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Πρόλογος 
 

Στόχος αυτού του εγγράφου είναι να εισαγάγει μεθοδολογίες που συνδυάζουν πρακτικές 

κοινωνικής ανοχής με μορφές Τέχνης για την επίτευξη θετικής ενσωμάτωσης για τους Ρομά στην 

Ευρώπη. Είχε εκπονηθεί ως αποτέλεσμα της κοινής εργασίας των εταίρων του έργου PAL και έχει 

αξιολογηθεί από τους ειδικούς της Βουλής των Εθνικών Μειονοτήτων (House of National 

Minorities), επικεφαλής του έργου. Μέσα στο έγγραφο, παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση των 

Ρομά σε κάθε χώρα εταίρο επίσης, παρουσιάζονται οι έξι ενότητες για τη διαδικασία κοινωνικής 

ένταξης μέσω της εκμάθησης τέχνης. 

Η πρώτη έκδοση του εγγράφου παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνάντησης 

τον Απρίλιο του 2021 προκειμένου να συζητηθεί, να αξιολογηθεί και να οριστικοποιηθεί. 

Αυτό το έγγραφο έχει συνταχθεί ως μέρος του έργου «Ενίσχυση της θετικής ενσωμάτωσης για την 

ένταξη των Ρομά μέσω των τεχνών» με αριθμό αναφοράς 2020-1-CZ01-KA204-078214 και από 

τους ακόλουθους συγγραφείς: Jakub STEDRON (House of National Minorities) και Elena 

Kopanarova (OECON GROUP Bulgaria).  

 

IO 1 «Οδηγός για τη θετική ενσωμάτωση για την ένταξη των Ρομά μέσω των τεχνών», 04/2021 

 

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν." 

Αναγνώριση 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες του έργου PAL ART και του διεθνές δίκτυο PAL για 

τη συμβολή τους στην εμβάθυνση ενός βασικού σύγχρονου θέματος όπως η εκπαίδευση των Ρομά 

μέσω της τέχνης. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην OECON GROUP Bulgaria και 

στην AFL STUDIO για τη συμβολή τους και τη διαμόρφωση αυτής της μεθοδολογίας PAL ART. 

Εκφράζω επίσης την εκτίμησή μου στην ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον, Jakub STEDRON, για 

τις εποικοδομητικές προτάσεις του κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του παρόντος 

εγγράφου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει επίσης να απευθύνονται στην Elena KOPANAROVA για 

την καθοδήγηση της συλλογή μελετών, που αποτελεί το βασικό έγγραφο για τη μεθοδολογία PAL 

ART, καθώς και για τη γραφική διάταξη του εγγράφου. 

Jakub STEDRON, 

House of National Minorities 

 



                                                              
 

 

Βασικοί δείκτες για την κοινωνική 

ένταξη 

 Βασικά επίπεδα ευεξίας 

 Πλήρης πρόσβαση σε 

πόρους και 

δραστηριότητες 

 Κοινωνική συμμετοχή 

 Ισες ευκαιρίες 

 Αποδοχή και αναγνώριση 

 

 

 

Εισαγωγή 

Ο κύριος στόχος του έργου PAL ART («Ενίσχυση της θετικής 

ενσωμάτωσης  για την ένταξη των Ρομά μέσω των τεχνών»)  είναι η 

χρήση της τέχνης ως μέσου ενσωμάτωσης και ισότητας για άτομα 

με καταγωγή Ρομά. Στόχος του είναι να εξετάσει και να μετριάσει 

διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές τέχνης που υποστηρίζουν τις 

πρακτικές κοινωνικής ανοχής και την εκπαίδευση ενηλίκων για 

τους Ρομά, ώστε να τονώσουν μια θετική αφήγηση της σκέψης τους 

για την Τέχνη. Αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι οι τέχνες βελτιώνουν 

τους ανθρώπους». κίνητρο, συγκέντρωση, αυτοπεποίθηση, ομαδική εργασία, γνωστική ικανότητα, 

κριτική σκέψη, λεκτικές δεξιότητες, μεταξύ άλλων βασικών ικανοτήτων. 

Άρα το PAL ART στοχεύει στην παροχή εις βάθος γνώσης αποτελεσματικών μεθοδολογιών για τη 

Πλαίσιο Ικανοτήτων 

PAL ART  
Βασικές ικανότητες 

Στόχοι  Πιθανά οφέλη της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

ART 

 

 Κατανόηση/Αποδοχή Μάθετε να ερμηνεύετε τις εκφράσεις, τα 
συναισθήματα και τις στάσεις άλλων 
ανθρώπων μέσα από καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες 

Βοήθεια για την κατανόηση της 
διαφορετικότητας 

 Επικοινωνία Βελτιώστε την αυτοκατανόηση και 
επικοινωνήστε χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές μορφές τέχνης και γλώσσες 

Φέρτε τον διάλογο στην πολυμορφία 

 Δέσμευση Μάθετε να εργάζεστε σε περιβάλλον 
αμοιβαίας μάθησης 

Ενίσχυση της συμμετοχής σε διαδικασίες 
αμοιβαίας μάθησης 

 Συμμετοχικότητα Αναπτύξτε στυλ μάθησης για να 
αναγνωρίσετε ευκαιρίες στην 
διαφορετικότητα 

Η κύρια πολιτιστική πολυμορφία ως 
πηγή ένταξης 

 Ατομική και συλλογική ευθύνη Μάθετε να κατανοείτε την άποψη του 
άλλου όταν διαφέρει από τη δική σας 

Παρέχετε ανοιχτή και συνεργατική 
προοπτική 

 Ενσυναίσθηση Αναγνωρίστε τις επιπτώσεις 
διαφορετικών συναισθημάτων 

Προωθήστε εμπειρίες για να εκτιμήσετε 
διαφορετικές μορφές πολιτιστικής 
έκφρασης 

 Ελαστικότητα Προσαρμόστε και αντιμετωπίστε τα 
διαφορετικά διαπολιτισμικά 
περιβάλλοντα 

Δημιουργήστε περιβάλλοντα που να 
ευνοούν την προώθηση της 
διαπολιτισμικής μάθησης 

 Ηγεσία Κάντε επιλογές και προβείτε σε ενέργειες 
σύμφωνα με τις αξίες σας 

Μοιραστείτε όραμα και στόχους μέσα 
στην ομάδα για να επιτύχετε έναν κοινό 
στόχο μέσα από μια σαφή διαδρομή 

 Αυτογνωσία & 
Αυτοενδυνάμωση 

Δώστε νόημα και αξία στη ζωή κάποιου Ενισχύστε την πολιτιστική συνείδηση και 
την αυτοεκτίμηση 

 Δημιουργικότητα Να είσαι δημιουργικός και να βλέπεις 
πολλούς τρόπους για να ξεπεράσεις τα 
προβλήματα και να προχωρήσεις 

Ενίσχυση της ικανότητας για καινοτομία 

 



                                                              
 

 

χρήση διαφορετικών μορφών τέχνης για τη μείωση των ανισοτήτων στη μάθηση επηρεάζοντας 

τους Ρομά μελλοντικούς καλλιτέχνες. Η ανάπτυξη μιας καινοτόμου και συνεργατικής μεθοδολογία 

διδασκαλίας για ευρωπαίους εκπαιδευτικούς που θα συμβάλει στην κοινωνική συνοχή, την 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια, την κοινωνική οικονομική ένταξη και την οικονομική ανάπτυξη. 

 

Η κοινωνική ένταξη είναι ταυτόχρονα αποτέλεσμα και διαδικασία βελτίωσης των συνθηκών που 

επιτρέπουν σε ομάδες και άτομα να συμμετέχουν στην κοινωνία. Είναι μια διαδικασία που 

στοχεύει στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στην ελαχιστοποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων, 

στην αποφυγή του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης και στην εξασφάλιση της ευημερίας 
όλων των μελών μιας κοινωνίας, ανεξάρτητα από το εθνικό, πολιτιστικό ή θρησκευτικό τους 

υπόβαθρο. Όταν τα άτομα ή οι ομάδες ενσωματώνονται στην κοινωνία, απολαμβάνουν βασικά 

επίπεδα ευημερίας, αποκτούν πλήρη και δίκαιη πρόσβαση σε συλλογικούς πόρους και 

δραστηριότητες, δικαιούνται ενεργό κοινωνική συμμετοχή και μοιράζονται ίσες ευκαιρίες. Από 

εκπαιδευτική άποψη, η κοινωνική ένταξη είναι η διαδικασία αυτοπραγμάτωσης ενός νέου ατόμου 

μέσα σε μια κοινωνία, αποδοχής και αναγνώρισης των δυνατοτήτων του από κοινωνικούς θεσμούς 

μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση και της ένταξης στον ιστό των κοινωνικών σχέσεων σε μια 

κοινότητα. Η παιδική ηλικία και η νεότητα είναι τα στάδια της ζωής κατά τα οποία οι νέοι 

πραγματοποιούν τη μετάβαση από την οικογενειακή εξάρτηση στην αυτονομία εντός της 

ευρύτερης κοινωνίας υπό ταχέως εξελισσόμενες συνθήκες. Έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνους 

τους νέους που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα και ζουν σε επισφαλείς συνθήκες. Για 

αυτούς κοινωνική ένταξη σημαίνει υπέρβαση πολλών φραγμών προκειμένου να αποκτήσουν τα 

κοινωνικά τους δικαιώματα ως πλήρη μέλη της κοινωνίας. 

Η κατανόηση της κοινωνικής ένταξης έχει διάφορες πτυχές: 

 

 Η διαδικασία έχει πολλά στάδια που σχηματίζουν μια συνέχεια από την ολική απομόνωση 

έως την ενεργό ένταξη. Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια κατάσταση απομόνωσης, 

διάσπασης των κοινωνικών δεσμών μεταξύ ατόμου και κοινωνίας. Ο άλλος πόλος είναι η 

ενδυνάμωση του ατόμου από την κοινωνία για ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Οι 

νέοι μπορούν να εισέλθουν στη διαδικασία σε διαφορετικά σημεία και να κινηθούν προς 

τους δύο πόλους – είτε την περιθωριοποίηση είτε την επίτευξη αυτονομίας και ευημερίας.  

 Η κοινωνική ένταξη είναι πολυδιάστατη και επηρεάζει διάφορους τομείς της ζωής: 

οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό. Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης δεν ενεργούν 

ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Το επιτυχημένο πέρασμα των νέων από το εκπαιδευτικό 

σύστημα τους παρέχει κρίσιμους πόρους, όπως γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για την 

κοινωνική τους ένταξη σε άλλους τομείς της ζωής. Η φτώχεια, από την άλλη πλευρά, 

συγκεντρώνει κοινωνικά μειονεκτήματα στην πληγείσα ομάδα, η οποία μπορεί στη 

συνέχεια να διολισθήσει προς τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

 Μια πολύπλοκη σειρά παραγόντων όπως το φύλο, η υγεία, η εθνικότητα, η θρησκευτική 

αποξένωση και ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενεργεί για να επιτρέψει ή να περιορίσει 

την κοινωνική ένταξη. Ομοίως, ο κοινωνικός αποκλεισμός των νέων έχει τόσο τρέχουσες 

όσο και μακροπρόθεσμες συνέπειες που τον καθιστούν θέμα προτεραιότητας για την 

πολιτική για τη νεολαία στην Ευρώπη. 



                                                              
 

 

  Οι βαθιά ριζωμένες αρνητικές εικόνες και αντιλήψεις για τις εθνο-πολιτιστικές 

κοινότητες περιορίζουν τις ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη. Η πολυπλοκότητα των 

κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών και ψυχολογικών αναγκών τους θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί μέσω μιας σειράς στρατηγικών όπως οι ισχυροί δεσμοί σπίτι-σχολείο, η 

συμμετοχή της κοινότητας και η συμπληρωματική υποστήριξη μετά το σχολείο. Η έλλειψη 

υποστηρικτικών και συμμετοχικών μέτρων μπορεί να έχει μια σειρά αρνητικών 

επιπτώσεων στην κοινωνικοποίησή τους εάν δεν ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες 

αυτών των μαθητών.  

 

 

Ο πολιτισμός και οι τέχνες αποτελούν βασικά συστατικά μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης 

που οδηγεί στην πλήρη ανάπτυξη του ατόμου. Ως εκ τούτου, η καλλιτεχνική εκπαίδευση 

είναι ένα παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα, για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που συχνά αποκλείονται από την εκπαίδευση, όπως οι μετανάστες, οι πολιτιστικές 

μειονοτικές ομάδες και τα άτομα με αναπηρίες. 

Μπορούμε να συνοψίσουμε τις αρχές που απεικονίζουν τις δυνατότητες της Εκπαίδευσης που 

βασίζεται στην Τέχνη, ως εξής : 

 

 

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΕΥΤΥΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΑ. Η ενσωμάτωση των 
τεχνών ως φόρουμ έκφρασης δίνει στους 
εκπαιδευόμενους, των οποίων τα στυλ μάθησης 
τείνουν προς τα οπτικά, κιναισθητικά, χωρικά ή 
ακουστικά στυλ, περισσότερη ελευθερία να 
επικοινωνούν τις αντιλήψεις τους. Έτσι, όταν ένας 
δάσκαλος ενθαρρύνει τους Ρομά να δουλέψουν με 
ιδέες μέσω των τεχνών, αυτός/αυτή αξιοποιεί 
πληρέστερα τα ποικίλα στυλ μάθησής τους και η 
πρακτική του/της ενσωματώνει παιδαγωγική ειδικά 
για τους μαθητές. 
 

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ. 
Η συνεργασία σε έργα τέχνης μπορεί να 
οδηγήσει σε αξιοσημείωτη αύξηση της 
παραγωγικής ομαδικής εργασίας. Το The Arts 
προσφέρει επίσης στους Ρομά με διαφορετικές 
ικανότητες έναν άλλο χώρο όχι μόνο για να 
εργαστείτε με ιδέες αλλά και για να 
συνεργαστείτε με άλλους στην τάξη. Οι τέχνες 
επιτρέπουν μεγαλύτερη εκπαιδευτική ισότητα, 
καθώς περισσότεροι μαθητές έχουν ευκαιρίες να 
συνεργαστούν και να μοιραστούν τη γνώση. Οι 
τέχνες προσφέρουν ευκαιρίες στα άτομα να 
συνεργάζονται μεταξύ τους, προάγοντας έτσι τη 
διαπολιτισμική, τη διεθνική και τη διαομαδική 
κατανόηση και αρμονία. 
 

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ . Οι τέχνες παρέχουν σημαντικές 
ευκαιρίες στους μαθητές να επικοινωνήσουν 
και να εκφράσουν τις αντιλήψεις τους για το 
περιεχόμενο και τις δικές τους σκέψεις σχετικά 

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεωρώντας τις τέχνες ως 
γλώσσες έκφρασης, οι δάσκαλοι προσφέρουν 
στους δίγλωσσους και περιορισμένης 
μητρικής γλώσσας μαθητές Ρομά 
περισσότερη ελευθερία να εργάζονται με ιδέες 



                                                              
 

 

με τη μάθησή τους. Οι τέχνες παρέχουν έναν 
εναλλακτικό χώρο για όσους Ρομά δεν 
μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω 
παραδοσιακών μεθόδων ομιλίας ή γραφής.  
 

και να εκφράζουν την κατανόησή τους χωρίς 
να χρειάζεται να εξαρτώνται αποκλειστικά από 
τη μητρική γλώσσα.  

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ 
ΠΟΛΥΠΛΟΓΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ. Οι τέχνες διευρύνουν τα 
εργαλεία που είναι διαθέσιμα στους μαθητές 
καθώς μελετούν και επιδιώκουν να 
κατανοήσουν πολιτισμούς διαφορετικούς από 
τους δικούς τους. Η χρήση του έργου τέχνης 
ενός πολιτισμού ως βασικό στοιχείο ενός 
προγράμματος σπουδών τους εισάγει στις 
φωνές, τις εικόνες, τα συναισθήματα και τις 
ιδέες των ανθρώπων με τρόπο που προσδίδει 
αυθεντικότητα. Διευρύνει μια μελέτη ενώ 
ταυτόχρονα εισάγει τους μαθητές σε ένα 
ευρύτερο φάσμα εμπειριών τεκμηριώνεται από 
άτομα με άλλα μέσα εκτός από την 
«αντικειμενική» αναφορά. Εφόσον οι τέχνες 
οδηγούν στην αυτοέκφραση, 
συμπεριλαμβάνοντας τις τέχνες, για 
παράδειγμα, στο πρόγραμμα σπουδών της 
ιστορίας, δίνουν ζωή σε ανθρώπους και 
γεγονότα που μελετώνται. Η διδακτική ιστορία 
της ιστορίας που βασίζεται στην τέχνη 
προσφέρει δραματική τεκμηρίωση των 
αγώνων, των επιτευγμάτων, των εορτασμών 
και της πολυπλοκότητας της συμβίωσης στην 
ποικιλόμορφη παγκόσμια κοινότητά μας. 

Η ΤΕΧΝΗ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΙΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ 
ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ. 
Δεδομένου ότι τα έργα τέχνης δίνουν μορφή 
σε θεμελιώδεις πεποιθήσεις και 
συναισθήματα, χρησιμεύουν ως αγωγοί για 
τον πολιτισμό. είναι, στην πραγματικότητα, 
φορείς πολιτισμού. Τα έργα τέχνης είναι 
σημαντικοί παράγοντες στην εξέλιξη του 
πολιτισμού, καθώς συμβάλλουν τόσο στην 
πολιτισμική συνέχεια όσο και, μέσω 
καινοτομιών σε μορφές και τεχνικές, στην 
πολιτισμική αλλαγή. Απόκτηση δεξιοτήτων 
εντυπωσιασμού και Η έκφραση που σχετίζεται 
με την μόρφωση στην τέχνη επιτρέπει στους 
μαθητές να προχωρήσουν πέρα από μια 
συχνά τετριμμένη και κοινόχρηστη ποπ-
καταναλωτική κουλτούρα στην εκτίμηση των 
έργων τέχνης που είναι από τις υψηλότερες 
μορφές ανθρώπινων επιτευγμάτων. 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

Το έργο PAL ART υπογραμμίζει πώς η εμπειρία των Ρομά στη μάθηση με βάση την τέχνη σε 

επίσημα πλαίσια συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων και 

πολιτιστικής συνείδησης και να τους μάθει να απεικονίζουν τη θετική τους αφήγηση προκειμένου 

να ενισχύσουν την ένταξή τους στην ΕΕ. 

Η εκπαιδευτική εμπειρία PAL ART διασφαλίζει τη συνέπεια των μαθησιακών στόχων και των 
βασικών στοιχείων, όπως: ερμηνεία της συναισθηματικής κατάστασης και συμπεριφοράς άλλων 
ανθρώπων. έκφραση συναισθημάτων μέσω της έκφρασης του προσώπου, των χειρονομιών και 
της γλώσσας του σώματος, της λεκτικής γλώσσας και του τόνου. ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων 
γνωστικών και μαθησιακών στυλ. να μάθεις να κατανοείς την άποψη του άλλου όταν διαφέρει από 
τη δική σου· έχοντας επίγνωση των επιπτώσεων των διαφορετικών συναισθημάτων, για 
παράδειγμα στο σώμα, στη διάθεση, στη συμπεριφορά, στο πώς αρχίζουν να ενεργούν οι άλλοι 
γύρω. να μπορείς να κατανοήσεις τον εαυτό σου και τι σου συνέβη και να ενσωματώσεις την 
ιστορία της ζωής σου σε ένα συνεκτικό σύνολο. να είσαι δημιουργικός και να βλέπεις πολλούς 
τρόπους μπροστά και γύρω από ένα πρόβλημα. 

Το PAL ART, σύμφωνα με την UNESCO, αναγνωρίζει δύο κύριες προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική 
εκπαίδευση, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα και δεν χρειάζεται να είναι διακριτές: 

 “Η προσέγγιση «μάθηση μέσω των τεχνών/πολιτισμού», που δείχνει πώς μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε καλλιτεχνικές εκφράσεις και πολιτιστικούς πόρους και πρακτικές, 

σύγχρονες και παραδοσιακές, ως εργαλείο μάθησης. Στόχος του είναι να αξιοποιήσει τον 

πλούσιο πλούτο του πολιτισμού, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των κοινωνιών για να 

ενισχύσει μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση σε μια σειρά θεματικών τομέων  

 
 Η “ προσέγγιση «μάθηση στις τέχνες/πολιτισμός», που τονίζει την αξία των πολιτιστικών 

προοπτικών, των πολυπολιτισμικών και πολιτιστικά ευαίσθητων γλωσσών μέσω 

μαθησιακών διαδικασιών. Αυτό το είδος προσέγγισης συμβάλλει στην κατανόηση της 

σημασίας της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και στην ενίσχυση των προτύπων 

συμπεριφοράς που διέπουν την κοινωνική συνοχή. 

 

Η τέχνη γίνεται εργαλείο στη συζήτηση για την ισότητα και την ένταξη/ένταξη των Ρομά, 

προωθώντας ατομικές και ομαδικές ικανότητες, προσεγγίσεις που βασίζονται στην 

διαφορετικότητα και επιφέρουν αλλαγές σε οργανισμούς και συστήματα. Το PAL ART ανέλυσε τις 

επιπτώσεις της εκπαίδευσης μέσω των τεχνών 10 ομάδες εστίασης μεταξύ 71 εμπειρογνωμόνων 

και 42 καλών πρακτικών που εξετάστηκαν από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Γαλλία 

και την Ελλάδα. Οι συζητήσεις των ομάδων εστίασης και η ανάλυση καλών πρακτικών έδειξαν μια 

μεγάλη ποικιλία πεδίων τέχνης και ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων στην καλλιτεχνική εκπαίδευση 

και κατάρτιση. Ως αποτέλεσμα, η PAL ART προσδιόρισε 5 διαστάσεις και βασικά κριτήρια, 

απαραίτητα για την επιτυχία:  

1. Ενσωμάτωση περιεχομένου μέσω ακριβών, συμφραζόμενων πληροφοριών που 

μοιράζονται και με προσοχή στις πολλαπλές διαστάσεις της ταυτότητας. 



                                                              
 

 

2. Παιδαγωγική ισότητας με προσοχή στα επιμέρους στυλ και στρατηγικές συνεργατικής 

ομαδοποίησης. 

3. Μετασχηματισμός γνώσης στη δομή του προγράμματος σπουδών και κριτικοί διάλογοι για 

την αντιμετώπιση των ζητημάτων της σύγκρουσης 

4. Ενδυνάμωση της Εκπαίδευσης η κουλτούρα και η κοινωνική δομή ως άρρητη ιδεολογία του 

προγράμματος σπουδών που χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση. 

5. Μείωση προκατάληψης που προωθεί τη δημιουργία θετικών αφηγήσεων και προωθεί την 

ταυτότητα της τέχνης και του πολιτισμού της ομάδας-στόχου. 

Με βάση την έρευνα που έγινε πριν την έναρξη του έργου αποφασίστηκαν 6 τεχνικές που θα 

επεξεργαστούν και θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αυτές είναι: 

Τέλος, υπάρχει ανάγκη δημιουργήστε θετικές αφηγήσεις μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς του 

μέλλοντος και δώστε τη δυνατότητα σε κάθε μέλος της κοινωνίας να μοιραστεί, να κατανοήσει και 

να συνεισφέρει σε αυτές τις αφηγήσεις. Ισχυρές αφηγήσεις για το μέλλον μπορούν να 

λειτουργήσουν σαν μαγνήτης που έλκει την κοινωνία προς το οραματιζόμενο μέλλον της. Μια 

κοινωνία χωρίς όραμα για το μέλλον δείχνει μια κοινωνία σε παρακμή. Οι κοινωνίες που διατηρούν 

μια ενότητα σκοπού ή ένα κοινό όραμα που αγκαλιάζει η κοινότητα και ενθαρρύνουν την ευρεία 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διατύπωση αυτού του στόχου, θα είναι πιο περιεκτικές 

καθώς κάθε μέλος θα εργάζεται συνεργικά προς έναν ενιαίο στόχο. 

Στοχευμένο κοινό 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι κοινότητες των Ρομά ζουν σε συνθήκες περιθωριοποίησης ή 

κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και διακρίσεων. Πάρα πολλοί Ρομά αντιμετωπίζουν ακραία 

φτώχεια, ανεργία, κατώτερης ποιότητας εκπαίδευση σε διαχωρισμένα σχολεία και τάξεις, 

ανεπαρκή στέγαση, κακή υγεία και ευημερία. Ο κοινωνικός αποκλεισμός ενισχύει τη δυσαρέσκεια 

κατά των Ρομά, καθιστώντας την περιθωριοποίησή τους κοινωνικά αποδεκτή και ενισχύοντας 

τους αντιπυικούς. Οι γυναίκες Ρομά, ειδικότερα, συνεχίζουν να τα πηγαίνουν χειρότερα από τους 

άνδρες και τις γυναίκες Ρομά στο γενικό πληθυσμό σε βασικούς τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση 

και η απασχόληση. Πολλοί Ρομά αντιμετωπίζουν επίσης συγκεκριμένες γεωγραφικές ευπάθειες 

που συνδέονται με την απομακρυσμένη περιοχή της υπαίθρου.  



                                                              
 

 

Η ίδια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ευνοϊκές και βιώσιμες επιπτώσεις στην 

επίτευξη των στόχων ένταξης των Ρομά τονίζει την ανάγκη πολυτομεακές και διατομεακές 

προσεγγίσεις. Τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες Ρομά σε έναν τομέα δημιουργούν 

εμπόδια στην πρόσβαση σε δικαιώματα και ευκαιρίες για ίσους λόγους σε πολλούς άλλους τομείς. 

Αν και σποραδικές, οι σπάνιες προσπάθειες εφαρμογής διατομεακών μέτρων έχουν αξιολογηθεί ως 

αποτελεσματικές. Λειτουργούν με την υπόθεση ότι διαφορετικοί τύποι παρεμβάσεων υποστήριξης 

θα αλληλοσυμπληρώνονται και θα έχουν συνεργιστικά αποτελέσματα που βελτιώνουν την 

ποιότητα ζωής των Ρομά καθώς και τις σχέσεις μεταξύ ομάδων Ρομά και άλλων πληθυσμών. Η 

εκπόνηση ολοκληρωμένων και βιώσιμων πολιτικών και πρακτικών είναι μια άλλη σημαντική 

προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλαπλών παραγόντων αποκλεισμού 

που αντιμετωπίζουν οι Ρομά. Σε πολλές χώρες της ΕΕ, τα μέτρα ένταξης της έρευνας αποτελούνται 

από χωριστά έργα αντί να βασίζονται σε συνεπή μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια. Ως 

αποτέλεσμα αυτής της κατακερματισμένης προσέγγισης για την ένταξη των καλών πρακτικών 

των Ρομά που εφαρμόζονται πιλοτικά από διεθνείς οργανισμούς ή εθνικές ΜΚΟ διακόπτεται ή δεν 

μπορεί να επιτευχθεί ο αναμενόμενος αντίκτυπος επειδή λειτουργούν σε κενό χωρίς δεσμευτικά 

νομικά και βιώσιμα πλαίσια πολιτικής. 

Η τέχνη, η ιστορία και ο πολιτισμός των Ρομά είναι αναπόσπαστα χαρακτηριστικά των 

ευρωπαϊκών και εθνικών τοπίων μας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι απεικονίσεις της 

κουλτούρας και της ταυτότητας των Ρομά έχουν ρομαντικοποιηθεί και στερεότυπα, και αυτό έχει 

επιδεινώσει την αποξένωση των κοινοτήτων των Ρομά από τις κυρίαρχες κοινωνίες. Η πολιτιστική 

αναγνώριση πρέπει να οικοδομηθεί μέσω αφηγήσεων Ρομά. 

Ομάδες στόχοι: 

Εκπαιδευτές: Επαγγελματίες που ασχολούνται με τον κλάδο της τέχνης ή σχετίζονται με αυτόν. 

Επίσης, επαγγελματίες που υποστηρίζουν την ένταξη των Ρομά στην ΕΕ (π.χ. κοινωνικοί 

λειτουργοί, δάσκαλοι ΕΕΚ, βοήθεια, εθελοντές και ούτω καθεξής). Είναι διαπιστευμένοι ως 

εκπαιδευτές σε έναν ή διαφορετικούς τομείς, αλλά θα ήθελαν να γίνουν εκπαιδευτές γνώσεων και 

δραστηριοτήτων PAL Art. ΕΙΔΙΚΑ: 

  Προσανατολισμός σε επαγγελματίες τέχνης και καθηγητές ΕΕΚ για να ενισχύσουν τους 

ρόλους τους ως υποστηρικτές της δημιουργίας τέχνης Ρομά για θετική αφήγηση.  

 Κοινωνικοί λειτουργοί, δάσκαλοι ΕΕΚ, βοήθεια και εθελοντές. 

Το περιεχόμενο των 6 ενοτήτων –Ανάπτυξη 

ικανοτήτων PAL ART 

Η έκθεση PAL ART σχετικά με την «Τρέχουσα κατάσταση της τέχνης των Ρομά και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της κοινωνικής ανεκτικότητας στην ΕΕ» ταξινομεί τους 

κύριους στόχους της κατάστασης που αναλύθηκε στα ακόλουθα επτά θέματα:  

1. Η υποστήριξη της Ένταξης/ ενσωμάτωσης και προσβασιμότητας/ισότητας για τις μειονότητες 



                                                              
 

 

2. Η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και η καταπολέμηση των διακρίσεων και του 

αποκλεισμού 

3. Η ενίσχυση της ανάπτυξης/ικανοτήτων προσωπικότητας 

4. Η χρήση της ΤΕΧΝΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, και όχι μόνο για την παραγωγή ολιστικών διαδικασιών 

μάθησης, αλλά και ως ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ για τη μεταφορά γνώσης, την αξιολόγηση και τον 

υβριδισμό των αξιών και των οραμάτων διαφορετικών πολιτισμών. 

5. Τα προσόντα (προετοιμασία και κατάρτιση) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

6. Η έναρξη / εισαγωγή Αλλαγών στην προσωπική ζωή 

7. Υποστήριξη / Απασχόληση / Κατάρτιση / Συμμετοχή για και νέων καλλιτεχνών 

Προτείνουμε να αποκλίνουμε στο συγκεκριμένο όραμα του PAL ART Project τις ακόλουθες 

ικανότητες: 

 Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για το ρόλο και την ευθύνη τους για την ανάπτυξη 

των μαθητών τους, καθώς και για τη σημασία της αντιμετώπισης ζητημάτων όπως οι 

διακρίσεις, ο ρατσισμός, η κοινωνική ένταξη και η διαπολιτισμική κατανόηση. 

Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για το ρόλο και την ευθύνη τους για την ανάπτυξη 

των μαθητών τους, καθώς και για τη σημασία της αντιμετώπισης ζητημάτων όπως οι 

διακρίσεις, ο ρατσισμός, η κοινωνική ένταξη και η διαπολιτισμική κατανόηση. 

 Παροχή πληροφοριών για ολιστικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες με ισχυρό θεωρητικό 

υπόβαθρο και αξιοποίηση της εμπειρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα αυτό. 

 Προώθηση στρατηγικών και δραστηριοτήτων που θα οργανωθούν σε επίπεδο μαθησιακής 

ομάδας. 

 Δημιουργία ευκαιριών για ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε μια κριτική 

αναπαράσταση της πρακτικής τους, σε ανταλλαγές εμπειριών με συνομηλίκους και στη 

δημιουργία μιας συμμετοχικής, δημοκρατικής και βιώσιμης διαδικασίας ανάπτυξης 

προγραμμάτων σπουδών σε τοπικό επίπεδο. 

 Δημιουργία ευκαιριών εταιρικής σχέσης με την ευρύτερη κοινότητα. 

Ως αποτέλεσμα της εργασίας των εταίρων και προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ενσωμάτωση 

των ομάδων-στόχων, οι δάσκαλοι θα πρέπει να λάβουν εμπλουτισμένες γνώσεις σχετικά με 

θέματα που αφορούν το υπόβαθρο των Ρομά, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, την αποκλειστική 

εκπαίδευση και την καλλιτεχνική επιρροή. Το έργο PAL ART είχε αναπτύξει ένα πρόγραμμα 

σπουδών 6 ενοτήτων για την εκπαίδευση εκπαιδευτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή 

σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε μαθήματα και μαθήματα με στόχο την προώθηση της θετικής 

αφήγησης των Ρομά μέσω της εκπαίδευσης τέχνης και των τεχνικών τέχνης. Αυτή η προσέγγιση 

των 6 ενοτήτων είναι αποτέλεσμα της τρέχουσας εργασίας των εταίρων του έργου και 

παρουσιάστηκε επίσημα κατά τη διαδικτυακή εκδήλωση PAL Art Εκδήλωση Ανάπτυξης 

Ικανοτήτων  στις 29 και 30 Μαρτίου 2021.   

Η Μεθοδολογία Ανάπτυξης Ικανοτήτων PAL ART στοχεύει:  

 



                                                              
 

 

 Να ανταλλάσσουν γνώσεις, δεξιότητες και ιδέες για περαιτέρω συνεργασία και 

βιωσιμότητα. 

 Να υποστηρίξει τους Ρομά να απεικονίσουν τη θετική τους αφήγηση και να ενισχύσουν την 

ολοκλήρωσή τους στην ΕΕ ενισχύοντας τη δημιουργικότητά τους σε διαφορετικούς τομείς 

τέχνης. 

 Να εξετάσει και να μετριάσει διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές τέχνης για να 

υποστηρίξει πρακτικές κοινωνικής ανοχής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ενηλίκων για 

την κοινότητα των Ρομά σε διαφορετικούς καλλιτεχνικούς τομείς. 

Οι ενότητες που προσδιορίζονται από το έργο είναι: 

 

Αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. Λάβετε υπόψη ότι κάθε ενότητα έχει δύο 

κωδικούς QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο κάθε ενότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 1 

«Να είσαι Ρομά». 
Οι Τσιγγάνοι σε όλο τον κόσμο ονομάζονται 

Roma, που σημαίνει σύζυγος. Ο όρος Roma 
πρωτοεμφανίστηκε το 1857 στο γαλλικό 
λεξικό Le petit Robert και το 1841 στο 
Αμερικανικό λεξικό Merriam - Webster's. 
Οι Ρομά είναι νομαδικοί άνθρωποι, συνήθως 
ασχολούνται με το εμπόριο φρούτων και 

ειδών οικιακής χρήσης, συλλέκτες 
ανακυκλώσιμων ειδών, πλανόδιοι 
οργανοπαίχτες και γενικά με μη εξαρτημένη 
μισθωτή εργασία. Η καταγωγή τους είναι 

από τον Βορρά. Ινδία. Πιο συγκεκριμένα και 
σύμφωνα με επιστημονικό εύρημα που 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Nature» 

(6/05/2012) από ομάδα έγκριτων 
γενετιστών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
προέρχονται από τη φυλή Doba της Ινδίας. 
Μετά από πολλές μεταναστεύσεις και 
διώξεις, που υπέφεραν, έφτασαν στην 
Ευρώπη. Σήμερα κατοικούν στις περιοχές 

του πλανήτη (περίπου 12 εκατομμύρια), με 
τα περισσότερα να βρίσκονται στη Γηραιά 
Ήπειρο (6 εκατομμύρια). 
Η Βλαχία και η Μλοντάβι έχουν σημαντική 

θέση στην ιστορία των τσιγγάνων επειδή οι 
τσιγγάνοι τους γίνονται συστηματικά 

σκλάβοι (13ος έως 14ος αιώνας). 
Παράλληλα, νοσηλεύτηκαν σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως Γαλλία, Αγγλία, 
Ισπανία κ.λπ. 
Η χειρότερη δίωξη που υπέστησαν ήταν 
στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το 
Ολοκαύτωμα των Τσιγγάνων ή τον Ποραίμο 

(εξολόθρευση) στα Ρομά. Το 1933 ξεκίνησε η 
στείρωση των γυναικών Ρομά, για 
περιορισμό της αναπαραγωγής. Στις 15 

Νοεμβρίου 1943, ο αρχηγός των SS Χάινριχ 
Χίμλερ εξέδωσε διαταγή ότι οι τσιγγάνοι 
εξομοιώνονταν με τους Εβραίους. 

Οι προκαταλήψεις για τους Ρομά 
εξακολουθούν να είναι ριζωμένες στις 
κοινωνίες μας. Από τον Μεσαίωνα, όταν οι 
τσιγγάνοι ασκούσαν τη χειροτεχνία και από 
τη Ρουμανία του Τσαούσκο μέχρι σήμερα, οι 
διώξεις τους συνεχίζονται ακόμη και σε 

κράτη της σύγχρονης Δυτικής Ευρώπης. Οι 
Ρομά συχνά συνδέονται με κυκλώματα που 
διακινούν ανθρώπους, απλώς και μόνο 
επειδή είναι Ρομά. Σύμφωνα με έρευνες, οι 

Ρομά είναι πιο πιθανό να πέφτουν θύμα 
εμπορίας. 

Με άλλα λόγια 
Οι Ρομά είναι δίγλωσσοι, μιλούν τη γλώσσα της χώρας όπου ζουν και τα 
Ρομά, όπου είναι η κοινή τους γλώσσα. Το ρομάνι είναι μόνο προφορικό και 
διακρίνεται σε πολλές διαλέκτους. Η ποικιλία της γλώσσας είναι τόσο 
μεγάλη που καθιστά αδύνατη την επικοινωνία με τους Ρομά σε 
διαφορετικές ομάδες. 
Το Romani περιέχει έναν αριθμό τσιγγάνικων λέξεων 
συμπεριλαμβανομένων πολλών λέξεων αρμενικής, περσικής, ελληνικής και 
τουρκικής προέλευσης. 
Δεδομένου ότι η γλώσσα τους είναι η προφορική ιστορία τους, τη 
μαθαίνουν από τις ιστορίες και τα παραμύθια που διηγούνται οι 
μεγαλύτεροι στους νεότερους. 
Η μουσική και ο χορός είναι άλλο ένα στοιχείο της κουλτούρας τους, καθώς 
αποτελούν και μέσο ψυχαγωγίας για τους εαυτούς τους και τρόπος να 
κερδίσουν τα προς το ζην. Έχουν διακριθεί και σε άλλους πολιτιστικούς 
τομείς όπως η ποίηση, η ζωγραφική, η λογοτεχνία, η καλαθοπλεκτική κ.λπ. 
Η οικογένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας τους. Τα παιδιά 
παντρεύονται νωρίς, περίπου 17 ίσως λίγο μικρότερα και τα κορίτσια λίγο 
μικρότερα από τα αγόρια. 
Οι Ρομά πιστεύουν στον Θεό, αλλά υιοθετούν τη θρησκεία της χώρας όπου 
ζουν. Ταυτόχρονα όμως ενσωματώνουν στοιχεία από την ινδική καταγωγή 
τους. 
Κλείνοντας θα θέλαμε να αναφέρουμε 2 σημαντικές ημερομηνίες για 
αυτούς. Το πρώτο είναι στις 23 Απριλίου, το Εντερλέζι, το μεγαλύτερο 
φεστιβάλ τσιγγάνων στα Βαλκάνια. Ουσιαστικά γιορτάζουν την επιστροφή 
της ανοιξιάτικης περιόδου που τους επέτρεψε να μετακινούνται από τόπο 
σε τόπο. Με τον εκχριστιανισμό των τσιγγάνων το εντερλέζι ταυτίστηκε με 
τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. 
Η 2η και πιο σημαντική ημερομηνία είναι η 8η Απριλίου, η Παγκόσμια 
Ημέρα των Ρομά, ημέρα εορτασμού για τους Τσιγγάνους σε ανάμνηση του 
πρώτου συνεδρίου τους που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 8 
Απριλίου 1971. 

Ενότητα 1 «Να είσαι Ρομά» 

 Συγγραφείς: Ελεάνα Φωτιάδου (Φάρος Του Κόσμου) 
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Με άλλα λόγια 
 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ηθικές αρχές ή κανόνες που περιγράφουν 
ορισμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και προστατεύονται τακτικά από το 
δημοτικό και το διεθνές δίκαιο. Συνήθως κατανοούνται ως αναπαλλοτρίωτα, 
θεμελιώδη δικαιώματα «τα οποία ένα άτομο δικαιούται εγγενώς απλώς και μόνο 
επειδή είναι ανθρώπινο ον και τα οποία είναι «συμφυή σε όλα τα ανθρώπινα όντα», 
ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικής καταγωγής, τοποθεσίας, γλώσσας, θρησκείας , 
εθνικότητα ή οποιοδήποτε άλλο καθεστώς. Ισχύουν παντού και κάθε στιγμή με την 
έννοια του καθολικού, και είναι ισότιμα με την έννοια ότι είναι το ίδιο για όλους. 
Θεωρούνται ότι απαιτούν ενσυναίσθηση και κράτος δικαίου και επιβάλλουν 
υποχρέωση των ατόμων να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων και γενικά 
θεωρείται ότι δεν πρέπει να αφαιρεθούν παρά μόνο ως αποτέλεσμα της δέουσας 
διαδικασίας που βασίζεται σε συγκεκριμένες περιστάσεις. 
Οι Ρομά έχουν συμβάλει στον πολιτιστικό πλούτο, την ποικιλομορφία, την 
οικονομία και την κοινή ιστορία της Ευρώπης εδώ και αιώνες. Η ΕΕ έχει καθήκον 
να προστατεύσει τη μειονότητα των Ρομά από διακρίσεις, αντιπυικούς και 
κοινωνικό αποκλεισμό. Η επίτευξη της ισότητας, της ένταξης και της συμμετοχής 
των Ρομά απαιτεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις εθνικές κυβερνήσεις και 
τους οργανισμούς της ΕΕ, τους φορείς ισότητας και άλλους θεσμούς ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων να συνεργαστούν και να δράσουν σε συνεργασία με την κοινωνία 
των πολιτών και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και την πλήρη συμμετοχή των ίδιων 
των Ρομά. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει αυτό το 
στρατηγικό πλαίσιο και καλεί το Συμβούλιο να εργαστεί για την ταχεία έγκριση της 
προτεινόμενης σύστασης για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά, 
διασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται. Δουλεύοντας 
μαζί, μπορούμε να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο έως το 2030 για να 
δημιουργήσουμε μια Ευρώπη στην οποία τα άτομα και οι κοινότητες Ρομά, σε όλη 
τους την ποικιλομορφία, θα έχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της ζωής, 
επωφελούνται από την κοινωνικοοικονομική ένταξη και συμμετέχουν ισότιμα στην 
κοινωνία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προσμονή των διακρίσεων 

δημιουργεί το δικό της χρόνιο άγχος. 

Οι άνθρωποι μπορεί ακόμη και να 

αποφύγουν καταστάσεις όπου 

αναμένουν ότι θα μπορούσαν να τους 

φέρουν άσχημα, χάνοντας πιθανώς 

ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας. 

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι μικρότερα, 

λιγότερο προφανή παραδείγματα 

καθημερινών διακρίσεων –η λήψη 

φτωχότερων υπηρεσιών σε 

καταστήματα ή εστιατόρια, η 

μεταχείριση με λιγότερη ευγένεια και 

ο σεβασμός ή η μεταχείριση ως 

λιγότερο έξυπνη ή λιγότερο 

αξιόπιστη– μπορεί να είναι πιο κοινά 

από τις μεγάλες διακρίσεις . Τέτοιες 

καθημερινές διακρίσεις έρχονται 

συχνά με τη μορφή 

«μικροεπιθετικών» όπως 

σνομπάρισμα, υποτιμήσεις και άστοχα 

σχόλια που υποδηλώνουν ότι ένα 

άτομο δεν ανήκει ή ακυρώνει τις 

εμπειρίες του. 

 

Αν και οι μικροεπιθέσεις είναι συχνά 

ανεπαίσθητες, μπορεί να είναι εξίσου 

επιβλαβείς για την υγεία και την 

ευημερία με πιο εμφανή επεισόδια 

μείζονος προκατάληψης. Τα άτομα 

που υφίστανται καθημερινές 

διακρίσεις συχνά αισθάνονται ότι 

βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς 

επαγρύπνησης, σε επιφυλακή για να 

γίνουν στόχος διακρίσεων. Αυτή η 

αυξημένη εγρήγορση είναι μια 

συνταγή για χρόνιο στρες. 

Ο νόμος απαγορεύει έξι μορφές 

διακρίσεων:  

• άμεση διάκριση, 

•             έμμεσες διακρίσεις 

•             ανεπαρκής προσβασιμότητα 

• παρενόχληση 

•             σεξουαλική παρενόχληση 

•             οδηγίες για διάκριση 

Ενότητα 2 «Νομοθεσία» 

Συγγραφέας: Jakub STEDRON (HNM) 

Θεωρητικό Μέρος     Παρουσίαση   
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Χωρίς πολιτικές και θεσμούς, η τέχνη και 
ο πολιτισμός των Ρομά οικειοποιούνται 

από τις πλειοψηφικές κοινωνίες χωρίς την 

κατάλληλη αναγνώριση των Ρομά 

παραγωγών τους. Δεν υπάρχουν πολιτικές 
σε κρατικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο για την 

αντιμετώπιση της διαδικασίας 

πολιτιστικής οικειοποίησης. Ταυτόχρονα, 
οι πολιτισμοί των Ρομά 

θεωρητικοποιούνται ως απαρχαιωμένη 

έννοια της «χαμηλής κουλτούρας». 

Επιπλέον, πολλές δημόσιες συλλογές, 
αρχεία μουσεία και εθνικές πολιτιστικές 

αφηγήσεις, δεν εμφανίζονται σε μόνιμες 

εκθέσεις. 
Ως αποτέλεσμα, τα πολιτιστικά προϊόντα 

και τα τεχνουργήματα των Ρομά 

παραμένουν κρυμμένα, άγνωστα και 

απρόσιτα για την επόμενη γενιά των Ρομά 
και την κοινωνία γενικότερα. 

Συμπερασματικά, δεδομένων αυτών των 

μειονεκτημάτων, οι τέχνες και ο 
πολιτισμός των Ρομά εξακολουθούν να 

υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό, 

τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Αυτό έχει σημαντικές συνέπειες. 
Ο κυρίαρχος λόγος και οι εικόνες που 

συνδέονται με τους Ρομά είναι αρνητικός 

και στερεότυπος. Λείπουν πιο 
ισορροπημένες αφηγήσεις 

αναπαραστάσεις και θετικά 

παραδείγματα σε δημόσιους χώρους, που 

έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν 
τον αντιτσιγγανισμό. Ταυτόχρονα, στις 

τέχνες, το να είσαι Ρομά τείνει να είναι 

πλεονέκτημα και η κουλτούρα των Ρομά 
εκτιμάται πιο θετικά. 

Για αυτές τις πτυχές, είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι η ΕΚ θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει την καθολική γλώσσα 
των τεχνών και του πολιτισμού για να 

εκπαιδεύσει τις κοινωνίες σχετικά με το 

ανήκοντας στους Ρομά, τις συνεισφορές 
και επιτεύγματα στο πλαίσιο του εθνικού 

και ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

Ενότητα 3 «Οι Ρομά ως μέρος της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ» 
 Με άλλα λόγια 

Η συμβολή των Ρομά στην πολιτική σφαίρα διερευνά τους τρόπους με 
τους οποίους οι ενέργειες Ρομά ακτιβιστών και διανοουμένων έχουν 
χρησιμεύσει στο άνοιγμα του χώρου της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, 
απαιτώντας την επανεξέταση, τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των 
παραδοσιακών κατηγοριών πολιτών. 
Οι Ρομά στο πέρασμα των αιώνων αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν ως 
άνθρωποι. Η κουλτούρα και οι τέχνες των Ρομά είναι ποικίλες και έχουν 
τη δική τους ιστορία. Οι Ρομά συνέβαλαν στην ανάπτυξη της Ευρώπης 
τόσο στον πολιτιστικό τομέα όσο και κυρίως στις τέχνες. Άλλωστε, η 
μουσική και ο χορός τους έχουν επηρεάσει πολύ τη μουσική και τον χορό 
διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ ταυτόχρονα η συμμετοχή των Ρομά 
στο θέατρο καθώς και η δημιουργία μουσείων που προβάλλουν την 
ιστορία, τον πολιτισμό, τη γλώσσα τους συμβάλλουν στην προβολή και 
αναγνώριση. αυτής της οντότητας. 
Η συμβολή των Ρομά στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη και κληρονομιά αποτελεί 
σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, καθώς μια εθνική 
μειονότητα όπως χαρακτηρίζεται από την πλειοψηφία του πληθυσμού 
καταφέρνει να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές τέχνες, να τις εμπλουτίσει και 
να αφήσει το στίγμα της. Οι Ρομά με αυτή τη συνεισφορά μπορούν επίσης 
να ανοίξουν το δρόμο για άλλες μειονότητες στην Ευρώπη να αφήσουν το 
στίγμα τους, να μοιραστούν τη δική τους ιστορία και να ενσωματωθούν 
στην ευρωπαϊκή κοινωνία. 
Η δημιουργία διαφόρων οργανώσεων που υποστηρίζουν και προωθούν 
τους Ρομά, καθώς και τα διάφορα προγράμματα που έχει δημιουργήσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους αναδείξει, αποδεικνύουν ότι η κληρονομιά 
αυτού του λαού θα είναι μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. 

Συγγραφέας: Elena KOPANAROVA (OECON BG) 

         Θεωρητικό Μέρος  
    Παρουσίαση  

Presentation  



                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Η αφηγηματική τέχνη είναι τόσο παλιά όσο και 

η ανθρωπότητα. Μερικά από τα παλαιότερα 

δείγματα τέχνης αφηγούνται ιστορίες ηρώων, 

θεών, ηγεμόνων και θρύλων περασμένων 

εποχών. Η αφήγηση είναι κεντρικής σημασίας 

για την ιστορία της εικαστικής τέχνης σε σχεδόν 

κάθε πολιτισμό και χρονική περίοδο της 

ανθρώπινης ιστορίας. Οι αφηγήσεις είναι ένα 

ισχυρό εργαλείο για τη μεταφορά γνώσης και 

πολιτισμού. Έχουν βαθιά επίδραση στον 

ψυχισμό μας και στη στάση μας απέναντι στα 

μηνύματα και τις διδασκαλίες. Η μεταφορά 

πληροφοριών μέσω της παραδοσιακής 

διδασκαλίας και διαλέξεων είναι συχνά λιγότερο 

αποτελεσματική στην αλλαγή μιας πεποίθησης 

ή κατανόησης από τη χρήση της αφήγησης. 
  
Η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και 

εικόνων είναι πολύπλοκη και αμφίδρομη, συχνά 

ασυνείδητη. Διαποτίζουμε διαφορετικές 

ιδιότητες σε αντικείμενα με βάση τις ιστορίες 

που συνδέονται με αυτό. Γι' αυτό η 

αφηγηματική τέχνη κάνει πάντα ένα είδος 

ηθικής κρίσης. Όπως υπηρετούσε στο παρελθόν 

η αφηγηματική τέχνη εξακολουθεί να βρίσκεται 

στην υπηρεσία της κοινωνικοπολιτικής 

επιρροής. Αυτό έρχεται φυσικά ως προέκταση 

ενός από τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά της, 

του γεγονότος ότι κάθε ιστορία έχει ένα ηθικό, 

μια άποψη να εκφράσει. Στο παρελθόν αυτή η 

άποψη ήταν αυτή των κυβερνώντων και ήταν τα 

ΜΜΕ με τα οποία μπορούσαν να διεκδικήσουν 

άμεσα την εξουσία τους και να επιβάλουν τη 

φιγούρα και τα χαρακτηριστικά τους ως την 

ιδανική. Συχνά συμμαχώντας με ανώτερη ή 

παλαιότερη εξουσία, τους απεικονίζει ως τη 

φυσική συνέχεια της κοινωνικής θέσης. Σήμερα 

ούτε η αιτία της αφήγησης έχει εγγενώς 

αλλάξει. Αυτές οι τακτικές είναι πολύ πιο 

λεπτές και με το ο εκδημοκρατισμός της τέχνης 

(τώρα που είναι πραγματικά για όλους) έχει 

υιοθετηθεί από τις ομάδες που προσπαθούν να 

αλλάξουν την τρέχουσα κοινωνική θέση. 

Ενότητα 4 «Η αφήγηση στις τέχνες» 

Με άλλα λόγια 
Αν και υπάρχει συνεχής διαφωνία ως προς τον ακριβή ορισμό 
της αφήγησης, είναι δίκαιο να πούμε ότι αποτελείται από την 
έκφραση σε κάποια μορφή ή μορφές μιας ιστορίας, η οποία από 
μόνη της είναι μια ακολουθία γεγονότων. Η αλληλουχία των 
γεγονότων απαιτεί να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, και 
συνηθέστερα τουλάχιστον τρία (η αρχή, η μέση και το τέλος του 
Αριστοτέλη, που μας έχουν εξυπηρετήσει τόσο καλά). Η 
αλληλουχία εμφανίζεται σχεδόν πάντα με την πάροδο του 
χρόνου. Πρέπει να διαχωρίσουμε την οπτική αφήγηση και τη 
γλωσσική, καθώς προφανώς δεν είναι το ίδιο. Η αφήγηση μιας 
ιστορίας μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου, χωρίς τη χρήση 
λέξεων υποδηλώνει ότι κάτι είναι ήδη οικείο και ότι οι εικόνες 
που εμφανίζονται έχουν έναν κοινό αφηγηματικό παρονομαστή, 
διαφορετικά χρειάζεται μια πιο εις βάθος ανάλυση της εικόνας 
για να αποκωδικοποιηθεί το νόημά της και πιο συχνά ιστορία 
του καλλιτέχνη ή η ίδια η δημιουργία γίνεται η αφήγηση. Η 
αφηγηματική τέχνη δεν αφορά το στυλ, αλλά το περιεχόμενο της 
εικόνας. 
Είναι σημαντικό να ορίσουμε «την αφήγηση» και τις δύο έννοιες 
της λέξης. Πρώτον ως ύφος που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο 
θεματικό ενδιαφέρον (ιστορικό, αλληγορικό) και επίσης για να 
το κατανοήσουμε ως δεύτερο, μια τάση στην τέχνη αντίθετη από 
μη αφηγηματικές, πιο αφηρημένες και εννοιολογικές μορφές. Το 
πρώτο είναι συγκεκριμένο για έναν χρόνο και έναν τόπο, αλλά το 
δεύτερο, η αφηγηματική τάση είναι παρούσα σε όλη την ιστορία 
της τέχνης. 

Συγγραφέας: Martina BELIĆ (OMG) 

          Θεωρητικό Μέρος Παρουσίαση 
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Αυτή η ενότητα θα βοηθήσει τους αναγνώστες 

να κατανοήσουν τα θεμέλια αυτής της 
πολιτιστικής εναλλακτικής προσέγγισης, η 
οποία νοείται ως «κοινωνικο-εκπαιδευτική 
παρέμβαση μέσω καλλιτεχνικών και 
πολιτιστικών προγραμμάτων με άτομα και 
ομάδες σε καταστάσεις κοινωνικού 

αποκλεισμού, με ευάλωτες κοινότητες και για 

την κουλτούρα της ειρήνης» ( Moreno, A., 
2016, σελ. 16) Υπό αυτή την έννοια, η 
προσέγγιση της πολιτισμικής διαμεσολάβησης 

είναι ένα εναλλακτικό εργαλείο για την 
κοινωνική ένταξη. 

Η ενότητα θα επικεντρωθεί, αρχικά, στην 
ανάλυση του τι είναι συμπερίληψη. Το πιο 
σημαντικό, θα επικεντρωθεί σε αυτό που 
παίζει όταν η κοινωνική ένταξη γίνεται με 
πολιτιστική διαμεσολάβηση. Στις 
καλλιτεχνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις 
στην κοινωνική δράση υπάρχουν 

ιδιαιτερότητες όταν ασχολούμαστε με την 
ένταξη. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να 
κατανοήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια 

«δημιουργική διαδικασία» που έχει τέσσερις 
σφαίρες: 1) το άτομο (καλλιτέχνης εννοείται 
ως δικαιούχοι), το περιβάλλον (τομέας), το 

προϊόν (έργο τέχνης) και ο θεατής της τέχνης 
(κοινό). 
Αφού εστιάσουμε στην ερώτηση Τι είναι η 
ένταξη με πολιτιστικά μέσα; αυτή η ενότητα 
θα παρέχει πληροφορίες για τις δυσκολίες και 
τις προκλήσεις στη συνεκπαίδευση για 

ενήλικες. Η προσέγγιση διδασκαλίας χωρίς 
αποκλεισμούς για ενήλικες είναι μια 
μεθοδολογία όπου όλοι οι συμμετέχοντες-

δικαιούχοι μπορούν να μάθουν και να 
συμμετέχουν μαζί σε ισότιμη βάση. Τι ακριβώς 
σημαίνει όμως η συνεκπαίδευση; γιατί είναι 
σημαντικό και πώς να το επιτύχουμε; 

Στη συνέχεια, αυτή η ενότητα θα προχωρήσει 
για να μιλήσει για την πρακτική πτυχή της 
συμπεριληπτικής διδασκαλίας για ενήλικες, 
εστιάζοντας σε βασικές στρατηγικές για μια 
αίθουσα τέχνης χωρίς αποκλεισμούς. Τέλος, 
στο τελευταίο μέρος υπάρχει μια προσέγγιση 

3 βημάτων για να προσδιορίσετε εάν τα 
εργαστήρια είναι προσβάσιμα και ορισμένες 
καταστάσεις και στοιχεία που πρέπει να 

ενσωματώνεται στο σχεδιασμό για να 
διευκολύνει την πρόσβαση στη γνώση. 

Ενότητα 5 «Διδασκαλία χωρίς αποκλεισμούς 

και αποδεκτή μάθηση» 

Με άλλα λόγια 
Από τις αρχές του 2000, ο πολιτισμός θεωρείται ως εργαλείο που 
μπορεί να υποστηρίξει τη μεταμόρφωση στην κατάσταση ενός 
ατόμου. Ως εκ τούτου, όπως υπαινίσσονται οι Creux, G. & De Barros, 
C. (2011), είναι σημαντικό να προσδιοριστεί εάν οι καλλιτεχνικές 
προσεγγίσεις είναι μια νέα διαδικασία για την υποστήριξη ομάδων 
σε κίνδυνο και ποια είναι η θετική επίδραση σε αυτές. Ως 
αποτέλεσμα, ο κύριος στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την 
ανάλυση των κοινωνικών συνθηκών που δημιουργούνται από την 
ανάπτυξη της τέχνης και ποιες είναι οι αρχές (αξίες, νόρμες κ.λπ.) 
αυτής της συλλογικής παραγωγής: «συλλογική πίστη» σε όλη τη 
διαδικασία (Creux, G. . & De Barros, C, 2011) που δημιουργεί 
κοινωνική ένταξη. 
Επίσης, η πολιτιστική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς είναι μια 
διαδικασία που χαρακτηρίζεται από (Rouxel, S., 2011). Moreno, A., 
2016; Racine, D., 2018 και Médiation Culturelle, 2020): 1) 
προσωπική και άμεση επαφή μεταξύ δικαιούχων, καλλιτεχνών, 
κοινωνικών λειτουργών και συμμετεχόντων· 2) μια μορφή 
πολιτιστικής έκφρασης: εργαστήρια, ομαδικές δημιουργίες, 
ξεναγήσεις, κινούμενα σχέδια και ομαδική συζήτηση. 3) ένα θεμέλιο 
ποικιλομορφίας κοινού, γνώσεων και δεξιοτήτων που θα 
βοηθήσουν στην υποστήριξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων με 
βάση τις ιδιαιτερότητές τους – π.χ. κοινωνικο-δημογραφικά 
χαρακτηριστικά και περιορισμοί, τρόπος ζωής, παράδοση, 
αναπηρίες κ.ο.κ. και 4) μια καινοτόμο μορφή πολιτιστικής 
συμμετοχής – π.χ. ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων- για την ανανέωση 
των μορφών πολιτιστικής ανταλλαγής και μετάδοσης. 

Συγγραφέας: Noorjahan PATEL (Studio AFL) 

    Θεωρητικό Μέρος   Παρουσίαση 
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Σε αυτήν την ενότητα, συζητούνται 

ορισμένοι γνωστοί και «λιγότερο 

γνωστοί» καλλιτέχνες από την 
κουλτούρα των Ρομά, προκειμένου να 

καταστεί σαφές πώς η επιρροή τους 

δεν μπορεί να αγνοηθεί.  

«Πηγαίνετε στα περισσότερα μουσεία, 

βιβλιοθήκες και σχολεία και τίποτα για 

την ιστορία και τον πολιτισμό τους δεν 
φυλάσσεται ή διδάσκεται. Το 

αποτέλεσμα είναι μια διαδεδομένη 

άγνοια για το ποιοι είναι, που μερικές 

φορές μετατρέπεται σε μίσος, φόβο και 
παρεξήγηση. Στα σχολεία, τα παιδιά 

μαθαίνουν περισσότερα για τους 

Ρωμαίους, τους Βίκινγκς ή ακόμα και 

τις νεράιδες από ό,τι για τους 
πολιτισμούς των Τσιγγάνων, των Ρομά 

και των ταξιδιωτών και για το τι έχουν 

συνεισφέρει σε αυτόν τον κόσμο. Ως 

αποτέλεσμα, τους παρεξηγούν, τους 
φοβούνται και τους μισούν…» 

Αυτό το απόσπασμα αντιπροσωπεύει 

τι μπορεί να κάνει ο ρόλος της τέχνης 

σε μια κοινωνία και τι μπορεί να 

σημαίνει η απουσία της. Η τέχνη 
μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία ενός 

πολιτισμού ή να μεταφέρει γνώση του 

τι αντιπροσωπεύει ένας πολιτισμός ή 

μια ομάδα. Είναι σημαντικό να 

συμπεριληφθεί η ρομανική τέχνη στην 

ιστορία της τέχνης και να αποδοθεί 

αποτελεσματικά στους Ρομά ως τέτοια. 

Δίνοντας περισσότερη προσοχή στην 

ευρωπαϊκή κοινωνία στην τέχνη από 

τους Ρομά, το ευρύ κοινό θα έχει 

μεγαλύτερη ευκαιρία να εξοικειωθεί με 

τον πολιτισμό των Ρομά. Η προώθηση 

της φυλετικής αρμονίας είναι προς το 

δημόσιο συμφέρον με την προώθηση 

της γνώσης και της αμοιβαίας 

κατανόησης μεταξύ των διαφορετικών 

φυλετικών ομάδων. 

Ενότητα 6 «Θετική αφήγηση Ρομά» 

Με άλλα λόγια 
Τα αρνητικά στερεότυπα για την κουλτούρα των Ρομά είναι ακόμη 
ευρέως διαδεδομένα. Σήμερα υπάρχουν ίσως πιο επίμονες 
προκαταλήψεις και στερεότυπα για αυτούς από ό,τι για οποιονδήποτε 
άλλο πληθυσμό στην Ευρώπη. Οι Ρομά συνήθως απεικονίζονται με 
αρνητικό τρόπο. Αυτή η αρνητική απεικόνιση έχει αναπτυχθεί 
ιστορικά και διατηρείται στις μέρες μας κυρίως από άγνοια. 
Δεν είναι οι Ρομά που καθορίζουν ποια εικόνα τους κυκλοφορεί 
δημόσια. Αντίθετα, τα παλιά κλισέ που επικρατούν στις πλειοψηφικές 
κοινωνίες συνεχίζουν να κυριαρχούν, με αιώνιες αποδόσεις που 
επιβάλλονται από άλλους που χαρακτηρίζονται από ένα μείγμα 
γοητείας και περιφρόνησης. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά θετικές 
αντίθετες εικόνες ή φωτισμένες πηγές πληροφόρησης για τους 
πολιτισμούς των Ρομά και την πραγματική κοινωνική τους 
πραγματικότητα. Τελικά, ο αποκλεισμός και η περιφρόνηση 
εκφράζονται επίσης στο γεγονός ότι οι πολλές διαφορετικές 
κουλτούρες των Ρομά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αγνοημένες από 
τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα. 
Ένας τρόπος για να μυήσετε τους ανθρώπους στην κουλτούρα των 
Ρομά είναι μέσω της τέχνης. Οι Ρομά είναι ένας πολύ πλούσιος και 
ποικιλόμορφος πολιτισμός με εκτεταμένη καλλιτεχνική παράδοση. 
Αυτό συχνά ξεχνιέται στη δυτική ιστορία της τέχνης, παρά το γεγονός 
ότι η κουλτούρα των Ρομά είχε μεγάλη επιρροή σε αυτήν με 
διάφορους τρόπους. 
Υπήρξαν μεγάλες συνεισφορές στον χώρο της τέχνης διάσημων 
ονομάτων που έπεσαν στη λήθη, αλλά από την άλλη υπάρχουν και 
γνωστοί καλλιτέχνες που είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό, αλλά 
άγνωστη η ρομά της καταγωγής τους. 

Συγγραφέας: Chloë MENTENS (UCLL) 

Θεωρητικό Μέρος Παρουσίαση 



                                                              
 

 

Πρακτικές δραστηριότητες  
ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Η συμμετοχή είναι μια ευρεία εκπαιδευτική έννοια που περιλαμβάνει μια σειρά συνιστωσών. Όλοι 

δίνουν έμφαση στα δικαιώματα όλων των ενδιαφερομένων να εμπλέκονται σε σχολικά ζητήματα, 

και ιδιαίτερα σε εκείνες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που διαμορφώνουν το προοπτικό του 

σχολείου και καθορίζουν τους πρωταρχικούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στόχους. Εστιάζουν 

επίσης στη σημασία των κοινών ευθυνών και της κοινής συμμετοχής. Η ουσιαστική συμμετοχή 

μπορεί να βοηθήσει στην απόκτηση αίσθησης ιδιοκτησίας και κοινής ταυτότητας. 

Η σύγχρονη παιδαγωγική προωθεί μια δημοκρατική έννοια της εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται 

από το ότι προσφέρει στους μαθητές μια ποικιλία ευκαιριών γνωστικής και κοινωνικής μάθησης. Η 

εκπαίδευση δεν περιορίζεται σε διαδικασίες πληροφόρησης και παροχή γνώσης, αλλά επιτρέπει 

στους μαθητές Ρομά να συμμετέχουν σε κοινωνικές εμπειρίες με ευθύνες και κοινωνική δέσμευση 

που μοιράζονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Μαθαίνουν μέσω διαφόρων διαύλων εκπαίδευσης: μαθαίνουν για τη δημοκρατία και τη 

διαφορετικότητα, μαθαίνουν για τη δημοκρατία και τη διαφορετικότητα και μαθαίνουν μέσω της 

δημοκρατίας και της διαφορετικότητας. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η εκπαίδευση δεν αντανακλά μόνο την κοινωνία, αλλά επηρεάζει και την ανάπτυξή της. Ενώ η 

εκπαίδευση δεν μπορεί να φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την προώθηση των ικανοτήτων για 

τη διαφορετικότητα και την αμφισβήτηση του ρατσισμού, έχει σημαντική συμβολή στη 

διευκόλυνση των αλλαγών προς την κοινωνική ένταξη. Τα κοινωνικά πλαίσια (κοινωνικές 

πραγματικότητες) και οι προκλήσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε κοινωνίες που στοχεύουν 

στην ενσωμάτωση διαφορετικών κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, έχουν έρθει στο προσκήνιο ζητήματα 

ισότητας και μη διάκρισης. Όλοι οι δάσκαλοι που συμμετέχουν στην εκπαίδευση για την κοινωνική 

ένταξη πρέπει επομένως να λάβουν υπόψη την κοινωνική τους πραγματικότητα και να 

προσδιορίσουν ρεαλιστικές στρατηγικές για αλλαγή. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στην ενίσχυση της συνειδητοποίησης της 

διαφορετικότητας και στην προώθηση του σεβασμού των διαφορών. Χρησιμοποιεί την 

πολιτισμική ποικιλομορφία στην τάξη ως αφετηρία για την επίδειξη ομοιοτήτων και διαφορών. 

Πρώτον, οι μαθητές θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να γιορτάσουν τη δική τους γλώσσα και 

κουλτούρα και να είναι ανοιχτοί για τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων. Η γλωσσική και πολιτιστική 

ποικιλία θα μπορούσε να εκφραστεί με ετικέτες και πινακίδες στις σχετικές γλώσσες. 

Δεύτερον, οι διαθεματικές δραστηριότητες στην τάξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική πολυμορφία. Η διδασκαλία των τεχνών, της ιστορίας 

και της γλώσσας προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Στην Αγωγή του Πολίτη, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 

να αναπτύξουν τις δεξιότητες του πολίτη και τις δεξιότητές τους ομιλίας και ακρόασης μέσω του 

παιχνιδιού ρόλων και της συζήτησης για σχετικά θέματα, της παρουσίασης πληροφοριών, της 



                                                              
 

 

διαπραγμάτευσης. Μπορούν να τους δοθούν κείμενα προς ανάγνωση, όπως άρθρα εφημερίδων, 

αυτοβιογραφίες, ημερολόγια, επιστολές και φυλλάδια.Thirdly, some activities may address the 

experiences and life stories of children. Those intercultural projects might include to work on 

stories and testimonies; writing stories and accounts of migrations; interviewing and making 

presentations about relevant issue. 

 

Τέλος, μικρά διαπολιτισμικά έργα μπορούν να προστεθούν στο βασικό πρόγραμμα σπουδών. Τα 

έργα μπορούν να ασχοληθούν με την ανάπτυξη πολυεθνικών κοινωνιών σε κάθε χώρα, έργα 

τοπικής ιστορίας και προφορική ιστορία για τα Ρομά. 

ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Το Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και βασίζεται σε αρχές 

όπως η προώθηση της ένταξης, η ολοκληρωμένη και συνεκτική διδασκαλία και μάθηση και μια 

προσέγγιση με επίκεντρο τη μάθηση. Η εργασία με έργα ή η μάθηση μέσω έργων αναφέρεται ως 

μία από τις προτεινόμενες μεθόδους διδασκαλίας και τονίζεται ότι αυτή είναι η μόνη μέθοδος που 

ταυτόχρονα συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Προσφέρεται επίσης 

για μια διαθεματική προσέγγιση και για την αντιμετώπιση των οριζόντιων θεμάτων που 

καθορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών Πλαίσιο που θα ενισχύσει τις διασυνδέσεις μεταξύ των 

διαφορετικών περιοχών μάθησης και θα τονώσει μια ουσιαστική και πολλαπλή εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Ο ρόλος του δασκάλου σε μια διαδικασία μάθησης έργου είναι πολύ διαφορετικός από τον ρόλο 

του στις κλασικές μεθόδους μάθησης. Εδώ ο δάσκαλος δεν είναι αυτός που έχει ένα μπλοκ γνώσης 

να μεταδώσει στους μαθητές, αλλά ένας διευκολυντής της μαθησιακής διαδικασίας. Οι 

εκπαιδευόμενοι ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται από τον δάσκαλο σχετικά με τα βήματα που 

πρέπει να περάσουν, αλλά όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στο περιεχόμενο θα πρέπει να 

παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό στους μαθητές. Το κύριο όργανο του δασκάλου είναι η ερώτηση, όχι 

η απάντηση. Οι δάσκαλοι πρέπει να παρακινούν τους μαθητές να συνεργάζονται, να υποστηρίζουν 

ο ένας τον άλλον, να δίνουν ανατροφοδότηση μεταξύ τους και να προβληματίζονται για αυτά που 

ανακαλύπτουν, καθώς και για τις αλληλεπιδράσεις τους. Το Project Learning είναι μια σχετικά νέα 

έννοια στα σχολεία σε ορισμένες από τις χώρες του έργου. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό 

παρατηρείται μια τάση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Ένα πρόγραμμα καθοδήγησης από ομοτίμους είναι ένα πλαίσιο που έχει θεσπιστεί και 

υποστηρίζεται από το ίδρυμα στο οποίο οι εθελοντές εκπαιδευόμενοι βοηθούν νεότερους 

συναδέλφους ή συναδέλφους που αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια που τους εμποδίζουν να 

επιτύχουν (π. σχολείο με διαφορετικές απαιτήσεις, κ.λπ.). 

 

 

 



                                                              
 

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Οι εκπαιδευτικοί διαμεσολαβητές στοχεύουν να αυξήσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση για 
μαθητές από κοινότητες Ρομά. Βρίσκονται κυρίως σε Κέντρα Μάθησης και βρίσκονται σε συνεχή 

επαφή με τις οικογένειες των μαθητών. Οι διαμεσολαβητές είναι συνήθως πολύ καλά 

ενημερωμένοι για την κατάσταση κάθε οικογένειας στη γειτονιά που εργάζονται, καθώς και για τις 

οικογένειες που επέστρεψαν. 

Συμπεράσματα  
Η οικοδόμηση δημιουργικών ικανοτήτων και πολιτιστικής συνείδησης για τον 21ο αιώνα είναι 

τόσο δύσκολο όσο και κρίσιμο έργο, αλλά δεν μπορεί να αποφευχθεί. Όλες οι δυνάμεις της 

κοινωνίας πρέπει να δεσμευτούν στην προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι νέες γενιές αυτού του 

αιώνα θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες και, ίσως ακόμη πιο σημαντικό, τις αξίες και 

τις συμπεριφορές, τις ηθικές αρχές και τις ηθικές κατευθύνσεις για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες 
του κόσμου και εγγυητές ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η καθολική εκπαίδευση, καλής ποιότητας, 

είναι απαραίτητη. Αυτή η εκπαίδευση, ωστόσο, μπορεί να είναι καλής ποιότητας μόνο εάν, μέσω 

της Τεχνικής Εκπαίδευσης, προωθεί τις ιδέες και τις προοπτικές, τη δημιουργικότητα και την 

πρωτοβουλία, τον κριτικό προβληματισμό και τις επαγγελματικές ικανότητες που είναι τόσο 

απαραίτητες για τη ζωή στον νέο αιώνα. 

Η μεθοδολογία PAL ART προωθεί την ενδυνάμωση του ταλέντου. 

Το ταλέντο δεν είναι δώρο. Οι τέχνες είναι ένα ισχυρό, παραγωγικό μέσο για την επέκταση των 

μαθησιακών διαδικασιών. Υποστηρίζουν το κίνητρο για μάθηση, καθοδηγούν και ενδυναμώνουν 

την εξατομίκευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Υπάρχει απροσδόκητα λίγη δημοσιευμένη έρευνα για θέματα παγκόσμιας ανάπτυξης ταλέντων και 

βιβλιογραφία που καθορίζει το εύρος και θέτει τα όρια της έννοιας (Cohn et al., 2005; Younger and 

Cleemann, 2010; Garavan et al., 2009; Cook, 2010). 

Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι η ανάπτυξη ταλέντων μέσω των Τεχνών αντιπροσωπεύει ένα 

σημαντικό συστατικό του παγκόσμιου ταλέντου. Εδώ προτείνεται ότι για να κατανοήσουμε το 

εύρος της ανάπτυξης ταλέντων μέσω των τεχνών, θα πρέπει να τεθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: 

Τι είναι το ταλέντο για τους σκοπούς του PAL ART; Η ανάπτυξη ταλέντων εστιάζεται σε τεχνικές ή 

γενικές ικανότητες ή και στα δύο; Ποιες είναι οι μαθησιακές ανάγκες που αποτελούν το κύριο 

επίκεντρο της ανάπτυξης ταλέντων, είναι οργανωτικές ή ατομικές ή συνδυασμός τους; Η ανάπτυξη 

ταλέντου γίνεται με επιτάχυνση ή κανονικό τρόπο; Ποια είναι τα ενσωματωμένα πρότυπα και οι 

διαδικασίες που συμβάλλουν στην αρχιτεκτονική της ανάπτυξης ταλέντων στην εξέλιξη του 

καθενός; 

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα βοηθήσουν στην επίτευξη κάποιας συνοχής στο πεδίο 

εφαρμογής της έννοιας. Ο ορισμός της ανάπτυξης ταλέντων έχει ως εξής: 

Η ανάπτυξη ταλέντων επικεντρώνεται στον σχεδιασμό, την επιλογή και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών στρατηγικών για ολόκληρη τη δεξαμενή ικανοτήτων, για να διασφαλίσει ότι ο 



                                                              
 

 

μαθητής μπορεί να εντοπίσει, να εξατομικεύσει και να επεκτείνει τους στρατηγικούς του στόχους 

ζωής. 

Η γνωσιακή μας βάση σχετικά με την ανάπτυξη ταλέντων είναι επί του παρόντος αδύναμη. 

Ωστόσο, τα υπάρχοντα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι οργανισμοί σχεδιάζουν μοναδικές διαδικασίες 

ανάπτυξης ταλέντων. Είναι επίσης σαφές ότι πολλοί ορισμοί ή περιγραφές της ανάπτυξης 

ταλέντων επικεντρώνονται σε αποκλειστικά μοντέλα και δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη ταλέντων 

ηγεσίας. 

Μια ανάγνωση της βιβλιογραφίας για τα ταλέντα υποδηλώνει ότι, σε ατομικό επίπεδο, το ταλέντο 

είναι κάτι υποδειγματικό που διαθέτουν ορισμένοι άνθρωποι. Μια παρόμοια ιδέα προτείνεται από 
τους Ready et al. (2010). Οι συγγραφείς διατυπώνουν τα χαρακτηριστικά των ατόμων με υψηλές 

δυνατότητες ως εξής: παρέχουν σταθερά ισχυρά αποτελέσματα. κατακτούν γρήγορα νέους τύπους 

τεχνογνωσίας και αναγνωρίζουν το συστημικό όραμα και τη συστηματική αντιπαράθεση με την 

καινοτομία. Επιτυγχάνουν επίσης αριστεία, αμείλικτη εστίαση στη μάθηση, επιχειρηματικό πνεύμα 

και ικανότητα να κάνουν προσεκτικές εκτιμήσεις κινδύνου. Μπορεί όμως να θεωρηθεί ότι το 

ταλέντο αναφέρεται μόνο σε μια περιορισμένη ομάδα μελών της κοινωνίας που διαθέτουν 

μοναδικές διευθυντικές και ηγετικές ικανότητες; Το ενσωματωμένο γνωστικό παράδειγμα και η 

θεωρία της δομικής γνωστικής τροποποίησης της ικανότητας αρνούνται σθεναρά αυτή τη δήλωση. 

Iles et al. (2010) έχουν επισημάνει την έλλειψη συναίνεσης σχετικά με τα ταλέντα, που μπορεί να 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας διαδικασίας ανάπτυξης ταλέντων. Σύμφωνα με την 

προβληματική τους, τέσσερα πιθανά σενάρια για τις εμπειρίες εκμάθησης του PAL ART είναι 

δυνατά: 

      • μια περιεκτική προσέγγιση που εστιάζει στην ανάπτυξη κάθε μαθητή ως δυνητικού 

παράγοντα σκέψης. 

     • μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων στην 

παγκόσμια κοινωνία. 

    • μια αποκλειστική προσέγγιση που εστιάζει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ατόμων 

    • μια αποκλειστική προσέγγιση που εστιάζει σε βασικές θέσεις, ρόλους και αναπτύσσει ταλέντο 

για να εκπληρώσει αυτούς τους ρόλους. 

Προς την ανάπτυξη σημαντικών μετασχηματισμών της προσωπικής ζωής και των οργανωτικών 

πρακτικών, υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων μορφών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν υπάρχουν 

ακόμη. Κυριολεκτικά μαθαίνονται καθώς δημιουργούνται. Δεν υπάρχει ικανός δάσκαλος ή 

εκπαιδευτής. Οι τυπικές θεωρίες μάθησης έχουν λίγα να προσφέρουν αν κάποιος θέλει να 

κατανοήσει αυτές τις διαδικασίες. Η θεωρία της μάθησης του Gregory Bateson (1972) είναι μία 

από τις λίγες προσεγγίσεις που βοηθούν στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Ο Bateson 

διέκρινε τρία επίπεδα μάθησης. Η μάθηση αναφέρεται στην προετοιμασία, την απόκτηση των 

απαντήσεων που θεωρούνται σωστές στο δεδομένο πλαίσιο—για παράδειγμα, η εκμάθηση 

σωστών απαντήσεων σε μια τάξη. Ο Bateson επισημαίνει ότι με το Learning I, συνεχίζεται και το 

Learning II: οι άνθρωποι αποκτούν βαθιά ριζωμένους κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς που 

είναι χαρακτηριστικά για το ίδιο το πλαίσιο. Έτσι, στις τάξεις, οι μαθητές μαθαίνουν το «κρυφό 

πρόγραμμα σπουδών» του τι σημαίνει να είσαι μαθητής: πώς να ευχαριστείς τους δασκάλους, πώς 



                                                              
 

 

να περνούν εξετάσεις, πώς να ανήκουν σε ομάδες κ.λπ. Μερικές φορές το πλαίσιο βομβαρδίζει τους 

συμμετέχοντες με αντιφατικές απαιτήσεις: Μάθηση Το II δημιουργεί διπλό δέσιμο. Τέτοιες πιέσεις 

μπορεί να οδηγήσουν σε 

Μαθαίνοντας όπου ένα άτομο ή μια ομάδα αρχίζει να αμφισβητεί ριζικά την έννοια και το νόημα 

του πλαισίου και να κατασκευάζει ένα ευρύτερο εναλλακτικό πλαίσιο. Η μάθηση είναι ουσιαστικά 

μια συλλογική προσπάθεια. Η σύλληψη του Bateson για το Learning III ήταν μια προκλητική 

πρόταση, όχι μια επεξεργασμένη θεωρία. Η θεωρία της επεκτατικής μάθησης αναπτύσσει την ιδέα 

του Bateson σε ένα συστηματικό πλαίσιο. Η μάθηση θεωρείται ως ένα σύνολο μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, που έχει τις δικές του τυπικές ενέργειες και εργαλεία. Το αντικείμενο της 

επεκτατικής μαθησιακής δραστηριότητας είναι ολόκληρο το σύστημα δραστηριοτήτων στο οποίο 

εμπλέκονται οι εκπαιδευόμενοι. Οι επεκτατικές μαθησιακές δραστηριότητες μέσω της τέχνης 

παράγουν νέα πολιτιστικά πρότυπα δραστηριότητας. Η επεκτατική μάθηση μέσω των τεχνών 

στην εργασία παράγει νέες μορφές εργασιακής δραστηριότητας. 
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