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To έργο RomABC-the next dimension! που χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος Erasmus+ ολοκληρώνεται με επιτυχία. H υλοποίηση του έργου στη χώρα μας
πραγματοποιείται από την Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής (B.I.O.) σε συνεργασία με την
Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά, Ελλάν Πασσέ. Το έργο υλοποιείται
παράλληλα σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Ρουμανία.
Επικεφαλής του έργου είναι η οργάνωση JugendStil E.V. από την Γερμανία. Επίσης
συμμετέχουν: η οργάνωση Kontakte für Europa e.V. από την Γερμανία, η οργάνωση HEEDA
από την Ουγγαρία και τέλος η οργάνωση Vox Civica και η Σχολική Επιθεώρηση της
περιοχής Buzău (SIBC) από την Ρουμανία.
Το RomABC-the next dimension! αποτελεί συνέχεια προηγούμενου προγράμματος με τίτλο
“RomABC goes Europe” και στοχεύει στην καταπολέμηση του λειτουργικού
αναλφαβητισμού του πληθυσμού των ενήλικων Ρομά στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα
συνέβαλε στην ανάπτυξη καινοτόμων μέσων για την καταπολέμηση του αλφαβητισμού
των Ρομά. Η προσέγγιση του έργου είναι πρωτοποριακή, καθώς προβλέπει την
αξιολόγηση και τον έλεγχο από φορείς αντιπροσώπευσης των Ρομά στις συμμετέχουσες
χώρες, τόσο στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου όσο και στις
εκπαιδεύσεις και τα αποτελέσματα.
Στους πρόσθετους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται η ενεργή συμμετοχή Ρομά
εκπαιδευτών, αξιολογητών, διαμεσολαβητών σε όλη την διάρκεια του έργου αλλά και η
προώθηση της ισότητας φύλων και της ισάξιας αντιμετώπισης των γυναικών στις
κοινότητες Ρομά.
Το RomABC-the next dimension! ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 με διάρκεια δύο (2)
έτη. Το έργο σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή ενός επιστημονικού φορέα και ενός φορέα
αντιπροσώπευσης Ρομά από κάθε χώρα, ενώ στο πλαίσιό του αναπτύχθηκαν θεματικές που
αφορούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων ανάγνωσης, γραφής, δεξιοτήτων στην
καθημερινή ζωή και βασικών γνώσεων στα μαθηματικά και στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Σκοπός της υλοποίησης είναι να εφαρμοστεί στις συμμετέχουσες χώρες από
δομές της Δια Βίου Μάθησης.

Στο πλαίσιο του RomABC-the next dimension! αναπτύχθηκαν τρία (3) παραδοτέα:
α) Πρόγραμμα Σπουδών δημιουργημένο ειδικά για λειτουργικά αναλφάβητους Ρομά
ενήλικες και ανταποκρινόμενο στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους, που
συνδυάζει όλα τα γνωστικά αντικείμενα με την καθημερινή ζωή των Ρομά.
β) Εγχειρίδιο εκπαιδευτών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και πρότυπες ασκήσεις
κατάλληλες για λειτουργικά αναλφάβητους Ρομά ενήλικες.
γ) Λεξικό με βασικές έννοιες που περιλαμβάνουν τα πεδία ενδιαφέροντος των Ρομά, στα
ελληνικά και στα Ελληνο-Ρομανί.
Στην διάρκεια του έργου υλοποιήθηκε μια συνάντηση εργασίας τον Ιούνιο του 2018 στην
Αθήνα με τη συμμετοχή εκπροσώπων κυβερνητικών φορέων, πανεπιστημίων, οργανώσεων
της κοινωνίας πολιτών και εκπαιδευτικών οργανισμών όπου συζητήθηκε η πορεία
υλοποίησης του έργου και τέθηκαν ζωτικά ζητήματα για την κοινότητα των Ρομά και την
ανάγκη βελτίωσης του βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου της καθώς και η ανάγκη
συγκρότησης ενός εθνικού δικτύου συνεργασίας για την καταπολέμηση του
αναλφαβητισμού.

Παράλληλα η υλοποίηση του έργου περιελάμβανε και την πιλοτική εκπαίδευση δεκαέξι
(16) εκπαιδευτών ενηλίκων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η πιλοτική εκπαίδευση
πραγματοποιήθηκε στην Ουγγαρία τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2018 αναπτύσσοντας
μεθόδους, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, προσομοιώσεις και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού
του έργου με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία για πρακτική εφαρμογή στις αίθουσες
διδασκαλίας. Με άξονα τους πρόσθετους στόχους του έργου περί συμμετοχής των Ρομά και
προώθησης της ισότητας φύλων, από τους 16 εκπαιδευτές ενηλίκων που εκπαιδεύτηκαν οι
6 ήταν άνδρες και γυναίκες Ρομά.

Επιπροσθέτως έντεκα (11) Ρομά διαμεσολαβητές και μη Ρομά εκπαιδευτές, επτά άντρες
και τέσσερις γυναίκες εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2018 ως
πολλαπλασιαστές του έργου με σκοπό να ενημερωθούν και να βοηθήσουν στην προσέγγιση
με τις κοινότητες Ρομά. Η εκπαίδευση των πολλαπλασιαστών διήρκησε 24 διδακτικές ώρες.
Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 30 άτομα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε υλοποιήθηκε πιλοτικά στην Ελλάδα σε 20 ενηλίκους
λειτουργικά αναλφάβητους Ρομά, εξετάζοντας στην πράξη τα παραδοτέα του έργου με
στόχο την βελτίωση των γνώσεων των καταρτιζόμενων και τη βελτιστοποίηση του
προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε. Οι
εκπαιδευτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με την αγαστή συνεργασία της Διεθνούς
Οργάνωσης Βιοπολιτικής, του Δήμου Χαλανδρίου, των Ρομά Διαμεσολαβητών του
Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά Δήμου Χαλανδρίου και της Ελλάν Πασσέ.
Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο 8ο Γυμνάσιο-Λύκειο Χαλανδρίου,
την περίοδο Μαρτίου-Μαϊου 2019.

Το πρόγραμμα ολοκλήρωσαν 16 Ρομά καταρτιζόμενοι εκ των οποίων 10 άνδρες και 6
γυναίκες. Η εκπαίδευση διήρκεσε 96 ώρες και περιελάμβανε τις θεματικές ανάγνωσης και
γραφής της Ελληνικής γλώσσας, της μάθησης σε άλλο τόπο (learning at another place),
καθώς και βασικές γνώσεις μαθηματικών και τεχνολογιών πληροφορικής σε άμεση σχέση
με την καθημερινή ζωή και τις συνήθειες των Ρομά. Συνολικά υπολογίζεται ότι στην
εκπαίδευση έλαβαν μέρος περισσότεροι από 50 Ρομά στις συμμετέχουσες χώρες.

Στην λήξη του έργου, διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Πανευρωπαϊκοό Συνέδριο
“RomABC Sustainability & Validation” τον Ιούνιο του 2019 στην Αθήνα με τη
συμμετοχή άνω των 100 ατόμων, εκπροσώπων κυβερνητικών φορέων, εκπαιδευτικών
οργανισμών, οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών αλλά και φοιτητών και ερευνητών. Στη
διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα συνολικά αποτελέσματα και η αξιολόγηση του
έργου και συζητήθηκαν ενέργειες για την βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των Ρομά,
καθώς και η δημιουργία νέων προγραμμάτων κατάρτισης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο:

https://biopolitics.gr/biowp/romabc-next-dimension/

