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ИНДЕКС  

Целта на този документ е да запознае широката общественост, учащите, артистите 

и заинтересованите страни с „Програмата за фасилитатори за работа по ромската 

интеграция чрез изкуства“, учебна програма за интегрирано обучение по изкуство, 

представяща 6 различни арт техники и планиране на прилагането на всяка една от 

тях, чрез използване на иновативен модел преподаване-учене, който се основава на 

ученето „чрез изобразителното изкуство“ и засилване на положителния разказ в 

областта на ромската интеграция.  

Фасилитаторската програма е създадена като консолидиран доклад, резултат от 

общата работа, представена в IO2 на проекта PAL ART и координирана от Дома на 

националните малцинства и ОЕКОН ГРУП България. Организациите, участващи в 

разработването на учебните материали, са: 

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

• UC LIMBURG, Белгия 

• ОЕКОН ГРУП БЪЛГАРИЯ, България 

• Otvorena medijska grupacija, Хърватска 

• ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD, Франция 

• LIGHTHOUSE OF THE WORLD, Гърция 

 

Първата версия на документа бе представена на партньорите по проекта по време 

на онлайн среща през септември 2021 г., за да бъде обсъден и финализиран. 

Партньорите от ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD осигуриха предпечатната 

подготовка и финализирането на документа. 

 Този документ е изготвен като част от проект „Насърчаване на положителния разказ 

за ромската интеграция чрез изкуства“ с референтен номер 2020-1-CZ01-KA204-

078214 и от следните автори: Якуб СТЕДРОН (Къща на националните малцинства) и 

Елена КОПАНАРОВА (ОЕКОН ГРУП България).  

 

IO 2 “ Програмата за фасилитатори за работа по ромската интеграция чрез 

изкуства ” 

 

„Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не 

може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в 

него.“  



 
 
 
 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на „Програмата за фасилитатори за работа в ромската интеграция чрез 

изкуства“ е да подготви и пилотира методология за обучение, работеща с ромски 

учащи и целяща да ги въвлече в арт техники, подкрепяйки тяхното професионално 

развитие и културна връзка с тяхната идентичност и история. Тази програма се 

състои от план за обучение и материали, необходими за изпълнението на местните 

PAL Art лаборатории с продължителност 40 часа и като част от обучението на 

професионалисти и обучаеми (съответно IO4 и C2). Експертите по проекта 

разработиха иновативна програма за обучение на фасилитатори за 

професионалисти, които работят с ромската общност, за да стимулират 

положителния разказ за ромите чрез арт работилници.  

Продължителността на подготвителната дейност бе 6 месеца, като започна март 

2021 и ще завърши през септември 2022.  

Какво представлява програмата за фасилитатори? 

Програмата за фасилитатори: 

• Цели да разпространи положителния разказа за ромите чрез работилници и 

уроци по изкуства 

• Се състои от тренировъчен план и материали  

• Е ориентирана към професионалисти и експерти  

• Се състои от две части : уроци по изкуства и paper act 

• Ще бъде пилотирана като част от IO 4 в пилотните уроци за местно обучение 

с продължителност 40 часа, за група от 20 бенефициенти (03/2022 г.)  

• Ще бъде пилотиран като част от C2 -PAL's Пилотно международно обучение в  

Загреб 2021-2022.  

 

Гъвкавата учебна програма е разработена, за да се осигури възможност за 

индивидуални образователни методи за всички възрастни, включително тези с 

увреждания. Такъв образователен метод включва неакадемични и учебни дейности. 

Тези работни опорни точки за разработване на обучителни модули за обучаемите 

бяха: 

→ Разбиране на ромската общност: нейния портрет чрез положителен 

разказ. 

→ Комуникация и общуване с възрастни от ромски произход. 

→ Провеждане на оценка и анализ на нуждите 

Програмата за фасилитатори се състои от две части : Уроци по изкуства и 

Практически Уроци.  



 
 
 
 

 

 

УРОЦИТЕ ПО ИЗКУСТВА представляват насоки за обучители и обучаеми, за това 

как да се разработят специфични дейности базирани на специфични теми. Уроците 

включват информация за това как да работим по специфични дейности и могат да 

бъдат директно ползвани от обучаеми и обучители. Всеки от уроците по изкуство 

се състои от около 30 страници на английски език и включва шаблони за 

упражнения.  

ПРАКТИЧЕСКИТЕ УРОЦИ са разработени въз основа на ромски произход и 

информация, които помагат за педагогическия аспект на уроците, които са студийни 

проекти изследващи конкретни теми с практически, творчески дейности и активни 

дискусии. Всеки урок по изкуство е свързан с paper act. Paper act представлява 

насока за обучителите как да представят конкретната дейност, като бележки за 

това как да използват материалите и упражненията.   

Какво представлява интегрирано обучение и учебна програма?  

• Интегрираните уроци са тези, които носят аспекти или информация от две или 

повече предметни области, отнасящи се до една учебна цел 

• Дейностите са адаптирани, така че ученикът да може да се „впише“ сред 

връстниците си, докато усвоява умения, които може да се практикуват по-

добре в учебната среда.   

• Интегрираните уроци по изкуства (AIL) свързват изкуствата с други 

дисциплини като история, езици, обичаи, мода, културно наследство и други.    

• Целта на всички интегрирани уроци трябва да бъде подобряване на учебния 

процес и резултатите на учениците.  

 Интегрирането на изкуствата с други предмети означава, че изкуствата (визуални 

изкуства, сценични изкуства и литературни изкуства) стават неразделна част от 

процесите на преподаване и учене. Това също предполага приемане на интегрирана 

с изкуство учебна програма, където изкуството става основа на обучението в 

класната стая. Изкуството в центъра на учебната програма помага за изясняване на 

концепциите. Интегрираната с изкуство учебна програма може да осигури средства 

за свързване на съдържанието на различни предмети по логичен, ориентиран към 

обучаемия и смислен начин. Всички предмети като математика, природни науки, 

социални науки и езици и техните абстрактни концепции могат да бъдат съпоставени, 

свързани, конкретизирани и научени ефективно с изкуството в центъра. Ученето по 

този метод става холистично, радостно и преживяващо.  

Програмата, която създадохме се състои от шест (6) Учебни модула за интеграция 

на изкуствата: 

• Модул за интегрирано обучение по създаване на филми (FAIL) 

• Модул за интегрирано обучение по аудио визуални изкуства (AAIL) 

• Модул за интегрирано обучение по литература (LAIL) 



 
 
 
 

 

 

• Модул за интегрирано обучение по изящни изкуства и фотография (PHAIL) 

• Модул за интегрирано обучение по дизайн и изграждане на щандове (SBAIL) 

• Модул за интегрирано обучение по рисуване (PAIL) 

 

Целта на всеки AIL е да ангажира професионалисти в областта на изкуството в 

процеса на взаимодействие и създаване на нови умения и техники за специфична 

група обучаеми: възрастни роми. Иновативният аспект на настоящата работа е, че в 

процеса на преподаване и със специфичните обучителни техники ще бъде въведено 

и обсъдено значението на ROMANIPEN и ромския кодекс като част от ромския дух, 

култура, право, история за създаването на позитивен разказ.  

 Уроците се състоят от два вида резултати от обучението (LO). Единият за 

SRG/учителите, който трябва да бъде оценен след завършване на сесиите на AIL, а 

другият вид  LO, е свързан с различни предмети и „житейски умения“, които могат 

да бъдат постигнати с помощта на AIL като вид педагогика. Оценката на изработените 

планове за модули за 

обучение бе извършена 

на местно и 

международно ниво. На 

23 юни 2021 г. с 

помощта на Microsoft 

Teams бяха представени 

разработените модули 

за интегрирано 

обучение, част от 

учебната програма на 

PAL ART за креативност 

и обучение по изкуство 

за социална интеграция 

и създаване на положителни находки от ромската култура и история. Те бяха 

обсъдени сред участващите 26 експерти по отношение на връзката им с процеса на 

интеграция, чрез обучение по изкуства. Проектът PAL ART подчертава как опитът на 

ромите в обучението, базирано на изкуство във формален контекст, допринася за 

развитието на социални и граждански компетенции и културно съзнание, и ги 

научава да представят своя положителен разказ, за да засилят интеграцията си в ЕС. 

Събитието беше планирано и подкрепено от OECON GROUP България. 

Оценяването на местно ниво беше организирано отделно от партньорите по проекта 

и се отнасяше само до собствения им модул. Тези срещи бяха организирани и 

проведени през август и септември 2021 г. Техните отзиви отразяват 

финализирането на частта от учебните материали на местните PAL Art лаборатории.   



 
 
 
 

 

 

 

Модул за интегрирано обучение по създаване на 

филми  (FAIL) 

Кратко описание 
Интегрираният учебен модул по създаване на филми (FAIL) ще ви даде възможност да научите как да правите 

видео или кратък документален филм от самото начало до края на процеса. Обучаемите ще разработят 

сценарий като екип и ще планират продукцията и постпродукцията. Освен това те ще определят локации, ще 

се занимават с грим, костюми и сценография.  

Продуцентската част ще включва заснемане на локации с лицата, участващи в документалното видео. Те ще 

снимат с професионална техника с помощта на професионалисти, но и със своите смартфони. 

Постпродукцията ще включва монтаж на изображения, звук и заглавия на английски език. Те ще се научат как 

да използват безплатни приложения за правене на видео, но също така ще бъдат част от професионалното 

редактиране като наблюдатели, за да се справят с редактирането на звук и изображение (градиране, 

оцветяване, добавяне на звуци). 

 Необходимото време за практическото обучение е 40 часа, от които 25 часа за планиране и теоретична 

част и 16 часа за упражнения. Стъпките в изпълнението включват предварителна продукция, продукция, 

пост продукция и подготовка на видео сценарий. 

Модулът е разработен от Otvorena Medijska Grupacija, Хърватска и ще бъде пилотно приложен в Хърватска през 

2022.   

Цели 
• Да се предоставят основни познания за видеопродукция и създаване на документални филми 

(термини, определения, процеси) 

• Да се разработи сценарий за кратко видео, свързан с ромската култура и опит 

• Да бъдат внедрени всички стъпи по предиздаване и да се придобият необходимите за това умения   

• Да се заснеме полупрофесионално и аматьорско видео  

• Да бъде обработено видеото (звук, картина, специални ефекти)  

• Видеото да бъде качено в социалните мрежи  

• Да бъдат насърчени участниците да продължат да правят видеа и след края на PAL Art лабораторията.  

Целева група обучаеми  
Целевите обучаеми на FAIL са хора, желаещи да се учат да правят филми, бъдещи или настоящи артисти от 

ромски произход и влияние. Обучителите, които ще работят по модула, са професионалисти, които са 

ангажирани в сектора на изкуството или са свързани с него.  

 

Art Lesson Plan: 

 

 

Paper Act plan: 

 

 

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


 
 
 
 

 

 

Модул за интегрирано обучение по аудио визуални 

изкуства (AAIL) 

Кратко описание  
Този урок по изкуство ще включва как да разработите графичен дизайн. „Дизайнерът е подобен на инженера 

в това отношение и трябва не само да има око за цвят и стил, но трябва да се придържа към много сложни 

функционални детайли, които ще отговорят на целите на проекта. Думата „дизайн“ се поддава на намек, че 

някой или нещо внимателно е създало това „нещо“ и са били извършени много планове, за да се създадат 

изображенията или материалите, използвани за проекта.“ След това ще изработим красив колаж като 

графичен дизайнер. За целта ще използваме графичния инструмент Canva. След това ще работим с 

диктофон, за да обясним различните елементи на колажа- Какво се вижда и защо показваме тези снимки и 

изображения. Има място за добавяне на определени анекдоти или за пускане на музика, която е част от 

културата. В крайна сметка събираме всичко заедно в монтаж на OpenShot. Този инструмент за редактиране 

на видео ни позволява да показваме колажа стъпка по стъпка със съпътстващия монтаж/аудио/музика. 

Необходимото време за практическото обучение е 40 часа, разделени между 3 основни теоретични теми 

и множество упражнения. 

Модулът е разработен от  UC LIMBURG, Белгия и ще бъде пилотно изпробван в Белгия през 2022.  

Цели 
- Създаване на свой собствен колаж, за да се покаже ромската култура. 

- Участниците и обучителите влизат в диалог около тази тема 

- Стимулиране на диалог за създаване на повече прозрачност и осведоменост около ромската култура. 

- Да се намери подкрепа и връзка чрез обмен на идеи и лично разказване на истории 

- Въведение в безплатния онлайн графичен инструмент Canva (www.canva.com) 

- Създаване на графичен колаж за ромската култура на Canva 

- Въведение в безплатния аудио инструмент Audacity (www.audacity.org) 

- Съвети и трикове за звукозаписи и редактиране 

- Въведение в безплатната програма за редактиране на видео Open Shot (www.openshot.org) 

- Създаване на анимиран филм на предварително създадения колаж с Open Shot 

Целеви групи обучаеми  
Целевите обучаеми на AAIL са хора, които желаят да учат да правят аудиовизуално изкуство, бъдещи или 

настоящи артисти с ромски произход и влияние. Обучителите, които ще работят по модула, са 

професионалисти, които са ангажирани в сектора на изкуството или са свързани с него. 

 

Art Lesson Plan: 

 

 

 

 

Paper Act plan: 

 

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


 
 
 
 

 

 

Модул за интегрирано обучение по литература (LAIL) 

Кратко описание  
Модулът, който създадохме (LAIL), има за цел да ангажира професионални писатели в процеса на 

взаимодействие и създаване на нови умения и техники за специфична група обучаеми: възрастни роми. 

Иновативният аспект на настоящата работа е, че в процеса на преподаване и със специфичните обучителни 

техники ще се запознае и обсъди значението на Romanipen1 и ромския кодекс като част от ромския дух, 

култура, право, история за създаването на позитивен разказ.   

Необходимото време за практическото обучение е 40 часа в 3 основни части: Работа с човешкото 

творчество и въображение, Въведение в ромската литература и овладяване на процеса на творческо 

писане. 
Модулът е разработен от Dum Narodnostnich Mensin o.p.s. и ще бъде пилотно приложен в Чехия през 2022. 

Цели 
 Целите на настоящите уроци по PAL ART са да се използва творческо мислене, за да се популяризира 

позитивен разказ за ромски артисти, младежи и писатели, използвайки за основа  ромската литература и 

култура. 

Модулът за интегрирано обучение по литературно изкуство (LAIL) има за цел да развие потенциала на 

обучаемите по холистичен, балансиран и интегриран начин, обхващащ интелектуалните, духовните, 

емоционалните и физическите аспекти, за да създаде балансирано и хармонично човешко същество с високи 

социални стандарти. 

Този модул има за цел да развие: 

• Разбиране на „Литературното изкуство“ като педагогически инструмент и на неговото въздействие 

върху холистичното учене и развитие на всеки обучаем. 

• Запознаване с творческото мислене (различни техники) като средство за изследване на творческото 

изразяване на обучаемия. 

• Умение за планиране и организиране на арт изживявания, подходящи за възрастта, за да направи 

изучаването на различни предмети привлекателно. 

• Разбиране на ромската общност: техният портрет чрез позитивен разказ. 

• Общуване и взаимодействие с възрастни роми. 

• Представяне на важното влияние на ромската литература и култура върху европейската култура. 

Целева група обучаеми  

Целевите обучаеми на LAIL са хора, желаещи да научат да пишат литература, бъдещи или настоящи 

писатели с ромски произход и влияние. Обучителите, които ще работят по модула, са 

професионалисти, които са ангажирани в литературния сектор или са свързани с него. Също така 

професионалисти, които подкрепят интеграцията на ромите в ЕС (напр. социални работници, 

учители в ПОО, помощници, доброволци).  

Art Lesson Plan: 

 

 

 

 

Paper Act plan: 

 

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


 
 
 
 

 

 

Модул за интегрирано обучение по изящни изкуства 

и фотография (PHAIL) 

Кратко описание  
Чрез всяка форма на изкуство можем да обогатим знанията си по по-лесен и забавен начин. Още по-

креативно е самите ние да се занимаваме с изкуство. За да решим обаче, трябва да имаме някакви стимули. 

Като препратка към изкуството на фотографията, стимулите, които получаваме са много и ежедневно. 

Повечето хора правят много снимки всеки ден от мобилните си телефони, социалните медии са залети с 

такива изображения всеки ден. Но някои привличат повече внимание от други. 

Дейност: да намерят снимка в интернет, която ги е впечатлила. (Ние даваме мотивация и стимули) 

Следващата стъпка е да започнат да правят собствени снимки. 

1. Или да разкаже приказка- значи не е нужно човек да знае да чете, за да научи приказката. 

2. Или история, която искат да споделят с останалия свят (нещо, което ги е накарало да се гордеят или ги е 

впечатлило или ги е натъжило и т.н.). 

3. Или историческо събитие, което те биха искали да направят по-широко известно, за да знае светът. 

4. Или да опишат ден от ежедневието си, да покажат трудностите/удобствата на техния живот, както и техните 

обичаи и навици. 

5. Или дори да проектират проблем, който ги вълнува, за да мобилизират други хора за разрешаването му 

Необходимото време за практическото обучение е 40 часа, разпределени в 20 курса, всеки от 

които с продължителност 2 часа. 
Модулът е разработен от  Longhouse of the World и ще бъде пилотно приложен в Гърция през 2022. 

Цели 
Живеем в ерата на образа; социалните медии ни затрупват всеки ден с изображения и оказват значително 

влияние върху ежедневието ни. Така че е важно всеки от нас, който иска да сподели история или проблем 

или каквото и да е, да го направи по възможно най-добрия начин. И така, колкото по-силен е образът, който 

споделяме с другите, толкова по-интензивно е взаимодействието, което имаме с нашите събратя и 

следователно с обществото. 

Целта на курсовете по фотография е участниците да се докоснат до изкуството на фотографията, за да могат 

да го използват по възможно най-добрия начин. 

Например да направят приказка със снимки или да представят ежедневието си или да подчертаят проблем 

на техния квартал или общество като цяло или да представят някои исторически събития. 

Целева група обучаеми  
Целевите обучаеми на PHAIL са хора, желаещи да учат фотография и изящни изкуства, бъдещи или настоящи 

художници с ромски произход и влияние. Обучителите, които ще работят по модула, са професионалисти, 

които са ангажирани в сектора на изкуството или са свързани с него.  

 

 

Art Lesson Plan: 

 

 

 

Paper Act plan: 

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


 
 
 
 

 

 

 Модул за интегрирано обучение по дизайн и изработка на 

щандове (SBAIL) 

Кратко описание 
„Дизайн и изработка на щандове“ се превръща в учебен сценарий за обучаващите се да извършат процес 

на самооткриване, саморефлексия и проекция, който позволява укрепване на комуникацията и личната им 

идентичност в социален контекст в рамката на изкуството като инструмент за повторно доказване. 

Да знаете техните мисли за това и да ги включите в стратегическите решения, е добра възможност да 

започнете процес на демократизиране на концепцията на работилницата (Това се идентифицира като 

„Изградете работилницата“ в цялостната методология на „Дизайн и изработка на щандове“) . Очакваните 

резултати от „Дизайн и изработка на щандове“ трябва да покажат: 

• способността, развита от обучаемите да откриват себе си, 

• дързостта, получена чрез улавяне на значими моменти от живота им, придаващи валидност на техните 

творения, 

• способност за придобиване и използване на художествени техники, 

• вземането на решения се доказва по време на разработването на дейностите, 

• сигурността, придобита чрез публично излагане на техните произведения в различни среди. 

Необходимото време за практическото обучение е 40 часа, разделени на 4 оси и техните 6 конкретни 

стъпки. 

Модулът е разработен от  ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD и ще бъде пилотно приложен във Франция през 2022. 

Цели 
За подхода на този семинар общата цел е: чрез изкуствата укрепване на личната идентичност на учащите, 

които са претърпели дискриминация или изключване с различни средства. Това предложение за работилница 

особено укрепва личната идентичност чрез 

1. даване на изцяло нова перспектива за анализиране на някогашната идентичност на обучаемия (чрез 

артистичен подход). 

2. кани обучаемите да анализират социалните условия на живота си в сравнение с другите, за да намерят 

колективно създаденото „колективно вярване“ от произведение на изкуството. 

3. осигуряване на възможност за вземане на решения при разработване на дейности. 

4. разширяване с развитието на художествени компетенции, установени от подхода Pal Art. 

В този смисъл този семинар помага на обучаващите се чрез анализиране на личната идентичност и 

чувствителността на художествените компетенции, чрез изследване на себе си и контекста, които ще 

завършат в изобразяване в естетическа оценка (Боравене с техника) и (Производство на произведения) чрез 

комуникация. По този начин се установява връзка между изкуство и идентичност. 

Целева група обучаеми  
Целевите обучаеми на SBAIL са хора, желаещи да научат дизайна и изработката на щандове, бъдещи или 

настоящи артисти с ромски произход и влияние. Обучителите, които ще работят по модула, са 

професионалисти, които са ангажирани в сектора на изкуството или са свързани с него.  

Art Lesson Plan: 

 

 

 

Paper Act plan: 

 

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


 
 
 
 

 

 

 

       Интегриран модул за обучение по рисуване (PAIL) 

Кратко описание 
PAIL е модел на преподаване-учене, който се основава на учене „чрез изкуствата на рисуване“ и „с 

рисуването“: това е процес, при който изкуството се превръща в средство за преподаване-учене, ключ към 

разбирането на концепции в рамките на всеки предмет от учебната програма. . Това резонира с подхода на 

обучение чрез преживяване. PAIL ще запознае обучаемите с основните техники за рисуване с маслени и 

акрилни бои, но също така ще ги научи как да създават връзки между своята идентичност с техния културен 

и етнически произход. 

Необходимото време за практическото обучение е 40 часа, разпределени в 12 урока и 3 упражнения. 
Модулът е разработен от ОЕКОН ГРУП България и ще бъде приложен пилотно в България през 2022 г. 

Цели 
Целите на настоящите уроци по PAL ART са да се използват маслени и акрилни техники за рисуване, за да се 

популяризира позитивен разказ за ромски творци, младежи и художници. Уроците имат за цел да създадат 

знания за техниките на рисуване за начинаещи и да ги научат как да използват картините, за да изразят 

чувствата си, да популяризират своята история и богат културен произход, за да подобрят положителните 

образи, свързани с ромската общност. Те имат за цел да отпразнува артистичното самоопределение на народ, 

който никога не е имал собствена държава, изправен пред дискриминация и продължителна нетолерантност. 

Този модул има за цел да развие: 

• разбиране на „Изобразителното изкуство“ като педагогически инструмент и неговото въздействие върху 

холистичното учене и развитие на всеки обучаем. 

• запознаване с преживяванията в рисуването (различни техники) като средство за изследване на творческото 

изразяване на обучаемия. 

• умение за планиране и организиране на арт изживявания, подходящи за възрастта, за да направи 

изучаването на различни предмети привлекателно. 

• Разбиране на ромската общност: техният портрет чрез позитивен разказ. 

• Общуване и взаимодействие с възрастни роми. 

• Представяне на важното влияние на ромските традиции и култура върху европейската култура 

Целева група обучаеми  
Целевите обучаеми на PAIL са хора, желаещи да научат техники за рисуване с маслени и акрилни бои, 

бъдещи или настоящи художници с ромски произход и влияние. Обучителите, които ще работят по модула, 

са професионалисти, които са ангажирани в сектора на изкуството или са свързани с него. Също така 

професионалисти, които подкрепят интеграцията на ромите в ЕС (напр. социални работници, учители в ПОО, 

помощници, доброволци). 

Art Lesson Plan: 

 

 

 

 

Paper Act plan: 

 

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


 
 
 
 

 

 

Платформа MOOC  

Кратко описание 
„Програмата за фасилитатори за работа по ромската интеграция чрез изкуства“ ще бъде 

достъпна онлайн чрез Масов отворен онлайн курс (MOOC). Шестте модула, достъпни на 

платформата са същите шест модула за интегрирано обучение, а именно Модулът за интегрирано 

обучение по създаване на филми (FAIL), Модулът за интегрирано обучение по аудио визуални 

изкуства (AAIL), Модул за интегрирано обучение по литература (LAIL),  Модул за интегрирано 

обучение по изящни изкуства и фотография (PHAIL), Модул за интегрирано обучение по дизайн и 

изграждане на щандове (SBAIL) и Модул за интегрирано обучение по рисуване (PAIL)  

Можете да откриете тези модули на “ https://pal-art.eu/ ”, при избиране на 'Training of Learners'. 

Шестте модула за изобрази под формата на решетка. Избирате модула, с който искате да се 

запознаете.  
Платформата Mooc е разработена от UCLL, със съдействието на всички партньори по проекта  

PAL.  

Регистрирайте се  
 

Когато изберете модул ще бъдете препратени към 

страницата му.   

Ако все още не сте се записали в модула ще получите 

повече информация за него от следните: описание на 

модула, цели и целеви обучаеми. В допълнение може да 

изтеглите уроците и съответния в pdf format.  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато се регистрирате за модула (в лентата под банера), ще 

имате достъп и до съдържанието на модула (т.е. уроците). 

Модулът е разделен на няколко урока и обучаемият се учи, 

като следва хронологичния път на модула. 

https://pal-art.eu/


 
 
 
 

 

 

 Всеки урок съдържа основната информация за урока (продължителност и цел), 

кратко описание на урока и видео урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Заключение  

След почти две десетилетия от приемането на Директивата за расовото равенство и 

почти десетилетие от Рамковото решение относно расизма и ксенофобията, 

ромската общност продължава да е изправена пред широко разпространена 

дискриминация в целия ЕС. Като цяло перспективата на ЕС разглежда ромската 

общност като аутсайдер. Ето защо „Програмата за фасилитатори за работа по 

интеграцията на ромите чрез изкуства“ с тези 6 урока и съответните им Paper acts 

има за цел да предостави обучения за изграждане на капацитет и опит в базата на 

обучение на преподаватели, за да предостави умения и възможности на ромите да 

изразяват и напреднат в своята  интеграция чрез изкуства. 

6-те урока са разработени от гледна точка на културния приобщаващ подход, 

характеризиращ се с: 1) личен и пряк контакт между бенефициенти, артисти, 

социални работници и участници; 2) форма на културно изразяване: работилници, 

групови творения, обиколки с екскурзовод, анимации и групови дискусии; 3) основа 

от разнообразие на публиката, знания и умения, които ще помогнат за подкрепата на 

различни социални групи въз основа на техните специфики – напр. социално-

демографски характеристики и ограничения, начин на живот, традиции и т.н.-; и 4) 

иновативна форма на културно участие – напр. развиване на партньорства – за 

обновяване на формите на културен обмен. 

Изграждането на творчески капацитет и културно съзнание за 21-ви век е 

едновременно трудна и критична задача, но не може да бъде избегната. Всички сили 

на обществото трябва да бъдат ангажирани в опита да се гарантира, че новите 

поколения на този век ще придобият знания и умения и, може би дори по-важно, 

ценности и нагласи, етични принципи и морални насоки, за да станат отговорни 

граждани на света. и гаранти за устойчиво и приобщаващо бъдеще. Подходът Art 

Inclusive е от съществено значение за осигуряване на положителни навици за учене 

на ромите за техния процес на интеграция, основан на принципа, че качественото 

образование трябва да пасва на обучаемия, вместо да изисква от него да се вписва 

в съществуваща система. Проектът се стреми да постави участието на ромите като 

ключ към тяхната интеграция чрез положителни разкази на изкуството.  

Все още има нежелание за подкрепа за проекти в рамките на тази рамка не само от 

публични субекти, но и от професионалисти, тъй като културата все още е 

второстепенна, когато става дума за педагогическа подкрепа на групи в риск. По този 

начин интеграционният проект чрез култура и изкуство все още е в по-голямата си 

част ясно създаден от професионалист в търсене на експерименти в проучвателни 

усилия за разработване на „иновативни“ устройства в професионалните практики. В 

резултат на това тази методология е създадена за онези професионалисти, които 

търсят уместността на използването на изкуства с групи в риск като средство за 

социална трансформация и овластяване на бенефициентите. 


