
 

Celje, 21. 5. 2018 
 
Učitelje, vzgojitelje, svetovalne delavce in ravnatelje  
 
vabimo na seminar za učitelje in strokovne delavce v vrtcih in šolah, okviru projekta RoMigSc  

 

Izzivi in priložnosti vključevanja otrok  
migrantov in Romov v vrtce in šole 

 
Seminar bo v sredo, 6. junija, ob 9.30,  
na MFDPŠ v Celju, Mariborska ulica 7 

 
Na seminarju bomo predstavili šolanje otrok migrantov in Romov v Sloveniji in drugih državah s priložnostjo 
za izmenjavo izkušenj in dobre prakse ter oblikovanje priporočil za izboljšave. Poseben poudarek bo dan 
vključevanju prostovoljcev v delo/pomoč šolam pri delu z otroki z različnih medkulturnih okolij. 
 
Program seminarja 

9.30 Prijava udeležencev 

10.00–11.30   Predstavitev projekta RoMigSc: dosedanje dejavnosti v vrtcih in šolah v 
Sloveniji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Makedoniji, dr. Nada Trunk Širca, MFDPŠ ter 
mag Anica Novak Trunk, IRŠIK 

 Vključevanje otrok migrantov v vrtce in šole: nacionalna politika, uspehi in 
težave: mag Gregor Mohorčič, direktor direktorata za osnovno šolstvo MIZŠ 

 Dobre prakse medkulturnosti v družbi in šolah: dr. Augusto Sebastio, CSIG 
Taranto, Italija in dr. Susana de Juana-Espinosa, University of Alicante, Španija 

 Razprava 

11.30 Odmor za kavo 

12.00–13.30   Romski pogled na medkulturno in inkluzivno izobraževanje, Jožek Horvat 
Sandreli, IRŠIK in Zveza Romov 

 Zgodovinski viri o Romih, dr. Vera Klopčič, Inštitut za narodnostna vprašanja in 
častna članica Zveze Romov 

 Dejavnosti in uspehi pri delu z otroki migrantov in Romov:  mag. Marija Horvat, 
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci  

 Projekt RoMigSc, sporočila iz delavnic in organiziranja prostovoljstva v šolah: 
dr. Andrej Koren, IRŠIK  

 Razprava 



 

 
 

13.30 Kosilo (organizirano za vse udeležence seminarja) 

14.30–16.00  Prostovoljstvo kot priložnost za šole, učence in prostovoljce - izmenjava izkušenj: 
sodelujejo mentorji, prostovoljci in ravnatelji iz šol v projektu  

 Priporočila za nadaljnje dejavnosti na ravni šol in sistema: dr. Valerij Dermol 
MFDPŠ in Andrej Koren, IRŠIK  

16.00 Odmor za kavo 

16.30–18.30  Nadaljevanje razprave v manjših skupinah oz individualno: dr. Nada Trunk Širca, 
MFDPŠ, dr. Andrej Koren, IRŠIK, dr. Valerij Dermol, MFDPŠ in mag Anica Novak 
Trunk, IRŠIK 

 
 

Posvet je brezplačen, potrebno pa se je prijaviti na  

http://mfdps.1ka.si/a/544?language=1  do 4. 6. 2018.  
 

 Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju za 9 ur.  

 Učitelji in strokovni delavci, ki sodelujejo v aktivnostih vključevanja prostovoljcev v delo/pomoč 
šolam in bodo sodelovali na seminarju, pa prejmejo potrdilo o sodelovanju v mednarodnem 
projektu RoMigSc za leto 2017/18.  

 
 
S spoštovanjem,  
Dr. Nada Trunk Širca, vodja projekta RoMigSc  
Dr. Andrej Koren, vodja seminarja 

 
 
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 (2017 – 2019)  

 
MFDPŠ je koordinator mednarodnega projekta Vključevanje Romov in migrantov v šole: Usposabljanja, odprte 
razprave in prostovoljne dejavnosti mladih (RoMigSc). V projektu sodelujejo partnerji iz Nemčije, Italije, Španije, 
Makedonije, Turčije. V okviru projekta v vsaki državi partnerici vsako leto (2017, 2018, 2019) organiziramo 
nacionalni posvet z zainteresiranimi deležniki na temo projekta.   

 Glavni cilj projekta RoMigSc je podpreti boljše vključevanje Romov in migrantov v izobraževanje s pomočjo 
različnih aktivnosti, ki spodbujajo inovativen razvoj politik in politični dialog  ter izmenjavo znanj na področju 
izobraževanja, usposabljanja in mladih. 

 Čeprav je multikulturna raznolikost priložnost, da bi šole naredili bolj inkluzivne, ustvarjalne in odprte, je 
neenakost v izobraževanju najvišja med Romi in migranti, kar ima lahko 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.   

 Ciljne skupine: 
o Učitelji v šolah z otroki Romi in migranti, romski pomočniki/asistenti; 
o Prostovoljci (študenti); 
o Zainteresirane strani: oblikovalci politik na področju izobraževanja, predstavniki lokalnih oblasti, 

prostovoljne organizacije, ravnatelji šol na različnih ravneh, akademiki in raziskovalci na področju, itd; 
o Otroci Romi in migranti ter njihovi starši. 

Več o projektu http://romigsc.eu/.  

http://mfdps.1ka.si/a/544?language=1
http://romigsc.eu/

