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5-ти состанок на проектот, Скопје, ПЈРМ
Партнерите на проектот разговараа како да пристапуваат кон активностите во 2019 година (обуки за наставници
и волонтери, национални семинари, волонтерски активности) и како треба да се структурира ученичката е-платформа. Голем фокус беше посветен на тоа како да се
подобри дисеминацијата, методологијата за евалуација и
видливоста на проектот. Вториот ден од состанокот беше
посветен на посети во Скопје – во ОУ »Браќа Рамизи
Хамид« и Центар за рано детство со доминантна ромска
популација. На средбата присуствуваше и претставник
од EACEA. Следен состанок: Регенсбург, ГЕР, 20–22 мај
2019 година.

Заедничките препораки за политика на
локално, национално и европско ниво се
формулирани во согласност со препораките
на ЕК

Препораки на национално ниво
• Сите политики мора да се осврнат на целокупната
социјална ситуација и социјалните можности.
• База на сите образовни политики за доволно сложено
разбирање на фактите на миграционото општество.
• Обезбедете соодветни ресурси за решавање на
посложена ситуација.
• Поттикнување на експериментирање и флексибилност
за да се справат со новите проблеми, да ги адаптираат и
да ги вклучат решенијата од дното нагоре.
• Инвестирајте во образованието на наставниците и
во меѓународната размена, поттикнете меѓународна
перспектива како предуслов за компетентно учење.
• Дефинирајте ги барањата за компетентност на
наставниците; нагласете ја комуникација, емпатијата,
емоционалната интелигенција, адаптибилност.
• Проширување на употребата на дигитални медиуми
во училиштата за да се овозможи диференцијација,
финансирање и поттикнување на развој на соодветни
дигитални медиуми и критички медиумски компетенции.
Препораки на ниво на ЕУ
• Да се засилат напорите за »европеизирање« на
образованието: образованието мора да се подготви за
ситуации на краткорочни, среднорочни или долгорочни
миграции.
• Поддршка на училишното образование, кое се
подготвува за миграција не само во однос на
поттикнување на меѓукултурни компетенции и
отвореност кон разновидност, туку и преку поттикнување
на компетенции и содржини за учење кои се корисни во
меѓународните ситуации и повеќе земји.

Проектот има развиено сеопфатна студија за образованието на Ромите и мигрантите во партнерските земји.
Иницијалната студија - Синтезниот извештај е достапна
на https://romigsc.eu/resources/. Помеѓу другите аспекти,
студијата вклучува препораки за политики на различни
нивоа:
Препораки на локално ниво
• Да се следи мулти-агенциски приод со повеќе
засегнати страни.
• Развивање план за интеграција на општинско ниво.
• Поддршка на училиштата, обезбедување дополнителни
ресурси, планирани и непредвидени.
• Поддршка на волонтерите и поттикнување на
граѓанското општество.
• Вмрежување на различни актери (наставници, јавни
службеници, социјални работници - советници и
волонтери), да учат еден од друг.
• Поддршка и финансирање на училишната социјална
работа.

https://romigsc.eu

Вклучување на Ромите
и на мигрантите
во училиштата

Обуки, отворени дискусии
и младински волонтерски
активности

Волонтерски активности

Обука за волонтери (1 ден и онлајн)

• Кога: Од февруари до јули 2019 година
• Каде: ПЈРМ (регион Скопје и Тетово), Италија
(провинции Таранто и Бари), Словенија (Целје и други
региони), Шпанија (провинција Аликанте).
• Како: 2–4 волонтери ќе направат приближно 120
часа (подготовка и имплементација на активности) на
волонтерството во одбраната школа, ќе им помогнат на
учениците во подобрување на познавањето на јазикот,
помагаат во организирање на активности (културни,
спортски, ...) кои го поддржуваат училиште и социјална
инклузија. Менторот од училиштето ќе ги поддржи
волонтерите.
• Општа цел на волонтерство: (а) Помагање на
децата Роми / мигранти подобро да се интегрираат во
училиштата и општеството; (б) помагање на младите
волонтери да се чувствуваат по социјално вклучено, да
бидат повеќе ангажирани како граѓани, да ја развијат
вредноста на солидарноста, да стекнат искуства кои ќе
ги подобрат нивните можности за вработување.

•
•
•
•

• ПЈРМ, Скопје, 11 февруари 2019 година
• Италија, Таранто, 12 февруари 2019 година
• Словенија, Целје, 7 февруари 2019 година
• Шпанија, Аликанте, 15 февруари 2019 година

Учесниците / студентите кои ќе се обучуваат и ќе
учествуваат во волонтерски активности ќе заработат 6 ЕКТС – БА (прв циклус), сертификат издаден од
ISSBS – Наслов на курсот: Општествена одговорност
и волонтерство.

Обука за наставници (2 дена)
• ПЈРМ, Скопје, 4–5 април 2019 година
• Италија, Таранто, 19 септември и Бари, 20 септември
2019 година
• Словенија, Љубљана, 5 јуни и МурскаСобота, 6 јуни
2019 година
• Шпанија, Ориуела 13 јуни и Валенсија, 11 јули 2019
година

Национален семинар (1 ден)

Ние ги покануваме:
• сите волонтери, особено млади волонтери / студенти
(возраст од 18-30 години)
• училиштата со деца роми/мигранти ги посетуваат
институциите за волонтери
да се вклучат во проектот и да работат заедно во
училишни проекти (активности) чија цел е поддршка на
интеграцијата и социјалната вклученост на тие ранливи
групи. Поканите за волонтери и училишта како институции-домаќини (по земји) се објавуваат на https://romigsc
.eu/events/.
Сите активности се бесплатни. Проверете ги деталите
на https://romigsc.eu/.

•
•
•
•
•

ПЈРМ, Скопје, 4 април 2019 година
Италија, Таранто, 18 септември 2019 година
Словенија, Љубљана, 5 јуни 2019
Шпанија, Валенсија, 11 јули 2019 година
Турција, Истанбул, 28 септември 2019 година

Семинар за социјални организации,
невладини организации
• Германија, Регенсбург, 22 мај 2019 година
• Турција, Истанбул, 18 јуни 2019 година

Семинар за директори, главни наставници,
наставници
• Германија, Регенсбург, 22 мај 2019 година
• Турција, Истанбул, 28 септември 2019 годинa

Меѓународна конференција
• Словенија, Љубљана, 10 октомври 2019 година

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 претставува 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.

