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Kljucni izsledki evalvacije:

KAJ JE POKAZALA

PROGRAMA ERASMUS+:
MLADI V AKCIJI?

•

krajši projekti so bolj uspešni pri vključevanju mladih z manj
priložnostmi;

•

daljši projekti imajo močnejši učni učinek na udeležence, pošiljajoče in gostiteljske organizacije in lokalne skupnosti;

•

mednarodna dimenzija, krepitev kapacitet mladinskega sektorja in
spodbujanje mladih za aktivno udeležbo v družbi so najbolj udejanjeni cilji programa;

•

program je imel vidne posledice na razvoj nacionalnih politik;

•

MOVIT je viden kot ključni postavljalec agende za sektor in branik
profesionalizacije sektorja;

•

ukrepi KU1 so namenjeni posameznikom, učinkoviti in zagotavljajo
robusten obseg vključenih mladih, EVS z najbolj močnimi učinki; po
drugi strani, sta ukrepa KU2 in predvsem KU3 precej bolj daljnosežna za sektor, ne kažeta pa še tako vidnih rezultatov.
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Projekti so na organizacije
najbolj vplivali z:
• več stiki/partnerstvi z
drugimi državami: 87,7 %
• izboljšanjem kompetenc
za izvajanje neformalnega
izobraževanja: 85,9 %
• večji prenos znanja in
uporabe dobrih praks
znotraj organizacije: 85,9 %

Lokalne skupnosti so …
• dobro sprejele projekt:
88,3 %
• dobro sprejele
medkulturno dimenzijo
projekta: 86,5 %
• bile aktivno vključene v
projekt: 86,5 %

Erasmus +: Mladi v akciji je pri privabljanju in doseganju skupin mladih z
manj priložnostmi:
11 %

2%

14 %

zelo uspešen
8%

uspešen
niti uspešen niti neuspešen

29 %

neuspešen
zelo neuspešen

Število projektov, ki vključujejo
mlade z manj priložnostmi
se je v obdobju 2014-2016
povečalo za 150 % v primerjavi
z obdobjem 2010-2013.

ne vem, ne morem oceniti
36 %

Erasmus+ Mladi v akciji naslavlja potrebe ali težave mladine v Sloveniji:

150 %

8%

1% 6%
13 %

Število mladih udeležencev
z manj priložnostmi se je v
obdobju 2014-2016 povečalo
za 55 % v primerjavi z
obdobjem 2010-2013.
55 %

21 %

v zelo veliki meri
v veliki meri
niti v veliki niti v majhni meri
v majhni meri
v zelo majhni meri
ne vem, ne morem oceniti

51 %

... se največ naučili o:
•
•

... spremenili svoj odnos,
tako da:

kulturni raznolikosti: 68 %
mladini in mladinskem delu:
63,4 %
neformalnem izobraževanju/
učenji, priložnostnem učenju:
56,9 %
osebnem razvoju: 52 %

•

•

•
•

•

bolj spoštujejo kulturno
raznolikost: 57,2 %,
imajo večjo željo po
prispevku k razvoju
mladinske politike: 42,7 %
se bolj počutijo kot Evropejci:
41,3 %

... izboljšali sposobnosti:
•
•

•
•

... potrdili, da v prihodnje

... in še

•

•

•

•

nameravajo z mrežami, ki so
jih vzpostavili preko projekta,
ohraniti stike: 91,1 %
nameravajo ostati v stiku z
ljudmi iz tujih držav, ki so jih
spoznali na projektu: 89,9 %
se bodo lažje gibali v drugih
državah (potovanje, študij,
delo, praksa, služba: 80,5 %

... in da nameravajo zaradi
projekta
•
•

•
•

sporazumevanja z ljudmi, ki
govorijo drug jezik: 93,5 %
imeti dobre odnose z ljudmi
z drugačnim kulturnim
ozadjem: 93,5 %
sodelovanja v skupini: 92,5 %
učenja na bolj zabaven način
(91,8 %)

izboljšati znanje tujih jezikov:
91,5 %
izkoristiti neformalno
izobraževanje in učne
priložnosti: 89 %
se nadalje izobraževati in
usposabljati: 86,8 %
razvijati želene kompetence:
85,1 %

•

•
•

se bolje soočajo z novimi
situacijami: 83,8 %
se znajo bolje povezati z
ljudmi, ki so drugačni od njih:
83,1 %
so bolj samozavestni 83,0 %
so se naučili več o sebi: 81 %
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