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Mladinska izmenjava: ali cirkus?  
 

O mladih kot o gledalcih ali artistih 

 
3.-5. april 2013, Hotel Creina, Kranj 
 

Mladinske izmenjave so tradicionalna in najbolj razširjena oblika učnih 

mobilnosti v mladinskem delu, učni proces pa pri tem traja dlje od same 

nekajdnevne aktivnosti in se začne že v fazi same priprave projekta. Z 

usposabljanjem želimo poudariti vlogo mladinskih izmenjav kot orodja za 

proces učenja v mladinskem delu.  

 

Namen in cilji aktivnosti  

Z aktivnostjo želimo povečati participacijo mladih in izboljšati 

podporo njihovemu učenju v celotnem procesu v kratkotrajnih 

mednarodnih aktivnostih. Udeleženci bodo: 

� raziskovali vloge mladinskega delavca/voditelja pri 

podpori mladim pri:  

� učenju, 

� raziskovanju lastne umeščenosti v skupnost in  

� izboljšanju kompetenc za aktivno participacijo v družbi, 

� izkusili metode za podporo učenju in reflektirali lastni učni proces, 

� razumeli pomen partnerstev v kratkotrajnih mednarodnih aktivnostih, 

� umestili kratkotrajno mednarodno aktivnost v proces učenja na primeru 

mladinske izmenjave, 

� raziskovali finančni vidik projekta kot orodje za učenje mladih. 

 

Usposabljanje je namenjeno  

… vsem, ki poznajo program Mladi v akciji in: 

� se zanimajo za prijavo in izvedbo mladinske izmenjave; 

� so že kdaj prijavili projekt mladinske izmenjave in bili zavrnjeni; 

� bi radi nadgradili kakovost svojih projektov mladinskih izmenjav; 

� bi radi mladinsko pobudo nadgradili v kakovostno mladinsko izmenjavo; 

� so stari najmanj 18 let. 

 

Postopek prijave 

Na seminar se lahko prijavite preko priložene prijavnice (posebna priponka/datoteka). 

Izpolnjeno prijavnico pošljite na e-naslov info@mva.si ali na faks 01 430 47 49 ali po pošti 

na naslov Zavod Movit, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 

 

Na voljo je 20 mest. 

 

Rok prijave je ponedeljek, 25. marec 2013.  

 

O izboru boste udeleženci obveščeni v četrtek, 28. marca 2013. 

 



 

 

 
 
 

 

 

  
 

Lokacija aktivnosti in finančni vidik  

 

Usposabljanje bo potekalo v hotelu Creina v 

Kranju (http://www.hotelcreina.si/).   Nastanitev, 

prehrano in program v celoti krije organizator, 

potne stroške do kraja usposabljanja in nazaj pa 

krijejo udeleženci sami ali njihove organizacije. 

 

Nastanitev bo zagotovljena v dvoposteljnih 

sobah.  

 

Usposabljanje se bo pričelo v sredo, 3. aprila, ob 

10h dopoldan ter se zaključilo v petek, 5. aprila popoldan do 17. ure. Pričakujemo, da 

boste udeleženci prisotni ves čas trajanja srečanja. 

 

Organizator 

Usposabljanje organizira Zavod Movit, slovenska nacionalna agencija programa Mladi 

v akciji. Aktivnost bosta vodila trenerja Alenka Oblak in Sašo Kronegger. 

 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu info@mva.si ali na tel. 

številki 01/430 47 47. 


