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Σν ROM-UP! ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο, απφ ηνλ
Απξίιην ηνπ 2012 έσο ηνλ Μάξηε ηνπ 2013. Σν
έξγν πεξηιακβάλεη νθηψ εηαίξνπο απφ ρψξεο ηε
Δ.Δ.. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ROM-UP! είλαη λα
δεκηνπξγεζεί έλα Γηεζλέο Γίθηπν ησλ Ρνκά γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε πάλσ ζε επηηπρεκέλεο
εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί
επηζηεκνληθά φηη είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ
πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ παηδηψλ
Ρνκά αιιά ζε γεληθέο γξακκέο θαη φισλ ησλ
καζεηψλ, φζνλ αθνξά ηε βησζηκφηεηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο ηνπο επηηπρίαο.
Οη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
 Η δηάδνζε ησλ επηηπρψλ εθπαηδεπηηθψλ
εκπεηξηψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ
Ρνκά;
 Η αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ
επηηπρψλ δξάζεσλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο;
 Η πκκεηνρή ησλ Ρνκά ζηελ επηινγή ησλ
θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο;
 Η Γεκηνπξγία δηθηχσλ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ

θνηλνηήησλ ησλ Ρνκά θαη ησλ θνξέσλ ηεο
εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα
θαηλφκελα εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ
Ρνκά.
Σν πξφγξακκα ROM-UP! ζα ζπκβάιεη ζηελ
επίηεπμε ησλ θχξησλ ζηφρσλ ηνπ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ
γηα ηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο έληαμεο ησλ Ρνκά κέρξη
ην 2020, πξνζθέξνληαο ζαθή, ιεπηνκεξή θαη
ζπγθεθξηκέλα επηηπρή εθπαηδεπηηθά κέηξα πνπ
κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ ζε
δηαθνξεηηθά Δπξσπατθά πεξηβάιινληα. Σα
παξαδείγκαηα απηά ζα πεξηιακβάλνπλ απνδείμεηο
αηζζεηήο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ
Ρνκά, εηδηθά, ησλ πην επάισησλ. Σν ROM-UP! ζα
πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλα επηηπρή κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη όια ηα παηδηά
ηωλ Ρνκά ζα έρνπλ πξόζβαζε ζε εθπαίδεπζε
κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δηαζθαιίδνληαο
όηη ζα νινθιεξώζνπλ ηελ πξωηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, ζα ζπκβάινπλ ζηε κείωζε ηνπ
αξηζκνύ ηωλ καζεηώλ πνπ εγθαηαιείπνπλ
πξόωξα ην ζρνιείν θαη ζα πξνωζνύλ ηελ
πξόζβαζε ηωλ καζεηώλ ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε.

Καηλνηόκνο ραξαθηήξαο
Σα θχξηα ζηνηρεία θαηλνηνκίαο ηνπ έξγνπ είλαη:
Γίθηπν ηωλ Ρνκά. Οη παξάγνληεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή επηηπρία ησλ Ρνκά
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δίθηπν. Σν
δίθηπν ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηε κεηαθνξά ησλ
γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο
εκπεηξίεο ζηελ Δπξψπε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηνπ
ζα απμήζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ
ηζρπξφηεξε δέζκεπζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ
εκπιεθνκέλσλ παξαγφλησλ.

εζηίαζε ζε εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ
απνδεηρζεί επηζηεκνληθά φηη είλαη επηηπρείο (πάληα
θαη ζε φια ηα πεξηβάιινληα). Δπηπιένλ, απηέο νη
εκπεηξίεο βαζίδνληαη ζηηο ζπζηάζεηο ηεο δηεζλνχο
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, θαη πινπνηνχληαη κέζσ
ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπκθσλίαο κε ηα κέιε ηεο
θνηλφηεηαο ησλ Ρνκά. Σν νδεγφο ηνπ ROM-UP! ζα
ελεκεξψλεη γηα ην πψο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ
νη επηηπρεκέλεο απηέο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο ζε
άιια πιαίζηα.

Η πξνζέγγηζή ηεο: κε ηελ αιιαγή απφ ηηο θαιέο
ζηηο επηηπρεκέλεο εκπεηξίεο, φπσο ζπληζηάηαη
ζην απφ ην πξφγξακκα INCLUD-ED (1) , ην ROMUP! θηινδνμεί λα μεπεξάζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο
πξνεγνχκελσλ εξκελεηψλ ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη
αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ εκπεηξηψλ πνπ
πξνηείλνληαη απφ απηέο, νχηε έρνπλ εμαζθαιηζκέλε
ηελ επηηπρία θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπο ζε
άιια πιαίζηα. Η αιιαγή απηή επηηξέπεη ηελ

Σελ άκεζε ζπκκεηνρή ηωλ Ρνκά ζε φιεο ηηο
ζρεηηθέο θάζεηο ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ άκεζσλ καξηπξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ Ρνκά
ζηα ηειηθά παξαδνηέα.
Η άκεζε ζύλδεζε κε ηε δηεζλή επηζηεκνληθή
θνηλόηεηα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο INCLUD-ED.

(1) Πξφγξακκα INCLUD-ED. ηξαηεγηθέο γηα ηελ έληαμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζηελ Δπξψπε κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 20062011. 6ν Πξφγξακκα Πιαίζην. Πνιίηεο θαη δηαθπβέξλεζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. CIT4-CT-2006-028603. Γεληθή Γηεχζπλζε
Έξεπλαο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
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Οη ωθεινύκελνη θαη ηα απνηειέζκαηα
Οη ωθεινύκελνη ηνπ έξγνπ είλαη:
Παηδηά Ρνκά θαη λένη, Οξγαληζκνί, Ιδξχκαηα
θαη άιινη ηχπνη θνξέσλ πνπ εξγάδνληαη κε
παηδηά Ρνκά. Οη ρακειέο θνηλσληθννηθνλνκηθά
θνηλφηεηεο ησλ Ρνκά, ην Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ,
νη ηνπηθέο νξγαλψζεηο, νη ελψζεηο, νη δεκφζηεο 
αξρέο θαη νη επαηζζεηνπνηεκέλεο ζην ζέκα ηεο
θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο έληαμεο
ησλ Ρνκά ΜΚΟ, νη Οξγαλψζεηο πνπ εξγάδνληαη
κε παηδηά απφ κεηνλεθηηθά πεξηβάιινληα 
(κεηαλάζηεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θιπ.).
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο:

Δπηζθεθζείηε ηελ
ηζηνζειίδα καο!
www.rom-up.eu

 Έλαο Ηιεθηξνληθφο νδεγφο κε ηίηιν "ROM
UP! Η επηηπρήο έληαμε ησλ Ρνκά κέζσ ηεο
εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο" κε επηηπρεκέλεο
εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ επηιέγνληαη
θαζψο θαη ζπζηάζεηο γηα ην πψο κπνξεί λα
γίλεη ε κεηαθνξά ζε άιιεο επξσπατθέο
ρψξεο;
 Έλα δίθηπν ησλ Ρνκά κε ηίηιν "Γηεζλέο δίθηπν
Ρνκά" πνπ απνηειείηαη απφ αθηηβηζηέο ησλ
Ρνκά, κε αθαδεκατθνχο θαη θαζεκεξηλνχο
Ρνκά, εξεπλεηέο, θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο
εθπαηδεπηηθνχο, επαγγεικαηίεο, ζρνιεία /






πνιηηηζκηθνχο δηακεζνιαβεηέο, αζηηθέο
εηαηξίεο θαη ΜΚΟ ησλ Ρνκά, νη επξσπατθέο,
εζληθέο θαη νη ηνπηθέο αξρέο, νη πνιηηηθνί θαη
φινη νη ζρεηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη
εξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο
έληαμεο ησλ Ρνκά ζηελ επξχηεξε θνηλσλία;
Μηα
επξσπατθή έθζεζε κε ηίηιν
"Δπηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο ζηελ
πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ Ρνκά ζηελ θαη
κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο";
Μηα Δπξσπατθή Έθζεζε κε ηίηιν "Οη θσλέο
ηεο θνηλφηεηαο: Οη παξάγνληεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρεκέλε εθπαηδεπηηθή
εκπεηξία ηεο έληαμεο ησλ Ρνκά ζηελ θαη
κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο";
4 ζεκηλάξηα ζε Δζληθφ επίπεδν (Βνπιγαξία,
Διιάδα, Ρνπκαλία θαη ε Ιξιαλδία);
Σειηθή δηάζθεςε ηνπ ROM-UP! ζηε
Βαξθειψλε ηεο Ιζπαλίαο;
6 Δλεκεξσηηθά Γειηία;
Μία Ιζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ
δηαηίζεηαη ζε 6 γιψζζεο, κέζσ ηεο νπνίαο ζα
δηαδνζνχλ ηα θχξηα απνηειέζκαηα.

Η Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ έξγνπ
Η πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ
πινπνίεζή ηνπ φζν θαη σο πξνο ηελ παξαγσγή
ησλ ηειηθψλ ηνπ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδεηαη απφ δχν εμσηεξηθέο επηηξνπέο:
Η Οκάδα Αμηνιόγεζεο ηεο Πνηόηεηαο:
απνηειείηαη απφ 4 κε-αθαδεκατθνχο Ρνκά, 2
θαζεγεηέο θαη 2 εξεπλεηέο απφ ην CREA-UB, ην
Κέληξν Έξεπλαο Θεσξηψλ θαη Πξαθηηθψλ γηα
ηελ
Αληηκεηψπηζε ησλ Αληζνηήησλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βαξθειψλεο, σο
ζπκβνχινπο. Η θχξηα ιεηηνπξγία ηνπο είλαη λα
αμηνινγήζνπλ ηηο επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο
εκπεηξίεο πνπ θαηέζεζαλ νη εηαίξνη θαη λα
επηιέμνπλ πνηα απφ απηέο ζα επηιεγνχλ πξνο
δηάδνζε.

Σν Δπξωπαϊθό Γλωκνδνηηθό πκβνύιην:
απνηειείηαη απφ 5 επξσπαίνπο εκπεηξνγλψκνλεο
-οργανώζεις Ρομά και ακηιβιζηές - ζηον πεδίο
ηνπ έξγνπ νη νπνίνη είλαη γλσζηνί γηα ηε ζπκβνιή
ηνπο ζε απηφ. Θα κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ
ελεξγφ ξφιν ζε φιε ηελ θνηλνπξαμία, ηηο εζληθέο
νκάδεο εξγαζίαο, ηα ζεκηλάξηα ζηηο ρψξεο κέιε
θαη ζην ηειηθφ ζπλέδξην. Η θχξηα ιεηηνπξγία ηνπο
είλαη λα ζπιιέγνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο
επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ
ειήθζεζαλ θαη λα επηιέμνπλ πνηεο απφ απηέο ζα
επηιεγνχλ γηα ηε δηάδνζε.

Romani Association of Women Drom
Kotar Mestipen
Website: www.dromkotar.org
Δπαθή: Ana Fernandez
Email: info@dromkotar.org

πληνληζηήο εηαίξνο:
πκκεηέρνληεο εηαίξνη:
AMALIPE Centre for Interethnic Dialogue
and Tolerance
Website: www.amalipe.com
Δπαθή: Teodora Krumova
Email: t_krumova@yahoo.com

Centre of Research in Theories and
Practices that Overcome Inequalities of
the University of Barcelona
Website: www.creaub.info
Δπαθή: Adriana Aubert
Email: crea@ub.edu

Κνηλσθειήο Γεκνηηθή επηρείξεζε ηνπ
Γήκνπ Βφινπ, ΚΔΚΠΑ-ΓΙΔΚ
Website: www.kekpa.org
Δπαθή: Νίθνο Αλησλάθεο
Email: antonakis.nikos@gmail.com

Generalitat de Catalunya, Department
of Social Welfare and Family
Website: www20.gencat.cat/portal/site/
bsf/?newLang=en_GB
Δπαθή: Violant Cervera Godia
Email: vcervera@gencat.cat

Roma Center for Social Intervention and
Studies
Website: www.romanicriss.org
Δπαθή: Margareta Matache
Email: magda@romanicriss.org

European Roma Information Office
Website: www.erionet.eu
Δπαθή: Marta Pinto
Email: marta.pinto@erionet.eu

Pavee Point Travellers Centre
Website: www.pavee.ie
Δπαθή: Frances Keyes
Email: fran.keyes@pavee.ie

Ιζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο: www.rom-up.eu

Πιεξνθνξίεο Χνξεγνχ
Πξόγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε: επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα όινπο
To Γηα Βίνπ Μάζεζεο Πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε δηεξγαζίεο
πνπ ζα ηνλψλνπλ ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα
θαζψο θαη ηνπ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο ζε φιε ηελ Δπξψπε.
Με πξνυπνινγηζκφ € 7 δηζ. επξψ πεξίπνπ γηα ην 2007 έσο ην 2013, ην πξφγξακκα ρξεκαηνδνηεί κία ζεηξά απφ δξάζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ θαη επηζθέςεσλ θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηθηχσζεο. Σα πξνγξάκκαηα
δελ πξννξίδνληαη κφλν γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο αιια θαη γηα θαζεγεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο Jean Monnet νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηε δηδαζθαιία, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηνλ
δηάινγν γηα ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε , κε ηε ζπκκεηνρή ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ φιν ηνλ θφζκν.

Σν έξγν έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η παξνχζα δεκνζίεπζε αληαλαθιά κφλν ηηο απφςεηο ηνπ
ζπγγξαθέα, θαη ε Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηέρνληαη ζε απηήλ.

