
 
 

 

Овој проект е финансиран со поддршка од Европската 

Комисија. Овој документ ги одразува само гледиштата на 

авторот и Комисијата не може да биде одговорна за каква 

било употреба на информациите содржани во него. [Број на 

проект: 2020-1-MK01-KA204-077862] 

ROMA PLUS стигна до својата дестинација! 
Мултипликативни настани и активности за подигање на свеста 

Проектот РОМА ПЛУС - Зголемување на писменоста и 

математичките вештини за Ромите, кофинансиран од 

програмата „ERASMUS+ KA2 - Стратешки партнерства во 

областа на образованието на возрасните“ на Европската 

Унија завршува на 31 октомври 2022 година по 24 месеци. 

(1/11/2020 – 31/10/2022) на плодна соработка помеѓу 

партнерите на ROMA PLUS. 

РОМА ПЛУС  МУЛТИПЛИКАТИВНИ Н АСТАНИ   

Во текот на последните неколку месеци, конзорциумот 

РОМА ПЛУС работеше на серија мултипликативни настани и 

активности за подигање на свеста за да ги промовира 

резултатите од проектот и да допре до релевантните 

чинители на регионално и национално ниво. 

Конкретно, 4 мултипликативни настани, вклучувајќи го и 

последниот настан на проектот, се одржаа во Северна 

Македонија, Бугарија, Грција и Германија. Завршниот 

настан, организиран од координаторот на проектот, Ромски 

Ресурсен Центар, се одржа во Скопје, Северна Македонија 

на 21 октомври 2022 година со претставници од различни 

локални и национални институции, локални и национални 

невладини организации, едукатори, професионалци, 

наставници итн. учесниците беа запознаени со целите на 

проектот, неговите целни групи и корисници, неговите 

активности и партнерите на проектот. За време на настанот, 

RRC ги презентираше резултатите и резултатите од проектот, 

вклучувајќи ги и активностите за учење од колеги и целиот 

едукативен материјал што беше развиен во рамките на 

проектот. 

Учесниците исто така имаа можност да ја посетат веб-

страницата на проектот, платформата MOOC и да научат 

повеќе за алатките за е-учење и целиот дигитален материјал 

за формално и неформално образование прилагоден на 

потребите на возрасните Роми и нивните едукатори. 

ЗАКЛУЧОЦИ  

The Во текот на последните месеци, конзорциумот РОМА 

ПЛУС работеше на серија мултипликативни настани и 

активности за подигање на свеста за да ги промовирате 

прогласите за проекти и да ги допрете релевантните 

чинители на регионално и на национално ниво. 

Конкретно, 4 мултипликативни настани, го вклучува и 

последниот настан на проектот, се одржаа во Северна 

Македонија, Бугарија, Грција и Германија. Завршниот 

настан, организиран од координаторот на проектот, Ромски 

Ресурсен Центар, се одржа во Скопје, Македонија на 21 
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октомври 2022 година со претставници од различни 

локални и национални северни институции, локални и 

национални невладини организации, едукатори, простории, 

училишта итн. членовите се запознаени со целите на 

проектот, неговите цели групи и корисници, неговите 

активности и партнерите на проектот. За време на настанот, 

RRC знаеше и сакаше од проектот, ги вклучува и 

активностите за целокупниот дел и едукативниот материјал 

што беше направен во рамките на проектот. 

Учесниците исто така имаат можност да ја посетат веб-

страницата на проектот, платформата MOOC и да научат 

повеќе за е-учење и сите дигитални материјали за 

формално и неформално образование прилагодени на 

потребите на корисниците на Роми и нивните едукатори. 

 

РОМА Плус ќе продолжи! 

Проектот РОМА ПЛУС можеби завршува, но напорите за негова одржливост мора да продолжат за да се исполнат неговите 

цели, не само на регионално и национално ниво, туку и на европско ниво. 

Roma.plus.eu веб сајтот сè уште ќе бидат достапни и нашите социјални сметки (Facebook facebook.com/RomaPus како и на 

Linkedin linkedin.com/RomaPlus) ќе остане ажуриран поставувајќи релевантни вести, написи и настани дури и по 

завршувањето на проектот. 
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