
Newsletter
Sayı 5 • Kasım 2018

https://romigsc.eu

5.Proje Toplantısı, Üsküp, Makedonya
2019 yılında gerçekleşecek olan etkinliklerle (öğ-
retmen eğitimi, gönüllülere yönelik eğitimler, ulusal 
seminerler ve gönüllü etkinlikler) ilgili kararlar alındı; 
dijital platformun nasıl yapılandırılacağı tartışıldı. 
Projenin görünürlüğünün nasıl sağlanabileceğine ve  
yaygınlaştırma stratejilerine ilişkin öneriler paylaşıldı. 
Toplantının ikinci günü Üsküp’teki “Braka Ramiz i 
Hamid” İlkokulu ve Erken Çocukluk Gelişim Merkezi 
ziyaret edildi. Toplantıya Avrupa Konseyi temsilcisi 
de katılım gösterdi. Önümüzdeki toplantı Almanya, 
Regensburg’da 20 ile 22 Mayıs 2019 tarihleri arasın-
da gerçekleşecek.

Ulusal düzeyde tavsı̇yeler
Tüm politikaların, genel toplumsal ortamdaki • 
ihtiyaçları ve fırsatları dikkate alarak oluşturulması
Uygun kaynakların sağlanması• 
Yeni problemlerle uğraşmak için esnekliğin ve • 
deneyselliğin teşvik edilmesi; tabandan gelen çözüm-
lere alan açılması; ulus-ötesi eğitim ortamlarının 
oluşturulması
Araştırmaların ve deneysel pilot çalışmaların • 
çoğalması 
Öğretmen eğitimine ve uluslararası değişime yatırım • 
yapılması; nitelikli bir eğitim için uluslararası per-
spektifin önkoşul olmasının teşvik edilmesi 
Öğretmen yeterliliklerinin tanımlanması; iletişimin ve • 
sosyo-duygusal becerilerin öneminin vurgulanması 
Eğitimde dijital medya kullanımının artırılması; eğitim • 
için dijital medya geliştirmenin teşvik edilmesi ve 
desteklenmesi

Yerel ve ulusal düzeyde tavsiyeler oluşturuldu
Proje ortakları her bir ülkede Roman ve göçmen öğ-
rencilerin durumuyla ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttü. 
Başlangıç Çalışması – Sentez Rapor için Bkz. https://
romigsc.eu/resources/. Raporda yerel ve ulusal dü-
zeyde tavisyelere de yer verildi:
Yerel düzeyde tavsı̇yeler

Çok paydaşlı ve çok aktörlü bir yaklaşım izlenmesi• 
Yerel düzeyde kültürlerarası karşılaşmalar için bir • 
plan geliştirilmesi 
Okulların desteklenmesi, ek kaynaklar sağlanması• 
Gönüllülerin desteklenmesi ve sivil toplumun teşvik • 
edilmesi 
Öğretmenlerin, farklı inisiyatiflerin ve sosyal hizmet • 
çalışanlarının birbirlerinden öğrenebilecekleri bir ağ 
oluşturma 



Gönüllü etkinlikler
Ne zaman:•  Şubat – Temmuz 2019.
Nerede:•  Makedonya (Üsküp ve Tetovo’da), İtalya 
(Taranto ve Bari’de), Slovenya (Celje and diğer 
bölgelerde), İspanya (Alicante’de). 
Nasil:•  2–4 gönüllü tarafından belli okullarda or-
talama 120 saatlik (hazırlık ve uygulama) gönüllü 
etkinlik gerçekleştirilecek; bu etkinlikler çocukların 
dil becerilerinin gelişmesine destek vermeye, so-
syal içermeyi destekleyecek spor etkinlikleri ya da 
kültürel etkinlikler düzenlenmesine katkıda bulun-
maya odaklanacaktır. 
Gönüllülüğün temel amaci:•  (a) Roman ve göç-
men öğrenciler ile toplumun kaynaşmasına destek 
vermek; (b) gönüllü gençlerin toplumsal olarak içer-
ildiklerini hissetmelerini sağlamak; iş olanaklarını 
artıracak deneyimler edinmelerine yardımcı olmak.

Tüm etkinliklerimiz ücretsizdir. Ayrıntılı bilgi için: 
https://romigsc.eu/. 

Gönüllülere yönelik eğitim (1 gün ve on-line)
Makedonya, Üsküp, 11 Şubat 2019• 
İtalya, Taranto, 12 Şubat 2019• 
Slovenya, Celje, 7 Şubat 2019• 
İspanya, Alicante, 15 Şubat 2019• 

Öğretmen eğitimi (2 gün)
Makedonya, Üsküp, 4–5 Nisan 2019• 
İtalya, Taranto, 19 Eylül 2019 • 
İtalya, Bari, 20 Eylül 2019• 
Slovenya, Ljubljana, 5 Haziran 2019• 
Slovenya, Murska Sobota, 6 Haziran 2019• 
İspanya, Orihuela, 13 Haziran 2019• 
İspanya, Valencia, 11 Temmuz 2019• 

Ulusal seminer (1 gün)
Makedonya, Üsküp, 4 Nisan 2019• 
İtalya, Taranto, 18 Eylül 2019• 
Slovenya, Ljubljana, 5 Haziran 2019• 
İspanya, Valencia, 11 Temmuz 2019• 
Türkiye, İstanbul, 28 Eylül 2019• 

Kurumlara ve STK’lara yönelik seminer
Almanya, Regensburg, 22 Mayıs 2019• 
Türkiye, İstanbul, 18 Haziran  2019• 

Müdürlere ve öğretmenlere yönelik seminer
Almanya, Regensburg, 22 Mayıs 2019• 
Türkiye, İstanbul, 28 Eylül 2019• 

Uluslararası konferans
Slovenya, Ljubljana, 10 Ekim 2019• 

Eğitimler, Tartışmalar ve Gençlere 
Yönelik Gönüllü Etkinlikler

İçermeci Eğitim  
Bağlamında Roman  
ve Göçmen Öğrenciler
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