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“ ... És most kísérletezünk! “ – avagy néhány szó a kísérleti programról”

A gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése érdekében, amelyek nagyon hasznosak ahhoz, hogy 
egységes szerkezetbe foglalhassuk és felépítsük az Art4ROM módszertani kézikönyvét, a projekt-
csapat most nekikezdett az „Art4ROM-os megközelítés” kipróbálásához három európai ország-
ban: Magyarországon, Szlovákiában és Olaszországban.

Az Art4ROM kísérleti-programja a gyermekek szükségletein alapul, és a gyermekeket körül vevő 
eltérő társadalmi és tanulási környezet körülményeinek megfelelően változik. 
A mai napig ez az izgalmas élmény vonzza be a gyerekek nagy csoportjait, akik különböző tu-
dományos és kulturális háttérből érkező tanárok, kulturális szakemberek és 
művészek keze alatt képződhetnek.
Míg Magyarországon a kísérleti program állami iskolákban zajlik, ahol 
vagy roma tanulói többséggel, vagy nem-roma tanulói többséggel, il-
letve fele-fele arányú megoszlással találkozunk, addig Szlovákiában 
ezt olyan közösségi központok végzik, amelyek a roma gyermekek 
életterét jelentő telepek közelében helyezkednek el.

Olaszországban egy vegyes kísérlet indult: kilenc általános iskolai 
tanár, négy kulturális szakember és hat művész dolgozik mind a 
kulturális központokban, mind az iskolákban. A kulturális közpon-
tokban munkacsoportok és képzőművészeti-, grafikai-, zenei- és 
dráma-, illetve tánclaboratóriumok megszervezésére vállalkoztak. 
A munkamódszer nagyon rugalmas, minden csoport kiválasztja az őt 
megszólító témákat, illetve megszervezi, hogy hogyan is dolgozza fel 
őket.

A magyar Art4ROM kísérleti-program keretében a megvalósító partner több mint húsz művész 
és tanár együttműködésével az Art4ROM-os megközelítés hatását igyekszik vizsgálni az eltérő 
körülmények között, hogy aztán minél világosabbá váljanak a javasolt gyakorlatok minta-példái. A 
kísérleti programot, amely hat és tíz év közötti gyerekeket megszólító, különböző művészeti for-
mák módszerén alapul, Majsai Virág Eszter, a fiatal magyar romológus-képzőművész koordinálja.

A szlovák tapasztalat eddig arra tanított meg minket, hogy a roma kultúra, történelem, hag-
yományok és életmód irányába a legerősebb az érdeklődés. A legtöbb a gyerek annak ellenére, 
hogy roma, nincs tisztában a saját történelmével, hagyományaival, és nincs is módja tanulnia róla 
az iskolában, mivel nem része a hagyományos tantervnek.

Végül is a kísérleti program ezen szakaszában több mint 390 gyermeket értünk el. Minden gyer-
mek sok anyagot készített: közöttük rajzokkal, plakátokkal, és újrahasznosított anyagokból és 
papírokból készített hangszerekkel stb.
Megtanulták, hogyan kell a színpadon szerepelni, mik az alapjai a hangszeren való játéknak, ho-
gyan kell elkészíteni egy powerpointos prezentációt a számítógépen, és sok más, a jövőben jól 
hasznosítható dolgot. 
Ráadásul ők a roma történelmet és kultúrát a zenén, meséken, legendákon, mondókákon és hag-
yományokon keresztül közelítették meg, ami gazdagította a gyerekek barátsághoz köthető ér-
tékeit, és megtapasztalhatták az együtt-tanulás harmóniáját.

Minderre a munkára mi valóban büszkék vagyunk! Szeretnél te is részese lenni ennek a csodá-
latos tapasztalatnak? Érdekel, hogy teljesen felfedezd az Art4ROM-os megközelítést? Hát akkor, 
maradj velünk, és keress rá a honlapunkra www.art4rom.eu! Hamarosan sok újdonság közeleg.

Az önálló teljesítmények és kompe-
tenciák fejlesztése – ezt tesszük mi az 
Art4ROM-on keresztül!

„A képzés anyaga”

A gyermekek készségeinek és kulcskompetenciáinak növelése a művészetek eszközén keresztül, 
nem egyszerű feladat. Hozzáértő, elkötelezett, speciálisan képzett szakemberekre van szükség en-
nek a nagyon nehéz feladatnak a megvalósításához.

Az Art4ROM projekt keretei között ebben a körben számos workshop jellegű képzés szólított meg 
tanárokat, tanügyi szakértőket, trénereket (szociális munkásokat) és művészeket, és mutatta-, il-
letve bizonyította be, hogy a különböző országokban a kísérleti program igenis kivitelezhető.
Hála ezeknek inspiráló élményeknek, igen nagyszámú résztvevő (Szepsiből, Kassából, Šaca-ból, 
Sabinovból , Rudňanyból, Stará Ľubovňa-ból , Budapestről, Nápolyból és a Barcelonából) számára 
adatott esély a roma és nem-roma tapasztalatok vegyítésére a művészet és az oktatás terén, fej-
lesztve az új, átadható tanulási késségeket.

Miközben a tréning fő célja az volt, hogy bemutassa a résztvevőknek az Art4ROM projekt móds-
zertanát és a konkrét, kitűzött témák a különböző helyi képzések során különböző képen jelentek 
meg, néhány közös elem mindig megmaradt.

Ezek a közös elemek ténylegesen a roma kultúra használatán alapultak, azon, hogy hogyan lehet 
felkelteni a felé forduló figyelmet, és hogyan továbbítani azt a gyerekek 

irányába. Az összejövetelek mind elméletileg, mind gyakorlatilag úgy voltak 
megtervezve, hogy ne csak a módszer ismeretét adják át, de kiépítsék 

a szükséges bizalmat ahhoz, hogy a célcsoport maga is kívánato-
snak tartsa a gyerekekkel folytatott multikulturális-művészetet.

A résztvevők megvitatták, hogy hogyan lehet roma gye-
rekekkel a művészet útján foglalkozni: meg kell teremteni és 
erősíteni a roma kultúra ismeretének tudatosságát a roma 
és nem roma gyerekek között; Hozzá kell járulni a gyermekek 

kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez; Támogatni kell őket a 
tantárgyak tanulásában, és vonzóvá tenni számukra az iskola 

világát; Bemutatva rengeteg tevékenységet – amely között van a 
roma tánc, ének és a hang érzelmi megnyílása. Továbbá, a résztvevők 

megvitatták, hogyan lehet kiépíteni átfogó és célzott óravázlatokat.

A tréning-foglalkozások során a célcsoportokban elkészült néhány érdekes videó, amely hamaro-
san elérhető lesz az Art4ROM honlapján. 
A találkozók tartalma részletes bemutatásra kerül majd az Art4ROM módszertani kézikönyvben, 
hogy kell összeállítani követve a kísérleti ülések eredményeit és megállapításait. 

Heads Up!
Check out the brand new Art4ROM website at:

www.art4rom.eu
Invite your friends to join us on Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Art4ROM/321611934612217?fref=ts
Download our Art4rom flyer at:

http://www.art4rom.eu/#!communication-library-/c23hx


