Целни групи
• Наставници во училишта со деца роми и мигранти, ромски училишни
асистенти;
• Волонтери (студенти);
• Засегнати страни: креатори на политики во областа на
образованието, претставници од локалните власти, волонтерски
организации, директори на училишта на различни нивоа, академици
и истражувачи во оваа област, итн;
• Мигранти и деца роми како и нивните родители.

https://romigsc.eu

Обуки, отворени дискусии
и младински волонтерски
активности

Erasmus+, KA3: Поддршка на реформата на политиките –
Социјална инклузија преку образование, обука и млади
Број на проектот: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
3-годишен проект: 31 декември 2016–31 декември 2019
Земји учеснички во проектот: Словенија, Германија, Шпанија, Италија,
ПЈР Македонија, Турција
Поддршката на Европската комисија за подготовката на оваа публикација не претставува прифаќање
на содржините, кои ги одразуваат ставовите на авторите, и Комисијата не може да биде одговорна
за било каква употреба на информациите кои се содржани во нив.

Вклучување
на Ромите
и на мигрантите
во училиштата

За проектот
• Главната цел на проектот RoMigSc е да поддржи подобра интеграција
на ромите и децата мигранти во образованието преку различни
активности кои стимулираат иновативни политики на развој, дијалог
за политиките и нивната имплементација, како и размена на знаења
во областа на образованието, обуката и младите.
• Образованието (добри наставници и добри училишта) е од суштинско
значење за успешна интеграција на ромите и имигрантите во
општеството. Иако мултикултурната разновидност е можност
училиштата да станат поинклузивни, креативни и поопширни,
нееднаквоста во образованието е највисока меѓу ромите и децата
на мигрантите. На пример, оваа група е повеќе од веројатно да се
откаже од задолжителното образование, што доведува до поголем
ризик од социјална маргинализација, до неуспехот да се интегрираат
и, во крајна линија, до сиромаштија, која има долгорочни негативни
ефекти врз социјалниот развој и економски раст на земјата-домаќин.
• Во проектот истот така се поттикнува и ангажирањето на младите во
волонтирањето. Волонтирањето игра значајна улога во социјалната
инклузија на младите. Таа им овозможува на младите да се вклучат
како граѓани, како и да стекнат искуство, кое може да им помогне да
ги подобрат своите можности за вработување.

Цели на проектот
• Создавање на инклузивни и демократски средини за учење;
• Поттикнување на младинското учество, развој на практики на
инклузија за опфаќање на младите;
• Спречување и борба против сите форми на дискриминација и
сегрегација во образованието;
• Поттикнување на меѓусебно разбирање и почитување меѓу луѓето;
• Подобрување на квалитетот на активностите за неформално учење,
младинска работна пракса и волонтирање.

Клучни активности
Почетна студија. Собирање на релевантни
сознанија од меѓународни и национални литератури и добри практики за
вклучување на ромите и децата мигранти во средината за учење. Анализа на
актуелната состојба во земјите на проектот и валидација на добрите практики
со цел успешно извршување на сите други чекори на проектот.
Обука за волонтери. Спроведувањето ќе биде поддржана од е-училница и
ќе ги снабдува анагажираните студенти кои ќе се вклучат во волонтерските
активности со знаења за општествената одговорност, волонтерството, како
и со стратегии за работа во мултикултурна средина, со фокус на ромите и
мигрантите.
• Пилот обука за волонтери: Јуни 2017 во Словенија
• Јануари 2018 во Словенија, Шпанија, ПЈР Македонија, Италија
• Јануари 2019 во Словенија, Шпанија, ПЈР Македонија, Италија
Волонтерска активност. Важен акцент е ставен на волонтерството како
еден од најважните инструменти за да им помогне на мигрантите и на децата
роми да бидат подобро вклучени во училиштата и во целото општество.
Волонтерската работа главно се фокусира на помагање на децата со
домашната работа, комуникација со мигрантите на јазикот на нивните земји,
помагајќи со интеграцијата на децата-мигранти и нивните родители во
регионот и во заедницата.
• Од Февруари до Мај 2018 во Словенија, Шпанија, ПЈР Македонија, Италија.
• Од Февруари до Мај 2019 во Словенија, Шпанија, ПЈР Македонија, Италија.
E-платформа за инклузија во училиштата и за интеркултурни теми.
Можностите за дигитално учење нудат неограничен простор за дизајн на
само-организирано и учење преку активно учество. Различни материјали,
како што се интерактивни материјали, видеа, квизови, и интервјуа се
достапни. Е-платформата е дизајнирана првенствено за наставници и за
волонтери; е-платформа исто така е насочена кон други групи: деца, нивните
родители и други посетители воопшто. Е-платформата ќе биде изведена во
последната година (2019) на проектот и тоа на 8 јазици: англиски, албански,
германски, италијански, македонски, словенечки, шпански и турски јазик.

Обука за наставници. Спроведувањето ќе биде поддржано од
е-училницата и има за цел на да обезбеди подобри културни надлежности
за наставниците кои предаваат во паралелки во кои има Роми или
мигранти, за да им се пренесат познавања на стратегиите за вклучување
на овие групи во училниците. Обуката ќе трае 2 дена и ќе биде
поделена во работилници (интеркултурни надлежности, стратегии за
вклучување, спецификите на вклучување на Ромите и децата мигранти
во образованието …). Ќе биде развиена Е-училница за поддршка на
активностите за обука.
• Пилот обука за наставници: Јуни 2017 во Словенија
• Април/Мај 2018 во Словенија, Шпанија, ПЈР Македонија, Италија
• Април/Мај 2019 во Словенија, Шпанија, ПЈР Македонија, Италија
Национални семинари за сите засегнати страни. Во текот на овој проект
ќе се организираат различни семинари за различни засегнати страни
(креаторите на политиките во образованието, директори на училишта,
претставници од локалната самоуправа, претставници на локалните власти,
Институтите за Роми или мигранти, истражувачи и академици во оваа
област, итн.) Главните теми на семинарите се вклучувањето на мигрантите
и на децата роми во училиштата, како и волонтирањете.
• Национален пилот семинар: Јуни 2017 во Словенија
• Април/Мај 2018 во Словенија, Шпанија, ПЈР Македонија, Италија, Турција
• Април/Мај 2019 во Словенија, Шпанија, ПЈР Македонија, Италија, Турција
Дисеминација и меѓународна конференција. Резултатите на проектот ќе
бидат дисеминирани во текот на времетраењето на проектот, но и потоа.
Главните активности на дисеминација се:
• Ќе се одржат два семинари и тоа еден во Германија(мај 2019) и еден во
Турција (во Јуни или Септември 2019): (1) cеминар за претставниците
на социјалните организации, (2) cеминар за директорите, класните
раководители и наставниците.
• Членовите на конзорциумот ќе ги претстават резултатите и активностите
во земји кои се надвор од конзорциумот.
• Во октомври 2019 година, во Словенија ќе се организира меѓународна
конференција.

