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Kakovost v mobilnosti v programu: »Vseživljenjsko u�enje« 

 
 
Mednarodna mobilnost kot orodje za doseganje ciljev Lizbonske strategije ima v 
evropskem in nacionalnem prostoru vedno pomembnejše mesto. Pri tem pa ne gre le 
za pove�anje števila mobilnosti, temve� se vse bolj poudarja kakovost v mobilnosti, 
predvsem za doseganje ve�jih u�inkov tako na posameznika, organizacijo, kot tudi 
na ožje in širše okolje. Program Evropske skupnosti Vseživljenjsko u�enje tako 
najve�ji del svojih aktivnosti in s tem tudi finan�ne podpore namenja prav mednarodni 
mobilnosti, cilj vseh sodelujo�ih držav pa je izboljšati kakovost in u�inke mobilnosti. V 
podporo tem procesom bo odprta široka diskusija na junijski konferenci na temo 
»Kakovost v mobilnosti programa Vseživljenjsko u�enje«.   

Cilj konference, ki jo bodo skupaj pripravili Center RS za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Ministrstvo RS za šolstvo in 
šport in Evropska komisija, je oblikovanje stališ� za izboljšanje in dvig kakovosti v 
mobilnosti ter izmenjava stališ� o spremljanju kakovosti v mednarodni mobilnosti tako 
z vidika evropske in nacionalne politike, kot organizacije, ki se s svojimi posamezniki 
mobilnosti loteva z vidika posameznika, ki se v takšno ali druga�no mednarodno 
mobilnost vklju�i.   

Konferenco bosta z uvodnima nagovoroma otvorila minister za šolstvo in šport, dr. 
Milan Zver, in evropski komisar za izobraževanje in kulturo, Jan Figel, ki bosta 
najboljšim dosedanjim projektom podelila tudi evropske nagrade za kakovost v 
mobilnosti. Udeleženci iz štiriintridesetih držav, tako predstavniki ministrstev v odboru 
programa Vseživljenjsko u�enje, direktorji nacionalnih agencij in njihovi sodelavci, 
strokovnjaki s podro�ja mobilnosti, predstavniki institucij v mednarodnih projektih in 
posamezniki, ki so izkusili mobilnost, bodo v nadaljevanju konference skušali 
odgovoriti na klju�na vprašanja, kot so: ali je vse ve�je število udeleženih tudi 
zagotovilo za izboljšanje u�inkovitosti programa, kaj pomeni kakovost v mednarodni 
mobilnosti in kako jo izboljšati?  

Razpravo o preteklosti in prihodnosti programa Vseživljenjsko u�enje ter o kakovosti 
njegovega izvajanja bodo z uradnimi sestanki dan pred konferenco oplemenitili na 
najvišji ravni direktorji nacionalnih agencij za program VŽU ter odbor programa VŽU. 
Prvi� od nastanka obeh teles se bodo na skupnem sestanku sre�ali predstavniki 
odbora VŽU in direktorji nacionalnih agencij z namenom skupnega sodelovanja dveh 
podro�ij politi�nega odlo�anja in izvajanja.  

 


