POROČILO O IZVEDBI STROKOVNEGA DOGODKA
Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO)
NOVE PRILOŽNOSTI–TEMELJNE ZMOŽNOSTI ROMOV
KRŠKO, junij 2015
Strokovni dogodek PU Krško 2015 je potekal, v četrtek, 18. 6. 2015, od 10.00 do 13.00, v prostorih Kulturnega
doma Krško.
Program je zajemal izvedbo dveh aktivnosti, ki so pozornost usmerjale na ciljno skupino Romov.
Za strokovno javnost smo organizirali dogodek z naslovom Nove priložnosti–temeljne zmožnosti Romov.
Strokovnega dogodka so se udeležili predstavniki organizacij, ki v Občini Krško izvajajo dejavnosti za ciljno
skupino Romov.
Po uvodnem pozdravu Nataše Kršak, direktorice LU Krško in mag. Zvonke Pangerc Pahernik iz Andragoškega
centra Slovenije so v prvem delu sodelujoče organizacije predstavile aktivnosti, ki jih za romsko populacijo
izvajajo v okviru svojih dejavnosti.
V drugem delu strokovnega dogodka smo prisluhnili predstavitvi dobrih praks Razvojno izobraževalnega
centra Novo mesto, ki ima na področju razvoja temeljnih zmožnosti Romov dolgoletne izkušnje. Ana Granda
Jakše in Tea Sulič, obe RIC Novo mesto, sta nam predstavila projekte, ki so jih na RIC Novo mesto izvajali za
ciljno skupino Romov.
V nadaljevanju strokovnega dogodka smo ob živahni razpravi govorili o razvitosti temeljnih kompetenc pri Romih
in o nadaljnjem sodelovanju pri razvoju temeljnih kompetenc Romov. Oblikovana so bila tudi priporočila za
nadaljnji razvoj temeljnih zmožnosti Romov.

V popoldanskem delu strokovnega dogodka, od 14.00 do 15.30, smo v romskem naselju Kerinov Grm izvedli
delavnico za ciljno skupino Romov. Delavnico o razvoju kompetence učenje učenja je vodila Vladka Blas.
Delavnice se je udeležilo osem pripadnikov romske skupnosti.

PRIPOROČILA ZA RAZVOJ TEMELJNIH ZMOŽNOSTI ROMOV:
nadaljevati z aktivnostmi za spodbujanje in razvoj temeljnih zmožnosti Romov;
razvoj novih izobraževalnih programov za razvoj temeljnih zmožnosti Romov;
ohraniti in nadgraditi partnersko sodelovanje med organizacijami, ki izvajajo dejavnosti
za romsko populacijo;
priprava in prijava skupnih projektov;
zagotovitev sofinanciranja razvoja novih programov za razvoj temeljnih zmožnosti
Romov in za njihovo izvajanje.

Direktorica LU Krško: Nataša Kršak

