
 

Javni poziv za zbiranje primerov dobrih praks SpLenDed  

Pogosto zastavljena vprašanja 

 

 

ZAKAJ ZBIRAMO PRIMERE DOBRE PRAKSE? 

Projekt SpLenDED, ki ga sofinancira program Erasmus+, objavlja javni poziv k 

oddaji primerov dobrih praks, zgodb o uspehu in pridobljenih spoznanjih o 

inkluzivni in učinkoviti ponudbi izobraževalcev odraslih za udeležence s 

SUT. 

Z javnim pozivom želimo opozoriti na primere dobre prakse, vključno s 

tistimi, ki so primerne za posnemanje ali izboljšanje v Evropskem 

prostoru. Oddane prakse nam lahko osvetlijo, kako se lotimo preprek in ovir ter 

kaj moramo storiti, da pospešimo napredek pri doseganju inkluzivne in učinkovite 

ponudbe za odrasle udeležence s SUT. 

Partnerji projekta bodo medtem v januarju in februarju 2022 izvedli teoretično 

raziskavo in z njo zbrali primere dobre prakse, ki ustrezajo kriterijem ustreznosti, 

vpliva, prenosljivosti in povezanosti z Ocenjevalnikom SpLenDEd. 

KDO LAHKO PRISPEVA PRIMERE? 

Primere dobre prakse lahko prispevajo vsi ponudniki izobraževanja odraslih iz 

javnega ali  zasebnega sektorja, prostovoljci, predstavniki nevladnih organizacij in 

strokovnjaki iz vseh ustreznih sektorjev (izobraževanje, zdravje) iz EU. 

KAJ LAHKO PRISPEVATE? 

Prispevate lahko enega ali več primerov dobre prakse kot so učna gradiva, 

ocenjevalne metode, podporno okolje IKT, izkušnje EU projektov… Vsi naj bodo 

neposredno povezani  z učinkovito in inkluzivno izobraževalno ponudbo za odrasle 

udeležence s SUT. 

Vaš prispevki naj bodo navdihujoči, prikažejo pridobljene izkušnje in vsebujejo 

zgodbe o uspehu. Navezujejo se naj na izvedbo učinkovitih in inkluzivnih 

izobraževalnih programov za udeležence s SUT na nacionalnem in lokalnem nivoju. 

 



 

 

 

 

 

 

KAKO ODDATE PRIMER DOBRE PRAKSE? 

Primer dobre prakse lahko oddate IZKLJUČNO s spletnim obrazcem, ki je na voljo 

na tej povezavi: https://forms.gle/WQKG1QcKfgT9QECC8.     

Spletni obrazec bo aktiven od konca januarja do 28. februarja 2022.  

Priporočamo vam, da si odgovore pripravite pred začetkom izpolnjevanja. O 

morebitnem podaljšanju roka boste obveščeni na spletni strani projekta SpLenDEd 

in Facebook profilu SpLenDEd.  

LAHKO SHRANIM NEDOKONČAN PRISPEVEK IN NADALJUJEM KASNEJE? 

Obstaja možnost, da se nedokončani prispevki ne bodo shranili. Da se izognete 

izgubi informacij, vam toplo priporočamo, da prispevke pripravite vnaprej in jih 

shranite v ločen obrazec, preden začnete izpolnjevati spletni obrazec. Upoštevali 

bomo samo primere, posredovane s spletnim obrazcem. 

LAHKO ODDAM VEČ PRIMEROV DOBRE PRAKSE? 

Oddate lahko več primerov dobre prakse, vendar morajo vsi vsebovati zahtevane 

informacije. 

KATERE INFORMACIJE MORA VSEBOVATI PRIMER DOBRE PRAKSE?  

Primer dobre prakse mora vsebovati naslov dobre prakse, geografsko območje, 

uvod, ključne deležnike, rezultate in učinke, ponovljivost pobude, zaključek, 

kontaktne podatke in druge vire informacij. Pri oddaji vas bomo prav tako 

povprašali, ali je COVID-19 vplival na izvajanje. 

JE OBRAZEC NA VOLJO ŠE V KATEREM DRUGEM JEZIKU RAZEN ANGLEŠINE? V 

KATERIH JEZIKIH LAHKO ODDAM PRISPEVEK?  

Spletni obrazec je na voljo samo v angleščini in tudi prispevek lahko oddate 

izključno v angleškem jeziku.  

https://forms.gle/WQKG1QcKfgT9QECC8

