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“… a testujeme!”

Na to, aby sme zozbierali praktické skúsenosti, ktoré budú spracované a využité pri tvorení meto-
dologickej príručky Art4ROM, projektový tím začal testovať “Art4ROM prístup” v troch európsky-
ch krajinách: v Maďarsku, na Slovensku a v Taliansku. 

Rôzne testovacie “cvičenia a učebné plány” sú založené na potrebách detí v konkrétnych lokali-
tách, ktoré sa líšia svojím sociálnym a kultúrnym pozadím a školským systémom. 

V súčasnosti testovaním prechádza množstvo detí, ktorým sa venujú učitelia, umelci, kultúrni 
operátori, alebo sociálni pracovníci s rôznymi profesionálnymi a kultúrnymi skúsenosťami. 

V Maďarsku sa testovanie realizuje na základných školách, ktoré navštevujú 
aj rómske aj nerómske deti (cca 50%-50%), na Slovensku v komunitných 
centrách priamo v osadách, alebo v ich tesnej blízkosti. 

V Taliansku sme zvolili zmiešaný prístup. Deväť učiteľov základných 
škôl, štyria kultúrni operátori a šesť umelcov spoločne pracujú v kul-
túrnych centrách a v školách. V kultúrnych centrách sa realizujú “la-
boratória” zamerané na vizuálne umenie, maľbu, divadlo, hudbu, 
spev a tanec. Pracovné metódy sú veľmi flexibilné, každá skupina si 
podľa potrieb a záujmov detí vyberie vlastné témy, ktoré postupne 
spracúva.   

Organizácia, ktorá testovanie realizuje v Maďarsku, spolupracu-
je s viac ako dvadsiatimi umelcami a učiteľmi. Skúma akým spôso-
bom sa príklady dobrej praxe v rámci Art4ROM prístupu dajú využiť v 
rôznych prostrediach a súvislostiach. Testovanie je koordinované mladou 
romologičkou a pedagogičkou umenia Eszter Majsai Virag, ktorá využíva pri práci 
viaceré formy umenia a pracuje s deťmi vo veku od šesť do desať rokov.        

Slovenská skúsenosť zatiaľ ukazuje, že pre deti aj sociálnych pracovníkov, ktorí aktivity vedú, sú 
najzaujímavejšie a najobľúbenejšie témy týkajúce sa rómskej histórie, tradícií, kultúry a rodin-
ného života. Je to preto, lebo rómske deti sa o svojej vlastnej histórii a kultúre v školách v rámci 
klasického vyučovania neučia. V komunitných centrách tak majú príležitosť tieto medzery doplniť. 

Do testovania bolo doteraz zapojených viac ako 390 detí. 

Deti vytvorili veľa diel, obrazy, maľby, nacvičili nové piesne, divadelné hry, alebo hudobné ná-
stroje z recyklovateľných materiálov. 

Naučili sa ako sa správať na javisku, niektoré sa naučili hrať základy na nových hudobných ná-
strojoch, ako si pripraviť powerpoint prezentáciu a mnoho ďalších užitočných vecí. 
 
Deti sa cez aktivity zamerané na umenie zoznámili aj so svojou históriou, tradíciami a kultúrou. 
Ako učebný materiál veľmi vhodne poslúžili aj rómske rozprávky, príbehy, básničky a piesne.  
Počas týchto umelecko-vzdelávacích aktivít sa posilnilo aj priateľstvo medzi deťmi a ich sociálne 
zručnosti. 

Sme na tento projekt veľmi hrdí! Ak chcete byť súčasťou tejto skúsenosti a zaujímate sa o Ar-
t4ROM metodológiu, sledujte stránku www.art4rom.eu. Bude pravidelne dopĺňaná o aktuálne 
informácie. 

Osobné naplnenie a rozvoj kompe-
tencií – to je to, o čo sa snažíme cez 
projekt Art4ROM! 

“Je to záležitosť tréningu”

Zlepšiť zručnosti a kľúčové kompetencie detí prostredníctvom umenia nie je ľahká záležitosť. Je 
k tomu potreba vhodných, zručných a oddaných profesionálov, ktorí sú školení zvládnuť takúto 
náročnú úlohu. 

V rámci Art4ROM bolo uskutočnených niekoľko workshopov určených práve učiteľom, sociálnym 
pracovníkom, umelcom, alebo iným odborníkom, ktorí sa vo svojej práci venujú rómskym deťom. 
Workshopy a školenia boli konané vo viacerých krajinách, kde sa projekt realizuje.  

Vďaka týmto inšpiratívnym školeniam účastníci z Moldavy nad Bodvou, Košíc-Šace, Sabinova, 
Rudňan, Starej Ľubovne, Budapešti, Neapola a Barcelony dostali možnosť porovnať svoje skúse-
nosti z oblasti umenia a vzdelávania. 

Hlavným cieľom školení bolo účastníkom predstaviť metodológiu Art4ROM, pričom špecifické za-
meranie školení sa v každej krajine líšilo. Spoločným znakom bol, každopádne, dôraz na témy ako 
rómska história, kultúra, identita a spôsoby ako tieto témy priblížiť deťom. 
Školenia pozostávali z teoretickej aj praktickej časti. Boli zostavené tak, aby nielen sprostredkovali 
informácie, ale aby aj pomohli vybudovať potrebné presvedčenie a dôveru, ktorú vzdelávací pra-
covníci pracujúci s rómskymi deťmi potrebujú pri svojej umelecko-kreatívnej práci. 

Účastníci diskutovali o tom ako rozvíjať rómske deti prostredníctvom 
umenia: ako rozvíjať povedomie o rómskej kultúre u rómskych aj 

nerómskych detí a ich rodín, ako prispieť k zlepšeniu kľúčových 
kompetencií u detí, ako podporiť ich školské vedomosti a zvýšiť 
motiváciu k školským predmetom. Účastníci si tiež vyskúšali  
praktickú výuku rómskeho tanca, spevu a emocionálneho ot-
várania hlasu. Účastníci hovorili aj o tom, ako pripraviť cie-
lené učebné plány.     

Počas školení sme natočili zaujímavé videá, ktoré budeme na 
stránke Art4ROM čoskoro publikovať. Obsahová časť školení bude 

podrobne prezentovaná v Art4ROM metodologickej príručke, v kto-
rej budú zozbierané aj výsledky a zistenia z testovacej fázy a praktického 

odskúšania metódy v praxi deťmi a ich učiteľmi.    

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


