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Ta projekt je financirala Evropska komisija. 

Ta publikacija odraža le stališča avtorja, Komisija pa ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta 

publikacija vsebuje. 
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Projekt “Youth Ambassadors of Non Formal Learning”  

 

Projekt “Youth Ambassadors of Non Formal Learning” dejavnost krepitve 

zmogljivosti, v katero je vključenih 11 partnerjev iz programskih držav in držav 

Zahodnega Balkana, katerega cilj je spodbujati sodelovanje v dejavnostih 

neformalnega izobraževanja ter moč potrjevanja in priznavanja kompetenc, 

pridobljenih zunaj formalnega izobraževalnega okolja, s pomočjo inovativne 

metodologije. 

 Svet Evropske unije je 20. decembra 

2012 izdal priporočilo (2012/C 398/01), v 

katerem države članice poziva, naj 

razvijejo in okrepijo načine priznavanja 

in potrjevanja neformalnega učenja. Od 

takrat je bilo v različnih državah članicah 

veliko narejenega, vendar to delo ni šlo po 

isti poti, ko gre za sosednje države 

Zahodnega Balkana. 

Z našim projektom želimo upoštevati, kaj 

je bilo na tem področju že storjenega, 

raziskati najboljše prakse in uspešne 

zgodbe ter se pripraviti na teren, da bi 

okrepili pomen neformalnega učenja.  

V te ukrepe želimo vključiti mladinske nevladne organizacije (odgovorne za razvoj 

dejavnosti neformalnega učenja), javne institucije (odgovorne za oblikovanje posebnih 

politik), zasebna podjetja (s ciljem povečati poznavanje in priznavanje kompetenc 

neformalnega učenja s strani delodajalcev) in, kar je najpomembnejše, mlade.  

Udeleženci so se podali na dveletno pot, da bi spoznali že obstoječe najboljše 

prakse, ki jih je treba prenesti v njihovo lokalno okolje, spoznali vse pomembne 

značilnosti neformalnega učenja in njihovo praktično uporabo, zbrali navdihujoče 

zgodbe o uspehu, razvili posebna orodja in metode ter se usposobili za 

neposredno delo na terenu. 

Po priporočilih, razvitih v petem ciklu strukturiranega dialoga, bodo postali "mladinski 

ambasadorji neformalnega učenja", ki bodo delovali v svojih lokalnih okoljih, vendar 

bodo lahko delovali tudi nadnacionalno z vzpostavitvijo posebne mreže mladinskih 

ambasadorjev, ki bodo delovali v sinergiji na trajnosten način. 
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Mladinski program Erasmus + 

Erasmus+ je program EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, 

ključna področja, ki državljanom pomagajo pri njihovem osebnem in poklicnem 

razvoju. 

Visokokakovostno, vključujoče izobraževanje in usposabljanje ter priložnostno in 

neformalno učenje mladim in udeležencem 

vseh starosti zagotavljajo kvalifikacije in 

spretnosti, potrebne za njihovo smiselno 

udeležbo v demokratični družbi, medkulturno 

razumevanje in uspešen prehod na trg dela. 

Program upravlja Evropska komisija prek 

Izvajalske agencije za izobraževanje, 

avdiovizualno področje in kulturo 

(Izvajalska agencija), ki je odgovorna za 

izvajanje centraliziranih akcij programa Erasmus+, kot je na primer gradnja 

zmogljivosti, v okviru katere se financira ta projekt.  

Program je namenjen več prednostnim nalogam, kot so priznavanje in potrjevanje 

spretnosti in kvalifikacij, širjenje rezultatov projekta, ki se bodo razširili z uporabo 

pristopa odprtega dostopa, mednarodna razsežnost ukrepov, pri čemer so pomembne 

prednosti večjezičnost, vključenost in enakost ter zaščita in varnost udeležencev. 

Program Erasmus+ kot glavne dejavnosti podpira mobilnost posameznikov, 

sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks ter podporo za reformo 

politik in je namenjen velikemu številu posameznikov in subjektov v različnih državah, 

ne le v EU, temveč tudi v njenih sosednjih območjih in drugod po svetu. 

Mladinsko poglavje programa Erasmus+ zasleduje naslednje cilje, za katere si 

prizadeva tudi naš projekt: 

• izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, tudi tistih z manj 

priložnostmi, zlasti s povečanjem možnosti za učno mobilnost in okrepljenimi 

povezavami med mladinskim področjem in trgom dela;  

• spodbujati izboljšanje kakovosti mladinskega dela, zlasti z okrepljenim 

sodelovanjem med organizacijami na področju mladine in/ali drugimi 

zainteresiranimi stranmi;  

• dopolnjevati reforme politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni; 

• okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter zmogljivosti mladinskih 

delavcev in organizacij pri njihovi podpori mladim, zlasti s spodbujanjem 

mobilnosti in sodelovanja med zainteresiranimi stranmi iz programskih in 

partnerskih držav ter mednarodnih organizacij.  
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Partnerstvo v projektu YAMNFL 

 
Konzorcij "Youth Ambassadors of Non Formal Learning" sestavlja 11 partnerjev, 

nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela, izobraževanja in 

zaposljivosti v 11 različnih državah EU, predpristopnih državah in na Zahodnem 

Balkanu. 

 

 

 

Koordinator: 

LDA Mostar – Bosna & Hercegovina 

Partnerji: 

• The Future Now Association  - Bolgarija 

 

• Youth 4 Society - Albanija 

 

• Associazione TDM 2000 ODV – Italija 

 

• Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu - Turčija 

 

• NGO Iuventa - Srbija 

 

• Asocijacija za demokratski prosperitet (ZID) – Črna Gora 

 

• Center for Intercultural Dialogue – Severna Makedonija 

 

• Kosovo Center of Diplomacy – Kosovo 

 

• United Society of Balkans - Grčija 

 

• Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – Slovenija 

 

 

https://www.ldamostar.org/
https://www.tfn-bg.com/#/en/
http://www.youth4society.org/
https://www.tdm2000.org/
http://www.turkonfed.org/en/
http://www.ngoiuventa.org/
http://www.zid.org.me/
http://www.cid.mk/
http://www.kcdkosova.com/
https://www.usbngo.gr/en
http://www.nevladnik.info/si/
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Priročnik za mladinske ambasadorje 

Ta publikacija želi ponuditi nasvete, ideje in praktična orodja za mlade, ki so pripravljeni 

prevzeti vlogo mladinskih ambasadorjev neformalnega učenja in v njej delovati. 

Priročnik je eden glavnih 

rezultatov projekta, saj 

predstavlja način, kako se 

pripraviti na neposredno 

delovanje z mladimi, jih 

navdihovati in usmerjati pri 

sodelovanju v dejavnostih, ki 

temeljijo na neformalnem 

učenju, jim zagotavljati 

informacije o njihovem 

dejanskem učinku in kako lahko 

od njih pridobijo koristi, vključno 

z družbenim in formalnim 

priznavanjem kompetenc, ki jih 

lahko pridobijo. 

Priročnik vsebuje različna poglavja, ki so lahko na različne načine koristna za pripravo 

mlade, motivirane osebe, da bo pripravljena prevzeti vodenje namenskih dejavnosti za 

medvrstniško izobraževanje z uporabo metodologije neformalnega učenja. 

To vključuje: 

• podrobnosti o neformalnem izobraževanju, njegovem pomenu in konceptih; 

• zamisli, primere in najnovejše informacije o priznavanju neformalnega izobraževanja 

v različnih državah in kontekstih; 

• prednosti, vrednote in kompetence, ki so potrebne za dobrega mladinskega 

ambasadorja; 

• ideje o tem, kako pritegniti mlade in katerim ciljnim skupinam nameniti dejavnosti; 

• zamisli o možnih dejavnostih za posredovanje konceptov, povezanih z NFL ter njenim 

priznavanjem in potrjevanjem.  

Ta priročnik je treba obravnavati kot dopolnilo informacijam, ki jih vsebuje paket publikacij, 

razvitih v okviru projekta "Youth Ambassadors of Non Formal Learning", ki vključuje: 

- “Raziskavo o potrjevanju in priznavanju neformalnega učenja v Evropski uniji, na 

Zahodnem Balkanu in v Turčiji”, ki predstavlja razmere, povezane s to temo v 11 

državah, v katerih imajo sedež partnerji projekta; 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
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- “Katalog navdihujočih zgodb o neformalnem izobraževanju”, v katerem je zbranih 55 

zgodb mladih, ki jim je s sodelovanjem v dejavnostih neformalnega izobraževanja 

uspelo najti nove smeri za svoje osebno in poklicno življenje ter kariero; 

- Zbirko predlogov za izvajanje novih politik za neformalno izobraževanje v različnih 

državah “Od priznavanja in potrjevanja do reševanja neformalnega izobraževanja”.  

 

 

Neformalno učenje: kaj to je? 

Pojma izobraževanje in učenje sta tesno povezana: medtem ko prvi predstavlja proces 

posredovanja znanja, spretnosti in vrednot z različnimi orodji in sredstvi, drugi predstavlja 

pridobivanje teh kompetenc posameznika ali skupine. Glede na to je treba razlikovati: 

- Formalno izobraževanje je strukturiran in standardiziran sistem za zagotavljanje 

učenja različnim posameznikom in skupinam, običajno prek sistema, ki ga je ustvarila 

vlada/institucija; 

- Neformalno učenje je proces, v katerem oseba gradi lastno znanje, spretnosti in 

vrednote na podlagi izobraževalnih vplivov in virov v svojem okolju in iz vsakodnevnih 

izkušenj. 

Neformalno izobraževanje pa se nanaša na načrtovane, strukturirane programe in 
procese osebnega in družbenega izobraževanja mladih, namenjene izboljšanju 
različnih znanj, spretnosti, kompetenc in odnosov zunaj formalnega izobraževalnega 
programa. 

Neformalno 
izobraževanje se odvija  
na mestih, kot so 
mladinske organizacije, 
športni klubi ali skupinah, 
nastalih v skupnosti, v 
katerih se srečujejo 
mladi, da bi na primer 
skupaj izvajali projekte, 
igrali igre, razpravljali, 
kampirali, ustvarjali 
glasbo in dramo ter 
izvajali druge dinamične 
in ustvarjalne dejavnosti 
v okviru strukturiranega 

izobraževalnega 
programa. 

 

 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/CATALOGUE-ENG-4-web2.pdf
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/youth-ambassadors-of-non-formal-learning-en/
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Pomembne značilnosti neformalnega izobraževanja: 

• prostovoljno;  

• dostopno vsakomur (v idealnem primeru);  

• organiziran proces z izobraževalnimi cilji;  

• participativno;  

• osredotočeno na učenca (organizirano na podlagi potreb udeležencev);  

• povezano z učenjem življenjskih spretnosti in aktivnega državljanstva; 

• zagotavljanje varnega prostora za učenje in izražanje; 

• temelji na vključevanju individualnega in skupinskega učenja s kolektivnim 

pristopom; 

• celostno in procesno usmerjeno; 

• temelji na izkušnjah in dejanjih; 

• ni hierarhično; 

• spodbuja dinamični in ustvarjalni pristop; 

• temelji na samoocenjevanju. 

Nekaj misli mladinskih ambasadorjev in gradiva o tej temi si lahko ogledate tukaj: 

https://padlet.com/fgaviano/dp98t90f2nvysp45.   

 

 

Za kaj je lahko neformalno izobraževanje koristno? 

Neformalno izobraževanje izraža temeljna načela, ki bi morala biti v središču vsakega 

dobrega izobraževanja:  

✓ Ponuja varen prostor za učenje novih spretnosti ali informacij. 

✓ Z navdihovanjem in motiviranjem izboljšuje individualne sposobnosti in 
kakovost življenja. 

✓ Spodbuja ustvarjalnost in sodelovanje, saj je vključujoče in participativno. 

https://padlet.com/fgaviano/dp98t90f2nvysp45
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✓ Ponuja osvoboditev od običajne tekmovalnosti formalnega izobraževanja. 

✓ Je pomembno za učenčevo življenje in potrebe družbe. 

✓ Ustreza stopnji učenčevega razvoja, pri čemer se nove vsebine in izkušnje 
uvajajo, ko je učenec na to pripravljen. Je osredotočeno na učenca in 
usmerjeno v vseživljenjsko učenje. 

✓ je prilagodljivo glede tega, kaj in kako se poučuje, ter glede na potrebe 
različnih učencev in prilagojeno različnim učnim stilom. 

 

 

Programi neformalnega izobraževanja so lahko izjemno kakovostni, saj se lažje 
odzivajo na potrebe posameznikov in posebnih skupin v skupnosti. 

Dosežki, ki jih je mogoče doseči z neformalnim izobraževanjem, so pridobljene 
kompetence: 

- Dodatne možnosti za zaposlitev na različnih področjih glede na raznolikost 
zbranih izkušenj, sposobnost prilagajanja in neobičajnega razmišljanja, ki so 
običajne spretnosti, pridobljene z neformalnim izobraževanjem, in dodatek 
raznolikih izobraževalnih dejavnosti, v katerih je potencialni zaposleni sodeloval. 

- večja motivacija za dodatne študije o določeni temi: NFL pogosto ponuja hrano 
za razmišljanje, ki nas sili v razmislek in željo vedeti več o določenih temah, kar 
spodbuja voljo, da nadaljujemo z iskanjem dodatnih informacij in uporabo drugih 
metodologij za povečanje našega specifičnega znanja in spretnosti. 

- karierne možnosti, o katerih prej nismo razmišljali, tako v smislu zaposlitve, 
izgradnje lastnega podjetja ali organizacije, socialnih podjetij, različnih pridobitnih 
ali nepridobitnih dejavnosti. 
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- pridobivanje veščin, ki so pomembne za življenje in osebni razvoj, kot so 
samospoštovanje, medkulturna komunikacija, sposobnost prilagajanja, empatija, 
vključujoča in trajnostna miselnost, upravljanje časa in drugo. 

Na splošno sta neformalno izobraževanje in neformalno učenje velika prednost, če se 
dopolnjujeta z našimi neformalnimi izkušnjami in dobro strukturirano formalno 
izobraževalno potjo. 

 

 

O priznavanju neformalnega učenja 

Eden od glavnih problemov, ki ovira udeležbo mladih (in ne le) v dejavnostih neformalnega 

učenja, so težave pri priznavanju njihovega napredka in dosežkov. 

Nekaterim je takoj jasno, kako lahko sodelovanje v neformalnem izobraževanju spodbudi 

njihovo osebno in poklicno življenje, drugi pa še vedno ne vidijo, kako lahko metodologija, 

pri kateri spremljanje doseženih ciljev temelji na samoocenjevanju, poveča njihovo 

zaposljivost, okrepi njihovo znanje o določenih temah ali poveča njihovo osebno 

zadovoljstvo.  

Zato potrebujejo svoje izboljšane kompetence (kar pomeni tako teoretično znanje, 

praktične spretnosti kot tudi vrednote in stališča), da dobijo ustrezno priznanje. 

Leta 2012 je Svet Evropske unije vsem državam članicam priporočil, naj vzpostavijo 

nacionalni sistem potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja na podlagi evropskih 

smernic za priznavanje. Poleg tega je poudaril, da morajo države članice izboljšati 

medsebojno povezanost med izobraževanjem, usposabljanjem in zaposlovanjem ter 

zgraditi mostove med formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem. Informacije o 

smernicah EU glede potrjevanja in priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja so 

na voljo tukaj: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073.  

Danes so politike in prakse vseživljenjskega učenja v številnih državah vedno bolj 

razvite in vedno bolj je jasno, da je mogoče spretnosti, znanje in/ali kompetence pridobiti 

tudi zunaj formalnega izobraževalnega konteksta. Zato se vse bolj spodbuja in nadaljuje 

proces obravnavanja spretnosti, znanja in/ali kompetenc, pridobljenih v neformalnem in 

priložnostnem učenju, kot potencialnega vira neizkoriščenega človeškega kapitala in 

iskanja načinov, kako jim dati ustrezno vrednost. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073
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Ni nujno, da je ta proces preveč 
formaliziran: v sistemih različnih držav 
se pogosto upoštevajo nekateri lažji 
pristopi k priznavanju neformalnega in 
priložnostnega učenja, na primer 
samoocenjevanje in/ali portfelji 
kompetenc. 

Priznavanje rezultatov neformalnega 
in priložnostnega učenja je sprožilo 
premik od učenja k ocenjevanju, od 
vložkov k rezultatom. Poleg tega je 
bil dosežen pomemben napredek pri 
ocenjevanju spretnosti, znanja in/ali 
kompetenc. Skratka, ni pomembno, 
koliko let ter kje in kdaj so se ljudje 
učili, temveč kaj znajo ali zmorejo. To 
bo verjetno kmalu vplivalo tudi na 
postopke in metodologije ocenjevanja 
v okviru priznavanja formalnega 

učenja.  

Vendar pa je treba poudariti, da priznavanje ne poteka le na politični ravni, kar pomeni, 

da je treba imeti jasen zakon, ki opredeljuje delovanje neformalnega izobraževanja, način 

potrjevanja njegovih učnih dosežkov in vrste poti, ki jih te kompetence lahko odprejo. 

Pomeni tudi družbeno priznanje, saj večina ljudi razume njegovo jasno dodano vrednost, 

delodajalci ga upoštevajo pri ocenjevanju morebitnega novega zaposlenega, vrstniki pa na 

splošno pozitivno in koristno ocenjujejo njegovo vlogo, namesto da bi ga imeli za izgubo 

časa, ki ga porabijo za "resnejše stvari". 

Poleg tega pomembnost NFL ni omejena na kontekst vseživljenjskega učenja. "Njegov 
trenutni uspeh je verjetno povezan z dejstvom, da je predstavljen tudi kot način za 
izboljšanje učinkovitosti trga dela s povečanjem mobilnosti delavcev, prepoznavnosti 
spretnosti, znanja in kompetenc, priložnosti za priseljence itd." (Werquin 2008, 143).  

Celovit pregled trenutnega stanja glede pravil, postopkov, zakonov ter priznavanja in 
potrjevanja neformalnega izobraževanja in kompetenc, pridobljenih v okoljih neformalnega 
in priložnostnega učenja, je mogoče najti v publikaciji Mladinskih ambasadorjev o 
namenski raziskavi “Raziskave o potrjevanju in priznavanju neformalnega učenja v 
Evropski uniji, na Zahodnem Balkanu in v Turčiji”. 

To raziskavo najdete tukaj: 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf  

 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
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Biti mladinski ambasador NFL: Kaj to pomeni? 

Mladi ambasadorji neformalnega izobraževanja so usposobljeni mladi (stari od 18 do 30 

let), ki lahko z medsebojnim sodelovanjem posredujejo svoje izkušnje in tako navdihujejo 

druge mlade in ustrezne zainteresirane strani, da bi bolje ovrednotili in bolje uporabili 

izkušnje NFL. 

Njihov končni cilj je spodbujati vlogo neformalnega izobraževanja pri razvoju kompetenc 

na podlagi njihovih resničnih izkušenj na terenu, uspešnih zgodb in namenskih metod, saj 

so nosilci sprememb v svoji lokalni stvarnosti in na svojem območju v Evropi. 

Biti ambasador mladih pomeni: 

• biti star med 18 in 30 leti, da bi bil bližje mladim, na katere bi se moral obrniti,  

• imeti predhodne izkušnje s sodelovanjem v dejavnostih neformalnega učenja na 

lokalni in/ali mednarodni ravni, 

• biti pripravljeni in motivirani, da pojasnijo in delijo svoje osebne zgodbe in kako je 

NFL spremenil njihovo življenje, kariero, priložnosti, 

• biti pripravljen predstavljati navdihujoč vzor mladim, ki sodelujejo v njihovih 

dejavnostih, 

• imeti nabor spretnosti in kompetenc, opisanih v naslednjem poglavju tega priročnika, 

ali so pripravljeni delati na njihovem razvoju, 

• povezovati se z drugimi mladinskimi ambasadorji na lokalni in mednarodni ravni.   
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Poleg tega je bil postopek 

priprave na pridobitev naziva 

mladinski ambasador NFL 

sestavljen iz različnih korakov: 

- Postopek izbire, v katerem 

se preverijo zahteve in 

motivacija, 

- priprava s strani strokovne 

nevladne organizacije v državi 

stalnega prebivališča, 

- udeležba na posebnem 

tečaju usposabljanja o NFL, 

njenem priznanju ter veščinah in 

kompetencah za mladinskega ambasadorja, 

- 3-tedensko senčenje na delovnem mestu v tujini v drugi mladinski nevladni 

organizaciji, ki uporablja neformalno izobraževanje, 

- udeležba na seminarju za izmenjavo dobrih praks in izkušenj, povezanih s 

spremljanjem dela in različnimi ugotovitvami, 

- pregled obstoječih publikacij, povezanih s projektom, vključno s tem priročnikom, 

katalogom navdihujočih zgodb, raziskavo o stanju na področju potrjevanja NFL in 

dokumentom o navdihu za oblikovanje politik,  

- zagotavljanje informacij mladim v lokalni skupnosti prek lokalnih virtualnih in fizičnih 

informacijskih točk, 

- priprava in izvedba 4 lokalnih delavnic v 4 različnih skupnostih, na katerih bodo 

sodelovali mladi in ustrezne zainteresirane strani, 

- delo kot vodja skupine za lokalne mlade na mednarodni mladinski izmenjavi. 

 

Kompetence mladinskega ambasadorja 

 
Splošno razumevanje je, da je nemogoče doseči raznolikost znanja, spretnosti in 

vrednot, ki bi jih moral imeti in obvladati popoln mladinski ambasador NFL, da bi lahko 

odlično opravljal svoje poslanstvo. Prav tako se je težko dogovoriti o kratkem seznamu 

kompetenc, ki bi jih moral razvijati mladinski ambasador, in izpustiti druge. 

Zato smo se odločili, da ne bomo naredili izbora, temveč poudarili različne možne 

kompetence, ki so jih naši mladinski ambasadorji našteli med različnimi dogodki, ki 

smo jih izvedli. 

 

Tukaj lahko najdete: 
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✓ Upravljanje s časom 

✓ Možganska aktivnost 

✓ Empatija 

✓ Dobrosrčnost  

✓ Trajnostni razvoj 

✓ Zdrav življenjski slog 

✓ Fleksibilnost 

✓ Humor  

✓ Zanesljivost  

✓ Večopravilnost 

✓ Iznajdljivost  

✓ Komunikacija 

✓ Digitalne spretnosti 

✓ Medijska pismenost 

✓ Poštenost  

✓ Odkritosrčnost  

✓ Potrpežljivost 

✓ Čuječnost  

✓ Inovativnost  

✓ Motivacija 

✓ Samozavest 

✓ Odgovornost  

✓ Voditeljstvo 

✓ Obvladovanje stresa 

✓ Vodenje skupine 

✓ Vizionarstvo  

✓ Vključujoča miselnost 

✓ Kreativnost 

✓ Reševanje sporov 

✓ Znanje o neformalnem učenju (tudi v 

smislu predpisov, zakonov itd.) 

✓ Odločnost  

✓ Podjetniška usposobljenost 

✓ Navdih 

✓ Načrtovanje 

✓ Praktična miselnost 

 

 

Za navdih, kako razviti ali nadgraditi te spretnosti, si lahko ogledate naslednje spletne 

strani: 

https://www.elearning.tdm2000international.org/  

https://www.elearning.tdm2000international.org/
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https://www.coursera.org/  

https://www.linkedin.com/learning/  

https://www.mindtools.com/ 

 

Ideje za ukrepanje – Kako pritegniti mlade? 

Ena od razprav, ki je trajala dolgo časa med našimi pripravami, je bila prav ta: kako narediti 

NFL privlačen za mlade in kako doseči, da bodo mladi v njem sodelovali in razumeli moč 

neformalnega učenja? 

Nekateri so poudarili, da je pomembno delati s tistimi, ki se jim to sploh ne zdi privlačno, 

da bi jih vključili v to dejavnost in sami spoznali njen potencial. Po drugi strani pa ostaja 

vprašanje, kako vzpostaviti ta prvi stik, da bo v naših dejavnostih sodelovalo več ljudi? 

1) Poudarjanje pomembnih vidikov projektov in dejavnosti v neformalnem 
izobraževanju je temeljnega pomena: 

 

• Izmenjava osebnih izkušenj;  
• Učenje z delom; 
• Izboljšanje osebnih spretnosti;  
• Delo v večkulturnem okolju;  
• Varen prostor, ki ga imamo med delom v NFE; 
• Sprejemanje; 
• strpnost; 
• Vključujoče okolje; 
• Nihče ni zapostavljen; 
• Vzajemno spoštovanje in razumevanje; 
• Prilagajanje potrebam in načinom učenja posameznika; 
• Odprti ljudje; 
• Možnost, da ste sami seboj brez obsojanja.. 

 
 

2) Uporaba zanimivih metod in dejavnosti med projekti/lokalnimi akcijami, 
tudi po že ustvarjenih in izvedenih projektih in orodjih: 

 

• - Ustvarjanje družabnih iger, ki pokrivajo različne teme, predstavljene v okviru 
NFE, kot so medverske družabne igre, ustvarjene med projektom krepitve 
zmogljivosti "Razvoj novih medverskih orodij". - http://inter-religious-tools.com   

• Kvizi, kot so tisti, ki so narejeni prek http://kahoot.it, ankete, predstavljene prek 
http://mentimeter.com ter druga spletna mesta in platforme, ki vam omogočajo 
digitalno interakcijo z udeleženci in razvoj njihovih digitalnih kompetenc. Številni 
primeri so na voljo tukaj: http://y-o-l-o.org/tools/.    

• Različni testi in vrste osebnostnih kvizov, da bi vključili in pritegnili mlade. Na 
primer test, ki pokaže, kakšen prostovoljec ste, in na koncu pokaže, kateri 

https://www.coursera.org/
https://www.linkedin.com/learning/
https://www.mindtools.com/
http://inter-religious-tools.com/
http://kahoot.it/
http://mentimeter.com/
http://y-o-l-o.org/tools/
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projekt je zanje primeren (mladinske izmenjave, tečaji usposabljanja, seminarji, 
spremljanje dela, evropska solidarnostna enota). 

• Spletne kampanje, oblikovanje različnih spletnih strani iz projekta, Flashmob, 
ulični nastopi, gledališče na ulicah, ples, šport, druge ustvarjalne, zanimive in 
dinamične dejavnosti. 

 

3) Ohranjanje zanimive promocije in komunikacije z mladimi  
 

• Promocija v družbenih medijih (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat); 
• Ustvarjanje različnih video in foto gradiv, saj besedila niso tako zanimiva in 

privlačna, uporabite lahko le kratke opise, ki niso daljši od dveh stavkov; 
• videoposnetki na YouTubu, prenosi v živo in informativni sestanki; 
• Filmi o projektih Erasmus+. Filmski večeri, na katerih ljudje, ki so prej sodelovali 

na dogodkih in projektih Erasmus+, govorijo o svojih izkušnjah in predstavijo 
videoposnetke, ustvarjene med izmenjavo ali usposabljanjem.  

• Dnevi odprtih vrat v krajih formalnega izobraževanja za promocijo dejavnosti 
neformalnega učenja; prek neposredne komunikacije s študenti v šolah in na 
univerzah sodelujte z njimi pri pripravi javnih dogodkov za promocijo dejavnosti 
neformalnega učenja; 

• Manj uporabe letakov in več uporabnega promocijskega gradiva in 
pripomočkov, kot so obeski za ključe, knjige, torbe, kape, kape, kape, skodelice 
za večkratno uporabo itd; 

• Živa knjižnica z ljudmi, ki so že imeli izkušnje z mladinsko izmenjavo, tečajem 
usposabljanja, ESC ali lokalnimi dejavnostmi neformalnega izobraževanja; 

• Pridružitev lokalnim pobudam in večjim festivalom, kot so npr: Mednarodni 
festival v Solunu (Helexpo), TIFF (Solunski mednarodni filmski festival), EXIT 
(glasbeni festival v Novem Sadu), Castle - Kolpa Music Festival (slovenski 
glasbeni festival), Mednarodni poletni teden (Sardinski medkulturni festival), 
Pivofest Prilep (severno makedonski glasbeni festival) in vsi drugi glasbeni, 
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športni ali kulturni festivali. Prav tako je lahko smiselno oblikovati promocijske 
stojnice v bližini stadionov, ko potekajo športni dogodki, ali med drugimi velikimi 
dogodki, kot so parade PRIDE ali ogledi Evrovizije, na katerih lahko delite 
promocijsko gradivo.. 

 
 
 

Ideje za ukrepanje – Kako povedati svojo zgodbo?  

Da bi bolje razumeli, kaj je pripovedovanje zgodb in kako biti pri tem učinkovit, je treba 

najprej razumeti, kaj je komunikacija. 

Slovar Merriam Webster ga opredeljuje kot proces, pri katerem se informacije med 

posamezniki ali skupinami izmenjujejo prek skupnega sistema simbolov, znakov ali 

vedenja. Vključuje vsaj dve osebi ali skupini oseb in je lahko verbalna, neverbalna in/ali se 

dogaja z uporabo različnih sredstev in orodij. 

S komunikacijo pošiljatelj 

posreduje določeno 

sporočilo, ki je morda jasno 

v njegovi glavi, in ga z 

uporabo določenega kanala 

kodira ter usmeri k 

prejemniku, ki ga mora 

dekodirati in prvotnemu 

pošiljatelju poslati povratno 

informacijo o tem, kako je 

bilo to sporočilo sprejeto. 

Različni "šumi" lahko motijo 

proces komuniciranja, izbira 

orodij, kanalov in načinov, ki 

se uporabljajo za 

komuniciranje, pa ga lahko 

olajša ali pa oteži njegovo kodiranje in dekodiranje. 

10 pravil za javne predstavitve 

1) Bodite kratki in jedrnati, ne izgubljajte časa z nesmiselnimi koncepti 

2) Povežite se z občinstvom 

3) Pritegnite občinstvo z vprašanji, vajami ali drugimi metodami 

4) Uporabite grafike, slike, videoposnetke in druge zanimive vizualne vsebine 

5) Bodite obrnjeni k občinstvu in glejte vse prisotne 

6) Uporabite preprost, razumljiv, a dober in pravilen jezik 

7) Pazite na govorico telesa in jo uporabite produktivno 
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8) V mislih imejte jasno strukturo in jo uporabite v svojem govoru 

9) Zapišite si sled za svojo predstavitev in jo vnaprej preizkusite, po možnosti z nekom 

drugim, ter prosite za povratne informacije 

10)  Pustite se toku in se pripravite na improvizacijo. 

Mladinski ambasadorji bodo morali biti pripravljeni voditi delavnice neformalnega 

izobraževanja, v katere bodo vključevali mlade, poleg tega pa bodo z njimi delili svojo 

osebno zgodbo, povezano z NFL, in kako je ta vplivala na njihovo življenje in kariero. 

V zvezi s tem moramo pojasniti, kaj mislimo s pripovedovanjem zgodb, ki je umetnost 

pripovedovanja 

zgodb, da  

pritegne 

občinstvo. 

Pripovedovalec 

zgodb na 

zabaven način 

posreduje 

sporočilo, 

informacije in 

znanje. Literarni 

prijemi in 

neverbalni jezik 

so nekatera od 

njegovih orodij. 

Joe Lambert, 

vodja 

digitalnega 

pripovedovanja 

zgodb iz ZDA, navaja naslednjih sedem zlatih pravil za pripovedovanje zgodb: 

• Uporabljajte osebno stališče: govorjenje v prvi osebi zmanjšuje distanco do 

občinstva; 

• Predlagajte zanimive vsebine: presenetljiva struktura, spodbujanje razmišljanja in 

dajanje odgovorov, ki niso preveč preprosti; 

• Vzbudite čustva: to pomaga utrditi spomin in prenesti sporočilo, ki ga želite 

posredovati; 

• Poskrbite za ekonomičnost: z malo besedami lahko prenesete veliko vsebine 

• Uporabite ritem, ki je primeren za pripovedovanje; 

• Dobro uporabljajte glas: ton in podobno pomagata pri pripovedovanju; 

• Uporabite ustrezno zvočno podlago: glasba, tako kot glas, spodbuja 

pripovedovanje. 
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Zaključek 

Biti ambasador mladih nikakor ni lahka naloga. 

Kdor se odloči za to pot, se mora zavedati, da je ta pot polna izzivov, da se mora veliko 

pripravljati in razvijati svoje spretnosti in znanje, da bi s pomočjo medvrstniškega učenja 

prenašal kompetence in, kar je najpomembneje, motivacijo na druge mlade. 

Po drugi strani pa je velika odgovornost in tudi velika nagrada, če lahko mlade navdušimo 

za dejavnosti neformalnega učenja in jih vključimo v nekaj, kar jim lahko zagotovo 

spremeni življenje, pa tudi predstavlja trdno podlago za gradnjo njihove poklicne poti. 

To je pravzaprav razlog, zakaj je bila ustvarjena celotna zasnova tega projekta: da bi tudi 

drugi mladi vzljubili te koncepte, ki so že mnogim izmed nas za vedno spremenili življenje, 

zaradi česar smo postali osebe in strokovnjaki, kakršni smo danes. 

Z drugimi besedami, najpomembnejša stvar, ki jo morate imeti kot ambasador mladih, je 

le ena: strast. 

Bodite strastni do tega, o čemer govorite, do svoje zgodbe, do tega, kar lahko delite z 

drugimi, do nasvetov, ki jih lahko daste, do neformalnega izobraževanja in do neverjetne 

možnosti, da to strast razširite, delite in prenesete na drugega človeka ter mu pri tem 

spremenite življenje. 

Ostalo bo prišlo samo od sebe: posadite seme in opazujte, kako raste, in to bo najboljše 

priznanje, ki ga lahko dobite.  
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Hvala vsem, ki so prispevali k razvoju tega projekta in zlasti tega priročnika, vsem 

partnerjem, vsem udeležencem različnih delov projekta, vsem mladinskim 

ambasadorjem, mladim, ki so se udeležili naših dogodkov, in drugim vključenim 

deležnikom! 

Se vidimo nekje na poti! 

 

“YOUTH AMBASSADORS OF NON FORMAL LEARNING” 

KA2 PROJEKT KREPITVE ZMOGLJIVOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta projekt je financirala Evropska komisija. 

Ta publikacija odraža le stališča avtorja, Komisija pa ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta 

publikacija vsebuje. 


