
 

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 έφτασε στον προορισμό του 
Εκδηλώσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης

Το έργο ROMA PLUS - Boosting Literacy and Numeracy Skills for 

Roma people, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

"ERASMUS+ KA2 - Strategic partnerships in the field of adult 

education" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνεται στις 31 

Οκτωβρίου 2022 μετά από 24 μήνες (1/11/2020 - 

31/10/2022) γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του 

έργου. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  Γ ΙΑ  ΤΟ  ROMA PLUS   

Τους τελευταίους μήνες, η κοινοπραξία ROMA PLUS εργάστηκε 

σε μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης για την προώθηση των αποτελεσμάτων του 

έργου και την προσέγγιση των σχετικών ενδιαφερομένων σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, τέσσερις ενημερωτικές εκδηλώσεις, 

συμπεριλαμβανομένης και της τελικής εκδήλωσης του έργου, 

πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, την 

Ελλάδα και τη Γερμανία. Η τελική εκδήλωση, που διοργανώθηκε 

από τον συντονιστή του έργου, το ROMA Resource Center, 

πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία στις 21 

Οκτωβρίου 2022 με εκπροσώπους από διάφορα τοπικά και 

εθνικά ιδρύματα, τοπικές και εθνικές ΜΚΟ, εκπαιδευτικούς, 

επαγγελματίες, δασκάλους κ.λπ.  Οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν για τους στόχους του έργου, τις ομάδες-στόχους 

& τους δικαιούχους, τις δραστηριότητες και τους εταίρους του 

έργου.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το RRC παρουσίασε τα 

αποτελέσματα του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων μάθησης από ομοτίμους και όλου του 

εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου. 

Τεύχος 4 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 
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Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τον 

ιστότοπο του έργου, την πλατφόρμα MOOC και να μάθουν 

περισσότερα για τα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης και όλο το 

ψηφιακό υλικό για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενηλίκων Ρομά και των 

εκπαιδευτών τους. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Τα δίκτυα των εταίρων του ROMA PLUS σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία για 

να προσεγγίσουν μια ευρεία ομάδα ατόμων και οργανισμών σε 

όλη την Ευρώπη. Τα κοινά-στόχοι του ROMA PLUS ανήκουν σε 

διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

ROMA με χαμηλές δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και 

αριθμητισμού, των εκπαιδευτών ενηλίκων και των παρόχων 

εκπαίδευσης, των ΜΚΟ, των τοπικών αρχών και του ευρύτερου 

κοινού. Παρόλο που οι ενήλικες ROMA με χαμηλές δεξιότητες 

είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα-στόχος, που δεν είναι εύκολο να 

προσεγγιστεί, η κοινοπραξία κατάφερε να το κάνει σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. 

Ο αριθμός των ατόμων που προσεγγίστηκαν συνολικά μέσω των 

ερευνητικών και πιλοτικών δραστηριοτήτων, των ενημερωτικών 

εκδηλώσεων, της τελικής εκδήλωσης και των δραστηριοτήτων 

διάδοσης του έργου αποδεικνύει ότι όλοι οι εταίροι του έργου 

εργάστηκαν και συνέβαλαν καθοριστικά στα εξής:  

• την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου, 

• την προσέγγιση των  ενδιαφερόμενων φορεών για  τη 

βιωσιμότητα κα προώθηση του περιεχομένου του έργου 

• την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του 

έργου, ακόμη και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

έργου ROMA PLUS. 

 

 

Το ROMA Plus θα συνεχίσει! 

Το έργο ROMA PLUS μπορεί να ολοκληρώνεται, αλλά οι προσπάθειες για τη βιωσιμότητά του πρέπει να συνεχιστούν προκειμένου να 

εκπληρωθούν οι στόχοι του, όχι μόνο σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο ιστότοπος Roma.plus.eu θα εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμος και τα κοινωνικά δίκτυα του έργου στο Facebook 

facebook.com/RomaPus και στο Linkedin linkedin.com/RomaPlus) θα παραμείνουν ενεργά και θα ανανεώνονται συχνά με την 

ανάρτηση σχετικών ειδήσεων, άρθρων και εκδηλώσεων ακόμη και μετά το τέλος του έργου.

Η κοινοπραξία 
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