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Takimi i 6-të i projektit, Regensburg, Gjermani
20–21 Maj.Fokusin i takimit ishte mbi raportet e 
partnerëve për implementimin e aktiviteteve në vitin 
2019, përhapjen, vizibilitetin, qëndrueshmërinë e 
projektit, planifikimin e aktiviteteve përfundimtare. Takimi 
i fundit i projektit do të mbahet në Slloveni, nga 9–11 
tetor, ndërsa konferenca përfubdintare do të mbahet me 
10 tetor 2019.

Ngjarje të kaluara( janar–maj 2019)
Aktivitete vullnetare për kyçje të fëmijëve migrant/•	
romë dhe për aktivizim të të rinjëve. 65 vullnetarë 
janë angazhuar deri tani në ndihmë vullnetare(në 
shkolla dhe organizata tjera) në Slloveni, Maqedoninë 
e Veriut, Spanjë dhe Itali. 
Trajnime për vullnetarë.•	  113 pjesëmarrës në në Sllo-
veni, Maqedoninë e Veriut, Spanjë dhe Itali.
Trajnime për mësimdhënësit.•	  Organizuar në Spanjë 
në mars(ndjekur nga 31 pjesëmarrës). 
Diseminim/ngjarje promovuese.•	  89 pjesëmarrës në 
Gjermani dhe Turqi.

Ngjarje të ardhëshme (qershor–shtator 2019)
Trajnime për mësimdhënësit në•	  Maqedoninë e 
Veriut, Itali, Slloveni dhe Spanjë.
Seminare nacionale në•	  Spanjë, Maqedoni të Veriut, 
Itali dhe Turqi.
Diseminim/ngjarje promovuese•	  në Turqi. 

Të gjitha aktivitetet janë pa pagesë. Për informata të 
detajuara mbi ngjarjet e ardhëshme (vendet, datat), ju 
lutemi vizitoni: https://romigsc.eu/.

Dita e projektit, Regensburg, Gjermani 
Me 22 maj 2019, paralelisht me projektin CISoTRA u 
mbajt ngjarje diseminuese për përfaqësuesit e shkollave 
dhe përfaqësuesit e OJQ-ve: Drejt shkollave të 
bashkuara nga diversiteti- Çka është arritur, e çka pritet 
të arrihet. Morën pjesë shumë ekspertë nacionalë dhe 
ndërkombëtarë, ndërsa ngjarja u mbështet nga shkolla 
profesionale Berufliches Schulzentrum dhe kuvendi i 
qytetit të Regensburgut.

Diseminimi i projektit në konferenca  
ndërkombëtare

ML&TIIM, Piran, Slloveni, 15–17 Maj • 
MIC, Kroaci, Opati, 29–31 Maj • 

Partnerë nga CSIG Taranto, Itali morën pjesë me 
punimin Kyçja e refugjatëve në shkollat italiane- roli i 
kompetencave ndërkulturore të mësimdhënësve dhe i 
angazhimit të vullnetarëve. 

Shpallja e konferencës përfundimtare 2019 
Celje, Slloveni 10 tetor 2019• 



Përfshirja e romëve  
dhe emigrantëve  
nëpër shkolla

Trajnime, diskutime të hapura  
dhe aktivitete rinore vullnetare

Erasmus+, VK3: Iniciativa për politikë inovative – Përfshirja sociale përmes 
arsimit, trajnimit dhe rinisë
Numri i projektit: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Projekt tre vjeçar: 31 dhjetor 2016–31 dhjetor 2019
Shtetet pjesëmarrëse në projekt: Sllovenia, Gjermania, Spanja, Italia, 
IRJ e Maqedonisë, Turqia

Mbështetja e Komisionit Evropian për këtë botim nuk nënkupton pajtim edhe me 
përmbajtjen, e cila pasqyron vetëm mendimet e autorëve. Komisioni nuk është 
përgjegjës për çfarëdo përdorimi të informacionit që gjendet këtu.


