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Drugi projektni sestanek, Celje, Slovenija
Drugi sestanek je potekal od 13. do 16. junija, vzpored-
no s pilotnimi usposabljanji/seminarskimi aktivnostmi. 
Člani projektne skupine so preučili delo, opravljeno v 
prejšnjih mesecih, in razpravljali o naslednjih korakih v 
projektu. Tretji projektni sestanek bo potekal v Alicanteju 
v Španiji od 27. do 28. novembra 2017.

Pilotna usposabljanja/seminarske aktivnosti  
in obiski šol/vrtcev
V sredo 14. junija je projektna skupina obiskala osnovno 
šolo v Mariboru (Osnovna šola Martina Konšaka), ki 
ima v razredih vključenih nekaj romskih in migrantskih 
otrok. Obiskali smo tudi romski vrtec v romskem naselju 
Pušča pri Murski Soboti. Po obiskih je sledilo usposa-
bljanje / delavnice za učitelje, ki delajo z romskimi otroki. 
Usposabljanja se je udeležilo 25 udeležencev in je bilo 
organizirano na sedežu Inštituta za romološke študije, 
izobraževanje in kulturo – IRŠIK v Murski Soboti.
V četrtek 15. junija je Mednarodna fakulteta za 
družbene in poslovne študije – MFDPŠ v Celju gostila 
nacionalni seminar (52 udeležencev), usposabljanje 
za prostovoljce (22 udeležencev) in usposabljanje za 
učitelje (16 udeležencev). Usposabljanje za učitelje je 
bilo osredotočeno na vključevanje migrantov v šole.
Več: https://romigsc.eu/gallery/

Napoved dogodkov – 2018
Seminar za prostovoljce:•	  januarja 2018 v Sloveniji, 
Španiji, Makedoniji in Italiji
Dejavnosti prostovoljstva:•	  projekti v šolah, ki 
pomagajo pri vključevanju romskih in migrantskih 
otrok (prostovoljci opravijo 120 prostovoljnih ur) – od 
februarja do maja 2018 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji 
in Italiji

Študenti in drugi udeleženci, ki se bodo udeležili semi-
narja za prostovoljce in bodo sodelovali v dejavnostih 
prostovoljstva, bodo imeli možnost pridobiti 6 kreditnih 
točk (ECTS) na MFDPŠ – predmet Družbena odgovor-
nost in prostovoljstvo.

Seminar	za	učitelje:•	  april/maj 2018 v Sloveniji, 
Španiji, Makedoniji in Italiji
Nacionalni	posvet	za	različne	zainteresirane	•	
deležnike: april–junij 2018 v Sloveniji, Španiji, Make-
doniji, Italiji in Turčiji

Vse aktivnosti so brezplačne. Preverite podrobnosti na 
spletni strani in stopite v stik z nami – stiki vseh projek-
tnih institucij in strokovnjakov so na voljo na naslovu 
https://romigsc.eu/contact/

https://romigsc.eu



O projektu
Glavni cilj projekta RoMigSc je podpreti • boljše 
vključevanje	Romov	in	migrantov	v	izobraževanje 
s pomočjo različnih aktivnosti, ki spodbujajo inovativ-
en 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 na-
redili bolj inkluzivne, ustvarjalne in odprte, je neena-
kost 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.

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• 

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

https://romigsc.eu

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.

Usposabljanja, odprte razprave  
in prostovoljne dejavnosti

Vključevanje	 
Romov	 
in migrantov  
v šole


