
 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν 

έγγραφο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει 

ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. [Αριθμός 

έργου: 2020-1-MK01-KA204-077862] 

Το ROMA Plus σε δράση! 

5ήμερη εκπαίδευση προσωπικού στα Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία 

Η κοινοπραξία του έργου ROMA Plus συναντήθηκε στα Σκόπια 

της Βόρειας Μακεδονίας στις 11-15 Ιουλίου 2022 για την 

πενθήμερη εκπαίδευση του προσωπικού.  Κατά τη διάρκεια 

αυτής της Κοινής Εκπαίδευσης Προσωπικού, οι εταίροι 

συζήτησαν τις δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους, το 

εκπαιδευτικό υλικό και τη διαδικτυακή πλατφόρμα. 

Ειδικότερα, η εκπαίδευση περιελάμβανε τα ακόλουθα: 

• Όλο το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάστηκε σε 

εκπροσώπους των Ρομά και σε εκπαιδευτές και 

εκπαιδευτές ενηλίκων.  

• Πραγματοποιήθηκε "Εκπαίδευση των εκπαιδευτών" 

σχετικά με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την 

ενίσχυση του γραμματισμού των ενηλίκων Ρομά και την 

εμπειρία μάθησης από ομοτίμους που αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο των δύο πρώτων αποτελεσμάτων του έργου. 

• τη δοκιμή και οριστικοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού 

και της εμπειρίας μάθησης από ομοτίμους για την 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενήλικων Ρομά με 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο των δύο πρώτων αποτελεσμάτων του έργου. 

• την επιμόρφωση των εκπαιδευτών/καθηγητών Ρομά 

ενηλίκων που πρόκειται να επιστρέψουν και να 

παρέχουν καθοδήγηση/κατάρτιση σε ενήλικες 

εκπαιδευόμενους Ρομά με χαμηλότερο επίπεδο 

μόρφωσης. 

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών" ήταν 

επαγγελματίες από τους οργανισμούς των εταίρων του έργου 

που θα συμμετέχουν στην παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού 

στους άμεσους δικαιούχους. 

 

Τεύχος 3 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 
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ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΡΟΜΑ / ΠΙΛΟΤΙΚΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ROMA+ 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης κατάρτισης του κοινού 

προσωπικού, 10  συμμετέχοντες Ρομά επιλέχθηκαν για να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους από 

τους εκπαιδευμένους εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο 

σεμινάριο κατάρτισης του κοινού προσωπικού.  

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  

Η κοινοπραξία ROMA PLUS κατόρθωσε να διεξάγει εκτεταμένη 

έρευνα, η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη της πλατφόρμας 

ηλεκτρονικής μάθησης ROMA PLUS και περιλαμβάνει το 

ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που εργάζονται με ενήλικες 

Ρομά. 

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ROMA PLUS είναι 

διαθέσιμη στη διεύθυνση https://elearning.romaplus.eu/, στα 

Αγγλικά, Ελληνικά, Μακεδονιτικά και Βουλγαρικά και αποτελείται 

από 4 ενότητες: 

 

 

• Ενότητα 1: Κατανόηση του πολιτισμού των Ρομά  

• Ενότητα 2: Εκτέλεση ενός τεστ για το επίπεδο των 

αριθμητικών και γραπτών δεξιοτήτων και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων 

• Ενότητα 3: Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων για 

εκπαιδευτές/-τριες 

• Ενότητα 4: Καλές πρακτικές ενδυνάμωσης και 

ενίσχυσης του χαμηλού αλφαβητισμού (αριθμητικές και 

γλωσσικές δεξιότητες) για τον πληθυσμό των Ρομά 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ROMA PLUS! 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας Roma.plus.eu και ακολουθήστε μας στο Facebook facebook.com/RomaPus και στο Linkedin 

linkedin.com/RomaPlus.
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ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ  

Οι εταίροι του ROMA PLUS ετοιμάζονται για τις ενημερωτικές εκδηλώσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και 

ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού, καθώς και για την οριστικοποίηση όλων των αποτελεσμάτων και 

παραδοτέων του έργου. 
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