
Csatlakozzon Zoom webináriumunkhoz, és ismerjen meg eredményes civil kezdeményezéseket a Kárpátok térségének szlovákiai területéről.
A rendezvény szlovákul zajlik, lengyel, magyar, ukrán tolmácsolást biztosítunk. 
Kérjük, a regisztrációs link kitöltésével jelezze részvételi szándékát 2021. április 13-ig. Link: https://forms.gle/9zV2eEZ5BpvAmAGi7
A rendezvényt megelőzően küldjük a technikai információkat.

Programunk egy négyalakalmas Webinárium-sorozat keretében valósul meg.
Következő webináriumunk: 2021. április 23. 13:00 – lengyelországi jó gyakorlatok bemutatkozása

KÁRPÁTOK 
TÉRSÉGÉNEK
CIVIL PLATFORMJA

CIVIL INNOVÁCIÓ
 Elena Lackova (1921-2003), a Roma író és aktivista emlékére

2021. április 14., 17:00 - 19:30  

A programot a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatja. 

Előadók:
17:00 Köszöntő – Dávid Korčkovský, ETP Szlovákia, házigazda

Eleonóra Liptáková – Általános iskolai tanár, gyógypedagógus, a Gyermekkort a
gyermekeknek civil szervezet igazgatója. Matematikából és fizikából diplomázott a
kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetemen, a pozsonyi Comenius Egyetemen pedig
gyógypedagógia szakon végzett. A Dobšinái Általános Iskolában dolgozik mint
tanár és gyógypedagógus, valamint a kassai Gyógypedagógiai Tanácsadás
Központ gyógypedagógusa. Szakterülete a generációs szegénységben élő roma
gyermekek, kiskorúak, serdülőkorú anyák és általános iskolások, fiatal roma
családokkal dolgozik, és a marginalizált roma közösségekkel kapcsolatos korai
beavatkozás támogatója. A Gyermekkort a gyermekeknek civil szervezet és a
dobsinai Kicsi Ház Centrum társalapítója.

Alexander Mušinka - kulturális antorpológus és roma szakértő.
Etnológia és történelem szakon tanult a prágai Charles Egyetemen,
doktori fokozatát is itt szerezte. Jelenleg az Eperjesi Egyetem Roma
Tanulmányok Intézetében dolgozik. Régóta foglalkozik mind
szlovákiai romák, mind az ukrajnai ruszin kisebbségek helyzetével,
elsősorban történelmi és kulturális antropológiai szempontból.  Több
publikáció, gyűjtemény és tudományos munka szerzője,
társszerzője.  A legismertebbek: A szlovákiai Roma közösségek
atlasza 2013; Elena Lacková - a Romano nevo l'il című újság élete.
Kutatómunkája részeként 5 évig élt az Eperjes melletti Svinia Roma
telepen. 

17:05
Elena Lacková (1921-2003) emlékév –
Alexander Mušinka, Eperjesi
Egyetem, Roma Tanulmányok 

17:20
A mesétől a Kicsi Házig - korai
beavatkozások központja  - Eleonóra
Liptáková, Gyermekkort a
gyermekeknek (Detstvo deťom, o.z.)

Katarína Krejčíková vezető program menedzser és elemző az
eduRoma - Roma Képzési Projekt civil szervezetnél. Amely egy
2012-ben alakult szervezet, a roma gyerekek alapfokú oktatásával,
az oktatási diszkriminációs gyakorlatok feltárásával, a roma
gyerekek minőségi oktatáshoz való hozzáférésnek támogatásával
foglalkoznak. 
Katarína Krejčíková 2016 óta dolgozik a szervezetnél, és a
marginalizált közösségekből származó roma diákok COVID-19 alatti
távoktatásáról szóló jelentés társszerzője. 

Júlia Choleva a pozsonyi Comenius Egyetem Szlovák idegen nyelvi központjának
kutatási asszisztense és a Szlovák Tudományos Akadémia L'. Stur-i
Nyelvtudományi Intézetének Társadalmi Nyelvészeti Tanszékének kutatója. 
Nyelvi ideológiák és nyelvpolitikák, továbbá a nyelv igazságosságának és a nyelv
érthetőségének kutatásával foglalkozik. 
Az Európa Tanács Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartájának Szakértői
Bizottságában dolgozik, és tagja a Nemzeti Nyelvi Intézmények Európai
Szövetségének Végrehajtó Bizottságának.

18:00
Marginalizált roma közösségekből
származó diákok oktatása a COVID-
19 alatt - Katarína Krejčíková -
eduRoma - Roma Képzési Projekt 

18:40
Alíz és Totó egy napja az iskolában
avagy az oktatás elérhetősége egy
többnyelvű társadalomban - Júlia
Choleva - Pozsonyi Comenius
Egyetem, Szlovák Tudományos
Akadémia Ľ. Štúr-i Nyelvtudományi
Intézet 

19:30 Zárás


