
A roma és nem roma gyerekek interkulturális  
párbeszédének előmozdítása a művészeteken keresztül



A művészetek a roma gyerekekért partnerség háttere

Az Art4Rom Partnerség európai roma és nem roma szervezeteket tömörít. 
Ezen szervezetek megosztották egymással a művészetek, a zene és a támogató 
tevékenységek terén szerzett tapasztalataikat és szakértelmüket annak 
érdekében, hogy támogassák a roma fiatalok formális oktatásba történő 
beilleszkedését, illetve felkészítsék őket az iskolai és a jövőbeni munkahelyi, 
valamint az élet egyéb területein jelentkező sikerekre.

Az Art4Rom project egyedülálló oktatási és emberi tapasztalat. Elsősorban 
azért mert magába foglalja a roma sajátosságok három alapvető aspektusát a 
kultúrát, a művészetet és az érzelmeket.

Nyolc európai szervezet egyesítette tapasztalatait, forrásait és elképzeléseit a 
közös cél, a társadalmi átalakulás együttes elérése érdekében. Ezen vállalás 
keretében nagy figyelmet fordítottak arra az ezeréves kultúrára, amelyet a 
romák szeretnének megőrizni és terjeszteni. 

Ugyanakkor közösen kidolgoztunk egy oktatási módszert is. Az Art4Rom módszer 
a kultúra és a művészetek segítségével mozdítja elő azt a párbeszédet, amely 
véleményünk szerint elengedhetetlen és szükséges eleme a kohéziós európai 
állampolgárság erősítésének és még inkább támogatja és tiszteletben tartja annak 
gazdag sokszínűségét. Ezáltal a művészetre, a művészet itt csupa nagybetűkkel 
értendő, különösen fontos szerep hárul. Ahogy az ismert spanyol költő Federico 
García Lorca mondta, nekünk Romáknak a művészet a vérünkben van. Ha az Európai 
Unió az európai állampolgárság értékeinek népszerűsítrésére nagyköveteket keres, 
azokat senki sem sem tudná jobban képviselni, mint mi Romák.

A roma kultúra, melynek Európa szerte 10 millió képviselője van, kétségkívül 
a sokszínűség legjelentősebb kifejeződése. Olyan emberek vagyunk, akikben 
lángolnak az érzelmek. Amikor tragédiával szembesülünk a drámai érzelmek, 
amikor pedig az élet örömeivel, a határtalan érzelmek.

Kevesen szenvedtek annyit, mint mi, és kevés ember tudja úgy kifejezni az 
érzéseit az ének vagy a tánc segítségével, mint mi.

Én, mint a romák egyik képviselője elismeréssel tartozom ezen európai 
tapasztalat minden egyes szereplője által kifejtett erőfeszítésért, melynek célja 
a fiatalok interkulturális párbeszéd útján történő nevelése. Mindez elősegíti 
egy olyan társadalom alapjainak megteremtését, ahol a kölcsönös megértésre, 
illetve a kulturák békés egymás mellett élésére irányuló álmaink valóra válnak.

Juan de Dios Ramírez Heredia
A UNION ROMANI elnöke

Art4Rom partner 

Köszönetnyilvánítás 



Az Art4Rom Partnerség ezúton szeretne köszönetet mondani a projektben részt 
vevő magyar, olasz és szlovák művészeknek, osztályfőnököknek, tanároknak 
és kulturális-szociális segítőknek a projektben történő aktív részvételükért. 
Saját kultúrájukkal és tapasztalatukkal mindannyian hozzájárultak az Art4Rom 
projekthez, éleslátásukkal és bölcsességükkel gazdagították azt.

Külön köszönet illeti a roma és nem roma gyerekeket, mivel ők voltak a projektünk 
célcsoportja, ők azok, akik élere hívnak egy új társadalmat. Remélhetőleg ők 
sokkal nyitottabbak azon képességek és gazdagság megosztására, amelyet 
minden kultúra a szívében hordoz.

Nagyon fontos itt megemlíteni, hogy ez a project nem valósulhatott volna meg 
a Élethosszig Tartó Tanulás Program által nyújtott pénzügyi támogatás nélkül.

Az Art4Rom Partnerség ezúton kíván köszönetet mondani minden résztvevőnek 
a projekthez történő értékes hozzájárulásáért.

Marianne Poncelet
Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány

 Art4Rom vezető koordinátor
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Bevezetés

A világon minden fiatalnak joga van az átfogó és versenyképes oktatáshoz, 
amelyhez egy kreatív és vállalkozói szemlélet kialakítása szükséges. 

Mivel az európai országok egyre sokszínűbbekké válnak, a világ országai 
egyre inkább összekapcsolódnak, a munkahelyek pedig egyre kreatívabbak 
és innováció vezényeltek lesznek a művészeti oktatás alapvető fontosságú a 
gyerekek iskolában és az életben elért sikerei szempontjából. 

Az Európai Unió alapvető szerepet játszik a kulturális sokszínűség megőrzésében, 
valamint a kulturális örökségek védelmében. A szubszidiaritás támogatása 
mellett egységét a közös értékekre, célokra és szükségletekre alapozza.

A projektet Lord Menuhin víziója inspirálta, aki a művészet különböző 
formáinak segítségével hagot akart adni a hagtalanoknak. A Művészet a Roma 
Gyerekekért (Art4Rom) Partnerség azzal a céllal hívta életre ezt a projektet, 
hogy fokozza a gyerekek tanulási képességét miközben biztosítja számukra az 
oktatást és ezáltal egy jobb élet lehetőségét.
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Projekt áttekintés

A Művészetek A Roma Gyerekekért project célja, hogy az iskolai keretek között 
és az iskolán kívül is támogassa a romák társadalmi beilleszkedését egy a 
művészeti gyakorlatra épülő innovatív oktatási módszer segítségével. 

A művészetek oktatásban történő alkalmazásának hátterében az áll, hogy az 
Art4Rom a művészetek oktatásban történő alkalmazást nem önálló tárgyként 
kezeli. A művészetek pedagógiai előnyeit és sajátosságait eszközként alkalmazza 
a tantervben szereplő egyéb tantárgyak oktatásában.

Például ha a matematikát a szobrászat, a tudományokat a tánc és a zene, a 
történelmet a festészet, a földrajzot pedig a dráma segítségével oktatják a 
gyerekek jobban megértik a tantervben szereplő tartalmakat. A művészetek 
számos lehetőséget teremtenek az empírikus, érzékelő tanulásra, ami 
megmozgatja az érzelmeket és egyúttal a hosszú-távú memória fejlesztésének 
alapfeltétele is.

A projectciklus végén egy olyan kipróbált módszer válik elérhetővé minden 
európai tanár számára, amely segítségével fejleszthetik a művészetek napi 
szintű okatásba történő bevonása terén szerzett ismereteiket és képességeiket.

Az Art4Rom újonnan kifejlesztett módszere segítésgével a gyerekek sokkal 
inkább tudatába kerülnek saját ismereteiknek és képességeiknek. Mindez 
lehetővé teszi jövőbeni lehetőségeik kiszélesítését.
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Eredmények - Art4Rom adatok

A gyerekeket az Art4Rom projekt keretében kifejlesztett oktatási tevékenysé-
gekbe történő bevonással formális és nem formális oktatási utakon vezették vé-
gig. Ez a gyakorlat lehetőséget teremtett számukra a személyes fejlődésükhöz 
szükséges alapvető képességek és ismeretek megszerzésére és fejlesztésére, 
valamint elősegítette európai állampolgárrá válásukat.

A gyerekek oktatási tevékenységek iránti érdeklődésének, valamint az azokban 
történő részvételének fokozásával az Art4Rom trénerei és tanárai hozzájárultak 
a korai iskolaelhagyás és az ebből következő káros hatások megakadályozásához 
is.

A módszer terjesztése, valamint a felvállalt támogató tevékenységek által 
a partnerség nagy szerepet vállalt abban, hogy felhívja a figyelmet a roma 
kulturába is illeszkedő “művészet” - mint szociális és kulturális eszköz - fontosságára.

Az alábbi mérhető eredmények születtek:

Tréningek: 6 alkalom meg; 42 tanárt, 38 roma és nem roma művészt, 15 
kulturális és szociális segítőt képeztek.

Kísérleti szakasz: 7 iskola; 5 közösségi központ és 1 kulturális szövetség 
adott otthont a kísérleti tevékenységnek.

Több mint 400 gyerek vett részt a projektben – 167 Nápolyban, 80 
Szlovákiában és 170 Magyarországon.

A project keretében több mint 3 közösségi eseményt szerveztek és a 
partnerek több mint 6 közösségi eseményen és konferencián vettek 
részt, ahol bemutatták projektjüket. (A teljes listáért kérjük vegye fel a 
kapcsolatot a project koordinátorral).
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Projekt eredmények

Az Art4Rom szemlélet ösztönözte a költcsönös megértést a kísérleti te-
vékenységekben részt vevő gyerekek között. 

A tréningek lehetővé tették a tanárok és a trénerek számára, hogy jobban 
megismerjék a roma kulturát és eszközöket biztosítottak számukra a roma 
és nem roma gyerekekkel való közös munkához. A tanulás által javult a 
gyerekek magatartása és nőtt az önbecsülésük. Az project eredmények 
között számos oktatási dokumentum és kézzelfogható kiadvány szerepel, 
melyek megtalálhatók a project weboldalán:

a) Az Art4Rom tárház:
Azon kutatási eredmények vezetettek az Art4Rom tárház létrehozásához, 
amelyek a tanulás, a kreativitás és az iskolai beilleszkedés művészetek által 
történő fejlesztéséhez kapcsolódó már létező gyakorlatokra és anyagokra 
irányultak és kiegészültek a roma kultura értékeivel. 

b) Háttérjelentés “Egyedi művészeti formák alkalmazása a gyerekek oktatásában” 
Ez a jelentés a kutatási eredmények és az Art4Rom partnerek saját módszereinek 
felhasználásával készült. A háttérjelenés egy olyan téma és sablon gyűjtemény, 
amely jól hasznosítható az iskolákban és a közösségi központokban tartandó 
gyerekfoglalkozások óraterveinek elkészítéséhez. 

c) Tréning tanárok, valamint szociális és kulturális segítők számára
A tréninget egy tipikus 3 napos, 20 órás tréning menetrend köré szervezték. A 
képzés célcsoportja roma és nem roma művészek, tanárok, kulturális segítők 
és szociális munkások voltak. Az ülések elméleti (8 óra) és gyakorlati (12 óra) 
szekciókból álltak. Az elméleti szekciók alkalmával a résztvevők a roma kulturáról 
és a művészeteket alkalmazó különböző tanulási szemléletmódokról (hogyan 
keltsük fel a gyerek érdeklődását a művészetek segítségével a tantervben 
szereplő tantárgyak iránt) kaptak tájékoztatást. A gyakorlati szekciók alkalmával 
a résztvevőket művészeti tevékenységekbe vonták be. A közös munka által a 
művészek sokat profitáltak a különböző gyakorlatok és kulturák cseréjéből. 
Ezt a szemléletmódot modellként alkalmazták az interkulturális tudatosságon 
alapuló oktatási módszertan továbbfejlesztésében.
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d) Oktatási eszközök és kísérleti tevékenységek
LAz oktatási tartalom számos olyan témát foglal magába, amely fókuszba helyezi 
a roma kultúrát és az univerzális és/vagy a tantervben szereplő tantárgyakat.

e) Kísérleti tevékenységek
9 hónap alatt számos kísérleti tevékenység valósult meg az iskolákban és 
közösségi központokban (melyek többsége roma településeken található). A 
kísérleti tevékenységek ideje alatt az Art4Rom partnerek az újonnan elsajátított 
tanítási ismereteiket és tapasztalataikat alkalmazták. A tanítás specifikus 
tárgyak különböző művészeti formák segítségével történő oktatásának 
fókuszba helyezése, a művészetek erejének felismerése a tantervben szereplő 
tantárgyak tanulásának fejlesztésében, a szociális készségek és a beilleszkedés 
előmozdítása számos előnnyel járt. A gyerekek új kompetenciákat sajátítottak 
el. 

f) Jelentés az esettanulmány válogatásokból
Ez a jelentés a kísérleti tevékenységek során az iskolákban és a közösségi 
központokban elsajátított különböző folyamatok és feladatok leírását 
egyesíti. A kiválasztott esettanulmányokat nagymértékben felhasználták az 
Art4Rom módszer kidolgozásakor.

g) Az Art4Rom módszer e-kézikönyve
Az Art4Rom módszer átfogó és részletes pedagógiai eszköz, amely irányelvként 
szolgál azon tanárok és kulturális operátorok számára, akik a roma és 
nem roma gyerekek oktatásában használt Art4Rom források alkalmazása 
iránt érdeklődnek. Az e-kézikönyv olyan óraterveket tartalmaz, amelyek 
az integráció elősegítése céljából már kora gyerekkortól alkalmazhatók, 
elősegítik a személyes növekedést és fejlődést, csökkentik az iskolaelhagyás 
mértékét és a művészet segítségével támogatják a roma kultúrát.
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Projekt adatok

Program: Az Európai Unió Élethosszig Tartó Tanulás Programja 2007-2013

Alprogram: Szakpolitikai Együttműködés és Innováció az Élethosszig Tartó 
Tanulás Programban 

Intézkedés: KA1 Roma multilaterális projektek
A projekt címe: Művészetek a Roma Gyerekekért
Mozaikszó: Art4Rom
Projekt száma: 531423-LLP-1-2012-1-BE-KA1-KA1MPR
Időtartama: 24 hónap - 2012. november 1. - 2014. október 31.
Összköltség: 399.579 euró
EU támogatás: 299.681 euró

Weboldal: www.art4rom.eu

Projekt menedzsement: Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány (BE)
Pénzügyi Menedzsment: Union Romani (ES)
Kapcsolat: marianne.poncelet@menuhin-foundation.com

Projekt partnerek:
• Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány, BE
• ETP Slovensko Fenntartható Fejlődési Központ, SK
• The Mosaic Art And Sound Ltd., UK
• Union Romani, ES
• Európai Roma Információs Iroda, BE
• Associazione MUS-E Napoli Onlus, IT
• MGR International, BE
• MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület, HU

16 Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a öltségeihez. 
Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé 
az abban foglaltak bárminemû felhasználásért. 




