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3. projektno srečanje, Alicante, Španija
27. in 28. novembra 2017. Srečanje je bilo 
osredotočeno na razpravi o sinteznem poročilu začetne 
študije, načrtovanju prihajajočih prostovoljnih dejavnosti, 
razpravi o izvajanju usposabljanj za učitelje in prosto-
voljce, ter nacionalnih seminarjih v letu 2018. 
Med obiskom šole Nazaret, odličnim primerom 
vključenosti romskih otrok in otrok migrantov, so bile 
organizirane dejavnosti za krepitev učne sposobnosti. 
Člani skupine so spoznali vlogo prostovoljcev v šolah in 
praktične pristope za vključevanje staršev romskih otrok 
in otrok migrantov v šolsko življenje.
4. projektno srečanje: Italija, Neapelj, 14. in 15. maja.

Usposabljanje za prostovoljce  
(1 dan in na spletu) – 2018

Slovenija, Celje: 1. marec• 
Španija, Alicante: 15. marec• 
Makedonija, Tetovo: 13. marec• 
Italija, Taranto: 13. marec• 

Prostovoljstvo in projekti v šolah – 2018
Slovenija, Španija, Makedonija, Italija.• 
Od marca do junija bodo v izbrani šoli delali 3 do 4 • 
prostovoljci (pribl. 120 ur), podpiral pa jih bo mentor.
Cilj projektov v šolah je podpirati vključenost romskih • 
otrok in otrok migrantov v šole – večkulturni izzivi.
Študenti in drugi udeleženci, ki se bodo udeležili 
usposabljanja za prostovoljce in bodo sodelovali v 
dejavnostih prostovoljstva, bodo pridobili 6 KT (ECTS) 
na prvi stopnji študija, certifikat izda MFDPŠ – predmet: 
Družbena odgovornost in prostovoljstvo.

Usposabljanje za učitelje (2 dneva) – 2018
Slovenija, Celje: 6. junij in Murska Sobota: 8. junij• 
Španija, Alicante: 31. maj in 1. junij• 
Makedonija, Tetovo: 9. in 10. maj• 
Italija, Neapelj: 15. in 16. maj• 

Nacionalni seminar – 2018
Slovenija, Koper: 5. junij ali Celje: 6. junij• 
Španija, Alicante: 31.maj• 
Makedonija, Tetovo: 9. maj• 
Italija, Neapelj: 15. maj• 
Turčija, Istanbul: 22. september• 

Za podrobnosti obiščite našo spletno stran: https://
romigsc.eu/activities/. Vse aktivnosti so brezplačne. 
Kontaktirate nas lahko preko https://romigsc.eu/contact/ 
ali preko e-pošte nacionalnih koordinatorjev:

Slovenija: anicanovak@yahoo.co.uk• 
Španija: susana.espinosa@ua.es• 
Makedonija: v.kreci@seeu.edu.mk• 
Italija: ales.trunk@yahoo.com• 
Turčija: muge.ayan@bilgi.edu.tr• 
Nemčija: krauss@isob-regensburg.net• 



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.• 
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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  
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