A felnőttek írás , olva-

sás kompetenciái

A Roma lakosság tagjainak nyilatkozatai

Ahogy növekszik a piac, úgy nő az
igény a képze és versenyképes
munkaerő iránt. Az írástudatlanság
nemcsak láthatatlanná teszi az embereket a munkaerőpiacon, de
még meg is nehezí+ a mindennapi
helyzetüket. Ezen túlmenően, a
Roma népesség állandó hátrányos
helyzetben van, amelynek messzemenő következményei vannak.
Az Erasmus+ program keretén
belül, 6 Caritas szervezet küzd az
írástudatlanság ellen a Roma népesség körében.
Annak érdekében hogy hiteles
eredményeket kapjunk, a projekt
elején megkérdeztük a Roma
lakosság tagjait és a felnő oktatás szakértőit. Ezen eredméyeket tartalmazni fogja a projekten
belül létrehozo Kézikönyv a Roma oktatásról.

“Szeretném tudni egyedül kitölteni a
formanyomtatványokat.”
“Szerelő szeretnék lenni.”

Hallom - elfelejtem. Látom - emlékszem. Csinálom - megértem . - Confucius

A Roma felnőttek alapképzése

“Szeretnék iskolába járni, de nem
engedhetem meg magamnak.”

A Roma lakosság jellemzői
Basic education for Roma adults
www.project-bera.eu

180 megkérdezett Roma
60 megkérdezett szakértő a
felnőtoktatás területén
2 Kézikönyv amely a felnőtt
Romák oktatásával foglakozik
• Olvasás és írás
• Matematikai készségek
• Digitális készségek

Podrška iz programa Erasmus+ iz Evropske Unije

A
Romák
ma
Európa
legnagyobb etnikai kissebsége.
A “Roma” kifejezés egy általános megnevezés a különböző
etnikai csoportokra, akik több
mint ezer éve kivándoroltak az
indiai szubkonitentsről Európába. Ez a kifejezés magába
foglalja a szin&i és káléi
népcsoport tagjait is.
Az Amnes& Internacional szerint Európában 10-12 millió Roma van, amelynek fele nem él
az EU tagállamaiban.

A Roma felnő ek alapképzési
projekt célja, hogy olyan
modelleket és útmutatókat
fejlesszen ki az alapvető Roma
oktatás
számára,
amelyek
összhangban vannak sajátos
életkörülményeikkel (családok
zárt
csoportja,
lakóhely
megváltoztatása). Az is cél, hogy
felhívja a ﬁgyelmet az oktatás
fontosságára
a
Roma
közösségen belül.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information
contained therein."

A
kézikönyvek
egyhelyen,
konkrét
megoldásokat
és
példákat fognak nyújtani a fel-

nő Romák oktatásán dolgozók
számára.
Ezen
felül
a
kézikönyvben
megtalálhatók
lesznek a Roma felnő oktatásra
vonatkozó információk, valamint
a Roma lakossággal való munka
sajátoságai is ( a Roma
személyek mo+válása, az andragógiai normák alkalmazásának
fontossága,

Roma közve,tők, valamint a
felnő oktatás egyéb fontos
szempontjai). Jelentőséggel
bír,
hogy
a
kézikönyv
ingyenesen hozzáférhető lesz
a tanárok és a civil
szervezetek számára, valamint
az Interneten is elérhető lesz
online.

A projekt végső célja két kézikönyv kidolgozása:
Kézikönyv a Roma felnő ek alapképzésére
Kézikönyv a családi körben történő alapképzésre
További információk a következő számban

