
 
 

 

FORMALNO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ROMOV:  
RAZLIČNI MODELI IN IZKUŠNJE 

 
Mednarodna konferenca v okviru ESS projekta  

“Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti” 
 

Center Evropa (Dalmatinova 4, Ljubljana), 21. oktober 2011 
 

PROGRAM KONFERENCE 
 

8.30 – 9.00 Registracija in prihod udeležencev 
 

9.00 – 9.30 Otvoritev in pozdravni nagovori 
 

 dr. Sonja NOVAK LUKANOVIČ, direktorica Inštituta za narodnostna 
vprašanja 

 dr. Igor LUKŠIČ, minister za šolstvo in šport 
 

9.30 – 10.30 
 

Formalno in neformalno izobraževanje Romov: dosedanje izkušnje v okviru 
projekta “Dvig socialnega in kulturnega kapitala, kjer živijo predstavniki romske 
skupnosti” 
 
Moderatorka: dr. Vera KLOPČIČ (Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana) 
 
Prispevki:  

 dr. Miran KOMAC (Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana): 
Cilji projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v naseljih, kjer živijo 
predstavniki romske skupnosti  

 dr. Janez PIRC (Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana) 
Izbrane demografske in prostorske dinamike romskega prebivalstva v 
Sloveniji 

 dr. Romana BEŠTER in dr. Mojca MEDVEŠEK (Inštitut za narodnostna 
vprašanja, Ljubljana) 
Romski izobraževalni inkubatorji - pomoč romskim učencem pri 
participaciji v izobraževalnem sistemu 
 

Diskusija 
 

10.30 - 10.45 Odmor za kavo  



 
 

 

10.45 – 12.00  Formalno in neformalno izobraževanje Romov: različni modeli in izkušnje v 
državah Evropske unije in Kanadi 
 
Moderatorka: dr. Vera KLOPČIČ (Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana) 
 
Prispevki: 

 Dr. Marco BRAZZODURO (“La Sapienza” State University, Rim) 
Izobraževanje Romov – luči in sence  

 Dr. István HORVÁTH (Research Institute on Romanian National 
Minorities, Romunija) 
Dve desetletji izobraževalnih politik za Rome – lekcije in dileme iz 
Romunije  

 Hedina TAHIROVIĆ SIJERČIĆ (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Bosna in 
Hercegovina) 
Migracije – implikacije za izobraževalni sistem (primeri Romov v Bosni, Nemčiji 
in Kanadi)  

 Dr. Zoran SLAVNIĆ (Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society 
– REMESO, Linkoping University, Švedska) 
Romi v izobraževalnem sistemu: od anticiganizma do pravic romske skupnosti 
na Švedskem  

 
Diskusija  

12.00 – 13.00 Kosilo  
 

13.00 – 14.30 Formalno in neformalno izobraževanje Romov: različni modeli in izkušnje v 
državah Zahodnega Balkana 
 
Moderatorka: dr. Vera KLOPČIČ (Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana) 
 
Prispevki: 

 Dr. Dragutin BABIĆ (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvaška) 
Izobraževanje Romov na Hrvaškem – statistični in empirični vidiki 

 Dr. Dragoljub B. ĐORĐEVIĆ (Univerzitet u Nišu, Srbija) 
Politika in praksa vključevanja Romov v izobraževalni sistem Republike Srbije  

 Ljatif DEMIR (Univerzitet Sv. Kiril i Metodij- Filološki fakultet "Blaže Koneski" 
Skopje, Makedonija) 
Romske kulturne obšolske aktivnosti kot instrument za boljše in lažje 
vključevanje romskih otrok in mladine v formalni izobraževalni proces  

 
Diskusija in zaključek konference 

 


