
ROCEPO - Rómske vzdelávacie 
centrum Prešov



Na základe listu generálneho riaditeľa Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky, sektorového koordinátora PHARE, 

č. 4997/2001-82, zo dňa 4. decembra 2001 bolo založené Rómske vzdelávacie centrum Prešov –

ROCEPO. Cieľom projektu PHARE SR-9905-02 (Program tolerancie k menšinám) 

je zlepšenie postavenia národnostných menšín prostredníctvom rozvoja ich vzdelávacieho 

systému s osobitným dôrazom na rómsku menšinu. 

ROCEPO je integrálnou súčasťou MPC, Krajského pracoviska Prešov a má v predmete svojej činnosti celoslovenskú pôsobnosť. 



• Vzdelávacia činnosť - zameraná na rozvoj profesijných kompetencií PZ a 
OZ pre oblasť integrácie MRK, podporu rómskeho jazyka

 Realizovanie vzdelávacích projektov, 

 tvorba vzdelávacích programov a metodických materiálov,

 organizovanie seminárov,

 realizácia aplikovaného pedagogického výskumu,

 realizácia vzdelávaní, odborných seminárov a webinárov,

 realizovanie vzdelávaní učiteľov v rámci experimentálneho 
overovania novej stratégie vyučovania rómskeho jazyka na 
podporu inklúzie (v spolupráci s Radou Európy).



• Informačná činnosť

Poskytovanie, spracovávanie a distribúcia informácií o 
vzdelávacích aktivitách vládnych i mimovládnych organizácií 
pre pedagogických zamestnancov i nepedagogickú 
verejnosť na prezentáciu činnosti a aktivít ROCEPO,

vydávanie odborno-metodických materiálov o činnosti 
ROCEPO pre potreby pedagogických zamestnancov,

realizovanie odborných a osvetových podujatí na prácu s 
marginalizovanou rómskou komunitou (MRK).



• Dokumentačná činnosť

Zhromažďovanie, triedenie a archivácia edukačných aktivít,

vytvorenie databanky obsahujúcej inovatívne metódy 
edukácie detí a žiakov z MRK,

sústreďovanie výsledkov národných i medzinárodných 
projektov poskytujúcich pomoc rómskej menšine v jej 
edukácií.



• Poradenská činnosť

 Zabezpečovanie psychologicko-pedagogického poradenstva 
zameraného na špecifické problémy rómskej komunity,

 vytváranie pracovných kontaktov s inštitúciami sústreďujúcimi 
sa na edukáciu Rómov,

 poskytovanie odborno-metodickej podpory školám s vysokým 
počtom detí a žiakov z MRK v spolupráci so ŠŠI a VÚDPaP,

 poskytovanie odborno-metodickej podpory školám pri 
implementácii inkluzívnych modelov vzdelávania.
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27.02.2020 Odborný seminár 

k Tvorbe vzdelávacích programov 

pre deti a žiakov z MRK



08.04.2016 Konferencia ku Dňu Rómov za účasti

Marka Penfolda z Leicesthru



ROCEPO 2015

Pozorovanie činnosti učiteľa pri práci 

s učebným textom



ROCEPO 2016

Pozorovanie činnosti učiteľa pri práci 

s učebným textom



Deň Rómov 2019



Deň Rómov 2019

Činnosť v tvorivých dielňach


