
 

                                                        
 

 

Kako poteka spremljanje in beleženje učnega procesa v 

projektih programa Erasmus+: Mladi v akciji? 

 

 

Na nacionalni agenciji Movit smo v letu 2019 med upravičenci projektov izvedli 

anketo o spremljanju in beleženju učnih rezultatov v njihovih aktivnostih. Anketni 

vprašalnik smo poslali na elektronske naslove zakonitih zastopnikov in kontaktnih 

oseb vseh sprejetih projektov v programu Erasmus+: Mladi v akciji od leta 2014 

do vključno 2018. Vprašalnik smo tako poslali na 543 različnih elektronskih 

naslovov, dobili pa smo 47 odgovorov. 

 

Z vprašalnikom smo želeli raziskati, kako v organizacijah poteka spremljanje 

učnega procesa na splošno v aktivnostih, ki jih izvajajo, in specifično v projektih 

programa Erasmus+: Mladi v akciji. Poleg tega smo z vprašalnikom želeli poiskati 

primere dobrih praks organizacij, da bi jih lahko delili z drugimi organizacijami. 

 

 

Podatki o anketiranih in njihovih organizacijah 

Večina anketiranih prihaja iz organizacij mladinskega sektorja (mladinske 

organizacije, organizacije za mlade, mladinski svet ali mladinski center). Četrtina 

anketirancev deluje v drugih nevladnih organizacijah, manjši delež pa v vzgojno-

izobraževalnem zavodu ali kulturnem društvu, med anketiranimi pa je bil tudi 

predstavnik podjetja in predstavnika drugih vrst organizacij, ki jih v vprašalniku 

nismo našteli.  

 

 
Graf 1: Vrste organizacij v katerih delujejo anketiranci 

 

 



 

 
 

 

                                                        
 

Večina anketirancev v organizaciji deluje kot vodja projektov (27 oseb), nekateri 

pa sočasno delujejo tudi kot zakoniti zastopniki (4 osebe). 18 oseb v organizaciji 

prevzema le vlogo zakonitega zastopnika, 7 pa jih prevzema (tudi) drugačne vloge 

(koordinator projektov, koordinator skupine, mentorica v programu PUM, 

koordinator, mladinski delavec, izvajalec projektov, mentor).  

 

 

 
Graf 2: Vloge, ki jih anketiranci prevzemajo v organizaciji 

 

 

V anketi so večinoma sodelovali predstavniki organizacij, ki imajo več izkušenj s 

projekti v programu Erasmus+: Mladi v akciji, 64 % jih je namreč izvedlo že 4 ali 

več projekte, 19 % jih je izvedlo 2 do 3 projekte, 15 % pa 1 projekt. Eden izmed 

anketiranih na to vprašanje ni poznal odgovora. 

 

 

 
Graf 3: Število projektov v programu Erasmus+: Mladi v akciji, ki jih je 

organizacija že izvedla 

 



 

 
 

 

                                                        
 

Proces spremljanja in beleženja učnih rezultatov 

Da bi bolje razumeli, kako organizacije organizirajo proces spremljanja in 

beleženja učnih rezultatov, smo anketirance vprašali, ali imajo v organizaciji 

določeno osebo, ki skrbi za spremljanje učnega procesa mladih na njihovih 

aktivnostih. 

 

 
Graf 4: Število organizacij v katerih imajo določeno osebo, ki skrbi za spremljanje 

učnega procesa mladih na njihovih aktivnostih 

 

 

57 % anketirancev je na vprašanje odgovorilo z da, 38 % jih je odgovorilo 

z ne in 4 % z ne vem. Tiste, ki so na vprašanje odgovorili z ne in ne vem, smo 

vprašali, kdo skrbi za učni proces v projektih programa Erasmus+. 

 

 

 
Graf 5: Osebe, ki skrbijo za spremljanje učnega procesa v projektih programa 

Erasmus+ v organizacijah, ki sicer nimajo določene osebe, ki bi skrbela za to 

področje 

 

 

V projektih programa Erasmus+ to vlogo prevzemajo različne osebe, v največji 

meri pa so to vodje projekta oziroma koordinatorji, pogosto pa tudi 

mentorji v projektih prostovoljstva ali udeleženci sami. 



 

 
 

 

                                                        
 

»Učnemu procesu mladih sledimo z rednim branjem in odzivanjem na poročila o 

opravljenem terenskem delu prek spletnega foruma, kjer poteka dogovarjanje za 

naše terensko delo. Pri poročilih nas zanima vsebina informiranja (teme, potek, 

posebnosti, težave, ki so se pojavile med delom). V času odprtosti info točke imajo 

naši terenski delavci po dogovoru z nami, možnost priti na individualen pogovor v 

kolikor se znajdejo v kakšni dilemi oz. se želijo o čemerkoli pogovoriti. Koordinatorji 

prostovoljcev se trudimo, da smo s terenskimi delavci, ki so aktivni, v osebnem stiku. 

V namen spremljanja učnega procesa mladih, ki so vključeni v naše projekte in 

aktivnosti, izvajamo tudi mesečne sestanke, kjer se pogovorimo o opravljenem 

terenskem delu in posameznih situacijah, dogodkih (intervencijah), ki so se zgodili 

tekom dela. Na ta način se za vse, ki delajo na terenu, ponudi odprt prostor za 

pogovor, preokvirjanje pogledov na situacije, refleksijo dogajanja in možnost učenja. 

Ob koncih koledarskega leta z našimi mladinskimi delavci izvajamo spletne evalvacije 

v obliki ankete, z namenom ugotavljanja katere nove kompetence so tekom svojega 

dela razvili oz. jih nadgradili.« 

Lara Godec, Združenje DrogArt  

 
»Z mladimi, ki soustvarimo projekt, že vnaprej zapišemo splošne cilje, kaj bi želeli 

mladi s projektom doseči, oziroma katero znanje ali veščine bi želeli usvojiti. Ko 

projekt že poteka, mlade povabimo, da vodijo svoj individualen dnevnik, v katerega 

si lahko zapišejo tako svoje misli, ideje in razočaranja, kot tudi beležijo svoja 

pridobljena znanja, vaje, metode. Poleg tega vsak dan vodimo večerne skupinske 

evalvacije. Kar se je letos izkazalo za zelo koristno, povezujoče in bolj poglobljeno, 

je, da so te evalvacije vodili udeleženci sami. Imenovali smo jih evalvacijska 

raztezanja in so bila v obliki, ki so jih udeleženci sami določili. Ob njihovi evalvaciji, 

kot tekom celotnega učnega proces sem ves čas prisotna kot koordinatorka projekta 

in si zapisujem, kako se njihovo znanje nadgrajuje. Deloma je moje delo tudi 

emotivno, se skušam z udeleženci med odmori družiti in pogovarjati o procesu in 

znanjem, ki ga pridobivajo. Ter če je potrebno, jim njihove dvome in vprašanja tudi 

razrešiti. Ob zaključku vsakega modula (če je projekt zastavljen modularno), je ob 

evalvaciji prisoten tudi mentor. Proti koncu projekta udeležencem predstavim 

Youthpass. (Pred)zadnji dan izmenjave pa je namenjen temu, da skupaj evalviramo 

projekt kot zaključena celota, preverimo, če smo izpolnili vse zastavljene cilje, 

reflektiramo o javni predstavitvi ter zapišemo pridobljena znanja v Youthpass. Hkrati 

pa jim omogočim, da imajo čas, da še vsak individualno izpolni, preden jim ga 

izročim. Če je potrebno, jim ob zaključku izmenjave pošljem še kratek vprašalnik, ki 

pogosto odkrije določene informacije, ki jih udeleženci lažje zapišejo po krajšem 

premisleku in oddaljitvi od projekta.« 

Tea Vidmar, Društvo Gledališča Ane Monro 

 

Nekaj konkretnih primerov spremljanja in beleženja učnega procesa v aktivnostih, 

ki jih izvajajo, sta zapisali predstavnici organizacij:  

 

 



 

 
 

 

                                                        
 

Z anketo smo želeli ugotoviti, kako anketiranci ocenjujejo kakovost procesa 

spremljanja in beleženja učnih rezultatov v projektih Erasmus+, ki jih izvajajo v 

organizacijah ter kaj menijo, da jim gre pri tem dobro in kaj jim predstavlja izziv.  

 

 
Graf 6: Ocena kakovosti procesa spremljanja in beleženja učnih rezultatov v 

projektih Erasmus+, ki jih izvajajo v organizaciji  

 

 

Kot je razvidno iz grafa 3, anketiranci kakovost procesa spremljanja in 

beleženja učnih rezultatov v projektih Erasmus+ ocenjujejo v večini 

srednje dobro do dobro, nekateri pa ta proces ocenjujejo zelo dobro. 

 

Največ anketirancev je omenilo, da jim gre dobro načrtovanje, spremljanje in 

ugotavljanje pridobljenih kompetenc pa tudi beleženje rezultatov. Nekateri so ob 

tem navedli tudi redna srečanja in delo »ena na ena« ter nudenje osebne podpore. 

Med izzivi, s katerimi se soočajo, so anketiranci pogosto omenili identificiranje in 

beleženje učnih rezultatov, motivacijo udeležencev, časovne omejitve in kadrovske 

omejitve, nekateri pa so navedli spremljanje rezultatov na daljši rok. Med odgovori 

anketirancev najdemo tudi izziv prepoznavnosti in relevantnosti potrdil Youthpass 

pri delodajalcih.  

 



 

 
 

 

                                                        
 

Izdaja potrdil Youthpass 

 

Anketirance smo vprašali, ali v projektih programa Erasmus+ izdajajo potrdila 

Youthpass.  

 
Graf 7: Število anketiranih, ki v projektih programa Erasmus+ izdajajo potrdila 

Youthpass  

 

 

Na to vprašanje je kar 91 % anketirancev odgovorila z da, vedno. Nekateri 

potrdilo Youthpass izdajajo občasno (6 %). Le eden od anketirancev (2 %) je 

odgovoril, da teh potrdil nikoli ne izdajajo. 

 

 
Graf 8: Izdaja posameznih delov potrdila Youthpass 

 

 

Od tistih, ki izdajajo potrdila Youthpass (vedno ali občasno), jih 68 % 

navadno izda oba dela Youthpassa, torej tudi del z zapisom o pridobljenih 

kompetencah, 6 % pa jih navadno izda le prvi del potrdila z opisom projekta. Ob 

tem je 23 % anketirancev odgovorilo, da se to spreminja, navedli pa različne 

situacije, od katerih je odvisno, katere dele potrdila izdajo. Navedli so na primer, 

da za krajše aktivnosti drugega dela potrdila ne izdajo, saj po njihovem mnenju ni 

zares prišlo do gradnje kompetenc, nekateri pa so navedli, da drugega dela ne 

izdajo, kadar udeleženci tega dela ne izpolnijo. 



 

 
 

 

                                                        
 

»Youthpass potrdilo je eno izmed bolj pomembnih potrdil s katerim prostovoljci 

izkažejo pridobljeno znanje pri projektu, hkrati pa organizacija dobi povratno 

informacijo o uspešnosti izvedbe projekta. V Javnem zavodu Sotočje Medvode že ob 

prihodu prostovoljcev na aktivnost poskrbimo, da je Youthpass potrdilo predstavljeno 

prostovoljcem s strani mentorice projekta. Prostovoljcem se predstavi vse prednosti, 

ki jih potrdilo prinaša in učinke, ki jih bo prineslo po vrnitvi v domovino. Zelo 

pomembno je tudi, da si prostovoljci ob prihodu v začetnem delu projekta postavijo 

jasne cilje, ki jih želijo doseči tekom projekta in da te cilje prenesejo na papir 

oziroma neko drugo obliko zapisa, ki je jasno vidna. V naši organizaciji prostovoljci 

izdelajo video v katerem jasno predstavijo svoje cilje pri projektu, hkrati pa si 

zastavijo tudi osebne cilje, ki jih želijo doseči tekom projekta. Skozi celotno 

mobilnost mentorica skrbi, da prostovoljci redno vnašajo pridobljeno znanje v 

Youthpass, na koncu pa si skupaj ogledamo video in potrdilo Youthpass, saj na ta 

način prostovoljci spoznajo, da jim je sodelovanje v projektu ESE prineslo ogromno 

novih izkušenj in znanj, ki jih morda ne bi prepoznali, če ne bi izpolnjevali Youthpass 

potrdila. Pozitivnost izdaje potrdila Youthpass se je v naši organizaciji izkazala tudi v 

letošnjem letu, saj je prostovoljka iz Francije, ki je sodelovala pri projektu v lanskem 

letu, tudi s pomočjo Youthpass potrdila lažje vpisala študij v Španiji.« 

Simon Kršinar, Javni zavod Sotočje Medvode 

 
»Pri mladinskih izmenjavah je to del aktivnosti same izmenjave. Prvi dan imajo 

spoznavno delavnico Youthpassa in kompetenc, nato vsak dan delajo na tem na 

rednih refleksijah ter si ob tem sestavljajo, ali dnevnik ali mapo, ki jim nato zadnji 

dan pomaga pri pripravi vsebinskega dela Youthpassa, ki poteka v okviru nacionalnih 

ekip in je pripravljen v času izmenjave. Partnerji ga prevzamejo takoj oz. jim ga 

pošljemo po pošti po končani izmenjavi.« 

Predstavnik organizacije, ki je sodelovala v anketi 

 
»Letos smo 1. stran Youthpassov podelili ob zaključnem dogodku na izmenjavi, nato 

pa smo z udeleženci iz Slovenije imeli še eno srečanje po izmenjavi, kjer je vsak od 

udeležencev za posameznega udeleženca povedal kje je videl njegov osebni 

napredek, tako da smo se osredotočili predvsem na pozitivne vidike (ker gre za 

ranljive mlade), nato smo voditelji skupaj z udeležencem zapisali kaj so drugi 

povedali o njih in prevedli v kompetence za Youthpass. Udeležencem je zelo veliko 

pomenilo, da so od svojih so-udeležencev dobili takšno potrditev. Samo srečanje in 

Youthpass tako ni dobil le vsebinsko močnega naboja, ampak tudi čustvenega.« 

Predstavnik organizacije, ki je sodelovala v anketi 

 

Primeri dobrih praks uporabe Youthpassa 

Z anketo smo želeli poiskati tudi primere dobrih praks organizacij, ki bi jih lahko 

delili z drugimi organizacijami, zato smo anketirance vprašali, če imajo v njihovi 

organizaciji ali med udeleženci mednarodnih projektov kakšen dober primer 

spremljanja in beleženja učnih rezultatov z uporabo Youthpassa.  

 

Anketiranci so zapisali naslednje primere dobrih praks: 



 

 
 

 

                                                        
 

Podpora Nacionalne agencije 

Da bi naše podporne aktivnosti lahko prilagodili potrebam upravičencev, smo 

anketirance povprašali o tem, kakšna podporna gradiva in aktivnosti potrebujejo. 

 

 

 
Graf 9: Gradiva in aktivnosti, ki bi bile za organizacije uporabne pri spremljanju in 

beleženju učnih rezultatov in uporabi orodja Youthpass v mednarodnih projektih 

 

 

Med predlaganimi vrstami gradiv so anketiranci največ zanimanja pokazali za 

seznam (check-listo) za vodje projektov s ključnimi elementi za spremljanje in 

beleženje učnih rezultatov v mednarodnih projektih in za spletno zbirko 

uporabnih metod za spremljanje in beleženje učnih rezultatov in uporabo 

Youthpassa na Movitovi spletni strani. Med večkrat izbranimi so bile še ključne 

informacije o Youthpassu, predstavljene na način, ki je zanimiv za mlade in 

delavnica za vodje projektov o spremljanju in beleženju učnih rezultatov in 

uporabi Youthpassa pa tudi priročnik o načrtovanju, spremljanju in beleženju 

učnih rezultatov ter uporabi Youthpassa. Nekoliko manj anketirancev je izbralo 

možnost kartic s citati o neformalnem učenju za uporabo v procesu refleksije z 

mladimi in motivacijske kartice z izjavami posameznikov/organizacij o uporabi 

Youthpassa. 

 

 

Za namen podpore prijaviteljev in upravičencev na področju spremljanja 

in beleženja učnih rezultatov in uporabe Youthpassa je v letošnjem letu 

Nacionalna agencija tako že izvedla delavnico za vodje projektov, v načrtu 

pa imamo tudi pripravo drugih gradiv, za katera so anketiranci izkazali 

največ zanimanja.  

 

 


