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Projekt RoMigSc – pilotska 
izvedba v Sloveniji 

• Nacionalni posvet, Celje
• Seminar za učitelje (ki poučujejo na 

šolah, kjer so vključeni otroci migranti), 
Celje

• Seminar za učitelje (ki poučujejo otroke 
Rome), Murska Sobota

• Seminar za prostovoljce, Celje 



O projektu KA3 – podpora 
reformam politik

Temeljni cilji KA3:
• Promocija demokratičnih vrednot, temeljnih 

pravic, medkulturnega razumevanja ter 
aktivnega državljanstva,

• spodbujanje vključevanja ranljivih skupin 
otrok in mladih v izobraževanje in  družbo ter 
preprečevanje diskriminatornih praks. 

Trajanje projekta: 31. 12. 2016 do 31. 12. 2019.



O projektu RoMigSc

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.



O projektu RoMigSc

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.



Partnerji v  projektu

• Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne
študije (ISSBS), Celje – Slovenija

• Inštitut za romološke študije, izobraževanje in kulturo
(IRŠIK), Murska Sobota – Slovenija

• South East European University (SEEU), Tetovo 
(Skopje) –Makedonija

• Osservatorio Centro Studi Informática Giuridica 
Taranto - (CSIG Taranto), Taranto – Italija

• Institut für sozialwissenschaftliche Beratung GmbH 
(ISOB), Regensburg – Nemčija

• The University of Alicante (UA), Alicante – Španija
• Turški eksperti



Ključne aktivnosti v okviru projekta 
v letih 2017, 2018 in 2019

• Začetna študija – identifikacija stanja in ustreznosti
• Usposabljanje za prostovoljce (3x20 SI, 2x20 MK, 

2x20 IT, 2x20 ES)
• Prostovoljne dejavnosti (3x20 SI, 2x20 MK, 2x20 IT, 

2x20 ES)
• Usposabljanje učiteljev (3x20 SI, 2x20 MK, 2x20 IT, 

2x20 ES), 180 v vseh partnerskih državah)
• E-platforma o inkluziji v šolah in o medkulturnih 

temah
• Nacionalni seminarji za različne zainteresirane strani 

(predvidoma 3x50 SI, 2x50 MK, 2x50 IT, 2x50 ES, 
2x50 TR)

• Mednarodna konferenca (Slovenija, oktober 2019)
• Seminar za ravnatelje in učitelje šol; seminar za 

predstavnike nevladnih organizacij (Nemčija – maj 
2019, Turčija –junij 2019)



Namen aktivnosti: nacionalni 
seminar, usposabljanje za učitelje, 
usposabljanje za prostovoljce

• Posredovanje znanj in izkušenj s področja inkluzije,
• vzpostavljanje sodelovanja na nacionalnem nivoju 

med različnimi udeleženci & različnimi projekti,
• od udeležencev pridobiti podatke o stanju, dobrih 

praksah; in predloge za spremembo politik.



Pilotska izvedba aktivnosti v 
Sloveniji, 14. in 15. 6. 2017



Namen pilotske izvedbe

• Pilotiranje/testiranje posamičnih aktivnosti 
& ugotoviti interes ciljnih  skupin,

• identifikacija podobnosti in razlik med 
državami,

• priprava koncepta za izvedbo aktivnosti v 
naslednjih letih v vseh predvidenih 
državah.



Namen nacionalnega posveta

• V aktivno diskusijo vključiti različne zainteresirane 
strani (ravnatelji šol, predstavniki lokalnih oblasti, 
inštituti za migracije ali romološke študije, raziskovalci 
in akademiki na področju, odločevalci in snovalci 
politik itd),

• pridobiti povratno informacijo kaj v sistemu inkluzije ter 
v sistemu prostovoljstva deluje, kje je zaznati 
pomanjkljivosti in kje so potrebne izboljšave.

Glavne teme posveta so vključenost Romov in migrantov 
v izobraževanje ter  prostovoljstvo. 



Namen seminarjev za učitelje

• Zagotoviti boljše medkulturne kompetence učiteljev, ki 
poučujejo v razredih z otroki Romi  ali migranti; ter 
opremiti učitelje z znanjem o strategijah za boljšo 
vključenost teh skupin pri pouku,

• pridobiti povratno informacijo o tem, kaj v sistemu 
inkluzije deluje, kje vidijo pomanjkljivosti in kje so 
potrebne izboljšave. Usposabljanje je podprto z 
Moodle e-učilnico.



Namen seminarjev za 
prostovoljce

• Opremiti prostovoljce z znanjem iz družbene odgovornosti, 
prostovoljnega dela in s strategijami za delo v večkulturnem 
okolju, s poudarkom na Romih in migrantih,

• predpriprava za izvedbo prostovoljnih aktivnosti – WP4 (februar-
maj 2018, februar-maj 2019),

• predmet Družbena odgovornost in prostovoljstvo – 6 KT.

Usposabljanje prostovoljcev je podprto z Moodle e-učilnico.




