Predstavitev projekta Supporting adults to succeed
Prijavitelj: DOIO
Program: Erasmus+, KA1
Koordinatorka: Živa Ribičič, ziva.ribicic@gmail.com
Partnerska organizacija: Rigas Raina 8 vakara (mainu) vidusskola, Riga, Latvija
Rigas Raina 8 vakara (mainu) vidusskola / Riga Raina Evening school je najstarejša šola za odrasle
in edina, ki so jo ustanovili njeni uporabniki. To so bili večina zaposleni mladi, ki so si želeli
pridobiti formalno izobrazbo, zato, da bi lahko nadaljevali študij. Leta 1927 je 190 študentov začelo
s študijem.
V letošnjem šolskem letu imajo 300 študentov, 257 na srednješolskih programih, od tega je 30
študentov gluhih, 43 pa jih obiskuje osnovnošolski program. Stari so od 15 do 45 let. Večina
študentov je zaposlenih in ima družine. Izhajajo iz različnih socialnih okolij, nekateri so iz rizičnih
skupin, drugi pa so znane osebe, npr. pevci, športniki, pisatelji, ki ne morejo redno študirati zaradi
svojega poklica. Uči jih 38 učiteljev.
Kontaktna oseba: Vivita Ponciusa
Financiranje: stroški poti, stroški bivanja (prehrana hotel, lokalni prevozi)
Datum izvedbe mobilnosti:
10. 4. 2016 - pot
11.04.-15.04 - program
16. 4. 2016 – pot
Število oseb: 5
Rok za prijavo: do 21. 3. 2016 na ziva.ribicic@gmail.com
Povzetek projekta:
Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih solah pripravlja projekt Erasmus+, KA1
z naslovom Supporting adults to succeed. Povezali smo se s partnersko šolo iz Latvije, ki izvaja
program izobraževanja odraslih. Gre za sorodno organizacijo, ki izobražuje isto ciljno skupino z
istim ciljem, doseči čim večjo vključenost v izobraževanje odraslih in čim manjši osip, kar je tudi
cilj programa Erasmus+. Glavni cilji našega projekta bodo: spoznati sistem izobraževanja odraslih
v Latviji in prenos dobrih metod dela v slovenski prostor. 5 udeležencev na sedemdnevni mobilnosti
bo spremljalo potek dela ter hkrati tudi zasnovalo nov projekt, strateško partnerstvo, katerega idejno
plat smo že definirali. Načrtujemo izdelavo preventivnega programa za izobraževanje odraslih, ki bi
poudarjal psihološko in čustveno plat izobraževanja ter strategije, kako udeležence čim bolj
usposobiti, da bodo uspešni v izobraževanju. Predvidevamo sprotno evalvacijo in raznoliko
diseminacijo enoletnega projekta, že sama struktura društva, katerega člani so zaposleni na različnih
srednjih šolah, nam omogoča, da lahko projekt dobro diseminiramo. Prijava novega projekta pa bo
temu projektu zagotovila trajnost.

spletna stran:
www.rskola.lv

