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Cílem tohoto dokumentu je představit metodiky kombinující postupy sociální tolerance s 

výtvarnými technikami pro dosažení pozitivního příběhu Romů v Evropě. Byl vypracován 

jako výsledek společné práce partnerů projektu PAL ART a byl posouzen odborníky z 

Domu národnostních menšin, vedoucími projektu. V rámci dokumentu je představena 

současná situace Romů v jednotlivých partnerských zemích. Rovněž je zde představeno 

šest modulů pro proces sociální integrace prostřednictvím výuky umění.  

První verze dokumentu byla představena během online setkání v dubnu 2021, aby mohla 

být prodiskutována, posouzena a dokončena.  

Tento dokument byl vypracován v rámci projektu "Boosting positive narrative on Romani 

integration through Arts" s referenčním číslem 2020-1-CZ01-KA204-078214 a jeho autory 

jsou např: Jakub ŠTĚDROŇ (Dům národnostních menšin) a Elena Kopanarova (OECON 
GROUP Bulharsko). 



 

 

 

 

Klíčové ukazatele sociálního 

začlenění: 

• Základní úroveň blahobytu 

• Plný přístup ke zdrojům a 

aktivitám 

• Sociální participace 

• Rovné příležitosti 

  Přijetí a uznání 

IO 1 “Guide for Positive Narrative on Romani Integration though Arts”, 04/2021 

 

"Podpora Evropské komise při vydání této publikace nepředstavuje podporu jejího obsahu, 

který vyjadřuje pouze názory autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli 
použití informací v ní obsažených." 
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Introduction 
Hlavním cílem projektu PAL ART project (“Boosting positive 

narrative on Romani integration through Arts”) je využití umění 

jako prostředku integrace a rovnosti pro osoby romského původu. 

Jeho cílem je prozkoumat a moderovat různé umělecké metody a 

techniky podporující postupy sociální tolerance a vzdělávání 

dospělých Romů s cílem pozitivní narativ o sobě samých 

prostřednitcvím umělecké činnosti. Vychází z myšlenky, že umění 

zlepšuje motivaci, soustředění, sebedůvěru, týmovou práci, 

kognitivní schopnosti, kritické myšlení, verbální dovednosti a další klíčové competence lidí. 



 

 

 

 

PAL ART project si proto klade za cíl poskytnout hluboké znalosti o účinných metodách využití 

různých forem umění ke snížení rozdílů ve vzdělávání, které postihují budoucí umělce z řad Romů. 

Vývoj inovativní a společenské metodiky výuky a učení pro evropské učitele, která  přispěje k 

sociální soudržnosti, evropskému občanství, sociálnímu a ekonomickému začleňování a 

ekonomickému růstu.  

 

Sociální začleňování  je výsledkem I procesem zlepšování podmínek, které umožňují skupinám I 

jednotlivcům zapojit se do společnosti. Je to process, jehož cílem je bojovat proti diskriminaci, 

minimalizovat sociální rozdíly, předcházet vyloučení a marginalizaci a zajistit blahobyt všem 

členům společnosti bez ohledu na jejich etnický, kulturní nebo náboženský původ. Pokud jsou 

jednotlivci nebo skupiny integrovány do společnosti, těší se základní úrovni blahobytu, získávají 
plný a spravedlivý přístup ke společným zdrojům a činnostem, mají právo na aktivní účast ve 

společnosti a sdílejí rovné příležitosti 

Rámcový přehled kompetencí 

PAL ART  
Klíčové kompetence 

CÍLE 
 Prohlášení 

Potenciální přínosy PAL ART 
Interkulturního vzdělávání 

 

• Porozumění/přijetí Naučit se interpretovat projevy, emoce a 

postoje druhých lidí prostřednictvím 

uměleckých činností. 

Podpora pro pochopení rozmanitosti 

• Komunikace Zlepšit sebepochopení a komunikovat pomocí 

různých uměleckých forem a jazyků. 

Vnést dialog do rozmanitosti 

• Závazek Naučit se pracovat v prostředí vzájemného 

učení 

Zlepšit zapojení do procesů vzájemného učení 

• Inkluzivita Rozvíjet styly učení s cílem rozpoznat 

příležitosti v rozmanitosti 

Zohlednit kulturní rozmanitost jako zdroj 

inkluze 

• Individuální a kolektivní 

odpovědnost 

Naučit se porozumět pohledu druhého člověka, 

který se liší od vašeho vlastního pohledu na věc 

Poskytnout otevřenou a kooperativní 

perspektivu 

• Empatie Rozpoznat účinky různých emocí Podporovat zkušenosti s oceňováním různých 

forem kulturního vyjádření 

• Odolnost Přizpůsobit se různým mezikulturním 

prostředím a vyrovnat se s nimi 

Vytvářet prostředí příznivé pro podporu 

mezikulturního učení 

• Vedení Rozhodovat se a jednat v souladu se svými 

hodnotami 

Sdílet vize a cíle v rámci skupiny, aby bylo 

možné dosáhnout společného cíle 

prostřednictvím jasné cesty 

• Sebeuvědomění a 

sebeposílení 

Dávat svému životu smysl a hodnotu Enhance own cultural awareness and self-

esteem 

• Kreativita Být kreativní a vidět několik způsobů, jak 

překonat problémy a posunout se vpřed 

Posílení schopnosti inovovat 

 



 

 

 

 

Z výchovného hlediska, sociální inkluze je proces seberealizace mladého jedince ve společnosti, 

přijetí a uznání jeho potenciálu společenskými institucemi prostřednictvím přístupu ke vzdělání a 

začlenění do sítě sociálních vztahů v komunitě. Dětství a mládí jsou životní etapy, kdy mladí lidé za 

rychle se vyvíjejících okolností přecházejí od závislosti na rodině k samostatnosti v rámci širší 

společnosti. Zvláštní význam má pro ty mladé lidi, kteří pocházejí ze znevýhodněného prostředí a 

žijí v nejistých podmínkách. Sociální začlenění pro ně znamená překonání mnoha překážek, aby 

získali sociální práva jako plnohodnotní členové společnosti. 

Chápání sociálního začleňování má několik aspektů: 

• Tento proces má mnoho fází, které tvoří kontinuum od úplné izolace k aktivnímu začlenění. 

Sociální vyloučení je stav izolace, narušení sociálních vazeb mezi jednotlivcem a společností. 

Druhým pólem je zplnomocnění jedince společností k aktivní účasti na společenském životě. 

Mladí lidé mohou do tohoto procesu vstupovat v různých bodech a směřovat k oběma 

pólům - buď k marginalizaci, nebo k dosažení autonomie a blahobytu. 

• Sociální začleňování je vícerozměrné a ovlivňuje různé oblasti života: ekonomickou, 

politickou, kulturní a sociální. Integrační procesy nepůsobí nezávisle na sobě. Úspěšný 

průchod mladých lidí vzdělávacím systémem jim poskytuje zásadní zdroje, jako jsou 

znalosti, dovednosti a postoje, pro jejich sociální začlenění v dalších oblastech života. Na 

druhé straně chudoba koncentruje sociální znevýhodnění v postižené skupině, která pak 

může sklouznout k sociálnímu vyloučení.  

• Složitá řada faktorů, jako je pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, náboženské odcizení a 

sexuální orientace, působí na umožnění nebo omezení sociální integrace. Stejně tak má 

sociální vyloučení mládeže současné i dlouhodobé důsledky, které z něj činí prioritní téma 

pro politiku mládeže v Evropě. 

• Hluboce zakořeněné negativní představy a vnímání etnicko-kulturních komunit omezují 

možnosti sociálního začlenění. Komplexnost jejich sociálních, ekonomických, vzdělávacích a 

psychologických potřeb by měla být řešena prostřednictvím souboru strategií, jako jsou 

silné vazby mezi domovem a školou, zapojení komunity a doplňková mimoškolní podpora. 

Nedostatek podpůrných a inkluzivních opatření může mít řadu negativních dopadů na jejich 

socializaci, pokud nebudou naplněny specifické potřeby těchto žáků. 

Kultura a umění jsou nezbytnou součástí komplexního vzdělání vedoucího k plnému rozvoji 

osobnosti. Umělecké vzdělávání je proto univerzálním lidským právem pro všechny studenty, 

včetně těch, kteří jsou ze vzdělávání často vyloučeni, jako jsou přistěhovalci, kulturní menšiny a 

osoby se zdravotním postižením.  

Zásady, které ilustrují potenciál uměleckého vzdělávání, můžeme shrnout následovně: 

 
UMĚNÍ ROZLIŠUJE VYJADŘOVACÍ 
SCHOPNOSTI A POSKYTUJE ROMŠTINĚ 
ŘADU UČEBNÍCH STYLŮ. 
 Začlenění umění jako prostoru pro vyjádření 
dává účastníkům, jejichž styly učení se 

UMĚNÍ PODPORUJE SPOLUPRÁCI A 
HARMONII MEZI SKUPINAMI. Společná 
práce na uměleckých projektech může vést k 
výraznému zvýšení produktivity týmové 
práce. Výtvarné umění také nabízí Romům s 
odlišnými schopnostmi další prostor nejen 



 

 

 

 

přiklánějí k vizuálnímu, kinestetickému, 
prostorovému nebo sluchovému stylu, větší 
svobodu při sdělování svých poznatků. Když 
tedy učitel podporuje Romy v práci s 
myšlenkami prostřednictvím umění, plněji 
využívá jejich rozmanité styly učení a jeho 
praxe zahrnuje pedagogiku specifickou pro 
žáky 
 

pro práci s nápady, ale i pro spolupráci s 
ostatními ve třídě. Umění umožňuje větší 
rovnost ve vzdělávání, protože více žáků má 
příležitost pracovat s poznatky a sdílet je. 
Umění nabízí jednotlivcům příležitosti ke 
vzájemné spolupráci, čímž prohlubuje 
mezikulturní, mezietnické a meziskupinové 
porozumění a harmonii. 
 

UMĚNÍ OTEVÍRAJÍ PROSTORY PRO 
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A OSLOVUJÍ 
VÝJIMEČNÉ ŽÁKY.. Umění poskytuje žákům 
důležité příležitosti ke sdělování a vyjadřování 
jejich porozumění obsahu a jejich vlastních 
úvah o učení. Umění poskytuje alternativní 
prostor pro ty Romy, kteří nejsou schopni 
komunikovat tradičními metodami mluvení 
nebo psaní..  
 

UMĚNÍ UMOŽŇUJE STUDENTŮM DRUHÉHO 
JAZYKA SVOBODNĚ SE VYJADŘOVAT.Tím, 
že učitelé považují umění za vyjadřovací 
jazyk, nabízejí dvojjazyčným romským žákům 
a žákům s omezeným mateřským jazykem 
větší svobodu při práci s myšlenkami a 
vyjadřování jejich chápání, aniž by museli být 
závislí pouze na mateřském jazyce. 

UMĚNÍ PŘINÁŠÍ AUTENTICKÉ KULTURNÍ 
PROJEVY A ZVYŠUJE KOMPLEXNOST VÝUKY 
A UČENÍ. Umění rozšiřuje nástroje, které mají 
žáci k dispozici při studiu a snaze porozumět 
jiným kulturám, než je jejich vlastní. Používání 
uměleckých děl dané kultury jako hlavního 
prvku učebních osnov je seznamuje s hlasy, 
obrazy, pocity a myšlenkami lidí způsobem, 
který jim dodává autenticitu. Rozšiřuje 
studium a zároveň seznamuje žáky s širší 
škálou zkušeností zdokumentovaných 
jednotlivci jinými prostředky než 
"objektivním" zpravodajstvím. Protože umění 
vede k sebevyjádření, zařazením umění 
například do učebních osnov dějepisu oživuje 
studované osoby a události; didaktika dějepisu 
založená na umění nabízí dramatickou 
dokumentaci bojů, úspěchů, oslav a složitostí 
společného života v našem rozmanitém 
globálním společenství. 

UMĚNÍ UMOŽŇUJE PŘEDÁVÁNÍ 
KULTURNÍCH HODNOT NOVÝM 
GENERACÍM, KTERÉ BY SE JINAK V 
GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ MOHLY 
ZTRATIT.. Protože umělecká díla vyjadřují 
základní přesvědčení a pocity, slouží jako 
zprostředkovatelé kultury; jsou v podstatě 
jejími nositeli. Umělecká díla jsou 
významnými aktéry vývoje kultury, neboť 
přispívají jak ke kulturní kontinuitě, tak 
prostřednictvím inovací forem a technik ke 
kulturním změnám. Získání dovedností vjemů 
a vyjadřování spojených s uměleckým 
vzděláním umožňuje žákům přejít od často 
banální a banální pop-konzumní kultury k 
ocenění uměleckých děl, která patří k 
nejvyšším formám lidského úspěchu. 

 

HLAVNÍ ZÁSADY: MEZIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM UMĚNÍ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt PAL ART zdůrazňuje, jak zkušenosti Romů s uměleckým vzděláváním ve formálním 

kontextu přispívají k rozvoji sociálních a občanských kompetencí a kulturního povědomí a učí je 

zobrazovat jejich pozitivní příběh s cílem posílit jejich integraci do EU. 

Vzdělávací zkušenost PAL ART zajišťuje konzistenci vzdělávacích cílů a podpůrných složek, jako 

jsou: interpretace emočního stavu a chování druhých lidí; vyjadřování pocitů prostřednictvím 

mimiky, gest a řeči těla, slovního projevu a tónu; rozvoj integrovanějších kognitivních a učebních 

stylů; učení se chápat úhel pohledu druhého člověka, pokud se liší od jeho vlastního; uvědomování 

si účinků různých emocí, například na tělo, náladu, chování, na to, jak se začnou chovat ostatní 

kolem; schopnost dát smysl sobě a tomu, co se vám stalo, a integrovat svůj životní příběh do 

souvislého celku; být kreativní a vidět několik cest vpřed a kolem problému. 

PAL ART podle UNESCO , rozeznává dva hlavní přístupy k výtvarné výchově, které mohou být 

realizovány současně a nemusí být odlišné: 

• "učení prostřednictvím umění/kultury", který ukazuje, jak můžeme využívat umělecké 

projevy a kulturní zdroje a postupy, současné i tradiční, jako nástroj učení. Jeho cílem je 

využít bohaté kulturní bohatství, znalosti a dovednosti společností k posílení 

mezioborového přístupu k učení v řadě předmětů. 

• "učení v umění/kultuře" přístup, který zdůrazňuje hodnotu kulturních perspektiv, multi a 

interkulturních a kulturně citlivých jazyků prostřednictvím procesů učení. Tento druh 

přístupu přispívá k pochopení významu kulturní rozmanitosti a posilování vzorců chování, 

které jsou základem sociální soudržnosti. 

• Umění se stává nástrojem v diskusi o rovnosti a integraci/inkluzi Romů tím, že podporuje 

individuální a skupinové kompetence, přístupy založené na rozmanitosti a přináší změny v 

organizacích a systémech. PAL ART analyzoval dopady vzdělávání prostřednictvím umění v 

10 fokusních skupinách mezi 71 odborníky a 42 zkoumaných příkladů dobré praxe z Belgie, 

Bulharska, Chorvatska, Francie a Řecka. Diskuse ve fokusních skupinách a analýza dobré 

praxe ukázaly velkou rozmanitost uměleckých oborů a širokou škálu přístupů k 

uměleckému vzdělávání a odborné přípravě. Výsledkem bylo, že PAL ART identifikoval 5 

dimenzí a klíčových kritérií, která jsou nezbytná pro úspěch: 

1. Integrace obsahu, ačkoli přesné, kontextualizované sdílené informace a pozornost věnovaná 

více rozměrům identity.  



 

 

 

 

2. Rovnostářská pedagogika s důrazem na individuální styly a strategie kooperativního 

sdružování. 

3. Transformace znalostí ve struktuře kurikula a kritické dialogy konfrontující problematiku 

konfliktů. 

4. Posilující školení Kultura a sociální struktura jako implicitní ideologie kurikula využívaná k 

osvobození. 

5. Snižování předsudků podporující vytváření pozitivních narativů a prosazování umělecké a 

kulturní identity cílové skupiny. 

 

Na základě výzkumu provedeného před zahájením projektu bylo rozhodnuto o 6 výtvarných 

technikách, které budou vypracovány a použity v procesu interkulturního vzdělávání. Jsou to ty: 

V neposlední řadě je třeba vytvářet pozitivní příběhy o budoucí inkluzivní společnosti a umožnit 

každému členu společnosti, aby tyto příběhy sdílel, chápal a přispíval k nim. Silná vyprávění o 

budoucnosti mohou působit jako magnet přitahující společnost k její představě budoucnosti. 

Společnost bez vize budoucnosti znamená společnost v úpadku. Společnosti, které udržují jednotný 

cíl nebo společnou vizi, kterou společnost přijala, a podporují širokou účast zainteresovaných stran 

na formulaci tohoto cíle, budou inkluzivnější, protože každý člen bude synergicky pracovat na 

jednotném cíli. 

 

Cílová skupina 
V mnoha evropských zemích žijí romské komunity v podmínkách marginalizace nebo sociálního 

vyloučení, chudoby a diskriminace. Příliš mnoho Romů se potýká s extrémní chudobou, 

nezaměstnaností, nevyhovujícím vzděláním v segregovaných školách a třídách, nedostatečným 

bydlením, špatným zdravotním stavem a blahobytem. Sociální vyloučení posiluje odpor vůči 

Romům, činí jejich marginalizaci společensky přijatelnou a posiluje antipatii. Zejména romské ženy 

jsou na tom v klíčových oblastech, jako je zdraví, vzdělání a zaměstnanost, stále hůře než romští 

muži a ženy v obecné populaci. Mnoho Romů se také potýká se specifickými geografickými 

zranitelnostmi spojenými s odlehlostí venkova. 



 

 

 

 

 

Stejná zpráva Evropské komise o příznivých a udržitelných dopadech při dosahování cílů v oblasti 

začleňování Romů zdůraznila potřebu víceodvětvových a meziodvětvových přístupů. 

Znevýhodnění, s nimiž se romské skupiny setkávají v jedné oblasti, vytvářejí překážky v přístupu k 

právům a příležitostem na rovnoprávném základě v mnoha dalších oblastech. Ačkoli se ojedinělé 

pokusy o zavedení meziodvětvových opatření objevují sporadicky, byly vyhodnoceny jako účinné. 

Vycházejí z předpokladu, že různé typy podpůrných intervencí se budou vzájemně doplňovat a 

budou mít synergické účinky, které zlepší kvalitu života Romů i vztahy mezi romskými skupinami a 

ostatními skupinami obyvatel. Vypracování komplexních a udržitelných politik a postupů je dalším 
důležitým předpokladem účinného boje proti četným faktorům vyloučení, s nimiž se Romové 

setkávají. V mnoha zemích EU výzkumu se opatření v oblasti začleňování skládají spíše z 

jednotlivých projektů, než aby byla založena na konzistentních dlouhodobých strategických 

plánech. V důsledku tohoto roztříštěného přístupu k začleňování Romů jsou osvědčené postupy 

pilotované mezinárodními agenturami nebo vnitrostátními nevládními organizacemi přerušeny 

nebo nelze dosáhnout očekávaného dopadu, protože fungují ve vakuu bez závazných právních a 

udržitelných politických rámců. 

Romské umění, historie a kultura jsou nedílnou součástí naší evropské a národní krajiny. V průběhu 

staletí však bylo zobrazování romské kultury a identity romantizováno a stereotypizováno, což 

prohloubilo odcizení romských komunit od většinové společnosti. Kulturní uznání by mělo být 

budováno prostřednictvím romských vyprávění. 

Target groups: 

Školitelé: Školitelé: Profesionálové, kteří se zabývají uměleckým sektorem nebo s ním souvisejí. 

Také odborníci, kteří podporují integraci Romů do EU (např. sociální pracovníci, učitelé odborného 

vzdělávání a přípravy, asistenti, dobrovolníci atd.). Jsou akreditováni jako školitelé v jedné nebo 

různých oblastech, ale rádi by se stali školiteli znalostí a aktivit PAL Art. Konkrétně: 

• Zaměřeno na umělecké profesionály a učitele odborného vzdělávání a přípravy, aby posílili 

svou roli podporovatelů romské umělecké tvorby pro pozitivní vyprávění. 

• Sociální pracovníci, učitelé odborného vzdělávání a přípravy, asistenti a dobrovolníci. 



 

 

 

 

Školitelé: Profesionálové, kteří se zabývají uměleckým sektorem nebo s ním souvisejí. Také 

odborníci, kteří podporují integraci Romů do EU (např. sociální pracovníci, učitelé odborného 

vzdělávání a přípravy, asistenti, dobrovolníci atd.). Jsou akreditováni jako školitelé v jedné nebo 

různých oblastech, ale rádi by se stali školiteli znalostí a aktivit PAL Art. Konkrétně: 

• Zaměřeno na umělecké profesionály a učitele odborného vzdělávání a přípravy, aby posílili 

svou roli podporovatelů romské umělecké tvorby pro pozitivní vyprávění. 

• Sociální pracovníci, učitelé odborného vzdělávání a přípravy, asistenti a dobrovolníci. 

 

Obsah 6 modulů - Budování kapacit PAL ART 
Zpráva PAL ART o "Současné situaci romského umění a technikách používaných na podporu 

sociální tolerance v EU" klasifikuje hlavní cíle analyzované situace podle následujících 

sedmi témat: 

 

1. Podpora inkluze/integrace a přístupnosti/rovnosti menšin 

2. Podpora kulturní rozmanitosti a potírání diskriminace a vyloučení 

3. Posilování rozvoje osobnosti/kompetencí 

4. Využití UMĚNÍ JAKO NÁSTROJE, a to nejen k vytváření ucelených vzdělávacích procesů, 

ale také jako GENERATIVNÍHO PROSTŘEDKU k přenosu znalostí, hodnocení a hybridizaci 

hodnot a vizí různých kultur. 

5. Kvalifikace (příprava a školení) UČITELŮ a PRAKTIKŮ UMĚNÍ. 

6. Iniciace / zavádění ZMĚN v osobním životě 

7. Podpora / zaměstnání / školení / zapojení pro mladé umělce a jejich zapojení. 

 
Navrhujeme deklarovat ve specifické vizi projektu PAL ART následující kompetence: 

 

• Zvyšování povědomí učitelů o jejich úloze a odpovědnosti za rozvoj jejich žáků, 

jakož i o důležitosti řešení otázek, jako je diskriminace, rasismus, sociální začlenění 

a mezikulturní porozumění. 

• Poskytování informací o holistických přístupech a metodikách s důkladným 

teoretickým zázemím a s využitím zkušeností Rady Evropy v této oblasti. 

• Podpora strategií a činností, které mají být organizovány na úrovni učících se 

skupin. 

• Vytváření příležitostí pro aktivní zapojení učitelů do kritické reflexe jejich praxe, do 

výměny zkušeností s kolegy a do vytváření participativního, demokratického a 

udržitelného procesu tvorby učebních osnov na místní úrovni. 

• Vytváření příležitostí pro spolupráci s širší komunitou. 

 



 

 

 

 

 

Výsledkem práce partnerů a v zájmu lepší integrace cílových skupin by mělo být obohacení 

znalostí učitelů o témata zohledňující romské prostředí, kulturu, tradice, exkluzivní 

vzdělávání a umělecké vlivy. V rámci projektu PAL ART byl vypracován šestimodulový 

vzdělávací program pro školení lektorů, kteří se chtějí zapojit nebo plánují zapojit do výuky 

a lekcí zaměřených na podporu pozitivního vyprávění o Romech prostřednictvím 

uměleckého vzdělávání a v oblasti výtvarných technik. Tento přístup 6 modulů je 

výsledkem současné práce partnerů projektu a byl oficiálně představen během online akce 

PAL Art Capacity Building Event ve dnech 29. a 30. března 2021.  

 

Metodika budování kapacit PAL ART je zaměřena na: 

• Výměna znalostí, dovedností a nápadů pro další spolupráci a udržitelnost. 

• Podpořit Romy, aby ztvárnili svůj pozitivní příběh a posílili svou integraci do EU 

posílením své kreativity v různých oblastech umění. 

• Prozkoumat a moderovat různé umělecké metody a techniky na podporu postupů 

sociální tolerance a inkluzivního vzdělávání dospělých pro romskou komunitu v 

různých uměleckých oblastech. 

Moduly, které projekt určil, jsou 

následující:

 
Ty jsou podrobně popsány v následující kapitole. Upozorňujeme, že každý modul má dva QR kódy, 

které poskytují další informace o obsahu jednotlivých modulů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Module 1 

“To be Romani.” 

 
Cikáni na celém světě se nazývají Romové, 

což znamená manželé. Výraz Roma se 

poprvé objevil v roce 1857 ve 

francouzském slovníku Le petit Robert a v 

roce 1841 v americkém slovníku Merriam - 

Webster's. 

Romové jsou kočovní lidé, kteří se obvykle 

zabývají obchodem s ovocem a domácími 

potřebami, sběrači recyklovatelného zboží, 

potulnými varhaníky a zpravidla s 

nesamostatnou placenou prací. Jejich 

původ je ze severu. Indie. Přesněji řečeno a 

podle vědeckého zjištění zveřejněného v 

časopise "Nature" (6. 5. 2012) skupina 

renomovaných genetiků dospěla k závěru, 

že pocházejí z indického kmene Doba.    

Po mnoha migracích a pronásledováních, 

která je postihla, se dostali do Evropy. 

Dnes žijí v regionech planety (asi 12 

milionů), přičemž nejvíce jich je na starém 

kontinentu (6 milionů). 

Vlašim a Mlondavi mají v dějinách cikánů 

významné místo, protože jejich cikáni se 

systematicky stávali otroky (13. až 14. 

století).   Ve stejné době s nimi bylo 

zacházeno v mnoha evropských zemích, 

například ve Francii, Anglii, Španělsku atd. 

Nejhorší perzekuci zažili za druhé světové 

války, cikánský holokaust neboli porajmo 

(vyhlazení)vromštině. V roce 1933 začala 

kastrace romských žen, aby se omezila 

reprodukce. Dne 15. listopadu 1943 vydal 

vůdce SS Heinrich Himmler rozkaz, aby 

byli cikáni asimilováni k Židům. 

Předsudky vůči Romům jsou v naší 

společnosti stále zakořeněné. Od 

středověku, kdy se cikáni věnovali 

řemeslům, a od Ceausscova Rumunska až 

po současnost pokračuje jejich 

pronásledování i ve státech moderní 

západní Evropy. Romové jsou často 

spojováni s okruhy, které obchodují s 

lidmi, a to jen proto, že jsou Romové. Podle 

výzkumů je u Romů větší 

pravděpodobnost, že se stanou obětí 

obchodování s lidmi. 

 

Jinými slovy  
 
Rodina je základem jejich společnosti. Děti se vdávají brzy, kolem 17 let, 
možná o něco méně, a dívky o něco mladší než chlapci. 
Romové věří v Boha, ale přijímají náboženství země, kde žijí. Zároveň však 
do něj začleňují prvky svých indiánských předků. 
Na závěr bychom rádi zmínili 2 pro ně důležitá data. Prvním je 23. dubna 
Enterlezi, největší svátek cikánů na Balkáně. V podstatě oslavují návrat 
jarního období, které jim umožnilo stěhovat se z místa na místo. S 
christianizací cikánů byl enterlezi ztotožněn se svátkem svatého Jiří. 
Druhým a nejvýznamnějším datem je 8. duben, Světový den Romů, den, kdy 
si Cikáni připomínají svou první konferenci, která se konala 8. dubna 1971 v 
Londýně. 

Module 1 “Být Romem” 
 

Autor: Eleana FOTIADOU (LIGHT HOUSE OF THE WORLD) 



 

 

 

 

Jinými slovy  
 
Lidská práva jsou morální zásady nebo normy, které popisují určité standardy 
lidského chování a jsou pravidelně chráněny v obecním a mezinárodním právu. 
Běžně jsou chápána jako nezadatelná, základní práva, "na která má člověk 
přirozený nárok jen proto, že je lidskou bytostí, a která jsou "vlastní všem lidským 
bytostem" bez ohledu na jejich věk, etnický původ, místo, jazyk, náboženství, 
etnickou příslušnost nebo jiné postavení. Jsou použitelné všude a v každé době ve 
smyslu univerzálnosti a jsou rovnostářské ve smyslu toho, že jsou pro všechny 
stejné. Jsou považována za práva vyžadující empatii a právní stát a ukládající 
osobám povinnost respektovat lidská práva druhých a obecně se má za to, že by 
neměla být odnímána jinak než v důsledku řádného procesu založeného na 
konkrétních okolnostech. 
Romové po staletí přispívali ke kulturnímu bohatství, rozmanitosti, hospodářství a 
společné historii Evropy. EU má povinnost chránit svou romskou menšinu před 
diskriminací, antipatií a sociálním vyloučením. Dosažení rovnosti, začlenění a účasti 
Romů vyžaduje, aby se všechny orgány EU, vlády členských států a agentury EU, 
orgány pro rovnost a další instituce zabývající se lidskými právy spojily a jednaly v 
partnerství s občanskou společností a mezinárodními organizacemi a aby se plně 
zapojili sami Romové. Komise vyzývá Evropský parlament, aby tento strategický 
rámec podpořil, a vyzývá Radu, aby usilovala o rychlé přijetí navrhovaného 
doporučení o rovnosti, začlenění a účasti Romů a zajistila, aby členské státy a 
Komise pracovaly ruku v ruce. Společnými silami můžeme do roku 2030 dosáhnout 
skutečného pokroku a vytvořit Evropu, v níž budou mít romští jednotlivci a 
komunity v celé své rozmanitosti rovné příležitosti ve všech oblastech života, 
budou mít prospěch ze socioekonomického začlenění a budou se rovnoměrně 
podílet na životě společnosti. 
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Očekávání diskriminace vytváří vlastní 

chronický stres. Lidé se dokonce mohou 

vyhýbat situacím, ve kterých očekávají, že 

by s nimi mohlo být špatně zacházeno, a 

mohou tak přijít o vzdělávací a pracovní 

příležitosti. 

Přesto odborníci tvrdí, že menší, méně 

zjevné příklady každodenní diskriminace - 

horší obsluha v obchodech nebo 

restauracích, méně zdvořilé a uctivé 

zacházení nebo to, že se s lidmi jedná jako 

s méně inteligentními nebo méně 

důvěryhodnými - mohou být častější než 

velká diskriminace. Taková každodenní 

diskriminace má často podobu 

"mikroagresí", jako jsou ústrky, urážky a 

zavádějící poznámky, které naznačují, že 

daná osoba nepatří mezi ostatní, nebo 

znehodnocují její zkušenosti. 

 

Ačkoli jsou mikroagrese často nenápadné, 

mohou být pro zdraví a pohodu stejně 

škodlivé jako zjevnější případy závažné 

předpojatosti. Lidé, kteří jsou terčem 

každodenní diskriminace, mají často pocit, 

že jsou ve stavu neustálé ostražitosti a 

dávají si pozor, aby se nestali terčem 

diskriminace. Tato zvýšená ostražitost je 

receptem na chronický stres. 

 

Zákon zakazuje šest forem diskriminace:  

 

- přímou diskriminaci,  

- nepřímou diskriminaci 

- nedostatečnou přístupnost 

- obtěžování 

- sexuální obtěžování 

- navádění k diskriminaci 

Modul 2 “Legislativa” 
 

Autor: Jakub ŠTĚDROŇ (HNM) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bez politik a institucí si romské umění a 

kulturu přivlastňuje většinová 

společnost, aniž by řádně uznala jejich 
romské tvůrce. Neexistují žádné politiky 

na státní ani evropské úrovni, které by 

tomuto procesu kulturního 

přivlastňování čelily. Zároveň jsou 

romské kultury teoreticky zařazovány 

do zastaralého konceptu "nízké kultury". 

Kromě toho se mnohé veřejné sbírky, 

archivní muzea a národní kulturní 

narativy, neobjevují ve stálých 

expozicích.  

V důsledku toho zůstávají romské 

kulturní produkty a artefakty skryté, 

neznámé a nedostupné pro další 

generace Romů i pro celou společnost.  
Závěrem lze říci, že vzhledem k těmto 

nevýhodám zůstává romské umění a 

kultura značně nedostatečně 
zastoupena, a to jak na úrovni EU, tak na 

národní úrovni. To má závažné 

důsledky. Převládající diskurz a 

představy spojené s Romy jsou negativní 

a stereotypní. Chybí vyváženější 

narativní reprezentace a pozitivní 

příklady ve veřejném prostoru, které 

mají potenciál zpochybnit 

anticiganismus. Zároveň v oblasti umění 

bývá romská příslušnost výhodou a 

romská kultura je hodnocena 

pozitivněji.  

Pro tyto aspekty je důležité zdůraznit, že 

EK by mohla využít univerzální jazyk 

umění a kultury ke vzdělávání 

společnosti o romské příslušnosti, 

přínosu a úspěších v kontextu národní a 

evropské kultury.. 

Modul 3 “Romové jako součást kulturního 

dědictví EU” 
 

Jinými slovy  
 
Přínos Romů v politické sféře zkoumá způsoby, jakými akce romských 
aktivistů a intelektuálů sloužily k otevření prostoru evropského občanství, 
což si vyžádalo přehodnocení, rozšíření a obohacení tradičních 
občanských kategorií. 
Romové se v průběhu staletí vyvíjeli a vyvíjeli jako lidé. Romská kultura a 
umění jsou rozmanité a mají svou vlastní historii. Romové přispěli k 
rozvoji Evropy jak v oblasti kultury, tak především v umění. Vždyť jejich 
hudba a tanec významně ovlivnily hudbu a tanec různých evropských zemí 
a zároveň účast Romů v divadle i vznik muzeí propagujících jejich historii, 
kulturu a jazyk přispívají k propagaci a uznání této entity.  
Příspěvek Romů k evropskému rozvoji a dědictví je důležitou součástí 
evropského dědictví, neboť etnická menšina, jakou se vyznačuje většina 
obyvatelstva, dokáže ovlivnit evropské umění, obohatit je a zanechat v 
něm svou stopu. Romové mohou tímto svým přínosem také připravit cestu 
dalším menšinám v Evropě, aby zanechaly svou stopu, sdílely svou vlastní 
historii a integrovaly se do evropské společnosti.  
Vznik různých organizací, které Romy podporují a propagují, a různé 
programy, které Evropská unie vytvořila, aby na ně upozornila, ukazují, že 
odkaz tohoto národa bude součástí evropského dědictví. 

Autor: Elena KOPANAROVA (OECON BG) 

Teoretická část  Prezentace 

PrezentacePres

entation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Narativní umění je staré jako lidstvo samo.  

 

Některé z nejstarších příkladů umění 

vyprávějí příběhy o hrdinech, bozích, vládcích 

a legendách minulých dob. Vyprávění příběhů 

je ústředním prvkem dějin umění téměř ve 

všech kulturách a časových obdobích lidských 

dějin. Příběhy jsou mocným nástrojem 

předávání znalostí a kultury. Mají hluboký 

vliv na naši psychiku a náš postoj ke sdělením 

a učení. Předávání informací prostřednictvím 

tradičního vyučování a přednášek je často 

méně účinné při změně přesvědčení nebo 

porozumění než používání vyprávění.  

Interakce mezi lidmi a obrazy je složitá a 

vzájemná, často nevědomá. Předmětům 

přisuzujeme různé vlastnosti na základě 

příběhů, které jsou s nimi spojeny. Proto 

narativní umění vždy vynáší jakýsi morální 

soud. Stejně jako v minulosti slouží narativní 

umění stále ve službách společensko-

politického ovlivňování. To přirozeně vyplývá 

z rozšíření jedné z jeho základních 

charakteristik, a sice že každý příběh má 

morální ponaučení, názor, který má vyjádřit. 

V minulosti byl tento názor názorem vládců a 

byl prostředkem, jehož prostřednictvím 

mohli přímo prosazovat svou autoritu a 

vnucovat svůj charakter a své vlastnosti jako 

ideál. Často se spojovali s vyšší nebo starší 

autoritou a vykreslovali se jako přirozené 

pokračování statu quo. Ani dnes se příčina 

vyprávění příběhů zásadně nezměnila. Tyto 

taktiky jsou mnohem rafinovanější a s 

demokratizací umění (které je dnes skutečně 

pro každého) si je osvojily skupiny usilující o 

změnu současného společenského statusu 

quo. 

Module 4 “Vyprávění v umění” 
 

Jinými slovy  
 
Ačkoli se o přesné definici vyprávění vedou spory, lze říci, že se 
jedná o vyjádření příběhu, který je sám o sobě sledem událostí, v 
určité formě nebo formách. Sled událostí vyžaduje, aby existovaly 
alespoň dvě, a častěji alespoň tři (Aristotelův začátek, střed a 
konec, které nám tak dobře posloužily). Sled událostí se téměř 
vždy odehrává v čase. Je třeba oddělit vizuální a jazykové 
vyprávění, protože zjevně nejde o totéž. Vyprávění příběhu 
prostřednictvím jakéhokoli jiného média, bez použití slov, 
předpokládá, že je již něco známo a že zobrazené obrazy mají 
společného jmenovatele vyprávění, jinak je k dekódování 
významu obrazu nutná jeho hlubší analýza a častěji se 
vyprávěním stává příběh umělce nebo samotné dílo. V 
narativním umění nejde o styl, ale spíše o obsah obrazu. 
Je důležité definovat "narativ" a dva významy tohoto slova. 
Jednak jako styl spojený s určitým tematickým zájmem 
(historickým, alegorickým) a také jej chápat jako druhou, v 
umění opačnou tendenci k nenarativním, abstraktnějším a 
konceptuálnějším formám. První je specifická pro určitou dobu a 
místo, ale druhá, narativní tendence je přítomna v celých 
dějinách umění. 

Autor: Martina BELIĆ (OMG) 

Teoretická část Prezentace  

Presentation  

Presentation  
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Tento modul pomůže čtenářům pochopit 

základy tohoto alternativního kulturního 

přístupu, který je chápán jako "sociálně-

vzdělávací intervence prostřednictvím 

uměleckých a kulturních projektů s lidmi a 

skupinami v situacích sociálního vyloučení, 

se zranitelnými komunitami a pro kulturu 

míru" (Moreno, A., 2016, s. 16). V tomto 

smyslu je přístup kulturní mediace 

alternativním nástrojem sociálního 

začleňování.  

Tento modul se nejprve zaměří na analýzu 

toho, co je inkluze. A co je důležitější, zaměří 

se na to, co je ve hře, když se sociální 

začleňování provádí pomocí kulturní 

mediace. V uměleckých a kulturních 

přístupech v sociální činnosti existují 

zvláštnosti, když se zabýváme inkluzí. 

Například je důležité pochopit, že by měl 

existovat "tvůrčí proces", který má čtyři 

sféry: 1) osoba (umělec chápaný jako 

příjemce), prostředí (doména), produkt 

(umělecké dílo) a divák umění (publikum). 

Poté, co se tento modul zaměří na otázku Co 

je inkluze kulturními prostředky, poskytne 

vhled do obtíží a výzev inkluzivní výuky 

dospělých. Inkluzivní přístup k výuce 

dospělých je metodika, při níž se všichni 

účastníci-příjemci mohou učit a účastnit se 

společně na rovnoprávném základě. Co však 

přesně znamená inkluzivní výuka, proč je 

důležitá a jak jí dosáhnout? 

Poté tento modul přejde k pojednání o 

praktickém aspektu inkluzivní výuky pro 

dospělé tím, že se zaměří na klíčové 

strategie pro inkluzivní výtvarnou učebnu. A 

konečně v poslední části je uveden 

třístupňový přístup k určení, zda jsou dílny 

přístupné, a některé situace a prvky, které je 

třeba začlenit do návrhu, aby se usnadnil 

přístup ke znalostem. 

Module 5 “Inckluzivné vzdělávání a přijatelná 

výuka” 
 

Jinými slovy  
 
Od počátku roku 2000 je kultura považována za nástroj, který může 
podpořit transformaci situace jednotlivce. Proto, jak naznačili Creux, 
G. & De Barros, C. (2011), je důležité zjistit, zda umělecké přístupy 
představují nový proces podpory ohrožených skupin a jaký je jejich 
pozitivní vliv na ně. V důsledku toho nemůže být hlavním cílem nic 
jiného než analyzovat, jaké sociální podmínky vytváří umělecký 
rozvoj a jaké jsou principy (hodnoty, normy atd.) této kolektivní 
tvorby: "kolektivní víra" během celého procesu (Creux, G. & De 
Barros, C, 2011), která vytváří sociální začlenění. 
Také kulturně inkluzivní přístup je proces, který charakterizují 
(Rouxel, S., 2011); Moreno, A., 2016; Racine, D., 2018 a Médiation 
Culturelle, 2020): 1) osobní a přímý kontakt mezi příjemci, umělci, 
sociálními pracovníky a účastníky; 2) forma kulturního vyjádření: 
workshopy, skupinová tvorba, komentované prohlídky, animace a 
skupinová diskuse; 3) základ rozmanitosti publika, znalostí a 
dovedností, které pomohou podpořit různé sociální skupiny na 
základě jejich specifik -např. sociodemografické charakteristiky a 
omezení, životní styl, tradice, postižení atd.; a 4) inovativní forma 
kulturní participace - např. rozvoj partnerství - s cílem obnovit 
formy kulturní výměny a přenosu. 

Autor: Noorjahan PATEL (Studio AFL) 

Teoretická část  Prezentace 
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V tomto modulu se probírají někteří 

známí i méně známí umělci romské 

kultury, aby bylo zřejmé, že jejich vliv 

nelze ignorovat. 

 

"Zajděte do většiny muzeí, knihoven a 
škol a o jejich historii a kultuře se nic 
nedochovalo ani neučí. Výsledkem je 
rozšířená nevědomost o tom, kdo 
jsou, která někdy přechází v nenávist, 
strach a nepochopení. Ve školách se 
děti učí více o Římanech, Vikinzích 
nebo dokonce vílách než o cikánské, 
romské a kočovné kultuře a o tom, 
čím přispěli tomuto světu. Výsledkem 
je, že jsou nepochopeni, bojí se jich a 
nenávidí je..." 
 

Tento citát představuje, jakou roli 

může ve společnosti hrát umění a co 

může znamenat jeho absence. Umění 

může vyprávět příběh kultury nebo 

zprostředkovat poznání, co daná 

kultura nebo skupina představuje. Je 

důležité zahrnout romské umění do 

dějin umění a účinně ho připsat 

Romům jako takovým. 

Tím, že se v evropské společnosti 

bude věnovat větší pozornost 

romskému umění, bude mít široká 

veřejnost větší možnost seznámit se s 

romskou kulturou. Podpora rasové 

harmonie je ve veřejném zájmu, 

neboť podporuje poznání a vzájemné 
porozumění mezi různými rasovými 

skupinami. 

Module 6 “Romské pozitivní vyprávění 

Narrative” 
 Jinými slovy  

 
Negativní stereotypy o romské kultuře jsou stále rozšířené. V současné 
době o nich panuje možná více přetrvávajících předsudků a stereotypů 
než o kterékoli jiné populaci v Evropě. Romové jsou obvykle 
vykreslováni negativně. Toto negativní zobrazování se historicky 
rozrostlo a v současné době se udržuje především díky neznalosti.   
Nejsou to Romové, kdo určuje, jaký obraz o nich bude na veřejnosti 
kolovat. Namísto toho nadále převládají odvěká klišé rozšířená ve 
většinových společnostech a věčné opisy vnucované ostatními, které 
se vyznačují směsicí fascinace a opovržení. Neexistují prakticky žádné 
pozitivní protiobrazy nebo osvícené zdroje informací o romských 
kulturách a jejich skutečné sociální realitě. Vyloučení a opovržení se 
nakonec projevuje i v tom, že evropské kulturní instituce stále do 
značné míry ignorují mnoho různých romských kultur. 
Způsobem, jak lidem přiblížit romskou kulturu, je umění. Romové jsou 
velmi bohatou a rozmanitou kulturou s rozsáhlou uměleckou tradicí. 
Na tu se v západních dějinách umění často zapomíná, přestože romská 
kultura měla na ně v různých směrech velký vliv.  
V oblasti umění existují velké příspěvky slavných jmen, které upadly v 
zapomnění, ale na druhé straně existují i známí umělci, kteří jsou 
známí široké veřejnosti, ale o jejichž romském původu se neví. 

Autor: Chloë MENTENS (UCLL) 

Teoretická část Prezentace 



 

 

 

 

 

 

Praktické činnosti  
PARTICIPATIVNÍ PŘÍSTUP 

Participace je široký vzdělávací koncept, který zahrnuje řadu složek. Všechny zdůrazňují 

právo všech zúčastněných stran podílet se na školních záležitostech, a zejména na 

rozhodovacích procesech, které utvářejí pro le školy a určují nadřazené vzdělávací a 

sociální cíle. Zaměřují se také na význam sdílené odpovědnosti a společného zapojení. 

Smysluplná účast může pomoci získat pocit vlastnictví a společné identity. 

Současná pedagogika prosazuje demokratické pojetí vzdělávání, které se vyznačuje tím, že 

žákům nabízí různé možnosti poznávání a sociálního učení. Vzdělávání se neomezuje na 

procesy poskytování informací a znalostí, ale umožňuje romským žákům zapojit se do 

sociálních zkušeností, přičemž odpovědnost a sociální angažovanost sdílejí všechny 

zúčastněné strany. 

Učí se prostřednictvím různých vzdělávacích kanálů: učí se o demokracii a rozmanitosti, učí 

se pro demokracii a rozmanitost a učí se prostřednictvím demokracie a rozmanitosti. 

OCEŇOVÁNÍ ROZMANITOSTI 

Vzdělávání nejen odráží společnost, ale také ovlivňuje její rozvoj. Vzdělávání sice nemůže 

nést výhradní odpovědnost za podporu kompetencí pro rozmanitost a za potírání rasismu, 

může však významně přispět k usnadnění změn směřujících k sociálnímu začlenění. 

Společenský kontext (sociální realita) a výzvy se v jednotlivých zemích liší. Ve 

společnostech, které usilují o integraci různých komunit, jako jsou Romové, vystupují do 

popředí otázky rovnosti a nediskriminace. Všichni učitelé, kteří se zabývají vzděláváním v 

oblasti sociálního začleňování, proto musí zvážit společenskou realitu a určit realistické 
strategie pro změnu. 

MEZIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NAPŘÍČ UČEBNÍMI OSNOVAMI 

Interkulturní vzdělávání je zaměřeno na zvyšování povědomí o rozmanitosti a podporu 

respektu k odlišnostem. Využívá kulturní rozmanitost ve třídě jako výchozí bod pro 

demonstraci podobností a rozdílů. 

Za prvé, žáci by mohli být vedeni k tomu, aby oslavovali svůj vlastní domácí jazyk a kulturu 

a byli otevřeni zkušenostem jiných lidí. Jazykovou a kulturní rozmanitost by bylo možné 
vyjádřit pomocí nálepek a znaků v příslušných jazycích. 

  Teoretická část 

ástheoretical Part 

 Prezentace  



 

 

 

 

Zadruhé lze ke zvýšení povědomí o kulturní rozmanitosti využít mezipředmětové aktivity 

ve třídě. Umění, dějepis a výuka jazyků k tomu nabízejí mnoho příležitostí. V rámci 

občanské výchovy mohou žáci rozvíjet své občanské kompetence a dovednosti mluvit a 

poslouchat prostřednictvím hraní rolí a debat o relevantních tématech, prezentování 

informací, vyjednávání. Mohou dostat ke čtení texty, jako jsou novinové články, 

autobiografie, deníky, dopisy a letáky. 

Za třetí, některé aktivity se mohou zabývat zkušenostmi a životními příběhy dětí. Tyto 

interkulturní projekty mohou zahrnovat práci na příbězích a svědectvích; psaní příběhů a 

vyprávění o migraci; rozhovory a prezentace o příslušné problematice.. 

 

V neposlední řadě lze do základních osnov přidat malé interkulturní projekty, které se mohou 

zabývat růstem multietnických společností v jednotlivých zemích, projekty místní historie a orální 

historie Romů. 

PROJEKTOVÉ VYUČOVANÍ  

Rámcový vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj kompetencí a vychází ze zásad, jako je podpora 

inkluze, integrované a koherentní vyučování a učení a přístup zaměřený na učení. Projektová práce 

neboli učení prostřednictvím projektů je zmíněna jako jedna z doporučených metod výuky a je 

zdůrazněno, že je to jediná metoda, která zároveň přispívá k získávání znalostí, dovedností a 

postojů. Hodí se také k mezipředmětovému přístupu a k řešení průřezových témat uvedených v 

Rámcovém vzdělávacím programu, které posílí vzájemné vazby mezi různými vzdělávacími 

oblastmi a podnítí smysluplný a mnohostranný vzdělávací proces. 

Úloha učitele v procesu projektového vyučování je velmi odlišná od jeho role v klasických 

vyučovacích metodách. Učitel zde není tím, kdo má předat žákům blok znalostí, ale facilitátorem 

procesu učení. Žáci se řídí pokyny učitele, jakými kroky mají projít, ale z hlediska obsahu by 

rozhodování mělo zůstat z velké části na žácích. Hlavním nástrojem učitele je otázka, nikoliv 

odpověď. Učitel by měl podněcovat žáky ke spolupráci, vzájemné podpoře, poskytování zpětné 

vazby a reflexi toho, co zjistí, i vzájemných interakcí. Projektové vyučování je ve školách v 

některých zemích zapojených do projektu poměrně novým konceptem. V poslední době je však 

patrná tendence učitelů k jeho zavádění. 

PEER MENTORING 

Program vrstevnického mentoringu je rámec vytvořený a podporovaný institucí, v němž dobrovolní 

žáci pomáhají mladším kolegům nebo kolegyním, kteří se potýkají s různými překážkami, jež jim 

brání v úspěchu (např. nedostatek podpory rodiny a podmínek a zdrojů pro učení, jazykové 

problémy, příchod z jiné školy s odlišnými požadavky atd.)  

Vzdělávání mediátorů 

Cílem mediátorů vzdělávání je zvýšit přístup žáků z romských komunit ke vzdělávání. Působí 

především ve vzdělávacích centrech a jsou v neustálém kontaktu s rodinami žáků. Mediátoři jsou 

obvykle velmi dobře informováni o situaci jednotlivých rodin v okolí, kde působí, i o navrátivších se 



 

 

 

 

rodinách.Finally, small intercultural projects can be added to the basic curriculum projects can deal 

with the growth of multi-ethnic societies in each country, local history projects and oral history on 

Romani. 

The Curriculum Framework focuses on the development of competences and is based on principles 

such as the promotion of inclusion, integrated and coherent teaching and learning, and a learning- 

Conclusions  
Budování tvůrčích schopností a kulturního povědomí pro 21. století je obtížný a zároveň zásadní 

úkol, kterému se však nelze vyhnout.  Všechny síly společnosti se musí zapojit do snahy zajistit, aby 

nové generace tohoto století získaly znalosti a dovednosti a, což je možná ještě důležitější, hodnoty 

a postoje, etické zásady a morální směry, které jim umožní stát se odpovědnými občany světa a 

garanty udržitelné budoucnosti.  Všeobecné a kvalitní vzdělání je nezbytné. Toto vzdělání však 

může být kvalitní pouze tehdy, pokud prostřednictvím uměleckého vzdělávání podporuje vhled a 

perspektivy, tvořivost a iniciativu, kritickou reflexi a profesní schopnosti, které jsou pro život v 

novém století tak nezbytné. 

Metodika PAL ART podporuje rozvoj talentů. 

Talent není dar. Umění je mocným, generativním prostředkem pro rozšíření procesu učení. 

Podporují motivaci k učení, vedou a posilují personalizaci výsledků učení. 

 

Existuje překvapivě málo publikovaných výzkumů o problematice globálního rozvoje 

talentů a literatury, která by definovala rozsah a stanovila hranice tohoto konceptu (Cohn et 

al., 2005; Younger a Cleemann, 2010; Garavan et al., 2009; Cook, 2010). 

 

Uznává se však, že rozvoj talentů prostřednictvím umění představuje důležitou složku 

globálního talentu. Zde se nabízí, že pro pochopení rozsahu rozvoje talentu prostřednictvím 

umění by měly být položeny následující otázky: Co je to talent pro účely PAL ART? Zaměřuje 

se rozvoj talentu na technické nebo obecné kompetence, případně na obojí? Na jaké 

vzdělávací potřeby se rozvoj talentů primárně zaměřuje, jsou to organizační nebo 

individuální potřeby nebo jejich kombinace? Probíhá rozvoj talentů zrychleným nebo 

běžným způsobem? Jaké jsou ztělesněné vzorce a procesy, které přispívají k architektuře 

rozvoje talentu ve vlastním vývoji každého člověka? 

 

Odpovědi na tyto otázky by měly pomoci vnést do rozsahu koncepce určitou ucelenost. 

Definice rozvoje talentu je následující:  

 

Rozvoj talentu se zaměřuje na plánování, výběr a realizaci strategií rozvoje celého souboru 

kompetencí, aby žák mohl identifikovat, personalizovat a rozšířit své strategické životní cíle. 

 

Naše znalostní základna týkající se rozvoje talentů je v současné době nedostatečná. 

Existující poznatky však naznačují, že organizace navrhují jedinečné procesy rozvoje 
talentů.  Je také zřejmé, že mnoho definic nebo popisů rozvoje talentů se zaměřuje na 

exkluzivní modely a klade důraz na rozvoj talentů vedoucích pracovníků. 



 

 

 

 

 

Četba literatury o talentu naznačuje, že na individuální úrovni je talent něco příkladného, co 

mají určití lidé. Podobné pojetí navrhují Ready et al. (2010). Autoři formulují 

charakteristiky osob s vysokým potenciálem takto: trvale dosahují dobrých výsledků, rychle 

si osvojují nové typy odborných znalostí a rozpoznávají systémové vize a systematickou 

konfrontaci s inovacemi. Dosahují také vynikajících výsledků, neúnavně se zaměřují na 

učení, mají podnikavého ducha a schopnost pečlivě vyhodnocovat rizika. Lze však na talent 

pohlížet tak, že se vztahuje pouze na omezenou skupinu členů společnosti, kteří mají 

jedinečné manažerské a vůdčí schopnosti? Paradigma ztělesněného poznání a teorie 

strukturální kognitivní modifikace schopností toto tvrzení důrazně odmítají. Iles et al. 

(2010) upozornili na nedostatek shody ohledně talentů, které mohou spadat do procesu 

rozvoje talentů. Podle jejich problematizace jsou možné čtyři možné scénáře zkušeností s 

učením PAL ART: 

 

inkluzivní přístup, který se zaměřuje na rozvoj každého žáka jako potenciálního myslitele. 

- inkluzivní přístup, který klade důraz na rozvoj schopností v globální společnosti. 

-  exkluzivní přístup, který se zaměřuje na rozvoj konkrétních jednotlivců. 

-  exkluzivní přístup, který se zaměřuje na klíčové pozice, role a rozvíjí talenty pro plnění 

těchto rolí 

 

K rozvoji důležitých proměn osobního života a organizačních postupů je třeba vytvořit nové formy 

činností, které dosud neexistují. Ty se doslova učí v průběhu jejich vytváření. Neexistuje žádný 
kompetentní učitel nebo školitel. Standardní teorie učení mají jen málo co nabídnout, pokud 

chceme těmto procesům porozumět. Teorie učení Gregoryho Batesona (1972) je jedním z mála 

přístupů užitečných pro řešení tohoto problému. Bateson rozlišuje tři úrovně učení. Učení se týká 

podmiňování, osvojování si odpovědí považovaných za správné v daném kontextu - například učení 

se správným odpovědím ve třídě. Bateson zdůrazňuje, že s učením I probíhá také učení II: lidé si 

osvojují hluboce zakořeněná pravidla a vzorce chování charakteristické pro samotný kontext. Ve 

třídách se tak studenti učí "skryté osnovy" toho, co znamená být studentem: jak se zalíbit učitelům, 

jak skládat zkoušky, jak patřit do skupiny atd. Někdy kontext bombarduje účastníky protichůdnými 

požadavky: Učení II vytváří dvojí vazbu. Takové tlaky mohou vést k 

Učení, kdy osoba nebo skupina začne radikálně zpochybňovat smysl a význam kontextu a vytvářet 

širší alternativní kontext. Učení je v podstatě kolektivní snaha. Batesonova konceptualizace Učení 

III byla provokativním návrhem, nikoli propracovanou teorií. Teorie expanzivního učení rozvíjí 

Batesonovu myšlenku do systematického rámce. Učení je chápáno jako soubor učebních činností, 

který má své typické činnosti a nástroje. Předmětem expanzivní učební činnosti je celý systém 

činností, do nichž jsou žáci zapojeni. Expanzivní učební činnost prostřednictvím umění vytváří nové 

kulturní vzorce činnosti. Expanzivní učení prostřednictvím umění při práci vytváří nové formy 

pracovní činnosti. 
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