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To 1ο ενημερωτικό δελτίο του ROMA PLUS 

Ενίσχυση των δεξιοτήτων γραμματισμού και αριθμητικής για τους 

Ρομά 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα της 

Ευρώπης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Eυρωπαϊκής 

κοινωνίας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες σε Εθνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση και προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και την πρόοδο της κοινωνικής 

τους ένταξης, πολλοί Ρομά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 

μεγάλη φτώχεια, βαθύ κοινωνικό αποκλεισμό, διακρίσεις και 

εμπόδια στην άσκηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων.  

Αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν την πρόσβασή τους σε 

ποιοτική εκπαίδευση, η οποία, με τη σειρά της, επηρεάζει τις 

προοπτικές απασχόλησης και εισοδήματος, τις συνθήκες 

στέγασης και την κατάσταση της υγείας τους. Η βελτίωση της 

εκπαίδευσης των Ρομά αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία για την 

ικανότητα της ΕΕ σχετικά με την ένταξη όλων των εξαιρετικά 

περιθωριοποιημένων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. 

ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ  ROMA PLUS 

Ο κύριος στόχος του έργου Roma Plus είναι η ανάπτυξη μιας 

νέας εμπειρίας μάθησης για τους ενήλικες Ρομά με χαμηλές 

δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητισμού με στόχο να 

ενισχύσει την ελκυστικότητα της εκπαίδευσης και να μειώσει τα 

ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης σπουδών από τον πληθυσμό 

των Ρομά. Παράλληλα στοχεύει στην ενισχύση των δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευτών με τη χρήση νέων 

εκπαιδευτικών τεχνικών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες του ενήλικου πληθυσμού των Ρομά. 

Ο κύριος στόχος του έργου πρόκειται να επιτευχθεί μέσα από: 

1. Το σχεδιασμό και την παράδοση υλικού για εκπαιδευτές 

που εργάζονται με ενήλικους Ρομά  με  τη μορφή 

ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ) με στόχο την 

ενίσχυση των σχετικών ικανοτήτων τους και 
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Το ROMA PLUS σε αριθμούς 

» 2-ετές έργο (Νοέμβριος.20 – Νοέμβριος.22) 

» 4 εταίροι από 4 χώρες 

» +170  ενήλικοι Ρομά (εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές) 

θα βελτιώσουν τις δεξιότητες και γνώσεις τους 

» +3 Εκπρόσωποι/Ενώσεις Ρομά θα ενεργήσουν ως 

"πρεσβευτές" για να διαδώσουν το μήνυμα και να 

ευαισθητοποιήσουν τους άλλους 

» +6 ΜΚΟ και σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς με νέες 

δεξιότητες, γνώσεις και πόρους, ικανοί να βοηθήσουν 

καλύτερα τους Ρομά 

» 4 Διακρατικές συναντήσεις 

» 4 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων 
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2. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού από ομότιμους που 

θα απευθύνεται σε ενήλικες Ρομά με χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο, δημιουργώντας μια μαθησιακή εμπειρία που 

θα ενισχύσει το επίπεδο γραμματισμού τους. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Κατά τη διάρκεια της διετούς διάρκειάς του, το ROMA PLUS 

στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων: 

• Εξειδικευμένη γνώση των νέων μεθοδολογιών 

κατάρτισης ενηλίκων με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες 

ενηλίκων Ρομά, 

• Καλύτερη κατανόηση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού 

υλικού και των δραστηριοτήτων μάθησης από 

ομοτίμους, 

• Μεγαλύτερη αποδοχή των ενήλικων Ρομά μέσω της 

ενίσχυσης των δεξιοτήτων γραμματισμού τους, 

• Ενεργός συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών 

(ενώσεις/εκπρόσωποι Ροµά) σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό, ακόµη και ευρωπαϊκό επίπεδο και προώθηση 

της συνεργασίας µεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης 

ενηλίκων και των ατόµων (ενήλικοι εκπαιδευόµενοι 

Ροµά) για την αναβάθµιση των δεξιοτήτων 

γραμματισµού τους 

• Ευαισθητοποίηση και προβολή του Europass μεταξύ 

των ενδιαφερομένων μερών, 

• Οι ενώσεις που εκπροσωπούν τους Ρομά θα έχουν την 

ευκαιρία να ενισχύσουν την προώθηση για τη σημασία 

του γραμματισμού μεταξύ του πληθυσμού των Ρομά. 

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ ΕΣΜΑ ΟΦΕΛΗ  

Το μακροπρόθεσμο όφελος του ROMA PLUS είναι η ενίσχυση των 

πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ της 

Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, της Ελλάδας και της 

Βουλγαρίας για την ευημερία για όλους, και πέρα από τους 

ενήλικους Ρομά. 

 

Ακολουθήστε μας και διαδώστε το μήνυμα! 

Καθώς οι εταίροι μας ετοιμάζονται για τα επόμενα βήματα του έργου, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σε κάθε χώρα για να μπορέσετε 

και εσείς να συμμετέχετε στο έργο!  Eπισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του έργου Roma.plus.eu και ακολουθήστε μας στο Facebook 

facebook.com/RomaPus και στο  Linkedin linkedin.com/RomaPlus.

Οι εταίροι 
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