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Na tlačovej konferencii, ktorú moderovala  Marina Colombo (MGR International -  belgický part-
ner projektu) vystúpili zástupcovia participujúcich organizácií. Postupne predstavili jednotlivé 
realizačné fázy projektu Art4ROM:

• Ivan Ivanov | Výkonný riaditeľ - European Roma Information Office (ERIO)
• Marianne Poncelet | Výkonná viceprezidentka - International Yehudi Menuhin Foundation
• Lucia Hrubá | Projektová manažérka - ETP Slovensko (víťaz Zlatej ceny pre občiansku 

spoločnosť 2014 udelenú Európskym hospodárskym a sociálnym výborom)
• Andor Timar | Prezident - Mus-E Maďarsko 
• Pedro Casermeiro | Vedecký pracovník a školiteľ - UNION ROMANI

Program tlačovej konferencie sa začal video projekciou “The magic box” (link), v ktorej vystupova-
li deti zapojené do pilotného testovania uskutočneného prostredníctvom or-
ganizácie MUS-E Neapol v Taliansku. Projekcia, ktorá prezentovala jednu 
z aktivít vykonávaných v priebehu realizácie projektu, bola vhodným 
nástrojom ako zapojiť publikum. Vo videu sa rómske a nerómske 
deti prostredníctvom rozprávkového príbehu o husliach, spoločne 
podieľajú na sprostredkovaní rómskych tradícií. 

Zástupcovia organizácií potom postupne prezentovali ich prínos, 
priblížili prvky novej metodiky a inovácií obsiahnutých v projekto-
vých aktivitách a v neposlednom rade zdôraznili, ako projekt pri-
spel k ich osobnému rastu.

Marianne Poncelet (IYMF) najprv predstavila projekt Art4ROM a opí-
sala jeho vzdelávacie ciele pomocou rozcítených slov Lorda Menuhina:

 “Je to umenie, ktoré prostredníctvom hry a úspechu učí chránené 
malé dieťa a obklopuje ho svojím požehnaním. Umenie, so svojimi snami, 
fantáziami a filozofiou, ktorá pripravuje dieťa pre poznanie, ešte predtým, ako je 
vystavené prísnym nástrahám života.”

Andor Timar z Mus-E Maďarsko porozprával o skúsenostiach a poznatkoch nadobudnutých pro-
stredníctvom tréningových kurzov určených pre umelcov, ktorí sa zúčastnili na implementovaní  
novej metodiky v Maďarsku. Zároveň priblížil aktivity, ktoré sa počas testovania metodiky reali-
zovali v maďarských školách. Prezradil, že hoci spočiatku projekt čelil kritike v súvislosti s prijatím 
navrhovaného obsahu, neskôr bol všetkými zúčastnenými jednomyseľne ocenený. 

Lucia Hrubá (ETP Slovensko) priblížila ako prebiehalo testovanie metodiky v 5 komunitných cen-
trách na východnom Slovensku. Pedro Casermeiro (UNION ROMANI) poukázal na inovácie, ktoré 
priniesol projekt Art4ROM v oblasti vzdelávania priamo vo vzťahu k rómskym deťom. Ivan Ivanov 
(ERIO) zdôraznil potrebu presadzovania rómskej problematiky, ako na európskej, tak aj na národ-
nej úrovni, s cieľom podpory integrácie rómskych detí a boja proti stereotypom.

Účastníci konferencie pozostávali zo žurnalistov ako i zástupcov európskych a národných inštitúcií 
(Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Stále zastúpenie Slovenskej republiky 
pri Európskej únii, Taliansky kultúrny inštitút a iných) a záujem publika bol očividný. 

Partneri projektu Art4ROM  si navzájom vymieňali vedomosti a skúsenosti a cez túto spoluprácu   
a spoločné zážitky sa im podarilo vybudovať sieť trvalých vzťahov. Táto obohacujúca skúsenosť 
poslúži ako základ pre vývoj nových, potenciálnych projektov a aktivít. 

Projekt Art4ROM: Nerozlučné 
partnerstvo zamerané na inovácie a 
inklúziu vo vzdelávaní

Dňa 26.novembra 2014 sa v Bruseli zišli partneri projektu Art4ROM, aby 
spoločne informovali o hlavných výsledkoch projektu. Záverečné stretnutie 
sa uskutočnilo v priestoroch Pressclub Brussels Europe za účasti zástupcov európskych inštitúcií a 
zainteresovaných strán.

Projekt Art4ROM sa v posledných 2 rokoch zameriaval predovšetkým na podporu medzikultúr-
neho dialógu a vzájomného porozumenia. Využíval pri tom inovatívnu vzdelávaciu metodiku Ar-
t4ROM.

Partneri projektu s entuziazmom spolupracovali pri plnení spoločných cieľov - sociálneho 
začleňovania Rómov a v boji proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky. Počas realizácie 
projektu prispeli k rozvoju vzdelávacích nástrojov, zameraných na vzdelávanie rómskych a neróm-
skych detí a spoločne vytvorili: 
• Učebné plány
• Príklady dobrej praxe
• Depozitár (zbierku materiálov čerpajúcich z už realizovaných projektov a akademickej litera-

túry)
• Konverzačný slovníček pre deti vhodný napríklad pre aktivity s deťmi, ktoré neovládajú ofi-

ciálny jazyk krajiny, v ktorej žijú. Slovníček obsahuje základné slová a 
vety vo všetkých národných jazykoch projektových partne-

rov (taliančine, španielčine, francúzštine, rómštine, 
slovenčine, maďarčine, angličtine a katalánčine). 

• Podkladový materiál, ktorý prináša základy metodiky 
Art4ROM

• Metodickú príručku Art4ROM
Väčšina z týchto materiálov je už  teraz k dispozícii na 
webových stránkach Art4ROM v sekcii Zdroje. 

Záverečné stretnutie partnerov projektu a tlačová 
konferencia v Bruseli dali bodku za dvomi rokmi plod-

nej medzinárodnej spolupráce. Partneri sa však i naďalej 
budú usilovať o šírenie výsledkov projektu. Je potrebné si 

uvedomiť, že snahy občianskych organizácií o zabezpečenie 
kvalitného vzdelávania a sociálnej inklúzie pre všetkých občanov 

nestačia. Súčasne je potrebné aj aktívne zapojenie národných inštitúcií. 
Školské programy musia brať do úvahy znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva a snažiť 
sa zabezpečiť inklúziu a rovnosť pre všetkých.


