih filmova i edukativnih isječaka.
U Splitu će se na štulama prošetati kostimirani znanstvenici Marie Curie, Nikola Tesla i Ruđer Bošković. Posjetitelji će imati priliku
vidjeti znanstvene umjetničke fotografije, zanimljive sprave i družiti se na znanstvenoj zabavi. U Rijeci će okupljene građane zabavljati jedan od najpopularnijih hrvatskih istraživača, kostimirani profesor Baltazar, a svi zainteresirani moći će još štošta naučiti,
između ostalog i kako 'čitati' kostur, kako vidjeti nevidljivo i tko su superjunaci našeg tijela. Zagrebački posjetitelji moći će vidjeti
kako se spravlja nitrogenski sladoled, posjetiti Malu snimaonicu mozga, naučiti nešto o materijalima budućnosti, otkriti kako nas
bombardiraju kozmičke zrake, sudjelovati u brojnim pokusima, prošetati se znanstvenim crvenim tepihom te vidjeti zanimljive
projekcije i izložbe. Više informacija i program Noći istraživača potražite na http://noc-istrazivaca.hr.
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Obrazovanje
PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE
Program za cjeloživotno učenje najveći je program Europske unije na području obrazovanja i osposobljavanja. Obuhvaća razdoblje od 2007. do 2013. godine te uključuje sve sektore obrazovanja, od predškolskog odgoja do obrazovanja odraslih. Prvi projekti odobreni su korisnicima iz Hrvatske tijekom 2009. godine, a do sada je ukupno financirano više od 1500 projekata. Očekuje
se da će do završetka Programa mobilnost u svrhu učenja i usavršavanja ostvariti više od 16.000 građana Hrvatske.

COMENIUS
Na Natječaj za 2013. godinu u prvih sedam mjeseci pristigla je 451 prijava za Comenius aktivnosti Stručnih
usavršavanja, Školskih partnerstava, Regio partnerstava, Comenius asistenata, Ugošćivanja Comenius asistenata, Comenius Individualne mobilnosti učenika i Pripremnih posjeta. Među pristiglim prijavama 172 su odabrane za dodjelu financijske potpore.

PRIMJER DOBRE PRAKSE - MULTILATERALNO PARTNERSTVO „SOS: LET'S SAVE THE
PLANET... STARTING FROM OUR SCHOOLS“
Projekt “SOS: Let's save the planet... starting from our schools” usmjeren je na očuvanje planeta. Tijekom partnerstva vrtići i škole iz Francuske, Rumunjske, Češke, Irske, Italije, Turske, Španjolske, Slovačke, Poljske i Hrvatske međusobno su razmjenjivali
podatke o kulturi, povijesti, običajima pojedine partnerske zemlje, kao i informacije o raznovrsnim načinima očuvanja okoliša.
Tijekom dvije godine organizirane su aktivnosti recikliranja materijala, razmjena igračaka i odjeće među zemljama partnerima,
izrade igračaka i nakita od reciklažnog materijala, a upravo je dječji vrtić Iskrica osmislio i pjesmu Save the planet, koja je postala
zajedničkom himnom partnerstva.

FESTIVAL MLADIH EUROPE
Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je u Zagrebu 28. svibnja 2013. manifestaciju Festival mladih Europe, kojom je objedinila obilježavanje Europskog tjedna mladih, Comenius tjedna i eTwinning proljetne kampanje, a koji se u cijeloj Europi tradicionalno obilježavaju tijekom svibnja.Cilj manifestacije bio je predstaviti primjere provedbe projekata te informirati
sve zainteresirane o mogućnostima koje nude programi, o aktivnostima Eurodesk centra te portala eTwinning.
Na Festivalu mladih Europe sudjelovali su korisnici Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. Svoje projekte na
štandovima postavljenima na zagrebačkom Zrinjevcu predstavili su korisnici programa iz nekoliko hrvatskih gradova poput zagrebačke IX. gimnazije, Osnovne škole Horvati, Privatne jezično-informatičke gimnazije Svijet, Osnovne škole Ludina, I. osnovne
škole Bjelovar, Gimnazije Bjelovar, Osnovne škole Petra Preradovića iz Zagreba, Osnovne škole Budaševo i Zagrebačke umjetničke gimnazije. U glazbenom kutku zbor dječjeg vrtića Iskrica i zbor IX. gimnazije počastili su prisutne pjesmom, a korisnici su
provjerili svoje znanje o Europskoj uniji u EU kvizu.
Festival je završio dodjelom nagrade za najAktivca godine odabranog među prijavama pristiglim na natječaj hrvatskog Eurodesk
centra u suradnji s Odjelom za program Mladi na djelu Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Na natječaj su se prijavile osobe koje su organizirale lokalne aktivnosti s pozitivnim učinkom na zajednicu u kojoj žive. NajAktivcem godine proglašena
je Jelena Gilja, koju je Eurodesk centar u suradnji s agencijom STA Zagreb nagradio povratnom aviokartom te vikendaranžmanom u jednoj od europskih metropola.
Osim u okviru Festivala, Comenius tjedan obilježen je u Hrvatskoj i danima otvorenih vrata na kojima su prikazani rezultati projekata, organizacijom seminara i radionica nastavnika koji su sudjelovali u Comenius aktivnostima te izložbama učeničkih radova
nastalih tijekom projektnih aktivnosti.
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ETWINNING KAMPANJA

PRVA OSJEČKA ETWINNING RADIONICA

Zasebno su, proljetnom kampanjom, predstavljeni i rezultati
eTwinning portala. Vođeni motom „We are (eT)winning!“ mobilizirali smo naše vrijedne eTwinnere u širenju informacija o

U Osijeku je
18.
lipnja
2013. godine
Agencija organizirala
prvu
eTwinning
radionicu. Cilj
ove radionice
bio je učiteljima iz Osječko-baranjske
županije pružiti
cjelodnevni
trening
na
alatima
portala
www.etwinning.net. Radionica je održana u učionici Pučkog
otvorenog učilišta Obris.

eTwinningu. Prenoseći svoja iskustva, učitelji su kolegama pokazali koje su prednosti korištenja eTwinning portala i zašto je
eTwinning dobitna kombinacija za zanimljivu i inovativnu nastavu.
Kampanja se usporedno odvijala na europskoj i nacionalnoj razini.
Učitelji iz cijele Europe mogli su putem radne površine za
eTwinning objaviti svoj originalni poster kampanje ili najaviti održavanje informativnog događanja u svojoj školi. S više od 300 objavljenih postera i 500 informativnih događanja ovo je bila najuspješnija kampanja u povijesti eTwinninga!
U Hrvatskoj je kampanja prvi
put provedena putem društvene mreže Facebook. Odaziv je
bio iznenađujuće velik. Zaprimili smo više od stotinjak fotografija, crteža, plakata, video
isječaka, priča, članaka i kvizova. Bila je to izvrsna prilika za
razmjenu iskustava i znanja.
Zahvaljujemo svim sudionicima
Crtež koji nam je putem Facebooka stigao
na njihovom doprinosu i ovim iz I. osnovne škole Bjelovar
putem najavljujemo kako će
stranica i dalje biti aktivna u svrhu dijeljenja novosti iz svijeta Comeniusa i eTwinninga.

U uvodnom dijelu sudionici su se upoznali s osnovama
eTwinning pedagogije, primjerima dobre prakse te prednostima uključivanja u ovu uzbudljivu virtualnu zajednicu europskih škola. Praktično se radilo na nekoliko web 2.0 alata,
a sudionici su stekli znanje korištenja alata Prezi, Animoto,
Voki, Padlet i Wordle. Vjerujemo kako su ovom radionicom
svi sudionici dobili praktična znanja, ideje i savjete za unapređenje svoje nastave na kreativan i inovativan način.
U samo dva dana od objave poziva za radionicu zaprimljeno je više prijava no što je bilo raspoloživih mjesta u učionici
pa se ovim putem zahvaljujemo na velikom interesu za naše aktivnosti. Također, svim sudionicima radionice zahvaljujemo na radu i trudu te pohvalama koje smo primili putem
evaluacijskih upitnika.

TRANSVERZALNI PROGRAM
U okviru Transverzalnog programa, koji je sastavni dio Programa za cjeloživotno učenje, provodi se i aktivnost Studijski posjeti. Na Natječaj za 2013. godinu do sada su pristigle 44 prijave na prvom roku, a odabrano
je 13 prijava. U ovoj natječajnoj godini postoji još jedan rok za ovu aktivnost za koji se prijave zaprimaju do
15. listopada 2013. godine. Dodatne informacije o prijavama dostupne su na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

ERASMUS
ERASMUS MOBILNOST U STALNOM PORASTU
Ankete su pokazale da svaki peti student u Hrvatskoj želi iskusiti studiranje na inozemnim visokim učilištima. Putem programa
Erasmus, od 2009. godine do danas oko 3000 hrvatskih studenata iskoristilo je mogućnost odlaska na studij ili stručnu praksu u
zemlje EU.
Nakon provedenog natječaja u akademskoj će godini 2013./2014. u programu Erasmus sudjelovati 26
visokih učilišta u Hrvatskoj što je najveći broj dosad. Ugovoreno je preko 3,5 milijuna eura financijske
potpore za Erasmus aktivnosti te se procjenjuje da će na mobilnost otići više od 1400 studenata i 320
članova (ne)nastavnog osoblja visokih učilišta. U novoj akademskoj godini također očekujemo više od
700 stranih Erasmus studenata koji će dio studija provesti na nekom od visokih učilišta u Hrvatskoj.
Neki će od njih imati priliku pohađati Erasmus intenzivne jezične tečajeve za čiju je organizaciju ove
godine dodijeljena financijska potpora Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.
Na natječaju za Erasmus intenzivne programe odobrena su četiri projekta koja će okupiti 179 stranih i domaćih studenata te 46
nastavnika. Financirani projekti obrađuju raznovrsne teme, od održivog razvoja u turizmu, proučavanja lokalnih i tradicijskih običaja u regiji Alpe-Adria, prevođenja filmova za osobe s oštećenjem vida do interdisciplinarnog pristupa povijesnim krajolicima.
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PRIMJER DOBRE PRAKSE — DOLAZNI ERASMUS STUDENTI NA SVEUČILIŠTU U RIJECI
Procjenjuje se da je u prošloj akademskoj godini više od 600 stranih Erasmus studenata provelo dio studija na nekom od hrvatskih visokih učilišta. Međunarodni duh
zavladao je i na Sveučilištu u Rijeci, koje je ugostilo 48 Erasmus studenata.
Riječki dolazni studenti najčešće odabiru Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Ekonomski i Filozofski fakultet. Dobrodošlicu studentima 5. ožujka organizirala je Služba za međunarodnu suradnju te poželjela uspješan, koristan, a ujedno i
zabavan boravak na mobilnosti.
O pripremama i aktivnostima koje Sveučilište organizira za dolazne studente razgovarali smo s Erasmus koordinatoricom Sveučilišta u Rijeci, gospođom Mašom Šašinkom: „Mi smo se godinama pripremali za sudjelovanje u Erasmusu kroz razne Tempus projekte na temu pripreme za sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje,
tako da su djelatnici naše Službe za međunarodnu suradnju imali priliku posjetiti
brojna europska sveučilišta i učiti iz njihovih iskustava u provedbi programa Erasmus. Objedinili smo sve naučeno i pokušali to primijeniti u našim uvjetima. Poticali
smo sastavnice na ponudu što većeg broja kolegija na engleskom jeziku, objavili
smo brošuru za strane studente, dogovorili određen broj smještajnih kapaciteta u
studentskom domu i slično.“
Studenti u Rijeci zadovoljni su ponuđenim studijskim programima, susretljivošću
nastavnika kao i povoljnim cijenama prehrane u studentskoj menzi. Svi se vrlo brzo
uključe u svakodnevni život grada. U tome im pomaže i riječka sekcija studentske
organizacije Erasmus Student Network koja organizira brojna događanja, izlete,
zabavna druženja te pomaže oko dočeka studenata i svladavanja administrativnih
poteškoća poput prijave boravka. Gđa Šašinka naglasila je kako je Služba za međunarodnu suradnju postala međunarodnom u pravom smislu riječi jer svaki dan ulazi
šaroliko društvo različitih nacionalnosti s uvijek novim pitanjima. Primjerice, studenti
iz Poljske koji studiraju hrvatski jezik ubrzo usvoje i riječki naglasak, pa je ponekad
nemoguće primijetiti da su stranci. Upravo iz Poljske dolazi najveći broj stranih studenata, no u Rijeku na razmjenu dolaze i studenti iz Španjolske, Italije, Njemačke,
Slovačke, Grčke, Rumunjske, Finske itd.
„Moje Erasmus iskustvo bilo je odlično, poučno, obogaćeno novim iskustvima i predivnim krajolicima. Sretna sam što sam ga provela ovako i nikako
drukčije. I kad bih ga mogla ponoviti, ne bih promijenila baš ništa.“
Sarai Berger, Bremen, Njemačka

KVALITETA ERASMUS INTENZIVNIH PROGRAMA I BUDUĆA SURADNJA NA PROJEKTIMA
U Ljubljani je 28. svibnja 2013. godine održana jednodnevna tematska radionica „Kvaliteta Erasmus intenzivnih programa (IP) i
buduća suradnja na projektima“ u suorganizaciji slovenske nacionalne agencije CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja) i Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Prezentacijama su djelatnici obiju
agencija prikazali kako uspješno provoditi IP projekte, kako Erasmus projekti pridonose internacionalizaciji i podizanju kvalitete
ustanova te kakvi nas projekti očekuju u novom programu Erasmus plus. Četrdesetak sudionika upoznalo se i sa standardima i
kriterijima osiguranja kvalitete na visokim učilištima te projektima koje provodi NAKVIS (Slovenian Quality Assurance Agency for
Higher Education).
Ključni elementi dobrog intenzivnog programa su kvalitetni i pouzdani partneri u projektu, korisna tema, predanost svih uključenih
u projekt, dobar protok informacija, odlična suradnja i raspodjela zadataka, pomno planiranje i okružje u kojem se projekt održava. Sudionici su te ključne elemente mogli prepoznati u kratkim sažecima projekata koje su predstavili koordinatori dvaju odličnih
intenzivnih programa iz Hrvatske (Željka Macan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, projekt ''Found In Translation'' (http://
www.ffri.hr/rks/projekti.html) i Slovenije (Predrag Novakovič, Sveučilište u Ljubljani, projekt ''Interkras'' (http://
predragnovakovic.wix.com/interkras2012_final).
U radionici su, uz koordinatore IP projekata iz Hrvatske i Slovenije, sudjelovali i predstavnici visokih učilišta zainteresiranih za
suradnju i sudjelovanje u budućim Erasmus projektima. Na sastanku su stekli saznanja o kvalitetnoj provedbi projekata te su se
povezali s kolegama. Radionica je donijela vrijedna iskustva, praktične savjete i svježe ideje.
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LEONARDO DA VINCI
Na Natječaj za 2013. godinu u prvih sedam mjeseci 2013. pristigle su 222 prijave za Leonardo da Vinci
aktivnosti, od čega značajan porast u broju prijava u odnosu na prošlu godinu bilježe aktivnost Mobilnost (+50%) i Partnerstva (+240%). Od pristiglih prijava, zasad su odabrana dva projekta pripremnih
posjeta te 61 projekt mobilnosti kroz koji je omogućena stručna praksa ili usavršavanje u europskim
državama za 891 sudionika. Odabran je i 21 projekt partnerstva, a odabir projekata Prijenosa inovacija
još je u tijeku.

PRIMJER DOBRE PRAKSE - PROJEKT TEXPRA
Škola za modu i dizajn iz Zagreba uspješno je provela projekt TEXPRA (TEXtile/leather/design PRActice in Italy), u kojem je sudjelovalo dvadesetero učenika i četiri profesorice. S rezultatima nas je upoznala profesorica Dubravka Konjevod, voditeljica projekta: “U Italiji smo organizirali nastavu i stručnu praksu u radionicama i laboratorijima triju škola te kod obrtnika. Učenici tekstilne i
kožne struke, koji se obrazuju za zanimanja krojača, odjevnog tehničara, tekstilno-kemijskog tehničara, kemijskog čistača, obućara i galanterista, prvi su tjedan sudjelovali u nastavi te svaki dan radili u školskim laboratorijima, a drugi tjedan prakse proveli su u
obrtničkoj radionici. Tekstilci su se upoznali s radom na novim tehnologijama, za koje u Hrvatskoj nema uvjeta za praktičnu primjenu. Radom na suvremenim strojevima stekli su potpuna znanja o procesima proizvodnje tekstila te dijela koji se odnosi na krojenje i šivanje. U školskim laboratorijima upoznali su se sa svim fazama proizvodnog ciklusa, od tkanja, bojanja, tiskanja uzoraka
do krojenja i šivanja. Galanteriste i obućare dizajneri su, uz projektiranje kolekcije i izradu prototipova obuće, upoznali i s postupkom brendiranja proizvoda. Tvrtka Diesel za njih je organizirala prezentaciju, te su tako imali priliku upoznati ovu svjetski poznatu
marku. U mobilnosti su sudjelovali učenici struka koje su u Italiji deficitarne. Primjerice, u Italiji se osobito cijene krojači koji ručno
šiju unikatne predmete, a područje između Venecije i Padove „domovina“ je cipela. Temeljem ovog iskustva učenika rodila se
ideja da naša škola bude domaćin nastavnicima talijanskih škola. Škola za modu i dizajn bila je uspješna i na natječaju 2013.
godine, kada joj je odobren projekt VETPRO mobilnosti za 29 nastavnika strukovnih predmeta.

GRUNDTVIG
Na Natječaj za 2013.
godinu do kolovoza je
pristiglo 250 prijava
za Grundtvig aktivnosti Obrazovnih partnerstava,
Stručnih
usavršavanja, Posjeta
i razmjena, Asistenata, Volonterskih
projekata za starije, Radionica i Pripremnih posjeta. Zasad je odabrano 76
prijava za dodjelu financijske potpore.
Uspoređujući s natječajnom godinom
2012., broj prijava za Grundtvig aktivnosti u prvih sedam mjeseci 2013. godine bilježi porast od 22 posto u odnosu na ukupan broj prijava u 2012. godini. Procjenjuje se da će 2013. godine
sudjelovanjem u aktivnostima Grundtviga biti realizirana međunarodna
mobilnost više od 300 predstavnika
organizacija s područja obrazovanja
odraslih,
studenata
andragoškog
usmjerenja, nezaposlenih osoba te
odraslih učenika.

PRIMJER DOBRE PRAKSE — RADIONICA EDUCATHE
Radionica EDUCATHE (Edukativni teatar kao mjesto
nadilaženja diskriminacije osoba s invaliditetom) održana je od 9. do 14. travnja 2013. u Centru za kulturu
Trešnjevka. Dvanaest sudionika iz deset različitih
zemalja Europske unije (Finske, Njemačke, Francuske, Rumunjske, Bugarske, Slovenije, Latvije, Grčke,
Češke i Belgije) te petero sudionika iz Hrvatske bili su
potaknuti i motivirani temom radionice. Glumačkim
vježbama i tehnikama Čehova, Boala, Stanislawskog,
Bogarta i drugih kazališnih velikana postignuti su vrlo pozitivni učinci na sudionike
radionica. Proces neformalnog učenja bio je popraćen i relaksirajućim i energizirajućim učincima Tai Jija, Qi Gonga i joge.
Voditelj radionice, gospodin Ivan Hromatko, ukratko je opisao provedene aktivnosti: „Društveni problem diskriminacije osoba s invaliditetom propitkivao se kroz
kreativne kazališne radionice. Sudionici su na samom početku pozitivno ušli u
prostor teatra (simbola interakcije, kritike i slobode od svakodnevnih uloga) te
prolazili kroz različite faze, tzv. rites de passage. Najprije su simbolički skinuli
svakodnevnu masku, da bi zatim slobodno istraživali temu diskriminacije. Javni
nastup osoba s invaliditetom i osoba bez invaliditeta održao se zadnji dan radionice, a publici je poslana jasna poruka solidarnosti i inkluzije osoba s invaliditetom“.
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EUROPASS
Inicijativa Europass, portfelj od pet dokumenata namijenjenih europskim građanima za predstavljanje stečenih vještina i
kvalifikacija, nudi im ujedno brojne prednosti, primjerice jasno, pregledno, usporedivo i pouzdano predstavljanje stečenih znanja, vještina, kvalifikacija i iskustava diljem Europe te poboljšava vidljivost osobnih i profesionalnih kompetencija. Dokumenti Europass pružaju vjerodostojan prikaz ishoda formalnog i neformalnog obrazovanja te informalnog učenja, kao i cjelovit i opsežan alat za postizanje transparentnosti kvalifikacija i kompetencija dostupan u elektroničkom
obliku.

U ZAGREBU ODRŽAN REGIONALNI SASTANAK NACIONALNIH EUROPASS CENTARA
Nacionalni Europass centar Hrvatska ugostio je kolege iz Austrije, Mađarske, Poljske i Slovenije
koji su se okupili u Zagrebu u lipnju ove godine na Regionalnom sastanku Europass. Tom su
prigodom kolege iz regionalnih Europass centara stekli saznanja o aktivnostima i postignućima
Informacijskoga centra EU-a te o glavnim obilježjima i značenju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Nadalje se raspravljalo o suradnji među nacionalnim Europass centrima u regiji, o odgovarajućem utvrđivanju zadovoljstva korisnika uslugama koje im se pružaju u okviru ove inicijative te o
sinergiji aktivnosti između Europassa i Europskoga kreditnoga sustava u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, kao i između Europassa i Programa za cjeloživotno učenje.

EUROGUIDANCE
PREKOGRANIČNI SEMINAR U POLJSKOJ

STUDIJSKI POSJET DANSKOJ

U okviru europske inicijative Euroguidance, koja pruža podršku savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju, u Varšavi je od 14. do 15. svibnja 2013. organiziran Prekogranični
seminar „Methods, techniques and tools to diagnose competences“. Tijekom seminara savjetnici su razmjenjivali iskustva o aktualnim trendovima i temama u profesionalnom
usmjeravanju, a stručnjaci iz zemalja sudionica predstavili su
metode procjene kompetencija koje se koriste u njihovim
državama.

Euroguidance je otvorio natječaj za sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u studijskom posjetu Danskoj s temom profesionalnog
usmjeravanja u obrazovnom sustavu koji će se održati od 2. do
4. rujna 2013. godine.

Hrvatsku su predstavili gospođa Rajka Marković, Prava formula d.o.o., koja je održala prezentaciju „Most wanted in
Croatia: Meta analysis of leadership competency models“,
gospođa Majda Šavor iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
te gospodin Miroslav Vučenović, predsjednik udruge Plavi
telefon, koji su pripremili nacionalno istraživanje na temu
metoda, tehnika i oruđa za dijagnozu kompetencija u Hrvatskoj. Materijali s Prekograničnog seminara dostupni su na
službenoj stranici mreže www.euroguidance.net.

Organizirat će se posjet danskom ministarstvu nadležnom za
obrazovanje, regionalnom centru za profesionalno usmjeravanje, centru za usmjeravanje mladih i drugim relevantnim organizacijama. Predstavnici organizacija opisat će kako organiziraju i
provode aktivnosti profesionalnog usmjeravanja u koje su njihove organizacije uključene.
Agencija za mobilnost i programe Europske unije otvorila je
poziv na prijavu zainteresiranih kandidata - osoba koje se u
Hrvatskoj bave aktivnostima povezanima s profesionalnim
usmjeravanjem u obrazovanju - te odabrala sedmero sudionika.
Euroguidance Hrvatska odabranim kandidatima u cijelosti organizira i pokriva putovanje, smještaj, troškove života i sudjelovanje u programu.

ECVET
Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET) novi je europski instrument namijenjen promidžbi međusobnog povjerenja i mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Osmislile su ga zemlje članice Europske unije u suradnji s Europskom komisijom, a Europski parlament i Vijeće Europske unije usvojili su ga
18. lipnja 2009. godine. ECVET se temelji na zamislima i postupcima koji se sustavno primjenjuju radi uspostave zajedničkog i razumljivog jezika namijenjenog povećanju transparentnosti, prijenosu i priznavanju
ishoda učenja.
U Hrvatskoj je uspostavljena Radna skupina stručnjaka za ECVET čije aktivnosti u vidu projekta financira Europska komisija.
Skupina je, u okviru seminara „Predstavljamo ECVET“, 19. ožujka u Zagrebu novi europski instrument predstavila prikazavši,
među ostalim, nekoliko primjera dobre prakse. Tako su predstavnici strukovnih škola iz Slovenije Miran Papež iz Školskog centra
Velenje i Vida Vidmar iz Elektrotehničko-računalne strukovne škole i gimnazije u Ljubljani prikazali primjere dobre prakse sudjelovanja svojih škola u programima mobilnosti, a iskustvo sudjelovanja u projektima mobilnosti za učenike strukovnih škola predstavila je Tatjana Antić iz I. tehničke škole Tesla.
Svrha ECVET-a je omogućiti priznavanje postignuća polaznika stečenih tijekom razdoblja mobilnosti. Priznavanje razdoblja mobilnosti kao sastavnog djela polaznikova procesa obrazovanja poslodavcima olakšava razumijevanje kvalifikacija stečenih u inozemstvu bez obzira radi li se o različitim zemljama, ustanovama ili sustavima. Više informacija o ECVET-u dostupno je na stranici
http://mobilnost.hr/index.php?id=640.
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Mladi
PROGRAM MLADI NA DJELU
Mladi na djelu je program Europske unije namijenjen mladima i organizacijama aktivnima u radu s mladima u razdoblju
od 2007. do 2013. godine. Glavnu riječ u osmišljavanju i provođenju projekata imaju upravo mladi. Odrasli su ovdje prisutni samo kao podrška. Ključna riječ je neformalno učenje, što znači da se ono odvija na ležeran način, uz zabavu, druženje, volontiranje i razmjenu iskustava. Prvi projekti odobreni su korisnicima tijekom 2009. godine, a do sada je financirano više od 300 projekata. Očekuje se da će do završetka Programa u njemu sudjelovati više od 10.000 građana iz Republike Hrvatske.

Natječaj za 2013. godinu predviđa tri roka za prijavu, 1. veljače, 1. svibnja i 1. listopada. Na prva je dva roka pristiglo ukupno 241 prijava od kojih je 118 odabrano
za financijsku potporu. Uspoređujući s 2012. natječajnom godinom, broj prijava u
prvih 6 mjeseci 2013. godine bilježi porast od 40% u odnosu na ukupni broj prijava u 2012. godini. Procjenjuje se da će u 2013. natječajnoj godini u aktivnostima
programa Mladi na djelu sudjelovati više od 5.000 sudionika iz Hrvatske i Europe.

KAKO NAPISATI PROJEKT?
Posljednja godina provedbe programa Mladi na djelu započela je održavanjem posljednjeg info dana o samom programu za sve one koji se još nisu uključili u program. Info
dan u kombinaciji s iznimno popularnim osposobljavanjem „Od ideje do projekta“ o tome
kako kvalitetno ispuniti projektnu prijavu održan je u Rijeci 23. i 24. siječnja 2013. Osposobljavanje „Od ideje do projekta“ održano je i u Zagrebu 19. travnja, neposredno prije
drugog roka za prijave 1. svibnja.

PRIMJER DOBRE PRAKSE
PROJEKT „VODENO OKO EDUKACIJA
MLADIH EDUKATORA – ZAŠTITA
VODA I OKOLIŠA“
Projekt „Vodeno oko Edukacija mladih edukatora – zaštita voda i okoliša“ Odreda izviđača pomoraca
“Posejdon” odnosio se na razmjenu mladih iz Hrvatske i
Slovenije, i to članove skautske organizacije. Projektom
je osposobljeno 60 mladih izviđačkih članova za promotore zdravoga života i to u svrhu zaštite voda i okoliša.
Tijekom svibnja i lipnja 2012. godine mladi iz Slovenije i
Hrvatske su u otvorenoj grupi na Facebooku izmjenjivali
svoja viđenja o predloženim temama te pokušali konstruktivnom i argumentiranom raspravom potaknuti sve
sudionike na proaktivno razmišljanje u cilju ostvarivanja
postavljenih ciljeva.
U razdoblju od 28. srpnja do 7. kolovoza na predjelu
Baračevih Špilja na Plitvičkim jezerima organiziran je
izviđački kamp. Ciljevi kampa bili su organizacija zajedničkog života u prirodi, razvijanje tolerancije, razvijanje
zdravih životnih stilova kroz sportske i druge aktivnosti,
kao i upoznavanje s kulturnim različitostima.
Ovim su projektom mladi edukatori svladali vještine poput verbalne i neverbalne komunikacije, prezentacijske
vještine te vještine vezane za planiranje i organizaciju
aktivnosti koje će provoditi u svojim lokalnim zajednicama.

HRVATSKA – ZEMLJA ČLANICA EUROPSKE
UNIJE
U duhu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji te osvještavanja mladih
da uskoro postaju ne samo građani zemlje u kojoj žive već da njihovo građanstvo postaje nadnacionalno, Agencija je od 11. do 14.
ožujka 2013. u Zadru održala osposobljavanje na temu europskog i
EU građanstva namijenjeno osobama aktivnim u radu s mladima i
voditeljima mladih pod nazivom „Hrvatska- zemlja članica Europske
unije“. Sudionici su se upoznali s konceptima europskog i EU građanstva, procesima rada europskih institucija, pojmom europskog
identiteta, vrijednostima i pravima na kojima se temelji današnja
Europa te aktivnostima stukturiranog dijaloga Europskog tjedna
mladih.

RAZMJENE I INICIJATIVE MLADIH
Za sve organizacije zainteresirane za uključivanje u program kroz
razmjene mladih kao oblik neformalnog obrazovanja organizirano je
osposobljavanje "Mlade razmijeni, znanje primijeni". Osposobljavanje je održano u travnju u Koprivnici, a sadržajno se usmjerilo na
produbljivanje znanja o važnim temama vezanim uz projekte razmjena mladih: neformalne metode učenja, interkulturno učenje,
projektni menadžment, partnerstvo i slično. Uključivanje mladih s
manje mogućnosti kao stalni prioritet programa Mladi na djelu obrađen je i ove godine kroz osposobljavanje „Uključi me!“ koje je održano u lipnju u Zagrebu. Tijekom četiri dana osposobljavanja sudionici
su razmjenjivali iskustva u radu s mladima s manje mogućnosti te
iskustva sudjelovanja u programu Mladi na djelu. Kroz neformalna
druženja sudionici su uvidjeli i moguće točke suradnje, a nastale su i
inicijative za buduća partnerstva.
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USAVRŠAVANJE MENTORA
U tjednu od 11. do 15. lipnja u Zadru je održano osposobljavanje „EVS mentori“ namijenjeno daljnjem usavršavanju mentora organizacija akreditiranih za provedbu projekata Europske volonterske službe (EVS). Mentorima je pružena podrška u obavljanju njihovih zadaća kroz aktivnosti kojima su povećali razinu osviještenosti o svojoj ulozi u radu s volonterima, osvijestili potencijalno
izazovne situacije za volontera, a u kojima je nužna uključenost mentora. Ujedno su nadogradili svoje kompetencije za pružanje
podrške volonterima tijekom osposobljavanja.

NAJAVE
Do kraja godine očekuje nas još niz zanimljivih i korisnih događaja od kojih izdvajamo međunarodno osposobljavanje BiTriMulti u organizaciji Agencije. Osposobljavanje je tematski usmjereno na razmjene mladih, a održat će se u Hrvatskoj od 21. do
27. listopada. U drugoj polovici godine planira se i nacionalno osposobljavanje o politikama za mlade kroz strukturirani dijalog između mladih i donositelja odluka. S približavanjem nove godine i provedbe novog programa, planira se održavanje osposobljavanja i događanja na kojima ćemo potencijalne prijavitelje informirati o pravilima novog programa.

EURODESK
Glavna aktivnost Eurodesk centra u prvoj polovini 2013.
godine bila je obilježavanje Europskog tjedna mladih u
svibnju. Šesto izdanje Europskog tjedna mladih odvijalo
se diljem Europe u tjednu između 26. svibnja i 2. lipnja
2013. godine. Čitav niz događaja i aktivnosti organiziran
je u sve 33 zemlje sudionice programa Mladi na djelu.
Teme kojima se bavio ovogodišnji Europski tjedan mladih bile su 25. godišnjica uspješne provedbe europskih programa za mlade; aktivno građanstvo (u kontekstu Europske godine građana); aktivno sudjelovanje mladih u društvu te u izborima za Europski
parlament koji će se održati 2014. godine. Središnji događaj – proslava 25. godišnjice provedbe europskih programa za mlade –
održan je u Bruxellesu 31. svibnja 2013. Tom je prigodom povjerenica Europske komisije za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i
mlade gđa Androulla Vassiliou ugostila dodjelu nagrada za najuspješnije projekte. U kategoriji Kritični građani natjecao se i hrvatski predstavnik, Udruga za promoviranje humanosti i urbane kulture iz Knina, s projektom “Budući dijalog u podijeljenim zajednicama”. Uz dodjelu nagrada, bio je prikazan i video o povijesti i postignućima programa i njegovom utjecaju na mlade, zajednicu i društvo općenito. U videu je bio predstavljen i hrvatski ambasador mladih Zrinko Vranješ s projektom Europske volonterske službe provedenim u Finskoj, a izabran je u kategoriji Mobilnost u učenju.
Hrvatski Eurodesk centar organizirao je natječaj za najAktivca godine, na koji su se mogli prijaviti svi mladi koji su u protekloj godini organizirali neku akciju kojom su pozitivno utjecali na zajednicu u kojoj žive.
Između 5 finalista, glasanjem na Facebook stranici Europskog tjedna mladih izabrana je Jelena Gilja,
koja je sa svojom udrugom Mladi protiv gladi pokrenula projekt Socijalne samoposluge u Vinkovcima kako bi pomogla svojim siromašnijim sugrađanima u nabavi osnovnih životnih namirnica. Jelenu je Eurodesk centar, u suradnji s agencijom STA Zagreb,
nagradio povratnom aviokartom te vikend-aranžmanom u nekoj od europskih metropola. Nagrada joj je uručena na Festivalu mladih Europe.
Kako bi se većem broju mladih dala prilika da se uključe u aktivnosti Europskog tjedna mladih, Eurodesk centar ugovorio je suradnju s 11 organizacija – multiplikatora, koji su u svojim gradovima organizirali velik broj događaja s ciljem informiranja mladih o
njihovim pravima kao europskim građanima, a pogotovo o mogućnostima financiranja kroz razne europske programe kojih je i
Hrvatska dio.
Velika novost je i pokretanje nove verzije Europskog portala za mlade (www.europa.eu/youth) u svibnju 2013. godine. Europski
portal za mlade postoji od 2004. godine, a zamišljen je kao višejezični izvor europskih i nacionalnih informacijama s područja mladih. Kako bi portal u što većoj mjeri odgovarao potrebama, željama i navikama mladih te s obzirom na velike i brze promjene koje
se danas događaju u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, pokrenute su velike promjene u njegovoj strukturi i
funkcionalnosti. Teme portala odgovaraju temama osam područja strategije Europske komisije za mlade, a osim novog, privlačnog izgleda portal će imati i bogat multimedijalni sadržaj te će biti interaktivan i fleksibilan. Kao i do sada, europska Eurodesk
mreža zadužena je za kreiranje sadržaja portala.
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Znanost i visoko obrazovanje
SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Unutar Sedmog okvirnog programa za
istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) od
početka 2007. do 26. veljače 2013. godine ugovorena su 232 projekta u kojima sudjeluju ukupno 292 partnera iz
Hrvatske. Ugovorenim projektima dodijeljeno je ukupno 59,046.790 eura, a
ukupni troškovi svih projekata iznose
1,25 milijarde eura. Nacionalni doprinos Republike Hrvatske uplaćen je u ukupnom iznosu od 36,3 mil. eura, što znači da je ugovoreno 22,7 mil. eura više nego što je uplaćeno. U istom razdoblju podneseno je 1478 prijedloga projekata s ukupno 1799 partnera iz Republike Hrvatske. Prema tablici uspješnosti, stopa uspješnosti hrvatskih prijavitelja projekata jest 17,25% (prosječna stopa
uspješnosti zemalja članica EU iznosi 21,77%), dok je stopa uspješnosti prijavljenih projekata s hrvatskim koordinatorom 10,26%
(prosječna stopa uspješnosti koordinatora iz zemalja članica EU iznosi 19,42%).

EURAXESS
EURAXESS je jedan od programa Europske unije posebno namijenjen znanstvenicima, odnosno istraživačima koji žele provoditi istraživanja izvan svoje matične zemlje, bilo privremeno, bilo trajno. Mreža se
sastoji od više od 200 uslužnih centara u 38 europskih zemalja, dakle uključene su i zemlje koje nisu
članice Europske unije. Putem tzv. uslužnih centara i lokalnih osoba za kontakt pruža se stručna pomoć
istraživačima u mnogim pitanjima koja se javljaju prilikom odlaska iz matične zemlje ili dolaska u stranu
zemlju – od poreza, plaća, viza i radnih dozvola do smještaja, učenja jezika i integracije u novu zajednicu.
EURAXESS uslužni centar u Zagrebu djeluje u sklopu Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a glavni mu je zadatak
pomagati stranim istraživačima i znanstvenicima prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim stranim
istraživačima, EURAXESS centar pomaže i hrvatskim istraživačima da dobiju više informacija o mogućnostima realiziranja istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijskih pomoći/stipendija. Povrh toga, EURAXESS pruža pomoć i hrvatskim znanstvenim ustanovama koje žele privući vrhunske strane znanstvenike pri njihovom zapošljavanju i ugošćivanju, a
aktivan je i u poticanju izmjena važećeg zakonodavstva na području znanosti i istraživanja.
Konkretno, EURAXESS pomaže stranim i hrvatskim istraživačima te znanstvenim ustanovama putem informacija na svojim internetskim stranicama, putem različitih tiskanih i web publikacija, ali i direktnim kontaktom sa znanstvenicima i znanstvenim ustanovama.

PREDAVANJA I RADIONICE O MARIE CURIE STIPENDIJAMA ZA ISKUSNE ISTRAŽIVAČE
Djelatnici EURAXESS uslužnog centra i ove su godine nastavili s promocijom i edukacijom o mogućnosti stipendiranja mobilnosti
znanstvenika putem Marie Curie stipendija u sklopu FP7 potprograma Ljudi (People), kao i promociju EURAXESS portala Poslovi
(Jobs). Održani su vrlo posjećeni informativni dani u Rijeci, Zagrebu i Splitu. EURAXESS tim promovirao je Euraxess portal Poslovi (Jobs) i Marie Curie stipendije na tradicionalnom sajmu poslova na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Također,
22. i 23. svibnja 2013. godine u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije održana je radionica „Kako napisati uspješnu
prijavu za individualnu Marie Curie stipendiju“. Radionicu je vodila iskusna nizozemska trenerica gospođa Alie Kwint, koja je godinama u Nizozemskoj obnašala dužnost nacionalne kontakt osobe za europski FP7 potprogram Ljudi (People) unutar kojega se
nude Marie Curie stipendije. Budući da je interes za radionicu bio iznimno velik, Agencija je osigurala održavanje dviju cjelodnevnih radionica u kojima su sudjelovali istraživači i administrativno osoblje znanstvenih ustanova.
Rok za prijavu za individualne Marie Curie stipendije je sredinom kolovoza, a ove godine očekujemo povećani broj prijava zahvaljujući i nedavno održanim radionicama. Inače, uspjeh hrvatskih istraživača u prijavama za ove prestižne stipendije otprilike je jednak kao i uspjeh istraživača iz zemalja članica Europske unije te je nešto manji od 20 posto.
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STIPENDIJE ZA DOKTORSKE STUDIJE

NAJAVA

Ove je godine EURAXESS započeo promociju stipendija za doktorski studij među studentima. Dana 10. lipnja 2013. godine u prostorima Agencije naša je kolegica Branka Bernard održala prvo u
nizu informativnih predavanja o tome kako pronaći i osigurati mjesto na doktorskom studiju u Europi. Stipendije za izradu doktorata u sklopu Marie Curie projekta Initial Training Network pružaju
izvrstan početak znanstvene karijere za mlade istraživače iz svih znanstvenih područja. Takav doktorski studij pruža ujednačeni pristup znanju i vještinama kako iz akademskog, tako i iz privatnog
sektora, a poseban je naglasak na međunarodnoj mobilnosti mladog istraživača. Zadnje predavanje prije ljetnih praznika održano je 17. lipnja 2013. godine u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Na jesen se promocija nastavlja predavanjima u Rijeci i Osijeku.

Rok za predaju projektnih
prijava za integraciju nakon dobivanja znanstvene pozicije u novoj ustanovi (Career Integration
Grant) jest 18. rujna 2013.

BILATERALNE STIPENDIJE
Program međunarodnih bilateralnih stipendija je program akademske mobilnosti za stipendiranje državljana Republike Hrvatske i
stranih državljana temeljem međunarodnih
ugovora i bilateralnih programa suradnje
koje Republika Hrvatska ima sa zemljama
partnerima u inozemstvu.
Za sljedeću akademsku godinu 2013./2014. objavljeni su objedinjeni natječaji za dolazne stipendije te natječaji za studijski i istraživački boravak u sljedećim zemljama: Australija, Austrija, Bugarska, Grčka, Italija, Japan, Kanada, Kina, Litva, Mađarska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Turska i Velika Britanija.
Detaljnije informacije o programu bilateralnih stipendija možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe
Europske unije (http://mobilnost.hr/index.php?id=4), Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (http://www.mzos.hr), putem epošte bilaterala@mobilnost.hr, telefona +385 (0)1 5005 635 ili faksa +385 (0)1 5005 699.

CEEPUS
I u akademskoj godini 2013./2014. Agencija nastavlja s uspješnom provedbom Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS), čiji je osnovni cilj promicanje međunarodne suradnje
visokih učilišta i poticanje akademske mobilnosti dionika visokog obrazovanja. Program je namijenjen
prvenstveno mobilnosti studenata diplomskih, poslijediplomskih i doktorskih studija. Uz studente, za
CEEPUS stipendije može se prijaviti i nastavno osoblje visokih učilišta te ostvariti mobilnost putem održavanja nastave na inozemnim visokim učilištima.

CEEPUS MEĐUNARODNA KOMISIJA
U travnju 2013. godine održana je CEEPUS Međunarodna komisija na kojoj su ocijenjene i odabrane mreže za sljedeću akademsku godinu. Za novu akademsku godinu 2013./2014. odobrena kvota za dolazne stipendije za Republiku Hrvatsku iznosi 450
mjeseci mobilnosti. Hrvatska visoka učilišta u akademskoj godini 2013./2014. sudjeluju kao koordinatori u četiri mreže te kao
partneri u 43 mreže, zahvaljujući kojima će naši studenti i profesori s navedenih fakulteta moći sudjelovati u aktivnostima mobilnosti s ostalim članovima mreža. Osim toga, određeni broj mobilnosti ostat će na raspolaganju studentima i profesorima čiji fakulteti ne sudjeluju u CEEPUS-u, a koji se mogu prijaviti za mobilnosti u ljetnom semestru. Pregled nacionalnih visokih učilišta koja
sudjeluju
u
CEEPUS
mrežama
možete
pronaći
na
sljedećoj
poveznici:
http://www.mobilnost.hr/
prilozi/05_1370427936_2013_06_05_MREZE_13_14_WEB.pdf. Detaljnije informacije o načinu sudjelovanja u CEEPUS-u potražite na: http://mobilnost.hr/index.php?id=591.

TEMPUS I ERASMUS MUNDUS
ERASMUS MUNDUS je program u pod-

TEMPUS (Trans-European Mobility Scheme for University Studies)

ručju visokog obrazovanja čiji je osnovni
cilj promidžba europskog visokog obrazovanja i poticanje uspješne međunarodne
suradnje. Detaljnije informacije o Erasmusu
Mundusu:
http://www.mobilnost.hr/
index.php?id=193.

program je namijenjen modernizaciji visokog obrazovanja država u okruženju Europske unije kroz međusveučilišnu suradnju država članica
Europske unije s državama partnerima iz regija zapadnog Balkana, istočne Europe, srednje Azije, sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Od 2012.
godine Nacionalna Tempus kontakt točka djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.
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TEMPUS I ERASMUS MUNDUS INFO DAN
Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te Hrvatskom stručnom skupinom za Bolonjski proces 17. siječnja 2013. godine Tempus i Erasmus Mundus info dan. Info
dan organiziran je u povodu 6. poziva za dostavu projektnih prijedloga za program
Tempus IV (2007.—2013.) te poziva za program Erasmus Mundus (2009.—2013.)
za 2013. godinu. U oba je natječaja Europska komisija iznimno omogućila hrvatskim
institucijama mogućnost prijave projekata u istom statusu kao i institucijama iz Europske unije uz uvjet ratifikacije pristupnog ugovora do 1. srpnja 2013. godine. Detaljnije o info danu: http://mobilnost.hr/index.php?id=726.
Prema službenim statistikama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu i
kulturnu politiku (EACEA), u 6. pozivu za dostavu projektnih prijedloga za program
Tempus IV zaprimljeno je ukupno 35 projektnih prijedloga u kojima hrvatske institucije sudjeluju kao prijavitelji ili partneri, a u devet projektnih prijedloga hrvatske institucije sudjeluju kao prijavitelji. Objava rezultata
natječaja očekuje se do kraja listopada 2013. godine.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA TEMPUS PROJEKTA „MEĐUNARODNI ZDRUŽENI DIPLOMSKI
STUDIJ MEDICINE BILJA“
Završna konferencija Tempus projekta „Međunarodni združeni diplomski studij Medicine bilja“ ("International joint Master degree
in Plant Medicine") održana je 9. svibnja 2013. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Taj je projekt započeo 2010.
godine s ciljem izrade međunarodnog diplomskog studija medicine bilja u sklopu nastavnih programa poljoprivrednih fakulteta
Sveučilišta u Tirani, Korceu, Osijeku, Zagrebu, Prištini, Skopju, Tetovu, Beogradu i Novom Sadu. Osobitost ovog programa jest
korištenje inovativne komunikacijske metodologije poput učenja na daljinu u realnom vremenu. Na konferenciji je predstavnica
Nacionalne Tempus kontakt točke gospođa Antonija Gladović održala prezentaciju o budućim mogućnostima financiranja projekata visokih učilišta iz programa Europske unije.

BOLONJSKA SKUPINA
Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces djeluje u okviru projekta Europske komisije "Nacionalni timovi bolonjskih stručnjaka
2011.—2013.", koji je dio Programa za cjeloživotno učenje. Opća je zadaća stručne skupine u Republici Hrvatskoj podupirati reforme Bolonjskog procesa, promovirati inicijative i programe Europske unije u području visokog obrazovanja, savjetovati donositelje politika, visoka učilišta i druge relevantne institucije.

IZABRANI NOVI STUDENTSKI PREDSTAVNICI HRVATSKE STRUČNE SKUPINE ZA
BOLONJSKI PROCES
Povodom isteka mandata dvoje članova, studentskih predstavnika Miljenke Kuhar i Zorana Kneževića, Ministarstvo znanosti
obrazovanja i sporta te Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavili su u veljači 2013. godine natječaj za odabir
novih članova. Na natječaj se javilo 29 kandidata, a među njima su izabrani Vilma Kotlar, studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Sveučilišta u Rijeci, i Ivan Buljan, student diplomskog sveučilišnog studija Sveučilišta u Zadru.

INFORMATIVNA RADIONICA ZA NATJEČAJ ZA DODJELU ECTS/DS OZNAKA
Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s Hrvatskom stručnom skupinom za Bolonjski proces održala je 28. svibnja 2013.
u Zagrebu Informativnu radionicu za natječaj Europske komisije za dodjelu ECTS/DS oznaka (European Credit Transfer
System—Europski sustav prijenosa bodova / Diploma Supplement—Dodatak diplomi). Tim smo događajem željeli predstaviti
natječaj za ECTS/DS oznake te ujedno pridonijeti popularizaciji pravilne primjene dopunske isprave o studiju i ECTS dokumenata. ECTS i DS oznake su priznanja visokog stupnja transparentnosti i pouzdanosti u korištenju dotičnih alata Bolonjskog procesa.
To znači da se u ustanovama koje nose spomenuto priznanje pravila i dokumenti ECTS-a i dopunske isprave o studiju valjano
primjenjuju, što je ujedno važna poruka studentima o vrednovanju transnacionalne mobilnosti. Dodjela ECTS i DS oznaka odvija
se u okviru Programa za cjeloživotno učenje odnosno potprograma Erasmus. Podrobnije informacije o ECTS i DS oznakama
nalaze se na mrežnim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske komisije: http://
eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/ects_dsl_en.php.
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NAJAVE
NATJEČAJNI ROKOVI
Program za cjeloživotno učenje
POTPROGRAM

AKTIVNOST

ROK ZA PRIJAVU

Comenius

Comenius Stručna usavršavanja

17. rujna 2013.

Grundtvig

Grundtvig Stručna usavršavanja

17. rujna 2013.

Grundtvig

Posjeti i razmjene

17. rujna 2013.

Transverzalni program

Studijski posjeti

15. studenoga 2013.

FP7
AKTIVNOST
Marie Curie Akcije - CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)

ROK ZA PRIJAVU
18. rujna 2013.

Program Mladi na djelu
Za projekte koji počinju između

Oznaka

ROK ZA PRIJAVU

1. siječnja i 30. lipnja

R3

1. listopada 2013.

CEEPUS
AKTIVNOST
Mobilnost unutar CEEPUS mreža

ROK ZA PRIJAVU
31. listopada 2013.

Mobilnost izvan CEEPUS mreža

Od 31. listopada do 30. studenoga 2013.

DOGAĐAJI
Mladi na djelu

Trening Od ideje do projekta 3

rujan 2013.

mjesto održavanja odredit će se naknadno

Mladi na djelu

Radionica Europsko građanstvo

2. – 6. rujna 2013.

Pula

Euraxess

Noć istraživača

27. rujna 2013.

Zagreb, Split, Rijeka

Institut za razvoj obrazovanja

Sajam stipendija (Agencija će predstaviti Prog- 15. listopada 2013.
ram za cjeloživotno učenje, Euraxess, Bilateralne stipendije i CEEPUS)

Zagreb

Institut za razvoj obrazovanja

Sajam stipendija (Agencija će predstaviti Prog- 17. listopada 2013.
ram za cjeloživotno učenje, Euraxess, Bilateralne stipendije i CEEPUS)

Rijeka

Program za cjeloživotno učenje Tematski sastanak „Unapređivanje održivosti
18. listopada 2013.
– Comenius i Leonardo da Vinci projekata kroz suradnju s lokalnom zajednicom i
svijetom rada“

Zagreb

Mladi na djelu

Trening (međunarodni) BTM (Bi-Tri-Multi)

mjesto održavanja odredit će se naknadno

eTwinning

Kontakt seminar Cross curricular projects & web 24. – 26. listopada
2.0 tools
2013.

Dubrovnik

Program za cjeloživotno učenje
– Comenius, Grundtvig, Erasmus, Leonardo da Vinci

Predstavljanje novog programa – Erasmus plus početak studenoga
2013.

Zagreb

Mladi na djelu i Eurodesk

Predstavljanje novog programa – Erasmus plus početak studenoga
2013.

Zagreb

eTwinning

Konferencija

23. - 27. listopada
2013.

15. studenoga 2013. Zagreb

16

