
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA 

23. maj 2011 

Kulturni dom Črnomelj 

 

 

Partnerja v projektu: 

Pedagoški inštitut in Strokovno izobraţevalni center Ivana Bertonclja 

                                                                 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 

šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 

obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja; 

prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraţevanja in 

usposabljanja. 
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PROGRAM KONFERENCE: 

 

1. Romska poezija, ogled filma 

2. mag. Nada Ţagar, vodja projekta, uvodni nagovor 

3. mag. Irena Bohte, koordinatorica projekta, 

predstavitev projekta in doseženih rezultatov 

4. dr. Vera Klopčič, pogled mentorice na delo v projektu 

5. dr. Pavla Štrukelj, razgovor z mentorico v projektu 

6. dr. Tatjana Vonta, koordinatorica projekta pri partnerju, 

pogled na delo v projektu 

7. Zoran Bizjak, koordinator projekta pri partnerju in mentor, 

pogled mentorja na delo v projektu 

8. Varalo, anekdota 

9. Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov 

Slovenije, pogled predstavnika romske skupnosti na projekt 

10. Vlasta Šemrov, skrbnica pogodbe pri MŠŠ,   

pogled financerja na projekt 

11. Sonja Filipič, OŠ Janka Padeţnika Maribor,  

pogled vodstva šole na delo v projektu 

12. mag. Marta Novak, pogled mentorice na delo v projektu 

13. Dušica Balaţek, razgovor z udeleženko v projektu  

14. Pravljica v romskem jeziku, ogled filma 

15. Otvoritev razstave likovnih del romskih otrok Vrtca Studenci iz 

Maribora  

16. Pogostitev 
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