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7. projektno srečanje, 10.–11. oktober 2019, 
Celje, Slovenija
Partnerji so razpravljali o temeljnih ugotovitvah proj-
ekta ter o priporočilih politikam na lokalni, nacionalni in 
mednarodni ravni. Izobraževalne  organizacije, loka-
lne skupnosti  ter organizacije na nacionalni ravni so 
aktivnosti projekta prepoznale kot zelo koristne. Upamo, 
da bo rezultat projekta (namenjen predvsem šolam in 
učiteljem, prostovoljcem, nevladnim organizacijam ter 
oblikovalcem politik na področju izobraževanja) imel 
trajnostno vrednost tudi v prihodnosti.

Več kot 400 usposobljenih učiteljev• 
Vključenih je bilo več kot 900 različnih deležnikov• 

Predstavljena priporočila
Lokalna raven

Pristop, ki spodbuja sodelovanje med več akterji• 
Načrt vključevanja: popis virov, ciljev in ukrepov• 
Podpirati šole, zagotoviti dodatna sredstva • 
(načrtovana in nepredvidena) 
Podpreti prostovoljce in spodbujati civilno družbo • 
Mreženje med različnimi akterji (učitelji, javni • 
uslužbenci, svetovalni delavci, prostovoljci), z na-
menom spodbujanja učenja drug od drugega

Nacionalna raven
Vse politike morajo temeljiti na doslednem in sprejem-• 
ljivem modelu raznolikosti
Razumevanje dejstev migracijske družbe• 
Sprejeti mednarodne obveznosti• 
Zagotoviti zadostna sredstva• 
Spodbuditi eksperimentiranje in prilagodljivost za • 
spopadanje z novimi težavami, vključevanje rešitev od 
spodaj navzgor (‘botton up’)
Razširiti raziskave in eksperimentiranje • 
Vlagati v izobraževanje učiteljev in mednarodne • 
izmenjave, spodbujati mednarodno perspektivo kot 
predpogoj za kompetentno poučevanje
Ustrezno opredeliti zahteve za kompetence učiteljev, • 
poudariti komunikacijo, empatijo, socialno-čustvene 
kompetence in prilagodljivost

Raven EU
Okrepiti prizadevanja za ‘Evropeizacijo’ izobraževanja: • 
izobraževanje se mora pripraviti na migracijsko družbo 
na različnih nivojih • 
Prizadevanja na terciarnem nivoju izobraževanja kot • 
so priznavanja učnih izidov in potrdil, vpeljati tudi v 
poklicno izobraževanje, vključno z mobilnostjo in nad-
aljnjimi postopki
Šolsko izobraževanje mora biti uporabno povsod po • 
Evropi in se mora pripraviti na migracije 
Razširitev jezikovnega usposabljanja, vključno s • 
skupnim jezikom, ter vpeljava skupnih osnovnih učnih 
programov, z namenom zmanjševanja ovir, ki nas-
tanejo zaradi selitev v novo državo
Priporočila za usposabljanje učiteljev in profil učiteljev• 

E-platforma RoMigSc o medkulturnih temah  
je na voljo v 8-ih jezikih, prost dostop na 
https://e-platform.romigsc.eu

RoMigSc - Mednarodna konferenca,  
9.–10. oktober 2019, Slovenija 
V okviru prvega dne konference sta potekala dva 
študijska obiska: obisk Vrtca Romano v romskem 
naselju Pušča, Murska Sobota; ter obisk Središča 
medkulturnega dialoga in večgeneracijskega centra 
Planet - Velenje. Drugi dan je potekla v Celju in je bil na-
menjen panelnim razpravam o temeljnih ugotovitvah in 
priporočilih, predstavitvi plakatov (14 praks partnerjev) 
in predstavitvi prispevkov (5 prispevkov). Na prireditvi 
je sodelovalo približno 100 udeležencev iz 8-ih držav, 
učitelji, prostovoljci, uradniki in oblikovalci politik na 
regionalni in nacionalni ravni.

Projekt RoMigSc v številkah
6 partnerskih institucij• 
6 držav• 
8 jezikov• 
267 usposobljenih prostovoljcev• 
131 prostovoljcev, vključenih v aktivnosti RoMigSc• 
Približno 15500 ur prostovoljstva• 
Približno 4300 prejemnikov pomoči (otroci in njihovi • 
starši)



Erasmus+, KA3: Initiatives for policy innovation –  
Social inclusion through education, training and youth
Project number: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
3-year project: 31 December 2016–31 December 2019.
Project countries: Slovenia, Germany, Spain, Italy, FYR of Macedonia, Turkey.
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