Celje, 26. 5. 2017
Vabljeni:
 Predstavniki prostovoljskih organizacij
 Prostovoljci
 Predstavniki šol

Vabimo vas na seminar za prostovoljce v okviru projekta RoMigSc

Socialna vključenost - vključevanje Romov in otrok migrantov v šole, ki bo v
četrtek, 15. junija 2017, ob 9.30,
v Celju, Mednarodna fakulteta za poslovne in družbene študije, Mariborska 7
Program posveta:
9.30–11.00


11.00
11.30–13.15

13.15–14.30

Pozdravni nagovor, predstavitev projekta in namen posveta, dr. Nada Trunk Širca,
vodja projekta, MFDPŠ
 Izobraževalna politika kot pomemben faktor uspešnosti integracije Romov in
migrantov v vzgojno-izobraževalni proces in širše družbeno okolje, dr. Anida Sarajlić,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 Prostovoljci kot pomočniki otrokom migrantov, dr. Anica Mikuš Kos, Slovenska
filantropija
 Šolanje otrok migrantov v državah partnerjev v projektu (Inclusion of migrants in
Schools and Volunteering in project coutries), Aleksander Krauss, ISOB, Augusto
Sebastio, CSIG in razprava drugih partnerjev
Odmor ob kavi
 Izzivi pri vključevanju romskih otrok v šolo, Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto;
Andreja Luštek, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, Novo mesto
 Migrantska problematika v slovenskih šolah, mag. Tatjana Dolinšek in Natalija
Mlinarič, Racio Social, Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov, Celje; dr.
Maja Lamberger Khatib, samostojna raziskovalka, kulturna antropologinja; imam
Nazif Topuz, Islamska skupnost
 Primeri prostovoljskih aktivnosti pri delu z Romi in migranti, Asja Pehar in
prostovoljec, Društvo Odnos, Maribor; Urška Živkovič, Filantropija Maribor
Kosilo, Hotel Celea – priložnost za neformalno razpravo in izmenjavo izkušenj

14.30–16.00

16.00
16.30–18.00

Vzpostavljanje pogojev za medsebojno razumevanje in spoštovanje v šoli in izven nje s
predstavitvijo projektov in izkušenj v slovenskem šolskem prostoru, Razpravo moderira: dr.
Nada Trunk Širca, vodja projekta, MFDPŠ
 Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”, Anton Baloh, Osnovne šole Koper
 Projekt "Le z drugimi smo", dr. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut
 Projekt »Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja
znanja za pripadnike romske skupnosti«, dr. Barbara Kejžar, Center šolskih in obšolskih
dejavnosti
 Vključevanje romskih otrok v kakovostne predšolske programe - potreba po nenehnem
prepletanju politik, izvajalcev programov in staršev, dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut,
Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom
Odmor ob kavi
Tematske razprave v vzporednih skupinah, ugotavljali bomo, kaj v praksi deluje in kaj ne,
ter oblikovali priporočila za nadaljnje delovanje in izboljšave
 Vključevanje prostovoljcev v projekte in aktivnosti za vključevanje migrantov in Romov v
šole
 Usposabljanje učiteljev za delo v medkulturnem šolskem okolju
 Sodelovanje med šolami in lokalnim okoljem ter podpora na nacionalnem nivoju

Posvet je brezplačen, potrebno pa se je prijaviti na http://mfdps.1ka.si/a/498 do 9. 6. 2017.
Udeleženci posveta prejmejo potrdilo o udeležbi na seminarju za 8 ur.
S spoštovanjem,
Dr. Nada Trunk Širca, vodja projekta RoMigSc
Dr. Valerij Dermol, vodja seminarja
Erasmus +, KA3: Pobude za inovacijo politik – socialna vključenost preko izobraževanja, usposabljanja in mladih,
Številka projekta: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN (2017 – 2019)
MFDPŠ je koordinator mednarodnega projekta Vključevanje Romov in migrantov v šole: Usposabljanja, odprte
razprave in prostovoljne dejavnosti mladih (RoMigSc). V projektu sodelujejo partnerji iz Nemčije, Italije, Španije,
Makedonije, Turčije. V okviru projekta v vsaki državi partnerici vsako leto (2017, 2018, 2019) organiziramo
nacionalni posvet z zainteresiranimi deležniki na temo projekta. Prvi posvet v Sloveniji je/bo v Celju, v
naslednjih letih pa bomo predvidoma posvet organizirali še v Kopru in Ljubljani.
 Glavni cilj projekta RoMigSc je podpreti boljše vključevanje Romov in migrantov v izobraževanje s pomočjo
različnih aktivnosti, ki spodbujajo inovativen razvoj politik in politični dialog ter izmenjavo znanj na področju
izobraževanja, usposabljanja in mladih.
 Čeprav je multikulturna raznolikost priložnost, da bi šole naredili bolj inkluzivne, ustvarjalne in odprte, je
neenakost v izobraževanju najvišja med Romi in migranti, kar ima lahko dolgotrajne škodljive učinke na
družbeni razvoj in gospodarsko rast države gostiteljice.
 Projekt spodbuja tudi sodelovanje mladih v prostovoljstvu. Prostovoljstvo ima pomembno vlogo pri
socialnem vključevanju mladih, saj jim omogoča, da delujejo kot državljani kakor tudi, da pridobijo izkušnje,
ki lahko izboljšajo njihove zaposlitvene možnosti.
 Ciljne skupine:
o Učitelji v šolah z otroki Romi in migranti, romski pomočniki/asistenti;
o Prostovoljci (študenti);
o Zainteresirane strani: oblikovalci politik na področju izobraževanja, predstavniki lokalnih oblasti,
prostovoljne organizacije, ravnatelji šol na različnih ravneh, akademiki in raziskovalci na področju, itd;
o Otroci Romi in migranti ter njihovi starši.
Več o projektu http://romigsc.eu/ in v priloženi zloženki.

