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INFORMACIJA O PROJEKTU 
  

OTROCI PRISELJENCI IN PRISELJENSKE SKUPNOSTI V SPREMINJAJOČI SE EVROPI (MiCreate) 

 
MiCreate projekt, ki se bo izvajal od januarja 2019 do decembra 2021, finančno omogoča Evropska 

komisija, vodi pa ga Znanstveno-raziskovalno središče Koper v sodelovanju s 15 partnerskimi univerzami in 
nevladnimi organizacijami iz Evropske unije. Projekt je podprlo tudi več vladnih organizacij, v Sloveniji 
denimo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Raziskovalci projekta MiCreate preučujemo vključevanje otrok priseljencev v evropske družbe in vlogo 
izobraževalnih institucij v procesu njihove integracije. Preko raziskave med dijaki (z uporabo metod 
opazovanja, intervjujev, fokusnih skupin in anketiranja) bomo skušali razumeti kako mladi sami razumejo 
kulturno različnost, vključevanje, medkulturno življenje, pa tudi izzive integracije, potrebe, želje in 
pričakovanja priseljenih otrok.  

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 dijak lahko kadarkoli prekine s sodelovanjem, brez pojasnitve. Podatki, ki jih bomo zbrali v okviru 
projekta, so anonimizirani. Informacije prejete v okviru projekta, ki bodo objavljene ali drugače javno 
dostopne, bodo predstavljene na način, ki v celoti ščiti anonimnost udeleženih. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

SOGLASJE ZA STARŠE/SKRBNIKE 
 

 Potrjujem, da sem prebral-a in razumel-a Informacijo o projektu MiCREATE - Otroci priseljenci in 
priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi. 
 

 Da, potrjujem, da lahko (ime dijaka/dijakinje) _____________________________ sodeluje v 
MiCREATE raziskavi. 
 

 Razumem, da se vsi zbrani podatki hranijo v skladu s predpisi EU o varstvu podatkov in da je vse, 
kar raziskovalci objavijo o projektu, anonimizirano, kar pomeni, da nobenega udeleženca ni 
mogoče prepoznati. 

 Razumem, da nobeni osebi zunaj raziskovalnega projekta ne bodo predani nobeni osebni podatki 
ali informacije. 

 Da, strinjam se, da se lahko zbirajo izdelki dijakov v učilnici (npr. slika, pisni izdelek, plakat).  

 Strinjam se, da je mogoče nekatere dele intervjuvanja (v obliki citiranja) anonimno uporabiti za 
raziskovalne namene, tako da avtorja ne bi mogli prepoznati. 
 
 

Datum      Kraj 
 
 
Podpis starša/skrbnika                                                                                                 Podpis dijaka/dijakinje 
 
 
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z MiCreate projektom dobite na naši spletni strani: www.micreate.eu oziroma 
pri Zorani Medarić (041373855, zorana.medaric@zrs-kp.si)  

http://www.micreate.eu/
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