
 
 
 
 
 
 
 

STOPR 

STOP RADIKALIZACIJI MLADIH 

 
 

Naslov  Kriterij za določanje oznake Q 

Aktivnost  
Splošne vsebinske smernice za zbiranje podatkov 
za internetno platformo oznake Q 

  

 
 
 
 
 
 

Programi Erasmus +, ki jih financira Evropska unija. Podpora za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve 
vsebine, ki odraža samo mnenja avtorjev. Program Erasmus + in nacionalne agencije ne morejo biti odgovorni za 

njihovo uporabo. 

 
  



Številka 

kriterija 
OPIS KRITERIJEV DA NE Describe 

Kriterij 1 

 

Metodologija povezuje mlade v skupne aktivnosti in krepi delo z 

mladimi z namenom preprečitve radikalizacije mladih, ki vodi do 

nasilnega vedenja. Mladi, ki so vključeni v treninge in projekti, se 

zabavajo , celoten proces pa je prijeten. 

 
Opomba: Prosimo, navedite opis orodij, ki jih uporabljate za izpolnjevanje tega 

merila. 

   

Kriterij 2 
Metodologija jasno določa ciljno skupino in pozitiven učinek 

načrtovanih aktivnosti na ciljno skupino. 

   

Kriterij 3 

Metodologija podpira družbeno integracijo in preprečevanje 

izključevanja mladih, ki živijo v skupnostih, kjer je to tveganje visoko 

(družbeno izključene skupnosti, priseljenci itd.). 

Opomba: opišite skupnost in kako vaša metodologija podpira to merilo. 

   

Kriterij 4 
Metodologija vključuje lokalne skupnosti in institucije (npr. šole, 

nevladne organizacije, športne klube itd.). 

   

Kriterij 5 

Namen metodologije je preprečiti rasizem in različne oblike družbene 

diskriminacije. 
Opomba: navedite podatke o tem, kako vaša metodologija ustreza temu merilu. 

   

Tabela 1: Seznam kriterijev meril kakovosti. 



Seznam meril kakovosti z kvantitativnimi in narativnimi rezultati 

 

SPECIFIKACIJSKE TOČKE OZNAKE Q 

Kvantitativna ocena Narativna ocena 

0 Neprimerno 

1 Dobro 

2 Zelo dobro 

3 Odlično  
Tabela 2: specifikacijske točke oznake Q 

 

Tabela skupnega števila točk, prejetih s seznama ocenjevalnih kriterijev 

kakovosti: 

 
SKUPNE SPECIFIKACIJSKE TOČKE OZNAKE Q 

Skupno prejeto 
število točk 

Povezava z 
narativno oceno 

Omogoča sprejem 
potrdila o 
kakovosti 

Prejeta ocena 

Od 15  do 13 Odlično  DA Zlata medalja 

Od 12 do 9 Zelo dobro DA Srebrna medalja 

Od 8 do 5 Dobro  DA Bronasta medalja 

Če je katerikoli od 
meril ‘neprimerno’ 

Neprimerno NE Brez ocene 

Tabela 3: Skupna ocena specifikacije oznake Q, kakšna je kakovostna oznaka in pod katerimi kriteriji je bila sprejeta.  

 


