
Newsletter
број 1 • Aприл 2017

Проектот Вклучување на Ромите  
и на мигрантите во училиштата  
(RoMigSc) започна
Проектот RoMigSc започна на 31 декември 2016 и ќе 
заврши на 31 декември 2019 година. Во текот на неговото 
траење, ќе бидат организирани неколку активности во 
Словенија, Германија, Италија, Шпанија, ПЈР Македонија 
и Турција. Повеќе информации може да најдат на веб 
страницата на проектот, која е во 8 јазици: EN, SI, DE, IT, 
ES, MK, AL, TR: https://romigsc.eu

Првиот состанок на проектот,  
Регенсбург, Германија
Состанокот се одржа од 13 до 15 март 2017, паралелно со 
активноста за учење/ надградување на капацитетите. Во 
текот на состанокот беше дискутирано за административ-
ните аспекти на проектот, како и за имплементацијата на 
планот на активностите.

Активност за учење/надградување  
на капацитетите, Регенсбург, Германија
Проектниот тим се запозна со работата на волонтерските 
организации, се запозна со практиките на вклучувањето 
на мигрантите во училиштата во баравија и се запозна 
со проектите/ пристапот на општината на Регенсбург кон 
вклучувањето на мигрантите. Проектниот тим го посети и 
основното училиште Песталоци, стручното училиште бСЗ 
како и  седиштето на општината ан Регенсбург. 
Повеќе на: https://romigsc.eu/gallery

https://romigsc.eu

Објава на активностите во Словенија
Мурска Собота: Среда, 14. 6.

Обука за наставници и училишни асистенти за роми – • 
фокусирање врз специфичностите на ромите

Целје: Четврток, 15. 6.
Обука за наставници – фокусирање врз специфичности-• 
те на мигрантите
Обука за волонтери • 
Национален семинар за различни засегнати страни• 

Повеќе информации и е-апликициски форми ќе бидат  
на располагање на веб страницата на проектот, почнувајќи 
од средината на месец мај 2017 година.



За проектот
Главната цел на проектот RoMigSc е да поддржи по-• 
добра интеграција на ромите и децата мигранти во обра-
зованието 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 мултикул-
турната разновидност е можност училиштата да станат 
поинклузивни, креативни и поопширни, нееднаквоста 
во образованието е највисока меѓу ромите и децата на 
мигрантите. Ова претставува опасност за општествена 
маргинализација,која има долготрајни спротивни ефекти 
кон општествениот развој и економски раст на земјата 
домаќин.  
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 практи-• 
ки на инклузија за опфаќање на младите;
Спречување и борба против сите форми на дискримина-• 
ција и сегрегација во образованието;
Поттикнување на меѓусебно разбирање и почитување • 
меѓу луѓето;
Подобрување на квалитетот на активностите за нефор-• 
мално учење, младинска работна пракса и волонти-
рање.

Кучни активности
Почетна студија • 
Обука за волонтери • 
Волонтерска активност • 
E-платформа за инклузија во училиштата и за интеркул-• 
турни теми
Обука за наставници • 
Национални семинари за сите засегнати страни • 
Дисеминација и меѓународна конференција• 

Целни групи
Наставници во училишта со деца роми и мигранти, ром-• 
ски 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

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 претставу-
ва 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.
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