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Pogostost mobilnosti mladih

Vir: Mladina 2010



Formalna in neformalna učna 
mobilnost mladih (LFS, 2014)

- vsaj ene oblike učne mobilnosti je bilo deležnih 22 
% mladih 
- med študijem učno mobilnih 12 % diplomantov in 
študentov terciarnega izobraževanja 
- učna mobilnost v začetnem poklicnem 
izobraževanju le na ravni 2 % 
- zunaj formalnega izobraževanja učno mobilnih 
približno 18 % vprašanih



Učinki mobilnosti (RAY, 2016)
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Frekvenca mobilnosti srednješolcev



relativno nizka mobilnost 

višja mobilnost pri višjih letnikih 

bolj mobilni gimnazijski in ostali štiriletni 
programi



Pripravljenost za mobilnost kot del izobraževanja in usposabljanja



visoka raven pripravljenosti opraviti del 
izobraževanja in usposabljanja v tujini 

nižji letniki nekoliko manj pripravljeni 

bolj pripravljeni gimnazijci, toda tudi ostali dijaki 
z visoko stopnjo pripravljenosti



Pripravljenost na trajno selitev



enaka raven pripravljenosti na selitev izven kot 
znotraj Slovenije 

pripravljenost na selitev v tujino z višjimi letniki raste 

pripravljenost na selitev pri gimnazijcih visoka, prav 
tako pri poklicnih in strokovnih programih



Učna mobilnost srednješolcev



primerjalno nižja raven učne mobilnosti 

učna mobilnost z letniki NE RASTE 

pri gimnazijcih učna mobilnost na 
najvišji ravni, pri triletnih programih nizka



Kratkotrajnost učne mobilnosti srednješolcev



učna mobilnost je prevladujoče kratkotrajne 
narave 

trajanje učne mobilnosti rahlo raste z letniki 

učna mobilnost pri gimnazijcih praviloma krajša  
(ker je je največ)



Financiranje učne mobilnosti srednješolcev



učno mobilnost prevladujoče financirajo 
starši (jezikovni tečaji ipd.) 

programi mobilnosti (EU ipd.) so v večji 
meri uporabljeni pri višjih letnikih 



mobilnost mladih je dejstvo, ki se ga mladi dobro 
zavedajo  

za lažjo tranzicijo v odraslost in na trg dela je nujno 
spodbujanje učne mobilnosti 

potreba po okrepljeni organizirani obliki učne mobilnosti, 
še posebej pri nižjih letnikih 

nujno zagotavljanje primerne višine sredstev tako za 
pripravljalce in izvajalce učne mobilnosti kot učence, ki 

te programe koristijo

Ključne ugotovitve 



- POPIS PROGRAMOV IN AKTIVNOSTI 
NA PODROČJU MOBILNOSTI 

- PRIPRAVA KONCEPTA IN PROGRAMOV 
SPODBUJANJA MOBILNOSTI 

- PRIPOROČILA ZA DEJANSKO IN 
VIRTUALNE MOBILNOSTNE IZKUŠNJE

Nadaljnji koraki 


