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Takimi i shtatë i projektit, 10–11 tetor 2019,
Celje, Slloveni
Partnerët diskutuan rreth gjetjeve të aktiviteteve të projektit
dhe rekomandimieve nga projekti në nivel lokal, nacional
dhe ndërkombëtar. Puna dhe aktivitetet tona kanë qenë të
pritur si shumë të dobishëm nëpër shkolla dhe komunitetet
shkollore, sikur edhe në nivel nacional. Të gjithë ne
shpresojmë se rezultatet e projektit(të cilët synojnë shkollat
dhe mësuesit, vullnetarët, OJQ-të, politikë-bërësit në
fushën e arsimit) do të kenë një vlerë të qëndrueshme
edhe në të ardhmen.

RoMigSc – Komnferenca ndërkombëtare,
9–10 tetor 2019, Slloveni
Në ditën e parë, organizuam 2 vizita studimore: në
çerdhen e fëmijëve Romano- në lagjen rome Pushça, në
Murska Sobota; dhe në Qendrën për dialog ndërkulturor,
“Multigeneration centre Planet” – në Velenje. Dita e
dytë ishte e organizuar në Celje dhe i kushtohej panel
diskutimeve mbi gjetjet kryesore dhe rekomandimet,
prezantimet e posterëve(14 praktika nga partnerët) dhe
prezantimet e punimeve(5 punime). Rreth 100 pjesëmarrës
morën pjesë në këtë ngjarje, ndërsa vinin nga 8 vende.
Këto ishin mësues, vullnetarë, politikë-bërës dhe zyrtarë në
nivel rajonal dhe nacional.

Projekti RoMigSc përmes numrave
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 institucione partnere
6 vende
8 gjuhë
267 vullnetarë të trajnuar
131 vullnetarë të involvuar në aktivitetet e RoMigSc
Rreth 15500 orë vullnetarie
Rreth 4300 përfitues nga vullnetaria
Mbi 400 mësues të trajnuar
Mbi 900 palë të involvuara

Rekomandime politikash, të prezantuara:
Niveli lokal
• Qasje shumë palëshe dhe e shumë përfituesve
• Plani i integrimit: planifikim i qëllimit të resurseve dhe
masave
• Mbështetje e shkollave, sigurimi i resurseve shtesë, të
planifikuara dhe rezervë
• Mbështetje e vullnetarëve dhe inkurajim shoqërisë civile
• Rrjetëzim i punëtorëve social në shkolla dhe vullnetarëve, që të mësojnë nga njëri-tjetri
Niveli nacional
• Përqëndrimi i të gjitha politikave mbi një model të qëndrueshem dhe të pranueshëm diversiteti
• Njohja e realitetit të shoqërisë miguese
• Pranimi i obligimeve ndërkombëtare
• Sigurimi i burimeve adekuate
• Inkurajimi i eksperimentimeve dhe fleksibilitetit për tu
ballafaquar me problem të reja, përshtatja dhe gjetja e
zgjidhjeve që në fillim
• Zgjerimi i hulumtimeve dhe eksperimentimeve
• Investimi në arsimimin e mësuesve dhe shkëmbimit
ndërkombëtar, inkurajimi i perspektivës ndërkombatëre,
si parakusht për mësimdhënie kompetente
• Definimi i kërkesave për kompetencat e mësuesve:
theksimi i komunikimit, empatisë, aspektit social dhe
emocional, si dhe kompetencës së përshtatjes
Niveli evropian
• Përforcimi i përpjekjeve për ta “europeizuar’ arsimin:
arsimi duhet të jetë i përgaditur për shoqërinë migruese
në të gjitha nivelet
• Paralelisht me përpjekjet në arsimin universitar, si
njohje e rezultateve dhe vërtetimeve të rezultateve të të
mësuarit, kjo duhet të shtrihet edhe në trajnimin profesional, këtu përfshirë mobilitetin dhe duke vazhduar
mëposhtë
• Arsimi shkollor duhet të jetë u dobishëm kudo në Europë
dhe do të përgadisë të gjithë për migrimin
• Zgjerimi i trajnimeve gjuhësore, përfshirë gjuhën e
përbashkët, duke i eliminuar pengesat në varshëri nga
shteti, si dhe zhvillimi i programeve të përbashkëta mësimore
• Rekomandime për trajnimin e mësuesve dhe profilin e
mësuesve

RoMigSc E-platform mbi kyçjen në shkolla
në kontekst multikulturor është në dispozicion
në 8 gjuhë, me qasje të hapur
https://e-platform.romigsc.eu/

https://romigsc.eu

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.

