
Ciljne skupine
Učitelji v šolah z otroki Romi in migranti, romski pomočniki/asistenti;• 
Prostovoljci (študenti);• 
Zainteresirane strani: oblikovalci politik na področju izobraževanja, • 
predstavniki lokalnih oblasti, prostovoljne organizacije, ravnatelji šol 
na različnih ravneh, akademiki in raziskovalci na področju, itd;
Otroci Romi in migranti ter njihovi starši.• 

Usposabljanja, odprte razprave
in prostovoljne dejavnosti mladih

https://romigsc.eu

Erasmus+, KA3: Pobude za inovacijo politik – socialna vključenost preko
izobraževanja, usposabljanja in mladih
Številka projekta: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
3-letni projekt: 31. december 2016–31. december 2019
Države projekta: Slovenija, Nemčija, Španija, Italija, Makedonija in Turčija

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni strinjanja z vsebino,  
ki odraža le stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli  
uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Vključevanje  
Romov
in migrantov
v šole



O projektu
Glavni cilj projekta RoMigSc je podpreti boljše vključevanje Romov in • 
migrantov v izobraževanje s pomočjo različnih aktivnosti, ki spodbu-
jajo inovativen razvoj politik in politični dialog  ter izmenjavo znanj na 
področju izobraževanja, usposabljanja in mladih.
Izobraževanje (dobri učitelji in dobre šole) je ključnega pomena za • 
uspešno vključevanje Romov in migrantov v družbo. Čeprav je multikul-
turna raznolikost priložnost, da bi šole naredili bolj inkluzivne, ustvarjalne 
in odprte, je neenakost v izobraževanju najvišja med Romi in migranti. 
Za to skupino je bolj verjetno, da opusti obvezno izobraževanje, kar 
vodi k večjemu tveganju za socialno izključenost, slabo vključenost v 
družbo in ne nazadnje revščino, kar ima dolgotrajne škodljive učinke na 
družbeni razvoj in gospodarsko rast države gostiteljice.

Projekt spodbuja tudi sodelovanje mladih v prostovoljstvu. Prostovoljstvo 
ima pomembno vlogo pri socialnem vključevanju mladih, saj  jim omogoča, 
da delujejo kot državljani kakor tudi, da pridobijo izkušnje, ki lahko 
izboljšajo njihove zaposlitvene možnosti.

Cilji projekta
 Ustvarjanje inkluzivnih in demokratičnih učnih okolij;• 
 Spodbujanje sodelovanja mladih, razvoj inkluzivnih praks in praks • 
ozaveščanja  mladih;
Preprečevanje in boj proti vsem oblikam diskriminacije in segregacije v • 
izobraževanju;
Spodbujanje medsebojnega razumevanja in spoštovanja med ljudmi;• 
Izboljšanje kakovosti neformalnih oblik izobraževanja, delovnih praks • 
mladih in prostovoljstva.

Ključne aktivnosti
Začetna študija. Zbiranje pomembnih spoz-

nanj iz mednarodne in nacionalne literature in dobrih praks na področju 
vključevanja Romov in migrantov v učno okolje. Za preučitev te teme in za 
uspešno opravljanje vseh nadaljnjih korakov projekta, je potrebno ugotoviti 
trenutno stanje v državah projekta in potrditi dobre prakse.

Usposabljanje za prostovoljce. Usposabljanje prostovoljcev bo podprto z 
Moodle e-učilnico. Namen usposabljanja je opremiti študente-prostovoljce z 
znanjem iz družbene odgovornosti, prostovoljnega dela in s strategijami za 
delo v večkulturnem okolju, s poudarkom na Romih in migrantih.

junija 2017 v Sloveniji (pilotno usposabljanje za prostovoljce);• 
januarja 2018 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji;• 
januarja 2019 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji.• 

Prostovoljne dejavnosti. Velik poudarek je na prostovoljstvu mladih, kot 
enem od pomembnih instrumentov za pomoč pri boljši vključenosti Romov in  
migrantov v šole in v celotno družbo. Prostovoljno delo se osredotoča predv-
sem na pomoč otrokom pri domačih nalogah, komunikacijo z  migranti v jeziku 
gostujočih držav in na pomoč pri integraciji otrok migrantov in njihovih staršev 
v skupnost.

Od februarja do maja 2018 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji;• 
Od februarja do maja 2019 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji.• 

E-platforma o inkluziji v šolah in o medkulturnih temah. Digital-
ne možnosti učenja ponujajo neomejen prostor za oblikovanje samo-
organiziranega in aktivnega učenja (različna učna gradiva, kot so besedila, 
video posnetki, kvizi …). E-platforma je namenjena učiteljem, prostovoljcem 
in drugim skupinam: otrokom, njihovim staršem in vsem drugim skupinam, 
ki delujejo v večkulturnih okoljih in potrebujejo dodatna znanja in veščine. 
E-platforma bo izdelana v letu 2019 v osmih jezikih: angleškem, nemškem, 
italijanskem, makedonskem, albanskem, slovenskem, španskem in turškem. 

Usposabljanje učiteljev. Usposabljanje bo podprto z Moodle e-učilnico. 
Namen usposabljanja je zagotoviti boljše medkulturne kompetence 
učiteljev, ki poučujejo otroke Rome ali migrante in opremiti učitelje z 
znanjem o strategijah za boljše vključevanje teh skupin pri pouku. Uspo-
sabljanje bo trajalo dva dni in bo vključevalo več delavnic (medkulturne 
kompetence, strategije za vključevanje, specifike vključevanja Romov in 
migrantov v izobraževanje …).

junija 2017 v Sloveniji (pilotno usposabljanje učiteljev);• 
aprila/maja 2018 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji;• 
aprila/maja 2019 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji.• 

Nacionalni seminarji za različne zainteresirane strani. Glavne teme 
seminarjev na področju izobraževanja so odprte za razpravo z oblikovalci 
politik, predstavniki lokalnih oblasti, prostovoljnimi organizacijami, ravnatel-
ji in učitelji šol na različnih ravneh, mladimi in študenti prostovoljci, akade-
miki in raziskovalci na področju, itd.

 Pilotni nacionalni seminar: junija 2017 v Sloveniji;• 
 aprila/junija  2018 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji, Turčiji;• 
aprila/junija 2019 v Sloveniji, Španiji, Makedoniji, Italiji, Turčiji.• 

Diseminacija in mednarodna konferenca. Rezultate projekta se bo dise-
miniralo v času trajanja projekta in po zaključku projekta. Glavne dejavnos-
ti diseminacije so:

 v Nemčiji (v maju 2019) in Turčiji (v juniju 2019) bosta organizirana dva • 
seminarja: (a) seminar za predstavnike nevladnih organizacij in (b) semi-
nar za ravnatelje in učitelje šol.
 Člani konzorcija bodo predstavili rezultate in dejavnosti v državah izven  • 
konzorcija.
Mednarodna konferenca bo organizirana oktobra 2019 v Sloveniji. • 


