
Arts for Roma Children

Innováció folyamatban!

Az Art4ROM gyerekekről, tanulásról, művészetekről, innovációról és 
integrációról szól.
A projekt pénzügyi hátterét az Európai Bizottság biztosítja azzal a céllal, hogy a művészeteken 
keresztül támogassa a roma és a nem roma gyerekek közötti kultúraközi párbeszédet…  
A projekt egy a művészeti gyakorlatra épülő innovatív oktatási módszer iskolákban és iskolán 
kívül történő alkalmazásával erősíti a kultúrák közti párbeszédet, a kölcsönös megértést és a 
társadalmi befogadást az 5-10 éves (roma és nem roma) gyerekek körében. A roma és nem 
roma gyerekeket a művészetek felhasználásával konkrét innovatív projektekbe vonjuk be. Annak 
lehetősége, hogy a romákat és nem romákat az oktatáson keresztül egy szélesebb közösség 
tagjává tesszük, feltétlenül hozzájárul a romák oktatásban történő részvételének javításához.
Az olyan informális eszközök, mint például a zene, a tánc, az éneklés, és a vizuális művészetek 
fejlesztésének köszönhetően, a roma fiatalok aktív állampolgársága tovább erősíthető.

Az Art4ROM program elkezdődik! 
Az Art4ROM teljes csapata első alkalommal 2013. január 23-25 között találkozott 
Brüsszelben azzal a céllal, hogy összejövetelükkel megpecsételjék a projekt elindítását 
és arról ötleteljenek, hogy hogyan valósítják meg a projekt főbb tevékenységeit. Marianne 
Poncelet, a projekt vezető koordinátora áttekintő tájékoztatást adott a projekt szerződéses 
feltételeiről, Cinzia Laurelli, projekt koordinátor vezetésével pedig a partnerek közösen  
a) kidolgozták az egységes kommunikációs és eljárási protokollt b) kiterjesztették a célcsoport 
szükségleteinek „megértését” c) egyértelművé tették a szerepeket, feladatokat és határidőket 
d) meghatározták az értékelési stratégiát g) és kidolgozták a következő ülés akciótervét.  
Egy napot teljes egészében az Art4ROM módszerrel kapcsolatos ötletelésre fordítottak.
Emellett Ferdinando Nelli Feroci, az Állandó Olasz Képviselet nagykövete minden partnert 
meghívott egy hegedű hangversennyel egybekötött vacsorára, ahol a résztvevők egy 
csodálatos zenész és a projekt egyik partnere, Carlo Dumont előadásában gyönyörködhettek. 

Gyerünk!
Látogasson el az Art4ROM új weboldalára:  

www.art4rom.eu
Hívja meg barátait, hogy csatlakozzanak Facebook oldalunkhoz:  
https://www.facebook.com/pages/Art4ROM/321611934612217?fref=ts

Töltse le Art4ROM szórólapunkat a következő oldalon:   
http://www.art4rom.eu/#!communication-library-/c23hx

 
Egy lépés előre… második projekt-találkozó Budapesten
Számos információ begyűjtése és még több ötlet megosztása után elérkezett az idő,  
hogy a projekt-partnerek bemutassák konkrét munkáikat. A második ülés alkalmával a 
projekt-partnerek értékelték az eredményeket/ fejleményeket, a kommunikációt valamint 
a projekt partnerek közötti kapcsolatot/együttműködést, ellenőrizték a pénzügyi 
folyamatokat, valamit áttekintették a tervezett költségeket és forrásokat. Részletesen 
megvitatták a terjesztési stratégiát, valamint a weboldal felépítését. A három napos ülés 
nagy része a módszer megvitatásával telt, amely a következőket foglalta magába:
  -  a legjobb gyakorlatok összegyűjtésének definiálása és kiválasztásának kritériumai
  -  az oktatási program definiálása
  -  a Spanyolországban, Magyarországon és Olaszországban korábban már végrehajtott 

hasonló projektekben alkalmazott módszerek áttekintése
  -  a legjobb gyakorlatok gyűjtésével kapcsolatos kiválasztási kritériumok definiálása
  -  vita a projekthez kiválasztott és alkalmazandó pedagógiai eszközök végrehajtásáról
  -  a projektbe bevonandó iskolák kiválasztása.
A találkozó során fél napot szenteltek egy olyan iskola megtekintésére, ahova roma és nem roma 
gyerekek egyaránt járnak. Az Art4ROM projekt partnereinek lehetősége nyílt arra, hogy megtekintsenek 
két tanórát, melyet a MUS-E Magyarország hálózathoz tartozó két művész tartott.Az Art4ROM projekt 
soron következő, harmadik ülése 2013. szeptember 23-27 között kerül megrendezésre Szlovákiában.

Art4ROM: Innováció folyamatban
Projekt koordinátorunkat Cinzia Laurellit meghívták egy az oktatás jövőjével foglalkozó konferenciára, hogy 
ismertesse az Art4ROM projektet. A konferencia 2013 június 14-én Firenzében került megrendezésre. 
A harmadik alkalommal megrendezett „Az oktatás jövője c. konferencia” célja az országok közötti 

együttműködés illetve az oktatást érintő innovációval kapcsolatos jó gyakorlatok megosztásának 
támogatása volt. A konferencia kiváló lehetőséget teremtett az oktatási projektek bemutatására.
„Nagyon fontos, hogy a projektet bemutassuk a tanulással és oktatással foglalkozó 
nemzetközi konferencián” mondta Cinzia Laurelli „nagy örömömre szolgált, hogy 
megoszthattam a partnereink által évek alatt összegyűjtött tapasztalaton alapuló  
tudást, valamint az, hogy olyan új megközelítéseket sajátíthattam el, amelyeket  
a mi projektünkbe is be tudunk építeni, az innováció folyamatban van.”

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság  
nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.
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