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ROMA PLUS Бюлетин 2 

Проект Roma Plus напредва! 

Консорциумът по проект ROMA Plus провежда редовните си 

онлайн срещи с цел планиране на следващи стъпки и 

постигане на консенсус по отношение на разработването на 

продуктите в рамките на проекта и учебните програми за 

обучение, насочени към преподаватели и възрастни роми.  

Онлайн обучителните материали, насочени към педагози и 

професионалисти, работещи с възрастни роми, са 

проектирани и разработени въз основа на нуждите, 

идентифицирани по време на първия етап на проекта. 

ROMA PLUS НАЦИОНАЛНИ ДОКЛАДИ ЗА 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НУЖДИТЕ  

В рамките на първия етап от проекта се проведе задълбочен 

анализ на нуждите по отношение на грамотността на  

възрастното ромско население в Северна Македония, 

България и Гърция. Партньорите проведоха задълбочени 

изследвания и работа на терена, включваща провеждане на 

фокус групи, интервюта, както и онлайн въпросници на 

национално ниво, за да определят специфичните особености 

и потребностите от учене на преките бенефициенти по 

проекта: възрастни роми с ниска грамотност. Всички 

партньори следваха насоките, разработени от Symplexis, 

като в края на етапа бяха изготвени три Национални 

доклади, включващи направените констатации. 

Основната цел на тази фаза на проекта беше да се 

идентифицират нуждите и да се определят резултатите от 

обучението, необходими за разработването на иновативна 

програма за обучение, насочена към възрастни роми и 

техните обучители. 

ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧИТЕЛИ  

Резултатите от първата фаза на проекта подпомогнаха 

разработването на онлайн обучителни материали, насочени 

към преподаватели и професионалисти, работещи с 

възрастни роми. Разработеният онлайн курс "ROMA Plus 

Повишаване на грамотността сред ромите" скоро ще бъде 

достъпен на уебсайта на проекта. Състои се от 4 Модула и 

Въведение, съответстващи на общите учебни цели, 

установени преди това: 

 Въведение: Ромска култура и нужди на ромското 

население. 

 Модул 1: Да разберем ромската култура  

Бюлетин  2 — май 2022 г.  

Присъединете се към проект ROMA 

PLUS и бъдете активни! 

» Информация за проект ROMA PLUS ще 

намерите на нашия уебсайт или като ни 

последвате в социалните медии:  

   

http://romaplus.eu/
https://www.facebook.com/RomaPlusProject
https://www.linkedin.com/showcase/roma_plus/
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 Модул 2: Тестване на основните нива на грамотност 

по език и математика  и анализ на резултатите  

 Модул 3: Обучителни техники за обучение на 

възрастни 

 Модул 4: Добри практики за овластяване и 

повишаване на грамотността в ромска общност  

Всеки модул се състои от 4-6 теми, като общото времетраене 

на курса е 20 часа. Курсът е насочен към обучители и 

педагози, работещи с възрастни роми.  

РАЗРАБОТВАНЕ НА ROMA+ ДЕЙНОСТИ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ НА ВРЪСТНИЦИ 

Достигнахме един от най-важните етапи на проекта. След 

резултатите от анализа на потребностите, който се състоя в 

партньорските държави по отношение на състоянието на 

ромското образование и специфичните нужди на целевите 

групи по проекта (възрастни роми с ниска грамотност), 

партньорите поеха задачата да разработят конкретен набор 

от дейности за обучение на връстници. Целта е да се 

привлекат и запазят интереса, мотивацията и участието на 

целевите групи и да се улесни ангажираността им в учебните 

дейности към повишаване на техните езикови умения и 

математическа грамотност. 

С оглед разработването на дейностите за обучение на 

връстници, консорциумът проведе обширно изследване и 

литературен преглед на подходите, използвани при 

обучението на възрастни. Резултатите от изследванията са 

поместени в доклад „Изследване на използваните стратегии 

за обучение на връстници“.  

КАКВО СЛЕДВА  

Дейности за обучение на връстници & Дигитализиране на 

материалите 

Консорциумът по проекта ще продължи да работи по 

разработването и финализирането на дейностите за 

обучение на връстници чрез изготвянето на специализиран 

наръчник с материали за обучение на ромското население, 

както и към дигитализиране на всички образователни 

материали и качването им в електронна платформа, 

свързана с официалния уебсайт на проекта. 

ROMA+ Съвместно обучение 

През лятото на 2022 г. партньорите по проект ROMA Plus ще 

организират 5-дневно обучение в град Скопие, Северна 

Македония, което има за цел: 

 Провеждане на обучителна сесия как да използваме 

онлайн образователните ресурси и обучителните 

дейности за връстници, разработени по модули IO1 и 

IO2. 

 Промотиране и включване на разработените ресурси в 

платформите на настоящите обучителни организации за 

възрастни, чрез провеждане на обучения на обучители 

и педагози, работещи с възрастни.   

 Повишаване на компетенциите на обучителите в 

резултат от използване на онлайн образователните 

ресурси, разработени по модул IO1 и IO2.  

 Да пробира и финализира онлайн образователните 

ресурси и обучителните дейности за връстници, 

разработени по модули IO1 и IO2. 

 Да подготви критична маса от обучители/учители, които 

ще се завърнат и ще проведат обучение на 

нискограмотни роми.  

Участници в това съвместно обучение ще бъдат 

образователни експерти от партньорските организации, 

които в последствие ще се включат в предоставяне на 

обучителните материали на преките бенефициенти.  

Пилотно обучение на възрастни роми по проект ROMA+  

След края на съвместното обучение в град Скопие, всеки 

партньор по проекта ще проведе пилотно обучение на 

минимум 10 възрастни роми. Участниците ще бъдат избрани 

след предварително обявена покана и ще се включат в 

обучителните дейности под наставничеството на 

образователните експерти, взели участие в съвместното 

обучение.    

По същество този финален етап на проекта ще обхване 

практическото въвеждане на разработените образователни 

материали и подходи.

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