
 

 

                                                         

Iščemo 2 strokovna sodelavca 
  
za dolgoročnejše sodelovanje na področju podpore neformalnega učenja 

in uporabe Youthpassa v projektih programov Erasmus+ in Evropska 
solidarnostna enota za obdobje 2019-2020 

 

 
Na MOVIT-u, slovenski nacionalni agenciji programov EU Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska 
solidarnostna enota, iščemo dva strokovna sodelavca za dolgoročnejše sodelovanje na področju 
podpore neformalnega učenja in uporabe Youthpassa v projektih programov Erasmus+ in 
Evropska solidarnostna enota za obdobje 2019-2020. 
 

 
OPIS AKTIVNOSTI 

 
Ozadje projekta: 
Eden od ključnih elementov projektov, izvedenih v okviru programov 
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, je neformalno 
učenje. Za zagotavljanje kakovosti in doseganja želenih učnih rezultatov 
je pomembno, da je proces učenja skrbno načrtovan, primerno podprt, 
učne izkušnje pa reflektirane in končni učni rezultati zabeleženi. V tem 
procesu je upravičencem lahko v pomoč orodje Youthpass, ki je bilo 
razvito prav s tem namenom. 
Z namenom večanja kakovosti projektov in boljšega podpiranja učnega 
procesa ter uporabe orodja Youthpass med našimi upravičenci želimo 
na nacionalni agenciji pripraviti učni modul za spremljanje in beleženje 
učnih učinkov in uporabo Youthpassa. Modul bo namenjen 
upravičencem in bo vseboval delavnico, ki jo bodo upravičenci lahko 
izpeljali tudi sami, priročnik za njeno izvedbo ter kratek povzetek s 
priporočili za integracijo refleksije učnega procesa in Youthpassa v 
projekte EU programov.  
 
Delo strokovnih sodelavcev: 
Od izbranih strokovnih sodelavcev pričakujemo, da bosta v obdobju 
najmanj do leta 2020 z nami aktivno sodelovala pri promociji, 
spodbujanju in višanju kakovosti neformalnega učenja v projektih.  
 
V letu 2019 se od njiju pričakuje: 

- udeležba na mednarodnem usposabljanju Tuning In, 8.-13. 4. 
2019, Češka, 

- oblikovanje 4-urnega modula in pripadajočega priročnika za 
kakovostno integracijo učnega procesa in Youthpassa v projekte 
(april-junij 2019),  

- izvajanje modula na poziv nacionalne agencije (najmanj 3x 
letno, pilotna izvedba je predvidena v septembru 2019), 

- sodelovanje pri pripravi promocijskih gradiv na temo 
neformalnega učenja in uporabe Youthpassa. 

 
Delovni jezik: 
Slovenščina 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tuning-in-to-learning-and-youthpass.7692/?fbclid=IwAR39UdE7loFuf-o_k33nQHRE-YkP5lw-S7m9-9p5nTd0UnVDvb_v1FQZHCc


 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

 
ŽELENI PROFIL 
STROKOVNIH 
SODELAVCEV 

 

 Dobro poznavanje tematike neformalnega učenja in podpore 
neformalnega učenja (načrtovanje in izvedba učnega procesa, 
refleksija učnih izkušenj, evalvacija učnega procesa), 

 poznavanje orodja Youthpass za beleženje neformalno 
pridobljenega znanja, 

 izkušnje z vodenjem delavnic v kontekstu neformalnega učenja in 
uporabe neformalnih ter participatornih metod in pristopov. 

 
PRIPRAVLJALNI 
SESTANEK 

 

 Z izbranima strokovnjakoma se bomo dogovorili za pripravljalni 
sestanek za pripravo modula v začetku aprila (po vrnitvi z 
usposabljanja Tuning In). 
 

 
ČASOVNI VIDIK IN 
PLAČILO 

 

 Strokovnjaka bosta imela krite vse stroške udeležbe na 
usposabljanju Tuning In na Češkem (prevoz, nastanitev, prehrana, 
program). 

 Vsak od njiju bo prejel 600,00 EUR za pripravo modula (pol dneva 
pripravljalni sestanek, 2,5 dneva za pripravo modula). 

 Izvedba posameznih delavnic bo plačana po standardnih trenerskih 
tarifah in veljavnih pravilih (preračunano glede na dnevno postavko 
200,00 EUR). Pri nadaljnjih izvedbah delavnice se plačilo zniža na 70 
% postavke. 

 Morebitno dodatno sodelovanje bo ovrednoteno sproti.  
 

 
PRIJAVA 

 
Rok za prijave je 31. januar 2019! 
Prijavite se preko prijavnice. 
Kandidati bodo o izboru obveščeni do 4. februarja 2019! 
 
Prijavijo se lahko tudi osebe, ki niso v Movitovem bazenu trenerjev. V 
tem primeru vas vabimo, da se obenem prijavite tudi na razpis za 
sodelovanje v Movitovem bazenu trenerjev, ki je objavljen na naši 
spletni strani. 
 
Za več informacij o prijavi, se lahko obrnete na nas po telefonu 01 430 
47 47 ali e-pošti info@movit.si (kontaktna oseba: Meta Brečič).  
 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/razpis_strokovna_sodelavca
mailto:info@movit.si

