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Το 2ο ενημερωτικό δελτίο του ROMA PLUS  

Το έργο Roma Plus προχωράει! 

Η κοινοπραξία του έργου ROMA Plus συνεχίζει τις τακτικές 

διαδικτυακές συναντήσεις της με στόχο τον προγραμματισμό 

των επόμενων βημάτων και την επίτευξη κοινής στρατηγικής για 

την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου, των παραδοτέων 

του και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε 

εκπαιδευτικούς και ενήλικες Ρομά. 

Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που εργάζονται με ενήλικους 

Ρομά έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με βάση τις ανάγκες που   

καθορίστηκαν κατά τα πρώτα στάδια του έργου. 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ  

Το πρώτο στάδιο του έργου περιελάμβανε μια εις βάθος ανάλυση 

αναγκών σχετικά με την κατάσταση των ενηλίκων Ρομά στη 

Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Οι εταίροι 

διεξήγαν εκτεταμένη πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, 

συμπεριλαμβανομένων ομάδων εστίασης, συνεντεύξεων και 

διαδικτυακών ερωτηματολογίων σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου 

να προσδιορίσουν τις ιδιαιτερότητες και μαθησιακές ανάγκες 

των άμεσα δικαιούχων του έργου: ενήλικες Ρομά με χαμηλές 

δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής. Όλοι οι εταίροι 

ακολούθησαν τις κατευθυντήριες γραμμές έρευνας που 

ανέπτυξε η Symplexis και, στο τέλος, συντάχθηκαν τρεις εθνικές 

εκθέσεις που περιγράφουν τα ευρήματα.  

Ο κύριος στόχος αυτής της φάσης του έργου ήταν να 

αναγνωριστούν οι ανάγκες και να καθοριστεί το εκπαιδευτικό 

υλικό που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου 

προγράμματος κατάρτισης που απευθύνεται σε ενήλικες Ρομά 

και τους εκπαιδευτές τους. 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΡΟΜΑ  

Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου του έργου οδήγησαν στην 

ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού που απευθυνόταν 

σε εκπαιδευτές και επαγγελματίες που εργάζονται με ενήλικες 

Ρομά. Το διαδικτυακό μάθημα που αναπτύχθηκε με τίτλο "ROMA 

PLUS Βελτίωση των δεξιοτήτων γραμματισμού και 

αριθμητισμού των Ρομά" θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο 

δικτυακό τόπο του έργου. Αποτελείται από 4 ενότητες και μία 

εισαγωγή, που αντιστοιχούν στους γενικούς μαθησιακούς 

στόχους που είχαν πρωτύτερα προσδιοριστεί: 

• Εισαγωγή: Τι είναι ο πολιτισμός των Ρομά και ποιες οι 

γενικές ανάγκες του πληθυσμού των Ρομά  

• Ενότητα 1: Κατανοώντας τον πολιτισμό των Ρομά  

Τεύχος 2 — ΜΑΪΟΣ 2022 

Ακολουθήστε μας και διαδώστε το 

μήνυμα! 

» Για να μάθετε περισσότερα για το έργο, 

επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο μας και 

ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης: 

   

http://romaplus.eu/
https://www.facebook.com/RomaPlusProject
https://www.linkedin.com/showcase/roma_plus/
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• Ενότητα 2: Εκτελώντας ένα διαγώνισμα γραμματισμού 

και αριθμητικών δεξιοτήτων και αναλύοντας των 

αποτελεσμάτων 

• Ενότητα 3: Τεχνικές κατάρτισης ενηλίκων για 

εκπαιδευτές 

• Ενότητα 4: Καλές πρακτικές ενδυνάμωσης και 

ενίσχυσης του χαμηλού γραμματισμού (αριθμητικές και 

γλωσσικές δεξιότητες), για τον πληθυσμό των Ρομά 

Κάθε ενότητα αποτελείται από 4-6 ενότητες και η συνολική 

διάρκεια του μαθήματος είναι 20 ώρες. Το μάθημα έχει 

σχεδιαστεί ειδικά για  εκπαιδευτές και επαγγελματίες που 

εργάζονται με ενήλικες Ρομά. 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜOΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤHΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΑΠΟ ΟΜΟΤΙΜΟΥΣ ΤΟΥ ROMA PLUS  

Ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα του έργου έχει επιτευχθεί. 

Μετά τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών που 

πραγματοποιήθηκε στις συμμετέχουσες χώρες σχετικά με την 

κατάσταση της εκπαίδευσης των Ρομά και τις ειδικές ανάγκες 

των ομάδων-στόχων του έργου (ενήλικες Ρομά με χαμηλές 

δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής), οι εταίροι 

ανέλαβαν το έργο του σχεδιασμού μιας συγκεκριμένης σειράς 

δραστηριοτήτων μάθησης από ομοτίμους. Στόχος είναι να 

προσελκύσουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον, τα κίνητρα 

και τη συμμετοχή των ομάδων-στόχων και να διευκολύνουν τη 

συμμετοχή τους σε μαθησιακές δραστηριότητες για την ενίσχυση 

των δεξιοτήτων τους στο γραμματισμό και τον αριθμητισμό. 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων μάθησης από 

ομοτίμους, η κοινοπραξία διεξήγαγε εκτεταμένη βιβλιογραφική 

έρευνα για τις προσεγγίσεις μάθησης από ομοτίμους στην 

εκπαίδευση ενηλίκων και ανέπτυξε συστάσεις και παρεμβάσεις 

για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων μάθησης από 

ομοτίμους για ενήλικες Ρομά με χαμηλές δεξιότητες 

γραμματισμού και αριθμητισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

περιγράφονται λεπτομερώς στην έκθεση "Έκθεση αναφοράς για 

τις τρέχουσες στρατηγικές μάθησης από ομοτίμους ". 

 

 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ  

Δραστηριότητες μάθησης από ομότιμους & ψηφιοποίηση του 

υλικού 

Η κοινοπραξία ROMA Plus θα συνεχίσει να εργάζεται για την 

ολοκλήρωση του σχεδιασμού και ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων μάθησης από ομοτίμους μέσω της 

προετοιμασίας ειδικού οδηγού Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για 

την παροχή κατάρτισης στην εκπαίδευση από ομοτίμους στον 

πληθυσμό Ρομά, καθώς και για τη ψηφιοποίηση όλου του 

εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε και την ανάρτησή του 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συνδεθεί με τον επίσημο 

δικτυακό τόπο του έργου.  

Κοινή κατάρτιση προσωπικού ROMA Plus 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2022, η κοινοπραξία 

ROMA Plus θα διοργανώσει μια 5ήμερη κοινή εκπαίδευση 

προσωπικού στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, με τους εξής 

στόχους: 

• Να παρουσιάσει μια   ενότητα «Εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτών» για το γραμματισμό των ενηλίκων Ρομά (OER) 

και την εμπειρία μάθησης από ομοτίμους που αναπτύχθηκε 

στο πλαίσιο των IO1 και IO2. 

• Να προωθήσει και ενσωματώσει το υλικό OER και μάθησης 

από ομοτίμους σε σημερινούς εκπροσώπους των Ρομά και 

παρόχους κατάρτισης ενηλίκων, μέσω του σχεδιασμού και 

της παροχής κατάρτισης σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτές 

ενηλίκων. 

• Να ενισχύσει τη νέα μαθησιακή εμπειρία και χρησιμότητα 

των OER που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των IO1 και IO2 

μεταξύ των εκπαιδευτών/εκπαιδευτών ενηλίκων Ρομά. 

• Να τεστάρει και οριστικοποιήσει το OER και την εμπειρία 

μάθησης από ομότιμους για την επιμόρφωση ενηλίκων 

Ρομά με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που αναπτύχθηκαν 

στο πλαίσιο των IO1 και IO2. 

• Να προετοιμάσει την κρίσιμη μάζα εκπαιδευτών/ 

εκπαιδευτικών ενηλίκων Ρομά που πρόκειται να 

επιστρέψουν και να παράσχουν καθοδήγηση/κατάρτιση 

από ομοτίμους σε ενήλικες εκπαιδευόμενους Ρομά με 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. 

http://www.symplexis.com/
mailto:info@symplexis.com


 

  
 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του παρόντος εγγράφου δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτό. Αριθμός έργου: 2020-1-MK01-KA204-077862 

 

3 

 www.symplexis.com 

info@symplexis.com 

 

Οι συμμετέχοντες σε αυτή την ενότητα ¨Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτών» θα είναι επαγγελματίες από τους φορείς-εταίρους 

που θα συμμετάσχουν στην παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού 

στους άμεσα δικαιούχους. 

Καθοδήγηση ενηλίκων Ρομά / πιλότοι ROMA 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης κοινής κατάρτισης προσωπικού, 

στο πλαίσιο του έργου ROMA Plus, θα πραγματοποιηθεί 

καθοδήγηση σε τουλάχιστον 10 συμμετέχοντες Ρομά ανά 

εταίρο. Αυτοί οι συμμετέχοντες που πρόκειται να επιλεγούν θα 

συμμετάσχουν σε δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους από 

τους εκπαιδευμένους εκπαιδευτές που συμμετείχαν στην κοινή 

εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού.  

Στην ουσία, αυτό το τελικό στάδιο του έργου θα περιλαμβάνει 

την εφαρμογή στην πράξη του εκπαιδευτικού υλικού και των 

προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί.

 

http://www.symplexis.com/
mailto:info@symplexis.com

	Το 2ο ενημερωτικό δελτίο του ROMA PLUS
	Το έργο Roma Plus προχωράει!

	Ακολουθήστε μας και διαδώστε το μήνυμα!
	» Για να μάθετε περισσότερα για το έργο, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο μας και ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

