
Intercultural Competences for You (ICU) 
 
Osnovni podatki o projektu:  
 

- Trajanje projekta: 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 
- Vir financiranja: ERASMUS+ KA2  
- Partnerji v projektu:  

o Lippe-Berufskolleg des Kreises Soest in Lippstadt, Otto-Hahn-Str. 25, 59557 
Lippstadt, Nemčija (http://lippe-berufskolleg.de) – vodilni partner 

o Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, Slovenija (http://www.sckr.si/) 
o International Business College, Birkemosevej 1, 6000 Kolding, Danska 

(www.ibc.dk) 
o ISTITUTO FANTONI-CLUSONE, VIA G. BARBARIGO 27, 24023 Clusone, Italija 

(www.istitutofantoni.gov.it) 
o IES Leonardo da Vinci, General Romero Basart, 90, 28044 Madrid, Španija 

(www.iesleonardo.info) 

Kratka vsebina projekta: 
 
Globalizacija in gospodarska kriza sta na življenje mladih v EU po letu 2007 močno vplivali. 
Evropa se spreminja. Posledica vse večje migracije je multikulturno okolje. V spreminjajočem 
okolju je vseživljenjsko učenje čedalje bolj pomembno, predvsem razvoj medkulturnih 
spretnosti in znanj. V projektu bodo dijaki nadgradili prav to področje spretnosti in znanj. 
Spoznavali in uporabljali bodo orodja, s katerimi bodo bolj pripravljeni na mednarodno okolje, 
tako v vsakdanjem življenju kot tudi na delovnem mestu. Cilj projekta je naučiti dijake kako 
nadgrajevati medkulturne kompetence skozi vse življenje.  
V času projekta bodo imeli sodelujoči v projektu možnost:  

- neposreden stik z mednarodnim okoljem v času izmenjav 
- ogled primerov dobrih praks dela v šolah drugih držav EU 
- širjenje mednarodne socialne mreže 
- razvijanje zmožnosti skupinskega dela 
- izboljšanje znanja tujega jezika 

Pomemben del projekta je tudi razširjanje rezultatov projekta na šoli in v lokalnem okolju.  

Na začetku projekta bo na vsaki partnerski šoli izveden natečaj za izbor najboljših logotipov 
projekta. Avtorji petih najboljših logotipov naše šole bodo sodelovali v izboru za logotip 
projekta. Vseh pet avtorjev  bo dobilo tudi nagrado. Ko bo logotip izbran, bo sledil test 
medkulturne spretnosti dijakov. Na podlagi rezultatov, bo vsaka partnerska šola izbrala 
področje, ki ga bo razvijala. Vsaka partnerska šola bo razvila modul usposabljanja, specifičen 
za svoje dijake. V času izmenjav bodo gostiteljske šole izpeljale na ta način pripravljene 
module. Dijaki bodo skupaj razvijali Wiki, ki bo vsakomur dostopen kot spletno orodje. 
Spoznali pa se bodo tudi z e-Twinning platformo. 

Plan mobilnosti v šolskem letu 2018/19 in 2019/20 
 
V času projekta bodo dijaki ŠC Kranj udeleženci naslednjih mednarodnih srečanj: 

http://lippe-berufskolleg.de/
http://www.sckr.si/
http://www.ibc.dk/
http://www.istitutofantoni.gov.it/
http://www.iesleonardo.info/


- Dijaki ŠC Kranj gostijo dijake Lippe-Berufskolleg des Kreises Soest iz Lippstadta 
(Nemčija), datum: 18. 3. 2019 – 22. 3. 2019, čas mobilnosti: 5 dni, število dijakov: 6, 
število učiteljev: 2 

- Dijaki ŠC Kranj gostujejo pri dijakih Lippe-Berufskolleg des Kreises Soest iz Lippstadta 
(Nemčija), datum: 13. 5. 2019 – 17. 5. 2019, čas mobilnosti: 5 dni, število dijakov: 16, 
število učiteljev: 2 

- Dijaki ŠC Kranj in dijaki Lippe-Berufskolleg des Kreises Soest iz Lippstadta (Nemčija) 
gostujejo pri dijakih IES LEONARDO DA VINCI (Španija), datum: april 2020, čas 
mobilnosti: 5 dni, število dijakov: 14, število učiteljev: 2 

- Dijaki ŠC Kranj gostijo dijake IES LEONARDO DA VINCI (Španija), marec 2020, čas 
mobilnosti: 5 dni, število dijakov: 14, število učiteljev: 2 

- ŠC Kranj gosti izobraževanje učiteljev, oktober 2019, čas mobilnosti: 5 dni, število 
učiteljev: 8 

- Lippe-Berufskolleg des Kreises Soest iz Lippstadta (Nemčija) gosti usposabljanje 
učiteljev, 8. 10. 2018 – 12. 10. 2018, čas mobilnosti: 5 dni, število učiteljev: 2 

 
Projektni tim ICU 
Koordinator projekta: Sanela Hajdarovič 
Sodelujoči na projektu: Lidija Hren in Darja Fuchs 
 
Vse dodatne informacije dobite pri članih projektnega tima. 
 

Pripravili: Sanela Hajdarovič in Aleksandra Frelih (MIC) 
 


