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Olvasás	  és	  vizuális	  művészetek	  
	  

A	   Kassa	   -‐	   Šaca	   közösségi	  
központban	   alkalmazott	  
gyakorlatok.	  Szlovákia	  	  
	  

	  
Partner	  szervezet:	  	  
ETP	  SLOVENSKO	  

A	  gyakorlat	  célja	  és	  témája,	  valamint	  
az	  alkalmazott	  Art4ROM	  óraterv	  
 

Téma:	  	  

• A	  roma	  hagyományok	  és	  történelem	  (Oláh	  mesterségek)	  

Célok:	  	  
• A	  roma	  történelemhez	  és	  kultúrához	  kapcsolódó	  új	  

információ	  és	  tudás	  átadása	  a	  gyerekeknek	  	  
• Új	  művészeti	  technikák	  megismertetése	  és	  tanítása	  a	  

gyerekeknek	  
• A	  roma	  történelem	  és	  az	  érintett	  témák	  megértésének	  

összekapcsolása	  a	  művészeti	  önkifejezésen	  segítségével	  	  

A	  gyakorlat	  során	  még	  a	  kísérleti	  project	  megkezdése	  előtt	  a	  
közösségi	  központokban	  késztett	  3.	  és	  a	  4.	  óraterv	  különböző	  
variációit	  alkalmazták.	  

Részletesen:	  különböző	  anyagokat	  használtak	  (cikkeket	  az	  oláh	  
mesterségekről,	  illetve	  olyan	  meséket,	  amelyekben	  az	  oláh	  
mesterségek	  megemlítésre	  kerülnek).	  A	  szöveges	  anyagokat	  nem	  
osztották	  ki	  a	  gyerekek	  között,	  hanem	  közösen	  olvasták	  el	  azokat.	  A	  
gyakorlat	  alatt	  a	  gyerekek	  nem	  használtak	  térképet	  és	  nem	  
festették	  meg	  a	  történet	  egyes	  jeleneteit,	  mivel	  itt	  az	  oláh	  
mesterségeken	  volt	  a	  hangsúly.	  

Általánosságban	  elmondható,	  hogy	  a	  kulturális	  operátorok	  számára	  
a	  kísérleti	  időszakban	  a	  közösségi	  központokban	  kifejlesztett	  
gyakorlatok	  a	  napi	  használatban	  túlságosan	  kifinomultaknak	  
bizonyultak.	  A	  kulturális	  operátorokat	  számos	  az	  óratervekben	  
említett	  módszer	  inspirálta,	  melyek	  közül	  sokat	  alkalmaztak	  is,	  de	  a	  
óratervek	  struktúráját	  nem	  követték	  szigorúan.	  	  Voltak	  alkalmak,	  
amikor	  sokkal	  szabadabban	  improvizatív	  módon	  kellett	  vezetniük	  a	  
foglalkozásokat.	  

A	  kísérleti	  időszak	  kezdetén	  minden	  kulturális	  operator	  kidolgozta	  
saját	  óratervének	  összegzését,	  amely	  a	  kísérlet	  főbb	  témaköreit	  
tartalmazta,	  előre	  meghatározta	  a	  tevékenységeket	  és	  az	  
alkalmazott	  módszereket,	  az	  egyes	  témák	  végén	  elérni	  kívánt	  főbb	  
célokat,	  illetve	  a	  foglalkozásokon	  használni	  kívánt	  anyagokat.	  Ez	  a	  
verzió	  nagyon	  hatékonynak	  és	  hasznosnak	  bizonyult	  a	  
településeken	  végzett	  munka	  szempontjából.	  	  

 

Szükséges anyagok :  Roma	  mesék,	  cikkek	  a	  roma	  hagyományokról	  –	  mesterségekről,	  
művészeti	  és	  kreatív	  anyagok	  
 

Időtartam:  2x100perc,	  2	  tanóra 
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Folyamat:  A	  kulurális	  operátor	  minden	  óra	  elején	  felidézte	  az	  előző	  óra	  
témáját	  és	  ismertette	  a	  gyerkekkel	  az	  új	  témát:	  Az	  oláh	  
hagyományok	  –	  a	  különböző	  oláh	  mesterségek.	  	  A	  kiválasztott	  
témákörben	  a	  gyerekekkel	  együtt	  elolvastak	  néhány	  cikket	  és	  
mesét.	  Ezt	  követően	  a	  kulturális	  operátor	  további	  információkat	  
osztott	  meg	  a	  gyerekekkel	  a	  témáról.	  

Ezek	  után	  a	  kulturális	  operátor	  megkérdezte	  a	  gyerekeket,	  hogy	  mi	  
tetszett	  nekik	  a	  leginkább,	  ismernek-‐e	  más	  mesterségeket	  is,	  van-‐e	  
olyan	  rokonuk,	  aki	  valamelyik	  mesterséget	  műveli	  stb.	  A	  kulturális	  
operátor	  irányításával	  beszélgettek	  a	  felvetett	  kérdésekről,	  aki	  
külön	  figyelmet	  fordított	  arra,	  hogy	  minden	  gyerek	  elmondhassa	  a	  
véleményét	  és	  a	  gondolatait.	  	  

Ezután	  a	  gyerekek	  arról	  ötleteltek,	  hogy	  milyen	  a	  témához	  
kapcsolódó	  motívimokat	  rajzoljanak/alkossanak.	  A	  kulturális	  
operátor	  elmagyarázta	  nekik	  hogyan	  használják	  a	  különböző	  	  
kreatív	  technikákat	  és	  anyagokat.	  Majd	  a	  gyerekek	  eldöntötték,	  
hogy	  milyen	  technikát	  és	  anyagot	  szeretnének	  használni.	  

A	  gyerekek	  számos	  oláh	  mesterséget/hagyományt	  (zenészeket,	  
táncosokat,	  nomád	  utazásokat,	  stb.)	  festettek	  meg	  temperával.	  A	  
kulturális	  operátor	  kis	  csoportokra	  osztotta	  a	  gyerekeket.	  A	  közös	  
festés	  során	  a	  csoporton	  belül	  minden	  gyereknek	  megvolt	  a	  maga	  
feladata.	  	  

Ezt	  követően	  a	  kulturális	  operátor	  halványan	  előrajzolta	  a	  
motívumokat,	  vázlatot	  készített	  a	  papírra,	  megmutatta	  a	  	  
gyerekeknek	  hogyan	  keverjék	  a	  színeket	  	  és	  használják	  a	  különböző	  
eszközöket.	  A	  gyerekek	  szabadon	  választhatták	  ki	  a	  használni	  kívánt	  
színeket.	  	  Minden	  gyerek	  egy	  közös	  témát	  festett	  (roma	  
mesterségek/hagyományok),	  de	  minden	  csoport	  egyedi	  művet	  
készített.	  A	  gyerekek	  nagy	  odafigyeléssel	  dolgoztak	  együtt,	  nagy	  
figyelemet	  fordított	  a	  végeredményre	  és	  aktívan	  vettek	  részt	  a	  
csoportos	  munkában.	  

A	  második	  órán	  a	  gyerekek	  tovább	  folytatták	  a	  közös	  munkát	  és	  
mindannyian	  nagyon	  büszkék	  voltak	  az	  eredményre,	  amikor	  
befejezték.	  A	  festményeket	  a	  záró	  rendezvényen	  kiállították.	   

1. lépés: A	  kiválasztott	  téma	  bemutatása	  a	  gyerekeknek,	  új	  információ	  és	  
tudás	  átadása	  cikkek	  és	  mesék	  közös	  olvasása	  által.	  	  

2. lépés: Közös	  beszélgetés	  a	  témáról	  	  

3. lépés: Ötletelés	  a	  kreatív	  folyamatról	   

4. lépés: A	  motívumok	  és	  technikák/anyagok	  kiválasztása	   

5. lépés:	   A	  gyerekek	  kis	  csoportokra	  történő	  felosztása	  

6. lépés:	   Festés	  

7. lépés:	   A	  gyerekek	  munkáinak	  bemutatása	  
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Eredmények:	  

	  
A	  gyerekek	  számára	  új	  információ	  és	  tudás	  átadása	  	  

A	  művészi	  készség	  és	  a	  kreativitás	  fejlesztése	  	  

A	  gyerekek	  ismereteinek	  bővítése	  az	  oláh	  történelemről	  és	  
hagyományokról	  	  

A	  gyerekek	  kreatív	  gondolkodásának	  és	  képzelőerejének	  fejlesztése	  	  

Tanulási	  kapacitásuk	  fejlesztése	  	  

A	  gyerekek	  társadalmi	  kompetenciájának	  fejlesztése	  	  

Nyilvános	  prezentáció	  	  

A	  gyerekek	  önbizalmának	  fokozása	  	  

Képek 
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Olvasás	  és	  Tánc	  	  

	  
A	  Moldova	   nad	   Bodvou-‐i	   (Szlovákia)	  
Közösségi	   Központban	   alkalmazott	  
gyakorlatok.	  	  
	  

	  
Partner	  szervezet:	  	  
ETP	  SLOVENSKO	  

A	  gyakorlat	  célja	  és	  témája,	  valamint	  
az	  alkalmazott	  Art4ROM	  óraterv	  
	   

Téma:	  

• Roma	  hagyományok	  és	  történelem	  
• Roma	  kultúra	  

Célok:	  	  

• Új	  tények	  és	  információk	  elsajátítása	  a	  roma	  
hagyományokról	  és	  kultúráról	  	  

• A	  különböző	  roma	  kultúrák	  bemutatása	  a	  gyerekeknek	  	  
• A	  gyerekek	  segítése	  a	  romák	  közötti	  különbségek	  

megértésében	  
• A	  színdarabban	  lévő	  táncjelenet	  gyakorlása	  	  

	  
• 	  	  A	  gyakorlat	  során	  még	  a	  kísérleti	  project	  megkezdése	  előtt	  a	  

közösségi	  központokban	  kidolgozott	  1.	  és	  a	  2.	  óratervek	  néhány	  
elemét	  alkalmazták.(ötletelés,	  beszélgetés,	  meseolvasás,	  
történet	  alkotás,	  a	  téma	  és	  a	  művészeti	  formák	  összekapcsolása	  
–	  tánc).	  	  	  

Általánosságban	  elmondható,	  hogy	  a	  kulturális	  operátorok	  
számára	  a	  kísérleti	  időszakban	  a	  közösségi	  központokban	  
kifejlesztett	  gyakorlatok	  a	  napi	  használatban	  túlságosan	  
kifinomultaknak	  bizonyultak.	  	  A	  kulturális	  operátorokat	  számos	  
az	  óratervekben	  említett	  módszer	  inspirálta,	  melyek	  közül	  sokat	  
alkalmaztak	  is,	  de	  a	  óratervek	  struktúráját	  nem	  követték	  
szigorúan.	  Voltak	  alkalmak,	  amikor	  a	  kulturális	  operátoroknak	  
sokkal	  szabadabban	  kellett	  vezetniük	  a	  foglalkozásokat,	  és	  olyan	  
témákat	  használtak,	  melyek	  a	  gyerekekkel	  folytatott	  
beszélgetések	  során	  merültek	  fel.	  

A	  kísérleti	  időszak	  kezdetén	  minden	  kulturális	  operator	  
kidolgozta	  saját	  óratervének	  összegzését,	  amely	  a	  kísérlet	  főbb	  
témaköreit	  tartalmazta,	  előre	  meghatározta	  a	  tevékenységeket	  
és	  az	  alkalmazott	  módszereket,	  az	  egyes	  témák	  végén	  elérni	  
kívánt	  főbb	  célokat,	  illetve	  a	  foglalkozások	  során	  használt	  
anyagokat.	  Ily	  módon	  a	  javasolt	  óraterv	  nagyon	  hatékonynak	  
bizonyult.	  

	  
 

Szükséges anyagok: Elena	  Lacková	  meséje:	  –	  Ako	  Midu	  išiel	  hľadať	  prácu–	  Hogyan	  
keresett	  munkát	  Midu?	  

	  	  	  Jana	  Belišová:	  Roma	  énekkönyvek	  és	  CD-‐k,	  CD	  lejátszó	  	  

	  Internet	  hozzáférés,	  online	  videók	  megtekintéséhez	   



	  

6	  
	  

Időtartam: 2x100perc,	  2	  tanóra 

Folyamat:  A	  kulturális	  operátor	  a	  közösségi	  központban	  találkozik	  a	  
gyerekekkel	  és	  ismerteti	  velük	  a	  gyakorlatot.	  A	  második	  
workshop	  alatt	  együtt	  átismétlik	  a	  főbb	  pontokat,	  újra	  átveszik	  
az	  első	  workshopon	  tanultakat.	  	  

A	  kulturális	  operátor	  ismerteti	  a	  gyerekekkel	  az	  aznapi	  témát.	  
Bevezetés	  Elena	  Lacková	  Hogyan	  keresett	  munkát	  Midu	  című	  
meséjébe	  (a	  színházi	  darab	  a	  mese	  daramtizált	  verziójára	  épül).	  	  

A	  gyerekek	  leülnek,	  kényelmesen	  elhelyezkednek	  és	  a	  kulturális	  
operátor	  lassan	  felolvassa	  nekik	  a	  mesét.	  Amikor	  a	  végére	  ér,	  
kérdéseket	  tesz	  fel	  a	  mesével	  kapcsolatban:	  megkérdezi,	  hogy	  
tetszett-‐e	  a	  gyerekeknek	  a	  mese,	  mi	  tetszett	  és	  mi	  nem	  tetszett	  
nekik,	  hogy	  élnek	  a	  mese	  szereplői	  és	  mit	  csinálnak.	  A	  kulturális	  
operátor	  megpróbálja	  összekapcsolni	  a	  mesét	  a	  vonatkozó	  
roma	  témákkal	  és	  megvitatja	  azokat	  a	  gyerekekkel.	  	  Kíváncsi	  a	  
véleményükre,	  elmagyaráz	  nekik	  néhány	  új	  tényt	  és	  további	  
infrmációkat	  ad	  nekik	  a	  témával	  kapcsolatban.	  

A	  kulturális	  operátor	  újra	  feolvassa	  	  a	  mesét,	  bizonyos	  helyeken	  
megáll	  lehetőséget	  teremtve	  ezáltal	  a	  gyerekeknek,	  hogy	  
hozzászoljanak	  és	  még	  élőbbé	  tegyék	  a	  történetet.	  A	  kulturális	  
operátor	  fő	  célja,	  hogy	  a	  csoport	  minden	  tagja	  személyes	  
megjegyzést	  fűzzön	  a	  történethez.Egy	  rövid	  ötletbörze	  után	  a	  
gyerekek	  végül	  azzal	  az	  ötlettel	  álltak	  elő,	  hogy	  egészítsék	  ki	  a	  
történetet	  egy	  olyan	  jelenettel,	  ahol	  a	  romák	  örömük	  
kifejezéseként	  táncolnak	  és	  énekelnek.	  

A	  kulturális	  operátor	  az	  interneten	  különböző	  roma	  táncokat	  
keres,	  melyeket	  megmutat	  a	  gyerekeknek.	  Magyar,	  román	  és	  
ukrán	  roma	  táncokat	  néznek.	  A	  kulturális	  operátor	  kérdezgetni	  
kezdi	  a	  gyerekeket,	  hogy	  mit	  gondolnak	  és	  mit	  tudnak	  a	  roma	  
táncokról,	  beszélgetni	  kezdenek,	  a	  gyerekek	  kérdéseket	  tesznek	  
fel	  a	  témával	  kapcsolatban,	  a	  kulturális	  operátor	  pedig	  válaszol	  
és	  magyaráz	  a	  gyerekeknek.	  (hasonlóságok,	  különbségek,	  
földrajzi	  információk	  stb.)	  

Ezután	  a	  	  kulturális	  operátor	  megmutatja	  a	  gyerekeknek	  az	  
alaplépéseket,ők	  pedig	  az	  operátort	  utánozva	  lekövetik	  azokat.	  	  
Megpróbálnak	  közösen	  kidolgozni	  egy	  egyszerű	  koreográfiát.	  
Így	  elsajátítják	  a	  készülő	  darab	  részét	  képező	  táncjelenet	  
alapját.	  Tovább	  gyakorolnak,	  hogy	  felkészüljenek	  a	  záró	  
előadásra.	  	  

 

1. lépés: A	  színdarab	  történetének	  bemutatása,	  elolvasása	  	  
 

2. lépés: A	  történet	  összekapcsolása	  a	  vonatkozó	  roma	  témákkal,	  a	  témák	  
közös	  megvitatása	  	  

3. lépés: Ötletelés,	  a	  mese	  továbbfejlesztése	  –	  döntéshozatal	  a	  darab	  
tánccal	  történő	  kibővítéséről 

4. lépés: Különböző	  roma	  táncok	  bemutatása	  a	  gyerekeknek,	  a	  
kapcsolódó	  témák	  közös	  megvitatása	   
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5. lépés:	   	  Az	  alaptörténet	  és	  a	  koreográfia	  kidolgozása	  	  

6. lépés:	   A	  koreográfia	  gyakorlása	  	  

Eredmények:	  

	  
Új	  információ	  és	  tudás	  átadása	  a	  gyerekek	  számára	  

Az	  olvasás-‐	  és	  íráskészség	  fejlesztése	  	  

A	  gyerekek	  művészi	  és	  mozgáskészségének	  fejlesztése	  	  

A	  gyerekek	  roma	  történelemmel	  és	  hagyományokkal	  
kapcsolatos	  ismereteinek	  fejlesztése	  	  

A	  gyerekek	  megismertetése	  más	  azon	  országokkal,	  ahol	  szintén	  
élnek	  romák,	  a	  saját	  és	  a	  többi	  roma	  közösség	  közötti	  
azonosságokkal	  és	  a	  különbségekkel.	  	  	  

A	  hagyományos	  roma	  kultúra	  és	  művészet	  (tánc)	  
megismertetése	  a	  gyerekekkel	  	  

A	  gyerekek	  kreatív	  gondolkodásának	  és	  képzelőerejének	  
fejlesztése	  	  

	  A	  gyerekek	  önbecsülésének	  fejlesztése	  a	  színdarab	  segítségével.	  

Képek 
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Anya	  és	  gyerek	  	  

	  
A nápolyi Ilaria Alpi Általános 
Iskolában alkalmazott gyakorlatok, 
Olaszország  
  
	  
	  

Partner	  szervezet 

MUS-‐E	  Nápoly 

	  
A gyakorlat célja és témája, valamint 
az alkalmazott Art4ROM óraterv 
 

Témák:	  

• Az oláh hagyományok és történelem  
• Az oláh kultúra 
• Vizuális művészetek 

	  
Célok:	  	  
	  

• A	  gyerekek	  autonómiájának	  és	  szocializációjának	  
fejlesztése	  	  

• A	  kapcsolatteremtő	  képesség	  fejlesztése	  	  
• A	  kultúrák	  közötti	  megértés	  fejlesztése	  a	  kölcsönös	  

ismeretek	  által	  	  
• A	  nyelvi	  készségek	  fejlesztése	  a	  realitásérzéket	  előtérbe	  

helyező	  művészeti	  technikák	  segítségével	  	  
	  
Ezt	  a	  gyakorlatot	  az	  “Az	  oláh	  kultúra	  a	  művészeteken	  keresztül:	  
vizuális	  művészetek”	  című	  óraterv	  inspirációs	  anyagaként	  
használták.	  	  
A	  gyakorlat	  megkezdése	  előtt	  a	  felnőtt	  csoport	  tagjai:	  tanárok,	  
zenészek,	  szociális	  munkások,	  a	  gyerekekkel	  közösen	  
munkatervet	  készítettek.	  

	  
 

Szükséges	  anyagok: Papír,	  víz,	  vödör,	  ragasztó,	  olaj	  a	  papírmasé	  készítéshez,	  
filctollak,	  vonalzók,	  ceruzák,	  radírok,	  festék.	  	  
Újrahasznosított	  anyagok	  	  
Oláh	  mesék	  és	  történetek	  gyűjteménye	   

Időtartam: 80	  óra	  
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Folyamat: A	  gyerekek	  a	  tanár	  segítségével	  projekttervet	  készítenek	  és	  
megkérik	  az	  édesanyjukat,	  hogy	  vegyenek	  részt	  a	  projektben.	  	  

A	  projektben	  részt	  vevő	  anyukák	  elnomdják	  a	  véleményüket	  és	  
az	  oláh	  anyukák	  kiválasztanak	  néhány	  oláh	  mesét	  és	  legendát.	  

A	  “kulturális	  csere”	  a	  tanárok	  közreműködésével	  indiul	  el	  az	  
iskolákban.	  	  

Az	  anyukáktörténeteket	  mesélnek	  a	  gyerekeiknek,	  akik	  ezt	  
követően	  reflektálnak	  a	  hallott	  mesékre.	  	  

Ezt	  követi	  az	  érzések	  kinyilvánítása	  és	  megosztása	  az	  anyukák	  
és	  a	  gyerekek	  között.	  	  

A	  gyerekek	  és	  az	  anyukák	  anyaggyűjtésbe	  kezdenek	  és	  a	  
projekt	  operációs	  részének	  megszervezéséhez	  megtervezik	  a	  
terület,	  az	  oláh	  tábor	  és	  a	  Vela	  iskola,	  irányított	  felfedezését.	  

Olvasás,	  mesélés,	  fotók,	  hangfelvételek,	  számolás.	  	  

A	  reprodukálásra	  legmegfelelőbb	  épület	  kiválasztása.	  	  

A	  model	  építésének	  megkezdése,	  papírmasék	  készítése,	  
modell	  házak	  és	  fák	  készítése.	  	  

A	  modell	  elkészítése	  az	  elmesélt	  laboratóriumi	  tapasztalatok,	  
videók,	  fotók	  és	  narráció	  segítségével.	  	  

A	  elkészült	  munkákból	  álló	  kiállítás	  megszervezése	  	  

	  

 1.	  lépés: Probléma	  megoldás:	  a	  projekt	  kidolgozása	  	  

 

 

 

 

 

2. lépés: Társasági	  idő:	  a	  szülők	  részvétele,	  	  operatív	  döntések	  	  

3. lépés: Kutatás:	  az	  anyagok	  és	  az	  azokban	  rejlő	  lehetőségek	  
meghatározása	   

4. lépés: A	  terület	  megismerése:	  vezetett	  túra	   

5. lépés:	   Kooperatív	  tanulás:	  kivitelezés	  

6. lépés:	   Helyi	  kiállítás	  megszervezése	  	  
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Eredmények:	  

	  
A	  művészi	  fegyelem,	  a	  roma	  kultúra	  és	  az	  iskolai	  ügyek	  jó	  
integrálása	  

Jó	  együttműködés	  a	  tanárok,	  a	  szülők	  és	  a	  gyerekek	  között	  	  

Kivitelezés:	  az	  oláh	  település	  és	  épületek	  papírmasé	  modellje,	  
mesék,	  költészet,	  hangszerek	  újrahasznosított	  anyagokból,	  
rajzok,	  festmények	  	  

Az	  eredmények	  szocializációja	  	  

Jó	  együttműködés	  a	  tanárok,	  az	  oláh	  és	  a	  nem	  oláh	  szülők	  és	  
gyerekek	  között.	  	  

Magas	  fokú	  integráció	  az	  olasz	  és	  az	  oláh	  diákok	  között.	  	  

	  

	  

Képek	  
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Zene	  	  
	  
Helyszín:	   Ilaria	  Alpi	  Általános	   Iskola,	  
Scampia,	  Nápoly,	  Olaszország	  	  
	  

	  

Partner	  szervezet	  

MUS-‐E	  Nápoly	  

	  	  
A gyakorlat célja és témája, 
valamint az alkalmazott Art4ROM 
óraterv 
 

	  
Fő	  cél:	  	  
• Az	  oláh	  zene,	  a	  fiatalabb	  oláh	  generációk	  “kulturált”	  zenei	  

irodalmára	  gyakorolt	  hatásának	  elismerése	  a	  XVIII.	  és	  a	  
XIX.	  században.	  

	  
Célok:	  	  

• Alap	  információ	  átadása	  az	  oláh	  zene	  történetéről	  	  
• Ismerkedés	  a	  kiválasztott	  hangszerekkel	  	  
• A	  kiválasztott	  hangszerek	  alapvető,	  a	  két	  “klasszikus”	  

zenemű	  előadásához	  nélkülözhetetlen	  technikai	  
elemeinek	  megismerése.	  

• Barhms	  5.	  Magyar	  táncának,	  illetve	  Vittorio	  Monti	  
Csárdásának	  előadása	  	  

Téma:	  

• Oláh	  hagyományok	  és	  történelem	  	  
• Oláh	  kultúra	  
• Oláh	  zene	  

	  
	  „Az	  oláh	  kultúra	  a	  művészetekben:	  Zene”	  című	  óraterv	  elemi	  és	  
tartalma	  is	  felhasználásra	  került:	  ez	  az	  óraterv	  még	  a	  kísérleti	  
projekt	  elindítása	  előtt	  készült.	  	  A	  foglalkozás	  megkezdése	  előtt	  
a	  csoport	  (tanárok,	  zenészek,	  társadalmi	  munkások)	  speciális	  
munkatervet	  készítettek.	   

Szükséges	  emberi	  erőforrás	  és	  
anyagok: 

Hegedűk,	  gitárok,	  hangrögzítők,	  percussion,	  kottapapír,	  	  
Hangszereken	  játszó	  professzionális	  zenész. 

Időtartam: 50	  óra	  
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Folyamat: A	  tanárok	  a	  művésszel	  és	  a	  gyerekekkel	  együttműködve	  
kiválasztják	  az	  előadandó	  zeneművet.	  	  

A	  zenemű	  kiválasztását	  követően	  a	  tanárok	  a	  művésszel	  
közösen	  felosztják	  a	  feladatot.	  Ennek	  értelmében	  a	  művész	  
játsza	  a	  nehezebb	  fő	  témát	  (imitációs	  didaktika)	  a	  könnyebb	  
részeket	  pedig	  a	  zenei	  előképzettséggel	  nem	  rendelkező	  diákok	  
játszák	  (részvételi	  didaktika).	  	  

A	  gyerekek	  a	  zenészek	  és	  a	  tanárok	  szakmai	  irányításával	  
meghallgatják	  a	  kiválasztott	  zeneművet,	  hogy	  megértsék,	  
hogyan	  adható	  elő	  az	  oláh	  zene	  klasszikus	  zenei	  formátumban.	  

A	  gyerekek	  ezen	  zeneművek	  történetén	  keresztül	  
ismerkedhetnek	  meg	  az	  oláh	  emberek	  történelmével	  és	  
kultúrájával,	  valamint	  az	  oláh	  zenének	  az	  európai	  klasszikus	  
zenére	  gyakorolt	  hatásával.	  

A	  gyerekek	  megtanulnak:	  	  

Kottát	  olvasni	  és	  hangszeren	  játszani	  	  

A	  zenészek	  a	  gyerekek	  által	  elsajátított	  technikai	  képzettséghez	  
igazítják	  a	  zeneműveket.	  	  

A	  gyerekek	  megtanulják	  az	  átírt	  zeneműveket	  és	  ezáltal	  
megismerik	  a	  két	  zenei	  stílus	  közötti	  különbségeket.	  	  

A	  folyamat	  végén	  a	  tanárok	  és	  a	  művészek	  felkészítik	  a	  
gyerekeket	  az	  előadásra.	  Az	  előadás	  lehetőséget	  teremt	  arra,	  
hogy	  a	  gyerekek	  megosszák	  a	  közönséggel	  a	  zenét	  és	  az	  
érzéseiket.	  	  

1. lépés: Tervezés:	  a	  tanárok	  és	  a	  zenészek	  előkészítik	  a	  workshopot	  	  

2. lépés: Szocializáció:	  a	  trénerek	  elmondják	  a	  feladatot	  a	  gyerekeknek	  	  

3. lépés: A	  kiválasztott	  oláh	  zenemű	  és	  történetének	  irányított	  
meghallgatása.	  	  

4. lépés: A	  hangszeres	  technikák	  elsajátítása	  és	  a	  zenemű	  előadása	  	  

	  5. lépés:	   A	  gyerekeknek	  hangszereket	  osztanak	  ki,	  hogy	  ezzel	  is	  
elősegítsék	  az	  otthoni	  gyakorlást.	  

Step	  7	   Final	  reelaboration	  of	  the	  arrangements	  of	  the	  
musical	  peices	  chosen,	  taking	  into	  account	  the	  technical	  
abilities	  achieved	  by	  the	  children.	  

Step	  8	   Preparation	  for	  performance	  

-‐	   relationship	  with	  emotions	  

-‐	   relationship	  with	  the	  group	  extended	  to	  other	  schools	  	  

-‐	   behaviour	  in	  public,	  constant	  rapport	  with	  the	  teaching	  
maestro	  	  

Step	  9	   Performances:	  not	  a	  demonstration,	  but	  rather	  an	  

6. lépés:	   A	  tanár	  vezetésével	  próba	  a	  koncertre	  	  

7. lépés:	   A	  koncert	  előkészítése	  és	  a	  zenemű	  közönség	  előtt	  történő	  
előadása	  	  
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Eredmények:	  

	  
Az	  oláh	  zenei	  kultúra	  jelentőségének	  felismerése	  	  

Annak	  tudatosítása,	  hogy	  a	  nagy	  zeneszerzők	  is	  komponáltak	  az	  
oláh	  zene	  által	  megihletett	  műveket.	  	  

A	  kottaolvasás	  és	  az	  egyszerű	  nyomtatott	  kotta	  megismerése	  	  

A	  hangszerek	  megismerése,	  a	  hangszeres	  játék	  elsajátítása	  

Klasszikus	   zeneművek	   különböző	   hangszereken	   történő	  
lejátszása	  az	  elsajátított	  zenei	  képzettség	  felhasználásával	  	  

A	  roma	  és	  az	  olasz	  gyerekek	  integrálása	  	  

A	  szociális	  készségek	  fejlesztése	  a	  csoporton	  belül	  és	  azon	  kívül	  	  	  

Az	  érzelmi	  kompetenciák	  fejlesztése:	  más	  emberek	  érzelmeinek	  
felismerése,	  illetve	  a	  saját	  érzelmek	  kezelése	  	  

Az	  önértékelés	  fokozása	  	  

Záró	  koncert	  	  

	  

	  

	  

Képek	  
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Zene	  és	  ének	  –	  “A	  csodamadár”	  
	  
A	  budapesti	  Vörösmarty	  Mihály	  Általános	  
Iskolában	  alkalmazott	  gyakorlatok:	  	  

	  

Partner	  szervezet	  

MUS-‐E	  Magyarország	  

	  

A	   gyakorlat	   célja	   és	   témája,	   valamint	   az	  
alkalmazott	  Art4ROM	  óraterv	  
 

Cím:	  "A	  csodamadár"	  

Téma	  és	  óraterv:	  "A	  roma	  zene"	  

Az	  egyetlen	  dolog,	  amin	  változtattak	  a	  téma	  időtartama	  
volt,	  mivel	  úgy	  tűnt,	  hogy	  a	  rendelkezésre	  álló	  idő	  nagyon	  
rövid	  a	  téma	  teljes	  áttekintéséhez.	  
	  	  
Célok:	  
• A	  roma	  történelem	  (az	  Indiából	  történő	  

elvándorlás)és	  hagyományok	  áttekintése	  a	  
gyerekekkel	  

• A	  tudományágak	  és	  a	  különböző	  művészeti	  formák,	  
mint	  pl.	  a	  zene/	  a	  történelem/	  a	  rajz/	  a	  színjátszás	  
kombinálása	  

• Roma	  dalok	  és	  szövegek	  tanítása	  a	  résztvevő	  
gyerekek	  számára.	  A	  romák	  történetének	  olyan	  
módon	  történő	  bemutatása,	  hogy	  az	  vonzó	  legyen	  a	  
gyerekeknek	  és	  inspiráló	  szemléletmódot	  adjon	  
számukra.	   

Szükséges	  anyagok: Gyertyák,	  sálak,	  papírok,	  színes	  ceruzák	   

Időtartam: 15	  ülés	  –	  40	  óra 

Folyamat: A	  tartalom	  előkészítése	  (A	  résztvevők	  legfőbb	  célja	  a	  
különböző	  kultúrák	  által	  inspirált	  közös	  alkotás	  volt.	  A	  
dalokon	  keresztül	  mélyebb	  betekintést	  nyertek	  különböző	  
kultúrákba)	  	   

1. lépés: Az	  elképzelés	  bemutatása	  a	  tanároknak	  és	  a	  gyerekeknek	  	  

A	  csodamadár	  megszületése	  –	  a	  szabad	  fantázia	  
szárnyalása	  által.	  Az	  osztály	  életre	  kelti	  azt	  a	  
csodamadarat,	  amiről	  énekeltek.	   

2. lépés: Kollektív	  munka:	  A	  madár	  első	  útja:	  a	  feltételezett	  
anyaország	  (India)	  felfedezése,	  indiai	  népi	  hagyományok	  
és	  népdalok	  megismerése.	  

3. lépés: Kollektív	  munka:	  Az	  indiai	  népdal	  elemzése	  (ext	  és	  
mitológia) 

4. lépés: Kollektív	  munka:	  A	  madár	  útjának	  nyomonkövetése	  
Irántól,	  Magyarországon	  át	  Franciaországig.	  (találkozó	  az	  
iskolába	  ellátogató	  francia	  percussion	  művésszel) 

5. lépés:	   Zárás:	  A	  gyerekek	  záró	  zenei	  előadása	  jelmezekkel,	  
kellékekkel	  és	  világítás	  dramaturgiával.	  	  
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Eredmények:	  

	  

Jó	  együttműködés	  a	  tanárok,	  a	  gyerekek	  és	  a	  művészek	  
között	  	  
-‐	  Integrált	  roma	  és	  nem	  roma	  megközelítések.	  	  
Az	  Indiától	  Európáig	  tartó	  utazás	  során	  a	  gyerekek	  
megérthetik,	  hogyan	  változik	  a	  dalok	  hangneme	  és	  
tartalma.	  Megtapasztalhatják,	  hogy	  a	  roma	  hangnem	  a	  
kultúra	  képviseletének	  csak	  az	  egyik	  módja,	  amely	  
könnyedén	  beilleszthető	  más	  kultúrák	  keretébe.	  Épp	  ilyen	  
könnyedén	  transzformálható	  magyar	  vagy	  bármely	  más	  
hangnemmé,	  ahogy	  erre	  számos	  példa	  van	  a	  
hagyományos	  éneklésben.	  	  	  
-‐	  széles	  kulturális	  perspektíva	  	  
-‐	  kézzelfogható	  történetek,	  modellek,	  szimbólumok	  a	  
gyerekek	  számára	  	  	  
https://www.facebook.com/video.php?v=7541938779358
08&set=vb.274120572609810&type=3&theater	  

Képek	  
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Képzőművészet	  –	  “Az	  asztalnál”	  	  
	  

A	  debreceni	  József	  Attila	  Általános	  
iskolában	  alkalmazott	  gyakorlatok:	  	  
	  

	  

Partner	  szervezet	  

MUS-‐E	  Magyarország	  

	  

	  

A	   gyakorlat	   célja	   és	   témája,	   valamint	   az	  
alkalmazott	  Art4ROM	  óraterv	  
 

Cím:"Az	  asztalnál"	  

Téma	  és	  óraterv:	  Roma	  hagyományok	  a	  családban	  

A	  gyakorlat	  alatt	  az	  eredeti	  óratervnek	  csak	  egy	  részét	  
alkalmazták.	  
A	  gyakorlat	  fókuszába	  a	  kulturális	  örökséget	  helyezték,	  azzal	  
a	  céllal,	  hogy	  egy	  a	  gyerekek	  által	  körbevett	  funkcionális	  
teret	  hozzanak	  létre.	  A	  gyerekek	  a	  saját	  családi	  szokásaikat	  
is	  megoszthatták	  egymással.	  	  A	  gyerekek	  párokban	  
dolgoztak	  így	  az	  egyéni	  kultúrájuk	  a	  kollektív	  munkában	  is	  
láthatóvá	  vált.	  	  
	  
	  
 Szükséges	  anyagok: Festék,	  ecset,	  színes	  ceruza,	  papír	   

Időtartam: 24	  ülés	  –	  64	  óra 

Folyamat: Az	  elképzelés	  bemutatása	  a	  gyerekeknek	  és	  a	  tanároknak.	  
Bemelegítő	  játékok/beszélgetés	  a	  feladat	  végrehajtása	  
előtt:	  a	  családi	  szokások	  informális	  megvitatása.	  Mit	  szoktak	  
csinálni	  az	  aztalnál?	  (mi	  van	  az	  asztalon?)	  A	  beszélgetést	  
szituációs	  játékok	  segítik.	  A	  hátrányos	  helyzetű	  körzetekből	  
(roma	  családokból)	  érkező	  gyerekek	  elmesélhetik	  az	  ünnepi	  
szokásaikat,	  illetve	  a	  különbséget	  egy	  átlagos	  étkezés	  és	  a	  
között,	  amikor	  az	  egész	  család	  az	  asztalnál	  ül.	  Ki	  kap	  először	  
ételt,	  és	  mit	  esznek.	  Ezt	  a	  tartalmat	  később	  
megváltoztatták.	   

1. lépés: Kollektív	  alkotás:	  Kezdő	  gyakorlatok:	  A	  gyerekek	  párokban	  
ülnek	  és	  két	  A3-‐as	  rajzlapot	  összeillesztve	  egy	  hosszú	  asztalt	  
formáznak.	  	  Ezután	  mindenki	  a	  saját	  asztal	  részén	  dolgozik.	  	  
Az	  asztal	  köré	  rajzolja	  a	  családtagjait	  miközben	  néhány	  
gyakorlatot	  hajtanak	  végre.	   

2. lépés: Kollektív	  alkotás:	  Vastag	  és	  vékony	  filcekkel	  meghúzzák	  a	  
alapvonalakat.	  A	  rajzokat	  filctollakkal	  és	  színes	  ceruzákkal	  
kiszínezik.	  	  	  

3. lépés: Kollektív	  alkotás:	  A	  gyerekek	  elkészítik	  a	  hátteret	  és	  ez	  a	  
háttértörténetek	  fázisa	  is.	  Ebben	  a	  szerepjátékban	  
beszélnek	  a	  hagyományokról	  és	  a	  szokásokról.	  Itt	  minden	  a	  
részvételről	  szól.	   

4. lépés: Kollektív	  alkotás:	  A	  gyerekek	  befejezik	  a	  munkáikat	  és	  a	  
rajzokat,	  festményeket	  előkészítik	  a	  kiálításra.	   

Eredmény:	  

	  

Záró	  kiállítás	  az	  iskola	  év	  végén	  



	  

19	  
	  

Képek	  

	  

	  

	  


