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Projekt Vključevanje Romov in migrantov
v šole (RoMigSc) se je začel

Dejavnosti učenja/usposabljanja,
Regensburg, Nemčija

Projekt RoMigSc se je začel 31. decembra 2016 in
se bo končal 31. decembra 2019. V času trajanja
projekta, bodo organizirane številne aktivnosti v Sloveniji, Nemčiji, Italiji, Španiji, Makedoniji in Turčiji. Več
informacij na spletni strani projekta v osmih jezikih:
angleškem, slovenskem, nemškem, italijanskem,
španskem, makedonskem, albanskem in turškem.
https://romigsc.eu

Projektna skupina je bila seznanjena z delom prostovoljnih organizacij, dobila vpogled v prakso vključevanja
migrantov v šolah na Bavarskem in spoznala projekte/
pristope občine Regensburgu iz področja vključevanja
migrantov. Projektna skupina je obiskala Osnovno šolo
Pestalozzi, BSZ poklicno šolo in mestno hišo v Regensburgu. https://romigsc.eu/gallery

Prvi projektni sestanek, Regensburg, Nemčija
Srečanje je potekalo od 13. do 15. marca 2017, vzporedno z dejavnostmi učenja/usposabljanja. Na
srečanju se je razpravljalo o upravnih vidikih projekta
in implementaciji načrta aktivnosti.

Napoved dejavnosti v Sloveniji, junij 2017
Murska Sobota: sreda, 14.6.2017
• Usposabljanje za učitelje in romske šolske pomočnike
– s poudarkom na romskih posebnostih
Celje: četrtek, 15.6.2017
• Usposabljanje za učitelje – s poudarkom na posebnostih migrantov
• Usposabljanje za prostovoljce
• Nacionalni seminar za različne interesne skupine
Več informacij in e-prijavnice bodo na voljo na spletni
strani projekta od sredine maja 2017 naprej.

https://romigsc.eu

Usposabljanja, odprte razprave
in prostovoljne dejavnosti

O projektu

Ciljne skupine

• 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.
• Izobraževanje je ključnega pomena za uspešno
vključevanje Romov in migrantov v družbo. Čeprav
je multikulturna raznolikost priložnost, da bi šole naredili bolj inkluzivne, ustvarjalne in odprte, je neenakost v izobraževanju najvišja med Romi in migranti.
To predstavlja tveganja za socialno izključenost, kar
ima dolgotrajne škodljive učinke na družbeni razvoj in
gospodarsko rast države gostiteljice.
• 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.

• Učitelji v šolah z otroki Romi in migranti, romski
pomočniki/asistenti
• Prostovoljci (študenti)
• Zainteresirane strani: oblikovalci politik na področju
izobraževanja, predstavniki lokalnih oblasti, prostovoljne organizacije, ravnatelji šol na različnih ravneh,
akademiki in raziskovalci na področju, itd.
• Otroci Romi in migranti ter njihovi starši.

Cilji projekta
• Ustvarjanje inkluzivnih in demokratičnih učnih okolij.
• Spodbujanje sodelovanja mladih, razvoj inkluzivnih
praks in praks ozaveščanja mladih.
• Preprečevanje in boj proti vsem oblikam diskriminacije
in segregacije v izobraževanju.
• Spodbujanje medsebojnega razumevanja in
spoštovanja med ljudmi.
• Izboljšanje kakovosti neformalnih oblik izobraževanja,
delovnih praks mladih in prostovoljstva.

Ključne aktivnosti
•
•
•
•
•
•
•

Začetna študija
Usposabljanje za prostovoljce
Prostovoljne dejavnosti
E-platforma o inkluziji v šolah in o medkulturnih temah
Usposabljanje učiteljev
Nacionalni seminarji za različne zainteresirane strani
Diseminacija in mednarodna konferenca

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
3-letni projekt: 31. december 2016–31. december 2019
Države projekta: Slovenija, Nemčija, Španija, Italija, Makedonija in Turčija
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni strinjanja z vsebino,
ki odraža le stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli
uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.
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