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ROMAINEU ПРОЕКТА ПРИКЛЮЧВА...
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА ROMAINEU В СТРАНИТЕ ПАРТНЪОРИ
Пилотният курс се проведе в Испания, Румъния, България и Унгария. Той бе много добре приет от всички
участници и всички от тях бяха наистина мотивирани да вземат участие в него. Те наистина оценявам хода,
тъй като усетиха разликата, свързана с необходимо тяхно развитие на социални умения, и като цяло в
работата ромското население,. Те също така, подчертаха, че съдържанието е специализирано в тази посока
за работа в ромските общности, което е трудно да се намери като обучение в техните страни.
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В идеалния случай курса трябва да бъде на разположение за участие в продължение на два месеца, и
трябва да включва най‐малко четири “face to face”сесии. Силно се препоръчва избор на треньор с
необходимите знания относно съдържанието на курса, заедно с необходимите умения
за управление на курс в електронна среда за обучение. Ако не е възможно, предлагаме
включително двама треньори, който , който могат да се допълват при обучителния

ROMAINEU СПЕЧЕЛИ НАГРАДА ЗА НАЙ‐ДОБРА ПРАКТИКА!
Център “Амалипе” представи проекта ROMAinEU като добра практика за обучение на
възрастни организирана от Министерството на образование, отговарящ за Програмата
“Учене през целия живот”. ROMAinEU спечели награда за най‐добра практика в
България! in Bulgaria . Поздравления за всички!

Project nº: 2011-1-ES1-LEO05-36463
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ROMAINEU КУРСЪТ
ROMAinEU курсът ще остане на разположение на платформата за електронно
обучение www.romaineu.eu за всички посредници, учители и обучители,
работещи за интеграция на ромите, желаещи да увеличат своите компетенции.
Ако вие или вашата организация се интересуват от този курс, свържете се с
партньор във Вашата страна.

Ако вие или вашата
организация се интересуват от
този курс, свържете се с
партньор във Вашата страна.

ROMAINEU съдържание на курсът
Резюме на съдържанието на модулите, които формират хода ROMAinEU:
Ролята на модераторите в Испания, Унгария, Румъния и България
В този модул ще се запознаят с ролята на модераторите в ромската общност. Те действат като посредници
между потребители, насърчават комуникацията и доброто разбиране, стимулират социалното участие,
предоставят информация и съвети, за да се предотвратят конфликти и предлагат подкрепа за постигане на цели.
Ромската култура в Испания, Унгария, Румъния и България
Ще научите, че ромската култура е древна и има голямо влияние в страните, през които те са преминали. В
допълнение, вие ще разберете, че централната концепция на ромската култура е свързана с общността, в която
се считат всички роми за братя, живеят в големи семейства и имат високо уважение към по‐възрастните.
Мотивация
В тази част на курса ще се разберете за мотивацията, че хората, които работят от името на една обща кауза
трябва да имат. Тази мотивация трябва да бъде присъща за тях, мотивацията да идва от вътрешността на лицето
което работи и да има желанието да стане част от промяната.
Комуникация
В този модул обучаемите ще бъдат обучени в специфични комуникативни умения, които биха могли да ги
използват и върху хората с които ще работят. Също така, ще научите, че комуникацията е по същество
интерактивна и се осъществява в рамките на отношението.
Управление на конфликти
Ще разберете, че конфликтите са ситуации се появяват между двама или повече хора, които имат разногласия,
тъй като техните желания, позиции, интересите и нуждите са различни. Този модул има за цел да направи
преглед на това как да се управляват различни видове конфликти от социокултурна гледна точка, формулирани в
рамките на ромската общност.
Вземане на решения
Хората, които работят с ромските общности ще намерят в този модул полезни инструменти за това как да се
справят със ситуации на вземане на решения с цел подпомагане на различните цели на общностите.
Толерантност
Тук можете да се запознаете с различните подходи на толерантност и как тя се прилага, за да можете да имате
задълбочено виждане за уменията и практически насоки при преодоляване на стереотипите и предразсъдъците.
Добри практики на Ромска интеграция
Споделянето на добри практики е особено по мощно от институционалните знания, помагайки ви да спестите
време и да намалите рисковете, без да се налага да преоткриват тези възможности.
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ROMAINEU ПРОЕКТА ПРИКЛЮЧВА, НО И ПРОДЪЛЖАВА ...
След последната среща и заключителният семинар на тема "Да работим заедно
за интеграцията на ромското население: обмяна на опит в Европа", проведена в
Мадрид на 12‐ти и 13‐ти септември, партньори са готови да използват

ПОСЕТЕТЕ САЙТА

ROMAinEU разбира след края на проекта. Всички партньори имат свои

НИ !

собствени планове и начини да го използват. Всички те ще предлагат този курс

www.romaineu.eu

на техните учители, обучители, администрации или други заинтересовани лица,
с цел подобряване на техните компетенции, докато работят в ромските
общности.

Ако искате да знаете
повече за дейностите,

ROMAINEU ПАРТНИРАЩИ СТРАНИ

които ще бъдат
направени след

КООРДИНАТОР

ROMAinEU проектa и
Ins tuto de Formación Integral, Spain
www.ifi.com.es
Emilia Mar n Sánchez: e.mar n@ifi.com.es

нейните резултати, моля
свържете се с
партньорска организация
във вашата страна.

ПАРТНЪОРИ
Romi Serseni Asociación de Mujeres Gitanas Espa‐
ñolas, Spain
www.romiserseni.com
Amara Montoya: romieuropeo@yahoo.es
Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellscha
gGmbH, Germany
www.ebg.de
Hümeyra Baykan: h.baykan@ebg.de
Romani CRISS‐Centrul Romilor pentru Interven e So‐
ciala si Studii– Rumanía
www.romanicriss.org
Simona Barbu: oﬃce@romanicriss.org
Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе”– Bulgaria
www.amalipe.com
Deyan Kolev: deyan_kolev@yahoo.com
Dél‐Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási
Egyesület – Hungary
www.dartke.hu
Gábor Dániel Nagy: info@dartke.eu
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