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Πρόλογος  

Ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να εισαγάγει το ευρύ κοινό, τους μαθητές, τους 

καλλιτέχνες και τους ενδιαφερόμενους φορείς στο «Πρόγραμμα Διαμεσολαβητή για την 

εργασία στην ένταξη των Ρομά μέσω των τεχνών», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

μάθησης τέχνης που παρουσιάζει 6 διαφορετικές τεχνικές τέχνης και σχεδιάζει την 

εφαρμογή καθεμιάς από αυτές. χρησιμοποιώντας καινοτόμο μοντέλο διδασκαλίας-

μάθησης που βασίζεται στη μάθηση «μέσω των τεχνών της ζωγραφικής» και στην 

ενίσχυση της θετικής αφήγησης στον τομέα της ένταξης των Ρομά. 

Το Πρόγραμμα Διαμεσολαβητή δημιουργείται ως ενοποιημένη έκθεση, αποτέλεσμα της 

κοινής εργασίας που παρουσιάζεται στο IO2 του έργου PAL ART και συντονίζεται από το 

House of National Minorities και το OECON GROUP Bulgaria. Οι οργανισμοί που 

συμμετέχουν στην εκπόνηση εάν το εκπαιδευτικό υλικό είναι: 

• Dum Narodnostnich Mensin o.p.s., Tσεχία 

• UC LIMBURG, Βέλγιο  

• OECON GROUP BULGARIA, Βουλγαρία 

• Otvorena medijska grupacija, Κροατία 

• ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD, Γαλλία 

• LIGHTHOUSE OF THE WORLD, Ελλάδα 

 

Η πρώτη έκδοση του εγγράφου παρουσιάζεται στους εταίρους του έργου κατά τη διάρκεια 

μιας διαδικτυακής συνάντησης τον Σεπτέμβριο του 2021 προκειμένου να συζητηθεί και να 

οριστικοποιηθεί. Οι συνεργάτες της ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD εξασφάλισαν 

τον προεκτυπωμένο έλεγχο και την οριστικοποίηση του εγγράφου. 

Αυτό το έγγραφο έχει εκπονηθεί ως μέρος του έργου «Ενίσχυση της θετικής αφήγησης για 

την ένταξη των Ρομά μέσω των τεχνών» με αριθμό αναφοράς 2020-1-CZ01-KA204-

078214 και από τους ακόλουθους συγγραφείς: Jakub STEDRON (Σπίτι των Εθνικών 

Μειονοτήτων) και Elena KOPANAROVA (OECON GROUP Bulgaria).  

 

IO 2 «Πρόγραμμα Διαμεσολαβητή για εργασία στην ένταξη των Ρομά μέσω των 

τεχνών». 

 

 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

"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." 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο στόχος του «Διευκολυντικού Προγράμματος για την εργασία στην ένταξη των Ρομά 

μέσω των τεχνών» είναι να προετοιμάσει και να πιλοτάρει μια εκπαιδευτική μεθοδολογία 

που συνεργάζεται με μαθητές Ρομά και στοχεύει στη συμμετοχή τους σε τεχνικές τέχνης, 

υποστηρίζοντας την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την πολιτιστική τους σύνδεση με 

την ταυτότητα και την ιστορία τους. Αυτό το πρόγραμμα αποτελείται από ένα σχέδιο 

εκπαίδευσης και υλικά απαραίτητα για την υλοποίηση των τοπικών εργαστηρίων PAL Art 

με διάρκεια 40 ωρών και ως μέρος της εκπαίδευσης επαγγελματιών και εκπαιδευόμενων 

(IO4 και C2 αντίστοιχα). Οι ειδικοί του έργου εκπόνησαν το καινοτόμο Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών για επαγγελματίες που συνεργάζονται με την κοινότητα 

των Ρομά για να τονώσουν τη θετική αφήγηση μέσω εργαστηρίων τέχνης. 

Η διάρκεια των εργασιών προετοιμασίας ήταν 6 μήνες, ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2021 

και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2021. 

Τι είναι το Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης; 

Το Πρόγραμμα Διαμεσολαβητών είναι: 

• Στόχος να τονωθεί η αφήγηση μέσα από εργαστήρια τέχνης και μαθήματα 

• Αποτελούνταν από εκπαιδευτικό σχέδιο και υλικό 

• Προσανατολισμός σε επαγγελματίες και ειδικούς 

• Συμπεριλάβετε δύο κύρια μέρη: μαθήματα τέχνης και έντυπη πράξη 

• Θα εφαρμοστεί πιλοτικά ως μέρος του IO 4 στα πιλοτικά μαθήματα τοπικής 

εκπαίδευσης με διάρκεια 40 ωρών σε ομάδα 20 δικαιούχων (03/2022) 

• Θα εφαρμοστεί πιλοτικά ως μέρος του C2 -PAL's Pilot International 

προπόνηση στο Ζάγκρεμπ 2021-2022 

 

Το ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η 

δυνατότητα ατομικών εκπαιδευτικών διαδρομών για όλους τους ενήλικες, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες. Μια τέτοια εκπαιδευτική διαδρομή 

περιλαμβάνει μη ακαδημαϊκές και μαθησιακές δραστηριότητες. Αυτές οι γραμμές 

εργασίας για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων για μαθητές ήταν: 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

→ Κατανόηση της κοινότητας των Ρομά: το πορτρέτο τους μέσα από θετική 

αφήγηση. 

→ Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με ενήλικες Ρομά. 

→ Διεξαγωγή Αξιολόγησης και Ανάλυσης Αναγκών. 

Το Πρόγραμμα Διαμεσολαβητών για την εργασία στην ενσωμάτωση των Ρομά μέσω των 

τεχνών αποτελείται από δύο κύρια μέρη: Μαθήματα Τέχνης και Έγγραφα Πράξεις. 

Τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ είναι κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με 

βάση τα συγκεκριμένα θέματα που έχουν ανατεθεί. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας από μαθητές και εκπαιδευτές. Κάθε μάθημα 

τέχνης έχει περίπου 30 σελίδες στα αγγλικά και περιλαμβάνει πρότυπα ασκήσεων. 

Οι PAPER ACTS αναπτύσσονται γύρω από το υπόβαθρο των Ρομά και τις πληροφορίες 

που βοηθούν στην παιδαγωγική πτυχή των μαθημάτων Paper Art, τα οποία είναι έργα 

στούντιο που εξερευνούν συγκεκριμένα θέματα με πρακτικές, δημιουργικές 

δραστηριότητες και ενεργές συζητήσεις. Κάθε μάθημα τέχνης συνδέεται με μια χάρτινη 

πράξη. Η έντυπη πράξη είναι καθοδήγηση προς τους εκπαιδευτές σχετικά με τον 

τρόπο παρουσίασης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπως σημειώσεις σχετικά 

με τον τρόπο χρήσης του έντυπου υλικού και των ασκήσεων του μαθήματος. 

Τι είναι μια ολοκληρωμένη μάθηση και πρόγραμμα σπουδών; 

 

• Ολοκληρωμένα μαθήματα είναι αυτά που φέρνουν πτυχές ή πληροφορίες από δύο ή 

περισσότερες θεματικές περιοχές που σχετίζονται με έναν μαθησιακό στόχο 

• Οι δραστηριότητες προσαρμόζονται έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να «ταιριάζει» με 

τους κύριους συνομηλίκους του ενώ μαθαίνει δεξιότητες που μπορεί να εξασκηθούν 

καλύτερα σε ένα δωμάτιο με περισσότερους συνομηλίκους κατάλληλους για την ηλικία 

του. 

• Τα ολοκληρωμένα μαθήματα τέχνης (AIL) συνδέουν την τέχνη με άλλους κλάδους όπως 

ιστορία, γλώσσα, έθιμα, μόδα, κληρονομιά ή άλλους τομείς τέχνης. 

• Στόχος όλων των ολοκληρωμένων μαθημάτων θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της 

μαθησιακής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων των μαθητών 

Η ένταξη των τεχνών με άλλα μαθήματα σημαίνει ότι οι τέχνες (εικαστικές τέχνες, τέχνες 

του θεάματος και λογοτεχνικές τέχνες) γίνονται αναπόσπαστο μέρος των διεργασιών 

διδασκαλίας-μάθησης. Συνεπάγεται επίσης την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος σπουδών στην τέχνη, όπου η τέχνη γίνεται η βάση της μάθησης στην τάξη. 

Οι τέχνες στο επίκεντρο του προγράμματος σπουδών βοηθούν στην αποσαφήνιση των 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

εννοιών. Το πρόγραμμα σπουδών που ενσωματώνεται στην τέχνη μπορεί να παρέχει 

μέσα για τη γεφύρωση του περιεχομένου διαφορετικών μαθημάτων με λογικούς, 

μαθητευοκεντρικούς και ουσιαστικούς τρόπους. Όλα τα μαθήματα όπως τα μαθηματικά, 

οι θετικές επιστήμες, οι κοινωνικές επιστήμες και οι γλώσσες και οι αφηρημένες έννοιές 

τους μπορούν να συσχετιστούν, να συνδεθούν, να συγκεκριμενοποιηθούν και να 

μαθευτούν αποτελεσματικά με την τέχνη στο επίκεντρο. Η μάθηση με αυτή τη μέθοδο 

γίνεται ολιστική, χαρούμενη και βιωματική. 

Το πρόγραμμα που δημιουργήσαμε αποτελείται από έξι (6) ενότητες εκμάθησης 

ολοκλήρωσης τέχνης: 

• Ενότητα ολοκληρωμένης μάθησης τέχνης δημιουργίας ταινιών (FAIL) 

• Ενότητα Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Οπτικοακουστικής Τέχνης (AAIL) 

• Ενότητα Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Τέχνης Λογοτεχνίας (LAIL) 

• Ενότητα Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Καλών Τεχνών και Φωτογραφίας Τέχνης 

(PHAIL) 

• Ενότητα ολοκληρωμένης εκμάθησης σχεδίασης περιπτέρου & κατασκευής τέχνης 

(SBAIL) 

• Ενότητα ολοκληρωμένης εκμάθησης ζωγραφικής τέχνης (PAIL) 

 

Ο στόχος κάθε AIL είναι να εμπλέξει επαγγελματίες της τέχνης στη διαδικασία 

αλληλεπίδρασης και δημιουργίας νέων δεξιοτήτων και τεχνικών σε μια συγκεκριμένη 

ομάδα μαθητών: Ενήλικες Ρομά. Η καινοτόμος πτυχή της τρέχουσας εργασίας είναι ότι 

στη διαδικασία της διδασκαλίας και με τις συγκεκριμένες τεχνικές κατάρτισης θα 

εισαχθούν και θα συζητηθεί η σημασία του ROMANIPEN και του κώδικα Romani ως μέρος 

του πνεύματος, του πολιτισμού, του νόμου, της ιστορίας των Ρομά για τη δημιουργία ενός 

θετική αφήγηση. 

Τα μαθήματα αποτελούνται από δύο σετ Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (LOs). Ένα για 

τους SRG/εκπαιδευτικούς 

που πρέπει να 

αξιολογηθεί μετά την 

ολοκλήρωση των 

συνεδριών AIL και άλλα 

σύνολα LO σχετίζεται με 

διαφορετικά θέματα και 

«δεξιότητες ζωής» που θα 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

μπορούσαν να  επιτευχθούνχρησιμοποιώντας το AIL ως παιδαγωγική. 

Η αξιολόγηση των σχεδίων των παραγόμενων εκπαιδευτικών ενοτήτων έχει εφαρμοστεί 

σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Στις 23 Ιουνίου 2021, με τη χρήση του Microsoft Teams 

παρουσιάστηκαν οι επεξεργασμένες Ενότητες Ολοκληρωμένης Μάθησης, μέρος του 

Προγράμματος Σπουδών PAL ART για δημιουργικότητα και εκμάθηση τέχνης για 

κοινωνική ένταξη και δημιουργία θετικών γεννήσεων του πολιτισμού και της 

ιστορίας των Ρομά. Αυτά συζητήθηκαν μεταξύ των 26 ειδικών που συμμετείχαν ως προς 

τη σύνδεσή τους με τη διαδικασία ένταξης μέσω της διαδικασίας εκμάθησης της τέχνης. 

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 εκδήλωση σχεδιάστηκε και 

υποστηρίχθηκε από την OECON GROUP Bulgaria. 

Η αξιολόγηση σε τοπικό επίπεδο οργανώθηκε χωριστά από τους εταίρους του έργου και 

αφορούσε μόνο την ενότητα τους. Αυτές οι συναντήσεις οργανώθηκαν και 

υλοποιήθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2021. Τα σχόλιά τους αντανακλούν 

την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού του τμήματος των τοπικών εργαστηρίων PAL 

Art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

Ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα Film Making Art 

(FAIL) 

Σύντομη περιγραφή 
Το Film-making Art Integrated Learning Module ή Ενότητα Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Τέχνης 

Δημιουργίας Ταινιών (FAIL) θα παρέχει την ευκαιρία να μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα βίντεο ή ένα 

σύντομο ντοκιμαντέρ από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Οι μαθητές θα αναπτύξουν ένα σενάριο 

ως ομάδα και θα σχεδιάσουν την παραγωγή και τη μεταπαραγωγή. Επίσης, θα ορίσουν τοποθεσίες, θα 

ασχοληθούν με το μακιγιάζ, τα κοστούμια και τη σκηνογραφία. 

Το μέρος της παραγωγής θα περιλαμβάνει γυρίσματα στις τοποθεσίες με τα πρόσωπα που εμφανίζονται 

στο βίντεο ντοκιμαντέρ. Θα πυροβολούν με επαγγελματικό εξοπλισμό με τη βοήθεια επαγγελματιών αλλά 

και με τα smartphone τους. Η μεταπαραγωγή θα περιλαμβάνει επεξεργασία εικόνων, ήχου και τίτλων στα 

αγγλικά. Θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν δωρεάν εφαρμογές δημιουργίας βίντεο, αλλά θα συμμετέχουν 

επίσης στο επαγγελματικό μοντάζ ως παρατηρητές, προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο της 

επεξεργασίας ήχου και εικόνας (βαθμολόγηση, χρωματισμός, προσθήκη ήχων). 

Ο απαραίτητος χρόνος για την πρακτική εξάσκηση είναι 40 ώρες από τις οποίες 25 ώρες για 

προγραμματισμό και θεωρητικό μέρος και 16 ώρες για ασκήσεις. Τα βήματα της υλοποίησης 

εξετάζουν την Προπαραγωγή, την Παραγωγή, τη Μεταπαραγωγή και την Προετοιμασία του σεναρίου 

βίντεο. 

Η ενότητα αναπτύχθηκε από την Otvorena Medijska Grupacija, Κροατία και θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην Κροατία το 

2022. 

Στόχοι 
• • να παρέχει βασικές γνώσεις για την παραγωγή βίντεο και τη δημιουργία ντοκιμαντέρ (όροι, 

ορισμοί, διαδικασίες) 

• • να αναπτύξει σενάριο για σύντομο βίντεο που σχετίζεται με την κουλτούρα και τις εμπειρίες των 

Ρομά 

• • να εφαρμόσει όλα τα μέρη της προπαραγωγής και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες 

• • να τραβήξετε το βίντεο με ημιεπαγγελματικό και ερασιτεχνικό τρόπο 

• • για να επεξεργαστείτε το βίντεο (ήχος, εικόνα, ειδικά εφέ) 

• • για να ανεβάσετε το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα 

• • να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συνεχίσουν να κάνουν βίντεο μετά το τέλος του PAL Art Lab 

Μαθητές στόχος   
Οι μαθητές-στόχοι του FAIL είναι άνθρωποι πρόθυμοι να μάθουν δημιουργία ταινιών, μελλοντικοί ή 

σημερινοί καλλιτέχνες με ρομανικό υπόβαθρο και επιρροή. Οι εκπαιδευτές που θα εργαστούν στην ενότητα 

είναι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τομέα της τέχνης ή σχετίζονται με αυτόν. 

 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο μαθήματος: 

 

 

Σχέδιο : 

 

 

https://pal-art.eu/wp-content/uploads/2021/10/Art-Lesson-1-Filmmaking.pdf
https://pal-art.eu/wp-content/uploads/2021/10/Paper-Act-1-Filmmaking.pdf


 
 
 
 

 

                                                                                                             

Ενότητα Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Οπτικοακουστικής 

Τέχνης (AAIL) 

Σύντομη περιγραφή 
Αυτό το μάθημα τέχνης θα περιλαμβάνει πώς να αναπτύξετε το γραφικό σχέδιο. «Ένας σχεδιαστής είναι 

παρόμοιος με έναν μηχανικό από αυτή την άποψη και δεν πρέπει μόνο να προσέχει το χρώμα και το στυλ, 

αλλά πρέπει να ακολουθεί πολύ περίπλοκες λειτουργικές λεπτομέρειες που θα ανταποκρίνονται στους 

στόχους του έργου. Η λέξη «σχεδιασμός» προσφέρεται για έναν υπαινιγμό ότι κάποιος ή κάτι έχει 

δημιουργήσει προσεκτικά αυτό το «πράγμα» και έχει εκτελεστεί πολύς σχεδιασμός και σκέψη για την 

παραγωγή των εικόνων ή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο». Μετά θα φτιάξουμε ένα όμορφο 

κολάζ σαν γραφίστας. Για αυτό, χρησιμοποιούμε το γραφικό εργαλείο Canva. Στη συνέχεια, θα εργαστούμε 

με μια συσκευή εγγραφής φωνής για να εξηγήσουμε τα διάφορα στοιχεία του κολάζ. Τι υπάρχει για να δείτε 

και γιατί δείχνουμε αυτές τις φωτογραφίες και τις εικόνες. Υπάρχει χώρος για να προσθέσετε ορισμένα 

ανέκδοτα ή να παίξετε τη μουσική που είναι μέρος της κουλτούρας. Στο τέλος, συγκεντρώνουμε τα πάντα 

σε ένα μοντάζ OpenShot. Αυτό το εργαλείο επεξεργασίας βίντεο μας επιτρέπει να δείξουμε το κολάζ βήμα 

προς βήμα με το συνοδευτικό μοντάζ/ήχο/μουσική. 

Ο απαραίτητος χρόνος για την πρακτική εξάσκηση είναι 40 ώρες χωρισμένες μεταξύ 3 βασικών 

θεωρητικών θεμάτων και πολλών ασκήσεων. 

 
Η ενότητα αναπτύχθηκε από το UC LIMBURG, Βέλγιο και θα εφαρμοστεί πιλοτικά στο Βέλγιο το 2022. 

Στόχοι 
- Δημιουργήστε το δικό σας κολάζ για να αναδείξετε την κουλτούρα των Ρομά. 

- Οι συμμετέχοντες και οι εκπαιδευτές ξεκινούν διάλογο γύρω από αυτό το θέμα 

- Ενθάρρυνση του διαλόγου για τη δημιουργία μεγαλύτερης διαφάνειας και ευαισθητοποίησης σχετικά με 

την κουλτούρα των Ρομά. 

- Να βρει υποστήριξη και σύνδεση μέσω της ανταλλαγής ιδεών και της προσωπικής αφήγησης 

- Εισαγωγή στο δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο γραφικών Canva (www.canva.com) 

- Να δημιουργήσετε ένα γραφικό κολάζ για τον πολιτισμό των Ρομά στο Canva 

- Εισαγωγή στο δωρεάν εργαλείο ήχου Audacity (www.audacity.org) 

- Συμβουλές και κόλπα για ηχογραφήσεις και μοντάζ 

- Εισαγωγή στο δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο Open Shot (www.openshot.org) 

- Για να δημιουργήσετε μια ταινία κινουμένων σχεδίων του προηγούμενου κολάζ που δημιουργήθηκε στο 

Open Shot 

Μαθητές στόχος   
Οι μαθητές-στόχοι του AAIL είναι άτομα που θέλουν να μάθουν δημιουργία οπτικοακουστικής τέχνης, 

μελλοντικοί ή σημερινοί καλλιτέχνες με υπόβαθρο και επιρροή Ρομά. Οι εκπαιδευτές που θα εργαστούν 

στην ενότητα είναι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τομέα της τέχνης ή σχετίζονται με αυτόν. 

 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο μαθήματος: 

 

 

 

 

Πλάνο: 

 

https://pal-art.eu/wp-content/uploads/2021/10/Art-Lesson-2-Audiovisual-art.pdf
https://pal-art.eu/wp-content/uploads/2021/10/Paper-Act-2-Audiovisual-Art.pdf


 
 
 
 

 

                                                                                                             

Ενότητα Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Τέχνης Λογοτεχνίας 

(LAIL) 

Σύντομη περιγραφή 
Η ενότητα που δημιουργήσαμε (LAIL) στοχεύει να εμπλέξει επαγγελματίες συγγραφείς στη διαδικασία 

αλληλεπίδρασης και δημιουργίας νέων δεξιοτήτων και τεχνικών σε μια συγκεκριμένη ομάδα μαθητών: 

ενήλικες Ρομά. Η καινοτόμος πτυχή της τρέχουσας εργασίας είναι ότι στη διαδικασία της διδασκαλίας και 

με τις συγκεκριμένες τεχνικές κατάρτισης θα εισαχθούν και θα συζητηθεί η σημασία του Romanipen1 και 

του κώδικα Romani ως μέρος του πνεύματος, του πολιτισμού, του νόμου, της ιστορίας των Ρομά για τη 

δημιουργία ενός θετική αφήγηση. 

Ο απαραίτητος χρόνος για την πρακτική εξάσκηση είναι 40 ώρες σε 3 κύρια μέρη: Εργασία με 

ανθρώπινη δημιουργικότητα και φαντασία, Εισαγωγή στη λογοτεχνία Ρομά και κατάκτηση της 

διαδικασίας δημιουργικής γραφής. 

 
Η ενότητα έχει αναπτυχθεί από την Dum Narodnostnich Mensin o.p.s. και θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην Τσεχική 

Δημοκρατία το 2022. 

Στόχοι 
Οι στόχοι του τρέχοντος μαθήματος PAL ART είναι η χρήση δημιουργικής σκέψης για την προώθηση μιας 

θετικής αφήγησης Ρομά καλλιτεχνών, νέων και συγγραφέων που χρησιμοποιούν την υγεία της λογοτεχνίας 

και του πολιτισμού των Ρομά. 

Η ενότητα Λογοτεχνίας Τέχνης Ολοκληρωμένης Μάθησης (LAIL) στοχεύει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων 

των εκπαιδευομένων με ολιστικό, ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο, που περιλαμβάνει τις 

πνευματικές, πνευματικές, συναισθηματικές και σωματικές πτυχές, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας 

ισορροπημένος και αρμονικός άνθρωπος με υψηλά κοινωνικά πρότυπα. 

Αυτή η ενότητα στοχεύει να αναπτύξει: 

• • Κατανόηση της «Τέχνης της Λογοτεχνίας» ως παιδαγωγικού εργαλείου και της επίδρασής της στην 

ολιστική μάθηση και ανάπτυξη κάθε μαθητή. 

• • Εξοικείωση με τη δημιουργική σκέψη (διαφορετικές τεχνικές) ως μέσο διερεύνησης της 

δημιουργικής έκφρασης του μαθητή. 

• • Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης εμπειριών τέχνης κατάλληλων για την ηλικία, ώστε να γίνει 

ελκυστική η εκμάθηση διαφορετικών θεμάτων. 

• • Κατανόηση της κοινότητας των Ρομά: το πορτρέτο τους μέσα από θετική αφήγηση. 

• • Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με ενήλικες Ρομά. 

• • Εισαγωγή της σημαντικής επιρροής της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των Ρομά στον ευρωπαϊκό 

πολιτισμό. 

Μαθητές στόχος   
Οι μαθητές-στόχοι του LAIL είναι άτομα που θέλουν να μάθουν λογοτεχνία, μελλοντικοί ή σημερινοί 

συγγραφείς με υπόβαθρο και επιρροή Ρομά. Οι εκπαιδευτές που θα εργαστούν στην ενότητα είναι 

επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τομέα της λογοτεχνίας ή σχετίζονται με αυτόν. Επίσης, 

επαγγελματίες που υποστηρίζουν την ένταξη των Ρομά στην ΕΕ (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, δάσκαλοι ΕΕΚ, 

βοήθεια, εθελοντές). 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο μαθήματος: 

 

 

 

 

Πλάνο : 

 

https://pal-art.eu/wp-content/uploads/2021/10/Art-Lesson-3-Literature.pdf
https://pal-art.eu/courses/tol-m3/


 
 
 
 

 

                                                                                                             

 Ενότητα Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Καλών Τεχνών και 

Τέχνης Φωτογραφίας (PHAIL) 

Σύντομη περιγραφή 
Μέσα από οποιαδήποτε μορφή τέχνης, μπορούμε να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας με ευκολότερο και 

πιο διασκεδαστικό τρόπο. Είναι ακόμα πιο δημιουργικό να ασχολούμαστε οι ίδιοι με την τέχνη. Για να 

αποφασίσουμε, όμως, πρέπει να έχουμε κάποια ερεθίσματα. 

Ως αναφορά στην τέχνη της φωτογραφίας, τα ερεθίσματα που δεχόμαστε είναι πολλά και σε καθημερινή 

βάση. Οι περισσότεροι άνθρωποι βγάζουν πολλές φωτογραφίες καθημερινά από τα κινητά τους τηλέφωνα, 

τα social media κατακλύζονται καθημερινά από τέτοιες εικόνες. Κάποια όμως τραβούν την προσοχή 

περισσότερο από άλλα. 

Δραστηριότητα: να βρουν μια φωτογραφία στο διαδίκτυο που τους έκανε εντύπωση. (Δίνουμε κίνητρα και 

ερεθίσματα) 

Το επόμενο βήμα είναι να αρχίσουν να βγάζουν τις δικές τους φωτογραφίες. 

1. Ή να πεις ένα παραμύθι- έτσι δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς να διαβάζει για να μάθει το παραμύθι. 

2. Ή μια ιστορία που θέλουν να μοιραστούν με τον υπόλοιπο κόσμο (κάτι που τους έκανε περήφανους ή 

τους εντυπωσίασε ή τους στεναχώρησε κ.λπ.). 

3. Ή ένα ιστορικό γεγονός, που θα ήθελαν να το κάνουν ευρύτερα γνωστό, για να το μάθει ο κόσμος. 

4. Ή να περιγράψουν μια μέρα της καθημερινότητάς τους, να δείξουν τις δυσκολίες/ανέσεις της ζωής τους 

καθώς και τα ήθη και τις συνήθειές τους. 

5. Ή έστω να προβάλουν ένα πρόβλημα που τους απασχολεί, ώστε να κινητοποιήσουν άλλους ανθρώπους 

για να το λύσουν. 

Ο απαραίτητος χρόνος για την πρακτική εξάσκηση είναι 40 ώρες, χωρισμένοι σε 20 μαθήματα το 

καθένα από τα οποία θα έχει διάρκεια 2 ώρες. 

 
 Η ενότητα έχει αναπτυχθεί από την Longhouse of the World και θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην Ελλάδα το 2022 

Στόχοι 
Ζούμε στην εποχή της εικόνας. Τα social media μας κατακλύζουν καθημερινά με εικόνες και επηρεάζουν 

πολύ την καθημερινότητά μας. Επομένως, είναι σημαντικό για τον καθένα από εμάς που θέλει να μοιραστεί 

μια ιστορία ή ένα πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο, να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα, όσο πιο 

δυνατή είναι η εικόνα που μοιραζόμαστε με τους άλλους, τόσο πιο έντονη είναι η αλληλεπίδραση που 

έχουμε με τους συνανθρώπους μας και κατ’ επέκταση με την κοινωνία. 

Στόχος των μαθημάτων φωτογραφίας είναι οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με την τέχνη της 

φωτογραφίας ώστε να την αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Για παράδειγμα, να φτιάξουν ένα παραμύθι με εικόνες ή να παρουσιάσουν την καθημερινότητά τους ή να 

αναδείξουν ένα πρόβλημα της γειτονιάς ή της κοινωνίας τους γενικότερα ή να παρουσιάσουν κάποια 

ιστορικά γεγονότα. 

Μαθητές στόχος   
Οι μαθητές-στόχοι του PHAIL είναι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν φωτογραφία και καλλιτεχνίες, 

μελλοντικοί ή σημερινοί καλλιτέχνες με υπόβαθρο και επιρροή Ρομά. Οι εκπαιδευτές που θα εργαστούν 

στην ενότητα είναι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τομέα της τέχνης ή σχετίζονται με αυτόν. 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο μαθήματος : 

 

 

 

 Πλάνο : 

https://pal-art.eu/wp-content/uploads/2021/10/Art-Lesson-4-Fine-art-Photography.pdf
https://pal-art.eu/wp-content/uploads/2021/10/Paper-Act-4-Fine-art-Photography.pdf


 
 
 
 

 

                                                                                                             

Ενότητα ολοκληρωμένης εκμάθησης σχεδίασης περιπτέρου & 

κατασκευής τέχνης (SBAIL) 

Σύντομη περιγραφή 
Το «Stand design & Build art» γίνεται ένα σενάριο μάθησης για τους εκπαιδευόμενους να 

πραγματοποιήσουν μια διαδικασία αυτο-ανακάλυψης, αυτοστοχασμού και προβολής που επιτρέπει την 

ενίσχυση της επικοινωνίας και της προσωπικής τους ταυτότητας σε ένα κοινωνικό πλαίσιο κάτω από το 

πλαίσιο της τέχνης ως εργαλείο επανάληψη. 

Το να γνωρίζουν τις σκέψεις τους σχετικά με αυτό και να τις συμπεριλάβουν στις στρατηγικές αποφάσεις, 

είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεκινήσει μια διαδικασία εκδημοκρατισμού της σύλληψης του εργαστηρίου 

(Αυτό προσδιορίζεται ως "Set the workshop" στη συνολική μεθοδολογία του "Stand design & Build art") . 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του «Stand design & Build art» θα πρέπει να αποδεικνύονται: 

 

• την ικανότητα που αναπτύσσουν οι μαθητές να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, 

• το θράσος που αποκτάται αποτυπώνοντας σημαντικές στιγμές της ζωής τους δίνοντας εγκυρότητα στις 

δημιουργίες τους, 

• την ικανότητα απόκτησης και χρήσης καλλιτεχνικών τεχνικών, 

• η λήψη αποφάσεων τεκμηριώνεται κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, 

• την ασφάλεια που αποκτάται με την δημόσια έκθεση των έργων τους σε διάφορα περιβάλλοντα. 

Ο απαραίτητος χρόνος για την πρακτική εξάσκηση είναι 40 ώρες, χωρισμένοι σε 4 άξονες και τα 6 

συγκεκριμένα βήματα τους. 

 
Η ενότητα έχει αναπτυχθεί από την ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD και θα εφαρμοστεί πιλοτικά στη Γαλλία το 2022 

Στόχοι 
Για την προσέγγιση αυτού του εργαστηρίου, ο γενικός στόχος είναι: μέσω των τεχνών να ενισχυθεί η 

προσωπική ταυτότητα των μαθητών που έχουν υποστεί διακρίσεις ή αποκλεισμούς με διαφορετικά μέσα. 

Αυτή η πρόταση εργαστηρίου ενισχύει ιδιαίτερα την προσωπική ταυτότητα από 

1. δίνοντας μια εντελώς νέα προοπτική ανάλυσης της κάποτε ταυτότητας του μαθητή (με μια καλλιτεχνική 

προσέγγιση). 

2. καλεί τους μαθητές να αναλύσουν τις κοινωνικές συνθήκες της ζωής τους σε σύγκριση με άλλους για να 

βρουν τη συλλογικά παραγόμενη «συλλογική πεποίθηση» από ένα έργο τέχνης. 

3. παροχή ευκαιριών λήψης αποφάσεων κατά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων. 

4. επέκταση με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τέχνης που καθιερώθηκαν από την προσέγγιση Pal Art. 

Υπό αυτή την έννοια, αυτό το εργαστήριο βοηθά τους εκπαιδευόμενους αναλύοντας την ευαισθησία της 

Προσωπικής ταυτότητας και των ικανοτήτων τέχνης με την εξερεύνηση του εαυτού και του πλαισίου που 

θα καταλήξει σε μια αισθητική εκτίμηση (Χειρισμός τεχνικής) και (Παραγωγή έργων) μέσω της επικοινωνίας. 

Έτσι, εγκαθιδρύοντας μια σχέση μεταξύ τέχνης και ταυτότητας. 

Μαθητές στόχος   
Οι μαθητές-στόχοι του SBAIL είναι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν κατασκευαστική τέχνη μελλοντικοί ή 

σημερινοί καλλιτέχνες με υπόβαθρο και επιρροή Ρομά. Οι εκπαιδευτές που θα εργαστούν στην ενότητα 

είναι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τομέα της τέχνης ή σχετίζονται με αυτόν. 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχέδιο μαθήματος : 

 

 

 

Πλάνο : 

 

https://pal-art.eu/wp-content/uploads/2021/10/Art-Lesson-5-Stand-design-Build-art.pdf
https://pal-art.eu/wp-content/uploads/2021/10/Paper-Act-5-Stand-design-Build-art.pdf


 
 
 
 

 

                                                                                                             

 

Ενότητα ολοκληρωμένης μάθησης ζωγραφικής τέχνης (PAIL) 

Σύντομη περιγραφή 
Το PAIL είναι ένα μοντέλο διδασκαλίας-μάθησης που βασίζεται στη μάθηση «μέσω των τεχνών της 

ζωγραφικής» και «με τη ζωγραφική»: είναι μια διαδικασία όπου η τέχνη γίνεται το μέσο διδασκαλίας-

μάθησης, ένα κλειδί για την κατανόηση των εννοιών σε οποιοδήποτε θέμα του προγράμματος σπουδών. . 

Αυτό έχει απήχηση με την προσέγγιση της βιωματικής μάθησης. Το PAIL πρόκειται να εισαγάγει τους 

μαθητές στις βασικές τεχνικές ελαιογραφίας και ακρυλικής ζωγραφικής αλλά επίσης θα τους διδάξει πώς 

να δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ της ταυτότητάς τους με το πολιτιστικό και εθνικό τους υπόβαθρο. 

Ο απαραίτητος χρόνος για την πρακτική εξάσκηση είναι 40 χωρισμένοι σε 22 μαθήματα και 3 

ασκήσεις. 

 
Η ενότητα έχει αναπτυχθεί από την OECON GRPUP Bulgaria και θα εφαρμοστεί πιλοτικά στη Βουλγαρία το 2022. 

Στόχοι 
Οι στόχοι του τρέχοντος μαθήματος PAL ART είναι να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές ελαιογραφίας και 

ακρυλικής ζωγραφικής για να προωθήσει μια θετική αφήγηση Ρομά καλλιτεχνών, νέων και ζωγράφων. Το 

μάθημα έχει στόχο να δημιουργήσει γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές ζωγραφικής για αρχάριους και να τους 

διδάξει πώς να χρησιμοποιούν τους πίνακες για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να προωθήσουν την 

ιστορία τους και το πλούσιο πολιτιστικό τους υπόβαθρο προκειμένου να ενισχύσουν τις θετικές εικόνες που 

συνδέονται με την κοινότητα των Ρομά. Στόχος του είναι να γιορτάσει την καλλιτεχνική αυτοδιάθεση ενός 

λαού που δεν είχε ποτέ δική του χώρα, αντιμετώπισε διακρίσεις και συνεχή μισαλλοδοξία. 

Αυτή η ενότητα στοχεύει να αναπτύξει: 

 

• • κατανόηση της «Ζωγραφικής Τέχνης» ως παιδαγωγικού εργαλείου και της επίδρασής της στην 

ολιστική μάθηση και ανάπτυξη κάθε μαθητή. 

• • εξοικείωση με τις εμπειρίες ζωγραφικής τέχνης (διαφορετικές τεχνικές) ως μέσο διερεύνησης της 

δημιουργικής έκφρασης του μαθητή. 

• • ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης εμπειριών τέχνης κατάλληλων για την ηλικία, ώστε να γίνει 

ελκυστική η εκμάθηση διαφορετικών θεμάτων. 

• • Κατανόηση της κοινότητας των Ρομά: το πορτρέτο τους μέσα από θετική αφήγηση. 

• • Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με ενήλικες Ρομά. 

• • Εισαγωγή της σημαντικής επιρροής των παραδόσεων και του πολιτισμού των Ρομά στον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό 

 

Μαθητές στόχος   
Οι μαθητές-στόχοι του PAIL είναι άτομα που θέλουν να μάθουν τεχνικές ζωγραφικής με λάδι και ακρυλικό, 

μελλοντικοί ή σημερινοί καλλιτέχνες με υπόβαθρο και επιρροή Ρομά. Οι εκπαιδευτές που θα εργαστούν 

στην ενότητα είναι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τομέα της τέχνης ή σχετίζονται με αυτόν. Επίσης, 

επαγγελματίες που υποστηρίζουν την ένταξη των Ρομά στην ΕΕ (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, δάσκαλοι ΕΕΚ, 

βοήθεια, εθελοντές).  



 
 
 
 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο μαθήματος : 

 

 

 

 

Πλάνο : 

 

https://pal-art.eu/wp-content/uploads/2021/10/Art-Lesson-6-Painting.pdf
https://pal-art.eu/wp-content/uploads/2021/10/Paper-Act-6-Painting.pdf


 
 
 
 

 

                                                                                                             

Πλατφόρμα MOOC 

Σύντομη περιγραφή 
Το «Διευκολυντικό Πρόγραμμα για την εργασία στην ενσωμάτωση των Ρομά μέσω των τεχνών» θα 

είναι επίσης διαθέσιμο διαδικτυακά μέσω ενός μαζικού ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος (MOOC). Οι έξι 

ενότητες που είναι διαθέσιμες στο MOOC είναι οι ίδιες με τις έξι ενότητες ολοκληρωμένης μάθησης τέχνης 

του «Facilitator Program for Working in Romani integration through arts», δηλαδή η ενότητα Film making 

Art Integrated Learning (FAIL), η ενότητα Οπτικοακουστικής Τέχνης Integrated Learning ( AAIL), η ενότητα 

Literature Art Integrated Learning (LAIL), η ενότητα Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Καλών Τεχνών και 

Φωτογραφίας,  η ενότητα Σχεδιασμός περιπτέρων & Ολοκληρωμένη μάθηση Build Art και η ενότητα 

Ολοκληρωμένη μάθηση ζωγραφικής τέχνης. 

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις ενότητες μεταβαίνοντας στον ιστότοπο « https://pal-art.eu/ » και κάνοντας 

κλικ στο στοιχείο μενού «Εκπαίδευση εκπαιδευόμενων». Οι έξι μονάδες εμφανίζονται σε ένα πλέγμα. 

Επιλέγετε την ενότητα που θέλετε να ακολουθήσετε. 

 
Το Mooc αναπτύχθηκε από το UCLL με τη συμβολή των συνεργατών PAL Art. 

Εγγραφείτε 
 

Όταν επιλέξετε μια ενότητα, θα μεταφερθείτε στη σελίδα της 

ενότητας. 

Εάν δεν έχετε εγγραφεί (ακόμα) στην ενότητα, θα λάβετε 

περισσότερες πληροφορίες για την ενότητα διαβάζοντας τα 

ακόλουθα: την περιγραφή της ενότητας, τους στόχους της 

ενότητας και τους μαθητές-στόχους της ενότητας. Επιπλέον, 

μπορείτε να κατεβάσετε το μάθημα τέχνης και την έντυπη 

πράξη που ανήκει σε αυτήν την ενότητα σε μορφή pdf 

κάνοντας κλικ στα κατάλληλα κουμπιά.  

 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν εγγραφείτε για την ενότητα (στη γραμμή κάτω από το 

banner), θα έχετε επίσης πρόσβαση στο περιεχόμενο της 

ενότητας (δηλαδή τα μαθήματα). Η ενότητα χωρίζεται σε πολλά 

μαθήματα και ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει ακολουθώντας τη 

χρονολογική διαδρομή της ενότητας. 

Κάθε μάθημα περιέχει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το μάθημα (διάρκεια και 

σκοπό), μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος και ένα εκπαιδευτικό βίντεο . 

 

 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

Συμπεράσματα 

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες από την έγκριση της Οδηγίας για τη Φυλετική Ισότητα και 

σχεδόν μια δεκαετία της Απόφασης Πλαισίου για τον Ρατσισμό και την Ξενοφοβία, η 

κοινότητα των Ρομά συνεχίζει να αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακρίσεις σε ολόκληρη την 

ΕΕ. Σε γενικές γραμμές, η προοπτική της ΕΕ βλέπει την κοινότητα των Ρομά ως ξένο. Ως 

εκ τούτου, το «Πρόγραμμα Διαμεσολαβητής για την εργασία στην ένταξη των Ρομά 

μέσω των τεχνών» με αυτά τα 6 μαθήματα και τις αντίστοιχες έντυπες πράξεις τους 

στοχεύει να παρέχει σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς εκπαιδεύσεις για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και εμπειρία μάθησης βάσης εργασίας για να παρέχει δεξιότητες και ευκαιρίες 

στους Ρομά να εκφράσουν και να δημιουργήσουν ενσωμάτωση μέσω των τεχνών. 

Τα 6 μαθήματα έχουν αναπτυχθεί υπό την προοπτική της πολιτιστικής προσέγγισης χωρίς 

αποκλεισμούς που χαρακτηρίζεται από: 1) προσωπική και άμεση επαφή μεταξύ των 

δικαιούχων, των καλλιτεχνών, των κοινωνικών λειτουργών και των 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 κ.ο.κ. και 4) μια καινοτόμο μορφή πολιτιστικής 

συμμετοχής – π.χ. ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων- για την ανανέωση των μορφών 

πολιτιστικής ανταλλαγής και μετάδοσης. 

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 και χωρίς 

αποκλεισμούς μέλλοντος. Η προσέγγιση Τέχνης χωρίς αποκλεισμούς είναι απαραίτητη για 

την παροχή θετικών συνηθειών μάθησης Ρομά για τη διαδικασία ένταξής τους, με βάση 

την αρχή ότι η ποιοτική εκπαίδευση πρέπει να ταιριάζει στον εκπαιδευόμενο αντί να 

απαιτεί από αυτούς να ενταχθούν σε ένα υπάρχον σύστημα. Το έργο επιδιώκει να θέσει 

τη συμμετοχή των Ρομά ως κλειδί για την ενσωμάτωσή τους μέσω θετικών αφηγήσεων για 

την Τέχνη. 

Εξακολουθεί να υπάρχει απροθυμία υποστήριξης για έργα στο πλαίσιο αυτού του 

πλαισίου, όχι μόνο από δημόσιους φορείς αλλά και από επαγγελματίες, καθώς ο 

Πολιτισμός εξακολουθεί να υποβιβάζεται σε δευτερεύουσα πτυχή όσον αφορά την 

παιδαγωγική υποστήριξη ομάδων που κινδυνεύουν. Έτσι, ένα έργο ολοκλήρωσης μέσω 

του πολιτισμού και της τέχνης εξακολουθεί να δημιουργείται στην πλειοψηφία του σαφώς 



 
 
 
 

 

                                                                                                             

από έναν επαγγελματία που αναζητά πειραματισμό σε μια διερευνητική προσπάθεια 

ανάπτυξης «καινοτόμων» συσκευών σε επαγγελματικές πρακτικές. Ως αποτέλεσμα, αυτή 

η μεθοδολογία έχει καθιερωθεί για εκείνους τους επαγγελματίες που αναζητούν την 

καταλληλότητα της χρήσης τεχνών με ομάδες σε κίνδυνο ως μέσο κοινωνικού 

μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης των δικαιούχων. 


