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ROMA Plus оди напред со полна брзина! 
5ти ден-Заеднички тренинг на Тимот во Скопје, Северна Македонија 

Конзорциумот на проектот РОМА Плус се состана во Скопје, 

Северна Македонија на 11-15 јули 2022 година на 5-

дневната обука за Заедничкиот Тим. За време на оваа 

обука за Заедничкиот Тим, партнерите разговараа за 

активностите за учење од врсници, едукативниот материјал 

и онлајн платформата. 

Конкретно, ЈТС ги вклучуваше следните активности: 

• ОЕР и материјалот за учење од врсници беа претставени 

на сегашните претставници на Ромите и давателите на 

обука за возрасни, преку дизајнирање и испорака на обуки 

за возрасни наставници и обучувачи 

• Беше спроведена сесија „Обучи ги обучувачите“ за ОЕР 

за писменост на возрасни Роми и искуството за учење од 

врсници развиено во рамките на ИО1 и ИО2. 

 

НАСОКИ ДО ВОЗРАСНИ РОМИ / РОМА+ 

ПИЛОТИРАЊЕ  

По завршувањето на настанот за обука на заеднички штаб, 

во рамките на проектот РОМА Плус, најмалку 10 учесници 

Роми беа избрани за учење од врсници и вклучени во 

активности за учење меѓу врсници од страна на обучените 

обучувачи кои учествуваа на настанот за обука на 

Заеднички Тим.  

ПЛАТФОРМА ЗА Е -УЧЕЊЕ  

Конзорциумот на проектот ROMA PLUS успеа да спроведе 

обемно подготвително биро и теренско истражување што 

резултираше со развој на платформата за е-учење ROMA 

PLUS која вклучува онлајн материјал за обука наменет за 

едукатори и професионалци кои работат со возрасни Роми. 

• Тестирањето и финализирањето на ОЕР и искуството за 

учење на врсници за усовршување на нискописмените 

возрасни Роми развиени во рамките на ИО1 и ИО2. 

• Усовршување на обучувачите/наставниците на возрасни 

Роми кои ќе се вратат и ќе обезбедат менторство/обука од 

врсници за возрасни ромски ученици со ниска писменост. 

Учесниците на овој настан „Обучи ги обучувачите“ беа 

професионалци од партнерските организации кои требаше 

да се вклучат во испораката на едукативните материјали до 

директните корисници. 

Платформата за е-учење на ROMA PLUS е достапна на 

https://elearning.romaplus.eu/, достапна на англиски, грчки, 

македонски и бугарски. 
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Се состои од 4 модули, каде што секој модул се состои од 4-

6 единици, а вкупното времетраење на курсот е 20 часа 

што одговара на севкупните цели на учење на едукаторите 

и професионалците кои работат со возрасни Роми: 

• Модул 1: Разбирање на ромската култура 

• Модул 2: Изведување солиден тест за ниво на писменост 

и нумерички вештини и анализа на резултатите 

• Модул 3: Техники за обука на возрасни за обучувачи 

• Модул 4: Добри практики на зајакнување и зголемување 

на ниската писменост (нумерички и јазични вештини), за 

ромската популација 

 

 

ПРИДРУЖЕТЕ НИ СЕ И ПРОШИРЕТЕ ГО!  

Посетете го вебсајтот Roma.plus.eu и следете не на Facebook facebook.com/RomaPus и на Linkedin 

linkedin.com/RomaPlus.

 

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ  

Партнерите на ROMA PLUS се подготвуваат за мултипликативните настани и последната конференција на проектот и 

финализирањето на сите резултати и резултати од проектот.. 
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