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A sajtótájékoztatót Marina Colombo (MGR International, az egyik belga project partner) moderál-
ta, míg a panelben azon partnerek vettek részt, akik az Art4ROM projekt különböző végrehajtási 
fázisait képviselték:
• Ivan Ivanov - ügyvezető igazgató, Európai Roma Információs Központ (ERIO)
• Marianne Poncelet - ügyvezető alelnök , Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány
• Lucia Hrubá - project menedzser, ETP Slovakia (Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

2014-es arany Civil Társadalom díjának nyertese)
• Tímár Andor – elnök, MUS-E Magyarország
• Pedro Casermeiro - kutató és tréner, UNION ROMANI

Az esemény a “Csodadoboz” című video lejátszásával kezdődött, melynek szereplői az olasz 
MUS-E Nápoly kísérleti projektjében részt vevő gyerekek voltak. A videót eszközként használták 
a közönség bevonására: közvetlenül bemutatták a project végrehajtása során 
alkalmazott egyik tevékenységet. A videóban a gyerekeket együttesen 
vonják be a cigány hagyományok továbbadásába egy hegedűről szóló 
monda elmesélésén keresztül.

Az előadók bemutatták szervezetük részvételét a projektben, a 
kifejlesztett módszert, a projekt-tevékenységek által képviselt in-
novációt és kiemelték a project személyes fejlődésükre gyakorolt 
hatását. 

Marianne Poncelet (IYMF) bemutatta az Art4ROM projektet és 
Lord Menhuin szavain keresztül ismertette a project alapvető 
oktatási céljait:

“A művészet a játék és a siker által tanítja a védelmezett 
kisgyereket és átöleli őt áldásaival. A művészet az álmaival, a 
képzeletével és a filozófiájával készíti fel a gyereket a tudásra, még mielőtt 
kitennénk őt az élet szigorának.”

Tímár Andor (MUS-E Magyarország) a művészek kísérleti projektbe történő felkészítéséről, vala-
mint a magyar iskolák által végzett munkáról beszélt. Elmesélte a projekt azon kritikus pontjait, 
melyek a javasolt új tartalmak elfogadásával kapcsolatban merültek fel, illetve azt, hogy a projekt-
ben részt vevő művészek/pedagógusok később egyöntetűen méltányolták azt.

Lucia Hrubá (ETP Slovakia) beszámolt az 5 kelet szlovákiai közösségi központban az ETP által vé-
grehajtott kísérleti projektekről. Pedro Casermeiro (UNION ROMANI) bemutatta a közönségnek 
az Art4ROM által a roma gyerekek oktatására kidolgozott innovációt. Ivan Ivanov (ERIO) hangsúl-
yozta a roma ügyek európai és nemzeti szintű támogatásának szükségességét az integráció 
elősegítése és a sztereotípiák elkerülése érdekében.

A konferencián az európai és a nemzeti intézmények heterogén módon képviseltették magukat 
(Európai Bizottság, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Szlovákia Állandó Képviselete, az Ola-
sz Kulturális Intézet és mások). A közönség elkötelezettsége figyelemre figyelemreméltó volt.
Az Art4ROM partnerek tartós kapcsolati hálót hoztak létre, megosztották közös tapasztalataikat 
és ismereteiket. Ez a gazdagító tapasztalat képezi majd az alapját újabb lehetséges projektek és 
együttműködések kifejlesztésének.

Art4ROM Projekt: az oktatásban 
megjelenő innovációra és társadalmi 
integrációra irányuló tartós partnerség

Az Art4ROM partnerek 2014. November 26-án Brüsszelben ültek össze 
azzal a céllal, hogy megosszák egymással a projekt főbb eredményeit. A záró 
eseménynek, amelyen a projektben érintettek, illetve intézményi képviselők vettek részt, a Pres-
sClub Brussels Europe adott otthont.

Az elmúlt két évben az Art4ROM projekt elsődleges célja az volt, hogy az Art4ROM innovatív okta-
tási módszer segítségével erősítse a kultúrák közötti párbeszédet, illetve a kölcsönös elfogadást.
A partnerek lelkesen működtek együtt a roma társadalmi integrációt, illetve a korai iskola-el-
hagyás elleni küzdelmet érintő közös célok elérésében. A projekt megvalósításának szakaszában 
a partnerek különböző módon működtek közre oktatási szakembereket célzó oktatási eszközök 
fejlesztésében. Így például:

• Óratervek;
• Jó gyakorlatok;
• Forrásanyag-gyűjtemény – amely az olyan gyerekek bevonására irányuló anyagokat tartal-

maz, akik nem beszélik tökéletesen annak az országnak a nyelvét, ahol a tanulmányaikat 
végzik. A forrásanyag-gyűjtemény a projektben részt vevő országok nyelvein készült el (ola-
szul, spanyolul, franciául, oláh nyelven, szlovákul, magyarul, angolul és katalánul);

• Háttérjelentés az Art4ROM módszer alapjaihoz;
• Art4ROM módszertan.

Az eredmények nagy része már hozzáférhető az Art4ROM we-
boldalán, a források fül alatt.

A sajtótájékoztató és a záróesemény a két éves szilárd és 
gyümölcsöző együttműködés végpontját fémjelezte. 
Az eredmények összevetése során felmerült, hogy 
a civil szervezetek erőfeszítései nem elegendőek 
ahhoz, hogy a társadalom minden tagja számára 
biztosítsák a minőségi oktatást és a társadalmi inte-
grációt. A nemzeti intézmények aktív támogatására és 

elkötelezettségére is szükségünk van. Az iskolai progra-
moknak szem előtt kell tartaniuk bizonyos társadalmi és 

etnikai csoportok sebezhetőségét annak érdekében, hogy 
a társadalmi integráció és az egyenlőség mindenki számára 

biztosítható legyen.


