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6. состанок на проектот, Регенсбург,
Германија
20–21 мај. Фокусот на состанокот беше на
извештаите на партнерите за имплементација на
активностите во 2019, дисеминација, видливост,
одржливост на проектот, планирање и завршни
активности . Последниот состанок на проектот ќе
биде во Словенија, 9–11 октомври и завршната
конференција на 10. октомври 2019 год.

Минати настани (jануари–мај 2019)
• Активности за вклучување на мигрантите/
децата Роми и за активирање на младите.
Досега 65 волонтери се ангажирани во
волонтерска помош (во училишта или други
организации) во Словенија, Северна Македонија,
Шпанија и Италија.
• Обуки за волонтери. 113 учесници во Словенија,
Северна Македонија, Шпанија и Италија.
• Обуки за наставници. Организирани во март во
Шпанија (присуствуваа 31 учесници).
• Настани за дисеминација/промоција. 89
учесници во Германија и во Турција.

Ден на проектот, Регенсбург, Германија
На 22 мај 2019 година се одржа настан за
дисеминација паралелно со проектот CiSoTRA, за
претставници на училиштата; и претставници на
невладини организации: Кон пријателски училишта
кои ги поддржуваат различностите – што е постигнато,
што останува да се направи. Многу национални
и меѓународни експерти учествуваа и настанот
беше поддржан од стручното училиште Berufliches
Schulzentrum и Градското собрание на Регенсбург.

Дисеминација на проектот на меѓународни
конференции
• ML&TIIM, Пиран, Словенија, 15–17 мај
• MIC, Опатија, Хрватска, 29–31 мај
Партнери од CSIG Таранто, Италија учествуваа со
труд Вклучување на бегалците во италијанските
училишта - улогата на меѓукултурните компетенции на
наставниците и ангажирање на волонтери

Објавување за завршната конференција 2019
• Целје, Словенија 10 октомври 2019

Престојни активности (јуни–септември 2019)
• Обука за наставници во Северна Македонија,
Италија, Словенија и Шпанија
• Национални семинари во Шпанија, Северна
Македонија, Италија и Турција
• Настани за ширење информации/промоција во
Турција.
Сите активности се бесплатни. За подетални
информации за претстојните активности (локации,
датуми), посетете нѐ на: https://romigsc.eu/.

https://romigsc.eu

Обуки, отворени дискусии
и младински волонтерски
активности

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.

