
Strateško partnerstvo Erasmus + v izobraževanju odraslih KA204: 
Prva generacija, druga možnost: 

Borimo se proti zmanjševanju osipa v šolah z družino in skupnostjo

ProjektProjekt je namenjen pripravi programov usposabljanj za starše priseljence z 
namenom preprečevanja izostankov od pouka pri svojih otrocih. Osnovne in srednje 
šole v lokalnih skupnostih  partnerskih institucij obiskujejo učenci različnih narodnosti. 
Cilj projekta je zagotoviti osnovnim in srednjim šolam v večkulturnih skupnostih nabor 
orodij za pomoč učencem in njihovim staršem pri vključevanju in pri doseganju 
rezultatov v šoli. Program usposabljanja za starše nudi jezikovno podporo staršem, 
da bi ti lahko pomagali svojim otrokom pri domačih nalogah, razumevanju šolske 
dokumentacijedokumentacije in funkcionalno pismenost. Prav tako je pomembo, da se ženskam - 
materam, ki prihajajo  iz drugih kulturnih okolij omogoči, da gredo iz hiše in se družijo 
z ženskami drugih narodnosti. V obeh, tako osnovnošolskem kot srednješolskem 
izobraževanju je starševska vključenost zelo pomembna dokazano pozitivno vpliva 
na doseganje učnih rezultatov. Cilj tega projekta je preprečiti opuščanje šole v 
skupnosti priseljencev ter spodbuditi starše, da ti postanejo aktivni udeleženci v 
šolskem okolju. 
V okviru projekta načrtujemo tudi izdelavo spletne strani, kjer bodo vsem staršem na 
voljo informacije o izobraževalnem sistemu in kasneje tudi možnost spletnega 
učenja slovenščine. Posebnost projekta je tudi to, da bodo starši imeli možnost 
druženja in učenja skupaj s starši, ki so si za življenje in delo izbrali bodisi Španijo, 
Malto, Italijo, Grčijo bodisi Nemčijo. V kolikor bodo želeli se bodo lahko brezplačno 
udeležili srečanj v Schrobenhausnu v Nemčiji in v Palmi de Mallorci v Španiji – tako 
stroški potovanja kot bivanja so kriti iz projekta Erasmus+.  

Več informacij o projektu na: info@ic-geoss.si ali 031 759 355.
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