
E-novice projekta MOB G.A.E.

�

30. november 2014

Fokusna skupina v Mariboru 

Spoštovani bralci, 
Veseli smo da vam lahko predstavimo prve slovenske e-novice 
projekta MOB G.A.E. Projekt MOB G.A.E. (Mobility as a 
source of personal and professional Growth, Autonomy and 
Employability) se izvaja v sklopu evropskega programa 
Vseživljenjsko učenje KA4, v partnerstvu 18 organizacij iz cele 
Evrope. 

Slovenijo v partnerstvu zastopa Zavod za Novodobno 
Izobraževanje. Namen projekta je promocija mobilnosti in 
ovrednotenje učinkov, ki jih ima mobilnost na osebni in 
profesionalni razvoj udeležencev, njihovo samostojnost in 
zavedanje o evropskem državljanstvu. 

Več o tem si lahko preberete na http://www.mobgae.eu/, lahko pa 
nam sledite tudi na Twitterju in Facebooku.

MOB G.A.E. blog
Pustite se navdihniti z zgodbami bivših udeležencev mobilnosti, 
ki jih objavljamo na spletni in na Facebook strani projekta. Do 
konca leta bo objavljenih že več kot 170 zgodb bivših 
udeležencev, ki prihajajo iz različnih evropskih držav. Vsaka od 
njihovih izkušenj je unikatna, dragocena in neponovljiva. Na tem 

Koordinator 
projekta in partnerji 

Accademia Europea di Firenze 
(IT) v sodelovanju z  Bulgaria 
Gateway (BG); DEP Institut, 
Oneco & Nexes (ES); 
Euroyouth and Rede 
Inducar(PT); GEB (Germany); 
North West Academy & Intern 
Europe (UK); Cap Ulysse (FR); 
Semper Avanti (PL); ZNI 
(Slovenia); Amadeus (AT); 
VUSTE ENVIS (CZ); 
Intercultural Institute of 
Timisoara (RO); Paragon 
Europe (MT) in PLATO (CY). 

Napovednik 

Partnersko srečanje v Pragi 22. 
in 23.1.2015 bo namenjeno 
predstavitvi rezultatov 
raziskave in načrtovanju 
aktivnosti za leto 2015. 

Več novic o raziskavi 

Več novic o izvedbi projekta 
ter končne uradne rezultate 
raziskave vam bomo  z 
veseljem posredovali v 2. e-
novicah konec aprila 2015. 

Informacije 

Zavod za Novodobno 
Izobraževanje (Maribor) 
tel: 040 436 839  
email: info@zni.si 

MOBILNOST KOT 
PRILOŽNOST 
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mestu lahko najdete tudi zgodbe 11 slovenskih udeležencev. 
Vabimo vas da si osebne vtise udeležencev preberete na tej 
povezavi . 

Zgodbo slovenske študentke Tine, ki je bila na Erasmus študijski 
izmenjavi v Madridu si lahko preberete tukaj

Vse tisti, ki ste se že bili na mobilnosti in bi radi z nami delili 
svojo zgodbo,  pa vabimo da obiščite www.mobgae.eu/send-us-
your-story/ in nam zaupate vašo izkušnjo.

Raziskava o mobilnosti 
Eden od ključnih namenov projekta je tudi raziskati vpliv 
mobilnost na niz spretnosti in znanj, ki so povezana z 
zaposljivostjo udeležencev, njihov družbeno integracijo, 
neodvisnostjo, sposobnostjo učenja ter z aktivnim evropskim 
državljanstvom.  Bivše udeležence mobilnosti smo povabili da 
izpolnijo on-line vprašalnik in zbrali skoraj 2500 odgovorov 
udeležencev iz cele Evrope. Poleg tega smo izvedli tudi 250 
intervjujev in 33 fokusnih skupin tako z bivšimi udeleženci 
mobilnosti kot tudi  drugimi deležniki, ki so vključeni v projekte 
mobilnosti. Trenutno poteka faza analize podatkov zbranih s 
strani vseh vključenih partnerjev. Rezultate raziskave bomo 
drugo leto z veseljem delili tudi z vami.

Prvi izsledki 
raziskave v Sloveniji, 
kjer smo opravili 10 intervjujev 
in 2 fokusni skupini 

• Bivši udeleženci mobilnosti so 
pogosto imeli boljše možnosti 
za zaposlitev, saj so na 
mobilnosti razvili strokovne 
kompetence ter si pridobili 
izkušnje na želenem področju 
dela, ki so bile potrebne za 
uspešno iskanje prve 
zaposlitve. Nekaterim 
udeležencem so v podjetju, 
kjer so opravljali prakso, po 
koncu mobilnosti ponudili tudi 
različne oblike nadaljnjega 
sodelovanja ali celo zaposlitev.  

• Udeleženci so med drugim 
izboljšali tudi svoje jezikovne 
veščine, nekateri pa so se med 
mobilnostjo naučili tudi novega 
evropskega jezika. 

• Mobilnost je pogosto 
doprinesla tudi k bolj 
globalnemu načinu razmišljanja 
udeležencev in vplivala na višje 
zavedanje o Evropskem 
državljanstvu ter njegovih 
pozitivnih posledicah 

• Udeleženci so poudarili, da so 
na mobilnosti poleg strokovnih 
razvili tudi socialne 
kompetence ter tako 
imenovane mehke veščine, ki 
igrajo pomembno vlogo pri 
iskanju zaposlitve. 
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