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Načrtovanje, spremljanje in beleženje učnih rezultatov je tema, ki ji kot nacionalna agencija 
namenjamo posebno pozornost. Da bi bolje razumeli potrebe organizacij in poiskali primere 
dobrih praks v zvezi s procesom spremljanja in beleženja učnih rezultatov in uporabo Youthpassa, 
smo v letu 2019 med našimi upravičenci izvedli anketo. Rezultati ankete so pokazali, da veliko 
organizacij že sistematično spremlja in beleži rezultate učenja, statistike izdanih Youthpassov 
pa kažejo, da predvsem v Ključnem ukrepu 1 programa Erasmus+: Mladi v akciji upravičenci 
pogosto izdajajo potrdila Youthpass. Kljub temu pa na nacionalni agenciji v projektih zaznavamo 
potrebo po dvigu kakovosti spremljanja učnega procesa in beleženja učnih rezultatov, saj zgolj 
izdaja Youthpassa še ne pomeni tudi kvalitetno izpeljanega celotnega procesa. 

Pomemben del učnega procesa je ozaveščanje, česa se je posameznik naučil, kakšne občutke 
in vprašanja mu nove situacije vzbujajo ter kako se povezujejo z vsem, kar že ve ali pozna. Pri 
tem mu je lahko v pomoč vrstnik, mentor ali sodelavec, pomemben del pri ozaveščanju in načr-
tovanju nadaljnjega učenja pa igra tudi beleženje učnih rezultatov, ki lahko obenem predstavlja 
prvi korak na poti k njihovemu priznavanju. Da bi prijaviteljem in upravičencem programov 
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota ponudili čim bolj uporabne materiale, 
ki bi jih podprli pri njihovem delu, pripravljamo različna gradiva in aktivnosti, med katerimi sta 
tudi pričujoči priročnik Učenje+ in spremljajoča delavnica, ki jo izvajamo na nacionalni agenciji, 
s pomočjo priročnika pa jo lahko izvedete tudi sami v vaši organizaciji ali skupini.

S priročnikom vas želimo spodbuditi k razmisleku o učnem procesu in učnih rezultatih v vaših 
mednarodnih projektih, saj je ta komponenta ena od ključnih v obeh programih EU, ki jih up-
ravljamo na Movitu. Spodbuditi pa vas želimo, da o učenju razmišljate kot o sestavnem delu 
mobilnosti, tako mobilnosti mladih kot mobilnosti osebja. Ravno pri slednjih je izjemno pomembno 
razvijati prakse ozaveščanja učenja in refleksije, saj so to tiste osebe, ki delajo z mladimi in nanje 
prenašajo svoje prakse, izkušnje in prepričanja.

Upamo, da boste v priročniku našli nove ideje in navdih za uspešno izvedbo vaših projektov.

Ekipa Movita
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MLADINSKO 
DELO

NEFORMALNO 
UČENJE

Mladinsko 
delo, pri 
katerem se 
spodbuja 
učenje

UVOD
Pred vami je priročnik, ki vam 
lahko pomaga pri spremljanju 
in beleženju učnega procesa, 
predvsem v okviru programov 
Erasmus+: Mladi v akciji in 
Evropska solidarnostna enota. 
Priročnik je namenjen pred-
vsem prijaviteljem projektov v 
okviru teh programov ter tistim, 
ki v okviru projektov skrbijo za 
spremljanje in beleženje učne-
ga procesa, od mentorjev pro-
stovoljcem do organizatorjev 
mladinskih izmenjav.

Avtorja v tem priročniku naslavljava predvsem proces spremljanja in beleženja 
učnega procesa z nekaj malega teoretičnega ozadja, predvsem pa z nasveti, 
orodji in metodami, za katere upava, da vam bodo pomagali pri spodbujanju 
ozaveščanja učenja v okviru vaših projektov. Med vsebine sva dodala tudi ne-
kaj krajših teoretičnih poudarkov o samem učnem procesu, ki sva jih poskuša-
la omejiti na najbolj uporabne za vaše projekte. Po pregledu in nasvetih, kako 
teoretična izhodišča prenesti v posamezne akcije programov Erasmus+: Mladi 
v akciji in Evropska solidarnostna enota, se posvetiva tudi orodju Youthpass, 
ki ga je za spremljanje in beleženje učnega procesa v teh programih razvila 
Evropska komisija, skupaj s povzetkom osmih ključnih kompetenc za vseži-
vljenjsko učenje. 

Na koncu sva pripravila še nekaj elementov v podporo procesu spremljanja in 
beleženja učnega procesa, začenši s predstavitvijo nekaterih metod, ki jih lahko 
uporabite za spremljanje in beleženje učnega procesa, skupaj s povezavami in 
nasveti o tem, kje jih lahko najdete še precej več. Opisana je tudi delavnica, ki jo 
lahko izvedete v okviru vaše organizacije z namenom spodbujanja spremljanja in 
beleženja učnega procesa, pripravila pa sva tudi slovarček z najpomembnejšimi 
izrazi, ki jih srečujemo v okviru tega procesa.

Vsako poglavje ima na koncu tudi kratko spodbudo k refleksiji – kaj izmed 
navedenega že uporabljate, zakaj uporabljati določena orodja in metode ter 
kakšen je vaš odnos do poudarkov poglavja.

Upava, da vam bo priročnik koristil pri načrtovanju učnega procesa v vaših 
projektih, in vam želiva uspešno delo. 

Avtorja

01 02SPREMLJANJE IN BELEŽENJE 
UČNEGA PROCESA
2.1  Kaj je spremljanje in beleženje 
učnega procesa?
Spremljanje in beleženje učnega procesa je proces, ki 
nam pomaga ozavestiti učenje – torej narediti učenje 
vidno in jasno. Spremljanje in beleženje učnega proce-
sa spodbuja učni proces, v katerem je v središču učeča 
se oseba, ter pomaga učečim se osebam reflektirati in 
ubesediti oziroma izraziti, kaj so se naučili. 

Povedano bolj preprosto, v okviru pojmov spremljanje 
in beleženje učnega procesa lahko razumemo vse de-
javnosti, ki jih učeča se oseba in osebe, ki jo pri tem 
podpirajo, izvajajo z namenom, da opišejo in ubesedijo, 
kaj se bo, se oziroma se je učeča se oseba naučila v do-
ločenem učnem procesu. To vključuje tako načrtovanje 
učenja (denimo postavljanje učnih ciljev in načrtovanje 
učnega procesa) kot refleksijo naučenega, vrednotenje 
učnega procesa in naučenega (samoocenjevanje in 
samoevalvacija učenja, zbiranje dokazov o učenju) ipd.

2.2  Zakaj bi to počeli?
Verjetno ne bi našli veliko ljudi, ki bi trdili, da se v okviru 
mladinskega dela ne odvija tudi učenje. Vsekakor to ni 
edini namen mladinskega dela – aktivna participacija 
mladih in razvijanje oziroma grajenje osebnosti sta ena-
ko ali celo bolj pomembna namena mladinskega dela.
Po drugi strani pa ne moremo trditi, da mora imeti mla-
dinsko delo vedno načrtovano komponento učenja 
– medtem ko se priložnostno učenje odvija vedno in 
povsod, pa neformalno izobraževanje (torej načrtovan 
proces) ni vedno del mladinskega dela. Desna slika to 
dobro ponazori:

Vir: Taylor idr., 2012, str. 12.
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izhodišče 
(Kje se nahaja?) 

učni proces 
(Kaj storiti, da 
bo tja prišla?) 

učni cilji
(Kam gre?)

Ne glede na to pa je učenje (v procesu neformalne-
ga izobraževanja ali priložnostnega učenja) nekaj, kar 
moramo spodbujati tudi v okviru mladinskega dela. V 
priročniku Youthpass Unfolded1 sta našteta dva glavna 
razloga, zakaj spremljati in beležiti učenje:

Našteti bi bilo mogoče še kar nekaj drugih razlogov, 
a dodajmo samo še enega, ki bi nam lahko poma-
gal vsem: z večjo vidnostjo učnih dosežkov in učnih 
učinkov mladih bodo tudi organizacije v mladinskem 
sektorju odločevalcem lažje predstavile svoje delo in 
prispevek k družbi, kar bo na daljši rok vplivalo tudi na 
prepoznavnost (in več podpore) za mladinsko delo in 
neformalno učenje.

2.3  Kdo naj to počne?
V formalnem izobraževalnem sistemu je odgovor na 
to vprašanje enostaven – za spremljanje in beleženje 
učnega procesa je odgovoren izobraževalni sistem (v 
prvi vrsti učitelji in učiteljice oziroma profesorji in pro-
fesorice), saj je že na ravni sistema predpisano, kaj naj 
posamezniki na določeni stopnji znajo oziroma katere 
kompetence pridobijo (ali naj bi pridobili), vzpostavljeni 
pa so tudi sistemi spremljanja in nadzorovanja učnega 
procesa in dosežkov (kot npr. nacionalno preverjanje 

1 Kloosterman idr., 2012, str. 31.

znanja, matura, diplomska naloga). Na koncu posame-
zne izobraževalne stopnje (pa tudi že med njimi) posa-
mezniki dobijo uradno listino, na kateri je navedeno, 
kako uspešni so bili pri tem. Oziroma če poenostavimo: 
na koncu učnega procesa dobimo ocene, ki nam bolj 
ali manj natančno povedo, ali smo se določene snovi 
naučili.
V mladinskem delu in neformalnem izobraževanju je to 
precej manj opredeljeno in prepuščeno posameznikom 
in organizacijam. Orodja za spremljanje in beleženje 
učnega procesa v mladinskem delu se večinoma osre-
dotočajo na to, da učne dosežke opisujejo mladi sami, 
pri čemer jih seveda lahko podpirajo mentorji (mladinski 
delavci, voditelji ipd.). Sicer so tudi v mladinskem delu 
in neformalnem izobraževanju precej razširjeni različni 
certifikati, s katerimi udeleženci različnih izobraževalnih 
procesov lahko dokazujejo, da so imeli določeno učno 
izkušnjo in so pridobili določene kompetence, a je to 
še vedno v polju neformalnega.

Mlada oseba je sicer tista, ki lahko najbolje identifici-
ra, kaj se je naučila. Seveda pa to ne pomeni, da pri 
tem ne potrebuje spodbude in podpore, zaradi česar 
imajo mentorji (pa tudi vrstniške skupine in drugi) pri 
tem zelo pomembno vlogo. Mentorji (koordinatorji 
aktivnosti, mentorji, trenerji ipd.) so tisti, ki morajo 
mladi osebi nuditi podporo pri načrtovanju učnega 
procesa, pri samem učnem procesu ter pri spremljanju 
in beleženju učnega procesa. V veliko primerih mladi 
osebi pomagajo tudi pri ozaveščanju samega učenja in 
učnega procesa, saj so v neformalnem izobraževanju 
aktivnosti v večji meri načrtovane tako, da se ločijo od 
formalnega izobraževanja tudi v tem, da mladi osebi 
nudijo učno izkušnjo brez tega, da bi se zavedala, da 
se uči. Taka podpora je še posebej pomembna pri tis-
tih mladih, ki (še) nimajo razvite kompetence učenja 
učenja in ki zato potrebujejo več podpore in strukture 
pri učnem procesu.

2.4  Koraki spremljanja in 
beleženja učnega procesa
Za načrtovanje učenja ter kot vodila za 
proces spremljanja in beleženja učnega 
procesa so nam lahko v pomoč naslednja 
vprašanja:
1. Kje se učeča se oseba nahaja: kaj že 

zna, pozna, je sposobna narediti? 

2. Kam gre: kaj si sama želi, da bi se nau-
čila in kaj si mi želimo, da bi se naučila? 

3. Kaj storiti, da bo tja prišla: kako bomo 
oblikovali učni proces oziroma katere 
možnosti bo učeča se oseba imela, da 
se premakne od tam, kjer se nahaja, 
do tam, kamor bi si želela?

Zato je pomembno, da premislimo:

Kaj želimo, da se naši udeleženci naučijo?
• Ocenimo, katere kompetence in na kateri ravni 

udeleženci že imajo.

• Načrtujemo učne cilje naše aktivnosti.

Kako bomo ugotovili, kaj so se udeleženci naučili?
• Izberemo načine in dejavnosti, kako bomo prever-

jali doseganje učnih ciljev:
1. med procesom,
2. ob koncu izobraževalnega procesa,
3. po koncu izobraževalnega procesa.

Kako bomo udeležence podprli pri njihovem učenju?
• Načrtujemo načine podpore učečim se osebam 

pri učenju:
1. kako bomo poskrbeli, da bodo udeleženci 

dobili povratne informacije o svojem učnem 
procesu, in 

2. kakšne priložnosti bodo imeli, da bodo sami 
vrednotili svoj učni proces in naučeno.

Pri tem je zelo pomembno, da v proces vključujemo 
mlade. Ker lahko sami najbolje vedo, kaj so se naučili, 
morajo biti tudi najbolj odgovorni za svoje učenje. In 
to lahko dosežemo samo s tem, da so vključeni v vse 
faze spremljanja in beleženja učnega procesa.

Mladi lažje 
ozavestijo svoje 
učenje, kar jim 
pomaga pri 
načrtovanju 
svojega 
nadaljnjega 
učenja.

Udeleženci 
aktivnosti svoje 
učne dosežke lažje 
predstavijo drugim, 
denimo vrstnikom, 
delodajalcem, 
učiteljem, 
izobraževalnim 
ustanovam ipd.
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SE STRINJAM
SE NE 

STRINJAM
NE VEM

Spremljanje in beleženje učnega procesa mlade 
spodbuja k učenju.

Spremljanje in beleženje učnega procesa pozitivno 
vpliva na kakovost učenja.

Ko mladi razumejo, kaj in zakaj se učijo ter kaj se 
pričakuje od njih, se učijo bolje.

Pri organizaciji dogodka z mladimi pomislim tudi na 
to, kaj se bodo pri tem naučili.

Orodja za spremljanje in beleženje učnega procesa je 
treba uporabljati pri vsakem projektu.

Mladi so partnerji v izobraževalnem procesu.

2.5  Mini refleksija o spremljanju 
in beleženju učnega procesa 

Kaj menite o naslednjih trditvah?

Nato pa premislite še o naslednjih vprašanjih (svetujemo, da si poudarke tudi zapišete):

Na kakšen način mlade podpiram pri njihovem učenju?

Na kakšen način mlade podpiram pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju njihovega učenja?

Katera orodja za spremljanje in beleženje učnega procesa najraje uporabljam?
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NEKAJ MALEGA 
O UČENJU 03
»Učenje je naravna potreba, ki nam pomaga živeti. Pomeni prejemanje in ob-
delavo informacij, ki jih pozneje uporabimo pri svojem vedenju, čustvovanju, 
odločanju ipd. V svoji najbolj pristni izrazni obliki je povezano z veseljem, 
navdušenjem, zabavo, radovednostjo, igrivostjo in družabnostjo.«2

Če gre pri učenju za veselje, navdušenje, zabavo in druge navdihujoče opise 
procesa (osebnega) razvoja, kako lahko to podpremo kot fasilitatorji učenja 
v projektih?

3.1  Kako ustvariti dobre pogoje za učenje?
Pri načrtovanju dobrih pogojev za učenje se lahko opremo na izkušnje iz for-
malnega učnega sistema, konkretno na formativno spremljanje. Formativno 
spremljanje je proces sprotnega preverjanja naučenega, ki poteka na vseh 
stopnjah učnega procesa med potekom usvajanja nove učne vsebine. Pri 
tem učenec pozna učne cilje, sledi zbiranju informacij o njegovem znanju, 
pregledu trenutnih dosežkov in načrtu aktivnosti za doseganje učnih ciljev.3 
Formativno spremljanje lahko opišemo tudi kot most med učenjem in pou-
čevanjem, pri čemer je pomembnih naslednjih pet strategij4:

1. razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanje namenov 
učenja in kriterijev za uspeh,

2. priprava dejavnosti, s katerimi je možno pridobiti dokaze o učenju,

3. zagotavljanje povratnih informacij (tudi od udeležencev organizatorju 
učnega procesa), ki udeležence premikajo naprej,

4. aktiviranje udeležencev, da postanejo drug drugemu vir učenja in 
poučevanja,

5. aktiviranje udeležencev za samoobvladanje njihovega učenja.

2 Cepin idr., 2014, str. 70.

3 Marentič Požarnik, 2000, str. 262–263.

4 Wiliam, 2013, v Holcar Brunauer, 2019, str. 9–10.

• Kako bi lahko opisane 
strategije prenesli 
v svojo prakso 
oziroma na področje 
neformalnega učenja? 

• Na kakšen način že 
sedaj zagotavljate 
priložnosti za učenje 
mladih, če pogledate 
vsako od teh točk? 

• Kje potrebujete 
dodatno podporo? 
Kakšno podporo (ljudi, 
znanje, razumevanje 
itd.)?

VPRAŠANJA 
ZA RAZMISLEK
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Kateri so temeljni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da 
bo učni proces v projektih potekal čimbolj nemoteno?

Raziskovalca Rita in Kenneth Dunn5 sta odkrila, da na 
posameznikov učni proces vpliva naslednjih pet kate-
gorij dejavnikov:

S tem v mislih lahko oblikujemo različne kombinacije, 
ki lahko mlade podpirajo pri njihovem učenju, in tako 
omogočimo okolje, ki je dovolj varno, da podpira njihov 
učni proces. 

Pri razmišljanju o dobrih pogojih za učenje nas lahko 
podpre tudi razumevanje potreb udeležencev. Pri tem 
si lahko pomagamo s hierarhijo potreb po Maslowu. 
Abraham Maslow je potrebe razdelil na osnovne ozi-
roma nižje, ki so potrebne za preživetje, in višje, ki so 
potrebne za osebnostno rast6.

5 Dunn in Dunn, 1994, v Boyle in Dunn, 1998, str. 224–225.

6 Maslow, 1970, str. 35–51.

Potrebe si sledijo od najnižje do najvišje v naslednjem 
vrstnem redu:
• fiziološke potrebe (hrana, voda, zrak, počitek, gi-

banje, ustrezna temperatura itd.),

• potreba po varnosti (psihična, socialna varnost, 
varno okolje, kjer je dovoljeno delati napake itd.),

• potreba po pripadnosti in ljubezni (izražanje nak-
lonjenosti, sprejemanje in izražanje ljubezni, zau-
panje v druge itd.),

• potreba po ugledu, spoštovanju (pozornost od 
drugih, spoštovanje, pomembnost, slava itd.).

Zadovoljenost teh osnovnih potreb omogoča rast in 
prostor za uresničevanje višjih potreb, ki so:
• estetske potrebe (lepota, simetrija, umetnost),

• kognitivne potrebe (znanje, razumevanje, razisko-
vanje, radovednost ipd.),

• samoaktualizacija (potreba po uresničitvi lastnih 
potencialov – postati, kar lahko postaneš).

Da bodo udeleženci v projektih lahko popolnoma pri-
sotni v procesu učenja, je torej pomembno, da imajo 
najprej zadovoljene potrebe na nižji ravni, da lahko 
sledijo zadovoljevanju potreb na višji ravni. Zato si 
udeleženci projektov pogosto od celotne aktivnosti 
najbolje zapomnijo, kako so se počutili – denimo, da 
so na projektu jedli okusno hrano, bivali v urejenem 
prostoru, imeli dovolj časa za počitek in se počutili 
varno z drugimi udeleženci. V kolikor te potrebe niso 
zadovoljene, bo učni proces potekal težje, saj bodo 
iskali različne kreativne načine, da najprej zadovoljijo 
te potrebe, potem pa pride na vrsto odprtost za učni 
proces. Pri ustvarjanju dobrih pogojev za učenje imejmo 
torej v mislih tudi njihove (in svoje) potrebe. 

3.2  Kako načrtovati učenje?
Večina učenja je nezavednega, na zavedni proces pa 
lahko vplivamo na različne načine. Ko smo v vlogi fa-
silitatorja učenja v projektih, je pomembno, da pozna-
mo nekaj zakonitosti, ki lahko podprejo udeležence 
projektov. Teorij in konceptov, ki pokrivajo področje 
učenja, je precej – vabljeni k nadaljnjemu raziskovanju 
virov – tukaj pa bi izpostavili nekaj konceptov, ki lahko 
podprejo razmišljanje o tem, kako načrtovati učenje v 
projektih. 

Pri delu z mladimi znotraj projektov je eden najpogo-
stejših načinov izkustveno učenje. Po teoriji Davida A. 
Kolba7 je izkustveno učenje cikličen proces, v katerem 
se razrešuje napetost med dvema dimenzijama spo-
znavanja (npr. dojemanje na osnovi konkretne izku-
šnje in razumevanje na osnovi abstraktno-logičnega 
razmišljanja ali aktivno delovanje in vase usmerjeno 
razmišljujoče opazovanje).

7 Marentič Požarnik idr., 1995, str. 77–107.

• Kako v projektih že sedaj skrbite 
za potrebe udeležencev? Kaj pa za 
svoje? 

• Kako že sedaj vključujete mlade, da 
soustvarjajo dobre pogoje za učenje? 
Kako jih lahko še dodatno vključite in 
iz tega ustvarite priložnost za učenje? 

VPRAŠANJA 
ZA razmislek

Učenje se začne s konkretnim doživljanjem v neki situ-
aciji ali dogodku, ki ga oseba kasneje v mislih še enkrat 
predeluje (reflektira), nato poskuša ugotoviti, kaj o tej 
temi/predmetu že ve oziroma zna ali kaj vedo o tem 
drugi (teoretična znanja, splošna znanja, ki se kot ne-
napisana pravila prenašajo iz generacije v generacijo), 
in končno novonastala spoznanja uporabi v podobnih 
situacijah v prihodnosti. Delovanje osebe na teh štirih 
presekih krožnega ciklusa lahko poimenujemo z glagoli:

• konkretno doživljati (tudi sanjati),
• opazovati, reflektirati, misliti,
• abstrahirati, konceptualizirati, odločati, presojati,
• primerjati, delati, narediti. 

Iz glagolov lahko izpeljemo še akterje procesov – to so 
sanjač, mislec, preizkuševalec in dejavnež.

Če učenje poteka tekoče, prehaja oseba iz ene faze v 
drugo in učni ciklus se nadaljuje v obliki spirale. Vloga 
fasilitatorja učenja je primarno v tem, da podpira proces, 
kolikor je potrebno. Ko pride do blokad, jih pomaga 
prepoznati in preseči ter tako podpre nadaljevanje 
učnega procesa. 

Tako na primer mlada oseba, ki gre na mladinsko iz-
menjavo, spozna mlade, ki prihajajo iz drugih kultur-
nih ozadij. O tem potem razmišlja, preverja, kaj že ve 
(dejstva in stereotipi), in se na podlagi lastne izkušnje 
odloči, kako bo delovala v novonastali situaciji, ter se 
potem v skladu s tem tudi odzove.

• fizični dejavniki (moč percepcije in 
dojemanja, raven energije v skladu z delom 
dneva, vnos snovi – hrane in pijače, potreba 
po gibanju med učenjem),

• psihološki dejavniki (leva/desna možganska 
hemisferičnost, impulzivnost, mirnost),

• čustveni dejavniki (motivacija, vztrajnost, 
odgovornost, potreba po strukturi ali 
fleksibilnosti),

• okoljski dejavniki (zvoki, temperatura, 
svetloba, postavitev prostora, oblika pohištva, 
na katerem oseba dela – miza, stol),

• sociološki dejavniki (kako se najlažje učim 
– sam_a, v dvojici, v skupini, med vrstniki, z 
odraslimi, učenje na različne načine ali na en 
način).
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Glede na to, v kateri fazi procesa učenja je oseba najmočnejša oziroma ji je najbližje, se oblikujejo štirje učni stili: 8

8 Marentič Požarnik, 2000, str. 158–159. 

Tipologija učnih stilov služi kot sredstvo, ki pripomore k razumevanju in iskanju načinov za podpiranje procesa 
učenja, in ni mišljena kot predalčkanje ljudi, saj novih informacij tudi ne sprejemamo vedno na isti način. Vsi našteti 
načini so v nas, eni so nam bližje, drugi so nam bolj tuji. Vabimo vas, da pri delu z mladimi v projektih raziskujete, 
kako lahko skupaj soustvarjate najboljšo učno izkušnjo in sledite njihovim učnim potrebam. 

Poglejmo zdaj še po korakih.9 

9 Cepin idr., 2014, str. 88–91.

Akomodativni 
učni 

stil

Konvergentni 
učni 

stil

AKTIVNO 
PREIZKUŠANJE

KONKRETNA 
IZKUŠNJA

RAZMIŠLJUJOČE 
OPAZOVANJE

RAZUMSKO 
DOJEMANJE

Asimilativni
učni 
stil

Divergentni
učni 
stil

Konkretna izkušnja
S pomočjo konkretne izkušnje udeleženci spre-
jemajo informacije iz okolja (preko zaznav, do-
življanja in lastnega vedenja). Ko novo stvar 
gledajo, poslušajo, vohajo, tipajo ali okušajo, 
pridobijo zaznavne informacije. Ko ob tem nekaj 
čutijo in doživljajo, dobijo čustvene informacije. 
Hkrati pa še nekaj počnejo oziroma se z njimi 
nekaj dogaja in tako pridobivajo še vedenjske 
informacije. 

Razmišljujoče opazovanje
Pri razmišljujočem opazovanju udeleženci 
ozavestijo zaznavne, čustvene in vedenj-
ske informacije, ki so jih v prejšnjem koraku 
osvojili na nezavedni ravni. Zavedno znanje 
postane s tem bogatejše, to pa pomeni, da 
se poveča njihova zmožnost nadzora nad 
dogajanjem okoli njih. Tukaj se lahko zave-
do lukenj v znanju. Nezavedno neznanje 
postane zavedno neznanje. Cilj učenja je, da 
udeleženca podpremo, da tudi to zavedno 
neznanje spremeni v zavedno znanje. Po-
zornost moramo usmeriti na to, katere in-
formacije so udeleženci pridobili na ravni 
zaznav (Kaj so v izkušnji videli, slišali, vohali, 
okušali?), čustev (Kako so se ob tej izkušnji 
počutili? Kako se je njihovo doživljanje spre-
minjalo? Kaj je vplivalo na te spremembe?), 
vedenja (Kaj se je v izkušnji dogajalo? Kaj so 
delali drugi? Kaj so delali sami? Kako so se 
vedli?) in misli (Kaj so ob tem razmišljali? Kaj 
so razmišljali o sebi, drugih, o dejavnosti?).

Razumsko dojemanje 
(abstraktna konceptualizacija)
V tem koraku podprite udeležence pri iskanju dodatnih informacij, s katerimi 
lahko presežejo svoje luknje v znanju, ki so jih odkrili v prejšnjem koraku. 
Pridobivajo predvsem razumske, logične informacije in širijo obseg zave-
dnega teoretičnega znanja. Udeležencem lahko omogočimo pridobivanje 
teh informacij tako, da jih posredujete sami, lahko jim ponudite druge vire, 
kjer bodo sami iskali te informacije (npr. knjige, članki, internet, posnetki), 
povabite strokovnjaka za obravnavano vsebinsko področje, obiščete muzej, 
knjižnico ali kako drugo ustanovo z uporabnimi viri ipd. Več različnih virov 
boste uporabili, bolje bo.

Aktivno preizkušanje
Novopridobljene informacije je pomembno in pot-
rebno preizkusiti v praksi, saj bodo udeleženci s 
tem razširili obseg svojega zavednega praktičnega 
znanja. V tem koraku bodo razumske informacije 
preoblikovali v zaznavne, čustvene in vedenjske. 
Pomemben postane isti tip informacij kot v 
prvi fazi, s to razliko, da zdaj zavestno išče-
jo ustrezne nerazumske informacije. V tej 
fazi zavestno preverjajo, katere informaci-
je bodo sprejeli in kaj 
bodo z njimi naredili. 
Udeleženci v tem ko-
raku vadijo, trenirajo, 
praktično izvajajo naučene vsebine. Kot fa-
silitatorji učenja imate tukaj stransko vlogo, 
na razpolago ste jim le za dodatne informa-
cije, namige in spodbudo, udeleženci pa 
delajo samostojno. Aktivno preizkušanje 
jim prinese tudi novo izkušnjo, ki ji sledi 
novo razmišljujoče opazovanje, razumsko 
dojemanje in aktivno preizkušanje in tako 
se krog učenja ponovi.

Divergentni 
učni stil

Oseba s tem učnim sti-
lom deluje empatično, 
usmerjeno k ljudem in 
človeškim procesom, k 
opazovanju in predsta-
vam, doživljanju tukaj 
in sedaj. Na probleme 
je zmožna pogledati 
z mnogih strani. Manj 
se uči iz teorije kot iz 
konkretnih primerov, 
manj od avtoritet kot 
od vrstnikov. Pogosto 
ima nove ideje, včasih 
se težko odloča. Moč-
no izraža socialne in 
kulturne interese. Pot-
rebuje ozračje, kjer je 
možno človeško izraža-
nje. Obliki učenja, ki sta 
ji blizu, sta učenje skozi 
doživljanje in učenje iz 
izkušenj. Prednost daje 
igranju vlog in skupin-
skim razpravam.

Asimilativni učni 
stil

Osebi s tem učnim 
stilom je pomembno 
opazovanje, premiš-
ljevanje, razlaganje, 
razvijanje teorij. Bolj 
je usmerjena k pred-
metom in idejam kot 
ljudem. Kaže široko 
znanstveno zanima-
nje, njena moč je v 
induktivnem mišljenju 
in ustvarjanju teoret-
skih modelov. Zmo-
žna je opažanja pre-
delati in povezati v 
celoto. Vrednosti idej 
ne presoja po njihovi 
praktični uporabnosti, 
temveč po logičnosti 
in natančnosti teore-
tične zasnove. Oblike 
učenja, ki so ji blizu, so 
učenje skozi zaznavo, 
opazovanje, predelavo 
in analiziranje ter uče-
nje s sklepanjem. Pred-
nost daje predavanjem, 
filmu, videu, ekskurzi-
jam, demonstracijam in 
študijam primerov.

Konvergentni 
učni stil

Oseba s prevladujočim 
takšnim učnim stilom 
je usmerjena k idejam, 
pojmom, modelom, 
strukturam. Podpirajo 
jo situacije, ki nudijo 
gotovost. Najraje re-
šuje probleme oziroma 
naloge z enim samim 
pravilom oziroma naj-
boljšim odgovorom. S 
pomočjo hipotetično-
-deduktivnega mišlje-
nja se osredotoča na 
specifične probleme. 
Dobro uporablja ideje 
v praksi, prvenstveno 
je usmerjena k izva-
janju tehničnih nalog. 
Pomembni so ji rezul-
tati, kot učitelja oziro-
ma fasilitatorja učenja 
pa potrebuje strokov-
njaka na določenem 
področju. Oblike uče-
nja, ki so ji blizu, so 
učenje preko miselnih 
procesov z vpogledom 
in učenje s povezova-
njem. Prednost daje 
predavanjem, študiju 
literature, strukturira-
nim oblikam učenja in 
inštrukcijam.

Akomodativni 
učni stil

Oseba s tem prevladu-
jočim stilom je usmerje-
na v akcijo, dejavnost, 
tveganje, postavljanje 
lastnih ciljev in preizku-
šanje. Želi spreminjati 
okoliščine, probleme 
pogosto rešuje na in-
tuitiven način ali preko 
poskusov in napak. Uči 
se s tem, da preizkuša. 
Dobro se prilagaja no-
vim situacijam, usmer-
jena je predvsem k 
ljudem. Oblike učenja, 
ki so ji blizu, so ekspe-
rimentiranje in učenje 
iz izkušenj. Prednost 
daje nestrukturiranim 
oblikam, eksperimen-
tiranju, simulacijam in 
praktičnim nalogam.

(sanjač) (mislec) (preizkuševalec) (dejavnež)

8 Marentič Požarnik, 2000, str. 158–159.
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Vezano na izkustveno učenje lahko refleksijo umešča-
mo v vsako od njegovih štirih faz11:

Refleksija učnega procesa je torej eden najpomemb-
nejših delov učenja. Pri projektih lahko razmišljate, kako 
mladim to omogočiti kot aktivnost. Lahko jo opravijo 
individualno, kar je lahko včasih osamljeno, lahko pa 
jim omogočite izkušnjo učenja z vrstniki. Mladi si na ta 
način podajo dragocene povratne informacije, primer-
jajo izkušnje in pomagajo drug drugemu ubesediti ali 
kako drugače izraziti naučeno, hkrati pa se preizkušajo 
v vlogi osebe, ki podpira učni proces.

11 Coulson in Harvey, 2013, str. 406.

učenje reflektiranja 
(kjer udeležence 
podpremo 
pri razvoju 
refleksivnega 
razmišljanja),

1.

3.

2.

4.
refleksija v 
aktivnosti 
(kjer udeleženci 
dajo smisel svoji 
izkušnji) in

refleksija pred 
aktivnostjo
(kjer udeležence
opremimo z
veščinami, ki jih
lahko uporabijo
pri sami refleksiji),

refleksija po 
aktivnosti
(kjer nastane 
prostor za 
procesiranje čustev, 
metakognitivne 
ravni in sinteze 
naučenega).

Zakaj je torej pomembno, da mlade povabimo, da 
o svojih konkretnih izkušnjah razmišljajo in iščejo 
dodatne informacije?

Če učenje ostaja na ravni izkušnje brez nadaljnjih 
korakov, bodo mladi osvojili nezavedno znanje, nad 
katerim ne bodo imeli kontrole. V primeru pozitivnih 
informacij in izkušenj jim to ne bo delalo preglavic, v 
primeru negativnih informacij in izkušenj (neskladne z 
lastnimi pričakovanji ali pričakovanji drugih) pa bodo 
sledili tem nezavednim informacijam, ponavljali vzorce 
vedenja in ohranjali obstoječe stanje, se zapletli v 
težave in (potencialno) gradili negativno samopodobo. 
Na to bodo nalagali še dodatno nezavedno znanje in 
stare vzorce delovanja utrjevali. To vodilo imejte v mislih 
še posebno pri delu z mladimi z manj priložnostmi, saj 
vam bo pomagalo ločiti vedenje od osebe in boste 
lažje dali povratno informacijo na vedenje. Hkrati pa 
jim lahko ravno z reflektirano izkušnjo, ki je drugačna 
od njihovega vsakdana in izven ustaljenih odnosov, 
omogočite, da oblikujejo zase drugačno pot.

Kaj pa sploh pomeni beseda refleksija? Gre za proces, 
v katerem oseba/skupina/organizacija/sistem pregleda 
in ovrednoti svoje ravnanje ali dosežke z namenom, da 
bi na podlagi opravljenega premisleka iz tega izpeljali 
ukrepe za spremembe in izboljšanje svojega ravnanja 
in dosežkov v prihodnje.10 Z vidika spremljanja učnega 
procesa je tako precej ključna za nadgradnjo in napre-
dovanje vseh sodelujočih v projektih (pa tudi razvoja 
projekta kot takega).

10 Andragoški center Slovenije, 2020.

• Kako v opisanih učnih stilih 
prepoznavate sebe? Kako svoje 
sodelavce v projektu? Kaj pa mlade, ki 
sodelujejo v projektih? 

• Kako že sedaj vključujete koncepte 
izkustvenega učenja v projekte?

• Katere oblike refleksije lastnega dela in 
učenja že uporabljate? Kako to počnete 
v projektih? Ali je možna povezava in 
prenos metod, ki jih že uporabljate, na 
projekte?

• Kako – s konkretnimi primeri – vas lahko 
podpre zapisano? 

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek

3.3  Poimenovanje naučenega – kaj je 
kompetenca?
Ko delamo z mladimi, se pogosto dogaja, da še nimajo 
besed, s katerimi bi poimenovali svojo izkušnjo. Po-
sebno v primerih, ko gre za mlade z manj priložnostmi 
ali pa mlade, ki so bili v sklopu šolskega sistema manj 
uspešni, se ob besedi učenje lahko porodi velik odpor. 
Kako jih torej lahko podpremo? 

Prvi korak je, da se tudi mladinski delavci, vodje pro-
jektov, mentorji in drugi podporniki pri delu z mladimi 
zavedamo, da učenje ne pomeni samo znanja in spo-
sobnosti prikaza naučenih dejstev. Potreben je širši 
pogled. Pri nekaterih stvareh je tudi lažje pokazati, da 
jih znamo (na primer postavljanje šotora, znanje novega 
jezika ali podajanje konstruktivne povratne informacije). 
Poleg tega ne smemo pozabiti, da se v primeru novih 
veščin in vedenj lahko zgodi, da nikoli nismo zares na 
točki, ko bi lahko nalogo obkljukali kot dokončano (kot 
npr. znanje abecede), zato je pomembno pri tem razviti 
dodatne spretnosti prepoznavanja in poimenovanja 
naučenega. 

Pri učenju torej ne govorimo samo o znanju, ampak 
tudi o drugih razsežnostih, še posebno v projektih v 
okviru programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska 
solidarnostna enota. Za namen lažjega razumevanja in 
širšega pogleda na učenje bomo tukaj vpeljali še pojem 
kompetence, ki je pomemben predvsem zaradi različnih 
dimenzij. Če poznamo te dimenzije, potem lahko pri 
spremljanju in beleženju učnega procesa usmerimo 
pozornost nanje in tako mlade bolje podpremo pri po-
imenovanju naučenega.

V izobraževalnih vodah se pojavlja veliko različnih 
konceptualizacij in definicij besede kompetenca, ki je 
ponavadi razdeljena na več delov oziroma dimenzij. 
Razumevanje je odvisno od okolja, tako geografskega 
kot tudi izobraževalnega, saj si pojem kompetenca 
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drugače razlagajo že v različnih delih formalnih izo-
braževalnih sistemov, kot denimo v visokem šolstvu, 
poklicnem izobraževanju ipd.

Tudi v mladinskem sektorju se pojavljajo različna ra-
zumevanja, a bomo tu predstavili le najpogostejšo 
razdelitev, kot jo opredeljuje tudi priporočilo o ključ-
nih kompetencah za vseživljenjsko učenje12, in sicer 
razdelitev na tri dimenzije kompetenc:

Znanje sestavljajo dejstva in podatki, koncepti, zamisli 
in teorije, ki so že uveljavljeni in podpirajo razumeva-
nje določenega področja ali teme. Znanje se nanaša 
na kognitivne sposobnosti posameznika (pomnjenje, 
logično razmišljanje ipd.).

Spretnosti oziroma veščine so opredeljene kot spo-
sobnost in zmožnost izvajanja postopkov ter uporabe 
obstoječega znanja za doseganje rezultatov. Tu gre v 
precejšnji meri za psihomotorične sposobnosti posa-
meznika.

Odnosi (vrednote, stališča, osebnostne lastnosti) 
opisujejo pripravljenost in miselnost posameznika za 
delovanje ali odzivanje na zamisli, osebe ali okoliščine. 
Ta komponenta se nanaša tudi na čustva, ki jih v posa-
mezniku zbuja določena situacija, vrednote in stališča 
posameznika ter kako jih ta izraža ipd.

12 Svet Evropske unije, 2018.

Mladim lahko pomagamo prepoznati posamezne 
elemente kompetenc. Kot primer vzemimo uspešno 
sodelovanje v ekipi (oziroma skupini).13 Osvojeno kom-
petenco bi lahko oseba ponazorila na naslednji način:

• Imam znanje o timskem delu ter o različnih kon-
tekstih in možnih izidih različnih pristopov dela v 
skupini.

• Sposoben_a sem se soočati s krizo/konflikti v sku-
pini (pridobil_a sem veščino).

• Postal_a sem bolj odprt_a in pripravljen_a prevzeti 
nove izzive (govorim o spremembi odnosa, stali-
šča, osebnostne lastnosti).

Raziskovanje naučenega bi lahko spodbudili tudi z 
naslednjimi vprašanji: 
• Ali imam znanje o timskem delu ter o različnih 

kontekstih in možnih izidih različnih pristopov 
dela v skupini?

• Ali sem sposoben_a soočati se s krizo/konflikti 
v skupini?

• Ali sem odprt_a in pripravljen_a prevzeti nove 
izzive?

Oba načina (stavki in vprašanja) služita kot primer po-
nazoritve delov kompetence uspešnega sodelovanja 
v ekipi (skupini). 

13 Evrard in Bergstein, 2016, str. 30–31.

Opis posamezne kompetence je lahko 
za mlade še vedno preveč kompleksen, 
da bi omogočil konkretno poimenovanje 
naučenega. Pri poimenovanju naučenega 
in podpori mladim si zato lahko pomagamo 
z naslednjimi izhodiščnimi stavki, ki pa 
so skozi njihovo življenje možno vodilo 
za nadaljnjo nadgradnjo kompetenc za 
vseživljenjsko 
• Sedaj se počutim bolj zadovoljen_a …
• Izvedel_a sem …
• Naučil_a sem se …
• Počutim se samozavestno pri/ko …
• Napredoval_a sem …
• Zmorem …
• Sedaj vem, kako …
• Razvil_a sem …
• Sedaj jasno vidim …
• Želim še naprej raziskovati …
• Slišal_a sem, da … To je zame 

pomembno, ker …
• Doživel_a sem … skupaj z … To mi je 

dalo nov pogled na …

Kot dodaten pripomoček pri poimenovanju 
lahko uporabite tudi metodo zapisovanja 
učnih izidov, ki jo najdete v šestem poglavju 
(Nekaj metod za lažje spremljanje in 
beleženje učnega procesa).

• Kako se vi lotevate poimenovanja 
naučenega? Uporabljate kako posebno 
metodo?

• Kdo vse lahko pomaga pri poimenovanju 
naučenega? Kako lahko to naredi(te)?

• Kdaj to počnete?

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek

namig

Pri učenju nečesa gre lahko za to, da14:
• vemo, kako nekaj narediti,
• razumemo neko temo bolje,
• se počutimo bolj prepričani vase v primeru, da bi 

morali nekaj narediti,
• razumemo bolje, zakaj se odzovemo na določen 

način,
• najdemo zase vlogo, ki nam ustreza,
• pridobimo (teoretični) okvir o določeni temi,
• vemo, kaj se učiti naprej, in
• druge možnosti, o katerih lahko razmišljate še sami.

14 Kloosterman idr., 2012, str. 32.

                      učenje15:

3.4  Kaj 

pa vi in vaše učenje? 
15 Povzeto in prirejeno po Taylor idr., 2012, str. 47. 

ZNANJE VEŠČINE ODNOSI
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3.4 Kaj pa vi in vaše učenje? 
Oseba, ki v projektu skrbi za spremljanje procesa uče-
nja, mora tudi sama pri sebi preveriti nekaj stvari, ki so 
pomembne.16

Poznavanje sebe kot učeče se osebe
Pri učenju in učenju učenja je zanimiv del ta, da mla-
dinski delavci/mentorji/trenerji poleg tega, da so orga-
nizatorji učnega procesa, tudi sami vstopajo v vlogo 
osebe, ki se uči. Poznavanje sebe kot učeče se osebe 
nam pomaga bolje razumeti fasilitiranje učenja drugih.

16 Kloosterman idr., 2012, str. 14–16.

• Kakšen način učenja mi ustreza?

• Sem strasten_a do učenja?

• Kaj me podpira pri mojem učnem 
procesu?

• Kaj me ovira pri mojem učnem procesu?

• Koliko se vidim kot osebo v procesu 
vseživljenjskega učenja?

• Kakšna je moja teorija o tem, kako 
poteka/se dogaja učenje?

• Ali vidim učenje kot nakupovanje (v 
smislu izbiranja različnih vrst blaga in 
storitev)? Ali kako drugače?

• Kdo je po mojem mnenju odgovoren za 
učenje mladih?

• Kako razumem osebnostno, družbeno in 
učno kompetenco?

• Kakšno učno okolje je ustrezno/možno?

• Kakšno je ozadje moje ciljne skupine?

• Kaj vem o njihovih izkušnjah z učenjem?

• Kakšne predsodke imam o njihovih 
sposobnostih?

• Ali potrebujem okrepljeno podporo 
za spremljanje in beleženje učnega 
procesa?

• Ali poznam ozadje Youthpassa?

• Od kod izhajajo ključne kompetence za 
vseživljenjsko učenje?

• Kako lahko mladim predstavim te 
koncepte na njim ustrezen način?

• Katere metode lahko uporabim/že 
uporabljam v različnih fazah za svojo 
ciljno skupino?

VPRAŠANJA 
ZA razmislek

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek

• Kaj želite pridobiti s projektom? 

• Katero veščino, znanje? Katero svoje 
vedenje ali stališče bi želeli prevetriti? 

• Kako se boste tega lotili?

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek

Poznavanje svoje ciljne skupine
Enotnega načina za spremljanje in beleženje učnega 
procesa ni, zato ga je potrebno načrtovati z dobrim 
premislekom o realnostih ciljnih skupin, njihovih priča-
kovanjih in izzivih, s katerimi se soočajo. Vsekakor je 
namen, da mlade opolnomočimo in gradimo na njiho-
vih sposobnostih in močnih točkah. V pomoč vam je 
lahko nekaj namigov v poglavju Nekaj metod za lažje 
spremljanje in beleženje učnega procesa.

Poznavanje konceptov in orodij
Mladinski delavci/trenerji/mentorji imajo pomembno 
vlogo mostu med učnimi teorijami, politiko in svetom 
mladih. Pri tem je pomembno, da vedo, kaj se dogaja 
na področju neformalnega učenja, razumejo koncepte, 
ki stojijo za razvojem določenega programa (npr. Eras-
mus+ ali orodja Youthpass), in znajo to tudi predstaviti 
mladim na njim ustrezen način.

Za vodje projektov oziroma osebe, odgovorne za med-
narodne projekte znotraj organizacije, in vse sodelujoče 
je pomembno, da tudi zase določite, kaj so vaši učni 
cilji. Podobno kot za mlade je tudi za vas (v luči vse-
življenjskega učenja) dragoceno, da si postavite svoj 
učni cilj in mu sledite, pri čemer si lahko pomagate z 
metodo osebnega učnega načrta (opisana v nadalje-
vanju publikacije).

Poznavanje sebe kot fasilitatorja učnega procesa
Vloga fasilitatorja učnega procesa je podpora mladim 
pri doseganju njihovih učnih ciljev. Poseben izziv pri 
tem procesu je lahko ta, da mladi sami prevzamejo 
odgovornost za lastno učenje. To pomeni, da se odlo-
čijo, kaj se želijo naučiti, kako in kdaj bodo to počeli. 
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04
UČENJE V PROJEKTIH 
V OKVIRU PROGRAMOV 
ERASMUS+: MLADI V AKCIJI IN 
EVROPSKA SOLIDARNOSTNA 
ENOTA

Kdaj se učni proces pravzaprav začne? Odgovor je pred projektom. Udeleženci 
in udeleženke sodelujejo na mladinski izmenjavi, v prostovoljskem projektu, 
usposabljanju oziroma katerokoli aktivnosti s svojim ozadjem in cilji. Tako za 
ozadje kot za cilje ni nujno, da so zanje razvidni, a je pomembno, da znotraj 
projekta oboje naslovimo in učne cilje tudi definiramo. Predvsem pa imejmo 
v mislih, da proces vseživljenjskega učenja poteka ves čas in da ga je zato, 
da bo imelo učinek, pomembno naslavljati in poimenovati. Udeleženci in 
udeleženke se bodo namreč tudi po vrnitvi v svoje domače okolje še naprej 
učili, premišljevali o svoji izkušnji, jo integrirali in delili, zato je pomembno, 
da jih pri procesu učenja čim bolj podprete tudi po udeležbi v aktivnosti. S 
takšnimi izkušnjami se bodo namreč lahko okrepili in učili spremljanja lastnega 
učnega procesa.

Kako torej začeti?

Glede na to, da govorimo o udeleženkah in udeležencih aktivnosti znotraj 
programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota, jih je za večji učni 
učinek in lastništvo nad projektom potrebno vključevati v vse tri faze projekta 
(glede na njihove zmožnosti in interes). Kot vsi projekti v življenju imajo tudi 
projekti znotraj programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota svoj 
življenjski cikel. V grobem gre za naslednje tri faze: (prikazane desno).

O načrtovanju, spremljanju in beleženju učnega procesa je pomembno in 
potrebno razmišljati v vseh treh fazah. Skupaj z udeleženkami in udeleženci 
je potrebno opredeliti učne cilje projekta za vsakega posameznika oziroma 

NAČRTOVANJE

IZVEDBA

VREDNOTENJE IN
NAČRTOVANJE 

NADALJNJIH 
AKTIVNOSTI
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posameznico, ki sodeluje pri projektu. Del projekta je namreč tudi učna dimenzija, pri čemer je pomembno, da si 
zastavite naslednja vprašanja oziroma si vzamete čas za razmislek o njih (prav tako v vseh treh fazah projekta):

Kako najbolje 
podpreti učni proces? 

Namigi: Poskrbite za primerno 
učno okolje (brez motečih de-
javnikov, upoštevanje potreb 
udeležencev ipd.). Spoznajte 
svoje udeležence in udeležen-
ke, kdo so in kaj jih navdihu-
je. Bodite sami navdušeni nad 
učenjem in raziskovanjem učne 
dimenzije projektov. Poskrbite, 
da bo učni proces prilagojen 
udeležencem in udeleženkam. 
Razmišljajte o učenju udeležen-
cev in udeleženk in jih podprite 
z različnimi metodami, navede-
nimi v tej publikaciji (in drugih 
virih), ki jih prilagodite glede na 
skupino. 

Kako in kdaj 
spremljati učni 
proces? 

Namigi: Ne pozabite ga časov-
no umestiti že v fazi načrtova-
nja projekta za celoten projekt. 
Glede na naravo projekta raz-
mislite, ali je potrebna dnevna, 
tedenska ali mesečna refleksija. 
Bodite radovedni in raziskujte 
različne metode, ki obstajajo. 
Če nekaj že uporabljate v dru-
gih aktivnostih in deluje, eks-
perimentirajte in preizkusite v 
projektu. 

Kdo vse lahko 
podpira in spremlja 
učni proces?

Namig: V različnih projek-
tih oziroma aktivnostih so to 
lahko različne osebe. Ena od 
možnosti je tudi, da določite 
skrbnika učnega procesa, ki 
ga oziroma jo lahko poimenu-
jemo tudi fasilitator/-ka učnega 
procesa. To je nekdo, ki učni 
proces spremlja in opominja 
na refleksijo učenja znotraj 
projekta. Kdaj in kako to dela, 
je odvisno od tega, kdo so naši 
udeleženci, pri čemer imamo v 
mislih njihove potrebe, ritem, 
način delovanja ipd. Več o tem 
si lahko preberete v poglavju o 
metodah. Glede na to, kakšna 
kombinacija skrbnika in metod 
najbolje podpira udeleženke 
in udeležence in kateri ključni 
ukrep (aktivnost) ste izbrali, 
razmišljajte širše in vključite v 
proces spremljanja in beleže-
nja učnega procesa vse mo-
žne podpornike – vodjo pro-
jekta, koordinatorja, mentorja, 
mladinskega delavca, vrstnike, 
mladinsko vodjo, soudeležen-
ce ipd.

Smiselnost učnih ciljev (pa tudi ciljev na splošno) lepo 
zaobjame citat H.-U. Pfeifer-Schauppa: »Če ne veš, 
kam hočeš priti, se ti ni treba bati, da bi tja prispel.17«  
Kolikor je torej lahko pot brez cilja še vedno zabavna, 
pa je učinek projektov za udeleženke in udeležence 
večji, če zraven premislimo, načrtujemo, spremljamo 
in beležimo učni proces. 

17  Pfeifer-Schaupp, (1995).
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faza načrtovanja • Če projekt izvajate s partnerskimi organizaci-
jami, predlagajte tudi njim, da podobno nare-
dijo s svojimi udeleženci in udeleženkami. 

Pri uporabi Youthpassa v tej fazi:
• Spoznajte se z orodjem Youthpass: kako je 

videti, kako je sestavljen ipd.

• Razmislite, kako lahko uporabite proces Yo-
uthpassa v svojem projektu (več si lahko pre-
berete v poglavju o Youthpassu). Dobro vpra-
šanje za vodilo pri tem je, kako vaša aktivnost 
omogoča učno izkušnjo za vključene. Lahko 
je celoten projekt naravnan kot učna izkušnja 
ali pa samo določene aktivnosti znotraj pro-
jekta. 

• Če projekt izvajate s partnerskimi organiza-
cijami, jih obvestite, da imajo udeleženci in 
udeleženke možnosti dobili Youthpass.

• Že v tej fazi razmišljajte o tem, kako boste ustre-
zno oblikovali učni proces, vključno z omogoča-
njem prostora za udeleženke in udeležence, da 
si lahko zastavijo učne cilje, reflektirajo naučeno 
ipd. Dobro razmislite, kaj lahko pri tem procesu 
opredelite kot učno izkušnjo, saj je pri nekaterih 
aktivnostih to manj izpostavljeno – a v vsaki ak-
tivnosti v programih Erasmus+: Mladi v akciji in 
Evropska solidarnostna enota lahko najdete tudi 
priložnosti za učenje.

• Pri opredeljevanju učnih ciljev bodite čim bolj 
konkretni (oblikujte jih po načelu SMART – spe-
cifični, merljivi, dosegljivi, realistični, časovno 
opredeljeni), saj boste tako lažje spremljali, ali ste 
zadani cilj dosegli. 

• Razmislite, katere metode, kdaj in na kakšen na-
čin boste umestili v program, da boste spodbujali 
spremljanje učnega procesa. Pri tem bodite po-
zorni na vrsto aktivnosti, velikost skupine in tra-
janje aktivnosti. Ni potrebno v vsakem trenutku 
samo spremljati in beležiti, a ne pozabite na re-
fleksijo in temu primerno pripravljajte prostor za 
spremljanje in beleženje učnega procesa.

• Razmislite, kdo vse bo sodeloval pri spremljanju 
in beleženju učnih učinkov. Kdaj boste to počeli? 
Kako? Kdo bi lahko prevzel nalogo osebe, ki bo 
pozorna na spremljanje in beleženje učnih učin-
kov pred, med in tudi po projektu?

• Razmislite, kdo vse so še druge osebe, ki se 
bodo učile znotraj projekta (mentor, koordinator, 
zaposleni ipd.). Kako bi lahko osvetlili še njihov 
učni proces? Ali je smiselno, da si tudi oni zasta-
vijo svoje učne cilje? Razmislite še, kako boste v 
času aktivnosti reflektirali svoj učni proces in pri-
dobivanje novih izkušenj.
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FAZA IZVEDBE: dnevno refleksijo s tem, da se osredotočite 
na spremljanje učnega procesa (npr. poleg 
nabiranja povratnih informacij o zadovoljstvu 
udeležencev s hrano in nastanitvijo preverite, 
kaj je bilo zanje novega ipd.). 

• Poskrbite, da boste omogočili dobre pogoje 
za učenje (hrana, namestitev, zračen in svetel 
prostor za delo ipd.). 

• Pomagajte si z digitalnimi orodji. Zakaj ne bi 
skupine za refleksijo potekale s klici preko 
Skypa/Zooma ali drugih platform?

Pri uporabi Youthpassa v tej fazi:

• Udeleženkam in udeležencem omogočite 
prostor za spoznavanje orodja Youthpass ter 
jim predstavite, kakšne učinke ima lahko to 
orodje.

• Če je primerno za aktivnost, udeleženke in 
udeležence že med izvedbo spodbudite, da 
izpolnijo tudi del Youthpassa s samooceno 
pridobljenih kompetenc.

• Na koncu aktivnosti natisnite potrdila Yo-
uthpass in jih podelite udeleženkam in ude-
ležencem. 

• Čas je, da to, kar ste načrtovali, prenesete v pra-
kso. Že na začetku omogočite priložnost, da vsak 
od udeležencev opredeli svoj učni cilj (glejte 
poglavje o metodah) in umestite čas za to v urnik. 
Poimenujte tak sklop na zabaven način, če imajo 
udeleženci in udeleženke negativne asociacije 
na besedo učenje. 

• Kje je zdaj fasilitator učenja in kaj počne?

• Prilagodite refleksijo učnega procesa glede na 
trajanje projekta (dnevno, tedensko, mesečno).

• V učnem procesu in pri spremljanju učnega 
procesa uporabite metode, ki podpirajo različne 
učne in zaznavne tipe. Če je potrebno, skupaj 
prilagodite metode, ki so naštete v priročniku, ali 
poiščite druge. Dober vir za to je tudi nabor orodij 
ToolBox na spletni strani www.salto-youth.net. 

• Ne pozabite na vrednost medvrstniškega uče-
nja. Vključite udeleženke in udeležence v spre-
mljanje učnega procesa. Skupaj ustvarite čas in 
prostor ter raziskujte metode, s katerimi bodo že 
tekom projekta oziroma aktivnosti imeli priložnost 
za poimenovanje naučenega.

• Pomembno je, da načrtujete refleksijo učnega 
procesa na različne načine in v različnih zased-
bah – refleksija lahko poteka individualno, lahko 
z drugo osebo (medvrstniško učenje), lahko s ce-
lotno skupino ali pa z mentorjem oziroma osebo, 
ki podpira učni proces. Na ta način udeleženkam 
in udeležencem omogočite, da lahko opišejo svoj 
učni proces iz različnih zornih kotov. 

• Prostor za spremljanje učnega procesa ustre-
zno umestite v program. Če vaša aktivnost traja 
več dni, poskusite prostor za to omogočiti vsak 
dan. Če ne drugače, učno dimenzijo umestite v 

http://www.salto-youth.net
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FAZA VREDNOTENJA: Pri uporabi Youthpassa v tej fazi:

• Če udeleženci in udeleženke niso uspeli do-
končati in v Youthpass zapisati svoje samo-
ocene pridobljenih kompetenc, jim pošljite 
povezavo na njihov Youthpass in jih spodbu-
dite, da jo dokončajo doma.

• Pomembno je, da udeležencem predstavite 
tudi, kako lahko uporabijo Youthpass za svoj 
nadaljnji osebni in profesionalni razvoj (npr. 
pri iskanju zaposlitve).

• Čas za celosten pogled nazaj in naprej. Naredite 
dobro evalvacijo, da boste dobili konkretne od-
govore. Vprašanja naj se navezujejo na učni pro-
ces, da udeleženci in udeleženke razmislijo, kaj 
so se naučili, kaj bi se še želeli naučiti in na čem 
bi še želeli delati oziroma se razvijati.

• Udeleženci in udeleženke bodo morda potrebo-
vali pomoč pri zapisovanju učnih izidov. Pomaga-
te si lahko z različnimi metodami v tem priročniku, 
ki podpirajo lažje izražanje (npr. izhodiščni stavki).

• Poskušajte uporabiti različne načine vrednotenja, 
da boste zaobjeli različne zaznavne in učne stile 
(glejte poglavji o učenju in metodah).

• Evalvacijo naredite tudi v organizacijski ekipi. S 
tem lahko dobite tudi vpogled v to, kaj bi lahko 
naslednjič izboljšali in se naučite nekaj zase.

• Preverite tudi, ali so se učni cilji, ki ste si jih zadali 
v fazi načrtovanja, uresničili. Če ja, bravo! Če ne, 
ali ste se naučili kaj drugega? Učenje iz napak in 
neuspehov je prav tako pomembno. Tudi če cilja 
niste dosegli, premislite, kaj je tisto, kar vam je to 
preprečilo, in kaj bi naslednjič naredili drugače. 

• Premislite, s kom vse bi lahko delili svojo izku-
šnjo in reflektirali naučeno. Kdo vas lahko pri tem 
podpre? Je to kolega, udeleženec/udeleženka 
mobilnosti, mentor, kdo drug? Kako boste nauče-
no delili naprej? 

• Nekateri učinki udeležbe na usposabljanju se 
pokažejo čez čas. Pustite si čas in prostor, da se 
naučeno posede in ne pozabite nato tega zabele-
žiti. Razmislite, kaj vam ostaja, kako je ta izkušnja 
vplivala na vas in kaj je sprožila v vas. Na čem bi 
si še želeli delati v prihodnje? Kaj bi radi razvili?

Kako že spremljate in beležite učni 
proces? Kdo v vaši organizaciji to počne 
in kdo bi še lahko to počel? Kaj deluje? 
Kako vam odzvanja prebrano? Kako lahko 
nadgradite že obstoječe načine? Kaj 
lahko naredite v primeru, da tega še ne 
počnete? Kaj bo vaš prvi korak? Katere 
metode že uporabljate? Katere bi še 
lahko?

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek
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YOUTHPASS kot orodje za 
spremljanje in beleženje 
učnega procesa
5.1. Kaj je Youthpass?
Youthpass je orodje, s katerim lahko udeleženci programov Erasmus+: Mladi 
v akciji in Evropska solidarnostna enota opišejo, kaj so doživeli in naredili v 
okviru projektov, ter pokažejo, kaj so se naučili. Youthpass je lahko uporaben 
kot dokaz za udeležbo na določeni aktivnosti obeh programov, saj zajema 
opis aktivnosti, hkrati pa je tudi dobro orodje za spremljanje in beleženje 
učnega procesa udeležencev.

Youthpass:
• omogoča refleksijo posameznikovega učnega procesa in učnih dosežkov,
• pomaga pri prepoznavanju in priznavanju mladinskega dela v družbi,
• podpira aktivno (evropsko) državljanstvo;
• je lahko v pomoč pri spodbujanju zaposljivosti mladih, jim pomaga pri 

ozaveščanju učenja in pridobljenih/razvitih kompetenc ter pri dokumen-
tiranju/beleženju ključnih kompetenc v certifikatu.

5.2. Kako je Youthpass zgrajen?
Youthpass je zgrajen iz treh delov:

potrdilo (certifikat) 
o sodelovanju z 
glavnimi podatki 
o projektu ter 
informacijami o 
kontekstu projekta 
in pomenu te 
aktivnosti;

več informacij o 
projektu: prostor, 
kjer so navedene 
organizacije, ki so 
sodelovale v projektu, 
namen in cilji 
projekta, aktivnosti in 
rezultati projekta;

prostor za refleksijo 
učenja in učnih 
dosežkov udeležencev: 
del, ki se osredotoča 
na individualno 
učenje (in pridobljene 
kompetence) 
posameznega 
udeleženca, ta pa ga 
izpolni sam (ob pomoči 
mentorjev). 
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5.3. Youthpass kot orodje za 
spremljanje in beleženje učnega 
procesa
Zakaj naj udeleženci uporabljajo Youthpass?
• Ker lahko opišejo, kaj so delali in se naučili v pro-

jektu.

• Ker jim pomaga najti primerne besede, s katerimi 
lahko opišejo svoje kompetence.

• Ker pripomore k večji ozaveščenosti o kompeten-
cah, ki jih imajo.

• Ker pripomore k večji ozaveščenosti o različnih 
okoljih in načinih, na katere se ljudje učijo.

• Ker lažje pokažejo in razložijo svoje kompetence 
drugim, denimo na razgovoru za zaposlitev, v šoli 
ali za nadaljnje projekte.

• Ker lahko načrtujejo, kaj bi se še radi naučili in kako 
se bodo to naučili.

• Ker imajo uradno potrdilo o sodelovanju v projektu.

• Ker se lahko z njim postavijo pred svojimi prijatelji 
in družino.

 
5.4. 8 ključnih kompetenc za 
vseživljenjsko učenje 
Da bi na ravni Evropske unije poenotili razumevanje, kaj 
so kompetence, ki jih Evropski državljani potrebujejo za 
življenje in delo, so ministri, pristojni za izobraževanje v 
državah članicah Evropske unije, sprejeli priporočilo o 
ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, ki defi-
nira osem ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.

Priporočilo Sveta EU ključne kompetence opredeli kot: 
»tiste, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebnostno 
izpolnitev in razvoj, zaposljivost, socialno vključenost, 
uspešno življenje v mirnih družbah, trajnosten in zdrav 
način življenja ter aktivno državljanstvo. Razvijajo se v 
okviru vseživljenjskega učenja, od zgodnjega otroštva 

skozi celotno odraslo dobo, in sicer s formalnim, 
neformalnim in priložnostnim učenjem v vseh okoljih, 
med drugim v družini, šoli, na delovnem mestu, v 
soseski in drugih skupnostih.«18

Na teh kompetencah temelji tudi tretji del Youthpassa, 
ki učečim se osebam omogoča, da svoje pridobljene 
oziroma nadgrajene kompetence umestijo v okvir osmih 
ključnih kompetenc. Opis vseh osmih ključnih kompe-
tenc v nadaljevanju je povzet po letaku Youthpass in 
prenovljene učne kompetence, ki ga je pripravil pod-
porni center SALTO za usposabljanje in sodelovanje19.
 
Pismenost
Pismenost je sposobnost razumeti in izraziti misli, čustva 
in dejstva v ustni, pisni ali drugi obliki ter se spora-
zumevati z drugimi. Je osnova za nadaljnje učenje. 
Pomembna elementa te kompetence sta odprtost za 
kritičen in konstruktiven dialog ter zavedanje vpliva 
jezika na druge.

V okviru mladinskega projekta imajo lahko udeleženci 
nalogo pripraviti različne vrste pisnega gradiva za raz-
lične ciljne skupine (npr. objave na družbenih omrežjih, 
besedila peticij, uradna pisma, članke za e-novice, po-
ročila o aktivnostih). Spoznajo tudi novo terminologijo 
na področju tematike projekta – tudi v svojem jeziku. 
Verjetno je, da bodo v stiku z različnimi ljudmi (npr. 
z otroki, starši, učitelji, odločevalci, tujci v gostiteljski 
državi, novinarji) in bodo morali svojo komunikacijo 
prilagoditi glede na kontekst.

18  Svet Evropske unije, 2018. 

19  Slovenska različica letaka je dostopna na https://www.youthpass.
eu/downloads/13-62-378/Slovenian-Revised%20Key%20Competen-
ces%20Leaflet.pdf.

• Kakšne priložnosti ste imeli za izražanje 
v pisni obliki? Kakšen je vaš odnos do 
tega?

• Kdaj in kako ste prilagajali svoje 
izražanje glede na različne ljudi, s 
katerimi ste govorili?

• Kako je sporazumevanje v tujem jeziku 
vplivalo na vaše sporazumevanje v 
maternem jeziku? Ali se je vaš pogled 
na lastni jezik kaj spremenil?

• Kako ste pred in po projektu 
komunicirali z ljudmi iz drugih držav 
(e-pošta, Skype, telefon)? Kaj ste se iz 
tega naučili?

• Katerih vidikov (načinov 
sporazumevanja, izražanja, novih besed 
in fraz, običajev ipd.) tujega jezika ste 
se naučili? Katere situacije v projektu so 
vam pri tem pomagale?

• Ali se zdaj počutite bolj samozavestno 
pri izražanju v tujem jeziku? Na kakšen 
način?

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek

Večjezičnost
Večjezičnost je sposobnost uporabe različnih jezikov 
za sporazumevanje ter za razumevanje in izražanje 
misli, čustev in dejstev v ustni ali pisni obliki. Potrebno 
je poznavanje slovnice in besedišča določenega jezi-
ka. Pomembna pa je tudi sposobnost učenja jezika na 
različne načine. S to kompetenco sta povezana odnosa 
spoštovanja kulturne raznovrstnosti in radovednost za 
medkulturno sporazumevanje.

Evropski mladinski projekti vključujejo interakcijo z 
ljudmi iz različnih držav, ki govorijo različne jezike. Za 
mnoge udeležence je sporazumevanje v tujem jeziku 
ključnega pomena. Evropski projekti nudijo idealno 
okolje za vajo na tem področju. Zlasti pri dolgotrajnih 
projektih je to kompetenčno področje med tistimi, kjer 
se udeleženci razvijejo v največjem obsegu.20

20   Za lažjo predstavo, kako je tej kompetenci mogoče slediti oziro-
ma jo spremljati in beležiti, nam lahko pomaga tudi Skupni evropski 
referenčni okvir za jezike (denimo https://www.coe.int/sl/web/lang-
-migrants/cefr-and-profiles). 

https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-378/Slovenian-Revised%20Key%20Competences%20Leaflet.pdf
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-378/Slovenian-Revised%20Key%20Competences%20Leaflet.pdf
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-378/Slovenian-Revised%20Key%20Competences%20Leaflet.pdf
https://www.coe.int/sl/web/lang-migrants/cefr-and-profiles
https://www.coe.int/sl/web/lang-migrants/cefr-and-profiles
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Kulturna zavest in izražanje
Kompetenca kulturne zavesti in izražanja pomeni ra-
zumevanje načinov ustvarjalnega izražanja zamisli 
v različnih kulturah preko različnih umetniških oblik. 
Vključuje razvoj in izražanje lastnih zamisli. Zahteva 
poznavanje lokalnih, evropskih in svetovnih kultur 
ter sposobnost izražanja zamisli in čustev v različnih 
umetniških in kulturnih oblikah. Pomembna odnosa sta 
odprtost in zanimanje.

Mladi pogosto razvijejo ustvarjalne oblike izražanja 
za navezovanje stika z drugimi ali kot razmislek o iz-
kušnjah. Priložnost za razvoj kulturnih vidikov v času 
projekta lahko ponudijo organizacije ali pa udeleženci 
na lastno pobudo uporabijo to obliko izražanja. V mla-
dinskem delu lahko svoj prostor najdejo vse oblike 
ustvarjalnosti in mediji. Krepitev kulturne zavesti lah-
ko pripravi teren za učinkovito medkulturno učenje. 
Prav tako pa lahko okrepi zavedanje glede soočanja 
z dvoumnostjo.

• Kako ste spoznali nove zamisli ali 
metode dela z umetnostjo in kulturo?

• Kako odprti ste bili do doživljanja oblik 
kulture, ki so bile za vas nove?

• Kdaj ste lahko uporabili različne medije 
in oblike izražanja (npr. besedno, risanje, 
telo), da se izrazite v različnih situacijah?

• Kako ste načrtovali svoje učne cilje? V 
kolikšni meri ste jih dosegli?

• Ali ste se naučili stvari, ki jih niste 
načrtovali ali pričakovali? Katere?

• Kako ste se učili? Kdaj je bilo za vas 
učenje lahko in kdaj vam je predstavljalo 
izziv?

• Kaj ste odkrili o sebi? Na kakšen način 
mislite, da vas je udeležba v projektu 
spremenila?

• Kako ste se lotili skupinskega dela in 
kako ste sodelovani z drugimi v okviru 
projekta?

• Katere vrste različnih tehnologij ste 
uporabili pri pripravi in izvajanju projekta 
(npr. družbena omrežja, programi za 
urejanje avdio-vizualnih vsebin, blogi)?

• Kako ste kritično pristopili k informacijam 
na spletu? Kako ste potrdili zanesljivost 
svojih virov informacij?

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek

Osebnostna, družbena in učna kompetenca
Učna kompetenca vključuje sposobnost učiti se učenja, 
upravljanja svojega učenja in razmisleka o sebi. Gre za 
upravljanje časa in informacij. Družbene kompetence 
vključujejo konstruktivno sodelovanje z drugimi in re-
ševanje sporov na podpirajoč način. Osebnostne kom-
petence obsegajo vzdržljivost, sposobnost soočati se z 
negotovostjo in kompleksnostjo ter izkazovati sočutje. 
Na tem kompetenčnem področju pa je pomembna 
tudi sposobnost vzdrževati fizično in čustveno dobro 
počutje.

Evropski projekti so pogosto odvisni od skupinske 
interakcije, ki je lahko zelo intenzivna in kjer je posa-
meznik soočen z lastnimi odnosi. Razmislek o sebi, 
svojem odnosu z drugimi in lastni vlogi v skupini je 
zato bistvenega pomena. Pomenljivo in konstruktivno 
sodelovanje z drugimi igra veliko vlogo. Učenje učenja 
je ključno za rast na vseh ostalih kompetenčnih področ-
jih. Gre za zavedanje lastnega učenja in prevzemanje 
odgovornosti zanj. Evropski projekti nudijo možnost 
izbire lastnih učnih poti in odločitve, kaj udeleženec 
od projekta odnese. Gre za določanje učnih ciljev, raz-
mislek o šibkih in močnih točkah pri učenju ter načine, 
kako se posameznik najbolje uči. Vključuje organiza-
cijo lastnega učenja, motiviranje sebe, ocenjevanje in 
spremljanje razvoja, zbiranje rezultatov in priznavanje 
sprememb, ki jih je posameznik dosegel.

Digitalna kompetenca
Digitalna kompetenca vključuje odgovorno uporabo 
digitalnih tehnologij, sporazumevanje in sodelovanje, 
medijsko pismenost, ustvarjanje digitalnih vsebin, var-
nost, vprašanja intelektualne lastnine, reševanje pro-
blemov in kritično mišljenje. Obsega tudi sposobnost 
uporabe informacij preko širokega nabora digitalnih 
tehnologij, kritičen pristop do razpoložljivih informacij, 
a hkrati radovednost in odprt odnos.21

Udeleženci mladinskih projektov so lahko vključeni v 
ustvarjanje vsebin za bloge, spletne strani, družbena 
omrežja itd., s čimer delijo svoje projekte. Ustvarjajo 

21   Več podrobnosti o tem, katere kompetence so lahko zajete v okvi-
ru digitalne kompetence, lahko najdete v Okviru digitalnih kompetenc 
za državljane, ki je nastal na ravni EU in ga lahko najdete na: https://
ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework in https://www.zrss.
si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=209.

lahko tudi avdio-vizualne vsebine (npr. video posnetke 
ali podcaste), da svoje vtise predstavijo drugim. V ne-
katerih projektih pa se lahko posebej posvečajo prav 
vplivu medijev in medijski pismenosti.

Državljanska kompetenca
Državljanska kompetenca je sposobnost ravnanja kot 
odgovoren državljan in polne udeležbe v državljanskem 
in družbenem življenju na podlagi razumevanja druž-
benih, gospodarskih, pravnih in političnih konceptov, 
razvoja dogodkov v svetu ter trajnostnega razvoja.22

Pri mnogih projektih so udeleženci neposredno ali 
posredno vključeni v organizacijo civilne družbe ali 
delujejo na družbenem oziroma okoljskem področju, 
ki je pomembno na lokalni ali globalni ravni. Izvajajo 
razmislek o vrednotah, zakonih, človekovih pravicah 
ter primerjajo prakse, probleme in potrebe v različnih 
okoliščinah po Evropi. Lahko razpravljajo, kaj je Evropa, 

22  V okviru Sveta Evrope je za lažje razumevanje in kot podpora 
izobraževanju o tej kompetenci nastal tudi teoretični model kompe-
tenc, ki vsebuje vrednote, stališča, znanja in kritično razumevanje, 
ki posamezniku omogočajo, da sodeluje v demokratičnem življenju. 
Več o tem projektu lahko najdete na: https://rm.coe.int/16806ccf17 
in https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democra-
tic-culture. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=209
https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=209
https://rm.coe.int/16806ccf17
https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture
https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture
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kaj so njene osrednje vrednote ter kako se jih doživlja 
v različnih kontekstih in iz različnih zornih kotov. Lahko 
pa tudi razmišljajo o svojem lastnem razumevanju in 
izkušnjah aktivnega državljanstva.

• Kaj ste se naučili o življenjskih pogojih 
ljudi iz drugih držav?

• Ali se je vaš pogled na Evropo 
spremenil? Na kakšen način?

• Kako lahko prispevate k družbenim in 
okoljskim pobudam okoli sebe?

• Katere interese, strasti in talente ste 
razvijali v času projekta?

• Kaj vas spodbudi k dejanjem? Kako 
uresničujete zamisli?

• Kako in iz katerih situacij ste se naučili 
prevzemanja pobude?

• Česa ste se naučili o vodenju projektov, 
skupinskem delu in sodelovanju?

• Koliko ste bili vključeni v razvoj svojega 
projekta in kaj ste se naučili z vidika 
vodenja projektov (npr. upravljanje s 
časom ali proračunom)?

• Kako ste se lotili reševanja problemov? 
Kako ste zagotovili, da ste lahko 
predvideli možne težave?

• Ali imate dober pregled finančnih 
pogojev in predpisov, ki se nanašajo na 
projekt?

• Kako ste se soočili z novimi in 
nepredvidenimi situacijami v vašem 
projektu?

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek VPRAŠANJA 

ZA Razmislek

VPRAŠANJA 
ZA Razmislek

Podjetnostna kompetenca
Podjetnostna kompetenca pomeni zmožnost izkorišča-
nja priložnosti in pretvarjanja zamisli v dejanja, ki imajo 
vrednost za druge. To vključuje iniciativnost, ustvarjal-
nost, inovativnost, kritično mišljenje in reševanje proble-
mov. Zanjo je potrebna sposobnost za sodelovanje in 
načrtovanje projektov s kulturno, družbeno ali finančno 
vrednostjo.23

Pri evropskih projektih gre za uresničevanje idej, za 
ustvarjalnost in preizkušanje novih stvari, ki so lahko 
tudi tvegane. Projekt je treba voditi z različnih vidikov. 
Udeleženci imajo različne možnosti za razvijanje da-
rov, odkrivanje svojih strasti, preizkušanje novih vlog 

23  Za bolj poglobljeno razmišljanje o tej kompetenci je priporo-
čljiv pregled Kompetenčnega okvira podjetnosti, ki je bil razvit 
na ravni EU (EntreComp: The Entrepreneurship Competence Fra-
mework: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
JRC101581/lfna27939enn.pdf, v slovenščini dostopen na https://
ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/1072445/mod_resource/content/1/
Kompeten%C4%8Dni%20okvir%20podjetnosti_2016.pdf). 

in iskanje navdiha za uresničevanje svojih zamisli. Pri 
prostovoljskem projektu ali mladinski izmenjavi se lah-
ko na željo udeleženca načrtovanje, priprava, vodenje 
in vrednotenje projekta izvajajo skupaj z njim oz. njo. 
Še toliko bolj pa to velja za solidarnostne projekte in 
mladinske pobude.

Matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska 

kompetenca

Matematična kompetenca je sposobnost uporabe ma-

tematičnega razmišljanja za reševanje težav v vsakda-

njem življenju. Naravoslovna kompetenca se nanaša 

na sposobnost uporabe znanja, zastavljanja pravih 

vprašanj in sklepanja na podlagi dokazov. Vključuje 

sposobnost uporabe logičnega in kritičnega razmišlja-

nja, uporabe tehnoloških orodij ter izražanja ugotovitev 

in razlogov, ki so do njih privedli.

V mladinskem projektu lahko udeleženci to kompe-

tenco razvijajo s tematskim delom (kot so naravoslovni 

laboratoriji ali pomoč otrokom z domačimi nalogami). 

Vendar pa lahko tudi v projektih, ki se ne nanašajo 

neposredno na naravoslovne teme, udeleženci izbolj-

šajo svoje veščine reševanja problemov in analitičnega 
razmišljanja, če so vključeni v procese odločanja glede 
upravljanja različnih vidikov njihovega projekta.

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/1072445/mod_resource/content/1/Kompeten%C4%8Dni%20okvir%20podjetnosti_2016.pdf
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/1072445/mod_resource/content/1/Kompeten%C4%8Dni%20okvir%20podjetnosti_2016.pdf
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/1072445/mod_resource/content/1/Kompeten%C4%8Dni%20okvir%20podjetnosti_2016.pdf
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Pred aktivnostjo:
Na portalu Youthpass imamo 
ustvarjen uporabniški račun.

Na portalu Youthpass smo vnesli 
podatke o projektu.

Na portalu Youthpass smo vnesli 
podatke o udeležencih v projektu.

Udeleženci so si zastavili svoje 
učne cilje oz. naredili svoj učni 
načrt.

Aktivnosti za spremljanje in 
beleženje učnega procesa smo 
umestili v urnik aktivnosti.

Aktivnosti in metode za spremljanje 
in beleženje učnega procesa smo 
prilagodili udeležencem, njihovim 
učnim in zaznavnim stilom.

Določili smo osebe, ki bodo 
podpirale učni proces (fasilitatorji 
učenja).

Med aktivnostjo:
Udeležence smo povabili k 
dopolnjevanju Youthpassa preko 
portala.

Udeleženci poznajo Youthpass in 
vedo, kako ga lahko uporabljajo.

Poskrbeli smo, da projekt vključuje 
aktivnosti, ki odgovarjajo na 
zastavljene učne cilje udeležencev.

Poskrbeli smo za ustrezno učno 
okolje za vse udeležence.

V okviru projekta imamo redne 
aktivnosti, s pomočjo katerih 
udeleženci razmišljajo o tem, kar se 
jim dogaja in česa se učijo.

Udeleženci so pregledali (evalvirali) 
učne cilje, ki so si jih zastavili.

Udeleženci so poimenovali, česa so 
se naučili tekom projekta, in to tudi 
zapisali.

Udeleženci poznajo 8 ključnih 
kompetenc, kompetence, ki so jih 
razvijali tekom projekta pa znajo 
umestiti v posamezna kompetenčna 
področja oziroma jim pri tem 
pomagamo.

Izdali smo potrdila Youthpass (1. del z 
opisom projekta).

Izdali smo potrdila Youthpass (2. del 
z opisom kompetenc, ki jih je razvijal 
posameznik).

po aktivnosti:
Udeleženci so ponovno razmislili o 
svojih izkušnjah in učnih rezultatih s 
časovne razdalje.

Udeleženci so zabeležili morebitne 
naknadno prepoznane učne 
rezultate.

Udeleženci so dopolnili svoje 
zapise v Youthpassu (2. del z 
opisom kompetenc, ki jih je razvijal 
posameznik).

Izdali smo potrdila Youthpass (če jih 
nismo že tekom aktivnosti).

5.6.  Kratek pregled najpomembnejših vidikov pri načrtovanju spremljanja in 
beleženja učnega procesa5.5 Nekaj nasvetov za uporabo Youthpassa v projektih24

• Ne jemljite Youthpassa samo kot potrdilo, ki se ga izda na koncu projekta. 
Proces spremljanja in beleženja učnega procesa se dogaja pred, med in po 
aktivnosti, temu pa naj sledi tudi uporaba Youthpassa.

• Mladi naj razumejo namen in cilje projekta, v katerega so vključeni, pa naj bo 
to mladinska izmenjava ali prostovoljski projekt. Poudarite, da je namen take 
aktivnosti to, da se zabavajo, da doživijo nekaj novega, a hkrati tudi, da se kaj 
naučijo – in Youthpass je lahko en del tega.

• Mladim jasno predstavite, kaj Youthpass je in kaj ni.

• Načrtujte dovolj časa zase in za mlade, da se posvetite procesu Youthpass, 
in tega ne odlašajte. Zelo težko boste z Youthpassom delali zadnji teden (ali 
zadnji dan krajše) aktivnosti, saj vam bo zmanjkalo časa in energije.

• Ne izvajajte aktivnosti samo za to, da bi izdali ali dobili Youthpass – ta je 
orodje in ne cilj.

• Ne posvečajte se preveč ključnim kompetencam. Te so sicer pomembne 
in so lahko uporaben okvir, a ni dobro, da se jim posvečate preveč ali da v 
vsakem projektu poskusite nasloviti vse ključne kompetence. Pomembno je, 
da se čimbolj osredotočite na razvijanje kompetenc, ki ste jih načrtovali, in če 
te na koncu spadajo samo v eno ali dve ključni kompetenci, je tudi to spreje-
mljivo in priporočljivo.

• Proces zapisovanja kompetenc naj poteka tako, da mladi najprej razmislijo, 
kaj so se naučili oziroma katere kompetence so pridobili/nadgradili, šele nato 
pa naj to povežejo s ključnimi kompetencami. 

24 Taylor idr., 2012, str. 21. 
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NEKAJ METOD ZA LAŽJE 
SPREMLJANJE IN BELEŽENJE 
UČNEGA PROCESA

V tem poglavju bomo opisali nekaj različnih metod za lažje 
spremljanje in beleženje učnega procesa ter napotili na druge 
vire, kjer jih je mogoče najti še več.

• Metode niso namenjene temu, da se jih držite kot svetega 
pravila. Prilagodite jih svoji aktivnosti v skladu s potrebami 
udeležencev in svojimi potrebami. Vsaka oseba in skupi-
na, s katero boste delali, bo namreč nekoliko drugačna. 

• Ko načrtujete spremljanje in beleženje učnega procesa, 
bodite pozorni na različne zaznavne stile (vizualni, av-
ditivni in kinestetični) in različne učne stile (divergentni, 
asimilativni, konvergentni in akomodativni). Povedo vam, 
na kakšen način udeleženci najbolje sprejemajo in proce-
sirajo informacije. V skladu s tem razmislite, kako lahko 
metode prilagodite, da bodo prijazne do vseh stilov.

• Če delate z mladimi s posebnimi potrebami, z manj pri-
ložnostmi ali migrantskim ozadjem, metode in orodja pri-
lagodite tako, da bodo razumljiva in dostopna tudi njim 
( jezikovne prilagoditve, uporaba slik ipd.). 

• Velik nabor metod in orodij lahko najdete na spletu, zlasti 
na straneh youthpass.eu in salto-youth.net. Pobrskajte 
tudi med viri in literaturo v tej publikaciji.

• Z udeleženci vzpostavite dober odnos. Pri komunikaciji 
bodite jasni in iskreni. Ljudje smo socialna bitja in rabimo 
odnose, zato poskrbite najprej za to, da se udeleženci 
spoznajo med seboj in z vami ter se počutijo dovolj varno, 
da so pripravljeni stopiti iz cone udobja v cono učenja in 
da ne poletijo v cono panike. 

• Spoznajte ozadje udeležencev, saj vam 
lahko pomaga pri razumevanju njihove-
ga delovanja in vedenja. Njihovo vede-
nje je namreč lahko naučen način, kako 
navezujejo stike z ljudmi, vas pa lahko 
spravi ob pamet. Pri tem poskušajte 
ostati mirni in ugotoviti, katera potre-
ba se skriva v ozadju, in jo nasloviti na 
spoštljiv način (torej brez sramotenja 
pred celotno skupino ali izpostavljanja 
poniževanju, ampak s prepoznanjem, 
da je to del vedenja, ki ni primerno, in 
podporo mladi osebi pri tem, da razvi-
ja drugačne načine delovanja). Pri tem 
lahko uporabite refleksijo in koncepte 
nenasilne komunikacije.

• Učni proces bo stekel veliko lažje, če 
boste zanj ustvarili dobre pogoje. V ta 
namen lahko prav tako uporabite različ-
na orodja in metode, ki jih najdete tako 
v tem priročniku kot tudi med navede-
nimi viri.

• Kakšno je ozadje osebe/skupine, s 
katero delate? 

• Kaj veste o njeni/njegovi/njihovi 
zgodovini učenja?

• Kakšni so vaši predsodki o njenih/
njegovih/njihovih zmožnostih?

• Kakšno podporo potrebujete zase za 
spremljanje in beleženje učnih učinkov?

• Kako najbolje sprejema( jo) in 
procesira( jo) informacije?

• Kako ji/mu/jim je všeč proces 
Youthpass?

• Kakšno učno okolje in izkušnjo 
potrebuje( jo), da bo proces učenja 
najlažje stekel?

• Kdo in kako lahko pomaga osebi/
skupini, da bo lahko (lažje) reflektiral_a 
učni proces?

• Kje potrebuje( jo) podporo? Kaj ji/mu/jim 
gre dobro?

• Kaj jo/ga/jih zanima?

• Kje so stične točke, kjer se lahko 
povežete z njo/njim/njimi? Kako lahko to 
uporabite znotraj učnega procesa? 

Vprašanja za vaš 
razmislek pred izbiro 
metode:

https://www.youthpass.eu/en/
https://www.salto-youth.net/
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6.1.  Plakat virov s telesom25

Namen: Udeleženci izpostavijo svoje obstoječe moč-
ne točke in posamezne vire, ki jih že imajo na voljo. 
Pomembno je, da tukaj ni negativnih konotacij (šibkih 
točk, dvomov, »potreb po izboljšanju«).

Velikost skupine: Nepomembna (individualno ali sku-
pinsko delo).

Čas, potreben za izvedbo: 45–60 minut.

Materiali: Na voljo naj bo čim več ustvarjalnega mate-
riala – barv, voščenk, flomastrov, starih revij, barvnega 
papirja, škarij in lepila.

Navodila: 
Eden od udeležencev obriše osebo, ki leži na plakatu 
v poljubnem položaju – vidni naj bodo vsaj glava, obe 
roki in obe nogi. Nato oseba, katere obris je na pla-
katu, v posamezna polja vpiše odgovore na naslednja 
vprašanja: 

25 Metoda povzeta po ToT – Training of Trainers (uporabljeno na 
usposabljanju Tuning In: To Learning and Youthpass, ki je potekalo 
aprila 2019).

Glava – Katera znanja prinašaš s sabo? Na katera pod-
ročja, ki bi lahko koristila tebi in drugim v okviru tega 
dogodka, se spoznaš ali imaš o njih informacije ozi-
roma kaj znaš početi? Katera vprašanja zbujajo tvoje 
zanimanje?

Desna dlan – predstavlja lastnosti, ki jih prinašaš s 
sabo – kakšne vrste oseba si. Pozitivne stvari, ki jih 
drugi vidijo pri tebi (družina, prijatelji, partnerji itd.) – kaj 
pri tebi pohvalijo / kaj cenijo?

Desna roka – stvari v tvojem življenju, ki ti trenutno 
dajejo energijo (pomembne nedavne učne, delovne ali 
življenjske izkušnje, ki so ti dale neko posebno zmo-
žnost, ki jo zdaj lahko uporabljaš). 

Leva dlan – slika ali simbol, ki predstavlja, kako se vidiš 
ob koncu tega dogodka (»Kaj želiš doseči?«).

Srce – energija oz. motivacija, ki te je privedla v mla-
dinsko delo (in energija, ki jo to vrača v tvoje življenje). 

Stopala – predstavljajo tiste stvari ali ljudi, ki ti poma-
gajo ostati prizemljen_a oz. z nogami na tleh (posebna 
oseba ali ljudje v tvojem življenju, dejavnost, določen 
kraj, tehnika sproščanja, šport itd.).

prostor za
opombe:
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6.2.  Dve plati iste medalje26

Namen: Pomagati mladim pri zapisovanju, česa so se 
naučili in na katerih kompetenčnih področjih še pot-
rebujejo razvoj, ter spodbuda k razmisleku, kako po-
membno je, da učeči se priznajo, česa ne vedo/znajo.

Velikost skupine: Nepomembna (individualno ali sku-
pinsko delo).

Čas, potreben za izvedbo: 20–40 minut.

Materiali: Papirnate medalje (na koncu tega opisa), 
pisala.

26 Silva idr., 2019, str. 52–55. 

Navodila: 
Učni izidi so kot dve plati medalje. Za vsako stvar, ki se 
jo naučimo, obstaja nekaj, česar še nismo odkrili. Za-
vedanje, česa ne vemo, je odličen način za odkrivanje 
novih smeri učenja in ustvarjanje radovednosti, to pa 
je pomembno, če se želimo še naprej učiti.

1. Udeležencem razdelite po eno papirnato me-
daljo in jih prosite, naj na prvo stran vsak napiše 
eno stvar, ki se jo je naučil. 

2. Na tej točki razložite, da bodo pozneje razp-
ravljali o tem, kar so napisali, a bodo na koncu 
medalje obdržali. 

3. Ko zaključijo, jih prosite, naj na drugo stran me-
dalje napišejo stavek, ki se začne z »Ampak« in v 
katerem razložijo, česa pomembnega se še niso 
naučili ali kje na istem področju se morajo še 
razviti. Primer: 1. stran: »Naučil sem se o evrop-
skih institucijah.« 2. stran: »Ampak še vedno 
me zanima več o tem, kako različne institucije 
sodelujejo med sabo.«

4. Razdelite še po dve medalji, udeleženci pa naj 
na njih ponovijo postopek in na 1. strani opredeli-
jo druge stvari, ki so se jih naučili, na 2. strani pa 
povezane izzive.

5. Na koncu lahko povabite vse mlade, da prebere-
jo, kaj so napisali.

Povečani medalji, ki ju lahko natisnete, najdete v prilogi 4.

Na kaj morate biti pozorni / Ideje za prilagoditve:

• Če udeleženci ne vidijo ali ne morejo pisati, lahko uporabite prave medalje oz. kovance. Preprosto 
razdelite po en kovanec vsakemu udeležencu in jih prosite, naj potipajo eno stran kovanca. Nato 
jim povejte, da so učni izidi kot kovanci oz. medalje in imajo določeno vrednost. Naj vam povedo 
po eno stvar, ki so se jo naučili. Zatem jih prosite, naj potipajo drugo stran kovanca. Ta stran je 
drugačna, zato naj povedo nekaj, česar na temo, ki so jo prej omenili, še ne vedo. Med tem lahko 
zapisujete, kaj so povedali. Na koncu jim lahko pri razpravi to preberete in jih vprašate, ali želijo to 
vključiti v svoje samoocenjevanje.

• Če vam čas dopušča, lahko udeležence prosite, naj napišejo tudi, kako bodo kompetenco razvijali 
še naprej (npr. 1. str.: »Naučil sem se zapisovati svoje refleksije.« 2. str.: »Ampak moram to veščino 
še dodatno razviti.« – »Lahko se udeležim tečaja iz kreativnega pisanja, da postanem bolj 
samozavesten in izboljšam svoje sposobnosti pisanja.«).

• Mladi se lahko počutijo ranljivo pri pisanju stvari, ki se jih niso še naučili ali so o njih negotovi. Zato 
je pomembno, da:

• zagotovite, da vedo, da ni nič narobe, če imamo vprašanja in priznamo, da nečesa ne vemo. 
V ta namen je lahko dobro, da tudi sami izpolnite medaljo ter z njimi delite svoje učenje in 
potrebe po učenju. 

• na koncu ne poberete medalj, ampak naj služijo kot osebno gradivo, kot dnevnik, ki ga 
udeleženci obdržijo zase. 

prostor za
opombe:

• Prave medalje imajo posebno vrednost. 
Ali mislite, da imajo vrednost tudi stvari, 
ki ste jih napisali?

• Katera stran je več vredna? Prva ali 
druga? Zakaj?

• Ali je pomembno razmišljati o tem, česar 
ne vemo? Zakaj? 

• Ali so na vaših medaljah tudi stavki, ki 
bi jih radi uporabili na svojih potrdilih 
Youthpass?

VPRAŠANJA 
ZA razpravo

Naučil_a 
sem se... Ampak ...
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6.3.  Učenje preko občutij27

Namen: Udeležence in udeleženke spodbuditi k raz-
misleku o tem, kako se počutijo med učnim procesom 
in kako to vpliva na njihovo učenje. 

Velikost skupine: Nepomembna.

Čas, potreben za izvedbo: 30 minut.

Materiali: Izrezane sličice (na koncu tega opisa), pisalo, 
papir.
 
Navodila: 
• Izrežite sličice na izročku in jih položite v kuverto 

ali škatlo.

• Udeležencem razložite, da je cilj te vaje, da si bodo 
lahko zapomnili, kakšna so bila njihova občutja v 
času učnega procesa, in da bodo lažje zapisali, kaj 
so se iz teh občutij naučili.

Navodila za udeležence:
• Oglej si sličice in izberi nekaj takšnih, ki predsta-

vljajo tvoja občutja in čustva med procesom učenja. 
(Ni omejitve, koliko sličic lahko izbereš, in ni važno, 
ali gre za pozitivna ali negativna občutja.)

• V nekaj stavkih zapiši razlago, kako si se počutil_a 
in kaj si se iz točno teh občutij naučil_a.

Po razpravi naj udeleženci neposredno v svojo samo-
oceno napišejo, katere kompetence imajo na področju 
obvladovanja svojih občutij.

27 Silva idr., 2019, str. 96–99.

• Kaj si se naučil_a iz tega občutja?

• Kako se boš v prihodnosti soočal_a z 
njim?

• Kaj je lahko iz te tvoje refleksije 
uporabno za druge (npr. za bodočega 
delodajalca)?

• Kako lahko to izraziš na svojem 
Youthpassu?

Včasih mladim manjka besed, da bi izrazili 
svoja občutja, zato uporaba sličic lahko 
pomaga začeti takšno refleksijo. Vendar 
pa bodo prej ali slej morali svoja občutja 
ubesediti. Če je to ovira, lahko pomaga, če 
imate pripravljen seznam besed, povezanih 
z občutji, ki ga delite s svojimi udeleženci. 

VPRAŠANJA 
ZA razpravo

Ideje za prilagoditve (za 
različne ciljne skupine, 
starosti, zmožnosti, 
kontekste dela):

prostor za
opombe:
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MOGOČE DVOM STRAH TO JE SUPER 

IZČRPAN NESTRINJANJE SARKAZEM JEZA 

ZASPAN NEJEVERA NASMEH STRAH 

MALODUŠJE ZAGNANOST POTUHNJEN JOK 

vesel

mogoče

izčrpan

zaspan

malodušje

utrujen

dvom

nestrinjanje

nejevera

zagnanost

presenečen

strah

sarkazem

nasmeh

potuhnjen

nezaupanje

to je super

jeza

prestrašen

jok
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6.4. Poimenuj svoje kompetence28

Namen: Udeleženke in udeležence podpreti pri prepo-
znavanju in poimenovanju kompetenc, razvitih v okviru 
projekta, ter vzpostaviti osnovo za nadaljnje beleženje 
učnih izidov na potrdilu Youthpass.

Velikost skupine: Namenjeno individualnemu delu z 
udeleženci ali skupino, razdeljeno v pare.

Čas, potreben za izvedbo: 60–90 minut.

Materiali: Paket kart s kompetencami za vsakega ude-
leženca (na koncu tega opisa), po možnosti natisnjen 
na karton.

Navodila:

1. možnost: 
Razporedite vse karte po delovni površini tako, da se 
vidijo napisane kompetence. Nato povabite udeležen-
ca_ko, naj razmisli o aktivnosti neformalnega učenja 
(oz. projektu mladinskega dela), katere se je udeležil_a, 
in pobere kompetence, ki jih je razvil_a v okviru te ak-
tivnosti. Če katera kompetenca manjka, lahko uporabi 
dodatne prazne karte in jo oz. jih napiše nanje.

2. možnost:
Izročite celoten paket kart udeležencu_ki in ga_jo pro-
site, naj karte razporedi v tri kupčke: »kompetence, 
razvite v okviru projekta,« »kompetence, ki niso bile 
razvite v okviru projekta,« in »nisem prepričan_a«. Ko 
konča, najprej razjasnite karte, o katerih ni prepričan_a, 
če je med njimi še kaka kompetenca, ki spada na kup 
z med projektom razvitimi. Nato si oglejte ta kup in 
preverite, ali manjka še kaka pomembna kompetenca 
(ki je ni na kartah). Za takšne uporabite prazne karte 
in jih dodajte na kup.

28  Silva idr., 2019, str. 76–81.

Ko so karte izbrane, naj oseba razmisli o 
svojem razumevanju vsake kompetence 
in se spomni trenutkov oz. situacij, ko je 
razvila to kompetenco ali ko je kompetenca 
prišla do izraza. Odgovore si zapisujte in jih 
izročite udeležencu_ki ob koncu te vaje.

Izroček s kartami kompetenc je dobro 
natisniti v večjem formatu (npr. A3) in po 
možnosti na karton. Tako boste lahko 
naredili pravi paket kart.

VPRAŠANJA 
ZA razpravo

Na kaj morate biti pozorni / 
Ideje za prilagoditve 

Odgovornost Razvijanje drugih Mreženje Gradnja odnosov

Natančno 
samoocenjevanje

Sočutje Številčno sklepanje Sprejemanje tveganja

Osredotočenost na 
doseganje ciljev

Fleksibilnost Odprto razmišljanje Samozavedanje

Prilagodljivost
Dajanje/sprejemanje 
povratnih informacij

Odprtost za učenje Samozavest

Analitično sklepanje Informacijska tehnologija Ustna komunikacija
Občutljivost za 

raznolikost

Umetniško izražanje Vplivanje
Organizacijsko 

zavedanje
Strateško razmišljanje

Pozornost na 
podrobnosti

Integriteta Organizacijske veščine Obvladovanje stresa

Samostojnost Medkulturna občutljivost Vztrajnost Podajanje pobude

Usmerjenost na stranke Voditeljske veščine Načrtovanje
Sprejemanje 
odgovornosti

Skrb za kakovost Poslušanje Politična pismenost
Veščine učenja/
usposabljanja

Reševanje sporov
Upravljanje s 
proračunom

Veščine predstavljanja Skupinsko delo

Ustvarjalnost
Obvladovanje lastnih 

čustev
Postavljanje prioritet Upravljanje s časom

Kritično razmišljanje
Upravljanje lastnega 

učenja
Proaktivnost Sprejemanje negotovosti

Sprejemanje sprememb Motiviranje drugih Reševanje težav Delo pod pritiskom

Sprejemanje odločitev Pogajanje Projektno vodenje Pisna komunikacija

prostor za
opombe:
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6.5.  Zapisovanje učnih izidov29

Namen: Udeleženke in udeležence podpreti pri za-
pisovanju naučenega v obliki ustreznih učnih izidov. 

Velikost skupine: Nepomembna (individualno ali sku-
pinsko delo).

Material: Pisala, papir, seznam za tvorjenje stavkov.

Navodila:
Udeležence najprej spodbudimo, da se odločijo, komu 
bodo predstavili svoje kompetence oziroma za koga 
jih zapisujejo, saj bo to narekovalo način pisanja. Nekaj 
možnih odgovorov: zase, za organizacijo, za starše/
prijatelje, za izobraževalno ustanovo, za delodajalca, 
za oblikovalce politik.

29 Silva idr., 2019, str. 56–59. 

Nato udeleženci in udeleženke odgovorijo na naslednja 
vprašanja:
• Kje in za kaj bom uporabljal_a svoj Youthpass?
• Kaj sem se naučil_a?
• Kje, kdaj in kako sem se to naučil_a? Postavi to v 

kontekst aktivnosti.
• Na katerem področju svojega življenja bom upo-

rabil_a, kar sem se naučil_a?
• Zakaj je naučeno koristno zame?

Na podlagi tega udeleženke in udeleženci s pomočjo 
spodnje tabele strukturirajo svoje učne izide v zapisane 
povedi. 

• Svoje učne izide piši v prvi osebi – npr. raz-
vil_a sem, zdaj znam itd. 

• Piši kratko in preprosto. 

• Vsake kompetence se loti na enak način in 
o njej piši v enakem slogu.

• Zapiši, česa si se naučil_a, ne pa, česa se 
nameravaš naučiti.

• Seveda obstajajo izjeme: 

• Učenje učenja – lahko napišeš tudi, 
kako nameravaš še okrepiti naučeno. 

• Inovativnost in podjetnost – lahko na-
pišeš tudi, kako nameravaš uporabiti 
naučeno. 

• Ni nujno, da uporabiš vse ključne kompe-
tence. Uporabi samo tiste, na katere se želiš 
osredotočiti. Tako ali tako se je skoraj nemo-
goče v kratkem času, ki je na voljo, posvetiti 
vsem ključnim kompetencam.

• Poskušaj se izražati kratko, jedrnato in na-
tančno. Predvsem pa piši iskreno. Verodo-
stojnost potrdila je vezana na tvojo iskrenost 
in predanost lastnemu učenju. 

• Dolžina besedila pri tvojih učnih izidih za po-
samezno ključno kompetenco ni omejena, 
vendar je 250 besed že veliko. Upoštevaj, 
kje boš potrdilo uporabljal_a. Misliš, da ga 
bo potencialni delodajalec ali profesor na 
univerzi sploh prebral, če bo zelo dolgo?

Raziskal_a sem … 
Razpravljal_a sem o … 

Priznal_a sem … 
Spraševal_a sem se o …

Ni mi uspelo … 
Užival_a sem v … 

Razmislil_a sem o… 
Potrdil_a sem … 
Odkril_a sem …
Prebral_a sem … 
Občutil_a sem … 
Sanjal_a sem o… 
Slišal_a sem … 
Izkusil_a sem …

ker …
ob izvajanju …

s/z …
brez … 

medtem ko …
pri … 
ko …
o …

preko …
po …

čeprav …
da …

To je pomembno za … 
To mi bo omogočilo … 
To se bo videlo pri … 
To bo koristno za …
Zato bom lahko …

To mi je pokazalo …
To me je motiviralo … 
To me je ustavilo … 

Zato mi je postalo jasno … 
To je spremenilo …

To je okrepilo … 
To je izboljšalo … 
To je razkrilo …
To je ustvarilo … 

Opomba: V vsakem stolpcu v tabeli je seznam, ki je neodvisen od drugih. To pomeni, da lahko udeleženci uporabi-
jo na primer prvi izraz iz prvega stolpca in ga povežejo s tretjim iz drugega stolpca in petim iz tretjega stolpca. 

Primer: »Raziskala sem proces odločanja v skupini z mednarodno ekipo mladih na tridnevnem taboru, ki smo ga 
skupaj izvedli. O vsem smo se morali odločati skupaj in smo se to naučili delati brez prerekanja. Zato bom lahko 
bolje sodelovala v ekipah v prihodnje.«

prostor za
opombe:
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DELAVNICA
7.1.  Komu je delavnica namenjena?
Delavnica v nadaljevanju je v prvi vrsti namenjena tistim, ki skrbijo za podporo 
učnemu procesu drugih. Osredotoča se predvsem na projekte v programih 
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, čeprav je možno 
aktivnosti delavnice, ki se nanašajo na te projekte, prilagoditi tudi za razmi-
šljanje in refleksijo o učnem procesu v drugih projektih. 

Namen delavnice je pomoč pri načrtovanju spremljanja in beleženja učnega 
procesa v projektih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. 

Vsak od sklopov ima v nadaljevanju podrobno opredelitev namenov, aktivnosti, 
potrebnih pripomočkov in časa. Za delavnico boste potrebovali enkrat 40 
minut, enkrat 60 minut in enkrat 120 minut, skupno 220 minut (brez odmorov). 
Trajanje delavnice lahko tudi prilagodite potrebam in časovnim zmožnostim 
udeležencev_k. Začetni del je pomemben v primeru, da se udeleženci_ke 
ne poznajo, hkrati pa je pomembno, da se skupina na začetku uglasi (da so 
vsi del iste ekipe). Prav tako je pomembno, da sklenete uvodne dogovore v 
skupini in jim predstavite tudi urnik delavnice. 

Ker je nekaj aktivnosti precej dinamičnih, je pomembno, da imate za izved-
bo na razpolago dovolj velik prostor in ustrezne pripomočke, navedene pri 
potrebščinah posameznega sklopa in kot priloge priročnika. Predlagamo, da 
za izvajanje ustvarite tudi kotiček za navdih, kamor prinesete zanimiva gradiva 
na temo učenja, spremljanja in beleženja učnega procesa, knjige, kartice Dixit, 
predmete, ki krepijo ustvarjalnost – skratka karkoli, kar podpira učni proces.

Delavnica je sestavljena iz treh sklopov. V prvem sklopu se udeleženci_ke 
spoznajo med seboj, izmenjajo svoj pogled na učenje in naredijo svoj osebni 
učni načrt (vezan na delavnico). V drugem sklopu bodo udeleženci najprej 
razvrščali faze projekta po različnih projektih, nato pa umeščali spremljanje in 
beleženje učnega procesa znotraj faz in se pri tem osredotočali na metode in 
osebe, ki jih pri tem lahko podpirajo. V tretjem sklopu bodo lahko preizkusili 

različne metode za spremljanje 
učnega procesa, spoznali orodje 
Youthpass in 8 ključnih kompe-
tenc ter uporabo Youthpassa kot 
orodja za spremljanje učnega 
procesa v projektih.

Glede na to, kaj potrebujete pri 
načrtovanju spremljanja in bele-
ženja učnega procesa v vašem 
projektu, lahko naredite tudi 
svojo kombinacijo posameznih 
delov delavnice, tako da bo de-
lovala za vas.
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7.2.  Načrt delavnice

Prvi sklop: 
Drugi sklop:

Tretji sklop:

Nameni
(minute: skupaj 40) Aktivnost Pripomočki

Uvod v delavnico
(5 ‘) Uvodoma predstavite izvajalce, namen in okvirni potek delavnice. Urnik

Spoznajmo se 
(20 ‘)

Udeležence povabite, da na podlagi vprašanja »Kaj zame pomeni 
učenje?« izberejo po eno kartico iz paketa kart za učenje.
Ko so vsi izbrali svojo kartico in se posedli, jih povabite, da v krogu 
odgovorijo na dve vprašanji: 
1. Kako mi je ime? (v primeru, da prihajajo iz različnih organizacij, doda-
jte še vprašanje: Iz katere organizacije prihajam?)
2. Zakaj sem izbral_a to karto?

OPOMBA ZA IZVEDBO:
Po potrebi ponudite pomoč pri prevodu citatov. 

Paket kart Learning 
out of the Box (dost-
open na https://www.
youthpass.eu/en/publi-
cations/card-game/

Osebni učni načrt
(15 ‘)

Udeleženci prejmejo delovni list Osebni učni načrt in navodilo, da v sk-
ladu z lastnimi pričakovanji in željami za današnjo delavnico zastavijo 
svoj učni načrt oziroma odgovorijo na vprašanja.
Pri tem jih opomnite:
• da izpolnjujejo samo prvo stran lista,
• da to delajo v prvi vrsti zase in 
• da bodo to kasneje delili v dvojicah.
Ko zaključijo, si ugotovitve podelijo v parih.

OPOMBA ZA IZVEDBO: 
Pri tem delu lahko dvojice tudi povedo po eno pričakovanje, ki ga 
imajo od delavnice. 

Za vsakega udeležen-
ca Delovni list Osebni 
učni načrt (priloga 1)

Nameni
(minute: skupaj 60) Aktivnost Pripomočki

Kako podpiramo 
učenje v različnih 
delih projekta
(60 ‘)

Na kratko predstavite življenjski cikel projekta (poenostavljeno: načrtovanje, 
izvedba, vrednotenje). Nato udeležence razvrstite v skupine, ki ji oblikujete 
na podlagi interesa za različne projekte programov Erasmus+: Mladi v akciji 
in Evropska solidarnostna enota (glej poglavje 4) in izkušnje s temi projek-
ti. Pri podajanju navodil jih opomnite še na to, da projekti ne tečejo nujno 
linearno (nekatere faze projekta lahko potekajo tudi sočasno) in da imajo la-
hko različne osebe v skupini različne poglede/izkušnje, kako si faze sledijo.

Aktivnost poteka v dveh delih:
1. del: Vsaka skupina najprej v 15–20 minutah razporedi korake v posame-
znih fazah projekta in dopiše, če prepoznajo, da še kaj manjka.
Ko to naredijo, jim dajte nadaljnja navodila.
2. del: Na razpolago imajo 20 minut, da znotraj vsake od faz umestijo, ka-
tere pristope k spremljanju in beleženju učnega procesa uporabljajo oz. bi 
želeli uporabljati in katere osebe lahko to podprejo. 
Pri tem jim dajte kot vodilo na lističu še vprašanja:
• Katere metode lahko podprejo udeležence pri spremljanju učnega 

procesa? 
• Kako podpreti udeležence, da bo njihovo učenje in učni napredek 

viden? 
• Kako in kam umestiti refleksijo učnega procesa? 

Poleg lističev, kamor zapisujejo metode in manjkajoče korake, imajo na raz-
polago še figurice, ki kot njihova lastna metafora določajo različne možne 
osebe, ki podpirajo učni proces (npr. koordinator, mentor, mladinski delavec, 
vrstniki), s pomočjo katerih odgovarjajo na naslednji vprašanji:
• Katere osebe lahko podprejo proces?
• Kdaj v projektu ga lahko podprejo?

Po razporejanju namenite 20 minut, da udeleženci po skupinah predstavijo 
glavne ugotovitve. Zatem naredite z njimi še kratko vrednotenje, kako je 
bilo zanje, kaj so spoznali in kaj jih je presenetilo. 

OPOMBA ZA IZVEDBO/MOŽNA VARIACIJA:
Aktivnost je razdeljena na dva koraka, da se udeleženci ne zataknejo pre-
dolgo v fazi razvrščanja projektnih korakov. Glede na to, kako izkušeni ste, 
lahko aktivnost tudi združite. Udeležence delavnice lahko opozorite tudi na 
kotiček za navdih (če ste ga seveda pripravili). 

Delovni listi 
poteka projekta 
in posameznih 
faz (priloga 2, glej 
tudi poglavje 4), 
figurice, predmeti 
(npr. iz jajčk Kin-
der), prazni lističi 
za dopisovanje 
metod in manj-
kajočih delov 
projektov

https://www.youthpass.eu/en/publications/card-game/
https://www.youthpass.eu/en/publications/card-game/
https://www.youthpass.eu/en/publications/card-game/
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Nameni
(minute: skupaj 120) Aktivnost Pripomočki

Spoznavanje 
različnih metod 
za spremljanje in 
beleženje učnega 
procesa
(60 ‘)

Udeleženci imajo na razpolago 45 minut, da preizkusijo eno do dve 
metodi (nekaj je navedenih v poglavju 6, predlagamo pa, da izberete 
še kako drugo, ki jo uporabljate, ali pobrskate med predlaganimi viri). 

Na koncu si vzemite še 15 minut za refleksijo aktivnosti (s predlaganimi 
vprašanji):
• Kaj je bilo zanimivega? 
• Vam je katera izmed metod pomagala pri oblikovanju učnih do-

sežkov? 
• Bi to lahko uporabili pri svojem delu?
• Bi podelili kako drugo metodo ali orodje za spremljanje in beleže-

nje učnega procesa?

Seznam metod, ki jih 
želite predstaviti, in 
materiali, ki so vezani 
na posamezno me-
todo, ki ste jo izbrali 
(glejte poglavje 6)

Spoznavanje Youth-
passa in ključnih 
kompetenc
(30 ‘)

Udeležencem na kratko predstavite, kaj je kompetenca in iz katerih 
treh komponent je sestavljena. Nato jim predstavite 8 ključnih kom-
petenc za vseživljenjsko učenje (glejte poglavje 5.4.). Spodbudite jih, 
da tudi sami podajo primere kompetenc (s tem jih lahko podprete pri 
boljšem razumevanju posamezne kompetence).
Nato udeležence povabite, da vzamejo delovni list Osebni učni načrt 
in odgovorijo na vprašanja na drugi strani. Na koncu naj oblikujejo vsaj 
eno kompetenco, ki so jo razvili/nadgradili v okviru delavnice.

Potem udeležence povabite, da svojo kompetenco oziroma kompe-
tence zapišejo na samolepilne listke in jih razvrstijo na rožico kompe-
tenc (priloga 3).

Rožica kompetenc 
(priloga 3), samolepilni 
listki

Pogovor o uporabi 
Youthpassa v pro-
jektih 
(20 ‘)

Pogovor začnite z navezavo na prejšnjo aktivnost, pri čemer vas vodijo 
naslednja vprašanja:
• Ali je bilo lahko razvrstiti kompetence? Vas je kaj presenetilo? Je 

bilo za vas kaj novega? 
• Kaj se vam zdi uporabno za vaše projekte?
• Koliko morate oziroma koliko lahko podpirate svoje udeležence 

pri procesu opredeljevanja kompetenc in razmisleka o učnem 
procesu? Kaj potrebujejo udeleženci, da jim bo to lažje?

• Kako Youthpass in kompetenčni model uporabljate v svojih pro-
jektih? 

• Zakaj uporabljati Youthpass? Kako to predstavite mladim?

V pogovoru lahko izpostavite tudi nekaj nasvetov o uporabi Yo-
uthpassa, ki so navedeni v poglavju 5.5.

Zaključek delavnice 
(10 ‘)

Udeležence_ke povabite, da pomislijo, kako jim je bilo na delavnici in 
da odgovorijo na vprašanji »S čim odhajam? Kaj me je najbolj nago-
vorilo?« (z enim gibom/gesto/stavkom/besedo/simbolom) in pojasnijo, 
zakaj.

OPOMBA ZA IZVEDBO:
Tukaj se lahko navežete na njihova pričakovanja, ki so jih izrekli na 
začetku.
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PRILOGE
Priloga 1

OSEBNI UČNI NAČRT

Kaj se želim naučiti? 
Kaj želim spoznati? 
Kaj želim raziskati?

Kako se bom to učil_a? 
Kako se bom tega lotil_a?

Od koga/s kom se bom učil_a?
V kakšnem okolju bo potekalo 
spoznavanje in raziskovanje? 
Bom v skupini, sam_a ali kako 
drugače?

Kdaj se bom učil_a?
Kdaj je moj rok uresničitve 
učnega cilja?

Pred aktivnostjo
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REFLEKSIJA UČENJA V AKTIVNOSTI

Po aktivnosti

Kaj sem se naučil_a?
Kaj sem spoznal_a?
Kaj sem razvil_a?

Kako sem se učil_a (metode, 
orodja, načini dela ipd.)?
Kaj mi je pomagalo pri razisko-
vanju in razvoju veščin, znanj in 
vrednot/stališč?

S kom sem se učil_a? 
Kdo je vplival na moj učni 
proces?

Kdaj sem se učil_a? 
Kaj se je dogajalo? 
Kako sem s počutil_a?
AHA trenutki

Ključne kompetence, 
ki jih prepoznavam.

(Za uporabo na delavnici natisnite obojestransko!)

Priloga 2 – Proces projekta

A) EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA – PROJEKT 
PROSTOVOLJSTVA

NAČRTOVANJE
• RAZISKOVANJE POTREB LOKALNE SKUPNOSTI
• RAZVOJ IDEJE
• REGISTRACIJA NA PORTALU ESE
• ISKANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV
• KOMUNIKACIJA MED PROJEKTNIMI PARTNERJI 

(ISKANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV)
• RAZVOJ PROJEKTA
• IZPOLNJEVANJE PRIJAVNICE
• NAČRTOVANJE TEDENSKEGA PROGRAMA
• APV (PREDHODNI NAČRTOVALNI OBISK)
• DELITEV NALOG IN ODGOVORNOSTI MED 

PROJEKTNIMI PARTNERJI
• PREDPRIPRAVA LOGISTIČNIH ZADEV (NPR. 

NAKUP VOZOVNIC, LOKACIJA PROJEKTA, 
NASTANITEV, HRANA, LOKALNI PREVOZI ITD.)

• PRIPRAVA NA SITUACIJE, POVEZANE 
Z NALOGO/DELOM, JEZIKOVNE IN 
MEDKULTURNE SITUACIJE, IN PREPREČEVANJE 
TVEGANJ

• ISKANJE DODATNE FINANČNE PODPORE
• ISKANJE PROSTOVOLJCA(EV)
• OSEBNI RAZVOJ PROSTOVOLJCA(EV)
• VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV
 
IZVEDBA
• SPOZNAVANJE/SREČANJE S 

KOORDINATORJEM (OSEBA, KI SKRBI ZA 
NALOGE/DELO)

• ORGANIZACIJA LOGISTIČNIH ZADEV (NPR. 
MENJAVA DENARJA, LEKARNA, SPOZNAVANJE 
OKOLJA)

• KOMUNIKACIJA MED PROJEKTNIMI PARTNERJI
• PRIPRAVA AKTIVNOSTI

• REFLEKSIJA NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI
• RAZVOJ OSEBNEGA PROJEKTA
• OSEBNI RAZVOJ PROSTOVOLJCEV
• SREČANJE Z MENTORJEM
• INTERAKCIJA Z LOKALNIM PREBIVALSTVOM
• PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
• VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV
• VKLJUČEVANJE LOKALNE SKUPNOSTI
• USTVARJANJE PROSTORA ZA MEDKULTURNE 

DOGODKE
• PROCES MEDKULTURNEGA UČENJA
 
VREDNOTENJE
• OSEBNI RAZVOJ PROSTOVOLJCEV
• VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV
• VREDNOTENJE PROJEKTA
• EVALVACIJA REZULTATOV MED PROJEKTNIMI 

PARTNERJI
• RAZŠIRJANJE IN UPORABA REZULTATOV 

PROJEKTA
• PISANJE VSEBINSKEGA POROČILA
• PISANJE FINANČNEGA POROČILA
• NAČRTOVANJE NADALJNJIH AKTIVNOSTI V 

OKVIRU EVROPSKE SOLIDARNOSTNE ENOTE
• PODPORA ZAPOSLOVANJU PROSTOVOLJCEV
• VIDNOST PROJEKTA IN ESE
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NAČRTOVANJE
• RAZVOJ IDEJE
• ISKANJE PARTNERJEV
• RAZVOJ PROJEKTA
• IZPOLNJEVANJE PRIJAVNICE
• ISKANJE FINANČNE PODPORE
• DELITEV NALOG MED PARTNERSKIMI 

SKUPINAMI
• PRIPRAVA SKUPINE (PO DRŽAVAH)
• PRIPRAVA LOGISTIČNIH ZADEV (NAKUP KART, 

LOKACIJA, NASTANITEV, HRANA ITD.)

IZVEDBA
• SREČANJE VODIJ SKUPIN
• PRIPRAVA AKTIVNOSTI
• ORGANIZACIJA LOGISTIČNIH ZADEV (NPR. 

MENJAVA DENARJA, LEKARNA, IZLET)
• POMOČ NA POTI DO LOKACIJE IZVEDBE
• SPOZNAVANJE
• FASILITACIJA TEMATSKIH DELAVNIC
• VKLJUČEVANJE LOKALNE SKUPNOSTI
• USTVARJANJE PROSTORA ZA MEDKULTURNE 

VEČERE
• PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
 
VREDNOTENJE
• SREČANJE S PODPORNIMI ORGANIZACIJAMI IN 

INSTITUCIJAMI
• EVALVACIJA REZULTATOV MED SKUPINAMI IZ 

PARTNERSKIH DRŽAV
• EVALVACIJA REZULTATOV ZNOTRAJ 

POSAMEZNIH SKUPIN (PO DRŽAVAH)
• RAZŠIRJANJE IN UPORABA REZULTATOV 

PROJEKTA
• PISANJE VSEBINSKEGA POROČILA
• PISANJE FINANČNEGA POROČILA
• VREDNOTENJE PROJEKTA

OPOMBE:

Korake znotraj posamezne faze natisnite in razrežite, 
da jih bodo lahko udeleženci_ke postavljali po vrstnem 
redu, ki se jim zdi najbolj smiseln.
Za ostale aktivnosti (npr. solidarnostni projekti, transna-
cionalne mladinske pobude idr.) lahko po tem vzorcu 
pripravite lastne materiale.

Ti koraki niso vsi. Razmislite, ali kakšen manjka.  

priloga 3 

Rožica s kompetencami
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priloga 4 

medalji

Naučil_a 
sem se...

Ampak ...
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09SLOVARČEK
Beleženje učnega procesa so vse dejavnosti, ki učečim se osebam omogo-
čajo, da svoje učne izide (dosežene ali načrtovane) zapišejo in ubesedijo.

Kompetenca predstavlja izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi 
osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev 
razmišljanja ipd. (glej poglavje 3.3.).

Kompetenčni okvir je model, ki določa skupek kompetenc, ki jih organizacija 
zahteva, prepoznava ali spodbuja pri določeni vlogi oziroma delovnem mestu. 
Na ta način lažje ugotovimo, kakšne kompetence so zahtevane za določeno 
vlogo (denimo vodjo projektov).

Spremljanje učnega procesa so vse dejavnosti, ki učečim se osebam po-
magajo identificirati, kaj se želijo naučiti, ter ugotoviti, kje v učnem procesu 
se nahajajo in kaj so se naučile.

Učni cilji opisujejo, katere kompetence bodo učeče se osebe (udeleženci) 
imele na (in po) koncu izobraževalnega procesa, torej kaj bodo sposobne 
narediti, razumeti, razložiti, misliti ipd. Dobro je, če sledijo načelom SMART 
(da so specifični, merljivi, da jih je možno doseči, da so relevantni in da je 
določen časovni okvir, v katerem se lahko dosežejo).

Učni dosežki podobno kot učni cilji opisujejo, katere kompetence učeče se 
osebe imajo na (in po) koncu učnega procesa. V nekaterih kontekstih sta 
termina učni cilji in učni dosežki uporabljena kot sopomenki, razločita pa 
se v tem, da so učni cilji nekaj, kar načrtujemo (pred učnim procesom), učni 
dosežki pa so tiste kompetence, ki so jih učeče se osebe dejansko dosegle.

Vseživljenjsko učenje je vse učenje v posameznikovem življenju, katerega 
cilj je izboljševanje ravni ali pridobivanje novih kompetenc ali kvalifikacij, 
poteka pa lahko v okviru formalnega ali neformalnega izobraževanja ali kot 
priložnostno učenje.
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