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VABILO NA POSVET O 

 

SPODBUJANJU UČNE MOBILNOSTI ZA MLADE 

 

 

 

Spoštovani! 

 

 

Učna mobilnost, tj. mednarodna mobilnost zaradi pridobivanja novih 

spretnosti, je eden izmed osnovnih načinov, na katerega lahko posamezniki, 

zlasti mladi, izboljšajo svojo zaposljivost in osebni razvoj. Učna mobilnost 

povečuje človeški kapital, saj mladi dobijo dostop do novega znanja ter razvijejo 

nove jezikovne spretnosti in medkulturne kompetence. Evropska komisija je 

pred kratkim objavila Zeleno knjigo o spodbujanju učne mobilnosti za mlade in s 

tem odprla vseevropsko javno posvetovanje na to temo, ki se bo zaključilo 15. 

decembra 2009.  

 

Ker je učna mobilnost pomemben del odgovora na naše današnje in jutrišnje 

izzive in kot taka zadeva tako oblikovalce politik in gospodarstvenike kot tudi 

izobraževalne ustanove in druge organizacije, ki na tak ali drugačen način 

delujejo na tem področju, ter mlade same, smo se na Zavodu MOVIT NA 

MLADINA ter CMEPIUS-u odločili organizirati javni posvet na to temo tudi v 

Sloveniji.  

 

Posvet bo potekal v četrtek, 19. novembra 2009, od 9. do 12. ure v Veliki 

sejni sobi Ministrstva za šolstvo in šport, na Masarykovi cesti 16 v Ljubljani. 

Potekal bo v obliki okrogle mize, na kateri bodo sodelovali številni akterji na 

področju učne mobilnosti mladih z vseh področij, ki jih Zelena knjiga pokriva, 

ter tudi predstavniki delodajalcev, ministrstev in drugi, vsi prisotni pa boste 

lahko dogajanje seveda komentirali tudi iz publike.  

 

Dogodek bosta otvorila minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič in 

direktorica direktorata za visoko šolstvo na MVZT, mag. Majda Širok. 

 

Področje posveta je zelo široko. Naš cilj je namreč obravnavati izkušnje 

mobilnosti mladih v formalnih in neformalnih učnih okoljih - v šolah, na 

dodiplomskem in podiplomskem študiju na univerzah, pripravnikov, vajencev, 

udeležencev mladinskih izmenjav ter mladih na prostovoljnem delu ali 

poklicnem usposabljanju v Evropski uniji ali zunaj nje. Potekal bo v dveh delih. 

V prvem bomo govorili predvsem o pomenu priprave na učno mobilnost z 

namenom zagotavljanja njene kakovosti; v drugem pa o podpori v času trajanja 

bivanja v tujini, vrednotenju in priznavanju izkušenj mladih, pridobljenih v času 

mobilnosti, s strani podjetij, univerz in drugih ter možnostih za nova partnerstva 

na področju mobilnosti v prihodnosti.  

 

Ker bi v razpravo želeli vključiti vse zainteresirane strani in širšo javnost, da bi 

skupaj ugotovili, kako bi lahko povečali možnosti mladih za učno mobilnost, vas 

vabimo, da se nam na posvetu pridružite tudi vi. 
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Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih 

mest na info@mva.si.  

 

 

Več informacij o dogodku in učni mobilnosti je na voljo na: 

http://www.eurodesk.si/mladinska-politika/ucna-mobilnost/ 

 

Za podrobnejše informacije o posvetu se lahko obrnete na Tinkaro Bizjak 

Zupanc (tinkara.bizjak@mva.si, 01/430-47-47) ali Alenko Flander 

(alenka.flander@cmepius.si, 01/586-42-51).  

 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

 

Maja Mihelič Debeljak, 

direktorica 

CMEPIUS 

 

 
Janez Škulj, 

direktor 

MOVIT NA MLADINA 
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