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Projekti Përfshirja e romëve dhe emigrantëve
nëpër shkolla ka filluar
Projekti RoMigSc ka filluar më 31 dhjetor 2016 dhe do të
përfundojë më 31 dhjetor 2019. Përgjatë kohëzgjatjes së
projektit do të organizohen aktivitete në Slloveni, Gjermani,
Itali, Spanjë, IRJM dhe Turqi. Më shumë informacion në
uebfaqen e projektit në 8 gjuhë: anglisht, sllovenisht,
gjermanisht, italisht, spanjisht, maqedonisht, shqip dhe
turqisht: https://romigsc.eu

Aktiviteti mësimnxënia/ndërtimi i kapaciteteve
Ekipi i projektit u njoftua me punën e organizatave vullnetare,
morën njohuri mbi praktikat e përfshirjes së emigrantëve
nëpër shkollat e Bavarisë dhe mësuan për projektete/qasjet
e komunës së Regensburgut për përfshirjen e emigrantëve.
Ekipi i projektit vizitoi shkollën fillore “Pestalozzi”, shkollën
profesionale “BSZ” dhe Bashkinë e Qytetit të Regensburgut.
Më shumë: https://romigsc.eu/gallery

Takimi i I-rë i projektit, Regensburg, Gjermani
Takimi u mbajt nga 13 deri 15 mars 2017, paralelisht me
aktivitetin mësimnxënia/ndërtimi i kapaciteteve. Gjatë takimit
u diskutuan aspektet administrative të projektit dhe plani
zbatues i aktiviteteve.

Njoftim mbi aktivitetet në Slloveni
Murska Sobota: E mërkurë, 14. 6.
• Trajnim për mësuesit dhe asisistentët romë të shkollave –
fokusimi në specifikat e romëve
Celje: E enjte, 15. 6.
• Trajnimi i mësuesve – fokusimi mbi specifikat e emigrantëve
• Trajnimi i vullnetarëve
• Seminaret vendore për aktorë të ndryshme
Më shumë informacion dhe format elektronike do të mund t’i
gjeni në uebfaqen e projektit nga mesi i majit 2017 e tutje.

https://romigsc.eu

Trajnime, diskutime të hapura
dhe aktivitete rinore vullnetare

Përfshirja e romëve
dhe emigrantëve
nëpër shkolla

Rreth projektit

Grupet e shënjuara

• Qëllimi kryesor është mbështetja për integrim më të mirë në
arsim të romëve dhe fëmijëve emigrantë përmes aktiviteteve
të ndryshme që nxisin zhvillim të politikave inovative,
dialogun dhe zbatimin e politikave, si dhe shkëmbimin e
dijes në sferën arsimore, trajnimit dhe rinisë.
• Arsimi është element thelbësor për integrim të suksesshëm.
Edhe pse diversiteti (multikulturor) është një mundësi për t’i
bërë shkollat më gjithëpërfshirëse, krijuese dhe me mendje
të hapur, pabarazia në arsim është më e lartë në mesin e
romëve dhe fëmijëve emigrantë. Kjo do të thotë rreziqe nga
margjinalizimi shoqëror, i cili ka efekte negative afatgjata në
zhvillimin social dhe rritjen ekonomike të vendit mikpritës.
• Vullnetarizmi luan një rol të rëndësishëm në përfshirjen
sociale rinore. Kjo i lejon ata që të angazhohen si qytetarë,
si dhe për të fituar përvojë, e cila mund t’i rrisë mundësitë e
tyre të punësimit.

• Mësuesit nëpër shkolla me romë dhe fëmijë emigrantë,
asistentët romë të shkollave.
• Vullnetarë (studentë).
• Aktorët: politikëbërës në sferën e arsimit, përfaqësues të
autoriteteve vendore, organizata vullnetare, drejtorët e
shkollave në nivele të ndryshme, akademikë dhe hulumtues
të fushës, etj.
• Fëmijë emigrantë dhe romë dhe prindërit e tyre.

Qëllimet e projektit
• Krijimi i mjediseve gjithëpërfshirëse dhe demokratike të
mësimnxënies.
• Inkurajimi i pjesëmarrjes rinore, zhvillimi i praktikave të
përfshirjes që tejkalojnë kufijtë për të arritur deri te rinia.
• Parandalimi dhe luftimi i çdo formë të diskriminimit dhe
segregacionit në arsim.
• Nxitja e mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë ndërmjet
njerëzve.
• Rritja e cilësisë së aktiviteteve jo-formale të mësimnxënies,
praktikave të punës rinore dhe vullnetarizmit.

Aktivitetet kryesore
•
•
•
•

Studimi fillestar
Trajnim për vullnetarë
Aktivitet vullnetarizmi
E-platformë për përfshirjen nëpër shkolla dhe tema
ndërkulturore
• Trajnim për mësuesit
• Seminare vendore për të gjithë aktorët
• Përhapja dhe konferenca ndërkombëtare

Erasmus+, VK3: Iniciativa për politikë inovative – Përfshirja sociale përmes arsimit,
trajnimit dhe rinisë
Numri i projektit: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Projekt tre vjeçar: 31 dhjetor 2016–31 dhjetor 2019
Shtetet pjesëmarrëse në projekt: Sllovenia, Gjermania, Spanja, Italia,
IRJ e Maqedonisë, Turqia
Mbështetja e Komisionit Evropian për këtë botim nuk nënkupton pajtim edhe me përmbajtjen,
e cila pasqyron vetëm mendimet e autorëve. Komisioni nuk është përgjegjës për çfarëdo
përdorimi të informacionit që gjendet këtu.
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