2.5. NAČRT PROJEKTA UVRVI II
Naziv aktivnosti iz
načrta ministrstva

Konkretni rezultat in obseg rezultatov

Zaposlitev in delo
• V šolskem letu 2011/2012 bo zaposlenih 25 romskih pomočnikov, v letu 2012/2013 pa glede na razpoložljiva
romskih pomočnikov v
sredstva 20, v šolskem letu 2013/2014 pa glede na razpoložljiva sredstva 20 romskih pomočnikov
vrtcih in osnovnih šolah
za poln delovni čas
Vzpostavitev projektnih
• izveden seminar na temo timskega dela ; vzpostavljeni projektni timi z romskim pomočnikom; najmanj 5 srečanj
timov z romskim
na leto
pomočnikom v vrtcih in
osnovnih šolah
Priprava gradiv in raznih • poleg različnih brošur za poučevanje in učenje romskega jezika s poudarkom na dvojezičnosti, bo nastalo več
didaktičnih pripomočkov
didaktičnih pripomočkov, v sodelovanju s strokovnjaki pedagoške fakultete pa bomo razvili konkreten konkreten
za poučevanje in učenje
didaktični pripomoček, ki ga bodo prejele vse šole/ vrtci v Republiki Sloveniji, ki imajo vključene romske otroke
romskega jezika in
(dvojezična abeceda, domine..),
kulture
• pripravili bomo priročnik kot učni pripomoček –dvojezičen, ki bo v pomoč romskim pomočnikom pri poučevanju
• v sodelovanju s strokovnjaki bomo izvedli strokovni seminar na temo vloge in pomena didaktičnih iger in
uporabe didaktičnih pripomočkov s primeri dobrih praks, ki jih bodo prikazali učitelji šol vključenih v projekt
Priprava aktivnosti za
dvig izobrazbene ravni
romskih pomočnikov

Priprava
načrta
osnovne šole in vrtca, s
katerim šola ali vrtec
določi
aktivnosti
z
namenom
učinkovitejšega
vključevanja Romov v
predšolsko vzgojo in
osnovno
šolo
(sodelovanje s starši
otrok
Romov,
spoznavanje
romske

•
•

•

•
•

•
•

organizacija in izvedba programa izobraževanj romskih pomočnikov za dvig izobrazbene ravni romskih
pomočnikov, s poudarkom na izobraževanju s področja predšolske vzgoje na področju JV in SV regije RS
organizacija in izvedba programa izobraževanj romskih pomočnikov, mentorjev in učiteljev, socialnih in drugih
strokovnih delavcev - organizacija seminarjev in usposabljanj s poudarkom na odpravljanju stereotipov in
predsodkov in razvoja medkulturnih kompetenc ter spoznavanju romske kulture, zgodovine in identitete na
področju JV in SV regije RS
Priprava modela načrta OŠ in vrtca s katerim šola in vrtec določi aktivnosti z namenom uspešnejšega
vključevanja Romov v predšolsko vzgojo in OŠ ter v prvem letu izvajanja projekta pilotno uvajanje modela
načrta OŠ in vrtca v eni od dolenjskih in eni izmed prekmurskih šol oz. vrtcu.
izvajanje študijskih krožkov na temo spreminjanja stališč do izobraževanja in zviševanje pričakovanj do otrok v
severno vzhodni regiji RS (delo na terenu)
izdelava celovitega modela reševanja problemov socialne integracije romske populacije v Sloveniji (ločeno za
področje Pomurja in Dolenjske) na različnih stopnjah formalnega izobraževanja (vrtci, osnovne šole) na podlagi
pridobljenih podatkov iz družboslovnih intervjujev ter študije modelov dobrih praks;
priprava strokovne podlage za mapiranje določenih segmentov problematike, ki do sedaj še niso bili zajeti v
študije);
predhodno ugotavljanje zatečenega stanja na podlagi katerega je šele možno pripraviti nadaljnje ukrepe in

Rok za
realizacijo
(dd.mm.lll)
01.10.2011 do
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31.08. 2012

01.09. 2011 do
31.08. 2012

01.09. 2011 do
31.08. 2014

kulture, zgodovine in
javne politike;
identitete
ter • meta analiza obstoječih javnih politik ter njihova evalvacija omogočata predčasno modificiranje ali celo ustavitev
odpravljanje stereotipov
nekaterih ukrepov in pričetek novih, bolj ustreznih.
in predsodkov).
• s komparativno analizo kontrolne skupine pridobiti relevantne podatke o relativni (ne)uspešnosti romskih
učencev;
Vodenje in koordinacija • Priprava, vodenje in koordiniranje projektnih aktivnosti pri vseh partnerjih
projekta
• v prvem letu izvajanja projekta bomo vsi konzorcijski partnerji skupaj zaposlili najmanj 5 univerzitetno izobražen
kader za poln delovni čas ali v deležu , v naslednjih letih pa le v deležih
• Izvedeno usposabljanje partnerjev za potrebe poročanja in evalvacije;
• Finančno vodenje projekta in administracija
Promocija projekta
• Izdelava komunikacijskega načrta projekta
• Predstavitev začetka projekta
• Priprava in vzdrževanje spletne strani projekta s forumom
• Priprava tiskanega promocijskega gradiva
• Seznanjanje javnosti in šole s projektnimi rezultati
Evalvacija projekta
• evalvacija izvedenih projektnih aktivnosti na ravni posameznega partnerja, kar bomo izvajali na rednih četrtletnih
sestankih
• evalvacija projekta na ravni celotnega izvajanja vseh projektnih aktivnosti.
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