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Втор состанок за проектот, Аликанте, 
Шпанија
27–28 ноември, 2017 година. Фокусот на средбата беше 
дискусијата за синтезниот извештај за првичната студија, 
планирањето на пристапните волонтерски активности и 
дискусијата за спроведување на обуки за наставници и 
волонтери и национални семинари во 2018 година. Актив-
ности за градење капацитети за учење беа организирани 
и за време на посетата на училиштето Назарет, олицетво-
рение за вклучување на децата Роми и мигранти. Чле-
новите на тимот се запознаа со улогата на волонтерите 
во училиштата и со практичните пристапи за вклучување 
на родителите на децата роми и мигранти во училишни-
от живот. Следниот состанок на проектот ќе се одржи во 
Наполи, на 14 и 15 мај.

Обуки за волонтери – 2018
Словенија, Целје: 1 март • 
Шпанија, Аликанте: 15 март• 
ПРЈМ, Тетово:13 март • 
Италија, Таранто: 13 март• 

Волонтерски активности и проект  
во училишта – 2018

Проект за помагање на училиштата во инклузија на роми-• 
те и децата мигранти.
120 волонтерски часа, 3 до 4 волонтери во секое селекти-• 
рано училиште.
Од март до јуни.• 
Словенија, Шпанија, ПЈРМ, Италија.• 
Студентите и другите учесници кои ќе ја следат обука-
та за волонтерство и кои ќе учествуваат во волонтер-
ските активности ќе имаат можност да се здобијат со 
6 ЕКТС кредити – додипломски предмет (прв степен) 
Општествена одговорност и волонтерство.

Обуки за наставници – 2018
Словенија, Целје: 6 јуни и Мурска Собота: 8 јуни • 
Шпанија, Аликанте: 31 мај и 1 јуни• 
ПЈРМ, Тетово: 9 и  10 мај• 
Италија, Нaполи: 15 и 16 мај• 

Национален семинар – 2018
Словенија, Копер: 5 јуни или Целје: 6 јуни• 
Шпанија, Аликанте:  31 мај• 
ПЈРМ, Тетово: 9 мај• 
Италија, Наполи: 15 мај • 
Турција, Истанбул: 22 септември• 

За повеќе информации, посетете ја нашата веб страни-
ца: https://romigsc.eu/activities/. Сите активности се без-
платни. Слободно контактирајте не преку https://romigsc.
eu/contact/ или преку националните координатори:

 Словенија: anicanovak@yahoo.co.uk,  • 
trunk.nada@gmail.com
Шпанија: susana.espinosa@ua.es• 
ПРЈМ: v.kreci@seeu.edu.mk• 
Италија: ales.trunk@yahoo.com• 
Турција: muge.ayan@bilgi.edu.tr• 



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.• 
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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.

Обуки, отворени дискусии  
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активности

Вклучување на Ромите  
и на мигрантите  
во училиштата


