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Индекс  
 

Целта на този документ е да въведе методологии, съчетаващи практики на социална 
толерантност с арт техники за постигане на положителен разказ за ромите в Европа. Той е 
разработен в резултат на съвместната работа на партньорите по проекта PAL ART и е оценен 
от експертите от „Дома на националните малцинства“, ръководители на проекта. В рамките 
на документа се представя текущото положение на ромите във всяка страна партньор. Също 
така са представени шест модула за процеса на социална интеграция чрез обучение по 
изкуства.  

Първата версия на документа беше представена по време на онлайн среща през април 2021 
г., за да бъде обсъден, оценен и финализиран.  

Този документ е изготвен като част от проекта “Насърчаване на положителната история за 
ромската интеграция чрез изкуства“ с референтен номер 2020-1-CZ01-KA204-078214, от 
следните автори: Jakub STEDRON (Дом на националните малцинства) и Елена Копанарова 
(ОЕКОН ГРУП България).  

 

IO 1 “Ръководство за положителната история на ромската интеграция чрез изкуства“, 
04/2021 

 

„Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не 
може да бъде отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в 
него.“ 
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Ключови индикатори за 
социално приобщаване 

 Основно ниво на 
благополучие 

 Пълен достъп до  ресурси 
и дейности 

 Обществено участие 
 Равни възможности 
 Приемане и признаване 

 

 

 

Въведение 
Главната цел на проекта PAL ART (“Насърачаване на 
положителния разказ за ромската интеграция чрез изкуства”) е 
да използва изкуството като двигател за интеграция и равни 
възможности за хора от ромски произход. Има за цел да проучи 
и модерира различни методи и техники на изкуството, 
подкрепящи практиките на социална толерантност и 
образование за възрастни за роми, за да насърчат положителен 
разказ за себе си чрез  изкуство. Това се корени в идеята, че 
изкуството подобрява мотивацията, концентрацията, увереността, работата в екип, 
когнитивните способности, критичното мислене, вербалните умения, наред с други 
ключови компетентности.    

Поради това PAL ART има за цел да предостави задълбочени познания за ефективни 
методологии за използване на различни форми на изкуство за намаляване на различията в 

Рамка на компетенциите 

PAL ART  
Ключови компетентности 

ЦЕЛИ 
 Изявление 

Потенциални ползи от ART 
междукултурното образование 

 

 Разбиране/Приемане Да се научим да интерпретираме 
израженията, емоциите и нагласите на 
хората чрез дейности от изкуствата.  

Помощ при разбиране на 
разнообразието  

 Комуникация Да подобрим саморазбирането и 
общуванет, използвайки различни 
форми на изкуството и различни езици  

Диалог в разнообразието 

 Съпричастност Да се научим да работим в среда за 
взаимно обучение 

Засилване на участието в процесите на 
взаимно обучение 

 Приобщаване Да развием стиловете на учене с цел 
разпознаване на възможностите в 
многообразието 

Превръщане на културното 
многообразие като ресурс за 
приобщаване 

 Индивидуална и колективна 
отговорност 

Научете се да разбирате чуждата гледна 
точка, когато е различна от вашата  

Осигуряване на отворена и 
кооперативна перспектива  

 Емпатия Да рзпознаваме ефектите от 
различните емоции 

Насърчаване на опит за оценяване на 
различни форми на културно 
изразяване  

 Устойчивост Адаптиране и справяне с различни 
мултикултурни среди 

Създаване на среда, благоприятна за 
насърчаване на междукултурното 
обучение  

 Лидерство Да избираме и да предприемаме 
действия в съответствие с нашите 
ценности 

Споделяне на визия и цели в групата, 
за постигане на обща цел чрез ясен 
път  

 Самоосъзнаване и 
самоовластяване 

Да придадем смисъл и стойност на 
живота ни 

Подобряване на собственото културно 
съзнание и самочувствие m 

 Креативност Да бъдем креативни и да виждаме 
няколко начина за преодоляване на 
проблемите, за да продължим напред 

Укрепване на способността за 
иновации 

 



 
 
 
ученето, засягащи бъдещите ромски творци, както и разработване на иновативна и 
съвместна методология за преподаване и учене за европейски учители, която ще допринесе 
за социалното сближаване, европейското гражданство, социално-икономическото 
включване и икономическия растеж.  

Социалното включване е както резултат, така и процес на подобряване на условията, 
позволяващи на групи и индивиди да участват в обществото. Това е процес, който има за цел 
да се бори с дискриминацията, да сведе до минимум социалните различия, да избегне 
изключването и маргинализацията и да гарантира благосъстоянието на всички членове на 
обществото, независимо от техния етнически, културен или религиозен произход. Когато 
индивиди или групи са интегрирани в обществото, те се радват на основни нива на 
благосъстояние, получават пълен и справедлив достъп до колективни ресурси и дейности, 
имат право на активно социално участие и споделят равни възможности. 

От образователна гледна точка, социалното включване е процес на самореализация на 
младия индивид в обществото, приемане и признаване на неговия или нейния потенциал от 
социалните институции чрез достъп до образование и интегриране в мрежата от социални 
отношения в общността. Детството и младостта са етапите от живота, когато младите хора 
правят прехода от семейна зависимост към автономия в по-голямото общество при бързо 
променящи се обстоятелства. То има особено значение за тези млади хора, които са в 
неравностойно положение и живеят в несигурни условия. За тях социалното включване 
означава преодоляване на множество бариери, за да придобият социалните си права като 
пълноправни членове на обществото. 

Разбирането на социалното включване има няколко аспекта:  

 Процесът има много етапи, образуващи континиум от тотална изолация до активно 
включване. Социалното изключване е състояние на изолация, на прекъсване на 
социалните връзки между индивида и обществото. Другият полюс е овластяването 
на индивида от обществото за активно участие в социалния живот. Младите хора 
могат да влязат в процеса в различни точки и да се движат към двата полюса – или 
маргинализация, или постигане на автономия и благополучие. 

 Социалното включване е е многоизмерно и засяга различни области на живота: 
икономически, политически, културни, социални. Интегриращите процеси не 
действат независимо един от друг. Успешното преминаване на младите хора през 
образователната система им осигурява важни ресурси като знания, умения и нагласи 
за тяхното социално включване в други сфери на живота. Бедността, от друга страна, 
концентрира социално неравностойно положение в засегнатата група, което след 
това може да премине към социално изключване.  

  Сложен набор от фактори като пол, здраве, етническа принадлежност, религиозно 
отчуждение и сексуална ориентация действат, за да позволят или задържат 
социалната интеграция. По същия начин социалното изключване на младежите има 
както настоящи, така и дългосрочни последици, което го прави приоритетна тема за 
младежката политика в Европа. 

 Дълбоко вкоренените негативни образи и възприятия на етнокултурните общности 
ограничават възможностите за социално включване. Сложността на техните 



 
 
 

социални, икономически, образователни и психологически нужди трябва да бъде 
адресирана чрез набор от стратегии като силни връзки между дома и училището, 
участие на общността и допълнителна подкрепа след училище. Липсата на 
подкрепящи и приобщаващи мерки може да има редица отрицателни ефекти върху 
тяхната социализация, ако специфичните нужди на тези ученици не бъдат 
удовлетворени. 

Културата и изкуствата са основни компоненти на цялостното образование, което води до 
пълноценно развитие на личността. Следователно образованието по изкуства е 
универсално човешко право за всички учащи, включително тези, които често са изключени 
от образованието, като имигранти, културни малцинствени групи и хора с увреждания. 

Можем да обобщим принципите, които илюстрират потенциала на обучението, основано на 
изкуството, както следва:  

ИЗКУСТВАТА РАЗШИРЯВАТ 
КОМПТЕНЕЦИИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ И 

ОСИГУРЯВАТ НА РОМИТЕ ШИРОК НАБОР ОТ 
СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ   Интегрирането на 

изкуствата като форма на изразяване дава на 
обучаемите, чиито стилове на учене са 

визуални, кинестетични, пространствени 
или слухови , повече свобода да 

комуникират. По този начин, когато 
учителят насърчава ромите да работят с 

идеи чрез изкуствата, той/тя се докосва по-
пълно до техните разнообразни стилове на 

учене и неговата/нейната практика включва 
специфична за ученика педагогика. 

ИЗКУСТВАТА СТИМУЛИРАТ 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И МЕЖДУГРУПОВАТА 

ХАРМОНИЯ. Съвместната работа по арт 
проекти може да доведе до значително 
увеличаване на продуктивната работа в 

екип. Изкуствата също така предлагат на 
ромите с различни способности друго място 

не само да работят с идеи, но и да си 
сътрудничат с другите в класа. Изкуствата 

позволяват по-голяма образователна 
справедливост, тъй като повече учащи имат 

възможности да работят с и да споделят 
знания. Изкуствата предлагат възможности 

на хората да работят в сътрудничество 
помежду си, като по този начин насърчават 

междукултурното, междуетническото и 
междугруповото разбирателство и хармония. 

ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА ЗА ПРИОБЩАВАЩО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТИГАНЕ ДО 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ УЧЕНИЦИ. Изкуствата 
предоставят важни възможности на 

обучаемите да общуват и да изразяват 
своето разбиране на значението на 
съдържанието, както и собствената 

самооценка за това как учат. Изкуствата 
предоставят атлернативно пространство на 
тези роми, които изпитват затруднения при 
комуникация чрез традиционните методи 

като разговор или писмено изразяване. 

ИЗКУСТВАТА ДАВАТ СВОБОДА НА 
ИЗРАЗЯВАНЕ НА УЧЕЩИТЕ ВТОРИ ЕЗИК. 

Като разглеждат изкуствата като езици на 
изразяване, учителите предлагат на 

двуезичните и ограничено говорещи майчин 
език ромски ученици повече свобода да 

работят с идеи и да изразяват своите 
разбирания, без да се налага да зависят 

единствено от майчиния език. 



 
 
 

ИЗКУСТВАТА ПРЕДОСТАВЯТ АВТЕНТИЧНИ 
КУЛТУРНИ ГЛАСОВЕ И ДОБАВЯТ СЛОЖНОСТ 
НА ПРЕПОДАВАНЕТО И УЧЕНЕТО. Изкуствата 

разширяват инструментите, достъпни за 
учащите, докато изучават и се стремят да 

разберат култури, различни от техните 
собствени. Използването на произведения на 

изкуствата като основен елемент от 
учебната програма ги запознава с гласовете, 

образите, чувствата и идеите на хората по 
начин, който придава автентичност. Той 
разширява ученето, като в същото време 
въвежда обучаемите в по-широка гама от 

преживявания, документирани от индивиди 
чрез средства, различни от „обективно“ 

докладване. Тъй като изкуствата водят до 
себеизразяване, включвайки изкуствата, да 
речем, в учебната програма по история, те 

вдъхват живот на изучаваните хора и 
събития; Базираната на изкуството 
дидактика на историята предлага 

драматично документиране на борбите, 
постиженията, празненствата и сложността 

на съвместния живот в нашата разнообразна 
глобална общност. 

ИЗКУСТВОТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
ПРЕДАВАНЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 
МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА, КОИТО ИНАЧЕ 

МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАГУБЕНИ В ЕДИН 
ГЛОБАЛИЗИРАН СВЯТ. Тъй като 

произведенията на изкуството придават 
форма на основните вярвания и чувства, те 

служат като проводник на културата; те 
всъщност са носители на култура. 

Произведенията на изкуството са важни 
играчи в еволюцията на културата, тъй като 

те допринасят както за културната 
приемственост, така и, чрез иновации във 

формите и техниките, за културната 
промяна. Придобиването на умения за 
възприемане и изразяване, свързани с 
обучението по изкуство, позволява на 

обучаемите да преминат отвъд една често 
банална поп-консуматорска култура към 

оценяването на произведения на изкуството, 
които са сред най-висшите форми на 

човешките постижения. 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО 

 

 



 
 
 
Проектът PAL ART подчертава как опитът на ромите в обучението, базирано на изкуство 
във формален контекст, допринася за развитието на социални и граждански компетенции и 
културно съзнание и ги научава да представят своя положителен разказ, за да се подобри 
интеграцията им в ЕС. 

Образователният опит в PAL ART осигурява последователност на целите на обучението и 
основните компоненти, като: интерпретиране на емоционалното състояние и поведение на 
други хора; изразяване на чувства чрез изражение на лицето, жестове и език на тялото, 
вербален език и тон; развиване на по-интегрирани когнитивни стилове на учене; да се 
научите да разбирате чужда гледна точка, когато е различна от вашата; осъзнаване на 
ефектите от различни емоции, например върху тялото, върху настроението, върху 
поведението, върху това как другите наоколо започват да действат; да можеш да осмислиш 
себе си и какво ти се е случило и да интегрираш житейската си история в едно съгласувано 
цяло; да бъдеш креативен и да видиш няколко пътя напред и около проблем. 

PAL ART, според UNESCO1, признава два основни подхода към образованието по изкуства, 
които могат да се прилагат едновременно и не е необходимо да бъдат разграничавани: 

 “учене чрез метода на изкуствата/културата”, което демонстрира как можем да 
използваме артистични изрази и културни ресурси и практики, съвременни и 
традиционни, като средство за обучение. Той има за цел да използва богатството от 
култура, знания и умения на обществата, за да подобри интердисциплинарния 
подход към ученето в редица предметни области.. 

 “метода на учене в изкуствата/културата“, който подчертава стойността на 
културните перспективи, мултикултурните и културно чувствителните езици чрез 
процесите на обучение. Този вид подход допринася за разбирането на значението на 
културното многообразие и за укрепване на моделите на поведение, които са в 
основата на социалното сближаване. 

Изкуството се превръща в инструмент в обсъждането на равенството и 
интеграцията/включването на ромите чрез насърчаване на индивидуални и групови 
компетенции, основани на многообразието подходи и предизвиква промени в 
организациите и системите. PAL ART анализира въздействието на образованието чрез 
изкуства в 10 фокус групи сред 71 експерти и 42 добри практики от Белгия, България, 
Хърватия, Франция и Гърция. Дискусиите във фокус групите и анализът на добрите 
практики показаха голямо разнообразие от сфери на изкуството и широк набор от подходи 
към този вид обучение. В резултат на това PAL ART идентифицира 5 измерения и ключови 
критерии, които са от съществено значение за успеха:  

1. Интегриране на съдържание чрез точна, контекстуализирана информация, 
споделена и с внимание към множеството измерения на идентичността. 

2. Педагогика на равенството с внимание към индивуалните стилове и стратегии за 
взаимодействащо групиране.   

 
1 Road Map for Arts Education, created by UNESCO: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf


 
 
 

3. Трансформация на знанието в структурата на учебната програма и критични 
диалози, изправени пред проблемите на конфликта. 

4. Овластяване на културата на обучение и социалната структура като имплицитна 
идеология на учебна програма, използвана за „свобода“.  

5. Намаляване на предразсъдъците, чрез насърчаване създаването на положителни 
разкази , както и насърчаване на изкуството и културната идентичност на целевата 
група.  

Въз основа на проучване,проведено преди началото на проекта,бе решено да се разработят и 
използват в процеса на междукултурното образование следните 6 арт техники: 

 

И накрая, необходимо е да се създадат положителни разкази за едно приобщаващо общество 
на бъдещето и да се даде възможност на всеки член на обществото да споделя, разбира и 
допринася за тези разкази. Силните разкази за бъдещето могат да действат като магнит, 
привличайки обществото към неговото предвидено бъдеще. Общество без визия за 
бъдещето показва общество в упадък. Общества, които поддържат единство на целта или 
споделена визия, възприета от общността, и насърчават широко участие на 
заинтересованите страни във формулирането на тази цел, ще бъдат по-приобщаващи, тъй 
като всеки член ще работи синергично за постигане на единна цел. 

Целева аудитория  
В много европейски страни ромските общности живеят в условия на маргинализация или 
социално изключване, бедност и дискриминация. Твърде много роми са изправени пред 
крайна бедност, безработица, образование под стандартите, в сегрегирани училища и 
класове, неподходящи жилища, лошо здраве и благосъстояние. Социалното изключване 
засилва негодуванието срещу ромите, което прави маргинализацията им социално 
приемлива и засилва антипатиите. Ромските жени, по-специално, продължават да се 
справят по-зле от ромските мъже и жени в общото население в ключови области като 
здравеопазване, образование и заетост. Много роми също са изправени пред специфични 
географски уязвимости, свързани с отдалечеността на селските райони.  



 
 
 
Същият доклад на Европейската комисия относно благоприятните и устойчиви 
въздействия при постигане на целите за приобщаване на ромите подчертава 
необходимостта от многосекторни и междусекторни подходи. Недостатъците, с които се 
сблъскват ромските групи в една област, създават бариери пред достъпа до права и 
възможности на равни начала в много други области. Макар и спорадични, редките опити за 
прилагане на междусекторни мерки са оценени като ефективни. Те работят въз основа на 
предположението, че различните видове интервенции за подкрепа ще се допълват взаимно 
и ще имат синергични ефекти, които подобряват качеството на живот на ромите, както и 
взаимоотношенията между ромските групи и други групи от населението. Разработването 
на всеобхватни и устойчиви политики и практики е друга важна предпоставка за ефективно 
противодействие на множеството фактори на изключване, пред които са изправени ромите. 
В много страни от ЕС мерките за приобщаване към научните изследвания се състоят от 
отделни проекти, вместо да се основават на последователни дългосрочни стратегически 
планове. В резултат на този фрагментиран подход за включване на ромите добрите 
практики, пилотирани от международни агенции или национални НПО, се преустановяват 
или очакваното въздействие не може да бъде постигнато, тъй като те работят във вакуум 
без обвързващи правни и устойчиви политически рамки.  

Ромското изкуство, история и култура са неразделна част от нашия европейски и 
национален пейзаж. В продължение на векове обаче изображенията на ромската култура и 
идентичност са били романтизирани и стереотипизирани и това е изострило отчуждението 
на ромските общности от основните общества. Културното признание трябва да се гради 
чрез ромски разкази. 

Целеви групи: 

Обучители: Професионалисти, които са ангажирани в сектора на изкуството или са свързани 
с него. Също така професионалисти, които подкрепят интеграцията на ромите в ЕС (напр. 
социални работници, учители в ПОО, помощници, доброволци и т.н.). Те са акредитирани 
като обучители в една или различни области, но биха искали да станат обучители на PAL Art 
знания и дейности. По-специално: 

 Ориентиран към професионалисти в областта на изкуството и учители по ПОО, за да 
се засили ролята им на поддръжници на творчеството на ромско изкуство за 
позитивен разказ. 

 Социални работници, учители по ПОО, помощ и доброволци  

Съдържание на 6-те модула – PAL ART Capacity 
Building 
PAL ART r Докладът на PAL ART за „Текущото състояние на ромското изкуство и техниките, 
използвани за подкрепа на социалната толерантност в ЕС“ класифицира основните цели на 
анализираната ситуация по следните седем теми: 

1. Покрепа на включването/интеграцията и достъпа/равенството на малцинствата 



 
 
 
2. Насърчаване на културното многообразие и противодействие на дискриминацията и 
изключването  

3. Укрепването на личностното развитие/компетентности  

4. Използването на ИЗКУСТВОТО КАТО ИНСТРУМЕНТ не само за създаване на холистични 
процеси на учене, но и като ГЕНЕРАТИВНА СРЕДА за трансфер на знания, оценка и 
хибридизация на ценности и визии на различни култури. 

5.Квалификация (подготовка и обучение) на УЧИТЕЛИ и ПРАКТИКУВАЩИ ИЗКУСТВА  

6. Инициирането/въвеждането на промени в личния живот  

7. Подкрепа/Заетост/Обучение/Участие за и на млади творци  

Предлагаме да бъдат подчертаниследните компетенции в специфичната визия на проекта 
PAL ART: 

 Повишаване на осведомеността на учителите за тяхната роля и отговорност за 
развитието на техните обучаеми, както и за значението на справянето с проблеми 
като дискриминация, расизъм, социално включване и междукултурно 
разбирателство. 

   Предоставяне на информация за холистични подходи и методологии със солидна 
теоретична основа и използване на опита на Съвета на Европа в тази област. 

   Насърчаване на стратегии и дейности, които да бъдат организирани на ниво 
обучаваща група. 

   Създаване на възможности за активно включване на учителите в критична 
рефлексия на тяхната практика, в обмен на опит с връстници и в генериране на 
партисипативен, демократичен и устойчив процес на разработване на учебни 
програми на местно ниво. 

   Създаване на възможности за корпоративно сътрудничество с по-широката 
общност. 

В резултат на работата на партньорите и за да се постигне по-добра интеграция на целевите 
групи, учителите трябва да получат обогатени познания по теми, като се има предвид 
ромският произход, култура, традиции, изключително образование и художествено 
влияние. Проектът PAL ART разработи учебна програма от 6 модула за обучение на 
обучители, които желаят да се включат или планират да участват в класове и уроци, целящи 
да популяризират положителния разказ за ромите чрез обучение по изкуство и арт техники. 
Този подход от 6 модула е резултат от текущата работа на партньорите по проекта и беше 
официално представен по време на онлайн събитието PAL Art Capacity Building на 29 и 30 
март 2021 г.  

PAL ART  Методологията за изграждане на капацитет цели: 

 Обмен на знания, умения и идеи за по-нататъшно сътрудничество и устойчивост. 
 Подкрепа на ромите в изграждане на позитичвен разказ и подобряване интеграцията 

им в ЕС чрез овластяване на творчеството им в различни сфери на изкуството.   



 
 
 

 Изследване и модериране на  различни арт методи и техники в подкрепа на 
практиките на социална толерантност и приобщаващото образование за възрастни 
за ромската общност в различни области на изкуството. 

Модулите избрани в проекта са следните: 

 
Горните са представени по-подробно в следващата глава. Обърнете внимание, че всеки от 
тях има 2 QR кода за допълнителна информация, относно съдържанието му.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 1 
“To be Romani.” 

 
Циганите по света се наричат “роми”, 
което означава “съпруг”.Терминът се 
появява за първи път през 1857 г. във 
френския речник Le petit Robert и през 
1841 г. в американския речник Merriam 
- Webster's. 
Ромите са номадски народ, обикновено 
търговци на плодове и стоки за бита, 
събирачи на рециклируеми стоки, 
странстващи органисти и като цяло с 
независима работа. Произходът им е от 
северна Индия. Според научно 
откритие, публикувано в списание 
"Nature" (6/05/2012) от група 
реномирани генетици, те идват от 
племето Доба в Индия. 
След много миграции и преследвания, 
те пристигат в Европа. Днес се се 
срещат на всякъде по света (около 12 
милиона), като най-много са на Стария 
континент (6 милиона). 
Влахия и Млондави имат важно място в 
историята им, защото циганите там 
систематично стават роби (13-14 век). В 
същото време те се срещат в много 
европейски страни, като Франция, 
Англия, Испания и др. 
Най-тежкото преследване, на което са 
подложени, е по време на Втората 
световна война, циганският Холокост 
или Poraimo (унищожение) на ромски. 
През 1933 г. започва кастрирането на 
ромски жени, за да се ограничи 
възпроизводството. На 15 ноември 
1943 г. лидерът на СС Хайнрих Химлер 
издава заповед, според която циганите 
се приравняват с евреите. 
Предразсъдъците за ромите все още са 
вкоренени в нашите общества. От 
Средновековието, когато циганите са се 
занимавали със занаяти и от Румъния 
на Чауско до наши дни, тяхното 
преследване продължава дори в 
държавите от съвременна Западна 
Европа. Ромите често се свързват с 
вериги за трафик на хора, просто 
защото са роми. Според проучване 
ромите са по-склонни да станат жертва 
на трафик. 
 
 

С други думи 
Ромите са двуезични, говорят езика на страната, в която живеят, и 
ромския, като техен общ език; Ромският е само словесен и се 
разграничава с много диалекти. Езиковото разнообразие е толкова 
голямо, че не позволява общуването на роми от различни групи. 
Ромският език съдържа редица цигански думи, включително някои от 
арменски, персийски, гръцки и турски произход. 
Тъй като техният език е устен, те научават своята история от 
историите и приказките, разказвани от по-възрастните на по-младите. 
Музиката и танците са друг елемент от тяхната култура, тъй като те са 
едновременно средство за забавление за самите тях и начин за 
изкарване на прехраната. Те се отличават и в други културни области 
като поезия, живопис, литература, кошничарство и др. 
Семейството е крайъгълен камък на тяхното общество. Децата се 
женят рано, около 17 може би малко по-млади, а момичетата малко по-
млади от момчетата. 
Ромите вярват в Бог, но приемат религията на страната, в която 
живеят. В същото време обаче те включват елементи от индийското си 
потекло. 
В заключение бихме искали да споменем 2 важни дати за тях. Първата 
е на 23 април-Едерлези, най-големият фестивал на циганите на 
Балканите. Те по същество празнуват завръщането на пролетния 
сезон, което им позволява да се местят от място на място. С 
християнизацията на циганите Едерлези се отъждествяват с празника 
на Св. Георги.  
Втората и най-важна дата е 8 април, Световният ден на ромите, 
празник за циганите в памет на първата им конференция, проведена в 
Лондон на 8 април 1971 г. 

Модул 1 “Да бъдеш ром/ка ” 
 

Автори: Елеана ФОТИАДУ (LIGHT HOUSE OF 
THE WORLD) 

Теоретична част Презентация 



 
 
 

С други думи 
Правата на човека са морални принципи или норми, които описват 
определени стандарти на човешко поведение и са редовно защитени в 
общинското и международното право. Те обикновено се разбират като 
неотменими, основни права, „на които дадено лице има присъщо право 
просто защото тя или той е човешко същество и които са „присъщи на всички 
човешки същества“, независимо от тяхната възраст, етнически произход, 
местоположение, език, религия , етническа принадлежност или друг статут. 
Те са приложими навсякъде и по всяко време в смисъл, че са универсални и са 
егалитарни в смисъл, че са еднакви за всички. Те се считат за изискващи 
съпричастност и върховенство на закона и налагащи задължение на лицата 
да зачитат човешките права на другите и обикновено се счита, че те не 
трябва да бъдат отнемани, освен в резултат на надлежен процес, основан на 
конкретни обстоятелства. 
Ромите са допринесли за културното богатство, многообразието, 
икономиката и общата история на Европа от векове. ЕС има задължение да 
защитава своето ромско малцинство от дискриминация, антипии и социално 
изключване. Постигането на равенство, приобщаване и участие на ромите 
изисква всички институции на ЕС, национални правителства и агенции на ЕС, 
органи за равенство и други институции за правата на човека да се обединят 
и да действат в партньорство с гражданското общество и международни 
организации, както и пълното участие на самите роми. Комисията приканва 
Европейския парламент да подкрепи тази стратегическа рамка и призовава 
Съвета да работи за бързото приемане на предложената препоръка за 
равенство, приобщаване и участие на ромите, като гарантира, че държавите-
членки и Комисията работят ръка за ръка. Работейки заедно, можем да 
постигнем реален напредък до 2030 г., за да създадем Европа, в която 
ромските индивиди и общности, в цялото им многообразие, имат равни 
възможности във всички сфери на живота, възползват се от социално-
икономическото включване и участват равностойно в обществото.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

Presentation  

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Очакването за дискриминация 
създава хроничен стрес. Хората 
може дори да избягват ситуации, в 
които очакват, че могат да бъдат 
третирани лошо, евентуално да 
пропуснат възможности за 
образование и работа. 
И все пак експертите казват, че по-
малките, по-малко очевидни 
примери за ежедневна 
дискриминация – получаване на по-
лошо обслужване в магазини или 
ресторанти, третиране с по-малко 
учтивост и уважение или третиране 
като по-малко интелигентни или 
по-малко надеждни – може да са по-
чести от голямата дискриминация . 
Подобна ежедневна дискриминация 
често идва под формата на 
„микроагресии“, като и погрешни 
коментари, които внушават, че 
човек не принадлежи или 
обезсилват неговите или нейните 
преживявания. 
Въпреки че микроагресиите често 
са фини, те могат да бъдат също 
толкова вредни за здравето и 
благосъстоянието, колкото и по-
явните епизоди. Хората, подложени 
на ежедневна дискриминация, 
често чувстват, че са в състояние на 
постоянна бдителност, в очакване 
да не станат мишена на 
дискриминация. Тази повишена 
бдителност е рецепта за хроничен 
стрес. 
Законът забранява шест форми на 
агресия:  
• пряка дискриминация  
• непряка дискриминация 
• недостатъчна достъпност 
• тормоз 
• сексуален тормоз 
• подбуда към 
дискриминация 

Модул 2  “Законодателство” 
 

Автори: Jakub STEDRON (HNM) 

Теоретична част Презентация 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Без политики и институции ромското 
изкуство и култура се присвояват от 
обществата на мнозинството, без 
подходящо признание на техните 
автори. Няма политики на държавно 
или европейско ниво, които да 
противодействат на процеса на 
културно присвояване. В същото 
време ромската култура се 
теоретизира в остаряла концепция за 
„ниска култура“. В допълнение, в 
много публични колекции, музеи и 
национални културни разкази, те не 
се появяват в постоянни експозиции. 
 В резултат на това ромските 
културни артефакти остават скрити, 
непознати и недостъпни за 
следващото поколение роми, и за 
обществото като цяло. 
В заключение, предвид тези 
недостатъци, ромските изкуства и 
култура остават недостатъчно 
представени както на ниво ЕС, така и 
на национално ниво. Това има важни 
последствия. Доминиращият дискурс 
и образи, свързани с ромите, са 
негативни и стереотипни. Липсват 
балансирани наративни презентации 
и положителни примери в 
публичните пространства, които 
имат потенциала да преборят 
антициганизма. В същото време в 
изкуствата да си ром обикновено е 
предимство и ромската култура се 
оценява по-положително. 
За тези аспекти е важно да се 
подчертае, че ЕК може да използва 
универсалния език на изкуствата и 
културата, за да образова обществата 
относно принадлежността, приноса и 
постиженията на ромите в контекста 
на националната и европейската 
култура. 

Модул 3 “Ромите като част от 
европейското културно наследство” 

 С други думи 
Ромският принос в политическата сфера изследва начините, по 
които действията на ромски активисти и интелектуалци са 
послужили за отваряне на пространството на европейското 
гражданство, което налага преразглеждането, разширяването и 
обогатяването на традиционните граждански категории. 
Ромите през вековете са се развивали и еволюирали. Ромската 
култура и изкуства са разнообразни и имат своя собствена история. 
Ромите допринасят за развитието на Европа в културния сектор и 
най-вече в изкуствата. В края на краищата тяхната музика и танци са 
повлияли значително на музиката и танците в различни европейски 
страни, като в същото време участието на ромите в театъра, както и 
създаването на музеи, популяризиращи тяхната история, култура, 
език, допринасят за популяризирането и признаването им. 
Приносът на ромите към европейското развитие и наследство е 
важна част от европейското наследство, тъй като етническо 
малцинство, което се характеризира с мнозинството от населението, 
успява да повлияе на европейските изкуства, да ги обогати и да 
остави своя отпечатък. С този принос ромите могат също да 
проправят пътя за други малцинства в Европа да оставят своя 
отпечатък, да споделят собствената си история и да се интегрират в 
европейското общество. 
Създаването на различни организации, които подкрепят и 
насърчават ромите, както и различните програми, които 
Европейският съюз създаде, за да ги подчертае, показват, че 
наследството на този народ ще бъде част от европейското 
наследство. 

Автори: Елена КОПАНАРОВА(ОЕКОН 
БЪЛГАРИЯ) 

         Теортична част       
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Наративното изкуство е старо колкото 
човечеството. Някои от най-старите 
образци на изкуството разказват истории 
за герои, богове, владетели и легенди от 
минали времена. Разказването на истории 
е централно за историята на визуалното 
изкуство в почти всяка култура и период 
от време в човешката история. Разказите 
са мощен инструмент за предаване на 
знания и култура. Те имат дълбок ефект 
върху нашата психика и нашето 
отношение към посланията и ученията. 
Трансферът на информация чрез 
традиционното преподаване и лекции 
често е по-малко ефективен за промяна на 
вярвания или разбиране, отколкото 
използването на разказ. 
Взаимодействието между хора и 
изображения е сложно и реципрочно, 
често несъзнателно. Ние придаваме 
различни свойства на обектите въз основа 
на историите, свързани с тях. Ето защо 
наративното изкуство винаги прави един 
вид морална присъда. Както е служило в 
миналото, наративното изкуство все още е 
в услуга на социално-политическо 
влияние. Това идва естествено като 
продължение на една от основните му 
характеристики, фактът, че всяка история 
има морал, гледна точка за изразяване. В 
миналото гледната точка е била тази на 
управляващите и медиите са били тези, 
чрез които те са можели пряко да 
отстояват авторитета си и да налагат 
фигурите си като идеални. Често се 
съюзяват с по-висша или по-стара власт, 
което ги представя като естествено 
продължение на статуквото. Днес каузата 
на разказването на истории не се е 
променила по същество. Тези тактики са 
далеч по-фини и с демократизацията на 
изкуството (сега, когато то наистина е за 
всички) са възприети от групите, които се 
опитват да променят сегашното социално 
статукво. 

Модул 4 “Наратив в изкуствата” 
 

С ДРУГИ ДУМИ 
Въпреки че има продължаващ спор относно точната 
дефиниция на разказа, справедливо е да се каже, че той се 
състои от изразяване в някаква форма (или форми) на 
история, която сама по себе си е поредица от събития. 
Последователността на събитията изисква да има поне две, 
а по-често поне три (началото, средата и края по Аристотел). 
Последователността почти винаги се случва с течение на 
времето. Трябва да разделим визуалния наратив и езиковия, 
тъй като те очевидно не са едно и също. Разказването на 
история чрез друг носител, без използването на думи, 
предполага, че нещо вече е познато и че показаните 
изображения имат общ наративен знаменател, в противен 
случай е необходим по-задълбочен анализ на 
изображението, за да се декодира неговото значение и по-
често историята на художника или самото творение се 
превръща в разказ. Наративното изкуство не е свързано със 
стила, а по-скоро със съдържанието на изображението. 
Важно е да се дефинира „разказът“ и двете значения на 
думата. Първо като стил, свързан със специфичен тематичен 
интерес (исторически, алегоричен) и също така да го 
разбираме като второ, тенденция в изкуството, 
противоположна на ненаративните, по-абстрактни и 
концептуални форми. Първият е специфичен за време и 
място, но вторият, наративната тенденция присъства в 
цялата история на изкуството.. 
 Aвтор: Мартина БЕЛИЧ (OMG) 

          Теоретична част Презентация  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Този модул ще помогне на читателите да 
разберат основата на културния 
алтернативен подход, който се разбира като 
"социално- образователна интервенция чрез 
артистични и културни проекти с хора и 
групи в ситуация на социално изключване, с 
уязвими общности и за културата на мира" ( 
Морено, А., 2016, стр. 16). В този смисъл 
подходът на културното посредничество е 
алтернативен инструмент за социално 
включване.  
Модулът ще се фокусира първо върху 
анализирането на това какво е включване. 
По-важното е, че ще се съсредоточи върху 
това, което се случва, когато социалното 
включване се извършва чрез културно 
посредничество. В артистичните и културни 
подходи в социалното действие има 
особености, когато се занимаваме с 
включване. Например, важно е да се разбере, 
че трябва да има „творчески процес“, който 
има четири сфери: 1) човек (артист, разбиран 
като бенефициент), среда (домейн), продукт 
(произведение) и зрител (публика). 
След като се съсредоточим върху въпроса 
„Какво е включване чрез културни средства?“, 
този модул ще даде представа за трудностите 
и предизвикателствата при приобщаващото 
преподаване за възрастни. Приобщаващият 
подход на преподаване за възрастни е 
методология, при която всички участници-
бенефициенти могат да учат и участват 
заедно на равни начала. Но какво точно 
означава приобщаващото образование? Защо 
е важно и как да го постигнем? 
След това този модул ще премине към 
обсъждане на практическия аспект на 
приобщаващото преподаване за възрастни, 
като се фокусира върху ключови стратегии за 
приобщаваща арт стая. И накрая, в 
последната част има подход в 3 стъпки за 
идентифициране дали семинарите са 
достъпни и някои ситуации и компоненти, 
които трябва да бъдат интегрирани в 
дизайна, за да се улесни достъпът до знания. 

Модул 5 “Приобщаващо преподаване и 
приемащо учене” 

 
С други думи  
От началото на 2000 г. културата се разглежда като 
инструмент, който може да подпомогне трансформацията в 
ситуацията на индивида. Ето защо, както предполагат Creux, G. 
& De Barros, C. (2011), важно е да се определи дали 
артистичните подходи са нов процес за подкрепа на групи в 
риск и какъв е положителният ефект върху тях. В резултат на 
това основната цел не може да бъде друга освен да се 
анализират социалните условия, създадени от развитието на 
изкуството и какви са принципите (ценности, норми и т.н.) на 
това колективно производство: „колективно вярване“ по време 
на целия процес (Creux, G & De Barros, C, 2011), което създава 
социално включване. 
Освен това културният приобщаващ подход е процес, 
характеризиращ се с (Rouxel, S., 2011); Морено, А., 2016; Racine, 
D., 2018 и Médiation Culturelle, 2020): 1) личен и пряк контакт 
между бенефициенти, артисти, социални работници и 
участници; 2) форма на културно изразяване: работилници, 
групови творения, обиколки с екскурзовод, анимации и 
групови дискусии; 3) основа от разнообразие на публиката, 
знания и умения, които ще помогнат за подкрепата на 
различни социални групи въз основа на техните специфики – 
напр. социално-демографски характеристики и ограничения, 
начин на живот, традиции, увреждания и т.н.-; и 4) иновативна 
форма на културно участие – напр. развиване на партньорства – 
за обновяване на формите на културен обмен и предаване.  

Автор: Noorjahan PATEL (Studio AFL) 

Теоретична част  Презентация  
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В този модул се обсъждат някои 
известни и „по-малко известни“ 
артисти от ромската култура, за да 
стане ясно как тяхното влияние не 
може да бъде пренебрегнато. 

„Отидете в повечето музеи, 
библиотеки и училища и нищо за 

тяхната история и култура не се пази 
или преподава. Резултатът е широко 
разпространено невежество за това 

кои са те, което понякога се превръща 
в омраза, страх и неразбиране. В 

училищата децата научават повече за 
римляните, викингите или дори 
феите, отколкото за циганската, 

ромската и пътническата култура и 
какво са допринесли за този свят. В 
резултат на това те са неразбрани, 

„страшилища“ и ненавиждани..." 
Този цитат представя каква е ролята 
на изкуството в едно общество и какво 
може да означава липсата му. 
Изкуството може да разкаже 
историята на дадена култура или да 
предаде знания за това, какво 
означава дадена култура или група. 
Важно е ромското изкуство да се 
включи в историята на изкуството и 
ефективно да се припише на ромското 
като такова. 
Като отделя повече внимание в 
европейското общество на изкуството 
на ромите, широката публика ще има 
по-голяма възможност да се запознае с 
ромската култура. Насърчаването на 
расовата хармония е в обществен 
интерес чрез насърчаване на 
познанието и взаимното 
разбирателство между различните 
расови групи. 

Модул 6 “Положителен разказ за ромите” 
 

С други думи 
Негативните стереотипи за ромската култура все още са широко 
разпространени. Днес има може би повече устойчиви 
предразсъдъци и стереотипи за тях, отколкото за което и да е друго 
население в Европа. Ромите обикновено се представят по негативен 
начин. Това негативно изображение се е развило исторически и днес 
се запазва главно от невежеството. 
Не ромите определят какъв образ за себе си да се тиражира в 
обществото. Вместо това, вековните клишета, преобладаващи в 
обществата на мнозинството, продължават да доминират, с вечни 
приписвания, наложени от други, които се характеризират със 
смесица от очарование и презрение. На практика няма положителни 
контраобрази или просветени източници на информация за 
ромските култури и техните истински социални реалности. В 
крайна сметка изключването и презрението се изразяват и във 
факта, че многото различни ромски култури остават до голяма 
степен игнорирани от европейските културни институции. 
Начин за запознаване на хората с ромската култура е чрез 
изкуството. Ромите са много богата и разнообразна култура с богата 
художествена традиция. Това често се забравя в западната история 
на изкуството, въпреки факта, че ромската култура е оказала голямо 
влияние върху нея по различни начини. 
Има големи приноси в областта на изкуството на известни имена, 
които са потънали в забрава, но от друга страна, има и известни на 
широката публика художници, но чийто ромски произход е 
неизвестен. 

              
            
            

            
            
             

           
     

Aвтор: Chloë MENTENS (UCLL) 

    Теоретична част  Презентация  



 
 
 

Практически дейности  
ПОДХОД НА УЧАСТИЕ 

Участието е широка образователна концепция, включваща набор от компоненти. Всички те 
подчертават правата на всички заинтересовани страни да участват в училищните проблеми 
и особено в онези процеси на вземане на решения, които оформят профила на училището и 
определят всеобхватните образователни и социални цели. Те също така се фокусират върху 
важността на споделените отговорности и съвместното участие. Смисленото участие може 
да помогне за придобиване на чувство за собственост и обща идентичност. 

Съвременната педагогика насърчава демократична концепция за образование, 
характеризираща се с предлагане на учащите се на различни когнитивни и социални 
възможности за учене. Образованието не се ограничава до процеси на информация и 
предоставяне на знания, но дава възможност на ромските ученици да се включат в социални 
преживявания с отговорности и социална ангажираност, споделени от всички 
заинтересовани страни. 

Те учат чрез различни канали на образование: те учат за демокрация и многообразие и чрез 
демокрация и многообразие. 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО 

Образованието не само отразява обществото, но и влияе върху неговото развитие. Въпреки 
че образованието не може да носи единствената отговорност за насърчаване на умения за 
многообразие и оспорване на расизма, то има важен принос за улесняване на промените към 
социално включване. Общественият контекст (социалните реалности) и 
предизвикателствата се различават в различните страни. В общества, които се стремят към 
интегриране на различни общности, като например ромите, въпросите за равенството и 
недискриминацията излизат на преден план. Следователно всички учители, които участват 
в образованието за социално включване, трябва да вземат под внимание своите социални 
реалности и да идентифицират реалистични стратегии за промяна.  

ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Интеркултурното образование е насочено към повишаване на осведомеността за 
многообразието и насърчаване на уважението към различията. Той използва културното 
многообразие в класната стая като отправна точка за демонстриране на прилики и разлики. 

Първо, учащите могат да бъдат насърчавани да празнуват собствения си език и култура и да 
бъдат отворени за опита на другите хора. Езиковото и културно разнообразие може да бъде 
изразено чрез етикети и знаци на съответните езици. 

Второ, междупредметните дейности в класната стая могат да се използват за повишаване на 
осведомеността за културното многообразие. Изкуствата, историята и преподаването на 
езици предлагат много възможности. В гражданското образование обучаемите могат да 
развият своята гражданска компетентност и своите умения за говорене и слушане чрез 
ролева игра и дебат по подходящи въпроси, представяне на информация, преговори. Могат 



 
 
 
да им се дадат текстове за четене като статии от вестници, автобиографии, дневници, писма 
и брошури. 

Трето, някои дейности могат да се отнасят до преживяванията и житейските истории на 
децата. Тези междукултурни проекти могат да включват работа върху истории и 
свидетелства; писане на истории и разкази за миграции; интервюиране и изготвяне на 
презентации по съответния въпрос. 

И накрая, малки междукултурни проекти могат да бъдат добавени към основната учебна 
програма, проекти, които могат да се занимават с растежа на мултиетническите общества 
във всяка страна, местни исторически проекти и устна история на ромите. 

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ  

Рамката на учебната програма се фокусира върху развитието на компетентности и се 
основава на принципи като насърчаване на приобщаването, интегрирано и съгласувано 
преподаване и учене и подход, ориентиран към обучението. Работата по проекти или 
обучението чрез проекти се посочва като един от препоръчителните методи на обучение и 
се подчертава, че това е единственият метод, който същевременно допринася за 
придобиване на знания, умения и нагласи. Той също така се поддава на междупредметен 
подход и на разглеждане на междусекторни въпроси, посочени в Рамковата учебна 
програма, което ще засили взаимовръзките между различните области на обучение и ще 
стимулира смислен и многообразен образователен процес. 

Ролята на учителя в процеса на проектно обучение е много различна от ролята му в 
класическите методи на обучение. Тук учителят не е този, който има набор от знания, които 
да предаде на учащите, а фасилитатор на учебния процес. Учениците следват инструкциите, 
дадени от учителя относно стъпките, през които трябва да преминат, но по отношение на 
съдържанието вземането на решения трябва да остане до голяма степен на обучаемите. 
Основният инструмент на учителя е въпросът, а не отговорът. Учителите трябва да 
стимулират обучаемите да си сътрудничат, да се подкрепят, да си дават обратна връзка и да 
размишляват върху това, което откриват, както и върху техните взаимодействия. 
Обучението по проекти е сравнително нова концепция в училищата в някои от страните по 
проекта. Напоследък обаче се забелязва склонност на учителите към прилагането му. 

МЕНТОРСТВО ОТ ВРЪСТНИЦИ  

Програмата за наставничество от връстници е рамка, създадена и поддържана от 
институцията, в която обучаемите доброволци помагат на по-млади колеги, изправени пред 
различни бариери, които им пречат да бъдат успешни (напр. липса на семейна подкрепа и 
условия и ресурси за обучение, езикови проблеми, пристигане от друго училище с различни 
изисквания и др.).  

МЕДИАТОРИ В ОБУЧЕНИЕТО  

Образователните медиатори имат за цел да подобрят достъпа до образование за учениците 
от ромските общности. Те са базирани главно в учебни центрове и са в непрекъснат контакт 
със семействата на обучаемите. Медиаторите обикновено са много добре информирани за 



 
 
 
положението на всяко семейство в квартала, в който работят, както и за завърналите се 
семейства. 

Заключение  
Изграждането на творчески капацитет и културно съзнание за 21-ви век е едновременно 
трудна и критична задача, но не може да бъде избегната. Всички сили на обществото трябва 
да бъдат ангажирани в опита да се гарантира, че новите поколения на този век ще 
придобият знания и умения и, може би дори по-важно, ценности и нагласи, етични 
принципи и морални насоки, за да станат отговорни граждани на света и гаранти за 
устойчиво бъдеще. Универсалното образование с добро качество е от съществено значение. 
Това образование обаче може да бъде с добро качество само, ако чрез обучението по 
изкуства насърчава прозренията и перспективите, креативността и инициатиността, както 
и критичното мислене и професионалните способности, които са толкова необходими за 
живота в новия век. 

Методологията PAL ART насърчава овластяването на таланта. 

Талантът не е дарба. Изкуствата са мощна, генеративна медия за разширяване на учебните 
процеси. Те подкрепят мотивацията за учене, насочват и дават възможност за 
персонализиране на резултатите от обучението. 

Има изненадващо малко публикувани изследвания по проблемите на глобалното развитие 
на таланта и литература, която определя обхвата и определя границите на концепцията 
(Cohn et al., 2005; Younger и Cleemann, 2010; Garavan et al., 2009; Cook, 2010). 

Въпреки това се признава, че развитието на таланти чрез изкуства представлява важен 
компонент на глобалния талант. Тук се предполага, че за да се разбере обхватът на 
развитието на таланта чрез изкуството, трябва да се зададат следните въпроси: Какво е 
талант за целите на PAL ART? Фокусира ли се развитието на таланти върху технически или 
общи компетенции или и двете? Какви са потребностите от обучение, които са основният 
фокус на развитието на таланта, организационни ли са, индивидуални или комбинация от 
тях? Развитието на таланта става ли ускорено или нормално? Какви са въплътените модели 
и процеси, които допринасят за архитектурата на развитието на таланта в собствената 
еволюция на всеки човек? 

Отговорите на тези въпроси трябва да помогнат да се внесе известна съгласуваност в 
обхвата на концепцията. Определението за развитие на таланта е следното: 

Развитието на таланта се фокусира върху планирането, подбора и прилагането на стратегии 
за развитие на целия набор от компетенции, за да се гарантира, че ученикът може да 
идентифицира, персонализира и разшири своите стратегически цели в живота. 

Нашата база от знания относно развитието на таланти в момента е слаба. Въпреки това 
съществуващите доказателства сочат, че организациите проектират уникални процеси за 
развитие на таланти. Също така е ясно, че много дефиниции или описания на развитието на 
таланти се фокусират върху изключителни модели и подчертават развитието на лидерски 
таланти. 



 
 
 
Прочитът на литературата за таланта предполага, че на индивидуално ниво талантът е 
нещо образцово, което определени хора притежават. Подобно понятие е предложено от 
Ready et al. (2010). Авторите формулират характеристиките на индивидите с висок 
потенциал, както следва: те постоянно постигат силни резултати; те бързо овладяват нови 
видове експертиза и разпознават системната визия и системната конфронтация с 
иновациите. Те също така постигат високи постижения, безмилостен фокус върху ученето, 
предприемчив дух и способност да правят внимателни оценки на риска. Но може ли 
талантът да се разглежда като отнасящ се само до ограничен набор от членове на 
обществото, които притежават уникални управленски и лидерски компетенции? 
Парадигмата на въплътеното познание и теорията за структурната когнитивна способност 
за модифициране категорично отхвърлят това твърдение. Iles и др. (2010) подчертават 
липсата на консенсус относно талантите, които могат да попаднат в обхвата на процеса на 
развитие на таланти. Съгласно тяхната проблематизация са възможни четири възможни 
сценария за преживявания в обучението по PAL ART: 

• приобщаващ подход, който се фокусира върху развитието на всеки обучаем като 
потенциален мислещ агент. 

• приобщаващ подход, който набляга на развитието на способностите в глобалното 
общество. 

• изключителен подход, който се фокусира върху развитието на конкретни личности 

• изключителен подход, който се фокусира върху ключови позиции, роли и развива талант 
за изпълнение на тези роли. 

За да се развият важни трансформации на личния живот и организационните практики, има 
нужда от създаване на нови форми на дейности, които все още не съществуват. Те буквално 
се научават, докато се създават. Няма компетентен учител или обучител. Стандартните 
теории за обучение нямат какво да предложат, ако човек иска да разбере тези процеси. 
Теорията на Грегъри Бейтсън (1972) за ученето е един от малкото подходи, полезни за 
справяне с това предизвикателство. Бейтсън разграничава три нива на обучение. Ученето се 
отнася до обуславяне, придобиване на отговорите, които се считат за правилни в дадения 
контекст - например научаване на правилни отговори в класна стая. Бейтсън посочва, че с 
Обучение I се случва и Обучение II: хората придобиват дълбоко вкоренените правила и 
модели на поведение, характерни за самия контекст. Така в класните стаи учениците 
научават „скритата учебна програма“ за това какво означава да си ученик: как да угодиш на 
учителите, как да издържаш изпити, как да принадлежиш към групи и т.н. Понякога 
контекстът бомбардира участниците с противоречиви изисквания: Учене II създава двойно 
свързване. Такъв натиск може да доведе до: 

 Учене, когато човек или група започва радикално да поставя под въпрос смисъла и 
значението на контекста и да изгражда по-широк алтернативен контекст. Ученето по 
същество е колективно усилие. Концептуализацията на Бейтсън за Обучение III е 
провокативно предложение, а не разработена теория. Теорията за експанзивното обучение 
развива идеята на Бейтсън в систематична рамка. Обучението се разглежда като набор от 
учебни дейности, които имат свои собствени типични действия и инструменти. Обектът на 



 
 
 
експанзивната учебна дейност е цялата система от дейности, в които са ангажирани 
обучаемите. Експанзивните учебни дейности чрез изкуство създават нови културни модели 
на дейност. Експанзивното обучение чрез изкуства на работното място създава нови форми 
на трудова дейност. 
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