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NÁZEV: 

Vzdělávání Romů ve Španělsku 

ABSTRAKT: 

Cílem mé diplomové práce je představit romské etnikum žijící ve Španělsku 

z hlediska jejich života a vzdělávání, popsat některé projekty zaměřené na zlepšení 

zaměstnávání ve Španělsku a v České republice. V teoretické části se budu věnovat 

stručnému výkladu historie Romů žijících ve Španělsku a charakteristice jejich kultury a 

jazyka a popíšu systém vzdělávání platný v zemi. 

V praktické části práce se budu věnovat charakteristice konkrétní školy v Huelvě 

v autonomní oblasti Andalusia a projektům zlepšení vzdělávání a zaměstnávání pro 

Romy ve Španělsku a v České republice. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Edukace. Romské etnikum. Projekty rozvoje. 



TITLE: 

Education of Romanies in Spain 

ABSTRACT: 

The aim of my thesis is to introduce the Roma ethnic group living in Spain from the 

point of view of their life and education. Describe some projects focusing on 

improvement of their employment in Spain and in the Czech Republic. The theoretical 

part would be devoted to brief interpretation of the history of Roma people living in 

Spain and the characteristics of their culture and language and will describe the current 

system of education in the territory. 

The practical part of the thesis will be devoted to the characteristics of particular 

school located in Huelva, part of the autonomous region of Andalusia, and the projects 

for improvement in education and employment of Roma in Spain and in the Czech 

Republic. 
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ÚVOD 

Téma diplomové práce jsem si vybrala před odjezdem na studijní pobyt do města 

Huelva ve Španělsku. Věděla jsem, že součástí studijního plánu pro učitelské obory 

hostitelské univerzity je i možnost absolvování praxe ve školách. Tuto příležitost jsem 

využila ke získání nových informací pro svůj obor studia a zároveň to byla pro mě 

výzva komunikovat ve španělském jazyce v prostředí tamní školy. 

Autonomní oblast Andalusia, kam jsem jela na studijní pobyt, je známa jako oblast 

s nejvyšší koncentrací romského etnika ve Španělsku. S Romy jsem v kontaktu po celý 

život, protože pocházím z východního Slovenska, kde tvoří nejpočetnější etnickou 

menšinu. Zaujala mě jejich kultura, tradice a způsob života, který je pro nás tak odlišný. 

Vznikaly a pořád vznikají mnohé otázky a problémy v soužití Romů a majoritní 

společnosti jak v Čechách, tak i na Slovensku nebo ostatních evropských zemích, kde 

žijí jako menšina. Proto jsem svůj studijní pobyt považovala za vhodnou příležitost ke 

zkoumání situace Romů. A vzhledem k mému studijnímu oboru jsem zvolila vzdělávání 

jako konkrétní oblast pozorování a zkoumání. 

Cílem diplomové práce je informovat o životě a situaci Romů ve Španělsku 

v oblasti vzdělávání a zaměstnávání. 

Práce vznikla na základě teoretických informací a praktických zkušeností. 

V teoretické části se zabývám stručnou historií Romů ve Španělsku od jejich původu po 

příchod do Španělska a vývoj postojů majoritní společnosti k nim od jejich příchodu 

dodnes. Další kapitola pojednává o kulturních hodnotách španělských Romů. Pro bližší 

zkoumání oblasti vzdělávání a zaměstnávání je potřebné znát systém vzdělávání platný 

v této zemi. Tomu je věnována další kapitola. 

Teoretické informace o vzdělávání romských žáků jsem doplnila svými zkušenostmi 

z praxe v mateřské a základní škole v Huelvě, ve Španělsku. Během jednoho měsíce 

jsem se snažila co nejvíce zjišťovat a pozorovat prostředí a fungování školy. Vedení 

školy i učitelé byli velice ochotní a trpělivě mi odpovídali na všechny moje otázky. 

Pracovníci z Mezinárodní romské unie, která měla pobočku a spolupráci v téhle 

škole, mi poskytli dokumenty a materiál v podobě multimediální a v podobě učebních 



textů a pracovních sešitů k výuce multikulturní výchovy na této škole. Kromě toho mě 

obohacovali informacemi o životě Romů v Andalusii. 

Vedení školy se mi věnovalo při samotném průběhu praxe. Seznámili mě nejen 

s organizací školy a projektech v ní probíhajících, ale i se životem ve škole i mimo ni. 

Zdrojem informací pro teoretickou část práce byla zahraniční a česká literatura, 

internetové zdroje a prezentace školy. 

Informace z oblasti zaměstnávání Romů ve Španělsku jsem čerpala z osobní 

návštěvy neziskové organizace v Huelvě zabývající se problémy Romů, z jejich 

propagačních materiálů a internetových stránek. Situaci vzdělávání a zaměstnávání 

Romů v České republice jsem zjišťovala v občanském sdružení Slovo 21 v Praze. 

V závěrečné kapitole práce se věnuji dvěma projektům na podporu dalšího 

vzdělávání a zaměstnávání Romů, a to ve Španělsku a v České republice. 

Do příloh v závěru práce přidávám učební materiály na multikulturní výchovu spolu 

s propagačním materiálem občanského sdružení Slovo 21 a španělské neziskové 

organizace FSGG, fotografie zachycující prostředí základní školy, schéma španělského 

vzdělávacího systému, rozvrh hodin a krátký slovníček španělských slov v jazyce kaló 

spolu s jejich českými ekvivalenty. 
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1. STRUČNÁ HISTORIE ROMŮ 

1.1 Jejich původ a příchod do Evropy 

Tak jako každý národ na světě i Romové mají svůj původ a historii. O původu 

Romů se toho příliš neví. Všichni romističtí odborníci se v současnosti shodují na tom, 

že původní zemí Romů byla severozápadní Indie, konkrétně oblast Pandžáb (území na 

severu Pákistánu a Indie, které bylo r. 1947 rozděleno mezi oba státy).1 

Výzkum jazykovědců J. C. Ch. Rudigera a H. M. G. Grellmanna z konce 

osmnáctého století prokázal, že romština patří do tzv. indoevropské jazykové rodiny. 

Předkové Romů pravděpodobně patřili k nejnižším a opovrhovaným kastám, které 

majoritní společnost nazývala Domové. Ti byli v Indii jednou ze složek původního 

obyvatelstva. „Jejich členové se věnovali kovářství, kotlářství, obchodu, podvodům, 

krádežím dobytka, uklízení a odstraňovaní nečistot, hudební, taneční a kejklířské 

činnosti, potulce a žebrotě." (Nečas, 2002) 

Důvody, kvůli kterým Romové svoji pravlast opustili, nejsou s určitostí známy. 

Někteří odborníci zasazují první migraci, která proběhla v několika etapách, do 7.-14. 

století. (Munarriz, s. 33) Od břehů Indie Romové pokračovali přes Afghánistán, Persii, 

kolem Kaspického moře, přes Arménii do asijské části Turecka, kde se rozdělili do 

dvou skupin. Jedna z nich pokračovala přes Palestinu a Egypt, dále po pobřeží 

Středozemního moře a přes Gibraltar na Pyrenejský poloostrov. Druhá skupina mířila 

do střední Evropy a v roce 1418 dorazila do Německa, v roce 1427 se objevují v Paříži, 

v roce 1422 v Římě. V průběhu 15. a 16. století jsou skupiny Romů téměř ve všech 

zemích Evropy.2 

Až po opuštění Indie se u členů Domů mohl vyvolat pocit společného původu. 

Název Dom se stal skupinovým jménem pro celé etnikum. 

Munnarriz, Cepero I., et al. Historia y origen del pueblo gitano. Sevilla : Junta de Andlalucía, s. 4. 
Pracovní sešit na multikulturní výchovu pro žáky 1.ročníku ZŠ. 

Munarriz, Cepero I, et al. Comunidad Gitana. Sevilla : Junta de Andalucía, s. 34. Metodická příručka 
pro učitele multikulturní výchovy. 
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Hláska d se diferencovala v Arménii v L- (Lomové), v Sýrii v D- (Domové) a 

v Evropě v R- (Romové). (Nečas, 2002) 

První zmínka o Romech v Evropě je z roku 1068 z Konstantinopole, kde byli 

označeni jako Atsinganoi. Tento výraz se dostal do středověké latiny a pak dál do 

dalších evropských jazyků. 

Dalším označením, které se používalo a používá dodnes, je výraz „Egypťané" 

(zejména v angličtině Egypsies, Gypsies) a vychází z vybájených příběhů křesťanské 

společnosti v Evropě. Taktéž ve španělštině je dnešní označení Romů „Gitanos" 

z původního Egiptos, Egitanos.3 

1.2 Romové ve Španělsku 

První Romové přešli do Španělska přes Pyreneje až do Zaragozy roku 1425. Přišli 

ve skupině 50 až 100 lidí včele svůdcem, který se nazýval španělsky „conde" nebo 

„dunque". Ze Zaragozy se přesouvali dál směrem na jih Španělska, do Andalusie. První 

písemná zmínka o příchodu do Andalusie je z 22. listopadu 1462 ve městě Jaén.4 

To, že se mnozí usazovali právě v autonomní oblasti Andalusia, mělo příčinu 

v otevřené a tolerantní povaze místních obyvatel. 

Další skupiny Romů pak přišly v roce 1488 po pobřeží z oblasti Středomoří. Ti byli 

nazývání „grecianos", což je v španělštině tvaroslovně zastaralá podoba španělského 

gr iego "(Řek). 

Kvalita vztahů mezi většinovou společností a španělskými Romy přešla od jejich 

příchodu do Španělska do dnešní doby mnohými jasně definovanými etapami: 

• Idylické období: Od jejich příchodu do roku 1499 je období poklidných 

vzájemných vztahů. Přijetí a podporu ze strany obyvatelstva jim zajišťovaly 

průvodní listiny, vydávané politickými a náboženskými představiteli země.5 

• Období pronásledovaní a útlaku: Začíná za vlády katolických králů 

vydáním nařízení v Granadě a Medině del Campo k asimilaci Romů, protože 

3 Nečas, C. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 
s. 13. 
s Historia y origen del pueblo gitano, s. 5. 

Historia y origen del pueblo gitano, s. 7. 
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se dbalo na utužování centralizovaného státu a na kulturní a náboženskou 

jednotnost. Nařízením se Romové měli přestat přesouvat z místa na místo, 

usadit se, sloužit jednomu pánu a být činní v nějakém řemesle. Navíc se měli 

zbavit užívání svého jazyka, způsobu oblékání, svých zvyků a přerušit vztahy 

mezi sebou. Kdo tyto podmínky nedodržel, měl do dvou měsíců být vyhnán. 

Podobná nařízení byla vydávána až do doby vlády Karla III. Panovníci se 

drželi dvou linií: usazení nebo vyhánění.6 

• Etapa tolerance: V roce 1783 Karel III. vydává Dekret o osvobození 

Cikánů.7 

Ten obsahuje body: 

1. Cikáni jsou španělskými občany. 

2. Nechť jsou nazývány Cikány, vždyť všichni občané jsou si rovni. 

3. Děti mají uloženou od 4 let povinnou školní docházku. 

4. Cikáni nejsou povinni vázat se najedno místo. 

5. Cikáni se mohou věnovat jakémukoliv zaměstnání. 

6. Cikáni mají právo na péči pro nemocné a na poskytnutí útulku 

potřebným. 

7. Cechy a spolky bránící vstupu Cikánům nebo jim bránící v pobytu se 

vystavují příslušným trestům. 

Podmínkami bylo neoblékat se jako Rom a neužívat jazyk caló na 

veřejnosti. Tyto podmínky Romové odmítli přijmout a nadále žili svým 

způsobem života, většinou na okraji společnosti. 

Karel III. se tímto dekretem postavil proti segregaci a xenofobii a otevřel 

prostor pro integraci Romů.8 

7 Historia y origen del pueblo gitano, s. 7. 
s Comunidad Gitana, s. 38. 

Comunidad Gitana, s. 39. 
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V 19.-20. století byla vydána další ústavní nařízení, která Cikánům zabezpečují 

občanskou rovnoprávnost, ale xonofobní postoje přetrvávají. S občanskou válkou a 

Frankovou diktaturou se vrátil nátlak a netolerance. 

S demokratickým režimem od roku 1977 se Romům přiznává rovnost před zákonem 

a právo na občanství bez podmínek. Španělská ústava z roku 1978 potvrzuje rovnost 

všech španělských občanů před zákonem. 

„Demokracie přispívá k rozvoji schopností jednotlivců, k většímu uvědomění a 

citlivosti vůči sociálním skupinám, které spolu s romskými občanskými iniciativami 

vytváří prostor pro politiku podporující romskou komunitu." (Comunidad Gitana, s. 40) 
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2. KULTURNÍ HODNOTY ŠPANĚLSKÝCH ROMŮ 

2.1 Charakteristika romského etnika 

Romská kultura je starobylou kulturou, která existuje mnoho desetiletí. Přesto 

nemáme dostatečné povědomí o jejích kořenech, tradicích, hodnotách a sociální 

struktuře. Na odstranění předsudků a konfliktů je potřeba být si vědom základních 

charakteristik romského etnika. 

Pojmem etnikum, etnická skupina pochází z antického ethnos, v níž znamenal 

„kmen, rasa, národ". V knize Multikulturní výchova autor definuje tento pojem jako 

skupinu lidí, kteří mají společný původ, obvykle společný jazyk a sdílejí společnou 

kulturu. (Průcha, 2001, s. 18) 

Zásadní pro vytyčení nějaké skupiny jako národa je existence vlastní kultury. 

Dokument Unesco definuje kulturu jako „komplex specifických duchovních, 

materiálních, intelektuálních a emocionálních rysů společnosti nebo sociální skupiny, 

který zahrnuje spolu s uměním a literaturou i společný způsob života, životní styl, 

hodnotový systém, tradici a víru."9 Sociologický slovník uvádí , že kultura je „souhrn 

životních forem, hodnotových představ a životních podmínek obyvatel na časově a 

prostorově omezeném úseku." (Jandourek, J., 2001, s. 136) 

Podle dokumentu Comunidad Gitana pro identifikaci Romů jako etnické menšiny 

jsou zásadní tři faktory: (Munarriz, s. 42) 

1. Vědomí společné povahy (původu, historie, rasy). 

2. Odlišnost od okolních skupin (zejména kulturní). 

3. Interakce s jinými skupinami na vícero úrovních. 

Kultura v sobě nese tyto základní prvky: 

• sociální strukturu, 

• hodnotový systém, 

9 http://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra_%28spolo%C4%8Densk%C3%A9_vedy%29 
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• vlastní jazyk. 

2.1.1 Sociální struktura 

Je založena na rodové příbuznosti a na klasifikaci podle pohlaví a věku. 

„Rozhodovací systém a systém solidarity směřuje odspoda nahoru jako systém 

soustředných kružnic." (Comunidad Gitana, s. 42) Rom je především a nejdříve povinen 

pomoci nejbližší rodině, poté rodině širší a nakonec každému Romovi. Pak může 

pomoci Pajovi (označení neromů u španělských Romů). Od postavení jednotlivce 

v příbuzenských vztazích se odvíjí i jeho postavení sociální. Tento systém je uzavřený a 

dává jednotlivci sociální uznání uvnitř společenství, zabezpečuje uspokojení jeho 

materiálních a citových potřeb. 

Příbuzenský sytém 

Je veden po linii otce-muže. Každý Rom do některé linie patří a celé romské 

společenství je z ní složeno. 

Mužskou linii nazývají Romové rod nebo kořen a tvoří ho osoby, které mají 

společné předky. Tradiční rod je tvořen 4 nebo 5 generacemi a rody jsou na sobě 

nezávislé. „Rodovému systému jsou podřízena všechna spojenectví, nepřátelství, 

konkurence a solidarita."(Comunidad Gitana, s. 43) 

Rozdílné části stejné rodové linie se usazují na různých místech. Každý člen rodu 

žije se svými pokrevními příbuznými. 

Moc ve skupině 

Moc se získává ve skupině starších. Síla rodu se měří mírou respektu, který 

vzbuzuje. „Silný člověk nemusí být vážený člověk. S vážností se lidé nerodí, je třeba si 

ji vydobýt uvnitř rodiny a chovat se, jak mu velí příslušnost k věkové skupině a 

pohlaví." (Comunidad Gitana, s. 43) 
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Vůdce skupiny musí splňovat dvě podmínky: 

1. Plní řádně své povinnosti, upřednostňuje mír před svárem, má znalosti 

o tradicích, je schopen ji správně interpretovat v různých případech. Součástí 

jeho vážnosti je čest. O čest může přijít ve střetu s jiným mužem.10 

2. Musí být bohatý, aby svými prostředky mohl plýtvat na skupinu. Pro syna je 

první a jedinou autoritou otec, nezávisle na jeho postavení ve skupině." 

Distribuce moci 

Rozdělení rolí ve společenství Romů záleží na věku a pohlaví. Nositelem moci 

v rodě je výhradně muž. A pokračovatelé rodu jsou také potomci mužského pohlaví. Za 

skupinu a ve vnějších záležitostech rozhoduje „Kris Romani", což je „Rada starších".12 

Muž 

Různé role s různým vlivem na skupinu jsou přisouzeny mužům na základě 

dosaženého věku:13 

• „Fara" (ze španělštiny „hůl", „železo"). Každý muž či chlapec, který je 

schopen boje. Síla rodiny se měří podle počtů „varů", které má. 

• ,fíatóu (ze španělštiny „nejistý"). Ženatý muž odpovědný za jádro rodiny. 

• „7Yo" (ze španělštiny „strýc"). Starší Rom, který pro svůj věk, moc, zkušenosti 

a chování má vážnost u ostatních. 

• patriarcha!'''. Vůdce širší rodiny. Jeho moc je absolutní. Má na starosti výklad 

tradičního práva a jeho dodržování. 

10 
Munarriz, Cepero I, et al. Comunidad Gitana. Sevilla : Junta de Andalucía, s. 43. Metodický materiál 

pro učitele na multikulturní výchovu. 
)2 Comunidad Gitana, s. 43. 

Comunidad Gitana, s. 44. 
Comunidad Gitana, s. 43. 
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Žena 

Romská žena má sice druhořadé místo v rodině, ale důležité postavení a moc ve 

společnosti. V první řadě je matkou a manželkou, je nositelkou kulturních hodnot a 

pečuje o rodinu a stará se o výchovu dětí. 

Nevdaná žena je podřízena svým rodičům a bratrům, vdaná žena svému muži. 

Dívky pomáhají svým matkám ve výchově mladších sourozenců a při vedení 

domácnosti. 

Při uzavření sňatku s mužem se stává žena součástí mužovy rodiny. Ctnost ženy se 

měří podle poslušnosti a plnění svých povinností, podle sexuálního chování a plodnosti. 

Zena v pokročilejším věku se může stát „77a" (ze španělštiny „teta"), neboli Vážená 

žena, za podmínek, že se chovala celý život podle romských zvyklostí, byla před svatbou 

pannou, vdala se podle tradičního romského svatebního obřadu, byla celý život věrná 

svému muži, porodila mnoho dětí, zejména chlapců, starala se o ně a o domácnost.14 

Postavení romské ženy se během historie měnilo. Na jedné straně to byla role, která 

se od ní tradičně očekávala. Na druhé straně status, který očekávala ona od společnosti. 

V posledních deseti letech se romské ženy posunuly kupředu ve všech oblastech. 

V oblasti vzdělávání stoupá počet vysokoškolsky vzdělaných žen a zaměstnaných žen. 

Pro zvýšení úspěšnosti ve vzdělávání dětí je důležité, aby ženy šly příkladem. 

Ve Španělsku existují asociace pro romské ženy, které pomáhají ženám integrovat 

se do společnosti. Organizují semináře, nabízejí pomoc při hledaní práce a orientaci 

v sociální a zdravotní oblasti. 

2.1.2 Systém hodnot 

Důležitým prvkem romské kulturní identity je jejich systém hodnot. Romové mají 

způsob života, který „přetavuje všechny vlivy z okolní kultury do něčeho jiného, svého, 

romského". (Comunidad Gitana, s 45) 

14 Comunidad Gitana, s. 45. 
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• Rodina. V systému hodnot stojí na prvním místě jako základní hodnota, skrze ni 

je vnímána většina dalších hodnot. Skládá se z 50-60 členů. Tvoří ji rodiče, děti, 

sourozenci, prarodiče, strýcové a tetičky, sestřenice a bratranci. 

• Etnická příslušnost. Je sounáležitost jednotlivce s etnickým společenstvím na ' 

základě komponentů jeho etnicity. (Průcha, 2001, s.18). Většina Romů se hlásí 

ke své etnické skupině, protože být Romem je pro ně hrdost. I když často 

o společném původu Romů nic nevědí. 

• Etnické vědomí, etnická identita. Je vědomí sounáležitosti s určitou etnickou 

skupinou na základě rodového původu. (Průcha, 2001, s.19) 

• Solidarita. Tuto hodnotu můžeme chápat jako povinnost Roma k Romovi. 

Projevuje se nejvíce vůči rodině, a to pohostinností, ekonomické pomoci a účasti 

při nemoci či smrti příbuzného. 

• Svoboda. Silná náklonnost k individuální i kolektivní svobodě. 

• Svět symbolů. Existuje řada symbolů, které spoluvytvářejí způsob, jak se Rom 

dívá na svět. Tento systém symbolů je orientálního původu, jenž se obměnil při 

romských migračních cestách přejímáním prvků z jiných kultur. Romové si 

vytvořili bohatý sytém, ve kterém se většina rituálních postupů pojí se 

společenskou praxí. Je to normativní systém založený hlavně na protikladech.15 

• Systém symbolů. Mnoho obřadů má své vysvětlení v rámci tohoto sytému: 

o Narození jako vstup do života. 

o Křest jako veřejné přiznání ke svému přesvědčení. Svatba jako posun ke 

zralosti. Pohřeb jako vyjádření úcty k mrtvému. 

o Flamenko jako výraz pohledu na život. Máme na mysli aspekt romské 

kultury, který se projevuje v hudbě, tanci, s kterým se Romové 

identifikují. 16 

Mezi nejdůležitější společenské obřady patří romská svatba a pohřeb. 

Comunidad Gitana, s. 45. 
Comunidad Gitana, s. 48. 
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Manželství 

„Manželství je spojení dvou na sobě nezávislých rodových linií." (Comunidad 

Gitana, s. 45) Děti počaté v manželství pokračují v rodové linii otce. Kolem manželů se 

tvoří spolupráce potřebná k fungování nejužší rodiny a navazují se vztahy mezi 

příbuznými obou manželů. 

Tradiční zásnuby trvají krátce. Výběr partnera je dnes již svobodný. Rodiče i tak 

dávají potomkům najevo, kdo by byl podle nich nejvhodnější ke sňatku. Dalšími kroky 

je žádost o ruku nevěsty, stanovení data svatby a oslava. Při svatbě se dle romských 

tradicí přikládá velká důležitost panenství nevěsty. 

Jiný způsob svatby je únos nevěsty do domu ženicha nebo jeho příbuzných. Příštího 

dne se koná svatba, a to i v případě, že nebyl dán souhlas rodičů, nebo se koná až po 

nějaké době. Na svatbě mají všichni členové rodiny rituálně své místo. 

V současné době se i v manželství začínají projevovat změny, kterými romské 

společenství prochází. Příkladem je únos, který dříve byl volen jenom v krajních 

případech. Dnes je jedním ze dvou způsobů uzavření sňatku. Další změny se týkají 

zvýšení věku snoubenců a snižování počtů dětí. 

Ačkoliv se manželství uzavírá s výhledem na nepřerušené trvání, může být 

z rozličných důvodů svoleno k rozvodu. 

Pohřeb 

Je jeden z nejváženějších obřadů. Před konáním pohřbu se bdí u mrtvého, po něm je 

mrtvý vychvalován a vzpomíná se na jeho nej lepší stránky. Pozůstalí mrtvého 

oplakávají a veřejně projevují svou bolest.17 Prožívá to celá rodina společně. 

V romské tradici existuje silná víra, že „předkové mohou zasahovat ze záhrobí do 

života potomků. Jsou jakýmisi strážci morálky." (Comunidad Gitana, s. 46) 

14 Comunidad Gitana, s. 45. 
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Práce 

Během své historie se Romové naučili zacházet s předměty a se zvířaty, obchodovat, 

vystupovat jako zpěváci a tanečníci. To jim poskytovalo relativní nezávislost a svobodu 

na trhu práce. V majoritních společnostech se ale dostali do nepříliš výhodné pozice, 

kde se museli věnovat činnostem, které jim majorita vnutila. 

Estetické vnímání a umění 

Způsob života Romů je ovlivněn jejich estetickým vnímáním, jež je orientálního 

původu. Je intuitivní, spojené s každodenním životem, s oblékáním, hudbou, tancem 

i poezií. Romské umění se vnějškově neliší od kultury, ve které žijí, avšak liší se 

způsobem vyjádření a interpretace. Na území Pyrenejského polostrova vznikla v 15. 

století smíšením kultury Romů a Španělů hudebně-taneční kultura Flamenco. Kolébkou 
v 18 vzniku ja oblast Andalusia na jihu Španělska. 

Romské umění především spočívá v umění žít, v způsobu uchopení a vnímání 

života, jak se těšit z tance a hudby, ze slova a společenských událostí. 

2.1.3 Romský jazyk španělských Romů 

Romský jazyk (el romani) je přesvědčivým důkazem o společném původu Romů. Je 

jedním z nejstarších jazyků na světě. Je příbuzný se sanskrtem. 

Sanskrt je starobylý jazyk honosící se dlouhou náboženskou a literární tradici. Je 

velmi pestrý po stránce zvukové a literární. Jeho metrika je založena na střídání 

krátkých a dlouhých slabik, podobně jako je tomu v latině a řečtině.19 

Slovesný systém se vyznačuje značnou bohatostí tvarů.20 Nejstarší dochované 

Písemné památky jsou védy, psané archaickou podobou sanskrtu. Tento jazyk dal 

vzniknout jazykům dalším. 

Společný romský jazyk se podle zemí, kde se Romové usazovali, rozdělil do 

různých dialektů (sinto, kalderash, lovaró, manuš, caló). 

lg http://cs.wikipedia.org/wiki/Flamenco 
2o Comunidad Gitana, s. 48. 

Comunidad Gitana, s. 48. 
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Dialekt, jenž používají Romové ve Španělsku, se nazývá kaló (ve španělštině se píše 

caló). 

Kaló byl během mnoha století španělskou vládou zakazován a jeho užívání na 

veřejnosti bylo trestáno. Nedostatečné vzdělání a prostředky Romů jim neumožňovaly 

jeho uchovávání v písemné podobě. Proto ho španělští Romové pomalu opouštěli a 

upadal do zapomnění. Jeho aktuální podoba je neúplná. Zachovalo si jenom základní 

slovní zásobu, ale gramaticky se přizpůsobil španělštině. 

V dnešní době znají něco z kaló staří lidé a snaží se o jeho obnovu tím, že ho učí 

mladší generace. 

Hovorová španělština a v menší míře i jiné jazyky na Pyrenejském poloostrově 

z kaló přejaly některá slova. Například menda-osoba, individuum, chip-úžas, cate-

facka, c/mrcga-legrace.21 

21 
Comunidad Gitana, s. 48. 
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3. VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM ŠPANĚLSKA 

Organizace systému vzdělávání ve Španělsku, 2003/04 
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" 2 2 Obrázek 1 Schéma systému vzdělávání ve Španělsku v letech 2003/2004 

Španělská Ústava z roku 1978 stanovuje základní legislativní principy, zaručuje 

základní práva vztahující se ke vzdělávání a rozděluje pravomoci mezi státní správu a 

správu autonomních oblastí. Školy jsou státní, soukromé a církevní. 

22 
htteV/www.eurvriir.e on>/ressources/eurvdice/pdf704 1DN/04 l_ES_CS.pdf 
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3.1 Předškolní vzdělávání 

Ve Španělsku se předškolnímu vzdělávání říká Educación Infantil („dětské 

vzdělávání"). Je prvním stupněm v systému vzdělávání a není povinné. 

Je rozděleno do dvou cyklů. První cyklus (.Primer Ciclo) je předškolní vzdělávání 

od 0-3 let věku dítěte a druhý cyklus (Secundo Ciclo)je pak od 3-6 let věku dítěte.23 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami můžou být zapsány do běžných škol, 

jestli je na to škola patřičně vybavena personálně i materiálně. 

Školy jsou veřejné i soukromé. Veřejné jsou označeny jako Escuelas de Educación 

infantil, soukromé školy jako Centros de Educación infantil. 

Ve veřejných školách je vzdělávání bezplatné, rodiče platí jenom stravování, 

dopravu a učební pomůcky. Hlavním úkolem je „fyzický, intelektuální, sociální, citový 

a morální rozvoj dítěte".24 

První cyklus se zaměřuje na rozvoj pohybových schopností, komunikace, jazyka a 

mezilidských vztahů, ve druhém cyklu je důraz kladen na rozvoj jazyka, sebepoznání a 

rozvoj sociálních dovedností, dále na počátky čtení, psaní, počítání a jednoho cizího 

jazyka. 

Hodnocení je založeno na rozhovorech s rodiči a na přímém a systematickém 

pozorování dítěte, aby bylo možné určit pokrok, kterého dítě dosáhlo. 

Učitelé na tomhle stupni musí mít titul Maestro, získán vysokoškolským studiem 

pedagogických fakult na univerzitách nebo ve Střediscích vzdělávání učitelů 

připojených k pedagogickým fakultám. 

3.2 Povinné vzdělávání 

Povinná školní docházka ve Španělsku je 10 let (od šesti let věku). 

Povinné vzdělávání je rozděleno na primární vzdělávaní (Educación Primaria) a na 

sekundární povinné vzdělávaní (Educación Secundaria Obligatoria). 

Í!ÍÍ£l//www.eurvdice.nri>/ressources/eurvdice/pdC/041DN/04I ES CS.pdf 
httEi/¿www.eurvdice.nrp/ressources/eurydice/pd^041DN/041 ES CS.pdf 
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Existuje ještě vzdělávání se zvláštním režimem, které je možné navštěvovat 
25 paralelně s povinným vzděláváním. 

Každá autonomní komunita si zpracovává svoje vlastní oficiální kurikulum dle 

minimálních požadavků španělské vlády. 

„Vzdělávací instituce si přizpůsobují tato kurikula svému společenskému, 

hospodářskému a kulturnímu kontextu a definují metodologická kritéria a procesy 

hodnocení."26 

3.2.1 Primární vzdělávání 

Educación Primaria je rozděleno do tří dvouletých cyklů podle věku: od 6-8, od 

8-10, od 10-12 let. 

Veřejné školy primárního vzdělávání se jmenují Colegios de Educación Primaria. 

Cílem je poskytnout stejné základní vzdělání všem dětem bez rozdílu. 

Na konci této úrovně není udělováno žákům vysvědčení, dostávájí jenom komplexní 

hodnocení úrovně dosažených vědomostí potřebné pro rodiče a učitele. O postupu do 

dalšího cyklu na této úrovni rozhoduje třídní učitel. 

Každá skupina žáků má svého třídního učitele, který je učí většinu předmětů, 

tělesnou výchovu, cizí jazyky mají učitele s danou specializací. 

3.2.2 Sekundární povinné vzdělávání 

Educación secundaria obligatoria (ESO) je rozdělena do dvou dvouletých cyklů dle 

věku: od 12 do 14 let a od 14 do 16 let. Je ukončením povinné školní docházky. Cílem 

této etapy je žáky připravit na vstup do světa práce nebo na další studium. 

Institutos de Educación secundaria jsou veřejné školy sekundárního vzdělávání. 

Pro žáky, kteří nemohou navštěvovat školu prezenčně, jsou zřízena střediska 

distančního vzdělávání. Pro vstup na tuto úroveň není potřeba skládat žádnou příjímací 

zkoušku, nutnou podmínkou je pouze ukončení primární úrovně. 

b»Mwww.eurvdice.orp/ressources/eurvdice/pdf/041DN/041 ES CS.pdf 
bíÍBl//www. eurvdice. orp/ressources/eurvdice/pdf/041DN/041 _ES_CS.pdf 
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Vyučovací předměty se dělí na povinné a volitelné. Třetí a čtvrtý ročník je 

rozhodující pro další vzdělávání nebo profesní přípravu. Všichni žáci se učí předměty 

na stejné úrovni, ale vyučovací metody se přizpůsobují individuálním potřebám žáka.27 

Po úspěšném ukončení této etapy žáci získávají vysvědčení a titul Graduado en 

Educación Secundaria, který umožňuje dál pokračovat směrem k Bachilleratu (bakalářj 

nebo specifické profesní přípravě. 

O postupu na vyšší úroveň se rozhoduje po prvním cyklu této etapy a po každém 

ročníku druhého cyklu. Je možné opakovat každý ročník p o u z e jednou, maximálně však 

do 18 roku věku. 

Učitelé, kteří chtějí učit na této úrovni, musí mít titul Licenciado, Ingeniero nebo 

Arquitecto. 

3.2.3 Umělecké vzdělávání 

Je paralelní se vzděláváním povinným a cílem je připravit žáky na různé umělecké 

profese. Zařízení, která poskytují umělecké vzdělání, se liší podle toho, zda poskytují 

oficiální certifikáty nebo ne. 

Typy uměleckých škol: 

• Konzervatorium (Conservatorios) je veřejná instituce, kde se vyučuje tanec a 

hudba. 

• Integrované školy (Centros Integrados) poskytují primárně vzdělávání a kurzy 

hudby a tance. 

Na konci získávají žáci vysvědčení. 

3.3 Vyšší sekundární vzdělávání 

Je rozděleno na směr profesní a všeobecný. Paralelně je možné studovat navíc 

umělecký směr. 

27 bítp://www.eurydice.org/ressources/eurvdice/pdf/041 DN/041 ES CS.pdf 
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3.3.1 Všeobecné sekundární vzdělávání 

To je Bachillerato(Bc.) Je dvouleté pro žáky 16 až 18 let. Pro vstup je potřebné mít 

ukončené povinné sekundární vzdělávání s titulem Graduado en Educación 

Secundaria,28 

Cílem je připravit žáky pro studium na univerzitě, na specifickou profesní přípravu, 

nebo pro trh práce. Toto studium zabezpečují školy sekundárního vzdělávání. Obsah 

vzdělávání tvoří čtyři směry, a to umění, humanitní vědy, věda a technika a společenské 

vědy. Součástí kurikula je základní profesní příprava. 

Na konci studia žáci skládají závěrečné zkoušky z vybraných předmětů. Předměty 
v 29 jsou známkovány od 1-10, přičemž známka od 5 výš znamená, že žák prospěl. 

Po úspěšném ukončení studia získávají titul Bachiller (bakalář). Zkoušky se skládají 

po prvním i po druhém roce. Jestliže žáci zkoušky nesloží v prvním ročníku z více než 

dvou předmětů a na konci druhého ročníku z více než tří předmětů, musí opakovat daný 

ročník, nejvýše však dvakrát každý ročník. 

Tento titul umožňuje žákům vstup na úroveň specifické profesní přípravy, 

univerzitu nebo do jiného vyššího stupně vzdělávání. 

3.3.2 Profesní sekundární vzdělávání 

Specifická profesní příprava je nazývána Formación Profesionál Específica a má 

dva cykly (Ciclos formativos): střední a vyšší. Je určen pro žáky s titulem ze 

sekundárního vzdělávání povinného a věkovou hranicí 16 let, nebo mohou skládat 

Přijímací zkoušku na ověření znalostí potřebných pro tuto úroveň. 

Střední úroveň poskytují školy sekundárního vzdělávání a na vyšší stupeň přípravy 

jsou zřízeny školy pro specifickou profesní přípravu.30 

Oba cykly jsou teoretické i praktické povahy a délka studia závisí od vybrané 

Profese. Žáci mají na výběr z dvaceti různých profesí. Závěrečné hodnocení je 

z každého předmětu známkou od 1-10. 

28 
bííBlZ/www.eurvdice.org/ressources/eurvdice/pdf/041 DN/04 l_ES CS.pdf 

:o h^BlZ/www.eurvdice.org/ressources/eurvdice/pdf/041DN/04 l_ES_CS.pdf 
fatÍBlZ/www.eurvdice.org/ressources/eurydice/pdf/041 DN/04 l_ES_CS.pdf 
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Po úspěšném ukončení je žákům udělen titul Técnico (technik). 

3.3.3 Sekundární vzdělávání se zvláštním režimem 

Zahrnuje vzdělávání cizího jazyka, umění a sportu. Umění je rozděleno na tanec, 

hudbu, výtvarné umění a design. 

Výuka cizích jazyků probíhá v jazykových školách. Studium je složeno ze dvou 

cyklů. Základní cyklus trvá 3 roky a je ukončen zkouškou, po jejímž úspěšném 

absolvování může žák postoupit do vyššího cyklu, který trvá dva roky. 

Studium výtvarného umění a designuje taktéž rozděleno do dvou cyklů teoreticko-

praktických. Je ukončeno titulem Técnico v příslušném směru. 

Studium sportovních technik je také dvoucyklové. Na výběr je ze 17 sportů a pro 

vstup musí mít žáci ukončeno povinné střední vzdělávání a úspěšně složit přijímací 

zkoušku. Absolventi získávají titul Técnico deportivo (technik sportovního směru).31 

3.4 Vysokoškolské vzdělávání 

Je všechno vzdělávání po sekundární úrovni vzdělávacího systému. 

Dělí se na univerzitní vzdělávání, vyšší vzdělávání, specifická pokročilá profesní 

příprava vyššího stupně a různé specializované kurzy začleněné do univerzitního 
' 32 systému. K nim patří např. návrhářství, civilní letectví atd. ** 

Pro přijetí na všechny typy vysokých škol vedou dvě cesty. Přímá je na základě 

titulu Bachillerato (Bc.). Nepřímá je pod podmínkou věkové hranice minimálně 18 let 

věku a složením přijímací zkoušky. 

Studium se platí a výši studia určuje každá autonomní oblast. 

Univerzitní studium trvá tři cykly, přičemž každý cyklus trvá nejméně dva roky. Od 

roku 1990 je možné studovat umělecké obory i na úrovni univerzitního vzdělávání. 

Instituce poskytující tento druh vzdělávání jsou Konzervatória (Conservatorios 

Superiores) a vysoké školy (.Escuelas Superiores). 

bttB¡//www.eurvdicR.rirp/ressources/eurvdice/pdf/041DN/04 l_ES_CS.pdf 
bttBi//www.eurvdicenrg/ressources/eurvdice/pdfy041DN/041_ES_CS.pdf 
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3.5 Sociální programy 

„Programy sociálních záruk (Programas de Garantía Sociál) jsou alternativním 

prostředkem k tomu, aby se dospělí, kteří opustili vzdělávací systém bez jakékoliv 

kvalifikace, mohli zapojit do společnosti a do vzdělávání.33 

Jsou řízeny Ministerstvem školství, kultury a sportu a autonomními oblastmi. 

Probíhají ve školách sekundárního vzdělávání, uměleckých školách nebo ve 

střediscích pro vzdělávání dospělých. Speciální programy sociálních záruk jsou určeny 

lidem od 16 do 21 let bez kvalifikace a jsou organizovány speciálními centry. 

Další kategorií, pro kterou jsou sociální programy určeny, jsou osoby se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. 

3.6 Programy zaměstnání a profesní příprava 

Tyto programy se realizují ve škole dílen (Escuelas Taller), v domech řemesel 

(Casas de Oficios) a dílnách zaměstnání (Talleres de Empleo). 

Školy dílen a domy řemesel nabízejí mladým lidem od 16 do 25 let možnost 

profesní přípravy spojenou s praxí, aby mohli pracovat v oboru, kterému se učí34. 

Dílny zaměstnání jsou pro lidi nad 25 let a jejich cíl je stejný jako u škol a domů. 

Kurzy trvají jeden až dva roky. 

Projekty jsou organizovány prostřednictvím neziskové veřejné nebo soukromé 

organizace a úřadů práce. 

3.7 Vzdělávání dospělých 

Vzdělávání dospělých je koncipováno jako celoživotní vzdělávání. Cílem je 

poskytnout základní vzdělání a zlepšit nebo získat kvalifikaci v profesi. Profesní 

Příprava je rozdělena do tří systémů na základě Národního programu profesní přípravy 
z let 1998 až 2000.35 

33 

34 

35 

líÍÍBl/Zwww.eurvdicň.org/ressources/eurvdice/pdf/041DN/04 l_ES_CS.pdf. 
httt>://www Piir\/HlVo nrn/r»i!c.™irI.oo;<...nK).VI>/n^f/n/l i tym/ivi i cc r c „ , ) f 
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Jsou to: 

• počáteční profesní příprava, 

• příprava na pracovišti, 

• další profesní příprava. 

Tyto programy jsou bezplatné. 

Národní ústav práce (Instituto Nacional de Empleo) navrhl Zákon o zaměstnanosti, 

podle kterého profesní příprava na pracovišti umožňuje zlepšení pracovní integrace a 

reintegrace uchazečů o zaměstnání. Specifikem tohoto programuje, že přímo odpovídá 

volným pracovním místům na trhu práce. Kurzy profesní přípravy vedou odborní 

školitelé pedagogického i nepedagogického vzdělání. Druhy kurzů se liší podle cíle a 

účelu. Jsou poskytovány prezenční nebo distanční formou. 
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4. KONCEPCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Ve španělském školství dochází v posledních letech ke zvyšování počtu školních 

zařízení. Zlepšuje se vědomí Romů o jejich vlastních problémech a mění názor na to, co 

škola představuje. Rozvíjejí se specializované programy pro romské děti ve vzájemné 

spolupráci škol a organizací na pomoc a podporu Romů. 

Španělské Ministerstvo sociálních věcí a rodiny zahájilo v roce 1988 Plán romského 

rozvoje, protože Romové jsou ve Španělsku nejpočetnější etnickou menšinou. Jejich 

životní úroveň je nízká, mnohdy žijí na okraji společnosti v nevyhovujících 

podmínkách, bez přístupu ke vzdělávání, bydlení a zdravotních a sociálních jistot. 

Hlavním cílem Plánu romského rozvoje je zlepšení životních podmínek na úroveň 

majoritní společnosti, ulehčení integrace do společnosti začleněním do systému 

sociálního zabezpečení, podpora a respekt romské kultury a umožnit jim podílet se na 

řešení problémů.36 

Za těmito účely vznikají různé projekty. Mají celistvý charakter v oblasti školství, 

zdravotnictví, bydlení a pracovního trhu. Romové se sami podílejí na návrzích a 

realizaci těchto projektů. 

V autonomní oblasti Andalusie žije přes 50% španělských Romů. Plánem andaluské 

vlády je Plán integrace pro Romy žijící v Andalusii. Vznikl 26. prosince 1997 a byl 

určen na období tří let. Jeho cílem je integrace Romů do společnosti v oblastech 
37 vzdělávání, práce, zdraví, kulturního života a integrace romských žen. 

Dále Ministerstvo sociálních věcí a rodiny spolu se Sdružením andaluských asociací 

Romů uskutečňuje program podpory školní docházky dětí v celé Andalusii s cílem 

omezit počty absencí a snížit jejich neúspěšnost ve školách. Tento program má několik 

subprogramů zaměřených na kontrolu a sledování žáků, přípravu učitelů a rodin na 

výuku, podporu romských asistentů ve školách.38 

Munarriz, Cepero I, et al. Comunidad Gitana. Sevilla : Junta de Andalucía, s. 66. Metodická příručka 
f7

r o h í te le multikulturní výchovy. 
38 Comunidad Gitana, s. 67. 

Comunidad Gitana, s. 67. 
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4.1 Multikulturní výchova 

Prostředníkem mezi školním prostředím a prostředím, ve kterém žák tráví svůj 

každodenní život, má být multikulturní vzdělávací program. Je to otevřená, průřezová a 

flexibilní část vzdělávání, kterou lze přizpůsobit konkrétnímu školnímu prostředí. 

Nejedná se o plán přidat do učebních plánů multikulturní vzdělávání jako 

samostatný předmět se svými oddělenými aktivitami, jako jsou přednášky, kulturní 

akce, výstavy, setkávání, ale dodat všem učebním materiálům společný prvek, který by 

je spojoval. 

V didaktickém materiálu multikulturní výchovy Comunidad Gitana je uvedena 

citace výroku dvou poradců pro multikulturní vzdělávání. „Vycházíme-li z přesvědčení, 

že postoje obecně a ty interkulturální zvlášť jsou naučené a mohou tedy být i nějakým 

způsobem vyučovány. Můžeme říci, že interkulturní vzdělávání spočívá v rozvoji 

nerasistických postojů, v poskytování informací nepřekroucených různými stereotypy, 

v podpoře přirozené náklonnosti k příslušníkům jiných kultur a vytvořit prostředí, 

v němž se bude moci tato náklonnost projevit tolerantním a solidárním chováním." 

(Comunidad Gitana, s. 14) 

Multikulturní výchova je podle Pedagogického slovníku termín, který „vyjadřuje 

snahy vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost lidí chápat a 

respektovat i jiné kultury než svou vlastní. Má značný praktický význam vzhledem 

k vytváření postojů vůči imigrantům, příslušníkům jiných národů, ras apod." (Průcha, 

Walterová, Mareš, 1998, s. 137) Synonymum k tomuto termínuje termín interkulturní 

výchova, který se používá ve Španělsku. Je součástí kompenzační výchovy ve školách. 

4.2 Kompenzační výchova 

Termín kompenzační výchova použili autoři v knize Vzděláváme Rómov 

v souvislosti s výchovou Romů a minorit ve Španělsku39. Je definována jako „systém 

forem, metod a obsahu vzdělávání pro děti, mladé lidi a dospělých, kteří jsou v situaci 

sociální, kulturní a ekonomické deprivace." (Zelina, Valachová, Kadlečíková, Butašová, 
s. 90) 

39 
Vzděláváme Rómov. Bratislava : SPN, s. 91. 
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Ve Španělsku tento systém spočívá v tom, že ve standardních školách a třídách se 

společně s ostatními žáky vychovávají a vzdělávají i děti postižené, zdravotně 

znevýhodněné, romské nebo děti cizinců a imigrantů. 

Kompenzační výchova a vzdělávání je kompromisem mezi integrovaným 

vzděláváním znevýhodněných dětí a jejich vzděláváním ve speciálních školách. 

V praxi je kompenzační výchova realizována tak, že znevýhodněné děti se 

vzdělávají ve standardní třídě s ostatními dětmi, ale v předmětech, ve kterých 

zaostávají, s nimi pracuje speciální pedagog individuálně. Jsou to předměty převážně 

jazykové výchovy a matematiky. Výuka probíhá ve speciální třídě a pracuje se podle 

individuálních vzdělávacích plánů žáků. IVP vytváří každý trimestr speciální pedagog a 

třídní učitel ve spolupráci s romským asistentem. Žáci ve třídě můžou být rozdílného 

věku, ale přibližně na stejné mentální úrovni. Ve třídě pracuje učitel a speciální 

pedagog. Individuální vzdělávací plán obsahuje osobní údaje žáka, problémy, důvod 

vzdělávání podle IVP, charakteristiku žáka a rodiny, zájmové aktivity mimo vyučování, 

práce na hodinách, zájmy, motivace, pozornost, speciálně výchovně-vzdělávací potřeby, 

vzdělávací cíle a způsoby hodnocení. 

4.3 Celodenní výchova 

V této škole je školní život, kromě koncepce kompenzační výchovy, organizován 

formou celodenní péče. Ta je založena na celodenním rozvrhu činností pro žáky a 

zahrnuje dopolední vyučování, odpolední oddychové činnosti, individuální doučování 

žáků a vypracovávání domácích úkolů, zájmové činnosti. Mezi oblíbené zájmové 

činnosti patří sport. 

Škola je otevřená i v sobotu a organizuje činnosti podle přání žáků, např. sportovní 

činnosti, výlety a exkurze do okolí. V letních měsících škola pořádá letní školu. 

Důležitou součástí celodenní výchovy jsou ranní rituály (snídaně, hygiena) a oslavy 

různých svátků. Škola organizuje i na podporu multikulturního prostředí společné akce 

dětí a rodičů. Na Mezinárodní den dětí rodiče různých kultur připraví společně s dětmi 

stánek reprezentující svou kulturu. Jídlo, oblečení, hudbu, atd... 
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Výhodou celodenní výchovy je intenzivní práce a péče o děti ze znevýhodněného 

prostředí, zlepšení jejich zdravotních podmínek a stravování, výchova pro volný čas, 

zlepšování multikulturního prostředí školy. Nevýhodou je, že celodenní péče je pro 

školu finančně, materiálně i personálně náročná. 

- 3 3 -



5. CHARAKTERISTIKA KONKRÉTNÍ ŠKOLY VE ŠPANĚLSKÉM 

MĚSTĚ HUELVA 

5.1 Představení školy 

Během svého studijního pobytu v Huelvě jsem absolvovala praxi ve škole mateřské 

a základní tzv. Colegio de Educación Infantil y Primaria. Škola se nachází v městské 

části zvané Diego Sayago. Je to městská část, ve které žijí převážně Romové. Původně 

byla vybudována pro chudé obyvatelé města, ale postupem času se oddělila od 

sousedních městských částí na okraj a vzniklo z ní romské gheto. Čtvrť nemá dostatek 

financí na svůj rozvoj, sport ani kulturu. 

Ve školním roce 2006-2007 školu navštěvovalo 125 žáků a z toho 85% Romů. 

Tabulka 1 Organizace vzdělávacího systému školy 

Vzdělávací stupeň Ročník 

Mateřská škola {Educación Infantil) Ročník 1 (3 leté děti) 

Ročník 2 (4 leté děti) 

Ročník 3 (5 leté děti) 

Základní škola {Educación 

Primaria) 

První cyklus (1. a 2. ročník) 

Druhý cyklus (3. a 4. ročník) 

Třetí cyklus (5. a 6. ročník) 
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Obrázek 2 Fotografie ze školy v Huelvě v úvodu power pointové prezentace školy 

Charakteristika čtvrti, kde se nachází škola 40 

• Vysoká míra negramotnosti. 

• Vysoké procento nezaměstnanosti. 

• Nezájem o rozvoj kultury a společenských iniciativ 

• Nízká úroveň vzdělání. 

• Nízká ekonomická a sociální úroveň. 

• Problémy s drogami, kriminalitou a alkoholismem. 

Projectos de centro. Power pointová prezentace školy. 
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• Početné případy zanedbání v rodině. 

• Konflikty mezi majoritou a minoritou. 

Charakteristika rodin a žáků školy 

• Vysoký počet rodin s různými problémy. 

• Nezájem rodin o činnost školy a obtížná komunikace. 

• Různé typy rodin: s jedním rodičem, soužití více generací společně. 

• Neschopnost zabezpečit dostatečné využití volného času dětí. 

• Nedostatečné znalosti a vztah k hygieně, výživě a péči o děti. 

• Vysoké procento žáků s poruchami učení a chování. 

• ADHD, ADD. 

• Chybějící motivace k učení a odpovědnost k práci. 

• Vysoké procento absencí ve školní docházce a žáků, kteří opakují ročník. 

Výchovně-vzdělávací cíle školy 41 

• Maximální zájem na zapojení žáků do dění ve škole. 

• Prevence nežádoucího chování od MŠ. 

• Zlepšení komunikace s rodiči žáků. 

• Překonat nerovnoměrnost mezi žáky. 

• Garantovat prostředky na aktivity pro žáky. 

• Návyky ke zdravému způsobu života, hygieně a sociálním dovednostem. 

• Poznávání a respektování lidí z jiných čtvrtí. 

• Využití nových technologií ve výuce. 

• Rychlé vyrovnání opoždění žáků a prevence. 

Projectos de centro. Power pointová prezentace školy. 
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• Vytvořit prostředí školy jako místo spokojenosti a radosti. 

• Vytvářet nové návrhy metod výuky. 

• Podporovat kladné mezilidské vztahy. 

Organizace školního roku 

Školní rok na všech základních a středních školách ve Španělsku začíná 15. září a 

končí 30. června. Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 7. ledna. Velikonoční 

prázdniny jsou od 31. března do 8. dubna. 

Kromě těchto svátků Španělé slaví různé slavnosti dle autonomních oblastí. 

V Andalusii je to 24. až 28. května svátek „Rocio" a jiné svátky v dnech 12. října, 

1. listopadu, 6. až 8. prosince, 28. února a 1. května. Svátek pro ně znamená den 

setkání s ostatními lidmi a společné oslavy. 

Organizace rozvrhu hodin 

Ráno: 

• Aula: (otevřená třída pro potřeby žáků a rodičů) 7:30-9:00 

• Jídelna: (společná snídaně)9:00-9:45 

• Třídy: (vyučování dle rozvrhu hodin)9:45-14:00 

• Jídelna: (oběd ve školní jídelně)14:00-16:00 

Po společné snídani mají žáci v době od 9:15 do 11:00 stejný rozvrh hodin ve všech 

rocnících. To umožňuje, aby žáci využívali všechny prostory školy a vytvářely se 

skupiny pomocné, ale i posilující, vedeny jinými pedagogickými metodami. 

Při vytváření skupin jsou nápomocni učitelé se specializací na anglický jazyk, 

tělesnou a hudební výchovu, speciální pedagogiku, a náboženství a výchovný poradce. 

Pomáhají pak třídním učitelům s výukou ve třídách v této době nebo zůstávají volní. 

Existují dva typy podpory: 

• podpora ze strany učitele specializovaného na výše uvedené předměty 
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• podpora romského asistenta. 42 

Učitel je přidělen dle své specializace do konkrétního cyklu. 

• Učitel tělesné výchovy se realizuje v prvním semestru. 

• Výchovný poradce se realizuje ve druhém semetru. 

• Učitel anglického jazyka se realizuje ve třetím semestru. 

Speciální pedagog pracuje se žáky, kteří vyžadují speciální výchovně-vzdělávací 

péči. Provádí depistáž psychopedických problémů, problémů učení a chování a navrhuje 

vhodná řešení. Speciální pedagogická podpora je realizována ve vyučování pomocí 

kompenzační výchovy a po skončení vyučování formou doučování. 

Ve čtvrtém, pátém a šestém semestru je vytvořen program na rozvoj speciálních 

aktivit. Ten vede romský asistent ve třídách, kde přebírá roli učitele a učitel se stává 

asistentem. Každý kurz má 8-11 sezení. 

Odpoledne 

Odpoledne děti můžou využívat oddychové a zájmové činnosti. Po obědě, tedy od 

14:30, mají k dispozici v prostorách školy herny. Součástí odpoledních aktivit je 
1 příprava na vyučování na další den a vypracování domácích úkolů, protože žáci si 

domů nenosí učebnice ani sešity. 

V 16:00 začínají zájmové činnosti a končí ve 20:00 hod. Jsou poskytovány zdarma a 

rozdělení jsou podle věku. Sportovní aktivity můžou využívat i rodiče společně s dětmi. 

Konzultační hodiny pro rodiče jsou pondělky a středy od 18:00 do 19:00, ale můžou 

Přijít i kdykoliv během dne. Pondělky v době od 16:00 do 18:00 jsou vyhrazeny na 

doučování žáků. 

Konají se rodičovská sdružení a školní porady. Dvakrát do měsíce je setkání učitelů 

z celého kraje a jednou měsíčně je schůze učitelské rady. Kromě těchto povinných 

organizovaných setkání se konají před každou slavností nebo událostí. 

Projectos de centro. Power pointová prezentace školy. 
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Škola má velmi úzkou spolupráci se sociální pracovnicí dané městské části, která 

dochází do školy jednou týdně. Je k dispozici potřebám školy a žáků kdykoliv nastane 

problém s nepřítomností žáka ve škole, případně jiné problémy v rodině. 

Součástí školy je i pobočka Mezinárodní romské unie (International Romani 

Union). Pracuje vní pět lidí a podílejí se na každodenním dění ve škole. 

v 

Časový harmonogram vyučování 

Vyučování začíná každý den společnou snídaní v době od 9:00 do 9:45. Pak 

pokračuje ve třídách dle rozvrhu hodin pro každou třídu. Vyučovací hodina trvá 45 

minut. Mezi hodinami nejsou přestávky, až ve 12:00 je půlhodinová přestávka. Konec 

vyučování je ve 14:00. Po skončení vyučování jdou žáci do školní jídelny na oběd. 

v 

Časový rozvrh v MS pro děti 3 leté 

Cílem je ulehčit dětem vstup do školního prostředí a adaptaci na něj. Příprava na 

školu začíná 15. září a trvá do 2. října. První den se setkají děti a jejich rodiče za účelem 

seznámení se vzájemně a i s organizací školy a vyučování. 

Následující den vyučování trvá hodinu a půl a další dny se postupně vyučování 

prodlužuje o půl hodiny. Na konci přípravy je vyučování jako v normální dny, a to od 

9:00 do 14:00. 
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Tabulka 2 Plán a časový rozvrh dopňkových a zájmových činností 

Aktivita Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Ročník 

Herní činnosti 14:30 

16:30 

MS 

Činnosti na rozvoj jemné 

a hrubé motoriky 

16:30 

18:00 

16:30 

18:00 

16:30 

18:00 

MS 

Herní činnosti 14:30 

16:30 

l.až 4. třída ZŠ 

Ruční práce 16:30 

18:00 

16:30 

18:00 

16:30 

18:00 

l.až 4. třída ZŠ 

Knihovna 16:30 

18:00 

16:30 

18:00 

l.až 4. třída ZŠ 

Ekologický kroužek 18:00 

20:00 

l.až 4. třída ZŠ 

Divadelní kroužek 16:30 

18:00 

16:30 

18:00 

l.až 4. třída ZŠ 

Herní činnosti 14:30 

16:30 

5. a 6. třída ZS 

Divadelní kroužek 16:30 

18:00 

16:30 

18:00 

5. a 6. třída ZS 

Družina 16:30 

18:00 

16:30 

18:00 

5. a 6. třída ZS 

Hry v přírodě 18:00 

20:00 

5. a 6. třída ZS 

Informatika a počítače 18:00 

20:00 

18:00 

20:00 

16:30 

18:00 
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Plávání 11:00 Říjen až leden 

12:00 

Fotbal 17:30 

18:30 

17:30 

18:30 

17:30 

18:30 

Rozdělení podle 

zájmu a věku 

Basketbal 16:30 

17:30 

16:30 

17:30 

16:30 

17:30 

Rozdělení podle 

zájmu a věku 

Volejbal 18:00 

19:00 

18:00 

19:00 

18:00 

19:00 

18:00 

19:00 

Rozdělení podle 

zájmu a věku 

Šachy 15:30 

16:30 

15:30 

16:30 

15:30 

16:30 

Rozdělení podle 

zájmu a věku 

Atletika 16:30 

17:30 

17:15 

18:00 

16:30 

17:30 

Rozdělení podle 

zájmu a věku 

5.2 Školní projekty rozvoje výchovy a vzdělávání 

Organizace školy vychází z projektu zvaného „Plán integrace" {El Pian Integrál de 

Distrito V.). Je to plán, který platí pro všechny školy v oblasti Andalusie. Jeho záměrem 

Je poskytnout obecní zásady řešení problémů stejné povahy v této oblasti a každá škola 

je povinna jej dodržovat. Krom tohoto plánu se na organizaci školy podílí další důležité 

projekty, a to„Plán kompenzace" a „Andaluský plán míru a boje proti násilí". Škola 

sama si pak na různé aktivity vytváří vlastní projekty, které pak financuje vláda 

autonomní oblasti a městská radnice. 

Při realizaci projektů se vychází z faktu, že 85% žáků této školy jsou Romové. A 

jako kultura mají svou charakteristiku, kterou je potřeba vzít v úvahu. 

V první řadě se vychází z toho, že základem romské kultury je rodina. A z rodin se 

vytvářejí velké rodinné klany, které mezi sebou bojují. Následkem toho vzniká 

destrukturalizace rodiny. Rodina nejdřív ochraňuje a podporuje své členy před jinými 

hm, že žije spolu více generací v jednom domě. Tento citový vztah je pozitivní a 

obohacující, ale může se odrážet negativně ve škole, protože nepřátelské klany přinášejí 

do školy hádky a rvačky. 
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PLÁN INTEGRACE 
(EL Plan Integral de Distrito V) 

INTEGRACE 
V KRAJI 

PLÁN ROZVOJE 
EKONOMIKY A 

ZAMĚSTNANOSTI 

PLAN 
PROFESIONÁLNÍ! 10 M 

ROZVOJE 

PLAN 
ZDRAVYHO 
ŽIVOTA VE 

MĚSTĚ 

PLAN ZDRAVÍ A 
ZDRAVÝCH 

NÁVYKU 
• 

PLAN 
BEZPEČNOSTI 

OBČANA PLAN 
KOORDINACE A 

MOBILITY VE 
MĚSTĚ 

PLAN 
KULTURNÍHO 

ROZVOJE 

Obrázek 3 Plán integrace 

5.1 Plán kompenzace 

Hlavním cílem plánuje podpora a zlepšení koexistence školy a okolí, zvýšení účasti 

rodin ve vyučování a kompenzace absencí žáků ve škole organizováním zájmových 

aktivit pro žáky. 43 

Konkrétní cíle: 

• Podpora prostředí respektující vzájemné soužití. 

• Vštěpování potřeby respektovat pravidla a normy platné ve škole. 

• Srovnávat různé návrhy výchovy a vzdělávání, postupy a metody hodnocení 

a přizpůsobovat je potřebám každého žáka. 

43 
Projectos de centro. Power pointová prezentace školy. 
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• Upevňovat vztahy a spolupráci mezi učiteli ve škole. 

• Vypracování individuálních plánů žáků ve spolupráci s Mezinárodní 

romskou unií, působící ve škole. 

• Podporovat i takové výchovné aspekty, které nejsou striktně akademické, ale 

jsou důležité pro formování a zdravý vývoj žáků. 

• Organizovat materiální i osobní prostředky ve škole na facilitaci výchovy. 

• Podpora spolupráce rodičů se školou a jejich účast v procesu vyučování. 

• U každého žáka se řeší skutečnosti jako jeho účast na vyučování, rodinná 

situace. 

• Externí spolupráce školy s jinými organizacemi. 

• Systematická analýza hodnocení všech probíhajících projektů. 44 

Projecto del centro. Power pointová prezentace školy 
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Plán kompenzace 

Jak vznikl? 

Vznikl z potřeb poskytnout odpovědi na otázky týkající se výchovy a vzdělávání platné pro všechny 
školy v kraji. 
Je výsledkem setkání zástupců všech škol v kraji 

PLAN 

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ JINÉ INSTITUCE 
INSTITUCE 

x 

Ókruhy přobíémá 

,, .'..i.,';. 

-Studijní plány 
-Problémy v učení 
-Spolupráce škol 
-Absence žáků 
-Spolupráce radnice 
se školami 

Konkrétní rozvoj 
každé této oblasti 

Obrázek 3 Plán kompenzace 45 

Řešení f 

•Spolupráce učitelů 
•Doprovodné programy 
•Zvýšená podpora pro 
učitele 
•Logopedická podpora 
•pro žáky 
•Společné projekty škol 

Způsoby hodnocení 3 
a sledování plánu 

Zpracování 
prostředků 
řešení. 
Hodnocení 
každý trimestr 
na každé škole. 

Podpora integrace školy do okolí 

Koexistenci školy s okolím podporuje škola vypracováváním různých plánů 

navazující najeden z hlavních projektů „Plán výchovy k míru". 

Jsou to například projekty zaměřené na činnost konzultantů pro potřeby školy a pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dále činnosti, které se zaměřují na zlepšení 

sociálních dovedností žáků, organizování seminářů a školení pro všechny školy v kraji 

za účelem spolupráce.46 

Projec to del centro. Power pointová prezentace školy 
Pro jec to del centro. Power pointová prezentace školy 
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Na vytváření příjemné atmosféry ve škole pro rodiče, žáky i učitelé se podílejí 

aktivity jako je společná snídaně, sportovní činnosti, možnost účasti rodičů ve' 

vyučování. Důležité je vytvářet kladné vztahy s rodiči žáků za účelem spoluúčasti na 

dění ve škole. 

Škola je otevřeným systémem směrem k okolí. Okolím se rozumí rodiče, neziskové 

organizace pro romské občany, např. „Asociace pro romské ženy" (Asociación de 

Mujeres Gitanos), Mezinárodní romská unie a ostatní školy ve městě. Dále spolky a 

projekty, které organizuje kraj. Jsou to projekty městské radnice a andaluské vlády na 

zlepšení výchovy a vzdělávání žáků ve školách a na rekvalifikační kurzy pro rodiče. 

Prevence, kontrola a zamezování absencí žáků ve škole 

Prevence absencí žáků začíná již při nástupu do mateřské školy. Jsou vytvářeny 

takové strategie vzdělávání, které vedou k motivaci žáků chodit do školy pravidelně. 

Denní kontrolu absencí provádí každý učitel vždy před začátkem vyučovací hodiny. 

Každý žák má svůj protokol, do kterého učitel zapisuje denně přítomnost žáka na 

vyučování. Každý žák může mít 5 neomluvených absencí za semestr. Pokud žák ráno 

nepřijde do školy, učitel to nahlásí řediteli a ten kontaktuje telefonicky rodinu a 

v případě neúspěchu kontaktuje sociální pracovnici, která okamžitě jde do rodiny zjistit 

situaci. Žáci, kteří mají časté absence, jsou pečlivě sledováni školou i sociální 

pracovnicí. 

Ředitel školy se třikrát týdně setkává se sociální pracovnicí za účelem konzultace 

o problémových žácích a informuje se o situaci v rodině. Společně pak navrhují řešení 

situace. 

Jednou měsíčně se setkávají učitelé za účelem přehodnocení absencí svých žáků. 

Jestliže je od rodin pozitivní zpětná vazba na absence, pak řešení zůstává na „půdě" 

školy. V opačném případě se situací v rodině zabývájí sociálně-právní orgány. 

Sledování plánu kompenzace 

Plán kompenzace sleduje školní rada (Consejo escolar), Mezinárodní romská unie, 

Asociace rodičů, radnice a jiné školy. 
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Školní rada vydává ve veřejných primárních a sekundárních školách tvoří ředitel, 

který radě předsedá, studijní vedoucí, jeden člen obecní rady a určitý počtu zástupců 

učitelů, žáků, rodičů a správních nebo servisních pracovníků, jenž se v jednotlivých 

autonomních komunitách liší. Vydává pravidla pro zpracování projektů, schvaluje je a 

hodnotí. 47 

Hodnocení projektu probíhá měsíčně ředitelem a jednotlivými koordinátory 

z každého stupně vzdělávacího systému. Čtvrtletně provádí hodnocení školní rada a 

jednou ročně pak vydává závěrečnou zprávu o projektu. 

5.2 Andaluský plán výchovy a vzdělávání k míru a proti násilí 

Je určen pro všechny základní školy v Andalusii. Byl připraven pro školní roky 

2004 až 2006, ale pro pozitivní výsledky byl prodloužen do školního roku 2007/2008. 

4 7 ht tp : / /www.eurvdice .org/ ressources /eurydice /pdf /041DN/04 l _ E S _ C S . p d f 
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Cílem plánu bylo vytvořit ze školy místo bez sociokulturních rozdílů a násilí a 

zlepšit soužití ve škole i mimo ni. 

Tento plán je hlavní osou všech aktivit a činností této školy. Na něj se váží všechny 

další programy. Je důležitý pro přípravu žáků na žití mimo školu, na prevenci před 

delikvencí, která je v téhle městské části vysoká. Škola nemůže být uzavřená, ale musí 

být součástí čtvrti. 

Význam společného stravování ve školní jídelně 

Snídaně by měla být pravidelnou součástí stravování, ale většina žáků tento návyk 

vytvořený nemá. Stejně tak jim chybí hygienické návyky, jako je mytí rukou a čištění 

zubů. 

„Společnou snídaní ve školní jídelně usiluje na jedné straně zamezit nesprávné 

životosprávě a nevhodným hygienickým návykům, a na straně druhé chce vytvořit 

příjemné místo s pozitivními vztahy."48 

Stravování ve školní jídelně je v souladu s výchovou ke zdraví ve třídě. 

Výchova ke zdraví ve školní jídelně probíhá formou pravidel stravování a chování 

se, která musí znát každý žák. Učení se pravidel je organizováno pomocí barevných 

plakátů, které žáci vytvářejí. Plakát musí obsahovat jednu tématiku ze stravování a 

pravidla chování. Ty pak visí ve školní jídelně. 

Ve třídě je výchova organizována způsobem vyčlenění dnů na práci s tématikou 

stravování a výživy. Každý měsíc má pevně stanovené téma. Z příspěvků je na konci 

školního roku sestavena „Kniha stravování". 

Témata činností ve třídě jsou rozdělena dle měsíců: 

• Říjen: Pravidla stravování a zdravé výživy. 

• Listopad: Hlavní jídla. 

• Prosinec: Ovoce. 

• Leden: Zelenina a luštěniny. 

43 
Projectos de centro. Power pointová prezentace školy. 
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• Únor: Mléko a mléčné výrobky. 

• Březen: Maso. 

• Duben: Ryby. 

• Květen: Těstoviny. 

• Červen: Recepty. 

Obrázek 5 Učitelé připravují snídani ve školní jídelně 

Tabulka 3 Výchova k hodnotám v celoročním plánu 

Měsíc Svátky Hodnota Jak rozumíme dané hodnotě 

Listopad Den dětí 
Sebeúcta 
Akceptování 
jiných 

Každý člověk by měl znát všechny své 
pozitivní a negativní vlastnosti a 
integrovat se do společnosti a být schopen 
akceptovat lidi takové, jací jsou. 

Prosinec Vánoce Právo a 
spravedlnost 

Pracovat s malými křivdami, které nás 
můžou potkat každý den. Tyto nepravosti 
musíme porazit právem. 

Leden Den míru Mír 

Chování a postoje, které vycházejí 
z vnitřku každého člověka tak, aby se 
udržovalo soužití mezi lidmi v míru a bez 
násilí. 

Únor Den Andalusie Přátelství Potřeba lidí, aby se cítili mezi ostatními 
šťastní. 

Březen Den naší čtvrti Tolerance 

Potřeba, která nám přináší respekt k jiným 
národům, rasám, náboženství, názorům. 
Přiblížení se k jiným kulturám a 
odlišnostem. 

Duben Den knihy Snaha 
Skrz snahu dosáhneme vždy toho, čeho 
chceme. Přináší nám dosažení lepšího pro 
nás jako osoby, i kolektiv. 
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Květen Den rodiny Zodpovědnost 
Schopnost poznat a akceptovat osoby 
s jejich vlastnostmi. Máme zodpovědnost 
za sebe, přírodu a věci. 

Červen 
Den ochrany 
životního 
prostředí 

Ekologie Hodnota, která má význam pro životní 
prostředí, a tedy i pro nás. 

Je součástí Plánu míru a Plánu výchovy a vzdělávání podle hodnot. 

Aktivity na podněcování pocitu respektu, tolerance, solidarity a potřeby práce jsou 

zahrnuty v ročních a měsíčních vzdělávacích plánech. 

Každý měsíc se nese v duchu nějaké hodnoty podle svátku v onom měsíci. Každý 

cyklus má své vytyčené cíle a aktivity k dané hodnotě. 

Organizace mimoškolních aktivit 

Tyto činnosti jsou plně v kompetenci Mezinárodní Romské Unie, která má ve škole 

svoje zastoupení. Jejím cílem je integrace a podpora romské populace ve všech 

oblastech života. 

Hlavním směrem činností je podpora a pomoc romským rodinám a jejich zapojení 

se do procesu vyučování. 

Vznikla na půdě školy tzv. „Škola rodičů", kde se organizují dva typy kurzů. Do 

této činnosti se zapojuje i AMP A, což je Asociace rodičů žáků, kteří navštěvují školu 

nebo ji už skončili. 

První jsou ranní kurzy pro matky (Esucela de madre) dvakrát týdně od 9:00 do 

11:00. Jsou zaměřené zejména na výchovu a péči o dítě. Ty zahrnují zásady správné 

výchovy, hygienu a oblékání, zdravé stravovací návyky, vhodné trávení volného času 

dítěte, pomoc při učení a motivace k dalšímu studiu a uplatnění v životě. 

Druhý typ jsou rekvalifikační kurzy pro rodiče v spolupráci s Úřadem práce. 

Rodiče, většinou matky, jako kompromis za nabídku stravování žáků poskytovanou 

školou bezplatně, by měli vstupovat do vyučování. Jde o aktivity, které si připraví pro 

záky. Jde především o představení své kultury nějakou formou, protože kromě 
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romských žáků navštěvují tuhle školu i žáci jiných kultur, například z Maroka, Indie, 

Polska, Rumunska atd. 

Odpolední aktivity představují různé zájmové kroužky, sportovní aktivity , semináře 

a exkurze. Škola je otevřena nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiny, aby se posílila 

soudržnost rodin. 

Mezinárodní romská unie pracuje i s matkami ve vězení. Organizují pro ně kurzy 

základního vzdělání. 

5.2.1 Projekt rozvoje sportu 

Projekt vychází z analýzy, že fyzickou aktivitou a sportovní činností se kompenzují 

rozdíly mezi žáky z odlišného sociokulturního prostředí a vzdělání. 

Důvody pěstování sportu jsou různé. „Sport usměrňuje trávení volného času a 

zamezuje rozvoji nevhodných návyků z nudy (drogy, alkohol, gambling), rozvíjí 

osobnost, zdravé návyky, socializaci a pomáhá normalizovat chování a motivuje 

k učení."49 

Projekt je realizován tak, aby zapadl do učebních osnov a pak formou mimoškolních 

aktivit, aby žáci maximálně využili prostory školy ke sportovním činnostem. 

Prostory školy určené k pěstování sportu slouží žákům a jejich rodičům a rodinám 

v této městské části za účelem upevňování vztahů mezi rodinami, k sociální soudržnosti 

a k redukci nežádoucího chování a návyků. 

Cíle projektu: 

• Rozvíjet sport v hodinách povinné tělesné výchovy jako zábavnou a 

oddychovou činnost. 

• Ulehčit koexistenci jednotlivých školních zařízení v této městské části. 

• Realizovat fyzické a sportovní aktivity na základě dobrovolnosti. 

• Podněcovat žáky k trvalé sportovní a fyzické aktivitě jako prostředek 

osobnostního a sociálního rozvoje. 

Projectos de centro. Power pointová prezentace školy. 
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• Nabízet sportovní činnosti přiměřené věku a schopnostem žáků a 

zkoordinovat je se vzdělávacím plánem školy. 

• Dbát na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hodin TV a 

sportu. 

• Sport by měl stmelovat kolektivy žáků různých národností, sociokulturních 

prostředí a postižení. 

• Sport by měl být nástrojem solidarity, spolupráce, tolerance a rovnocennosti 

mezi pohlavími. 

• Uplatňování sportovních a fyzických aktivit i mimo vyučování. 

Učební osnovy předmětu Tělesná výchova a sport 

Jednotlivé obsahy učebního předmětu Tělesná výchova a sport jsou zahrnuty 

v učebních plánech jednotlivých ročníků. Obsahy se mění každý trimestr a musí být 

v souladu s dalším projektem „Elpaz'\Mír), který probíhá současně. 

Sportovní aktivity mimoškolní jsou organizovány od pondělí do čtvrtka od 16 do 18 

hodin s možností prodloužení do 20.00 hod. V pátek a v sobotu od 10 do 13 hodiny. 

Zvláštní mimoškolní aktivitou je kroužek námořnictví, který je organizován ve 

spolupráci s námořním klubem v Huelvě. 

Je realizován během měsíců října a března pro žáky 3. cyklu. 

Cílem je fyzická aktivita a kontakt se světem mimo tuhle čtvrť. 

Druhou mimoškolní aktivitou, která se realizuje pro žáky 2. a 5. ročníku, je možnost 

kurzu plavání na městské plovárně. Kurz i potřeby a pomůcky na plavání pro žáky plně 

financuje škola za pomoci městské radnice. 

Cílem je kromě učení plavání také rozvoj orientace ve městě a v užití veřejné 

dopravy. Učení slušného chování a chování v různých situacích. Zásady správné výživy 

a hygieny. 
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5.3 Plán integrace pro oblast Speciální pedagogiky 

Pro tuto oblast byl vytvořen Plán integrace pro žáky se speciálně vzdělávacími 

potřebami a je součástí Plánu integrace v kraji. 

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou pro tento účel 

osoby se zdravotním postižením nebo zdravotním a sociálním znevýhodněním. 

Obecné cíle: 

• Vyhledávání a prevence žáků se speciálními-vzdělávacími potřebami. 

• Podpora jejich socializace a integrace ve škole. 

Konkrétní cíle: 

• Pomoc při jejich integraci do třídy. 

• Věnovat zvýšenou pozornost těmto žákům ve vyučování i v mimoškolních 

aktivitách. 

• Přizpůsobení metod práce a potřebám těchto žáků. 

Vytvoření flexibilních pracovních skupin. 

Aktivity a prostředky potřebné k integraci žáků se speciálně-vzdělávacími 

potřebami 

• Pedagogicko-psychologická diagnostika nových žáků. 

• Neustálé sledování žáků během celého školního roku. 

• Vstupní hodnocení žáků na začátku každého cyklu. 

• Spolupráce a konzultace učitelů, asistentů pedagoga a speciálního pedagoga. 

• Pravidelné setkávání s rodiči žáků. 

• Spolupráce s jinými organizacemi a odborníky. 

• Vypracování individuálního vzdělávacího plánu každého žáka. 
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• Speciální pomůcky a materiály potřebné k výuce. 

• Zapojení žáků do všech aktivit školy. 

• Vytvoření takového rozvrhu hodin a tříd, který umožňuje žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami co nejlepší integraci. 

• Plánování mimoškolních aktivit a doplňkových činností. 

• Vytvoření prostorů školy a třídy s ohledem na integraci těchto žáků. 

5.4 Práce učitelů a asistentů 

Práce učitelů a asistentů spočívá ve zprostředkování učiva žákům a organizaci 

vyučování. 

Učitel povzbuzuje žáky, vede žáky v procesu učení a vyučování a jde příkladem. 

Motivuje, předkládá řešení, výzvy a problémy a poskytuje pomoc. Vytváří atmosféru ve 

třídě a připravuje vhodný materiál a pomůcky potřebné k vyučování. 

Je prostředníkem mezi školou a rodiči, klasifikuje, hodnotí žáky, vypracovává 

individuální vzdělávací plány podle speciálně vzdělávacích potřeb žáků a odpoledne též 

může vést doučování. 

Učitelé na této škole ve spolupráci se speciálním pedagogem vypracovávají 

začátkem cyklů vstupní hodnocení žáků a jeho vývoj. Je na to vymezen první měsíc 

školního roku. Na konci každého trimestru se vypracovává průběžné hodnocení žáků. 

Cílem je poznat každého žáka samostatně i celou skupinu. Je to důležité pro 

celkovou práci učitele a vytvoření příznivé atmosféry třídy. 

Předmětem hodnocení je motivace, schopnosti, dovednosti, vlohy, inteligence, 

postoj k učení, styly a návyky, znalosti a úroveň čtení, porozumění textu, písemný 

projev, počty, logické myšlení a inteligence, rodinná anamnéza a rysy osobnosti. 

Učitel pozoruje chování žáka ve vztahu k rodičům, učitelům a vrstevníkům, jeho 

komunikaci s ostatními, jeho činnost a výkony ve škole i mimo školu. 

Ve skupině žáků hodnotí vzájemné vztahy, postavení jednotlivých členů ve skupině 
a dynamiku skupiny. 
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Učitel na základě těchto poznatků vyvodí potřeby každého žáka a pak celé skupiny a 

vybere vhodné způsoby práce a stanoví konkrétní cíle. Žáky seznámí s organizací školy 

a vyučováním a s obsahy výuky. 

Individuální vzdělávací plány spočívají v úpravě vzdělávacích plánů žáků. 

Nejčastější příčinou IVP je zaostávání žáka ve vyučování. 

Jejich cílem je ulehčit žákovi rozvoj schopností a dovedností, připravit ho na 

činnosti ve třídě, upravit práci na jeho úroveň vědomostí a schopností a podle toho 

i hodnotit. Učitel spolupracuje s učitelem z cyklu, z kterého žák postoupil. 

Na vyrovnání zaostávání žáků v učení je organizováno odpolední doučování. Cílem 

je upevnění základních poznatků z různých předmětů, které jsou potřebné pro další 

vzdělávání. Nejdůležitější je v prvním cyklu. 

Pro doučování je zřízena speciální třída pro všechny ročníky. Žáci přicházejí ze 

svých kmenových tříd po etapě povinného vyučování. 

Ve třídě jsou dva učitelé a pracují s žáky individuálně i skupinově. 

Práce asistenta pedagoga ve třídě spočívá v individuální pomoci v rozvoji žáků 

v procesu učení a vyučování. Podpora se realizuje v hodinách určených pro asistenty 

rozvrhem hodin v průběhu celého cyklu. Asistent pracuje se žáky ve třídě a řeší aktuální 

problémy, které se vyskytly ve vyučování i mimo vyučování. Asistent je spojencem 

mezi rodinou a školou, aby vztah byl nepřetržitý a efektivní. 

Povinnosti asistentů: 

• Asistenti spolupracují s učiteli při vytváření individuálních vzdělávacích 

plánů, při zařazování žáků do tříd, při výběru vhodných pomůcek, metod, 

forem práce a při klasifikaci žáků. 

• Pomáhají při přípravě a realizaci rodičovských schůzek a setkání. Poznávají 

rodiče ve vztahu ke škole i po stránce osobnostní. Mají své konzultační 

hodiny pro rodiče i žáky. 

• Pomoc a podpora žáků ve třídě v procesu učení a vyučování a integrace žáků 

do kolektivu. Vedou každodenní rozhovory se žáky o dění z předešlého dne. 
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5.5 Metodologie a didaktické činnosti ve vyučování 

Vyučování na této škole je organizováno jako celodenní vyučování. 

Multikulturní výchova je zařazena jako integrativní součást vzdělávacích obsahů 

jednotlivých předmětů. 

5.5.1 Metodologie multikulturní výchovy 

• Využívání takových strategií, které zvyšují celkovou efektivitu a 

motivovanost ve vzdělávacím procesu, rozvíjejí smysl pro sociální 

zodpovědnost, empatii, samostanou práci a které zlepšují vztahy mezi žáky, 

zvyšují sebeúctu a potlačují etnické předsudky. 

• Aktivní zapojení žáků do činností a učení nových poznatků skrze jejich 

zkušenosti a postoje. 

• Rozvoj kritického myšlení. 

• Využívání dostatečně rozmanitých a otevřených materiálů dostupných pro 

každého žáka bez rozdílů. 

• Nutnost využívat noviny, časopisy, knihy a media. 

• Využívat při vyučování formu dialogu a rozhovoru. 

• Co nejrovnoměrnější rozdělení rolí ve třídě. 

5.5.2 Didaktické činnosti multikulturní výchovy ve vyučování 

Didaktické činnosti multikulturní výchovy jsou zahrnuty v metodickém materiálu 

pro učitele a žáky s názvem Comunidad Gitana, Documento didactico intercultural. 50 

Jsou určeny pro všechny úrovně základního a středního vzdělávání ve všech školách 

v Andalusii. 

Obsahují metodickou příručku pro učitele a pracovní sešity pro žáky. Cílem je 

získání základních vědomostí o romské kultuře, naučení žáků toleranci a respektu 

k jiným kulturám a vytvoření multikulturního prostředí školy. 

0 Comunidad Gitana, s. 6. Metodická příručka multikulturní výchovy pro učitele. 
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Materiál je rozdělen do 4 oblastí: 

1. Historie a původ Romů 

2. Kultura Romů 

3. Romská rodina 

4. Jazyk Kaló 

Výběr a úprava navrhovaných činností záleží na povaze třídy a každého žáka. 

Činnosti k jednotlivým tématům jsou navržené na dobu 2 týdnů, ale může se to měnit. 

Obecné cíle: 

1. Základní školy 
• Znát kulturní dědictví a přispívat aktivně k jeho zachování. 

• Udržovat vyvážené vztahy s lidmi, chovat se solidárně, uznávat a 

uvědoměle hodnotit sociální rozdíly, odmítat jakoukoli diskriminaci na 

základě pohlaví, náboženství, etnické příslušnosti atd. 

• Cítit důležitost základních hodnot v životě a lidském soužití. 

2. Střední školy 

• Znát základní náboženské přesvědčení, názory a tradice, kulturní 

dědictví. 

• Vytvářet vztahy mezi lidmi a účastnit se činností ve skupině s postojem 

solidárnosti a tolerance. Nepodílet se na vytváření bariér a předsudků, 

rozeznávat a hodnotit rozdíly mezi lidmi a odmítat jakoukoli 

diskriminaci. 

• Analyzovat mechanismy a hodnoty, které tvoří základ fungování 

společnosti, zejména ve vztahu k občanským právům a povinnostem. 
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5.5.3 Konkrétní náplň multikulturní výchovy 

Základní školy: 

1. Dějiny a původ Romů 

• Seznámit se s dějinami 

• Hodnocení vývoje dějin Romů ve Španělsku 

• Poznávání současné situace Romů v Andalusii 

2. Romská kultura 

• Poznávání kultury a objevování přínosu pro majoritu 

3. Romská rodina 

• Vývoj a typy rodin 

• Význam rolí v rodině 

4. Kaló 

• Seznámení se s jazykem Romů ve Španělsku 

• Umět slovem i písmem jednoduchá sdělení v kaló 

Střední školy 

1. Romské dějiny a původ 

• Původ Romů a vývoj do dnešních dnů 

• Rozlišovat a hodnotit různé dokumenty vydávané o Romech 

• Ocenit přínos romské kultury pro španělskou kulturu 

2. Kultura Romů 

• Existence různých kultur v dnešní společnosti 

• Kulturní hodnoty Romů, zvyky a způsoby života 
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• Vztahy mezi kulturou Romů a kulturou majority 

3. Rodina 

• Sběr informací a výzkum rodinných struktur 

• Analýza vývoje rodiny 

• Identifikace a interpretace rozdílných rolí v rodině 

4. Kaló 

• Seznámení se s kaló jako vlastním jazykem 

5. Historie kaló 

• Podpora užívaní ve školním prostředí 

5.5.4 Obsahy podpory rozvoje romské kultury na základní škole 

1. Dějiny Romů 

• Původ a jednotlivé epaty dějin 

• Příchod Romů do Andalusie 

• Výzkum a rozbor historického vývoje Romů 

• Vypracování dotazníků vztahujícíche se k současné situaci Romů 

• Dramatizace romských dějin 

• Ocenění a respekt k dějinám 

2. Kultura Romů 

• Význam slova kultura 

• Charakteristika romské kultury 

• Nejvýznamnější kulturní projevy 

• Respekt k jiným kulturám 

• Vytvoření protokolu o tradicích Romů 
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• Vytvoření a realizace dotazníků o tradicích, zvycích a hodnotách Romů 

• Tvorba básní a písní 

3. Rodina 

• Typy rodin 

• Rozdělení rolí v rodině 

• Vývoj rodiny v průběhu historie 

• Vytvoření a realizace dotazníků o rodině 

• Respekt ke zvykům a způsobům života v jiných rodinách 

• Odmítání diskriminace 

4. Kaló 

• Původ a vývoj romského jazyka 

• Vytvoření seznamu slov v kaló 

• Tvorba básní, písní 

• Uznání a ocenění v kaló 

• Zájem o jeho rozvoj 

5.5.5. Metody práce a v hodinách multikulturní výchovy na základní škole 

Ve školách jsou aktivity na rozvoj jazyka kaló zahrnuty do vyučování. Aktivity vede 

romský asistent. Na tyto aktivity má každý ročník svůj pracovní sešit. Ten obsahuje 

základní astručné informace a popis úloh. 

Aktivity jsou rozděleny na skupinovou a individuální práci a na úkoly ve škole a 

mimo školu. 

1. Pro názornos t uvádím př ík lady úloh pro rozvoj j a z y k a kaló 

pro zák ladní školy . 51 

51 La Lengua Gitana. Cuaderno del alumno n.4. Sevilla : Junta de Andalucía, ISBN 84922937-8-0. 
Pracovní sešit pro žáky čtvrtého ročníka základní školy.Viz Příloha 
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1. Obsah úvodní hodiny: 

Komunikujeme na téma "Jazyk kaló ajeho význam". 

• Společná diskuse o znalostech jazyka kaló. 

• Malování obrázku, který by vyjádřil význam kaló a reprezentoval ho. 

• Poznávání známých osobností, které reprezentují jazyk kaló. 

• Zhotovení nástěnné koláže z vytvořených obrázků žáků, fotografií a článků 

z novin. 

2. Další aktivity využívané v hodinách: 

• Setkání, diskuse, materiály, knihy, fotografie, které nám pomáhají získavat 

informace o jazyku kaló. 

3. Organizace vyučovací hodiny 

• Připomenutí slušného chování v hodinách i mimo školu. 

• Vytvoření pracovních skupin. 

• Příprava materiálu a pomůcek na hodiny: sešity, dotazníky, rozhovory, 

fotky, videa... 

4. Aktivity realizující se mimo školu, domácí úkoly 

Úkol: Sběr informací o jazyku kaló 

Organizace: Práce ve skupinách 

• Vyhledávání informací o jazyku kaló a lidech, kteří ho ovládají ve čtvrti, 

v které bydlím. 

• Vyhledávání literárních textů a textů písní v kaló. 

• Vytvoření slovníku v kaló. 

5. Aktivity ve škole 

• Zavedení čtenářského deníku. Vyhledávání literatury ve školní knihovně. 

• Vytváření záznamů z prezentace ostatních. 
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• Práce s textem o původním jazyku Romů, sanskrtu aodpovědi na závěrečné 

otázky z přečteného textu. 

• Naučit sa slovíčka v kaló. 

• Naučit se píseň v kaló. 

• Nakreslit obrázek člověka a popsat části těla. 

• Osmisměrka. 

• Doplň dialog do obrázků. 

• Vytvořit tabulku zdravé výživy a přeložit ji kaló. 

• Číslovky , měsíce a dny v týdnu v kaló. 

• Práce s mapou Španělska. Najít určená místa na mapě. 

6. Obsah závěrečné vyučovací hodiny 

• Zhodnocení aktivit na hodině a aktivit mimo školu 

• Divadelní představení v jazyku kaló 

• Vytvoření kartotéky slov jazyka kaló 

• Návrh na další aktivity v příštím roce 

2. Př ík lady úkolů pro téma „His tor ie a původ Romů" 

z p r a c o v n í h o seš i tu ZŠ52 

i. Obsah úvodní hodiny: 

Společná diskuse na téma historie Romů a zjištování znalostí žáků o této 

problematice. 

• Individuální práce: nakreslení obrázku představující nějakou událost z historie 

Romů. 

• Společné stanovení plánu aktivit na další hodiny literatury, se kterou se bude 

pracovat. 

52 
Historia y Origen del Pueblo Gitano. Cuaderno del alumno n.l, s.10. Pracovní sešit pro žáky prvního 

ročníka základní školy.Viz Příloha 
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Příprava nástěnné koláže z nakreslených obrázků žáku, fotografií a materiálu 

z novin a časopisů. 

Každou hodinu připomínat pravidla chování ve škole a doma. Vytváření 

pracovních skupin a příprava pomůcek a materiálů na vyučování. 

Aktivity probíhající mimo školní prostředí, domácí úkoly 

Rozdělení témat do skupin. Témata jsou tři, a to původ španělských Romů, 

dění v jednotlivých etapách historie a aktuální situace Romů ve Španělsku. 

Aktivity realizující se ve vyučovacích hodinách 

• Každý žák si vede sešit, kde shrnuje získané informace o a o přečtené 

literatuře. Tyto informace předává ostáním ve třídě. 

• Společně vytváříme knihu ze získaných poznatků. 

• Vymýšlíme a učíme se poezii a povídky, hry, písně, hádanky, přísloví a 

slovní hříčky týkající se historie Romů. 

• Realizujeme videoforum na téma „Posmrtný život Romů". 

• Individuální práce s mapou cesty příchodu Romů do Španělska, nakreslit 

geografickou mapu Španělska a vyznačit v ní migraci Romů 

• Čtení historických textů vztahující se k historii a najít odpovědi na závěrečné 

otázky vtextu. 

• Umět vysvětlit jednotlivé etapy historie Romů. 

Obsah závěrečné hodiny 

• Zhodnocení všech aktivit v hodinách a domácích úkolů. 

• Vytvoření slovníčků historie Romů v azyku kaló. 

• Hodnocení žáků a vytvoření individuálního diplomu pro rodiče. 

• Napsání novinového článků o průběhu vyučovacích hodin. 

• Výstava z prací žáků. 

• Namalování komiksu týkajícího se historie Romů. 
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3. Téma „ R o m s k á rodina" z p r a c o v n í h o seš i tu ZŠ53 

1. Obsah úvodní vyučovací hodiny 

Diskuse se žáky na téma „Rodina". 

• Nakreslení obrázku s tématem „Moje rodina". 

• Zhotovení nástěnné koláže z obrázků a materiálů týkající se tématu. 

• Stanovení plánu práce v dalších hodinách literatury. 

Každý žák má svůj pracovní sešit, do kterého si zapisuje získané poznatky, 

shromážděné informace a materiál a informace o přečtené literatuře. 

V každý hodině je připomínání norem chování. Vytváření pracovních skupin a 

příprava na vyučovací hodinu. 

2. Aktivity mimo hodinu, domácí úkoly 

Skupinová práce: Dlouhodobé získávání informací na určené téma ve skupině. 

Témata jsou typy rodin, které žijí v mojí čtvrti. Rozdělení rolí v rodině, práva a 

povinnosti každého člena rodiny; Jak se slaví svátky v mojí rodině; Vývoj romské 

rodiny. 

3. Aktivity ve vyučovací hodině 

• Prezentace zjištěných informací každé skupiny a každého žáka průběžně. 

• Ze získaných informací zhotovování knížky. 

• Řešení vyskytujících se problémů v rodině. 

• Vytvoření genealogického stromu rodiny. 

• Porovnání romské rodiny a rodiny pajů. 

• Funkce ženy-matky v rodině. 

• Vymýšlení a učení se poezie, her, písniček, povídek atd o rodině. 

• Dramatizace textu o rodině. 

53 La familia Gitana. Cuaderno del alumno n.3. s.8 . Pracovní sešit pro žáky třetího ročníku základní 
školy. 
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• Čtení legendy o příchodě jedné romské rodiny do Španělska. Práce s textem. 

Hledání odpovědí na otázky uvedené v závěru. 

• Napsat článek do novn o své rodině. 

4. Obsah závěrečné hodiny 

• Zhodnocení práce v hodinách a domácích úkolů. 

• Zhotovení slovníčku rodiny v jazyku kaló. 

• Hodnocení žáků, skupin a celé třídy. Vytvoření diplomu pro rodiče. 

• Každá skupina předvede scénku na téma: Rodina. 

• Napsání novinového článku o rodině. 

• Realizace výstavy z prací žáků. 

4. Téma rodiny pro žáky s třední školy 5 4 

Organizace vyučovací hodiny je stejná jako na základní škole. Liší se jenom 

v tématech úkolů. 

1. Aktivity pro domácí úkoly 

Skupinová práce: Typy rodin žijící v mé čtvrti, Modely a sociální struktura 

rodiny, Vývoj romské rodiny v průběhu času, Role ženy v rodině a její vývoj. 

2. Aktivity realizující se v hodinách 

• Práce s pracovním sešitem žáků a s přečtenou literaturou. 

• Prezentace prací jednotlivých skupin. 

• Řešení konfliktů a problémů v rodinách žáků. 

• Vytváření a učení se poezie a prózy, divadelných her, písniček komiksů, 

osmisměrovek a křížovek s tématem rodiny. 

• Dramatizace textů. 

• Vytvoření individuálního stromu rodiny. 

• Popsat rozdíly v rodinách Romů a Pajů. 

54 La familia Gitana. Cuaderno del alumno n.3,s.9. Pracovní sešit pro žáky třetího ročníku střední školy. 
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• Najít významy slov jako je diskriminace, právo, multikultura, 

pragmatismus, fundamentalismus a vytvořit článek 

• Vytvořit v jazyku kaló pořekadlo o Romech a naučit se ho. 

• Práce s textem o rodině a najít odpovědi za textem. 

• Nakreslit komiks týkající se historického vývoje rodiny. 

• Práce se zprávami o rodině v novinách a časopisech. Psaní názoru na 

články. 

Finální aktivity 

Každý žák zhodnotí průběh hodin a aktivit. 

Vytvoření kartotéky ze slov o rodině v kaló. 

Dramatizace. 
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6. PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANOSTI ROMŮ VE ŠPANĚLSKU A ČESKÉ 

REPUBLICE 

V současnosti si rodiny španělských Romů čím dál více uvědomují, že etapa 

předprimárního vzdělávání je důležitá pro další rozvoj dětí po všech stránkách a 

v dalších etapách vzdělávání. 

V etapě povinné školní docházky, zejména v prvních ročnících, bylo dosaženo ve 

výchově romských dětí značného pokroku. Ale i tak je mnoho aspektů, které je třeba 

zlepšovat, například předčasné přerušení školní docházky, protože žáci mnohdy 

neukončí ani základní vzdělávání. Je také třeba nacházet stále nové metody práce, 

didaktiky, materiály pro učitele, kteří pracují s romskými dětmi právě v téhle etapě. 

Dalším aspektem, který se musí rozvíjet, je motivace k dalšímu studiu, až po 

univerzitní vzdělání. 

Taktéž dospělí, kteří nemají ukončené vzdělání, by měli cítit potřebu si chybějící 

vzdělání doplnit a jít tak příkladem svým dětem. 

Přístupy ke vzdělávání v sekundárii 

Sekundární povinné vzdělávání ve španělském školním vzdělávacím procesu je pro 

děti od 12-16 let. Tato etapa je v přístupu romských dětí, zejména dívek, velice kritická. 

Pro rozvoj vzdělávání mladých Romů v této etapě je důležitý i postoj profesorů k nim. 

Ti si musí uvědomit, že mohou mít také vliv na formování postojů a názorů žáků ke 

vzdělávání. Je důležité, aby podporovali vytváření multikulturních skupin a kontaktů ve 

svojí škole a třídě. 

Během akademického roku 2004-2005, 2005-2006 navštěvovalo v 118 středních 

školách ve všech autonomních oblastech Španělska 800 Romů. Je důležité upozornit, že 

v oblastech, kde je vyšší koncentrace Romů, je ve školách převážná část romských 

žáků. 
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6.1 Projekty na zlepšení přístupu Romů kdalšímu vzdělávání a 
v 

zaměstnávání ve Španělsku 

V autonomní oblasti Andalusia žije přibližně 270 000 obyvatel romské populace. 

Jejich sociální situace je různá. Pracovní možnosti členů jsou dost omezené z důvodu 

žití daleko od měst. Tím jsou značně znevýhodněni a separováni od společnosti. Často 

se věnují pracovním činnostem, které vycházejí z tradic a kočovného života. Příkladem 

jsou sezónní práce a komedianti a artisti v ulicích měst. Jenže tyto práce jsou málo 

placené a neuživí celou rodinu. Výhodnější je pobírat sociální dávky. 

6.1.1 Acceder-program přístupu zaměstnání pro Romy ve Španělsku 

Koordinátorem programu je Fundación Secretariado General Gitano v Madridu. Je 

to nezisková organizace, která svoji činnost zaměřuje na rozvoj romské populace ve 

Španělsku a Evropě. Vytváří různé projekty a aktivity směřující k zaměstnávání a 

profesní orientaci Romů. 

Cílem organizace je podpora Romů, zlepšení obrazu o Romech a rozšiřování jejich 

vlastních kulturních hodnot do majoritní společnosti. Spolupráce s organizacemi a 

asociacemi veřejnými a soukromými, které se podílejí na zvyšování kvality romské 

populace. 

Specifické faktory romské populace ve vztahu k zaměstnání: 

• Tradiční profese, kterými se živili kdysi, už v dnešní době poklesly. 

• Velká část populace žije na okraji společnosti. 

• Je jen velmi malé procento Romů, kteří přistupují k profesi a dalšímu 

vzdělávání adekvátně. Ve velké míře chybí adaptace na situaci a kurzy. 

• Společnost má zakořeněné předsudky vůči schopnosti Romů pracovat a 

odmítá žádosti o zaměstnání v mnoha pracovních oblastech. 

Klienty jsou na jedné straně Romové, žijíci v autonomní oblasti Andalusia, hlavně 

mladí lidé a ženy ve věku 16-30 let. Na straně druhé, podniky a firmy, které poskytují 

možnost kurzů na zlepšení nebo doplnění kvalifikace a neziskové organizace a sociální 

instituce pracující s romskou populací. 
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Acceder je název programu na zprostředkování zaměstnání a další vzdělávání 

Romů. 

Klienty programu Acceder jsou nezaměstnaní Romové, ale i Pajové. Cílem je 

poskytovat jim kontakt s pracovním trhem, nabídku práce ze strany zaměstnavatelů a 

poptávku ze strany nezaměstnaných osob. 

Program začal v roce 2000 a fungoval do roku 2007, ale pro úspěšné výsledky a 

ocenění ze strany klientů je prodloužen do roku 2013. Je financován Evropským 

sociálním fondem a městskými radnicemi všech větších měst v Andalusii. 

Agentura sídlí v 58 pracovních centrech ve 14 oblastech Španělska. Pracuje v ní 550 

zaměstnanců a spolupracuje na mezinárodních projektech se 12 zeměmi. V programu 

Acceder pracuje 210 zaměstnanců ve 46 městech Španělska. V Andalusii se realizuje 

program v 8 pobočkách, kde poskytuje služby informační, vyhledávání nezaměstatných 

osob, orientaci v sociálních službách a konzultace pro klienty, nabídku rekvalifikačních 

kurzů, vyhledávání nabídek na trhu práce a vhodných kandidátů, doprovod na místo 

výkonu práce a pomoc při uzavíraní pracovních smluv. 

Podporuje přístup romské populace k vytváření zaměstnaneckých vztahů, získat 

práci, podporovat motivaci a vůli k práci, orientovat se na trhu práce a spolupracovat 

s podniky a jinými organizacemi na facilitaci této cesty.55 

Dalším polem působení programu Acceder je směrem k politickým aktivitám 

věnujícím se romské populaci v autonomní oblasti Andalusia, konkrétně v působení při 

vytváření veřejných služeb, služeb vzdělávání a zdravotnictví v regionech tak, aby 

dávaly možnost pracovního zařazení členům romské populace bydlících v daném 

regionu. 

Obecné cíle, o které program usiluje: 

• Profesionální kvalifikace a přístup žen a mužů k různým zaměstnáním a 

profesím. 

55 Propagační materiál FSG k programu Acceder. 
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• Pozitivně vyhovět nabídkám a požadavkům ze strany nezaměstnaných a 

podniků. 

• Přiblížení a přizpůsobení služeb na zvyšování kvalifikace a zaměstnávání 

Romů, kteří jsou nezaměstnaní a přistupovat k nim jako ke spoluobčanům. 

• Politická angažovanost směrem k Romům na zlepšení jejich života a 

přístupu veřejných služeb. 

Cesta k pracovnímu zařazení klienta 

Pro dosažení cílů programu platí základní principy: 

• Rozšiřování informačních pracovních center (Centralidad en el empleo). 

• Klienti před vstupem do programu by měli znát své schopnosti a dovednosti 

důležité pro výběr profese a mít zájem o práci. 

• Být odpovědní za své chování. 

Před zařazením klienta do pracovní činnosti je důležité rozvíjet a zlepšovat jeho 

pracovní schopnosti a dovednosti, sociální návyky a určité pracovní návyky. Klient 

musí být schopen učit se, komunikovat se zaměstnavatelem, nést odpovědnost za 

vykonanou práci a přizpůsobovat se podmínkám a nárokům kladeném na pracovišti. 

Postup činností vedoucích k cíli: 

1. Orientace a pracovní zařazení 

Klient je přijat na úvodní sezení a je seznámen s programem Acceder. Pracovník 

vypracuje individuální diagnostiku klienta a přidělí mu svého tutora. Ti pak 

spolupracují při hledání možností zařazení klienta do pracovní činnosti, při vytváření a 

psaní životopisu, přípravou a pomoci na pracovní pohovor. 

Pokud vybrané místo vyžaduje rekvalifikaci nebo další vzdělávání, tak je tutor 

klientovi nápomocen v průběhu celého procesu. 

2. Průzkum a zprostředkování nabídek trhu práce 

Pro klienta tutor vyhledává vhodné zaměstnání podle jeho požadavků a požadavků 

podniků. Zachycuje nabídky podniků a pomáhá klientovi s kontaktem vybraného 
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podniku. Asistuje při přijímacím pohovoru. Při přijetí klienta do zaměstnání ho tutor 

doprovází na místo výkonu práce a pomáhá mu v začátcích jeho pracovní činnosti. 

Závěr programu Acceder po třech letech činnosti 

Programu se účastnilo 19 500 klientů z celého Španělska a bylo uzavřeno více jak 

11 500 pracovních smluv. (Acceder, s. 7) Konkrétně v autonomní oblasti Andalusia 

bylo 2 500 účastníků programu a z toho 1 600 se úspěšně zařadilo do pracovní činnosti. 

(Andalucía Acceder, s. 4) 
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Tabulka 4 Počet účastníků z celého Španělska v programu Acceder od 2000 do 

2007 56 

Oblast Celkový počet 

Muži 

Ženy 

Romové Pajové Věk do 

25 let 

25-30 30-35 35-45 Nad 

45 

Celé 

Španělsko 

35 304 24 395 10 909 10 574 8 784 5 481 6 981 3 310 Celé 

Španělsko 16 733 12 235 4 498 5 478 4 234 2 493 3 015 1 423 

Celé 

Španělsko 

18 571 12 160 6411 5 096 4 550 2 988 3 966 1 887 

Andalusia 6 855 4 896 1 959 2 120 1 792 1 087 1 321 535 Andalusia 

2 759 2 089 670 887 728 422 498 224 

Andalusia 

4 096 2 807 1 289 1 233 1 064 665 823 311 

Za sedm let se účastnilo programu 35 000 osob z celého Španělska. Z toho více jak 

polovina byly Romové. Větší zájem o další vzdělávání nebo o práci byl na straně žen 

u Pajů a u Romů převažovali muži. U obou skupin obyvatel byla nejpočetnější věková 

skupina účastníků do 25 let. 

V autonomní oblasti Andalusia byl největší zájem o program na straně romských 

žen. A také ve věku od 16 do 25 let. 

56 http://www.gitanos.org/publicaciones/memoriaacceder2007/estatal/14.pdf 
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Tabulka 5 Počet uzavřených a neuzavřených smluv u romských účasníků programu 
r r r r 57 ACCEDER dle věku, pohlaví a dosaženého vzdělání 

Věk Dosažené vzdělání Uzavřené smlouvy Neuzavřené smlouvy Celkem 
Bez vzdělání 266 527 793 
Ukončené základní vzdělání 954 1 183 2 137 

16-24 Ukončená povinná školní docházka 275 185 460 
Střední vzdělání 47 21 68 
Vyšší a vysokoškolský vzdělání 2 2 4 

25-44 Bez vzdělání 414 629 1 043 
Ukončené základní vzdělání 1 081 966 2 047 

Ukončená povinná školní docházka 393 280 673 
Střední vzdělání 94 43 137 
Vyšší a vysokoškolské vzdělání 19 9 28 

45-64 Bez vzdělání 67 114 181 
Ukončené základní vzdělání 72 69 141 

Ukončená povinná školní docházka 20 20 40 
Střední vzdělání 5 2 7 
Vyšší a vysokoškolské vzdělání 1 0 1 

16-24 Bez vzdělání 150 406 556 
Ukončené základní vzdělání 562 1 201 1 763 

Ukončená povinná školní docházka 253 281 534 
Střední vzdělání 52 37 89 
Vyšší a vysokoškolské vzdělání 9 7 16 

24-44 Bez vzdělání 432 869 1 301 
Ukončené základní vzdělání 867 1 034 1 901 

Ukončená povinná školní docházka 426 315 741 
Střední vzdělání 97 54 151 
Vyšší a vysokoškolské vzdělání 38 8 46 

45-64 Bez vzdělání 94 186 280 
Ukončené základní vzdělání 73 73 146 

Ukončená povinná školní docházka 30 16 46 
Střední vzdělání 7 5 12 
Vyšší a vysokoškolské vzdělání 1 4 5 

6 801 8 546 15 347 

57 http://www.fsgg.org/acceder/observatorio2004/explotacion-02.pdf 
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Výsledky programu Acceder 

• Dle věku. Největší zájem o rekvalifikační kurs byl mezi mladými lidmi ve věku 

od 16-24 let. Nejnižší zájem byl naopak mezi lidmi ve věku nad 45 let. 

• Dle pohlaví. Co se týče poměru mužů a žen v období od začátku programu 

v roce 2000 do konce programu v roce 2007, tak prví tři roky měli vyšší 

procentuální zastoupení muži, v roce 2003 se poměr vyrovnal a další roky bylo 

větší procento žen. V závěru 55% žen mladších 25 let mělo zájem o nějaký kurz 

nebo další vzdělávání. 

• Dle kurzů. Mezi mladými ženami do 25 let byl na prvním místě kurz pokladní, 

na druhém místě informatika a třetím byl kurz kadeřnický. Mezi muži v tomto 

věku byl největší zájem o získání řidičského průkazu. 

• Dle činností interních a externích. Interní činnosti jsou činnosti uvnitř 

programu Acceder nebo FSG, t.j. práce pro tyto organizace. Externí činnosti 

jsou pro cizí společnosti. V roce 2002 převažovaly interní činnosti a od roku 

2004 externí. Ženy si vybíraly více interní z důvodu většího pocitu jistoty 

v těchto organizacích, protože pro většinu to bylo první zaměstnání v životě. 

O dokončení základního vzdělání měly taktéž zájem víc ženy. 

Víc než 7 lidí z 10 vybraný kurz i dokončilo. Příčinami byla nízká motivace k učení, 

předstíraný zájem o kurz, malá možnost využití v praxi (to se týká hlavně lidí ve věku 

45-64 let). 

Vztah mezi ukončením kurzu a zařazením do pracovní činnosti 

Více jak 6 absolventů z každých 10 (58,9%) se po úspěšném ukončení kurzu 

zařadilo do pracovního procesu, převážně však muži. 

Nejvíce kontraktů se uzavřelo na profesi řidiče (84,5%), pak řezníka/uzenáře a 

pracovníka v potravinářském průmyslu. 
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Důvodem je, že tyto profese vyžadují sice více speciálních znalostí a dovedností, ale 

tím je pravděpodobnější získání dlouhodobé práce. Naopak nejmenší zájem je o profese 

jako ambulantní prodejce, kurýr, uklízeč. 

U žen počet uzavřených kontaktů byl nejvíce na místo uklízečky, na druhém místě 

administrativní pracovnice, recepční, teleoperátor, na třetím místě prodavačka a na 

posledním vychovatelka a zprostředkovatelka práce, pak číšnice a kuchařka. 

6.2 Projekty podpory Romů v České republice 

Stejně jako ve Španělsku, tak i v České republice jsou Romové nejpočetnější 

etnickou menšinou. Vyskytují se stejné problémy, které je potřeba řešit. Hlavními 

problémy je jejich přístup ke vzdělávání a zaměstnávání. 

Na území hlavního města Prahy je podle kvalifikovaných odhadů 80% 

nezaměstnaných Romů. S neuplatněním se na trhu práce souvisí jejich nízká vzdělanost, 

kvalifikovanost a diskriminace na trhu práce. 

Řešením této situace jsou probíhající a stále vznikající projekty na jejich podporu 

v oblastech vzdělávání a zaměstnávání. Projekty realizují občanská sdružení zabývající 

se problémy Romů ve spolupráci s jinými nevládními a státními organizacemi v rámci 

České republiky a Evropské Unie. 

Na území hlavního města Prahy se od roku 2005-2008 realizuje dlouhodobý projekt 

s názvem Podpora Romů v oblasti vzdělávání a zaměstnávání. Hlavním nositelem je 

Občanské sdružení Slovo 21. Program vznikl v roce 2004 na návrh Iniciativy 

Společenství EQUAL. Je financován z rozpočtu Evropské Unie a státního rozpočtu ČR. 

Partneři projektu jsou Magistrát hl. m. Prahy, Občanské sdružení R-Mosty, Romea, o.s., 

Základní škola na Havlíčkově náměstí v Praze 3 a Městská část Praha 3. V rámci 

mezinárodní spolupráce jsou to Portugalsko a Slovinsko. 

Hlavním cílem projektu je dát šanci Romům, kteří se chtějí vzdělávat, zvyšovat si 

kvalifikaci a uplatnit se na trhu práce. Je určen všem věkovým kategoriím. 

Občanské sdružení Slovo 21 bylo založeno v roce 1999 v Praze a svoji činnost 

zaměřuje především na romské projekty a projekty pro cizince žijící v České republice. 
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Jejich základními cíli je zvýšení informovanosti veřejnosti o Romech, budování 

tolerance a boj proti diskriminaci a rasismu. Dále podpora vzdělávání Romů a integrace 

cizinců. 

V rámci programu Slovo 21 organizuje aktivity: 

• Přípravné kurzy na střední školy pro romské žáky základních škol. 

Kurzy jsou bezplatné a mají zajistit kvalitní přípravu na přijímací zkoušky na 

střední školu. První kurzy začaly v listopadu školního roku 2005 do dubna 

roku 2006. Pro úspěch se tento školní rok koná už třetí kolo. Za dva roky se 

jich zúčastnilo 122 žáků a z toho 54 bylo přijato na střední školu. 

• Přípravné kurzy na vysokou školu pro žáky středních škol. Kurzy 

probíhaly v letech 2004 a 2005 v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Českých 

Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Čáslavi. Byly určeny pro žáky 

středních škol a dřívějším absolventům bez rozdílů věku. 58 Cílem kurzu 

bylo informovat studenty o možnostech studia na vysokých školách, 

podmínkách přijetí na jednotlivé obory studia, uplatnění po studiu a kvalitně 

je připravit na přijímací zkoušky. Tento projekt byl financován z EU Phare, 

MŠMT ČR a Matra Velvyslanectví Nizozemského království. 

Tabulka 6 Statistika projektu v letech 2004-200559 

2004 2005 Celkem 

Počet přihlášených zájemců 89 102 191 

Počet podaných přihlášek na VS 39 45 84 

Počet přijatých studentů 27 14 41 

Úspěšnost 69% 31% 50% 

58 http://www.slovo21 .cz/index.php?id=studenti. 
59 http://www.slovo21 .cz/index.php?id=studenti. 
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V roce 2005 se počet zájemců a podaných přihlášek zvýšil, ale snížila se skoro 

o polovinu úspěšnost. 

Nejžádanějšími obory byly: 

• romistika, 

• sociální prevence a resocializace, 

• práva, 

• speciální pedagogika, 

• učitelství, 

• sociální patologie, 

• andragogika, 

• sociální práce. 

Na tento projekt navázal v následujících dvou školních letech projekt s názvem 

„Pale o vudar-Otevřít dveře". Kurzy probíhaly v Praze, Olomouci, Plzni, Ostravě, Ústí 

nad Labem a v Karlových Varech. 

Nejžádanějšími obory byly: 

• politologie na Západočeské univerzitě, 

• speciální pedagogika na Ostravské univerzitě, 

• veřejná správa avregionální politika, 

• sociální prevence a resocializace, 

• právo a lingvistika na Univerzitě Palackého Olomouc, 

• informatika na VŠE Praha, 

• právo a sociální práce na Univerzitě Karlové v Praze, 

• ekonomie na UJEP Ústí nad Labem. 
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Tabulka 7 Statistika projektu ve dvou kolech 60 

1 .kolo 2 kolo Celkem 

Počet účastníků kurzů 32 30 62 

Počet podaných přihlášek 28 24 52 

Počet přijatých studentů 16 14 30 

Úspěšnost 57,1% 58,3% 57,7% 

V druhém kole pořádaných kurzů bylo méně zájemců, ale vyšší úspěšnost. 

Ve školním roce 2007-2008 projekt přípravných kurzů pokračuje se 60 účatníky. 

• Kurzy počítačů pro romské zájemce od roku 2007 

V Praze jich navštěvovalo 73 Romů a 47 jich úspěšně kurz dokončilo. 

• Kurzy anglického jazyka od roku 2007 

Z 27 účastníků získalo certifikát 22. 

Součástí projektu jsou: 

• workshopy pro nezaměstnané romské ženy, 

• motivační výcviky pro žáky základních škol, 

• semináře na profesní orientaci a příprava romské mládeže pro trh práce. 

Motivační workshopy pro ženy mají za cíl posílit jejich sebedůvěru naučit je najít si 

práci a úspěšně absolvovat přijímací pohovor. Naučit je poznávat samy sebe a zvýšit 

motivaci k řešení uplatnění na trhu práce. 

Od roku 2006 organizují i rekvalifikační kurzy pro romské ženy i romské muže. 

Nejvíc je zájem u žen o kurz kosmetičky, kterým prošly 4 ženy a u mužů kurz pro 

svářeče a všichni úspěšně získali po kurzu práci. 

60 http://www.slovo21 .cz/index.php'?id=otevrit_dvere. 
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Pro dospělé jsou určeny i kurzy na dokončení základního vzdělání. Dosud bylo 35 

účastníku a 3 získali zaměstnání. 

Nedílnou součástí projektuje Internetová burza práce a Internetové poradenské 

centrum. 

Burzu práce navštíví týdně cca 600 osob a zaregistrovaných je 55 společností 

nabízející práci. Dosud společnosti zaměstnaly 50 osob a 9 z nich byli absolventi 

některého z kurzu. 

Pro mladé romské žurnalisty sdružení pořádá školení. 

Závěrem projektu Podpory Romů v Praze by mělo být vypracování Mezinárodní 

komparativní studie. Projektu jako celku se dosud zúčastnilo 1106 Romů a 

zaměstnaných je 97 z nich. 

Závěrečné zhodnocení obou programů v oblasti zaměstnávání Romů 

Španělský program Acceder se zaměřuje více na další vzdělávání, rekvalifikační 

kurzy a začleňování Romů do pracovní činnosti. 

Český program Podpora Romů v Praze je zaměřen i na přípravu žáku na střední a 

vysoké školy. 

Oba programy se zaměřují na zlepšení vzdělávání a zaměstnávání pro romské ženy, 

co je důležité pro vzdělávání dalších generací Romů, protože žena je základem romské 

rodiny. 

A z výsledků programů, kde větší zájem o rekvalifikační kurzy byl u žen, můžeme 

vidět postup ke zlepšení. Největší zájem byl o kosmetické a kadeřnické kurzy. U mužů 

ve Španělsku to byl kurz na získání řidičského průkazu a v ČR svářečský kurz. 

Zájemci o programy jsou většinou mladí lidé ve věku 16-25 let s ukončeným 

základním vzděláním nebo ukončenou povinnou školní docházkou. Aby se zvýšila 

zaměstnanost Romů, je potřeba zvyšovat jejich stupeň vzdělání. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo poskytnout pohled na život a situaci ve vzdělávání a 

zaměstnávání romského etnika ve Španělsku. 

V oblasti vzdělávání jsem se zaměřila na základní stupeň vzdělávání romských 

žáků. Oblast podpory zaměstnávání Romů ve Španělsku i v České republice řeší vládní 

programy a občanská sdružení formou různých projektů. 

Z mého pozorování života Romů žijících v Andalusii můžu říct, že mají ke 

vzdělávaní svých dětí stále poměrně negativní postoj, i když dle informací, které mi 

poskytli pracovníci z Mezinárodní romské unie, se situace postupně zlepšuje. Důvodem 

je patrně změna postavení romské ženy-matky ve společnosti Romů a organizace výuky 

ve školách, kde je velký počet romských žáků. Taje organizována formou celodenního 

vzdělávání, takže o děti je celý den postaráno. Nezastupitelnou je i přítomnost 

romských asistentů pedagoga ve školách. 

Organizace školy vychází z různých projektů na zlepšení vzdělávání romských 

žáků. Spolupracuje s radnicí, neziskovým sektorem, oborem sociálních věcí a ostatními 

školními zařízeními v kraji. Projekty jsou finančně náročné, ale škola je dotována 

španělskou vládou, vládou autonomní oblasti Andalusia, městskou radnicí, Mezinárodní 

romskou unií a dalšími subjekty. 

Snahou ve školách, kde je většina romských žáků nebo dětí cizinců, je vytvoření 

multikulturního prostředí. To je důležité pro jejich další vzdělávání, zaměstnávání 

a začleňování do společnosti. Romské děti ve škole nemluví romským jazykem, 

většinou umí v tomto jazyce pouze pár slov a o charakteristice romské kultury také vědí 

málo. Proto se ve školách snaží podporovat romskou kulturu a podněcovat etnické 

vědomí. 

Ve Španělsku je z mého pohledu vztah majoritní společnosti a Romů méně 

problémový než v České republice. Je to mimo jiné dáno i podobností obou kultur. 

V minulosti se na území Španělska tyto kultury mísily a výsledkem je i vznik flamenka, 

coby typického znaku Španělska, kterého představiteli jsou především romští hudebníci 

a tanečníci. 
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Pro zlepšování vzájemných vztahů majoritní společnosti a minorit je potřeba 

vytvářet už v předškolních zařízeních multikulturní prostředí a včleňovat multikulturní 

výchovu co nejvíc do školní výuky všech druhů škol. 

Byla bych ráda, kdyby moje práce byla přínosná nejen pro vzdělávání romských 

žáků v České republice, ale pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají. 

- 8 0 -



SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 

Obrázek 1 Schéma systému vzdělávání ve Španělsku v letech 2003/2004 

Obrázek 2 Fotografie ze školy v Huelvě v úvodu power pointové prezentace školy 

Obrázek 3 Plán integrace 

Obrázek 4 Plán kompenzace 

Obrázek 5 Andaluský plán výchovy a vzdělávání k míru a proti násilí 

Obrázek 6 Učitelé připravují snídani ve školní jídelně 

Tabulka 1 Organizace vzdělávacího systému školy 

Tabulka 2 Plán a časový rozvrh dopňkových a zájmových činností 

Tabulka 3 Výchova k hodnotám v celoročním plánu 

Tabulka 4 Počet účastníků z celého Španělska v programu Acceder od 2000 do 2007 

Tabulka 5 Počet uzavřených a neuzavřených smluv u romských účasníků programu 

ACCEDER dle věku, pohlaví a dosaženého vzdělání 

Tabulka 6 Statistika projektu v letech 2004-2005 

Tabulka 7 Statistika projektu ve dvou kolech 

- 8 1 -



SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ INFORMACÍ 

• Andalucía: acceder programa de Acceso. Madrid: Fundación Secretariado 

General Gitano, 2004. 10 s. Informační brožura neziskové organizace. 

• Acceder: programa de Acceso al Empleo de la población Gitana. Madrid: 

Fundación Secretariado General Gitano, 2004. 13 s. Informační brožura 

neziskové organizace. 

• BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 : 

Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla [online]. Verze 3.3. 2001-2006 , 

31.03.2006 [cit. 2008-04-07], Dostupný z WWW: 

<http://www.boldis.cz/citace/citacel.pdf>. 

• BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle : Část 2 - Modely a 

příklady citací u jednotlivých typu [online]. Verze 3.1. 2001-2006 , 31.03.2006 

[cit. 2008-04-07], Dostupný z WWW: 

<http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>. 

• BRATKOVA, Eva. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace : Oficiální 

výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví [online], cl 996-2008 

, 2007-10-02 [cit. 2008-03-31]. Dostupný z WWW: 

<http://wwwl.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html>. 

• C.E.I.P. ANDALUCÍA. Projectos del centro : projecto TIC [power pointová 

prezentace na USB], Huelva (Španělsko), 2005 [cit. 2008-02-27]. 

• C.E.I.P. ANDALUCIA. Projectos del centro : presentación Málaga [power 

pointová prezentace na USB], Huelva (Španělsko), 2005 [cit. 2008-02-13]. 

• C.E.I.P. ANDALUCIA. Projectos del centro : pac integración [power pointová 

prezentace na USB]. Huelva (Španělsko), 2006 [cit. 2008-02-20], 

• C.E.I.P. ANDALUCÍA. Projectos del centro : projecto escuela-espacio de paz 

[power pointová prezentace na USB], Huelva (Španělsko), 2006 [cit. 2008-01-

23], 

• COLEGIO PÚBLICO ANDALUCÍA. Projectos del centro : plan de 

compenzación. [power pointová prezentace na USB], Huelva (Španělsko), 2004 

[cit. 2008-02-09]. 

- 8 2 -

http://www.boldis.cz/citace/citacel.pdf
http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf
http://wwwl.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html


FARKAŠOVÁ , Blanka, KRČÁL, Martin. Projekt bibliografické citace [online]. 

C2004-2008 [cit. 2008-04-07], Dostupný z WWW: 

<http://www.citace.com/moduly.php>. 

Fundación Secretariado Gitano : Acceder [online]. c2007 [cit. 2008-02-03]. 

Dostupný z WWW: 

<http://www.Ritanos.org/publicaciones/memoriaacceder2007/andalucia/index.ht 

mi>. 

Fundación Secretariado Gitano. Madrid: Fundación Secretariado Gitano, 2005. 

12 s. Informační brožura neziskové organizace. 

JANDOUREK , Jan. Sociologický slovník. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 288 s. 

ISBN 80-7178-535-0. 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR. Equal ČR : PODPORA 

ROMŮ V PRAZE [online]. Praha : c2006 , 2007 [cit. 2007-02-29]. Dostupný 

z WWW: <http://www.equalcr.cz/files/clanky/1002/T291007.pdf>. 

MUNARRIZ, CEPERO, I., et al. Comunidad Gitana : documento didáctico 

intercultural. Sevilla : Junta de Andalucía, [199-?]. 113 s. ISBN 84-922937-8-0. 

MUNARRIZ, CEPERO, I., et al. La familia Gitana : Cuaderno del alumno no. 

3. Sevilla : Junta de Andalucía, [199-?]. 15 s. ISBN 84-922937-8-0. 

MUNARRIZ, CEPERO, I., et al. La lengua Gitana : Cuaderno del alumno no. 

3. Sevilla : Junta de Andalucía, [199-?]. 15 s. ISBN 84-922937-8-0. 

MUNARRIZ, CEPERO, I., et al. Historia y Origen del pueblo Girano: 

Cuaderno del alumno no. 3. Sevilla : Junta de Andalucía, [199-?]. 15 s. 

ISBN 8492293780. 

NEČAS, C. Romové v České republice včera a dnes. 5. dopl. vyd. Olomouc : 

Univerzita Palackého Olomouc, 2002. 129 s. ISBN 80-244-0497-4. 

PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : teorie-prax-výzkum. Praha : ISV, 2001. 

211 s. ISBN 80-8586-72-2. 

PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jan. Pedagogický slovník. 3. 

rozšířené a aktualizované vyd. Praha : Portál, 2001. 328 s. ISBN 80-7178-579-2. 

- 8 3 -

http://www.citace.com/moduly.php
http://www.Ritanos.org/publicaciones/memoriaacceder2007/andalucia/index.ht%e2%80%a8mi
http://www.Ritanos.org/publicaciones/memoriaacceder2007/andalucia/index.ht%e2%80%a8mi
http://www.equalcr.cz/files/clanky/1002/T291007.pdf


VODÁKOVÁ, Jitka, ČERNOCHOVÁ, Miroslava, RAMBOUSEK, Vladimír. 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta : Katedra informačních 

technologií a technické výchovy [online]. c2006 , září 2007 [cit. 2008-03-30]. 

Dostupný z WWW: <http://it.pedf.cuni.cz/metodika/index.php>. 

ZELINA, M., et al. Vzdelávanie Rómov. 1. vyd. Bratislava : SPN, 2002. 205 s. 

ISBN 80-08-03339-8. 

Slovo 21. Slovo 21 : Romské projekty [online]. c2005 [cit. 2008-03-07], 

Dostupný z WWW: <http://www.slovo21.cz/index.php?id=equal>. 

Slovo 21. Slovo 21 : Romské projekty [online]. c2003 [cit. 2008-03-07], 

Dostupný z WWW: <http://www.slovo21.cz/index.php?id=otevrit_dvere>. 

Ú1V: Ústav pro informace ve vzdělávání: Eurydice [online], c2005 [cit. 2008-

02-03], Dostupný z WWW: 

<http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041DN/041_ES_CS.pdf>. 

Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online]. 2002 , 15. 03. 2008 [cit. 2008-02-

19], Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Flamenco 

Wikipédia : Slobodná encyklopédia [online]. 2003 ,13. marec 2008 [cit. 2008-

04-07], Dostupný z WWW: 
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El caló 
LA LENGUA DE LOS GITANOS ESPAÑOLES 

A CHIPI ES ROMANOS SERSENOS 

CUADERNO DEL ALUMNO N° 4 
SECUNDARIA 



(f*I c q I n 

El pueblo gitano, que se encuentra dis-
perso por todo el mundo, está unido por 
un origen común del que la lengua es 
su mayor testimonio. 

La Lengua Gitana (Romanó), elemento 
significativo de la cultura de un pueblo, 
es una de las lenguas más antiguas del 
mundo. Tiene raíces Sánscritas, y fueron 
los lingüistas de finales del siglo XVIII, 
Gellaman, Rüdiger, etc., los que pusie-
ron las bases que apoyaban la afinidad 

entre el dialecto hablado por los gitanos 
y la lengua madre de la India. 

Posteriormente otros lingüistas demostra-
ron que gran parte del vocabulario 
Romanó, está conexionado con el voca-
bulario utilizado por grupos que habitan 
en el Norte de la India. 

De esta lengua "Romanó" que actual-
mente hablan todos los gitanos del 
mundo, surgieron distintos dialectos, 
uno de ellos es el Caló, que es la len-
gua de los gitanos españoles. 

SANSCRITO 

ROMANO 

Zend (iraní) 
Pákrito o Bracha 
( antiguos brahmanes 

Sinto 
Caló 
Kalderash 
Lovaro 
Manúsh 
Etc... 



P l C2 ILO 

Este dialecto, si 
bien tiene el 
mismo origen . 
que otros, sin 
embargo cuen-
ta con notables 
diferencias por 
las circunstan-
cias a las que 
ha tenido que 
hacer frente 
(durante varios 
siglos fue prohi-
bido su uso por 
muchos reyes, 
castigándose a 
aquellos que lo 
hablaran con 
penas severas). 

"Y para que no pueda haver duda 
de cuales deben tenerse por 
Gitanos y Gitanas, para compre-
henderse en la disposición, y penas 

de esta Pragmática, declaramos 
que qualquiera hombre, o mujer 
que se aprehendiere en el trage y 
hábito de que hasta ahora ha 
usado este género de gente, o con-
tra quien se probare haver usado 
la lengua que ellos llaman geri-
gonca, sea tenido por Gitano". 
(Pragmática de Carlos II. Año 1695). 

"Por lo tanto 
mando que 
ellos y 
qualquiera de 
ellos no usen 
de la lengua, 
trage y método 
de vida vagan-
te de que 
hayan usado 
hasta de pre-
sente baxo las 
penas abaxo 
contenidas". 
(Carlos III. Año 
1783). 



* Lengua despreciada 
por desconocimiento y 
desprestigiada por el 
poder dominante (jerga 
de delincuentes). 

* Utilización del caste-
llano como medio de 
comunicación. 

Todas estas prohibiciones de utilizar su 
lengua, impidieron dedicarse a poten-
ciar y cultivar su cultura lingüística. Por 
esta causa principalmente, el Caló se 
mantiene en la actualidad de forma muy 
imperfecta, con pérdida de vocablos, 
rasgos gramaticales e incluso expresión 
fonética originaria. 

En resumen, el Caló 
nunca tuvo las posibili-
dades ni las ayudas 
que han tenido otras 

El Caló como instrumento de comunica-
ción, ha ¡do perdiendo su utilidad. Las 
razones pueden ser variadas: 

* No disponer de medios y educación 
cultural suficientes, para luchar contra la 
asimilación. 

* Sedentarismo y perse-
cuciones habidas a lo 
largo de la historia 
(colectivo minoritario). 



lenguas; apenas vio la letra impresa y 
se ha ido perdiendo a través de los 
siglos. En 1 81 9, José Antonio Conde 
realizó un manuscrito autógrafo titulado 
"Vocabulario de las lenguas Ethigitanas" 
con un total de 800 registros léxicos. 

Una característica del Caló es la utiliza-
ción de poco vocabulario para comuni-
carse, es decir, su expresión es tan 
vivencial que no necesita definir total-
mente los términos de su mensaje (con 
pocas palabras transmite muchos conte-
nidos). 

Desde el punto de vista gramatical, el 
Caló posee las mismas unidades grama-
ticales de la oración que el castellano; a 
nivel orientativo, presentamos una apro-
ximación de algunas unidades gramati-
cales en Caló. 

En toda oración existen al menos dos 
unidades, denominadas sintagma nomi-
nal y sintagma verbal. La estructura del 
s i n t a g m a nominal responde a la 
siguiente fórmula: 
determinante + nombre (núcleo + adyacente) 

N o m b r e : presenta género y número. 
La formación del masculino singular en 
Caló se realiza añadiendo al nombre el 
morfema sufijo ó y al femenino singu-
lar el morfema sufijo í . 

Ejemplo: C h a v - ó (niño) 
Chav- í (niña) 

El plural se forma añadiendo, tanto al 
masculino como al femenino, una s si 
acaba en vocal; cuando el masculino 
termina en consonante, se añade es. 

Ejemplo: C a t o b e r ó (leñador) 
Catoberó-s (leñadores) 

G u i l l a b a o r (cantaor) 
G u i l l a b a o r - e s (cantaores) 

Cayí (gitana) 
C a y í s (gitanas) 

Determinante: dentro de los determi-
nantes encontramos los artículos (deter-
minados e indeterminados), siendo en 
Caló los siguientes: 
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Artículo determinado 
- Masculino singular: o (el) 

Ejemplo: O y a c u n ó (el verano) 

pronombres: personales, relativos...; 
preposic iones, conjunciones, e t c . 

Ejemplos: Mío Minró 
Femenino singular a (la) Dos Dui 

Ejemplo: A bajañí (la guitarra) Este O c o n ó 
Esa O c o l á 

Masculino plural: os (los) Hoy Achivé 
Ejemplo: O s calos (los gitanos) Yo M e n d a 

Aquí Acoi 
- Femenino plural as (las) 

Ejemplo: A s cay ís (las gitanas) 

Articulo indeterminado 
- Masculino singular: y e s - y e q u e 
(un - uno) 
Ejemplo: Yes machicó (un gato) 

-Femenino singular: y e q u i (una) 
Ejemplo: Yequi romí (una mujer) 

- Masculino plural: y e q u é s (unos) 

- Femenino plural: yequís (unas) 

Existen también adjetivos: demostrati-
vos, posesivos, numerales, indefinidos...; 

El s i n t a g m a v e r b a l es el que tiene 
como núcleo a un verbo. 

- La estructura del sintagma verbal es 
igual que en castellano: verbo (predica-
tivo o copulativo) + complementos. 
Los verbos presentan los mismos modos 
y tiempos que en el castellano, usándo-
se principalmente el modo indicativo. 

La s intax is del Caló también presenta 
similitud, formándose oraciones simples 
y compuestas, etc. 
Ejemplo: 
La copla que canto 
A g a c h a p l á sos jabelo 



Actualmente sola-
mente los ancianos 
conocen algo del 
Caló, los jóvenes 
conocen un número 
pequeño de pala-
bras y los niños 
alguna expresión. 

Los gitanos han incorporado vocablos y 
esquemas en las distintas lenguas habla-
das donde residen. Los gitanos españo-
les han aportado a nuestra lengua una 
serie de préstamos reconocidos por la 
Real Academia de la Lengua Española, 
como son los siguientes términos: 

9achó/ menda, gilí, chalao, 
canguelo, etc. No obstante, el 

colectivo gitano 
intenta recuperar el 
Caló, y para ello se 
ha comenzado con 
una recopilación de 
vocabulario, para 
más tarde enseñarlo 
a los jóvenes. 



N O T A S DE INTERES 

* El pueblo gitano tiene una lengua propia, el 
Romanó. 

* El Caló, lengua de los gitanos españoles, es 
un dialecto del Romanó. 

* Algunas teorías sitúan el Caló como una de 
las lenguas más antiguas habladas en Europa. 

* Los gitanos españoles utilizan sin embargo el 
castellano como medio de comunicación. 

1 El uso del Caló es muy reducido (pragmáti-
cas). 

* El Caló ha aportado numerosos vocablos a la 
lengua española. 

ACTIVIDADES INICIALES 

1 Expresamos a los demás los preconceptos 
que tenemos sobre el Caló, lengua del Pueblo 
Gitano, a partir de: 

* Un diálogo. 
* Cuestionario. 
* Confeccionamos en equipo un 
mural-collage a partir de revistas, 
fotografías, dibujos... que represente el 
caló como lengua. 

ACTIVIDADES DE 
D E S A R R O L L O 

2 . - En gran grupo hablamos y decidimos la 
bibliografía y otros recursos que faciliten reco-
ger información y a responder, tanto a las pre-
guntas planteadas como a los conceptos erróne-
os detectados. 

Para ello: 

3 . - Acordamos las normas de convivencia que 
hemos de tener en cuenta con la realización de 
las actividades, tanto dentro como fuera del 
colegio. 

4 . - Formamos equipos para investigar. 

5 . - Preparamos los instrumentos que necesita-
mos para recoger datos: cuaderno de notas, 
fichas de observación, cuestionario, grabadora, 
cámara de fotos. 

Actividades a realizar fuera 
del Centro y /o aula. 

6 . - Recogemos datos sobre: 

. E q u i p o 1. Recogida de información sobre el 
Caló en tu barrio o pueblo. 

. E q u i p o 2. Recopilación de refranes, cancio-
nes, poesías que utilicen vocablos en caló. 

. E q u i p o 3. Confección de un listado de voca-
blos gitanos en el castellano. 



Actividades a realizar dentro 
del Centro y / o aula. 

7 . - Completamos la información del cuaderno, 
utilizando bibliografía existente en la biblioteca 
del centro/aula, cuestionarios y fichas; posterior-
mente la ordenamos y la exponemos a los 
demás en forma de comunicación o conferen-
cia. 

8 . - Elaboramos una memoria-dossier, que inclu-
ya las comunicaciones presentadas por todos 
los equipos. 

9 . - Lee el texto y contesta las siguientes cuestio-
nes: 

SANSCRITO 

Como ya sabes, la lengua del pueblo gitano 
tiene su origen en el sánscrito. La denomina-
ción sánscrito (samskrta) significa "hecho 
con arte, elaborado". Esta lengua culta, de 
una larga tradición religiosa y literaria, ha 
sido usada desde muy antiguo. 
El sánscrito posee una notable riqueza fono-
lógica. La morfología es bastante rica: el 
nombre tiene ocho casos: entre ellos un loca-
tivo y un instrumental; las formas verbales 
son muy variadas. La métrica se basa, como 
la del griego y el latín, en la combinación de 
silabas breves y largas. 

- Comenta brevemente cómo es la gramática del 
Sánscrito. 

- Realiza un mapa de Asia y señala la zona 
donde se hablaba el Sánscrito. 

1 0 . - Enumera los dialectos que descienden del 
Romanó. 

1 1.- Lee las pragmáticas de Carlos II y Carlos 
III sobre la utilización del Caló y contesta: 

. ¿Qué opinas acerca de las leyes dictadas por 
los reyes en prohibir el Caló, lengua de los gita-
nos españoles? 

. Piensa y reflexiona: ¿por qué cuando no se uti-
liza la lengua tiende a desaparecer? 

- ¿Qué significa Sánscr i to? 



1 2 . - Te presentamos el articulo 14 de la 
Constitución Española en español y en romanó. 
Completa las siguientes cuestiones planteadas 
en la Constitución: 

- ¿Consideras el uso de la lengua un motivo de 
CONSTITUCION ESPAÑOLA discriminación? ¿ por qué? 

Derechos y Libertades 
Artículo 14 
Los españoles son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opi-
nión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. - ¿ Qué acciones llevarías a cabo para recupe-

rar una lengua? 
Sokré thaj liá 
Atribuíí 14 
Le sersené sinelan timuñé ángla la lirí, bi so shti-
sarele anglamolar kaveripén sogódi godsvere-
pén e bearipén, tchel, ben, skranko, mizilipén ó 
varesavó averí rishipén ó rishi manushesko o 
chifrumesko. 

- El artículo 1 4 de la Constitución nos habla de: 1 3 . - Te presentamos una serie de palabras que 
pertenecen a nuestro idioma y tienen su proce-
dencia en el Caló ya que se han ido añadiendo 
a lo largo de la historia. Búscalas en el diccio-
nario y anota su significado. 

- Explica lo que has descubierto en este artículo 
y aplícalo al Pueblo Gitano. 

Chalar Pirar Chipé 
Cañí _ Barbián Chipén 
Canguelo Cate Mangar 
Achares Chaval Chanelar 
Gaché Chunga Menda 



14.- APRENDO CALO 
Utilizando el glosario Español -Caló, pon este 
diálogo en Caló: 

Antonio: Buenos días, amigo 
Juan: Hola 
Antonio: Mi nombre es Antonio 
Juan: ¿Está usted bien? 
Antonio: Bien, muchas gracias 
Juan: ¿Y su familia? 
Antonio: Buenos todos, gracias a Dios 
Juan: Hasta mañana 
Antonio: Adiós 

1 5 . - Analiza sintácticamente los siguientes 
refranes en caló: 
- Debel os pervara y ¡unos se catanean 

(Dios los cria y ellos se ¡untan) 

- Calqué astís penar e caba pañí en 
tapiyaré 

(Nadie puede decir de esta agua no beberé) 

1 6 . - Realiza un comic utilizando diálogos en 
Caló (glosario de Español-Caló). 

1 7 . - Completa las frases añadiendo el verbo 
correspondiente en caló (glosario). 

la playa. 

canciones. 

_nos proporciona 
formación. 

Invéntate otras frases. 

en cosas 
agradables. 

1 8 . - Busca en el glosario Español-Caló los sus-
tantivos y verbos de estos fandangos en caló a 
continuación apréndelos y cántalos. 

FANDANGO 
La copla que canto 
al compás de mi guitarra 
se la canto a mi amor, 
porque la adoro y la quiero 
con todo mi corazón 

Las mocitas son de oro, 
las casadas son de plata, 
las viuditas son de cobre 
y las viejas de hojalata 

A gachaplá sos jabelo 
al son e man bajañí 
se a jabelo a man jelén, 
sos que bujiro y camelo 
sat soró man garlochín 

As bedorís se e sorná 
as romandiñás sen e pomi 
as piulitas sen crosqué 
y e asisprolé as purís 

1 9. - ¿Qué acciones y actividades harías para 
recuperar el caló? 

es necesario para 
nuestro organismo. 

la basura en la 
papelera. 



Cuatro: O s t a r Mocita: Bedor is 
De: E Muchas Baribustr is 

ACTIVIDADES Decir: P e n a r N a d i e : C a i q u e o calqué 

FINALES Diciembre: Quendebre N a r i z : N a c r i FINALES 
Diez: Deque N o : N a n a i 

2 0 . - En gran grupo dialogamos y evaluamos: 
Dinero: J a y e r e / P a r n é N o v i e m b r e : N u d i c o y 

2 0 . - En gran grupo dialogamos y evaluamos: D o m i n g o : Curco 
Dos: Duis 

N u e v e : N e b e l 
O c h o : Otor 

- Las actividades realizadas Ellos: J u n ó s Octubre: Octorbó 

- Lo que hemos aprendido Enero: Inerin 
Está usted bien: 

O j o s : Saca is 
Ore jas : G e r t a 

- Lo que tenemos que meprar Q u e s a ostré mistó O r o : S o r n á 
Esta: C a b a P a n : M a n r ó 

2 1 . - Elaboramos un i fichero de palabras en Fami l ia : Uluyi l ia Patatas: Bujar i 

caló. 
i fichero de palabras en 

F e b r e r o : I b r a i n Pensar : O r o b r a r caló. 
Fresas : Muris Pescado: M a c h é 

2 2 . - Hacemos una representación teatral utili-
G a r b a n z o s : Rejundís Pie: Pinré 

2 2 . - Hacemos una representación teatral utili- G r a c i a s : G a r a p a t i s P iernas: Pachimi 
zando vocablos en caló. G r a n a d a : Mel igrana Pimiento: Pisjundí 

G u i t a r r a : Bajañi P lata: Pomi 

2 3 . - Realizamos una redacción escrita autoeva- H a s t a : Disde Por qué: S o s 

luando las actividades. H o j a l a t a : Puris 
H o l a : Orí 

Puede: Astis 
Puerta: B u n d a l 

una exposición con los tra-
H o y d í a : Achivé Q u e : Sos 

2 4 . - Organizamos una exposición con los tra- H o y : C i b ó Q u e s o : Q u i r á 

bajos realizados. H u e v o s : A n r ó Quiero: C a m e l o bajos realizados. 
J u e v e s : C a s c a ñ é S á b a d o : C o n c h é 
Jul io: Nuntivé Se: Se 

G L O S A R I O ESPAÑOL - CALO Jun io : Nutivé Seis: J o b e 
Juntos: C a t a n e a n Sept iembre: Jent ivar 

Abri l : A l p a n d í Buenos d ias : La: A Sevi l la: S a f a c o r o 
Aceite: A m p i o Lachos chibeses Leche: Chuti Si: Oc ión 
Adiós : A d e b e l C a b e z a : C h o l a Leer: L irenar Siete: Ester 
A d o r o : Bujiro C á d i z : Peri Lentejas: Arités Son: Sen 
Agosto : Querosto Cantaor: G u i l l a b a o r Luego: Yescotría Su: Sun 
A g u a : Pañ i Cantar : J a b e l a r Lunes: Lemitré Tirar: Buchare lar 
Al farero: Bujuliné Canto: J a b e l a M a d r i d : Adal i Todo: S o r ó / S a r ó 
A m i g o : M o n r ó Carne: M a a s Maestra : Duquendi Tomates: Lolés 
A m o r : Acheté C a s a d a s : R o m a n d i ñ á s M a n o s : Baes Tres: Trin 
B a i l a o r a : Q u e l a r a r i Cinco: Panché M a n z a n a s : P o b a s Tronco: Tronfarón 
Barcelona: Bajar i Cobre: Crosqué M a ñ a n a : Cay icó Uno: Yequé 
Beberú; Tapi l laré Col: Cubi Martes: G u e r g u e r é Usted:Ostré 
Boca: Muí Comer: J a m a r / j a l a r M a r z o : Quirdaré Uvas : Traquias 
Brazos : Murció C o m p á s : S o m M a y o : Quinda lé Valencia: Molanc ia 
B u e n a s tardes: Con: Sat Melocotones: Perpelós Vie jas : As isprolé 
Lachis t a s a t a s Copla: G a c h o p l á Mi: M a n Viernes: A j o r ó 
B u e n a s noches: C o r a z ó n : Gar loch in Miércoles: Siscundé Viuditas: Piulitas 
Lachis tarachis Cria: P e r b a r á Mirar: Dicar Y: Y 
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CUADERNO DEI ALUMNO N° 3 
P R I M A R I A 



Para el pueblo gitano la familia es muy 
importante, ya que sobre ella se funda-
mentan la mayoría de los valores gita-
nos. 

La familia gitana está formada por un 
grupo de personas que se consideran 
descendientes de un antepasado común 
(por ejemplo un grupo de personas que 
tienen un mismo tatarabuelo). 

La familia gitana es extensa, es decir, 
está formada por padres, hermanos, 
abuelos, primos hermanos, primos 

segundos, tíos, etc., e incluso forman 
parte de ella también, personas que no 
descienden de algún antepasado 
común, es decir, sin ningún tipo de 
parentesco aunque sea lejano. 

El pueblo gita-
no se organiza 
según el sexo y 
la edad (los 
hombres tienen 
más poder que 
las mujeres y 
los hombres 
mayores más 
que los jóve-
nes). 



El poder tam-
bién puede 
recaer sobre la 
mujer cuando 
ésta es anciana 
y su vida ha 
sido ejemplo a 
seguir para los 
demás gitanos 
(haber tenido 
muchos hijos, 
haber colabora-
do con el mari-
do en la econo-
mía domésti-
ca...), también 
se le llama 
"Tía". 

La familia gitana se organiza de modo 
patriarcal, de manera que los hijos 
pasan a formar parte de la familia del 
padre. 

hombre es el que tiene la autoridad 
de cada linaje. 

I anciano es el máximo poder de auto-
; a él se debe respeto y obedien-

i y goza de gran prestigio y sabidu-
. A este hombre se le llama "Tío", 
tío es el que manda sobre los demás 

bros y toma las decisiones colecti-
. Da consejos a los adultos y jóve-
. Y actúa como pacificador y juez 
ndo se le requiere. 



Cuando la mujer contrae matrimonio, 
asume la función de cuidar y proteger a 
los hijos (el hijo es el centro de atención 
de toda la familia) y es también la que 
se encarga de transmitir los valores y 
costumbres de la cultura. 

Además ayuda y coopera en el trabajo 
junto a su esposo (venta ambulante, tra-
bajo agrícola, etc...). 

El papel de la mujer es muy importante 
dentro de la familia.Tradicionalmente, 
desde pequeñas aprenden cuáles son 
las funciones que deben desempeñar 
cuando sean adultas. 

Las jóvenes 
gitanas reali-
zan las tareas 
domésticas 
(limpiar, coci-
nar...) y ade-
más cuidan a 
sus hermanos 
más pequeños, 
ayudando así 
a su madre y 
también van a 
la escuela. 

Actualmente el papel de la mujer gitana 
está cambiando, ya no se centra única y 
exclusivamente en el trabajo del hogar y 
la familia, sino que las mujeres gitanas 
están empezando a tener un empleo 
fuera de la casa, a estudiar, a ir a la 

universidad... 

Hoy día, los 
niños/as gita-
nos/as van a la 
escuela donde 
aprenden como 
el resto de los 
niños lenguaje, 
matemáticas, 
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ciencias naturales y otras asignaturas. 
Aparte la familia es la encargada de 
enseñar a los/as gitanos/as cuáles son 
sus valores, costumbres, creencias, etc. 

Otra de las funciones de la familia es 
participar en la organización económi-
ca; así, los hijos con edad adecuada, 
ayudan a sus padres a mantener la eco-
nomía de la casa. 

En estos momentos, dentro de la familia 
gitana, se están produciendo una serie 
de cambios como son: escolarización 
de los hijos, acceso a otros trabajos 
(médicos, profesores, maestros, etc.), sin 
perder su identidad como gitanos. 



NOTAS B A S I C A S 

El pueblo gitano es ágrafo, es decir, ha 
transmitido su cultura de forma oral (dé padres 
a hijos). 

La familia es la transmisora de las cos-
tumbres, las tradiciones y valores culturales. 

* La familia es muy importante en la socie-
dad gitana. 

La familia gitana es extensa, compuesta 
por muchos miembros, y es la base social 
donde se organiza la vida cotidiana. 

La máxima autoridad recae sobre el 
anciano, también llamado "Tío". 

Los abuelos son respetados y queridos 
por todos los miembros de la familia. 

La mujer es la encargada de transmitir 
los valores y costumbres gitanas. 

Actualmente el pueblo gitano está cam-
biando, y hay muchos/as gitanos/as que están 
estudiando. Existen maestros, médicos, aboga-
dos, etc., gitanos sin perder su identidad. 

A C t M H C l n í . S S 

Comunicamos a los/as demás las ¡deas pre-
vias que tenemos sobre la familia a partir de: 

. La asamblea 

. Un dibujo individual sobre "Mi Familia" 

. Confeccionamos en equipo un mural-
collage a partir de revistas, fotografías, dibu-
jos..., que represente el tema "La Familia" 

a c t i v i d a d s s 

DÉS <VRROUG 

2 , - En asamblea hablamos y decidimos sobre 
los libros y otros recursos que nos ayuden a 
recoger información y a responder tanto a pre-
guntas planteadas como a los conceptos erróne-
os detectados. 

Para ello: 

Acordamos las normas de comportamiento 
que hemos de tener en cuenta en la realización 
de las actividades, tanto dentro como fuera del 
colegio. 

1,- Formamos equipos para investigar. 

S. Preparamos los instrumentos que necesita-
mos para recoger datos: cuaderno de notas, 

S 



fichas de observación, cuestionario, entrevistas, 
grabadora, máquina de fotos, etc. 

Actividades a realizar fuera del Centro 
y/o aula. 

Recogemos datos sobre: 

. E q u i p o 1: Tipos de familia que existen en el 
barrio. 

. E q u i p o 2: Reparto de roles de los miembros 
de cada familia. 

. E q u i p o 3: Fiestas familiares (el pedimento, la 
boda, la Nochebuena, San Juan...). 

. E q u i p o 4: Evolución de la familia gitana a lo 
largo del tiempo (extensión familiar, roles, tareas 
de la casa, duración de la permanencia en el 
hogar, trabajos...). 

Actividades a realizar dentro del Centro 
y /o aula: 

Completamos la información obtenida con 
la que se encuentra en el cuaderno del alum-
no /a y la bibliografía existente en la biblioteca 
de aula, la ordenamos y la exponemos a los 
demás compañeros. 

. Confeccionamos una monografía o libro 
que incluya las comunicaciones presentadas por 
los distintos equipos. 

Resolvemos los problemas matemáticos que 
han ¡do surgiendo en nuestro contacto con la 
realidad, e inventamos nuevos problemas para 
el fichero autocorrectivo de la clase.. 

i <',.- Realizamos las fichas de trabajo indivi-
dual recogidas en el cuaderno del alumno/a. 

Completa tu árbol genealógico: 

abuelo abuela abuelo abuela 

tios padre madre tios 

hermanos hermanas 

YO 





p ^ í g f í f 

Reflexiona y haz un comentario sobre el papel 
que desempeña el anciano dentro de la familia. 

¿Qué funciones desempeña la mujer? 

Realiza una comparación entre la familia gita-
na y la no gitana. 

Inventamos y aprendemos poesías, juegos, 
cuentos, canciones, adivinanzas, refranes, traba-
lenguas, dramatizaciones, etc., relativas a la 
familia. 

Dramatizamos el texto: 

— ¡Mamá, papá! ¿dónde está mi 
ropa? (varios niños/as a la vez, elevando cada 
vez más la voz) 

j Aplica cuál es la organización social de la ¡Y yo qué sé! Con el trabajo que tengo 
Qrr,ilia gitana. no puedo parar... 

Antonio ¡Pero si no hay comida en la 
nevera! (sorprendida y muy nerviosa) 

Ah, ¿pero no te tocaba a tí? 
(desconcertado) 

I i 



No lo sé... (encogiéndose de hom-
bros) 
Vamos niños, quitad de ahí los juguetes que por 
poco se mata el abuelo 

Ahora no podemos, además no 
sabemos donde está la caja para guardarlos 

Pero ¿qué vamos a comer? (un 
poco enfadados) 

¡Socorro! ¡Necesitamos ayuda! 
(a la vez) 

: Realizamos videoforum: "Gitanos más 
allá del mito" 

Realiza la lectura del texto. 

Hace mucho, muchísimo tiempo, cuando 
los ROM cruzaron los Pirineos, era 
invierno. Los caballos apenas podían 
arrastrar las carretas. 
La nieve cubría los valles y las monta-
ñas. 

Ladislás, hijo de Zindel, miraba con 
sus grandes ojos negros las montañas, 
a su gente, a sus hermanos y tíos, 
guiando las carretas. 

De pronto, su padre dió orden de 
parar la caravana. Montaron un cam-
pamento para pasar la noche. Su 

madre y hermanas, ¡unto con las otras 
mujeres, prepararon el fuego y la comi-
da. 
"Ladislás, vamos a buscar leña"-le dijo 
su abuelo. Luego, haciendo un gesto 
con la mano, invitó a su nieto a mirar 
hacia arriba a la vez que, emocionado, 
casi con lágrimas en los ojos, le decía: 
"¡Nuestra casa es el mundo entero y 
nuestro techo el cielo y las estrellas!" 
Ladislás creía en su abuelo. Pensaba en 
lo feliz que era corriendo con su potro 
Nawar... Pensaba en su familia, que 
tanto le quería, y sabía que, si pasaba 
algo, eran muchos para defenderse. 

Contesta las siguientes cuestiones: 

¿Quién es Ladislás? 

¿Con quién viaja? 

i 1 ; 





i ó, Realizamos el crucigrama 
"Encuentra la familia de Antonio": 

Abuelos: Antonio e Isabel 
Padres: Antón y Ana 
Tíos: José y Sara 
Hermanos: Juan y Sara 
Primos: Benito y Francisca 

kí 

í de 

• 

• • 

-

• 

- Las que nos han parecido peor 
- Lo que hemos aprendido 
- Lo que tenemos que mejorar 
- ...etc. 

i H. Creamos un fichero de palabras en caló 
sobre "La Familia". 

1 9 , - Clasificamos los trabajos realizados y con-
feccionamos una carpeta para llevarla a casa y 
que la conozcan nuestros padres y madres. 

2 0 . Realizamos una escenificación sobre la 
familia gitana, en la cual se represente de forma 
clara y concreta los roles de los distintos miem-
bros de la unidad familiar: abuelos, padre, 
madre, tíos, hermanos, hijos, etc. 

2 1.- Hacemos una redacción escrita autoeva-
luando las actividades. 

2 2 . Organizamos una exposición con los tra-
bajos realizados. 

JA L E j 

1 "/, En asamblea final dialogamos y 
valoramos: 

- Las actividades realizadas 
- Las que nos han parecido mejor 

L 





Příloha III. Rozvrh hodin mateřské a základní školy v Huelvě, Španělsko 



ROZVRH HODÍN 

Kurz 
Prvá Druhá 

Kurz Pondelok Utorok Středa Štvrtok Piatok Pondelok Utorok Středa Štvrtok Piatok 

9:00 a 9:45 Raňajkv Raňajkv Raňajky Raňajky. Raňajky Raňajkv Raňajky Raňajky. 
9:45 a 10:30 Spanielčina Spanielčina Spanielčina Spanielčina Spanielčina Spanielčina Spanielčina Spanielčina Spanielčina Spanielčina 
10:30 a 11:15 Matematika Matematika Matematika Matematika konzultácie MAT MAT MAT MAT CM 
11:15 a 12:00 

TV 

TV NABOZ C M T V TV 

AJ 
TV TV 

TUT 

12:00 a 12:30 Pauza Pauza 
12:30 a 13:15 NÁBOŽ 

AJ 
vv HV C M 

C.M C.M 
NABOZ C.M HV 

13:15 a 14:00 
CM 

W C M 
C.M 

C.M 
C.M 

VV VV NABOZ C.M 

Tretia Štvrtá 
Lunes martes miércoles jueves viernes Lunes martes miércoles jueves viernes 

9:00 a 9:45 RANAJKY RANAJKY RAŇAJKY RANAJKY RANAJKY RANAJKY RANAJKY RANAJKY RANAJKY RANAJKY 
9:45 a 10:30 ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 
10:30 a 11:15 MAT MAT 

MU 

MAT TUT MAT MAT MAT MAT TUT 

11:15 a 12:00 
TV PIS 

W W - M U 
CM 

MAT 
TV CM 

VV-MU 
CM CM 

12:00 a 12:30 P Ř E S T Á V K A P Ř E S T Á V K A 
12:30 a 13:15 AJ 

NÁBOŽ 
NÁBOŽ AJ 

TV 

• 

CM 
HV 

uvs 
NABOZ 

CM 

13:15 a 14:00 
TV CM CM CM CM 

NABOZ 
TV 

AJ 
TV 

AJ 

Kurz Piata Šiesta Kurz 
Lunes martes miércoles jueves viernes Lunes martes miércoles jueves viernes 

9:00 a 9:45 RANAJKY RANAJKY RAŇAJKY RANAJKY RANAJKY RANAJKY RANAJKY RAŇAJKY RANAJKY RANAJKY 
9:45 a 10:30 ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ SJ ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ 
10:30 a 11:15 MAT MAT W S MAT MAT MAT MAT MAT W S MAT 
11:15 a 12:00 

NÁBOŽ NÁBOŽ 
W S AJ AJ 

CM CM 
AJ W S 

CM 

12:00 a 12:30 
12:30 a 13:15 

CM TV 

H V 
CM CM 

HV 
CM T V * TV 

AJ 

13:15 a 14:00 AJ 
TUT CM CM TV CM NÁBOŽ NÁBOŽ 

AJ 
TUT 

Kurz Deti 3 roky Deti 4 roky Kurz 
Lunes martes miércoles jueves viernes Lunes martes miércoles jueves viernes 

9:00 a 9:45 RANAJKY RANAJKY RANAJKY RANAJKY RANAJKY RANAJKY RAŇAJKY RAŇAJKY RANAJKY RANAJKY 
9:45 a 10:30 IAU IAU IAU IAU IAU IAU IAU IAU IAU IAU 
10:30 a 11:15 CRE C R E C R E C R E NABOZ C R E C R E C R E CRE 
11:15 a 12:00 C R E C R E C R E C R E C R E MFS MFS MFS MFS MFS 
12:30 a 13:15 MFS MFS MFS MFS MFS IAU MFS MFS 

MFS 
MFS 

13:15 a 14:00 TV IAU MFS IAU MFS IAU MFS TV IAU 
MFS 

Deti 5 rokov 
9:00 a 9:45 RANAJKY RANAJKY RANAJKY RANAJKY RANAJKY 
9:45 a 10:30 IAU IAU IAU IAU IAU 
10:30 a 11:15 C R E NÁBOŽ C R E C R E C R E 
11:15 a 12:00 C R E C R E C R E C R E C R E 



Příloha IV. Slovníček 

Španělsko-kaló-český 

abril-alpandí-duben 
aceite-ampió-olej 
adios-adebel-ahoj 
agosto-querosto-srpen 
agua-paňí-voda 
bailaora-quelararí-tanečnice 
barcelona-baj arí-barcelona 
boca-muí-ústa 
buenas noches-lachís tarachís-dobrou 
noc 
buenos tardes-lachís tasatás-dobrý večer 
buenos días-lachós chibeses-dobrý den 
cabeza-chola-hlava 
carne-maas-maso 
cinco-panché-pět 
cuatro-ostar-čtyři 
diciembre-quendebre-prosinec 
diez-deque-deset 
domingo-curcó-neděle 
dos-duis-dva 
enero-inerín-leden 
febrero-ibraín-únor 
fresas-murís-j ahody 
huevo-anró-vajce 
j ueves-cascaňé-čtvrtek 
j ulio-nuntivé-čevenec 
j unio-nutivé-červen 
leche-chutí-mléko 
lentechas-arités-čočka 
lunes-lemitré-pondělí 
maestra-duquendí-uč itelka 
manos-baes-ruce 
martes-guergueré-uterý 
marzo-quirdaré-březen 

mayo- quindalé-květen 
miércoles-siscundé-středa 
no-nanai-ne 
noviembre-ňudicoy-listopad 
nueve-nebel-nový 
ocho-otor-osm 
ojos-sacaís-oči 
pan-manró-chléb 
patatas-buj arí-brambory 
pescado-marché-ryby 
pimiento-pisjundí-paprika 
queso-quirá-sýr 
sábado-conché-sobota 
seis-jobe-šest 
septiembre-jentivar-září 
sí-oción-ano 
siete-ester-sedm 
tomates-lolés-rajčata 
tres-trin-tři 
viernes-ajoró-pátek 

Kaló-španělsko-český 

bajaňi-guitarra-kytara 
braquisas-uvas-víno(hrozen) 
chiripén-cama-postel 
debel-dios-bůh 
drom-camino-cesta 
sastipén-salud-zdraví 
monró-amigo-přítel 
rom-hombre-muž 
romí-mujer-žena 



Příloha V. Fotografie z prostředí základní školy v Huelvě, Španělsko 





Příloha VI. Propagační materiál o.s. Slovo 21 o přípravních kurzech na SŠ a VŠ pro 
romské uchazeče 



SLOVO 
PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 
NA VŠ PRO ROMSKÉ UCHAZEČE 
ve školním roce 2 0 0 7 / 2 0 0 8 

Občanské sdružení Slovo 21 pořádá pří-
pravné kurzy k přijímacím zkouškám na vy-
soké školy pro romské s tudenty a absolventy 
s t ředních škol. 

Kurzy jsou bezplatné. 

Cílem programu je: 
• Informovat s tudenty o možnos tech studia na vysokých školách, 

podmínkách přijetí, studijních oborech a možnos tech nás ledného 
uplatnění 

• Kvalitně připravit s tudenty na přijímací řízení 

Kdy a kde: 
Kurzy budou probíhat od března 2 0 0 8 po celé ČR 

Kurzy jsou určeny: 
• M a t u r a n t ů m 
• Dřívějším absolventům SŠ 
• S tuden tům tře t ího ročníku na SŠ 

Kde získat bližší informace a jak se přihlásit? 
• telefonicky na čísle: 2 2 2 511 4 3 4 

- o.s. Slovo 21, Denisa Miková, Mart ina Horváthová 
• e-mailem: pr ipravastudentu@centrum.cz 

U přihlášek e-mailem prosím uveďte následující údaje: 
• jméno a příjmení 
• mís to bydliště, kontaktní telefon 
• VŠ a obor který c h c e t e s tudovat 

O b č a n s k é sdružení S lovo 2 1 
Francouzská 2, 12Q 00 Praha 2 

Tel: 2 2 2 511 4 3 4 
e-mail: pripravastudentuOcentrum.cz 

www.slovo21.cz 

mailto:pripravastudentu@centrum.cz
http://www.slovo21.cz


Přípravně Kurzy na SS 

Chceš studovat střední školu nebo učební obor? 
Nevíš co přesně a taky si moc nevěříš ňa přijímačky? 

Nabízíme ti rady i přípravku 
pod vedením zkušených lektoru. 

>'5 !<S 

• _ • • • á i Jak? 
.- Bezplatně 

- Zdarma učební materiály JS I P 
m 

- individuální přistup 
• Lektoři 

- I Iřitplp a 

• m W W W H M M B W H H W B M B B W I 

Další info a přihlášky: 
Martina Horváthová 
Telefon: 222 511 434 

Občanské sdružení Slovo 21, Adresa: Francouzská 2 , 1 2 0 00 Praha 2, www.slovo21.cz 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republik 

^ I n i c i a t i v a S p o l e č e n s t v í 1 
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http://www.slovo21.cz


ento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 

Máte zájem studovat vysokou školu? 
Chcete se kvalitně připravit na přijímací testy, pohovory 

nebo talentové zkoušky? 
Nabízíme Vám poradenství při výběru oboru i přípravku 

pod vedením zkušených lektorů. 
Nabídka platí pro vás, kteří jste už nějaký rok ze školy 

a přesto máte chuf zkusit ještě vysokou školu! 

• Kdo se může hlásit? 
- Studenti 3. a 4.ročníků 5Š 
- Dřívější absolventi SŠ z Přáhy 

• Kdy a kde? 
- Kurzy potrvají od prosince 2007 do 

května 2008 a uskuteční sé v fráze 

•l Lektoři 



Příloha VII. Partneři projektu Podpora Romů v Praze 



Partner č. 1: hlavní město Praha 

Jednotlivé aktivity v rámci projektu 

1. Zprostředkovatelé práce zajišťují ve spolupráci se sekretariátem radní Mgr. Halové 
možnost obsazení pracovních míst pražskými Romy. Průběžně probíhají jednání 
s provozovateli velkých obchodních řetězců, úklidových firem, stavebních firem i 
menších soukromých firem - výběr oslovovaných firem je závislý na reálných 
možnostech uchazeče z hlediska kvalifikace. Dále je zajišťována komunikace 
svedením Úřadu práce hl. m. Prahy. Zde probíhají jednání k možnosti zajištění 
bezplatných rekvalifikačních kurzů pro evidované romské uchazeče. Z důvodů 
specifické problematiky bylo přistoupeno na formu osobních jednání s potenciálními 
zaměstnavateli. 

2. Školení malých romských NNO v oblasti vzdělávání a zaměstnávání - školení bylo 
zahájeno 19. dubna 2006 a bude probíhat až do prosince 2006. Tento bezplatný kurz je 
zaměřen na osobnostní rozvoj absolventů a zvyšování jejich profesionality - účastníci 
kurzu se naučí sebepoznání, asertivnímu jednání, etice vystupování, schopnosti vedení 
týmu, organizačním dovednostem, osvojí si návyky celoživotního učení, posílí si svoji 
adaptabilitu na změny v životě a na trhu práce, naučí se jednání s úřady, a odstraní 
svoje nedostatky v oblasti sociální komunikace. 

3. Zaměstnávání, rekvalifikační a kvalifikační kurzy pro pražské Romy: 
PC kurzy: v základech práce s PC bylo úspěšně proškoleno celkem 18 romských 
uchazečů; z nich pak následně 10 zájemců pokračovalo v proškolení v MC Word a 
následně v VÍC Excel. Z těchto 10 absolventů se podařilo umístit 3 na trhu práce, kde 
byla vyžadována znalost práce na PC. 
Kurz rozšíření řidičského průkazu skupiny C začal 15. května 2006 a účastní se ho 10 
vybraných uchazečů. 
Svářečský kurz absolvovalo 5 uchazečů z řad pražských Romů. Kurz začal 29. května 
2006; absolventům byl dne 13.7. 2006 slavnostně předán průkaz odborné kvalifikace i 
osvědčení. 

V současnosti probíhají jednání o možnosti zahájení kurzu kosmetičky. 

Kontakty: 
Hlavní město města Praha 
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha I 
Božena Filová, mail: bozena.f i lova@citvofprague.cz 
Mgr. Jana Černá, iana.cerna@cityofprague.cz , tel.: 236 002 107 
Vladimír Osoba, v 1 ad i m i r. osoba@c i tyofp rague. cz 
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Iniciativa Společenství 

E <§i> U A L 

Partner č. 2: R-Mosty 

Profil organizace 
Cílem občanského sdružení R-Mosty je působit v oblasti sociální práce a vzdělávání romské 
komunity ohrožené sociální exkluzí. Zejména chce napomáhat jejímu zrovnoprávnění na 
trhu práce skrze vyrovnávání jejich sociálních a pracovních příležitostí. Sdružení 
současně podporuje šíření objektivních informací o romském etniku coby nástroje boje proti 
xenofobii, rasismu a diskriminaci. 
Činnost sdružení je zaměřena především na práci s romskými dětmi a mládeží. Aktivity jsou 
soustřeďovány v budově ZŠ Havlíčkovo náměstí na Praze 3, kde se realizují také 
volnočasové, vzdělávací, sportovní a umělecké aktivity sdružení. Sdružení dále poskytuje 
sociální a speciální poradenství romským rodinám; skupinu zvláštního zřetele tvoří romské 
ženy jakožto nositelky tzv. dvojí diskriminace. 
Důležitou oblastí působnosti členů sdružení je činnost expertní, publikační, výuka a výzkum, 
vždy se vztahující k soužití s romským etnikem. 
Členové sdružení se podíleli na realizaci řady projektů - např. „Výchova k toleranci a proti 
rasismu na pražských školách" v letech 1997 -1999, „Analýza sociální situace v Matiční ulici 
v Ústí nad Labem" v roce 1999, „Rodinné příběhy - Co mi doma vyprávěli" v letech 2000-
2001, „Řetízek I a II" - Sborník příspěvků k metodice práce v organizacích pracujících 
s romskými dětmi a mládeží v letech 2004-2005. 

Jednotlivé aktivity v rámci projektu 

R-Mosty realizují v rámci projektu dvě aktivity - každou zaměřenou na jinou cílovou 
skupinu. 

Aktivita 1 - Příprava romské mládeže na trh práce - pracuje s romskou mládeží ve věku 12 
- 15 let formou nízkoprahového klubu, do kterého mají přístup děti a mládež ze základních a 
případně i středních škol. Děti, které projeví zájem, potom prochází sérií workshopů, 
přednášek a zejména exkurzí do vyšších stupňů škol a přímo na pracoviště, která jsou vybírána 
v souladu s vlastním metodickým plánem a zájmy dětí. 
Za dobu trvání aktivity prošla těmito akcemi více než stovka dětí. Aktivita začala v srpnu 2005 
a její konec je naplánován na léto roku 2008. 
Do budoucna hodlají R-Mosty rozšířit svoji klientelu i o děti ze vzdálenějších škol v lokalitách 
Prahy 3, 8 a 10. Dobrou spoluprací s výchovnými poradci základních škol se daří využívat i 
dopoledních hodin, které jsou ideální pro exkurze do konkrétních provozů a některých typů 
středních škol. 
Cílem aktivity je vyšší počet zaměstnaných mladých Romů, jejich lepší odborná kvalifikace a 
redukce sociálně patologických jevů spojená s nezaměstnaností a bezprizorností mládeže. 
Lektory workshopů a přednášejícími jsou úspěšné romské osobnosti, sociální pracovníci, 
profesionálové z řemeslných, uměleckých, zdravotnických a dalších oborů (skladba programu 
je tvořena ve spolupráci s uživateli služby). Za více než půl roku fungování umožnila 
„Příprava" spontánní zrod nového komunitního centra pro mladé Romy; někteří lektoři pracují 
pro R-Mosty i opakovaně a často bez nároku na honorář. Také spolupráce se Základní fakultní 
školou Havlíčkovo náměstí (další z partnerů projektu) se jeví jako velmi dobrá a užitečná. 



Aktivita 2 - Dílna romských žen - napomáhá romským ženám ve spádové oblasti Prahy 3. 8 
a 10 odstranit tzv. dvojí diskriminaci (etnickou a genderovou); pomáhá jim trávit svůj volný 
čas zdokonalováním se v tradičních i novějších řemeslech, získat smysluplnou relaxační 
aktivitu, naučit se dovednostem použitelným pro vstup na trh práce, emancipovat se aktivitou 
mimo rodinu a zejména pak realizovat dlouhodobý cíl - získat způsob obživy. 
Od října 2006 by pak účastnice „Dílny" měly mít možnost získat skrze R-Mosty i 
certifíkovanou rekvalifikaci řízenou Úřadem práce hlavního města Prahy. 
Za dobu trvání aktivity prošlo jejími kurzy téměř 40 žen. Realizované a probíhající kurzy: 

Výroba doplňků z kůže 
Šití krojů 
Šití na děti 
Tradiční romská řemesla 
Základy práce na PC 
Základy práce v gastronomii 

Stejně jako Příprava mládeže i Dílna romských žen je dlouhodobou kontinuální aktivitou, 
která počala v srpnu 2005 a skončí podle plánu v srpnu 2008. Původní myšlenka provázat 
Dílnu romských žen s dalším projektem R-Mostů, Obchůdkem a kavárnou Romen. kde by se 
výrobky „Dílny" přímo nebo komisně prodávaly, byla bohužel znemožněna nepodpořením 
tohoto projektu z fondu JPD3 a systémovou náplň činnosti tedy zatím „Dílna" stále hledá. 
Klientky sami spoluurčují náplň kurzů a podílejí se i na strategickém plánování aktivity. 
Jedním z konkrétních výsledků tohoto společného rozhodování je zařazení kurzu Základů 
práce na PC - výuka IT pro romské výrobce, jenž vznikl právě ze spontánní poptávky žen. 
navštěvujících kurzy šití a výroby z kůže. Nejnovějším směrem, v nějž vkládáme naděje 
jakožto ve funkční systém zprostředkování vzdělání a zaměstnání romským ženám, je 
spolupráce s úřadem práce při rekvalifikačních programech ukončených akreditovanou 
rekvalifikací. Prvním kurzem bude Manikúra a modeláž nehtů. Tento a podobné typy kurzů 
by měly sloužit i těm ženám, které se rozhodnou pro kariéru OSVČ. 

Kontakty: 
Občanské sdružení R-Mosty 
Kontaktní adresa: 
Havlíčkovo náměstí 300. Praha 3, 130 00 
tel.:222 581 247 
Jakub Čihák jakub@r-mosty.cz 
Petra Vyhnálková (vedoucí Přípravy mládeže) petra@r-mostv.cz 
Richard Frištenský (vedoucí Dílny romských žen) richard@T-mostv.cz 
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Partnere . 3: R O M E A 

Profil organizace 
Občanské sdružení ROMEA vzniklo na konci roku 2002 jako mediální a vzdělávací 
organizace. Založila jej pětice mladých lidí se zkušenostmi s prací v médiích, např. Mgr. 
Jarmila Balážová nebo Vojtěch Lavička. Hlavními projekty, realizovanými od samého 
založení, jsou vydávání romského měsíčníku Romano voďi (náklad 1 500 ks) a server 
Romea.cz na adrese www.romea.cz (800 unikátních přístupů denně). 

Jednotlivé aktivity v rámci EQUAL 

1. Vzdělávání mladých novinářů v mediální oblasti 
Cílem této aktivity je příprava mladých talentovaných Romů pro práci v mediální oblasti. 
Tento kurz probíhá od března 2006 formou víkendového vyučování každých čtrnáct dní 
v prostorách nově otevřeného internetového a vzdělávacího centra v Moravské ulici 43 
v Praze 2. Z 25 přihlášených adeptů bylo vybráno celkem 18 účastníků kurzu, z toho dva se 
během kurzu odhlásili. Posluchači si osvojují znalosti Ü dovednosti v rámci předmětů 
Politická publicistika. Publicistické žánry. Multikulturní tolerance. Autorské právo, Historie 
Romů. Sociologie apod. V sylabech nechybí ani neméně důležité předměty, které studenti 
mohou uplatnit v mimoškolních aktivitách - Anglický jazyk, Český jazyk. 
Lektory jsou respektované mediální a společenskovědní autority, např. sociologii přednáší 
Doc. Jiřina Siklová z Univerzity Karlovy, politickou publicistiku uznávaný novinář Mgr. 
Libor Dvořák, autorské právo JUDr. Josef Benda. Mgr. Jiřina Miklušáková z Vyšší odborné 
školy publicistické a mnozí další. Můžeme poznamenat, že přednášející opakovaně vyjadřují 
svou spokojenost nad kvalitou a nadšením studentů. 
Po skončení teoretické části kurzu, která probíhá od března do prosince tohoto roku. bude 
školení pokračovat praktickou výukou ve třech hlavních mediálních oblastech - tisk. rozhlas 
a televize. Po absolvování této části čeká posluchače absolvování praxe ve vybraných 
majoritních i minoritních médiích. 

2. PC kurzy pro Romy z. Prahy a okolí 
PC kurz opravdu pro všechny (není limitován věkem či znalostmi) začal v září 2006 v nově 
vzniklém Internetovém centru v Moravské ulici 43 v Praze 2. 
PC kurz proběhne celkem 3x, vždy pro 10 lidí. Kurzistům se nabízí k dispozici 6 počítačů, 
učebnice, uživatelské příručky, výukové programy, kancelářská technika. 
V současné době evidujeme 20 přihlášených zájemců, většinou začátečníků. Začínajícím 
z Prahy a okolí je určen první a druhý běh; třetího běhu pro pokročilejší se zúčastní 
posluchači mediálního kurzu a kurzu pro terénní pracovníky, kteří se tak mohou v práci s PC 
zdokonalit. 
Kurzy probíhají 2x týdně, vždy v pondělí a ve středu od 16:30 do 19:30 hodin. První běh 
skončí 6. listopadu 2006. 

3. Internetová burza práce 
Tato aktivita má za cíl pomoci všem nezaměstnaným a studentům, kteří mají aktivní přístup 
při hledání pracovního uplatnění či získávání dalšího vzdělávání. 
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Internetová burza práce od června tohoto roku pravidelně nabízí nejen nejaktuálnější volná 
pracovní místa v České republice i zahraničí, ale zveřejňuje i nabídky různých vzdělávacích 
institucí. Nejen nezaměstnaným je totiž třeba umožnit zvýšení kvalifikace či rozšíření znalostí 
a dovedností; i to jim pak může pomoci snadněji nalézt zaměstnání. V současné době má tato 
ojedinělá Internetová burza práce přes 140 registrovaných uživatelů a několik firem a 
institucí, které nabízejí zaměstnání. 
Na projektu spolupracují: Úřad práce hl. města Prahy, Evropská služba zaměstnanosti, 
Internetové centrum pro mládež, Internetové centrum pro neziskové organizace, NROS, 
Český helsinský výbor, AZ kurzy, Rekvalifikace.cz a několik dalších organizací, které se 
smluvně zavázaly k poskytování potřebných informací. 

4. Internetové centrum 
Myšlenka na vznik bezplatného Internetového centra (iCentrum) je přímo propojena s 
aktivitou Internetové burzy práce. Složitá situace nezaměstnaných Romů a zatím nedostatečná 
pomoc ze strany vládních úředníků vedla k nápadu zřídit internetové centrum s odbornou 
asistencí. Zájemci o zaměstnání a studenti, kteří nemají přístup k internetu, mohou 
navštěvovat iCentrum; školený personál jim pomůže při napsání životopisu a nabídne 
konkrétní pomoc. V iCentru je k dispozici šest počítačů, dva skenery, barevná laserová 
tiskárna a kopírka. Návštěvníci iCentra mohou využívat klásické kancelářské aplikace, např. 
Word, Excel, Acrobat Reader, ale také dnes už velmi populární komunikační software Skype. 
ICQ nebo MSN. Zaměstnanci centra mohou rovněž poskytnout informace o aktuální nabídce 
na Internetové burze práce, a tím přímo nabídnout vhodné řešení situace každému jednotlivci. 
Internetové centrum funguje od července 2006 na adrese Moravská 43, 120 00 Praha 2. 
Otevřeno je každý všední den od 10:00 do 18:00. 

5. Školení a zaměstnávání terénních zprostředkovatelů práce 
Nezaměstnaní Romové se velmi často hůře orientují na trhu práce. Neumí dostatečně využít 
všechny možnosti pro získání zaměstnání Či selžou při pohovoru s potenciálním 
zaměstnavatelem. Právě pro tuto cílovou skupinu se od letošního dubna školí celkem 10 
Romů pro práci terénních zprostředkovatelů práce. Úlohou zprostředkovatele práce je poradit 
nezaměstnaným Romům při hledání zaměstnání, zkompletovat potřebnou dokumentaci (např. 
životopis, zápočtový list. apod.); také poskytne rady. jak postupovat při pohovoru se 
zaměstnavatelem atd. 
Školení terénních zprostředkovatelů práce probíhá o víkendech v objektu Romského klubu 
Prahy 10 na adrese Minská 8. Vršovice, Praha 10. Účastníci kurzu se vzdělávají v těchto 
předmětech: Komunikace, Motivační techniky. Terénní práce či Struktura státní správy. 
Kurz bude zakončen v prosinci 2006 závěrečnou zkouškou; úspěšní absolventi poté obdrží 
certifikát, který jim umožní pracovat v oblasti terénní sociální intervence. Jeden vybraný 
absolvent bude poté zaměstnán jako terénní zprostředkovatel práce pro Prahu. Kurz získal 
akreditaci MŠMT. 

Další realizované projekty: 
• Internetový vzdělávací cyklus o Romech (http://skola.romea.cz) 
• Romano yoďi do škol 
• Server a telefonní linka proti diskriminaci 
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• Literární a výtvarná soutěž pro děti 
• Výstava fotografií romských osobnosti 
• Literární cena Mileny Hůbschmannové 
• Speciální přílohy Romano voďi určené dětem 
• Častý mediální partner různých akcí. např. světového festivalu KHAMORO 

Kontakt; 
ROMEA - partner č. 3 
Žitná 49, 120 00 Praha 2 
Jarmila Balážová, mail: romea@romea.cz, tel.: 257 322 987 
Zdeněk Ryšavý, mail: romea@romea.cz, tel.: 257 322 987 
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Projekt je realizován odborem sociálních věcí, oddělením sociální prevence. 

V současné době je velmi nízký počet romských dětí, které si po ukončení základního 
vzdělání dále zvyšují svoji profesní kvalifikační úroveň na středních školách či učilištích. 
Převážná část těchto dětí je po ukončení základního vzdělání evidována na úřadech práce, 
avšak vzhledem k jejich kvalifikační úrovni je možnost jejich pracovního uplatnění takřka 
mizivá. Tyto děti jsou potom dlouhodobými „klienty" úřadu práce; tato skutečnost často vede 
k tomu. že si tyto děti nevytvářejí pracovní návyky a často ztrácejí jakoukoli motivaci pro 
hledání pracovního uplatnění. 
Oddělení sociální prevence Úřadu městské části Praha 3, které dlouhodobě pracuje 
s romskými rodinami této městské části, kde romská populace tvoří početnou skupinu - a 
intenzivně usiluje o zlepšení sociálního postavení této komunity. Jednou z cest. jak zjednat 
v celé věci nápravu, je právě snaha zlepšit profesní kvalifikaci romských dětí tak. aby se 
zvýšila jejich šance na uplatnění na trhu práce. 
Oddělení sociální prevence Úřadu městské části Praha 3 při realizaci projektu navazuje na 
tradici sociálně zdravotních kurzů, které v minulosti pořádalo Středisko sociální prevence. 
Pokud bude projekt úspěšný, bude tento v praxi prověřený model nabídnut i ostatním 
městským částem, kde žije silná romská komunita (Praha 4.'5. 7. 8, 9). 
Cílovou skupinou aktivity motivačních výcviků jsou romští žáci 7. a 8. ročníku základní 
školy. Důvodem pro výběr této cílové skupiny je snaha připravit romské děti, které jsou 
v posledních ročnících základní školy, na vstup na pracovní trh; pomoci jim při orientaci na 
vhodné typy práce nebo při výběru dalšího studia. 
Hlavní motivací pro realizaci tohoto projektu právě pro tyto cílové skupiny je změna 
současného neutěšeného stavu romské vzdělanosti a zaměstnanosti. 
Hlavními potřebami této cílové skupiny je osvojení si znalostí a dovedností, které jim 
umožní další vzdělávání či napomohou při hledání zaměstnání. Z těchto důvodů jsou 
realizována výjezdová soustředění pro romské žáky 7. a 8. ročníku ZS. Ta jsou 
zaměřena na získávání sociálních dovedností a motivaci této cílové skupiny pro lepší 
přípravu na vstup na trh práce ěi další studium. 
Soustředění romských žáků 7. - 8. tříd jsou též zacílena na profesní orientaci, motivační 
výcvik a psychologické vyšetření zaměřené na předpokládané studium na SŠ nebo OU. 
Na výjezdním soustředění je přítomen psycholog, který provádí test studijních předpokladů. 
Zástupce úřadu práce představí možnosti uplatnění na trhu práce; žákům jsou pak 
představovány vybrané střední školy a odborná učiliště. Pro zvýšení motivace jsou připraveny 
besedy s úspěšnými romskými osobnostmi, které budou hovořit o své životní dráze - a tím 
přispějí k inspiraci žáků při volbě studia, zaměstnání. Celkem jsou připraveny 4 motivační 
výcviky, každý pro 25 žáků. Jeden výcvik, kterého se úspěšně zúčastnilo 25 dětí, již úspěšně 
proběhl ve dnech 22. 5. - 2. 6. 2006 v Louňovicích pod Blaníkem (více informací na 
www.rekreace-deti.cz ). Další jsou pak plánovány na termíny září/říjen 2006. květen/červen 
2007 a září/říjen 2007. 

Kontakt: 
Úřad městské části Praha 3 - partner č. 4 
Oddělení soc. prevence 
Seifertova 51, 130 00 Praha 3 
Irena Melmerová, vedoucí oddělení soc. prevence, mail: irenam@praha3.cy, tel.: 222 116 492 
Daniel Škarka. mail: danids@praha3.cz, tel.: 222 116 462 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR 
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Partner č. 5: Základní škola Praha 3 

Profil organizace 
Škola se nachází v lokalitě staré zástavby Žižkova, pro kterou je typická velká koncentrace 
romské populace a dětí ze sociálně slabých rodin. Již řadu let se zabývá vzděláváním 
romských žáků a žáků z méně podnětného rodinného prostředí. Škole se postupně podařilo 
vytvořit komplexní výchovně vzdělávací program pro žáky z odlišného sociokulturního 
prostředí. Tento projekt nevznikl od stolu, ale z důvodu nutnosti řešit práci celé školy, která 
měla a stále má specifické složení žáků. V současné době má 180 žáků, z toho jsou více než 
2/3 žáků romských. 
Náročnou a léty ověřenou praxí se podařilo dokázat, že romské děti jsou v rámci základního 
školství dobře vzdělavatelné, je-li jim poskytnut dostatek času na osvojení si vědomostí a 
návyků a jsou-li jim přizpůsobeny podmínky pro toto osvojování. Často vyžadují individuální 
péči, aby vyrovnaly handicap daný odlišnou hierarchií hodnot romské rodiny, odlišným 
životním stylem, nedostatečnými jazykovými znalostmi nejen češtiny, ale i romského jazyka, 
a často daný též minimální předškolní i domácí přípravou. 
Na škole existuje školní poradenské pracoviště, kde pracuje speciální pedagog, psycholog, 
školní metodik prevence a výchovný poradce. Toto pracoviště slouží denně potřebám dětí i 
jejich rodičů a nabízí účinnou, systematickou a cílenou podporu tam, kde by za normálních 
okolností hrozilo vážné a mnohdy zbytečné školní selhání. 
V současné době na škole pracuje 5 plně kvalifikovaných asistentů učitele, kteří pomáhají 
v komunikaci s rodiči i při výuce a kteří se aktivně podílejí na zájmových mimoškolních 
činnostech školy. 
V neposlední řadě je nutno vyzdvihnout význam realizace mimoškolní zájmové činnosti 
žáku. Z praxe je známo nebezpečí, které vyplývá z dosud přetrvávající částečné izolovanosti 
romské populace. Vzhledem k tomuto faktu dochází ke kumulaci negativních vlivů 
nedostatečným využíváním volného času. Z těchto důvodů se škola snaží vytvořit těmto 
dětem celodenní program s množstv ím nabízených kroužků, samozřejmě zdarma. 
Tím, že škola vytváří pro děti celodenní program, se také zvyšuje důvěra romské komunity 
v tuto instituci. Rodiče vidí, že jejich děti tráví volný čas smysluplně; každé dítě zde má 
možnost vyzkoušet si a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které by se jednou mohly stát 
základem jeho úspěšného profesionálního uplatnění ve společnosti. Zároveň se děti učí 
určitému řádu a aktivně tráví volný čas. 

Škola je v současné době partnerem ve třech projektech Evropských strukturálních fondu. 

Nejvýznamnějším z nich je projekt "Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících 
vyloučeným romským komunitám v Praze rovnoprávný přístup na trh práce", který je 
realizován rozvoj o vým partnerstvím Podpora Romů v Praze. 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR 
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Jednotlivé aktivity v rámci projektu 

1. Vytvoření a vedení databáze osob bez základního vzdělání, dále lektoru a pedagogů 
pracujících s romským etnikem 
Ve spolupráci s firmou ACC je databáze zprovozněna a za podpory partnerských organizací 
je průběžně aktualizována dalšími daty. Začíná se naplňovat její funkčnost, kdy je možno ji 
využít při výběru vhodných kandidátů na plánované aktivity pro všechny partnery. Lze zde 
snadno najít kontakty na organizace, sdružení či osoby, které se angažují v práci s romským 
etnikem. 

2. Semináře pro usnadnění orientace na trhu práce a profesní uplatnění 
Semináře probíhají dle plánu. Plní svůj účel a je o ně zájem z řad žáků i jejich rodičů. Škola se 
snaží, aby jejich náplň vyhovovala oběma skupinám. Podařilo se jí sehnat velmi kvalitní 
lektory, kteří jsou profesními odborníky i dobrými pedagogy. 
Témata, která zejména zaujala: Využití internetu pro možnosti dalšího vzdělávání pro 
orientaci na trhu práce a Příprava na vstupní pohovor pro uchazeče o zaměstnání" 

3. Kurz na ukončení základního vzdělání pro dospělé 
Legislativní příprava Kurzu pro doplnění základního vzdělání je ukončena, škola 
spolupracovala při výběru vhodných kandidátů pro kurz s úřady práce. Bylo vybráno 18 
uchazečů. Experti vytvořili školní vzdělávací program. Kurz začal 12. září 2006. bude 
probíhat v dálkové formě a potrvá jeden školní rok, tj. do 30. 6. 2007. 

Kontakt: 
Základní škola Praha 3 
ZŠ Havlíčkovo nám. 10/300, 130 00 Praha 3 
Irena Meisnerová, ředitelka, mail: fzsskola@volnv.cz 
Ivana Špačková, mail: ivana.spackova@volnv.cz 
tel.: 222 782 169, tel./fax: 222 782 585, 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR 
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Příloha VIII. Informační a propagační materiál k programu Acceder 
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PROGRAMA DE ACCESO 
AL EMPLEO 

DE LA POBLACIÓN GITANA 



Empleo 

Para ' ^ l ^ j r i a ^ M m M w ^ M ^ ^ ^ ^ ^ pape* 
en labores de informa^ó|| orientación, 
asesoramientótécnico, transmisión 
de buenas prácticas y a p o y o 0 i -
a la puesta e p ü ^ r c h a y désárrollo de iniciativas 
por parte de entidades públicas y privadas 
en diferentes localidades. 
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"Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites 
de las competencias atribuidas a la Población por el mismo, El Consejo, por unanimidad, 
a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar 
acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de 
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u origen sexual". 

TRATADO DE ÁMSTERDAM. ARTÍCULO 13. 
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Los nuevos planteamientos con respecto a las políticas 
de empleo se recogen en las actuaciones de todos 
los Programas del Fondo Social Europeo y, especialmente, 
a través del desarrollo de un Programa Operativo 
Plurirregional de Lucha contra la Discriminación, 
destinado a favorecer el acceso al empleo 
de determinados colectivos en riesgo de exclusión 
(inmigrantes, personas reclusas, discapacitadas, población 
gitana, etc.) y a combatir la discriminación entre géneros. 
Se trata de la primera vez que entidades sociales gestionan 
un Programa Operativo. 

• • > . . . . - . - . 

IMSÍMO 

IMttUO 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 

El hecho de que se destine una línea de acción específica en este Programa Operativo 
a la población gitana, como uno de los grupos de actuación preferentes, está permitiendo 
la generalización de buenas prácticas experimentadas previamente a través de programas 
de Iniciativas Comunitarias (concretamente, de la de Empleo y Recursos Humanos). 

Cruz Roja Española 

Fundación Secretariado General Gitano 

Cáritns (M \̂ Fundación 
'KJ/' Diagrama 

i Fundación ONCE 



Acceder es el lema escogido para definir 
la línea de actuaciones del Programa Operativo 
dirigidas específicamente a la población gitana. 

Esta actuación está impulsando el acceso 
de la población gitana a la formación y al empleo 
normalizado a través de 46 dispositivos 
adaptados e integrados de empleo, que 
trabajan con una metodología de Itinerarios 
Individualizados de Inserción Laboral, 
al tiempo que se dedica un especial esfuerzo 
al Impulso de Políticas Activas 
con la población gitana. 

Los objetivos generales 
que persigue este Programa son: 

• La cualificación profesional y el acceso 
de gitanos y gitanas a profesiones 
y empleos por cuenta ajena, atendiendo 
a sus demandas de acuerdo a las ofertas 
de contratación por parte de las empresas. 

• El acercamiento y adaptación de los servicios 
generales de formación profesional y empleo 
a los gitanos y gitanas desempleados, 
para que puedan acceder a ellos 
como el resto de los ciudadanos y ciudadanas. 

• La sensibilización sobre los prejuicios 
y prácticas discriminatorias de las que 
los gitanos y gitanas son víctimas, así como 
la mejora progresiva de su imagen social. 

• La generalización de políticas más activas 
para la población gitana con objeto 
de mejorar efectivamente sus condiciones de 
vida y garantizar la igualdad de oportunidades 
en su acceso a bienes y servicios públicos. 

r 
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Este tipo de acciones apuesta por el desarrollo y mejora 
de la empleabilidad, lo que requiere del aprendizaje y entrenamiento 
integral tanto de las técnicas y destrezas profesionales, 
como de las habilidades sociales para el empleo, la capacidad de iniciativa 
y autonomía, las destrezas lingüísticas, y la capacidad para comprender 
e integrarse en los objetivos de la empresa. 

Para lograrlo, las acciones que se están desarrollando parten 
de unos principios básicos: 

• Es necesario aumentar y consolidar la llamada centralidad 
en el empleo (el lugar que ocupa el empleo en las referencias 
y proyectos de vida). 

• Las personas cpmo sujetos activos de trabajo serán "competentes" 
en una relación muy estrecha con el saber y el saber ser, lo qué 
comprende las capacidades,'cohócirnientos, habilidades y hábitos': 

; necesarios para desarrollar Un saber estar en el puesto dé trabajó^, ; 

1 e s t i ' r n ® él &ñodj™<ínta del tóntexto^t^í^i:&: , 
5 S S Ü M M ' /•••'y^éíddáí lás^B«deS 'SociHles ^ ^ ^ é ^ a n ^ t ó ^ 

:ós principios sé^coh'Crétán y organizan eri las siguientes acciones: •' • 

ORIENTACIÓN, FQRMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 
• * * 

- Acciones de acogida e información. Consistentes en llevar á cabo la primera orientación 
de los servicios Acceder y facilitar una información inicial sobre el mundo del empleo 
y la formación. 

- Acciones de orientación y seguimiento. Elaboración de un diagnóstico individual, 
realización de tutorías y establecimiento de los Itinerarios Individualizados de Inserción, 
y del seguimiento de las etapas por las que van atravesando. t 

- Acciones de derivación y seguimiento de acciones formativas normalizadas. 
- Acciones depuesta en marcha de actividades de preformación y formación profesional 

específicas para la población gitana. 

PROSPECCIÓN E INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO 

- Acciones de prospección y búsqueda de empleo. Realización de estudios prospectivos 
del mercado de trabajo y captación de ofertas de empleo, ofreciendo un dispositivo 
de intermediación a las empresas para la adecuación entre la oferta y la demanda. 

- Acciones de apoyo a la contratación, facilitando información y asistencia técnica. 
- Acciones de acompañamiento al mercado de trabajo. Seguimiento y apoyo 

a quienes empiezan a trabajar para asegurar su permanencia en el empleo. 
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IMPULSO 1IE POLITiaS ACTIVAS 
C O f U i F O I M C É m i 
Afrontar las causas estructurales de la discriminación 
en el ámbito laboral requiere del impulso de políticas 
sociales más activas con la población gitana que, 
además de favorecer su incorporación social plena, 
puedan generar nuevos empleos para miembros 
de esta comunidad. 

Este impulso se concreta en: 

• Fomento de los servicios de proximidad . * 

su utilidad social y concertar con las admiñistracJan^s '^V 
su sostenibilidad independiente: ; • ̂  

- Servicios socioeducativos. " 
- Servicios sociosanitarios. ' • , 
- Servicios socioculturales. r ' e * 5 

4 * * 

• Formación y sensibil ización para profesionaTes % 
de la intervención social y organización de foros 
de reflexión y debate. » 

• Acciones que contribuyen a debilitar estereotipos 
y a mejorar la imagen social de la población gitana. 

• Sensibil ización a la población gitana, 
acerca de la importancia de la formación y el empleo, 
la predisposición a formarse y la necesidad de buscar 
nuevos espacios de empleo en los que 
la población gitana pueda ocuparse. 

• Asesoramiento a administraciones y organizaciones 
sociales en el diseño de planes y medidas. 

• Desarrollo de estudios e investigaciones 
para aumentar el conocimiento 
de la población gitana española. 



Transcurridos tres años del desarrollo de las acciones llegadas 
a cabo ̂ h él marcó del Pro'grama ACCEDER, los datos son muy positivos: 
sfe Na alcanzado la cifra de .19.500 personas beneficiarías 
y han conseguido más de 11.500 contratos de trabajo k ' \¿ 

• por cuenta .ajena. - . ' . . . . ! . ; v . 
• i • . • . - : «v : ; ' *• • ' 
Estos resultados cuantitativos refuerzán lo guéyqonstituye i. 
el hilo conductpr de «sta actuación, que no'es otro qué hacer efectiva 
la'igualdad de oportunidades de'la población glt'apa eirrelación A 
a su acceso a la formación y al empleo, de manera qué esta normalización # 
perhnita su inserción plena én la'sociedad. Por otra parte,-una valoración * 
cualitativa del desarrollo del programa pasa necesariamente?por destacar 

.sú impacto como mínimo én dos ámbitos: _ . 'i • 
• > i \ i v r - ¿:) • ;.V : v":1 

• Desde íá perspectiva déí impacto dirécto en la población gitaríá;'' 
y específicamente fen la mejora de sus condiciones de empleabilidad, 
y-desde la implaH¿tac¡óh.de;Íbs actuaciones (44 localidades de y -
14 Comunidades- Autónomas-ver mapa más adelante). 

v'.: • *. 'i : ' - v " •. , v;; • 
• ' En el árpbito>instituci;orTár,.^'actuaciones dél programa éstán 
.'• • .pecmitiencto Uña ciérta sensibilización ^n relación a la necesidad • 
V, de Onji pó'siblé adaptación fíe los Sistemas de Formación y Err)pleo/' 

a*la1 realidad especificarde esté sector, de póblag'ón, de rrtanefa que 
se favorezca su acceso a los mismos! ' • • 

• . , •« . ' ' ' # ' v* . . t • • • 
La normalizaban .de;lalpoblcídónv gitana en el campo del empleo, 1,;" 
empieza a dar sus ,frutos pero todavía queda mucho por h^cér.* \ . 
El programa ACCEDER centra sds esfuerzos en la calidad y estabilidad} 
de los empleo^, así cómp en la formación y sensibilización, a 1a vez que1 

invita a otras instituciones «a emprendér la mjsma senda, tal ycomo 
ya ló están haciendo algunas otras, para poder alcanzar-dlcónjuntOiJe'' 
la póblación gitana y. contribuí a dignificar su situación laboral. • -

En una sociedad en íá que él trabajo es una de las condiciones básicas -; 
para la ¡nte,gración_y un pilar esencial de la coheííóh social y de la. / 
convivencia; y en un momento ,én el que se Insiste desde los organismos 
internacionales -especialmente desde la Unión Europea- que es 'f 
fundamental la inversión en.le capacitación y preparación de los recursos 
humanos, es importante que no se olvidé a los más excluidos y que se 
garantice una igualdad de oportunidades efectiva para todas las personas. 

« * * * ^ / « N • . " f' » ^ • 
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Cada uno de los dispositivos está compuesto por cinco personas 
a jornada completa, a los que se suman colaboradores y personas 
de apoyo para tareas específicas. 

Los equipos, de carácter intercultural, se organizan de acuerdo 
a los siguientes perfiles: 1 Coordinador/a, 2 Orientadores/as, 1 Prospector/a 
y 1 Mediador/a. En total, trabajan a jornada completa 
más de 210 personas a las que se suman los distintos colaboradores. 

De acuerdo con su dimensión plurirregional, las actuaciones del Programa 
Acceder se desarrollan en los principales municipios del Estado español 
(44 en total), correspondientes a 14 Comunidades Autónomas. 

Este programa comenzó en el año 2000 y está previsto que el desarrollo 
de sus actuaciones abarque hasta el 31 de diciembre de 2006, 
sin perjuicio de la continuidad de las mismas en el futuro 
a través de otras líneas de financiación. 



En el campo de la política social el partenariado moviliza 
una coalición de intereses y de diferentes actores alrededor 
de un proyecto común. 

Siguiendo esta filosofía, el Programa ACCEDER apuesta por 
fomentar la participación de entidades de muy diverso tipo. 

Las bases que garantizan la adecuación del Programa 
a este enfoque son: 

• La implicación como cofinanciadores de más de 70 departamentos 
de las administraciones públicas (estatal, autonómicas y locales), 
a través de las correspondientes consejerías o concejalías tanto del 
ámbito de las políticas de bienestar social como de las de formación 
profesional y empleo, así como entidades privadas. 

• La implicación del sector empresarial privado, los medios de 
comunicación y otras entidades que se están sumando al proyecto. 

• El protagonismo de los grupos de afectados y sus entidades 
representativas (movimiento asociativo gitano, redes sociales...) 
en el desarrollo de las acciones del Programa. 

• La puesta en marcha de Comisiones de Seguimiento 
en las que se implican formalmente cerca de 100 entidades 
de todo el Estado y con las que se pretende difundir al máximo 
la información y garantizar la total transparencia de las actuaciones. 

ADMINISTRACIONES 
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COMISIONES DE SEGUIMIENTO 



En el marco del Programa ACCEDER se ha creado 
el Observatorio de Empleo y Comunidad Gitana, 
que pretende ser una herramienta de análisis y 
reflexión continúa sobre la realidad sociolaboral 
de la población gitana española. 
Gracias a la metodología y al sistema de gestión de 
este programa estatal, contamos con información 
estadística cuantiosa y relevante relativa a la situación 
formativa y laboral de numerosas personas gitanas 
que, por una vía u otra, se están acercando 
a los 46 dispositivos de empleo ACCEDER. 
Los documentos, que se inician con la primera 
explotación de datos que cubre el período 2000-2002 
y otra del 2003, serán seguidos por otras explotaciones 
anuales hasta el año 2006. 
Gracias a las progresivas explotaciones de datos 
podremos conocer la evolución de la situación 
sociolaboral de la población gitana española. 

• Gitanos y empleo II. En Gitanos, Pensamiento y 
Cultura. Madrid: F5GG, n° 6, octubre 2000. 

• Gitanos y empleo III. En Gitanos, Pensamiento y 
Cultura. Madrid: FSGG, n° 12/13, enero 2002. 

• Gitanos y empleo IV. En Gitanos, Pensamiento y 
Cultura. Madrid: FSGG, n° 22/23, enero 2004. 

• Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo, 
por el que se establecen las disposiciones generales 
de los Fondos Estructurales. 

• www.fsgg.org/acceder 
• www.mtas.es/uafse 

http://www.fsgg.org/acceder
http://www.mtas.es/uafse
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Tel.: 91 422 09 60 / Fax: 91 422 09 61 
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PREMIO BEST INTERNACIONAL 
PROGRAMA SELECCIONADO DE DUBAI 2004 SOBRE 

COMO BUENA PRÁCTICA BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE VIDA 

Conócelos antes de juzgarlos. 
C A M P A Ñ A D E 

S E N S I B I L I Z A C I Ó N 
S O C I A L ( 2 0 0 4 - 2 0 0 5 ) Fondo Social Europeo 
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