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Newsletter
Έθζεζε «Επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ πξνσζνύλ ηελ
έληαμε ησλ Ρνκά δηά ηεο εθπαίδεπζεο θακέζσ απηήο θαη κέζσ απηήο»

ε απηό ην
ηεύρνο
 Έθζεζε
“Επηηπρεκέλεο
εθπαηδεπηηθέο
εκπεηξίεο πνπ
πξνσζνύλ ηελ έληαμε
ησλ Ρνκά δηά ηεο
εθπαίδεπζεο θαη
κέζσ απηήο»
 Υπνβνιή λέσλ
Επηηπρεκέλσλ
Εθπαηδεπηηθώλ
Εκπεηξηώλ.

Σν ROM-UP! ηνρεύεη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ Ρνκά κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ Ρνκά ζηελ Δθπαίδεπζε.
Σν έξγν βαζίδεηαη ζε επηηπρεκέλεο παηδαγσγηθέο δξάζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ ππέξβαζε ηεο
ζρνιηθήο απνηπρίαο, ηεο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο θαη ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο γηα ηα παηδηά Ρνκά. Οη
δξάζεηο απηέο επηιέγνληαη κε βάζε θνηλά απνδεθηά επηζηεκνληθά θξηηήξηα γηα ην πσο κπνξνύκε λα
θηάζνπκε ζηελ εθπαηδεπηηθή επηηπρία θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ζε όια ηα επίπεδα ηεο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη κε εθαξκνγή ζηηο πιένλ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο.
Μεζνδνινγία
Ξεθηλώληαο από ηελ επηθνηλσληαθή κεζνδνινγία,
κέζσ ηεο νπνίαο όινη νη άλζξσπνη πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε κηα
ηζόηηκε νκάδα δηαιόγνπ, ηελ Οκάδα Αμηνιόγεζεο
Πνηόηεηαο (QEG), πνπ απνηειείηαη από αθαδεκατθνύο
θαη κε αθαδεκατθνύο Ρνκά θαζώο θαη κε Ρνκά άηνκα
κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά – ζπκκεηέρνληεο CSO,
εθπαηδεπηηθνύο θαη εξεπλεηέο- θαη ε νπνία έρεη σο
ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηηεπρζέλησλ
απνηειεζκάησλ ή θαη ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκό ηνπο,
εάλ είλαη απαξαίηεην.

 Δηαζέζηκα Παξαδνηέα Κξηηήξηα επηινγήο γηα εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γηα ην έξγν, νη επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο
ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε απνδεηρζεί όηη ζπκβάιινπλ
 Δήισζε ζπκκεηνρή ζηελ επηηπρία ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο γηα
ζην Δηεζλέο Δίθηπν
ηηο κεηνλεθηνύζεο θνηλόηεηεο ζε επίπεδν
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζα έπξεπε λα
γηα ηνπο Ρνκά
πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα θξηηήξηα:
 Πιεξνθνξίεο γηα
ηνπο εταίρους

Έλαο από ηνπο θύξηνπο ζθνπνύο ηνπ QEG είλαη λα
εγγπεζεί όηη ε θσλή ησλ Ρνκ ζα είλαη παξνύζα ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, εηδηθά ε θσλή όζσλ
πθίζηαληαη ηηο πεξηζζόηεξεο δηαθξίζεηο, όπσο νη
ρσξίο εθπαίδεπζε γπλαίθεο Ρνκά . Απηόο είλαη ν ιόγνο
γηα ηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα απηή 4 Ρνκά
ρσξίο θάπνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε, εθ ησλ νπνίσλ 2
γπλαίθεο.
Όιεο νη εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο ππνβιήζεθαλ ζην
QEG κόιηο ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα θαη ηαμηλνκήζεθαλ
ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο.
δεκνζηεπζεί ζε εθζέζεηο θαη / ή άιια επίζεκα
δεδνκέλα από δεκόζηνπο θνξείο, εξεπλεηηθά έξγα
RTD ή επηζηεκνληθά άξζξα ζε δηεζλή πεξηνδηθά.

III) Να έρνπλ πνηνηηθέο απνδείμεηο ζρεηηθά κε ην
πώο επηηεύρζεθε ε βειηίσζε. Οη πεξηπηώζεηο ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά
ζηνηρεία, όπσο ηηο θσλέο ησλ νκάδσλ-ζηόρνπ,
απνδεηθλύνληαο όηη ε εθαξκνγή απηώλ ησλ
I) Να έρνπλ πινπνηεζεί ζε κεηνλεθηνύζεο παξαδεηγκάησλ πξάγκαηη βειηίσζε ηελ θνηλσληθή
θνηλόηεηεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο. Οη πεξηπηώζεηο θαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκώλ.
πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζε ρακεινύ εηζνδήκαηνο
θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα, ζε πιεζπζκό IV) Να έρνπλ αλαπηπρζεί κε πςειό επίπεδν
πνπ αληηκεησπίδεη θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνύ ζηνπο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλόηεηαο. Οη πεξηπηώζεηο πνπ
ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο απαζρόιεζεο, ηεο πεξηγξάθνληαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηε
πγείαο, ηεο ζηέγαζεο, θαη ηεο θνηλσληθήο ή πνιηηηθήο ζπκκεηνρή ηεο θνηλόηεηαο ζε όιε ηε δηαδηθαζία: ηελ
ζπκκεηνρήο.
αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ δξάζεσλ.
II) Να έρνπλ ζρεηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ λα V) Να κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζε άιια πιαίζηα.
απνδεηθλύνπλ ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θαηάζηαζεο ησλ Ρνκά ζε ζύγθξηζε κε άιιεο VI) Να πξνθεηηαη γηα εκπεηξίεο ζπκκεηνρήο πνπ
θνηλσληθέο νκάδεο πνπ κνηξάδνληαη παξόκνηα μεπεξλνύλ θάζε είδνπο δηαρσξηζκό.
ραξαθηεξηζηηθά. Οη πεξηπηώζεηο πξέπεη λα
παξνπζηάδνπλ πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε
σνετίζεηαι ζηη ζελίδα 2

Γηα πιήξε πξόζβαζε ζηελ έθζεζε επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο www.rom-up.eu
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Από ηην ζελίδα 1

Οη 6 Επηηπρείο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο

Λάβεηε κέξνο ζην
Δίθηπό καο!
Επηζθεθζείηε ηελ
ηζηνζειίδα καο!
www.rom-up.eu

άιια άηνκα Ρνκά, δεκηνπξγνύληαη πξόηππα
ζπκπεξηθνξώλ πνπ βνεζνύλ ηηο δηαδηθαζίεο
Οη εκπεηξίεο αλαιύζεθαλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο θνηλσληθήο έληαμεο.
πνπ ππνβιήζεθαλ, δεηώληαο πξόζζεηεο
πιεξνθνξίεο, εάλ δελ ππήξραλ αξθεηά 4) δηαδξαζηηθέο νκάδεο: άιιεο δηαδξαζηηθέο
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Όηαλ όια ζπιιέρζεθαλ θαη ελέξγεηεο θαη ελέξγεηεο έληαμεο ζπκβάιινπλ
αλαιύζεθαλ, εληνπίζηεθαλ νη αθόινπζεο 6 ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, ηεο
θαηεγνξίεο επηηπρεκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ, ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηεο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο
νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηηο 11 ηνπ ζρνιείνπ ησλ παηδηώλ Ρνκά, κέζσ ηεο
νξγάλσζεο ησλ ηάμεσλ ζε εηεξνγελείο νκάδεο, νη
επηιεγκέλεο εκπεηξίεο πνπ ππνβιήζεθαλ:
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ όρη κόλν επαγγεικαηίεο,
1) ε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο αιιά θαη εθπξνζώπνπο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο
θνηλόηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θνηλόηεηαο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο δαζθάινπο
έρεη κηα επίδξαζε ζην επίπεδν επηηπρηώλ ησλ ζηελ ηάμε. Οη δξάζεηο απηέο απνηεινύλ βαζηθό
καζεηώλ. Η έξεπλα δείρλεη όηη όηαλ νη νηθνγέλεηεο ζηνηρείν ηεο δεκηνπξγίαο απηνπεπνίζεζεο θαη
ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξν, βειηηώλεηαη ε θηλήηξσλ ησλ καζεηώλ Ρνκά θαη ζπκβάιινπλ ζηε
αλάγλσζε θαη ε γξαθή ησλ παηδηώλ, πξνσζείηαη ε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπλύπαξμεο.
πνιηηηζκηθή απνδνρή θαη μεπεξληνύληαη ηα
εκπόδηα δπζπηζηίαο. Μέζα από έλαλ ηζόηηκν 5) Η ζπκκεηνρή ηεο Κνηλόηεηαο θαη ηεο
δηάινγν, νη ζπλεηζθνξέο απνηηκώληαη ζύκθσλα κε Οηθνγέλεηαο ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
ηα επηρεηξήκαηα θαη όρη ζύκθσλα κε ηε ζέζε Οη επεθηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ παξνρώλ ζε
εμνπζίαο εθείλσλ πνπ ηα ζέηνπλ (εθπαηδεπηηθνί όινπο ηνπο θνηλσληθνύο παξάγνληεο πνπ
αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο καζεηέο απνηειεί έλα
έλαληη νηθνγελεηώλ).
θξίζηκν θαη απαξαίηεην βήκα γηα ηνλ θαιύηεξν
2) ε έληαμε ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ Ρνκά είλαη ζπληνληζκό κεηαμύ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνύ. Η
κνληέινπ ηνπ «ζρνιείνπ δπηηθνύ ηύπνπ», ην νπνίν έξεπλα δείρλεη όηη νη αιιειεπηδξάζεηο κε ηα κέιε
νξίδεηαη ηζηνξηθά από ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ηεο θνηλόηεηαο είλαη ην θιεηδί γηα ηε κάζεζε θαη ηα
ζπζηήκαηα. Πηζαλνί ηξόπνη ζπκπεξηιακβάλνπλ καζεζηαθά νθέιε ησλ παηδηώλ από ηελ επέλδπζε
πεξηερόκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκό ησλ ζηελ εθπαίδεπζε όισλ ησλ ελειίθσλ κε ηνπο
Ρνκά ζηε δηδαθηέα ύιε, ηελ ελδπλάκσζε θαη νπνίνπο αιιειεπηδξνύλ.
ζπκεηνρή ησλ γνλέσλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε
ζρνιηθή δσή, ηελ θαηάξηηζε γηα όινπο ηνπο 6) ρώξνη γηα δηάινγν, ζπδήηεζε θαη απνθάζεηο
εθπαηδεπηηθνύο λα εξγαζηνύλ απνηειεζκαηηθά ζε γηα ηνπο καζεηέο Ρνκά επηηξέπνπλ ζηνπο
έλα πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ θαη ηε δηαηήξεζε καζεηέο Ρνκά , νη νπνίνη είλαη παξαδνζηαθά
πςειώλ επηπέδσλ δξαζηεξηόηεηαο ησλ καζεηώλ. απνθιεηζκέλνη από ηνπο ρώξνπο ιήςεο
απνθάζεσλ θαη ηε ζπδήηεζε λα θαηαζηνύλ
3) ηα πξόηππα ξόισλ ησλ Ρνκά ζηα ζρνιεία ελεξγνί πξσηαγσληζηέο ησλ δηαδηθαζηώλ κάζεζήο
ζπκβάιινπλ ζηελ εμάιεηςε ηνπ παξαπιαλεηηθνύ ηνπο θαη λα απνθαζίδνπλ γηα ζέκαηα πνπ
δηαρσξηζκνύ κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή δσή ηνπο, πνπ ηνπο
ηαπηόηεηαο ησλ Ρνκά. Έρνληαο σο εζεινληέο ζηα αθνξνύλ άκεζα.
ζρνιεία δαζθάινπο Ρνκά, κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ή

Υπνβνιή λέσλ Επηηπρεκέλσλ Εθπαηδεπηηθώλ Εκπεηξηώλ !
Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη εηαίξνη, ηα άηνκα θαη νη
νξγαληζκνί εθηόο πξνγξάκκαηνο κπνξνύλ λα Αλακέλνπκε λα δηαβάζνπκε ηηο πξνηάζεηο ζαο
ππνβάιινπλ πξνηάζεηο λέσλ εκπεηξηώλ πνπ ζα
γηα επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο!
αμηνινγεζνύλ από ηελ Οκάδα Αμηνιόγεζεο ηεο
Πνηόηεηαο.

Πώο λα ππνβάιιεηε κηα πξόηαζε?

Αλ απηέο νη πξνηάζεηο ηθαλνπνηήζνπλ ηα απαηηνύκελα ηείιηε ηηο πξνηάζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ
θξηηήξηα, ζα δεκνζηεπζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εηδηθό πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα καο,
ζην e-mail: info@rom-up.eu
πξνγξάκκαηνο γηα πεξαηηέξσ δηάδνζε.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εκπεηξηώλ,
επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο: www.rom-up.eu
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Δηαζέζηκα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηζηνζειίδα καο:
 Δλεκεξσηηθό Γειηίν 1 - Newsletter 1
 Καηάινγνο κειώλ ηεο Οκάδαο Αμηνιόγεζεο ηεο Πνηόηεηαο
 Πξαθηηθά ηεο 1εο ζπλάληεζεο ηεο θνηλνπξαμίαο
 Έθζεζε κε ζέκα “Οη επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο
πξνσζνύλ ηελ ελζσκάησζε ησλ Ρνκά ζηελ θαη κέζσ ηεο
 Πξαθηηθά ηεο 1εο ζπλάληεζεο ηεο Οκάδαο Αμηνιόγεζεο ηεο
εθπαίδεπζεο’’ (Successful educational experiences promoting
Πνηόηεηαο
the integration of Roma in and through education)
Παξαθαιώ επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο γηα απηά ηα
Κείκελα θαη πιεξνθνξίεο ζα πξνζηίζεληαη ζπλερώο.
απνηειέζκαηα!

Γίλεηε κέινο ζην Δηεζλέο Δίθηπν καο γηα ηνπο Ρνκά (International Romani Network)!
Σν Γηεζλέο Γίθηπν Ρνκά (International Romani Network)
δεκηνπξγήζεθε από αθηηβηζηέο Ρνκά, άηνκα κε κε-αθαδεκατθό
πξνθίι θαη άηνκα από ηελ ίδηα ηελ θνηλόηεηα Ρνκά,
ζπκπεξηιακβάνληαο εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνύο, δαζθάινπο,
επαγγεικαηίεο, ζρνιηθνύο/πνιηηηζηηθνύο ελδηάκεζνπο, αζηηθέο
ΜΚΟ θαη ΜΚΟ ησλ Ρνκά, Δπξσπατθέο, εζληθέο θαη ηνπηθέο αξρέο,
πνιηηηθνύο θαη γεληθά όινπο ηνπο ζπληειεζηέο πνπ εξγάδνληαη γηα
ηελ επίηεπμε ηεο ελζσκάησζεο ησλ Ρνκά ζηελ επξύηεξε
θνηλσλία.

πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ παηδηώλ Ρνκά θαη
ησλ καζεηώλ γεληθά, ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθήο
επηηπρίαο.
Έλαο δεκόζηνο online ρώξνο έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ζπδεηήζεηο
θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ γηα λα δηαηεξεζεί ην δίθηπν
ζπλδεδεκέλν.
Από ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεηε κέινο ηνπ δηθηύνπ, κπνξείηε λα
ζπκκεηάζρεηε ζην θόξνπκ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο

Ο ζηόρνο ηνπ δηθηύνπ είλαη ε αύμεζε ηεο γλώζεο γηα ηηο Πσο λα ζπκκεηάζρεηε ζην δίθηπν?
επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ ήδε ηείιηε ηελ αίηεζε ζαο ζην email: info@rom-up.eu
επηζηεκνληθά απνδεηρηεί όηη είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ

πληνληζηήο εηαίξνο :
πκκεηέρνληεο εηαίξνη:
AMALIPE Centre for Interethnic Dialogue and Tolerance - Βοσλγαρία
Website: www.amalipe.com
Δπαθή: Teodora Krumova
Email: t_krumova@yahoo.com
Κοινωθελής Γημοηική επιτείρηζη
ηοσ Γήμοσ Βόλοσ, ΚΔΚΠΑ-ΓΙΔΚ Δλλάδα
Website: www.kekpa.org
Δπαθή: Νίθνο Αλησλάθεο
Email: antonakis.nikos@gmail.com
Roma Center for Social Intervention and Studies –Ροσμανία
Website: www.romanicriss.org
Δπαθή: Margareta Matache
Email: magda@romanicriss.org
European Roma Information Office
Website: www.erionet.eu—Βέιγην
Δπαθή: Marta Pinto
Email: marta.pinto@erionet.eu

Romani Association of Women
Drom Kotar Mestipen –Ιζπανία
Website: www.dromkotar.org
Δπαθή: Ana Contreras Fernandez
Email: info@dromkotar.org
Centre of Research in Theories and
Practices that Overcome Inequalities
of the University of Barcelona Ιζπανία
Website: www.creaub.info
Δπαθή: Adriana Aubert
Generalitat de Catalunya, Department of Social Welfare and Family –
Ιζπανία
Website: www20.gencat.cat/portal/
site/bsf/?newLang=en_GB
Δπαθή: Violant Cervera Godia
Pavee Point Travellers Centre Ιρλανδία
Website: www.pavee.ie
Δπαθή: Frances Keyes

Ιζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο: www.rom-up.eu

Σν έξγν έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η παξνύζα δεκνζίεπζε αληαλαθιά κόλν ηηο απόςεηο ηνπ ζπγγξαθέα,
θαη ε Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ.

