
  

                                                                                                                                                                                                               

BREZPLAČNI PROGRAM MOBILNOSTI V 

ŠPANIJI 
 

Namen: staršem omogočiti druženje in 

učenje z drugimi starši, ki so si za življenje 

in delo izbrali Španijo, Malto, Italijo, Grčijo 

ali Nemčijo. 

 

Lokacija programa:  

Palma de Mallorca, Španija.  

 

Trajanje programa:  

3 dni + 2 dni za pot tja 

in nazaj.  

 

Predviden termin izvedbe: 

2. polovica leta 2021. 

 

V okviru programa bo zagotovljeno: 

 Brezplačen prevoz in bivanje ter 

nekaj obrokov.  

 Aktivno sodelovanje udeležencev 

v programu in jezikovna pomoč s 

strani predstavnikov partnerskih 

organizacij.  

Za prijave in več informacij smo 

vam na voljo na sledečih 

kontaktih: 
 

Izobraževalni center GEOSS d. o. o. 

Cesta komandanta Staneta 2, Litija 
 

Telefon 01 8980 570 

Mobitel 031 759 355  

E-naslov projekti@ic-geoss.si 

Spletna stran www.ic-geoss.si 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schrobenhausen, 

Nemčija 

 

 

Palma de Mallorca, Španija 

 

 

 

 

 

FGSC - Prva generacija, druga 

možnost: Borimo se proti 

zmanjševanju osipa v šolah z 

družino in skupnostjo 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ic-geoss.si/


  

                                                                                                                                                                                                               

O PROJEKTU 

 

 Ciljna skupina projekta – starši 

otrok, ki so priseljeni v državo, kjer 

ne govorijo njihovega jezika 

 Namen projekta - staršem nuditi 

podporo z namenom, da se 

preprečuje izostanek od pouka 

pri njihovih otrocih in da se jih 

opolnomoči za sodelovanje s 

šolo in lokalno skupnostjo 

 Cilj projekta - spodbuditi starše, 

da postanejo aktivni udeleženci 

v šolskem okolju  

 

 

Koordinator in projektni partnerji:  

 CEPA SON CANALS (Španija),  

 IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS 

D.O.O. (Slovenija), 

 UNIVERSITA DEL TEMPO LIBERO 

SAN FRANCESCO D'ASSISI (Italija),  

 PANEPISTIMIO THESSALIAS 

(Grčija),  

 FUTURE FOCUS LTD (Malta),  

 VOLKSHOCHSCHULE 

SCHROBENHAUSEN (Nemčija). 

 

 

 

BREZPLAČNI PROGRAM MOBILNOSTI V 

NEMČIJI 

Namen: staršem omogočiti druženje in 

učenje z drugimi starši, ki so si za življenje in  

delo izbrali Španijo, Malto, Italijo, Grčijo ali 

Nemčijo. 

 

Lokacija programa:  

Schrobenhausen, Nemčija 

https://www.schrobenhausen.de/. 

 

 

 

Trajanje programa:  

3 dni + 2 dni za pot tja in nazaj. 

Predviden termin izvedbe:  

22.3. – 26.3.2021 (pod pogojem, da bodo 

epidemiološke razmere to omogočale). 

 

 

V okviru programa bo zagotovljeno: 

 Brezplačen prevoz in bivanje ter nekaj 

obrokov.  

 Aktivno sodelovanje udeležencev v 

programu in jezikovna pomoč s strani 

predstavnikov partnerskih organizacij.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.schrobenhausen.de/

