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Čez mejo po idejo 

Z željo, da  bi zaposleni pridobivali nova znanja, krepili svoje veščine in sledili sodobnim trendom 

vseživljenjskega izobraževanja odraslih, se je Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož s projektom učne 

mobilnosti osebja za izobraževanje odraslih uspešno prijavila na razpis Erasmus+, ključni ukrep 

KA104. Projekt smo poimenovali Čez mejo po idejo. V projektu smo izvedli  4 mobilnosti s po dvema 

zaposlenima, ki sta se udeležila strukturiranega tečaja v tujini (v izvedbi partnerske organizacije 

ShipCon) ter obiskala knjižnico v kraju izobraževanja. Projekt je potekal od 1. junija 2018 do 31. 

marca 2020. 

Zakaj čez mejo? 

Morda bi izobraževanja na izbrane teme našli tudi doma, a smo se zavestno odločili za tujino. 

Zaposleni naše knjižnice nimajo toliko priložnosti za izobraževanja v mednarodnem okolju, poslanstvo 

in poklic pa od knjižničarja zahteva, da presega lokalno, da nenehoma sledi novostim in razvoju, da 

razume duh časa, da je venomer ustvarjalen, inovativen in iznajdljiv. Priložnost udeležiti se 

izobraževanja v Barceloni, Palermu, Limassolu in Pragi je bil pravi poligon za učinkovito učenje 

prilagajanja in obvladovanja sprememb, za krepitev zavesti evropskega državljanstva, za živ stik z 

evropskim načinom življenja, razmišljanja in delovanja ter za pristno medkulturno in mednarodno 

učenje. Ta mednarodna dimenzija projekta je dodatno razširila obzorja udeleženih v projektu ter 

pozitivno vplivala na strokovni razvoj. Udeleženci so si namreč sami organizirali potovanje v kraj 

izobraževanja, aktivno sodelovali v vseh fazah projekta kot tudi v procesu izobraževanja, obiskali 

knjižnice, navezali  stike z udeleženci iz drugih držav ter z njimi izmenjali za delo koristne informacije 

in znanja.  

Po kakšno idejo? 

Glede na potrebe zaposlenih smo izbrali tečaje o čustveni inteligenci, obvladovanju stresa in 

preprečevanju izgorevanja, upravljanju projektov in projektnem menedžmentu ter tečaj 

usposabljanja izvajalcev izobraževanja odraslih. Zaposleni so se udeležili strukturiranih tečajev, na 

katerih so pridobili nova znanja in izkušnje, ki so okrepila njihove poklicne, jezikovne, organizacijske 

in osebne kompetence. Glede na vsebino in cilje izobraževanj so izboljšali ali pridobili znanja, da bodo 

lahko učinkoviteje komunicirali z učečimi se odraslimi, bolje podprli učni proces, postali boljši 

voditelji, izboljšali razumevanje potreb odraslih v fazah izobraževanja in izboljšali metode za 

učinkovito delo z odraslimi, za obvladovanje stresa ter upravljanje s projekti. Vsekakor  so pomembne 

tudi izkušnje spoznavanja novega kulturnega okolja, navezovanja mednarodnih stikov ter ohranjanja 

evropske zavesti v globaliziranem svetu.  

Zaposleni so se  z izobraževanja v tujini vrnili dodatno usposobljeni in motivirani za delovne izzive 

znotraj kolektiva, pri delu z odraslimi uporabniki, projektnem delu, razvoju izobraževalnih  

programov.  Po izmenjavi izkušenj z drugimi udeleženci ter po obisku različnih knjižnic, so udeleženi v 

projektu dobili nove, sveže ideje, generirali nove ideje in metode dela ter obogatili nabor dejavnosti 

za odrasle. 



Knjižnica v Barceloni: 

 

 

 

 

 



Knjižnica na prostem v Palermu: 

 

Knjižnica v Palermu: 

 

 

 

 

 

 

 



Knjižnica v Limassolu: 

 

      



 

Knjižnica v Pragi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utrinki z izobraževanj: 

 

 



 

 

 

 

 


