
 

 

This project has received funding from  

the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme under grant agreement No 822664.  

 

INFORMACIJA O PROJEKTU 

 

PRISELJENI OTROCI IN SKUPNOSTI V SPREMINJAJOČI SE EVROPI (MICREATE)/ 

MIGRANT CHILDREN AND COMMUNITIES IN A TRANSFORMING EUROPE 

(MICREATE) 

 

Raziskovalci evropskega MiCreate projekta preučujemo možnosti vključevanja otrok priseljencev v 

evropske družbe in vlogo ter pomen izobraževalnih institucij v procesih njihove integracije. Pri tem 

sledimo načelom otroko-središčenega pristopa, opolnomočenja otrok in spodbujanja socialnega vključevanja.  

MiCreate projekt, ki se je pričel Januarja 2019 in se bo zaključil decembra 2021, finančno omogoča Evropska 

komisija (Horizont 2020). V projekt, ki ga vodi Znanstveno-raziskovalno središče Koper iz Slovenije je 

vključenih 15 partnerskih univerz in nevladnih organizacij iz Evropske unije.   

Osrednji cilji MiCreate projekta so preučitev obstoječih integracijskih procesov in scenarijev, zbiranje dobrih 

praks, njihova nadgradnja in diseminacija tako na ravni šol, edukacijskega osebja in stroke, kot tudi uporaba 

ključnih ugotovitev za snovanje na otroka osrediščenih integracijskih politik. Vse omenjeno s ciljem 

spodbujanja socialne vključenosti otrok priseljencev in uspešnejšega upravljanja s kulturno raznolikostjo 

evropskih držav.  

V okviru MiCreate projekta se bodo izvajale raziskava na ravni osnovnih in srednjih šol, pa tudi v krajih 

tranzicije kot so namestitveni kampi, azilni domovi in zbirni centri. V raziskave (z uporabo metod opazovanja, 

intervjujev, anketiranja in participatorne intervencije) bosta vključeni dve starostni skupini otrok in sicer, 

otroci stari 10-13 let in 14-17 let. 

Naš namen je sprva obiskati večje število šol in izvedba intervjujev z vodstvom šol oziroma izobraževalnim 

osebjem. Na izbranem vzorcu 6 šol bo nato potekalo raziskovanje med otroki in sicer, izvedba anket, 

intervjujev in fokusnih skupin s ciljem razumeti kako otroci sami razumejo kulturno različnost, inkluzijo, 

medkulturno življenje, pa tudi izzive integracije, potrebe, želje in pričakovanja otrok priseljencev; pa tudi 

razumeti kako otroci sami percepirajo lastno dobro počutje, srečo, varnost in kako ocenjujejo iniciative, ki 

spodbujajo integracijo otrok priseljencev.  

Zanimajo nas videnja vseh otrok: na novo prišlih otrok priseljencev, otrok priseljencev, ki so v državi prihoda 

že daljše obdobje, kot tudi lokalnih otrok. V okviru projekta bomo vzpostavili »Svetovalni odbor otrok«, ki 

nam bo pomagal pri vzpostavljanju in razvijanju na otroka osredotočen pristop, ki mu želimo slediti v vseh 

fazah projekta (od raziskovanja, do razvijanja instrumentov za integracijo otrok ter njihovo evalvacijo v okviru 

Integracijskega laboratorija). 

Vse delo v okviru MiCreate projekta je zavezano nacionalnim in Evropskim direktivam za zaščito osebnih 

podatkov. Raziskovalci smo dodatno zavezani sprejetemu Etičnemu protokolu in znanstveni etiki na področju 

družboslovja in humanistike. Sodelovanje v raziskavi v okviru MiCreate projekta je prostovoljno in vsak otrok 

ali odrasel lahko kadarkoli prekine s sodelovanjem, brez pojasnitve. Podatki, ki jim bomo zbrali v okviru 

projekta bodo anonimizirani. Informacije prejete v okviru projekta, ki bodo objavljene ali drugače javno 

dostopne bodo predstavljene na način, ki ščiti anonimnost udeleženih otrok.  

  

 

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z MiCreate projektom dobite na naši spletni strani: 

www.micreate.eu  

http://www.micreate.eu/
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Oziroma pri raziskovalcih projekta:  

Mateja Sedmak (041339071, mateja.sedmak@zrs-kp.si  

Barbara Gornik (040818020), barbara.gotnik@zrs-kp.si  

Zorana Medarić (041373855), zorana.medaric@zrs-kp.si  

 

 

 

Pridružite se MiCreate skupnosti! 

mailto:mateja.sedmak@zrs-kp.si
mailto:barbara.gotnik@zrs-kp.si
mailto:zorana.medaric@zrs-kp.si

