
Podpora interkultúrneho dialógu medzi rómskymi 
a nerómskymi deťmi prostredníctvom umenia



Projektové partnerstvo arts for roma children

Partneri projektu Art4Rom sú rómske aj nerómske európske organizácie. Tieto 
organizácie spojili svoje skúsenosti v umeleckých, hudobných a advokačných 
aktivitách. Ich cieľom bolo podporiť začlenenie rómskej mládeže do formálneho 
vzdelávania, a tak im pomôcť získať úspech v škole, v budúcej práci a v živote. 

Projekt Art4Rom prináša výnimočnú vzdelávaciu a ľudskú skúsenosť. 

Je to najmä preto, lebo v sebe zahŕňa tri základné aspekty osobitosti Rómov: kultúru, 
umenie a emócie.

Osem európskych organizácií spojilo svoje skúsenosti, zdroje a ideály a odhodlali sa 
spoločne dosiahnuť jednotný cieľ – sociálnu zmenu. Pri jeho dosahovaní zostávali 
citliví k odkazu kultúry, ktorú chcú Rómovia zachovať a šíriť.

Súčasne sme spoločne navrhli vzdelávaciu metodiku. Metodika Art4Rom propaguje 
prostredníctvom kultúry a umenia dialóg, ktorý považujeme za dôležitý a nevyhnutný 

na posilnenie jednotného európskeho občianstva. To podporuje a rešpektuje 
navzájom sa obohacujúcu rozmanitosť. Umenie, to s veľkým písmenom, zohráva 
v tomto prípade významnú úlohu. Veľký španielsky básnik Federico García Lorca 
zvykol hovorievať, že my, Rómovia, máme umenie v krvi. V prípade, že Európska 
únia potrebuje veľvyslancov svojich občianskych hodnôt, nikto nemôže byť lepším 
zástupcom, ako my, Rómovia.

Rómska kultúra zahŕňa prejavy tvorivosti 10 miliónov Európanov a predstavuje 
bezpochyby najvýznamnejšie vyjadrenie rozmanitosti. Sme ľuďmi, ktorých život je 
ohňom emócií. Dramatických pocitov, keď čelíme tragédii, a bezhraničných emócií, 
keď sa stretávame s radosťou zo života.

Len málo ľudí prežíva svoje trápenie tak intenzívne ako my. A len málo ľudí vie vyjadriť 
svoje pocity spevom a tancom rovnako ako my. 

A ako Róm musím oceniť kolektívne úsilie všetkých predstaviteľov projektu, ktorý 
vychováva mladých ľudí k interkultúrnemu dialógu. Toto úsilie pomáha položiť 
základy spoločnosti, kde sa naše sny o vzájomnom porozumení a spolužití medzi 
kultúrami stanú skutočnosťou.

 

Juan de Dios Ramírez Heredia
Prezident UNION ROMANI 

Kontraktor projektu Art4Rom 

Podakovanie
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Partneri projektu by sa radi poďakovali všetkým umelcom, riaditeľom škôl, 
učiteľom, kultúrnym a komunitným pracovníkom v Maďarsku, Taliansku a na 
Slovensku za ich aktívne zapojenie sa do projektových aktivít. Všetci títo ľudia 
prispeli do projektu Art4Rom svojím vkladom, a tým ho obohatili o svoju víziu 
a múdrosť. 

Osobitná vďaka patrí deťom, rovnako rómskym aj nerómskym. Práve deti, 
ktoré sa zrodia do novej spoločnosti, boli a sú cieľom nášho projektu. Dúfajme, 
že sú otvorenejšie šíreniu bohatstva, ktoré si vo svojich srdciach nesú všetky 
kultúry. 

Ale čo je najdôležitejšie, tento projekt by nebol možný bez finančnej podpory 
z Programu celoživotného vzdelávania.

Partneri projektu Art4Rom vyjadrujú vďaku všetkým za ich hodnotný prínos.

Marianne Poncelet
International Yehudi Menuhin Foundation

 Výkonný koordinátor projektu Art4Rom
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Predhovor

Každý mladý človek na svete si zaslúži úplné a kvalitné vzdelanie, vďaka 
ktorému sa môže rozvíjať jeho kreativita a podnikavosť. 

Čím sú európske krajiny rozmanitejšie, svet prepojenejší a pracoviská 
kreatívnejšie, čoraz viac zamerané na inovácie, o to dôležitejšia je umelecká 
výchova detí, ktorá sa stáva kľúčom k ich úspechu v škole a v budúcom živote.

V oblasti podpory kultúrnej rozmanitosti a zachovania kultúrneho dedičstva 
zohráva Európska únia významnú úlohu. Svoju jednotu stavia na spoločných 
hodnotách, cieľoch a potrebách, pričom zároveň podporuje subsidiaritu.

Projekt Art4Rom sa inšpiroval víziou Lorda Menuhina, ktorý prostredníctvom 
umeleckého prejavu chcel dať hlas tým, ktorých nikto nepočuje. Partneri 
Art4Rom chceli prostredníctvom projektových aktivít dosiahnuť zlepšenie 
schopnosti detí učiť sa, a tým podporiť ich prístup k vzdelaniu a lepším životným 
príležitostiam.
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Prehľad projektu

Projekt Art4Rom (Arts for Roma Children) podporuje sociálne začleňovanie 
Rómov prostredníctvom inovatívnej vzdelávacej metodiky, ktorá je 
založená na využívaní umenia v školských a mimoškolských prostrediach. 

Inovácia prístupu Art4Rom vo vzdelávaní spočíva v tom, že sa neobmedzuje 
na vnímanie umenia ako osobitného predmetu. Metodika využíva 
pedagogické možnosti a kvality umenia len ako nástroj pre štúdium 
ďalších školských predmetov.

Ak skúsime matematiku vyučovať pomocou práce s hlinou, vedu cez tanec 
a hudbu, dejepis maľbou a geografiu prostredníctvom divadla, deti budú 
môcť lepšie porozumieť obsahu školských predmetov. Umenie skutočne 
ponúka nespočetné možnosti pre empirické, zmyslové učenie, ktoré 
zapája emócie a je nevyhnutné pre dlhodobú pamäť.

Na konci projektu sa otestovaná metodika sprístupní všetkým európskym 
učiteľom, aby si rozšírili poznatky o možnosti využitia umenia počas 
každodennej výučby.

Vďaka metodike sa rozvíjajú zručnosti detí a deti nadobúdajú nové 
kompetencie, čím sa zvýšia ich šance na úspešné uplatnenie sa v živote. 
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Dosah - Informácie o Projekte

Deti sa do vzdelávacích aktivít, navrhnutých v rámci projektu Art4Rom, zapájali 
prostredníctvom formálneho alebo neformálneho vzdelávania. Táto skúsenosť 
im pomohla zlepšiť ich základné životné zručnosti a získať kompetencie 
potrebné na ich osobný rozvoj a zároveň podporila ich status európskych 
občanov.

Tým, že medzi deťmi vzrástol záujem o vzdelávacie aktivity a zúčastňovali sa 
na nich, prispeli učitelia, spolu s vedúcimi umeleckých krúžkov, k prevencii 
predčasného ukončovania školskej dochádzky a škodlivého správania sa. 

Partneri projektu zvýšili prostredníctvom aktivít zameraných na disemináciu 
a advokáciu povedomie o význame „umenia“ ako sociálneho a kultúrneho 
nástroja integrácie, ktorý je adaptabilný s rómskou kultúrou. 

Dosiahnuté merateľné výsledky projektu: 

Kurzy: Uskutočnilo sa 6 tréningových kurzov; vyškolených bolo 42 učiteľov, 38 
rómskych a nerómskych umelcov a 15 kultúrnych a sociálnych pracovníkov. 

Pilotné testovanie: Do realizácie pilotných aktivít sa zapojilo 7 škôl,  
5 komunitných centier a 1 kultúrna asociácia.

Účasť viac než 400 detí - 167 v Neapole, 80 na Slovensku a 170 v Maďarsku. 

Organizácia viac ako 3 verejných podujatí a účasť partnerov na viac ako  
6 konferenciách a podujatiach prezentujúcich projekt. (V prípade záujmu 
o bližšie informácie kontaktujte, prosím, projektového koordinátora). 
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Výsledky Projektu

Počas projektu Art4Rom sa medzi deťmi, ktoré sa zúčastnili na pilotných 
aktivitách rozvinulo vzájomné porozumenie. 

Tréningové kurzy umožnili účastníkom získať povedomie o rómskej kultúre, 
čo následne využili pri práci s rómskymi a nerómskych deťmi. Aplikácia tohto 
prístupu vo vzdelávaní detí sa odrazila na ich zlepšenom správaní a zvýšenom 
sebavedomí. Projektové výstupy zahŕňajú početné edukačné materiály a 
dokumenty, dostupné na projektovej webstránke. 

a) Depozitár Art4Rom 
Tvorbe depozitára Art4Rom predchádzal výskum zameraný na využitie hodnôt 
v rómskej kultúre a na už existujúce spôsoby využívania umenia pri rozvoji 
schopnosti učiť sa, pri rozvoji tvorivosti a pri podpore inklúzie v školách. 

b) Príručka “Použitie individuálnych umeleckých foriem vo vzdelávaní detí” 
Pri tvorbe tohto dokumentu sa využili výsledky výskumu a skombinovali sa s 
vlastnými metodikami partnerov projektu. Príručka je zbierkou tém a predlôh, 
ktoré možno uplatniť pri príprave učebných plánov, používaných v školách 
alebo komunitných centrách počas aktivít s deťmi.  

c) Tréningový kurz pre pedagógov, sociálnych a kultúrnych pracovníkov
Tréningový kurz trval tri dni a vyplnilo ho 20 hodín programu. Určený bol 
rómskym a nerómskym umelcom, pedagógom, sociálnym pracovníkom a 
vedúcim umeleckých krúžkov. Program zahŕňal teoretickú (8 hodín) a praktickú 
časť (12 hodín). 

Počas teoretických lekcií sa účastníci vzdelávali v rómskej kultúre a rozličných 
vzdelávacích prístupoch ako využiť umenie (ako prostredníctvom umenia 
vzdelávať deti v školských predmetoch). Počas praktických lekcií sa účastníci 
zapojili do umeleckých aktivít. Spolupráca umelcov a účastníkov priniesla efekt 
v podobe prepojenia umeleckých a praktických prístupov. Tento model poslúžil 
pre tvorbu vzdelávacej metodiky založenej na interkultúrnom povedomí.
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d) Vzdelávacie nástroje a pilotné aktivity 
Obsah vzdelávacích aktivít zahŕňal niekoľko študijných blokov, zameraných na 
rómsku kultúru, na všeobecné i na školské témy. 

e) Pilotné aktivity
Pilotné aktivity prebiehali počas deviatich mesiacov v školách a komunitných 
centrách (väčšina z nich sa nachádza v rómskych osadách). Počas pilotného 
testovania sa partneri projektu snažili uplatniť nové prístupy a poznatky. 
Zameriavali sa na výučbu konkrétnych predmetov prostredníctvom rôznych 
umeleckých foriem. Skúmali, ako vplýva umenie na lepšie porozumenie obsahu 
školských predmetov a ako podporuje rozvoj sociálnych zručností a inklúzie. 
Tento prístup sa ukázal ako veľmi prínosný a deti získavali nové kompetencie. 

f) Výber prípadových štúdií
Tento výber zahŕňa opisy rôznych postupov a poznatky získané počas pilotných 
aktivít v školách a komunitných centrách. Vybrané prípadové štúdie sa použili 
na prípravu významnej časti metodickej príručky Art4Rom.

g) Metodická e-príručka Art4Rom
Metodika Art4Rom je komplexný a podrobný pedagogický nástroj na vzdelávanie 
rómskych a nerómskych detí prostredníctvom umenia. Slúži na usmernenie 
učiteľov a vedúcich umeleckých krúžkov, ktorí majú záujem využívať zdroje 
projektu Art4Rom. Príručka obsahuje učebné plány, ktoré možno uplatniť pri 
posilnení integrácie už od skorého veku, pri podpore osobného rastu a rozvoja, 
pri redukcii rizika predčasného ukončenia školskej dochádzky a pri propagovaní 
rómskej kultúry.
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Informácie o Projekte

Program: Program celoživotného vzdelávania EU 2007-2013

Podprogram: Politika spolupráce a inovácie v rámci Programu celoživotného vzdelávania 

Aktivita: KA1 Rómske multilaterálne projekty
Názov projektu: Arts for Roma Children (Umenie pre rómske deti)
Akronym: Art4Rom
Číslo projektu: 531423-LLP-1-2012-1-BE-KA1-KA1MPR
Trvanie projektu: 24 mesiacov - od 01/11/2012 do 31/10/2014
Celkový rozpočet: 399.579 EUR
Príspevok Európskej únie: 299.681 EUR

Webstránka projektu: www.art4rom.eu

Manažment projektu: International Yehudi Menuhin Foundation (BE)
Finančný manažment projektu: Union Romani (ES)
Kontakt: marianne.poncelet@menuhin-foundation.com

Projektoví partneri:
• International Yehudi Menuhin Foundation, BE
• ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, SK
• The Mosaic Art And Sound Ltd., UK
• Union Romani, ES
• European Roma Information Office, BE
• Associazione MUS-E Napoli Onlus, IT
• MGR International, BE
• MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület, HU

16 Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. 
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek 

použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.




