Zaključna konferenca projekta Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje – UVRVI II.
V petek, 29. avgusta 2014, je v prostorih Šeškovega doma v Kočevju potekala Zaključna konferenca
projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II.«. Srečanje je bilo namenjeno
predstavitvi rezultatov in povzetkov skupnega dela partnerjev v projektu ter predstavitvi pomena in
vloge romskih pomočnikov v izobraževanju.
Konferenca se je pričela s pozdravnim nagovorom direktorice Ljudske univerze Kočevje Maje Rupnik,
nato je sledil nagovor župana Občine Kočevje dr. Vladimirja Prebiliča. Vse prisotne je v uvodnem delu
nagovoril tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo.

Sledila je predstavitev projekta in konzorcijskih partnerjev (Ljudska univerza Kočevje, Fakulteta za
družbene vede - Univerza v Ljubljani, Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Zveza Romov
Slovenije), ki so izvajali aktivnosti v obdobju trajanja projekta, in sicer od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2014. V
nadaljevanju so sledili prispevki štirih ravnateljic osnovnih šol (Marija Horvat iz OŠ Franceta Prešerna
Črenšovci, Lučka Lazarev Šerbec iz OŠ borcev za severno mejo Maribor, Jožica Pečnik iz OŠ Ljubo
Šercer in Irena Čengija Peterlin iz OŠ Frana Metelka Škocjan), o vlogi in pomenu romskih pomočnikov
pri partnerskih šolah in predstavitev 21 romskih pomočnikov, ki delujejo na 31 osnovnih šolah in
vrtcih JV in SV Slovenije.
S strani direktorice Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto Marjete Gašperšič in ravnateljice OŠ
Bršljin Darje Brezovar so bile predstavljene tudi smernice za pripravo načrta v osnovnih šolah in vrtcih
za učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo.
Ob koncu uradnega dela je pomočnica direktorice Ljudske univerze Kočevje Lilijana Štefanič na
kratko povzela najpomembnejše ugotovitve predstavljenih vsebin in se zahvalila financerjem
projekta, partnerjem, šolam in vrtcem, mentorjem in romskim pomočnikom za opravljeno delo, prav
tako pa tudi nosilcu nadaljevalnega projekta »Skupaj do znanja« Centru šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Uradni del zaključne konference so popestrile kulturno-umetniške točke romskih pomočnikov.
Romske pomočnice JV Slovenije so pripravile "skeč" na temo dela romskega pomočnika v naselju in
plesno točko. Romski pomočniki SV Slovenije pa so zaigrali na glasbene cevi Boomwhackers.

Kazalniki rezultatov projekta
V okviru projekta Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje – UVRVI II. smo:
1. Zaposlili:
 V letu 2011/12 26 romskih pomočnikov za polni delovni čas
 V letu 12/13 22 romskih pomočnikov, od tega 18 za polni delovni čas in 4 za polovični
delovni čas
 V letu 13/14 21 romskih pomočnikov za polovični delovni čas.

2. Organizirali in izvedli:
 6 projektnih timov v SV
 6 v JV Sloveniji.
3. V projektne time vključili:
 31 mentorjev romskih pomočnikov na 31 OŠ/vrtcih.
4. Vključili:
 vsako šolsko leto 500 romskih učencev in predšolskih otrok enakomerno geografsko
porazdeljeno po Sloveniji, kjer živijo Romi in s katerimi delajo romski pomočniki.
5. Izdelali:
 2 didaktična pripomočka, ki sta v pomoč romskim otrokom tako pri razumevanju
slovenskega in maternega jezika kot pomoč romskim pomočnikom pri šolskem delu
 izvedli seminar za uporabo omenjenih pripomočkov in pomen uporabe pri učenju
6. Izvedli:
 seminar o timskem delu.
7. Razvili in pilotno izvedli:
 motivacijski program za dvig izobrazbene ravni romskih pomočnikov ob upoštevanju
zaposlitvenih možnosti v vrtcu in šoli po programu Predšolske vzgoje. Izvedenih je
bilo 264 ur v 8 modulih po programu predšolske vzgoje v JV in SV regiji
8. Oblikovali:
 in posneli dokumentarni film o delu romskih pomočnikov
 in natisnili zbornik o projektu
 in izdelali spletno stran projekta (www.projekt-uvrvi2.si)
9. Izdelali:
 smernice za pripravo načrta OŠ/vrtca za učinkovitejše vključevanje Romov v VIZ
10. Pripravili:
 5 evalvacijskih poročil
11. Izvedli:
 mednarodno sodelovanje z Anglijo - študijski obisk v Oxford, ogled in predstavitev
primerov dobrih praks, katere se je udeležilo 14 oseb.
Nadgradnja dela romskih pomočnikov povezanih z obšolskimi dejavnostmi se nadaljuje v okviru
projekta Skupaj do znanja - Uresničevanje strategije ciljev vzgoje in izobraževanja Romov v RS, ki se je
pričel aprila 2014 in se zaključi 31.8.2015. Nosilec projekta je Center šolskih in obšolskih dejavnosti. V
času izvajanja projekta bodo romski pomočniki nadaljevali izobraževanje na področju predšolske
vzgoja in ob zaključku mnogi pridobili naziv vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok po programu
srednjega strokovnega izobraževanja.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju od 2007
- 2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve
»Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja«.
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