
Arts for Roma Children

Inovácia v procese!

Art4Rom je o deťoch, vzdelávaní, umení, inovácii a integrácii
Projekt je financovaný Európskou komisiou. Art4ROM propaguje interkulturálny dialóg medzi 
rómskymi a nerómskymi deťmi prostredníctvom umenia…podporuje dialóg, vzájomné 
porozumenie a sociálne porozumenie  medzi deťmi (rómskymi aj nerómskymi) vo veku od 5 do 
10 rokov použitím inovatívnej vzdelávacej metodiky, založenej na využívaní umenia v prostredí 
školy aj mimo nej. Rómske a nerómske deti budú zapojené do konkrétnych inovatívnych projektov 
pomocou umenia. Príležitosť prepojiť Rómov aj Nerómov so širokou komunitou prostredníctvom 
vzdelávania bude v konečnom dôsledku viesť k zlepšeniu prístupu Rómov k vzdelávaniu.
Navyše, vďaka úspešnej implementácii neformálnych nástrojov, akými sú hudba, tanec, spievanie 
a vizuálne umenie, sa posilní úloha rómskeho aktívneho občianstva. Navyše vďaka úspešnému 
uplatneniu neformálnych výchovných nástrojov, ako je hudba, tanec, spev, výtvarné umenie, bude 
posilnené aktívne občianstvo Rómov. 

Art4Rom štartuje!
V dňoch od 23. januárado 25. februára 2013 sa celý Art4ROM tím prvýkrát stretol v Bruseli,  
aby  zahájil projekt  a  dohodol  ďalší postup v rámci projektu. Marianne Poncelet, výkonná 
koordinátorka projektu, poskytla náhľad  písomnej projektovej dohody a pod vedením Cinzie 
Laurelli, projektovej koordinátorky,  všetci partneri a) zriadili spoločný protokol komunikácie 
a správania, b) rozšírili pochopenie cieľových potrieb, c) ujasnili si rozdelenie funkcií, úloh 
a termínov, d) rozhodli o zapojení vybraných škôl a inštitúcii do projektu, e) identifikovali 
medzníky, f) uzniesli sa na stratégiách hodnotenia, g) dohodli sa na akčnom pláne pre 
nasledujúce stretnutie.
Jeden celý deň bol venovaný brainstormingu o metodike Art4ROM.
Okrem pracovných aktivít, boli navyše všetci partneri pozvaní talianskym ambasádorom, 
pánom Ferdinandom Nelli Feroci na večeru a na husľový koncert, v podaní nášho úžasného 
hudobníka a projektového partnera Carla Dumonta.

Neprehliadnite!
Navštívte novú webstránku Art4ROM na:  

www.art4rom.eu
Pozvite vašich priateľov, aby sa k nám pridali na facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Art4ROM/321611934612217?fref=ts
Stiahnite si náš leták na:  

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

 
Ďalší krok dopredu… druhý projektový míting v Budapešti
Po  množstve informácií a mnohých nápadoch bol čas pre všetkých partnerov začať 
prezentovať konkrétnu prácu. Počas druhého mítingu partneri prezentovali prvé 
výsledky práce na projekte, ohodnotili komunikáciu a vzťahy medzi partnermi, 
monitorovali finančné postupy a posúdili plánované náklady a zdroje. Taktiež 
prebehla detailná diskusia o rozšírení stratégie a prezentácii webstránky. Hlavná 
časť trojdňového mítingu bola venovaná diskusii o metodike, vrátane:
  - definície a kritérií výberu na zbierku príkladov dobrej praxe,
  - definície vzdelávacieho programu,
  -  revízie metodiky už implementovanej v podobných projektoch v Španielsku, 

Maďarsku a v Taliansku,
  - definície výberu kritérií na zbieranie príkladov dobrej praxe,
  - počiatočnej diskusie na implementovanie pedagogických nástrojov použitých v projekte,
  - identifikácie škôl, v ktorých bude prebiehať skúšobná implementácia.
Polovica dňa počas projektového mítingu bola venovaná návšteve školy navštevovanej 
rómskymi aj nerómskymi deťmi. Partneri Art4ROM mali príležitosť asistovať v dvoch triedach, 
vedených dvoma učiteľmi z Mus-e Hungary.
Tretie projektové stretnutie partnerov Art4Rom sa bude konať na Slovensku od 23. do 27. 
septembra 2013.

Art4ROM: Inovácia v procese
Naša projektová koordinátorka Cinzia Laurelli bola pozvaná, aby prezentovala projekt 
Art4ROM na Konferencii o budúcnosti vzdelávania (Conference on the Future of Education), 
ktorá sa uskutoční 14. Júna 2014 vo Florencii.

“Konferencia o budúcnosti vzdelávania” sa počas svojho tretieho ročníka zameriava na  
medzinárodnú spoluprácu na poli inovácií vzdelávania. Konferencia ponúka excelentnú 
príležitosť na prezentáciu vzdelávacích projektov.
“Je dôležité prezentovať projekt na medzinárodnej konferencii o výuke a vzdelávaní”, 
povedala Cinzia Laurelli. “Bola som šťastná, že som sa mohla podeliť o naše vedomosti  
plynúce z  mnohoročných skúseností, ktoré majú naši partneri, a zároveň sa dozvedieť  

o nových prístupoch, ktoré môžeme použiť aj v nášom projekte, to je inovácia v procese.”

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá  
za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).


