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Abstrakt. V príspevku si kladieme otázku, či proces potvrdzovania výsledkov neformálneho a 

informálneho učenia môže mať vplyv na situáciu marginalizovaných skupín rómskeho 

obyvateľstva na trhu práce. Môže tento proces a jeho predpokladané výsledky pomôcť 

prekonávať hlavnú prekážku marginalizovaných Rómov vo vstupe na trh práce – nízku 

úroveň vzdelania a chýbajúcu kvalifikáciu? Je možné kompenzovať formálnu kvalifikáciu 

preukázateľnými zručnosťami získanými z informálneho učenia? Alebo bude mať 

legitimizácia neformálneho a informálneho učenia skôr multiplikačný efekt pre tých, ktorí už 

vzdelanie majú, a poskytovať im tak vyššiu kredibilitu na trhu práce?  

Kľúčové slová. Informálne učenie. Rómovia. Marginalizované komunity. Uznávanie 

výsledkov informálneho učenia. Sebapoznanie.  

Abstract. In this paper we are trying to find and answers on question, whether the process 

of recognising of non-formal and informal learning can have an impact on situation of 

marginalized Roma communities on the labour market. Can this process and its results help 

to overcome the main barier of marginalized Roma on their access to labour market – low 

level of education and the absence of qualification? Is it possible to alternate the formal 

qualification with recognized and confirmed skills obtained in informal learning? Or would 

the legitimization of non-formal and informal learning have more multiplication efect for 

those, who allready are educated and give them even higher credit on the labour market? 

Key words. Informal learning. Roma. Marginalized communities. Recognition of informal 

learning. Self-knowledge. 

 

Diskusia o potrebe uznávania výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania 

nevznikala primárne ako reakcia na pretrvávajúcu a prehlbujúcu sa marginalizáciu okrajových 

sociálnych skupín na trhu práce. Hlavným zdrojom diskusií o legitimizácii priebehu a 

výstupov neformálneho a informálneho vzdelávania (učenia sa) boli prevažne problémy 

viažuce sa k problematike kompetencií (ich rozpoznávania, preukazovania, hodnotenia) 

absolventov stredných a vysokých škôl, ich pripravenosti pre trh práce, ako aj k problematike 

ďalšieho vzdelávania (účasti dospelých v systéme ďalšieho vzdelávania, v motivácii k 

vzdelávaniu a i.). Diskurz o informálnom učení je v celosvetovom meradle prítomný len 30 
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rokov, odkedy zaznamenávame posun od zúženého nazerania na vzdelávanie v jeho 

inštitucionálnej podobe k presadzovaniu širšieho rámca celoživotného učenia, ktoré 

prebieha vždy a všade (doma, v práci, vo voľnom čase) (Cheallaigh, 2001, in Skule, 2004). 

Zvýšený záujem o informálne učenie v aktuálne realizovaných vzdelávacích politikách 

minimálne v krajinách EÚ je súbežne podporovaný aj výskumnými aktivitami, ktoré 

potvrdzujú, že informálne učenie predstavuje dominantný spôsob získavania a rozvoja 

profesijných zručností a kompetencií (napr. Ashton, 1998; Eraut et al., 1998; Zambarloukos – 

Constantelou, 2002). Desjardins a Tuijnman (2005) dokonca uvádzajú, že väčšinu nových 

zručností a vedomostí v práci získavajú ľudia v procese informálneho učenia.  

Pozitivisticky orientovaný koncept celoživotného učenia, ktorý chápe učenie sa po celý 

život ako dogmu, ako jediný efektívny a nevyhnutný predpoklad sebaaktualizácie a úspechu 

v globalizovanej spoločnosti, sa nemohol vyhnúť kritike. Z radu autorov, ktorí upozorňujú 

nielen na nedostatky, ale dokonca na nemožnosť realizácie tohto konceptu, možno 

spomenúť napr. Coffielda (1999) či Gormana (2002). Celoživotné učenie je autormi 

podrobené kritike vo svojich základných východiskách, ako i v aplikácii na edukačnú, sociálnu 

i ekonomickú politiku (pozri napr. Coffield, 1999). Pomýlené presadzovanie individualizmu na 

úkor individualizácie či sebariadeného učenia na úkor riadeného učenia môže totiž viesť k 

rezignácii štátu a zamestnávateľov na vzdelávanie. Napokon v našej edukačnej realite možno 

tieto prvky pozorovať v podobe liberalistického modelu individuálnej zodpovednosti za 

vzdelávanie a následné zodpovedajúce uplatnenie sa na trhu práce a v živote. Krajné 

presadzovanie individuálnej zodpovednosti môže viesť k znižovaniu pocitu zodpovednosti 

subjektov edukácie za zabezpečenie rovnosti v prístupe k vzdelaniu, ako aj za jeho výsledky. 

Ani v poslednej dobe čoraz viac presadzované informálne učenie nezostalo nepovšimnuté 

jeho kritikmi. Napr. Gorman (2002) upozorňuje na nezamýšľané riziká presadzovania 

konceptu informálneho učenia, ktoré môže paradoxne viesť k prehlbovaniu sociálnej 

exklúzie marginalizovaných skupín. Dôvody vidí v tom, že presadzovanie konceptu 

informálneho učenia v týchto skupinách urýchľuje slabnutie kolektívnych mechanizmov 

sociálnej ochrany tým, že presúva zodpovednosť za edukáciu na jednotlivca. To môže viesť (a 

sme toho svedkami aj v našej spoločnosti) k oslabovaniu záujmu štátu a zamestnávateľov o 

vzdelávanie zamestnancov či o vzdelávanie sociálne vylúčených skupín. Posun od konceptu 

celoživotného vzdelávania ku konceptu celoživotného učenia vyjadruje vedomú či nevedomú 

snahu zbaviť celok (štát, komunitu...) zodpovednosti za poskytovanie organizovaných foriem 

vzdelávania dospelých. Alebo ako tvrdí Rubenson (2002, s. 242): „Pretože (koncept 

celoživotného učenia, pozn. autorov) zahŕňa všetko, od každodenného učenia po formálne 

vzdelávanie, existuje riziko, že fundamentálne témy ako rovnosť a spravodlivosť budú spolu s 

verejnými politikami presúvané do úzadia.“  

Pojem informálne učenie je vo vedách o výchove značne frekventovaný. Je 

operacionalizovaný vo vzťahu k všetkých vekovým a profesijným skupinám, k všetkým 

stupňom vzdelávania, ako aj vo vzťahu k rôznorodým formám vzdelávania. Nie je to nič 
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prekvapujúce, ak si uvedomíme, že informálne učenie je vymedzované s najnižšou mierou 

definičnej jednoznačnosti. Ťažkosti s presným vymedzením toho, čo informálne učenie je, 

spočívajú najmä vo vzájomnom prestupovaní edukačných aktivít jednotlivých druhov 

vzdelávania. Dlhodobo zaužívané členenie na formálne, neformálne  a informálne 

vzdelávanie odzrkadľuje inštitucionálny princíp. Formálne vzdelávanie je spájané prevažne so 

školami a vzdelávacími inštitúciami. Neformálne vzdelávanie prebieha v komunitách a iných 

organizáciách a informálne pokrýva všetko ostatné učenie (sociálne učenie v pracovnom 

kolektíve, v záujmových organizáciách, v rodine, ale i v školskom kolektíve, vo voľnom čase a 

pod.). Smith (2001) upozorňuje, že problém s takýmto striktným oddeľovaním či 

vymedzovaním informálneho učenia spočíva v tom, že v informálnom prostredí dochádza 

často k realizácii organizovaných edukačných aktivít a, naopak, vo formálnom vzdelávaní sa 

často kladie dôraz na „produkty“ informálneho učenia. Jednotlivé druhy učenia sa navzájom 

prestupujú, prebiehajú paralelne, prípadne sa dopĺňajú. V definícii Šveca (2002, s. 219) je 

definičná neurčitosť vyjadrená použitím slovného spojenia viac-menej, keď autor vymedzuje 

informálne vzdelávanie ako „viac-menej neorganizované a nesystematické poúčanie, 

naúčanie a iná forma učenia niekoho (...) mimo školskej sústavy (...), ako aj mimo osvetovej 

sústavy a iného neškolského vzdelávania (...) príležitostné učenie v iných sociálnych rolách a 

životných situáciách“. Prikláňame sa k Werquinovi (2010), ktorý formálne a informálne 

vzdelávanie vníma ako dve extrémne polohy na pomyselnom vzdelávacom kontinuu, pričom 

niekde doprostred možno umiestniť neformálne (nonformálne) vzdelávanie a to všetko v 

závislosti na národných a lokálnych špecifikách a potrebách. Je to „celoživotný proces 

získavania vedomostí, osvojovania zručností a postojov z každodenných skúseností, z 

prostredia a kontaktov s inými ľuďmi. Prebieha v rodine, medzi vrstovníkmi, v práci, vo 

voľnom čase, pri cestovaní, čítaní kníh a časopisov, pri počúvaní rozhlasu, sledovaní televízie, 

pri návšteve výstav, divadiel a kín. Je neorganizované, nesystematické a inštitucionálne 

nekoordinované. Je súčasťou celoživotného učenia sa/vzdelávania ľudí, vrátane tých, ktorí 

dosiahli vysoký stupeň formálneho vzdelania“ (Průcha et al., 2009, s. 104; Průcha – Veteška, 

2012).  

Nie je zámerom tohto príspevku venovať pozornosť definičným sporom a 

vymedzeniam informálneho učenia, preto zhŕňame kľúčové prvky a vlastnosti tohto procesu. 

Informálne učenie má predovšetkým skúsenostný charakter. Učiaci sa je každý človek 

rozvíjajúci svoju osobnosť v sociálnych vzťahoch a situáciách. Je to proces celoživotný, v 

ktorom dochádza pod vplyvom každodennej skúsenosti k formovaniu vlastnej identity, 

utváraniu osobnosti v permanentnom procese personalizácie. Nie je organizované, nekladie 

si primárne edukačné ciele, výstupy z neho je ťažké identifikovať a merať. Väčšina ľudí si 

neuvedomuje, že tento proces prebieha, že sa v každodenných aktivitách učia. Ako si 

ukážeme neskôr, dimenzia uvedomenia si, rozpoznania a identifikácie procesov a výstupov 

informálneho učenia je vo vzťahu k skupine marginalizovaných dospelých Rómov 
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problémovým, ale zároveň aj možným manévrovacím priestorom pre edukačné a 

personalizačné aktivity. 

Proces legitimizácie výsledkov informálneho učenia je podmienený procesom 

uznávania (potvrdzovania) informálneho učenia, jeho výsledkov a certifikácie. Prípadné 

zavŕšenie procesu legitimizácie informálneho učenia, v podobe systémového potvrdzovania 

jeho výstupov, by mohlo napríklad viesť k zvýšenej kvalifikácii, zamestnaniu sa alebo k 

dosiahnutiu výnimky z povinného vzdelávacieho programu v rámci formálneho vzdelávania 

(Werquin, 2010). Teda ak majú byť výsledky informálneho, ale i neformálneho vzdelávania 

spoločensky uznávané, je nevyhnutné vyvíjať zvýšenú snahu smerujúcu k dosiahnutiu 

akceptácie aj iných druhov učenia/vzdelávania, nielen formálneho. Proces certifikácie vo 

formálnom vzdelávaní je v rukách formálnej autority (pedagogickí pracovníci, lektori, 

odborní garanti ďalšieho vzdelávania a pod.). Na rozdiel od formálneho vzdelávania by sa na 

legitimizácii výsledkov informálneho učenia mali podieľať odborníci so špecifickými 

kompetenciami v oblasti poradenstva (andragogického, kariérneho), ktorí majú okrem 

odborných rozvinuté aj sociálne a komunikačné kompetencie potrebné pre prácu so sociálne 

vylúčenými skupinami. 

Marginálne postavenie obyvateľov rómskych marginalizovaných komunít na trhu práce 

je primárne spájané s nízkou úrovňou ich vzdelania. Nízka úroveň vzdelania síce vypovedá o 

absencii formálnej kvalifikácie, ale nemusí znamenať, a zvyčajne ani neznamená, že človek 

nič nevie robiť. Formálna kvalifikácia (certifikát, diplom) je na slovenskom trhu práce stále 

výraznejšie preferovaná oproti certifikátom z neformálneho vzdelávania, resp. oproti 

kompetenciám, ktoré si človek osvojuje v procese informálneho učenia. Doteraz ale 

absentuje systémové riešenie v rámci vzdelávacej politiky, ktoré by predstavovalo reálnu 

možnosť zvýšenia vzdelanostného statusu v dospelom veku – obzvlášť pre členov sociálne 

vylúčených spoločenstiev. Skutočne si ťažko predstaviť situáciu, že by sa dospelý človek zo 

segregovanej rómskej osady jedného dňa rozhodol, že zájde do najbližšej strednej školy so 

zámerom začať štúdium. Ak by aj taká situácia nastala, aká by bola reakcia školy? Aké sú 

reálne možnosti ľudí, ktorí by chceli využiť druhú šancu a zvýšiť si vzdelanie? Skutočnosť je 

taká, že najvyššiu šancu zvýšiť si vzdelanie majú tí, ktorí sa po spáchaní trestného činu 

dostanú do výkonu trestu odňatia slobody. Legislatívne ukotvenie a finančné zabezpečenie 

sú najdôležitejšími podmienkami dostupnosti druhošancového vzdelávania – to všetko je v 

súčasnosti k dispozícii v systéme penitenciárnej starostlivosti o odsúdených. Medzi hlavné 

obmedzenia druhošancového vzdelávania marginalizovaných skupín obyvateľstva patrí 

nesporne motivácia, dlhý čas štúdia, absencia základného vzdelania – lineárnosť vzdelávania 

v našich podmienkach, ale aj absencia učebných kompetencií (bližšie Lukáčová – Lukáč, 

2015). 

Ako bolo spomenuté vyššie, na trhu práce naďalej pretrváva výrazná konkurenčná 

výhoda držiteľov certifikátov zo systému formálneho vzdelania. Ale ani zamestnávateľov 
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nemožno vnímať ako homogénnu skupinu inštitúcií, ktorá sa pri výbere vhodných 

zamestnancov uniformne rozhoduje. Kritériá na výber zamestnancov sa rôznia podľa 

pracovnej oblasti a druhu a náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti. Nateraz ale výrazne 

prevažuje formalizovaný, kritériový a kompetenčne založený výber zamestnancov. Spôsob 

výberu založený na preukázaní kompetencií (schopností, spôsobilostí, vedomostí, zručností) 

– ukáž, čo vieš a nie čo máš na papieri – je skôr výnimočný a špecifický pre určité druhy 

zamestnaní. Mnohí zamestnávatelia už pochopili, aj vďaka vývoju a neuspokojivým 

výsledkom nášho školského systému, že doklad o vhodnom vzdelaní z vhodnej školy ešte 

neznamená, že sa personalistovi podarilo „uloviť“ vhodného človeka. Prvou reakciou 

zamestnávateľov na nesúlad medzi formálnou kvalifikáciou a kompetenciami absolventov 

bolo vyžadovanie praktických skúseností od uchádzačov o zamestnanie. Požiadavka 

dokladovanej praxe naďalej zostáva terčom kritiky zo strany absolventov škôl, namietajúc, že 

prax nemajú kde získať. K marginalizovaných skupinám na trhu práce (najmä rómska 

populácia a seniori) sa preto najmä v regiónoch s nedostatkom pracovných príležitostí pridali 

aj absolventi najmä stredných, ale aj vysokých škôl32. Jedným z možných riešení je 

dobrovoľnícka činnosť a systém uznávania tzv. D-zručností, teda dobrovoľníckych zručností, 

ako aj posilňovanie praktickej prípravy na stredných a vysokých školách. Systémovú reakciu 

štátu potom predstavuje v súčasnosti napr. absolventská prax či podpora zamestnávania 

mladých ľudí do 29 rokov. Uvedené opatrenia však vyvolávajú otázku, či nedochádza 

k diskriminácii ostatných skupín dlhodobo nezamestnaných, napr. tých, ktorí vo svojom 

kompetenčnom portfóliu disponujú rozvinutými sociálnymi kompetenciami a prenositeľnými 

zručnosťami, ktoré sú odrazom ich bohatej pracovnej kariéry. 

Informálne učenie môže mať pre sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva omnoho väčší 

význam ako pre integrované „stredné vrstvy“. Nejde o nejaký nový prístup. S obdobnými 

myšlienkami sa stretneme už u Freireho (2000), ktorý presadzoval dialogické formy 

vzdelávania založené na každodenných skúsenostiach utláčaných vrstiev obyvateľstva. 

Pomerne veľkým oblúkom sa dostávame až k zakotveniu podpory informálneho učenia v 

nadnárodných dokumentoch. V Odporúčaní Rady Európskej únie o potvrdzovaní 

neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (2012) je hneď v prvom článku 

zdôraznená hlavná myšlienka tohto procesu. Potvrdzovanie výsledkov z oboch druhov 

vzdelávania môže zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní zamestnateľnosti a motivácie k 

celoživotnému vzdelávaniu najmä v prípade sociálne znevýhodnených jednotlivcov a 

jednotlivcov s nízkou úrovňou vzdelania. Vzdelávacia prax vo formálnom vzdelávacom 

systéme nedokáže dostatočne pružne reagovať na dynamické a neočakávané zmeny na trhu 

práce, ktoré zjavne narúšajú tradične silné a pre obdobie modernity funkčné prepojenie 

medzi vzdelávacím systémom a trhom práce. Čoraz viac pozornosti sa preto venuje 

                                                           
32

 Obe skupiny absolventov, a nielen ony, sú v súlade s globálnym ekonomickým vývojom ohrozené najmä 
javom prekarizácie práce, keď sa plnohodnotné, relatívne dobre platené formy práce stávajú skôr výnimkou a 
prevažovať začínajú krátkodobé formy zamestnávania, práca na dobu určitú, skrátené pracovné úväzky a iné, 
ešte donedávna pozitívne vnímané formy flexibility práce. 
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alternatívnym edukačným priestorom a procesom, ktoré vždy boli súčasťou konceptu 

celoživotného vzdelávania, ale popri formálnej, školskej príprave na trh práce mali len 

komplementárny charakter. Praktickým prejavom dôležitosti informálneho učenia bola aj 

realizácia projektu ROM-ACT (2013 – 2014), ktorý bol zameraný na sprístupnenie systémov 

uznávania neformálneho a informálneho učenia rómskym ženám. Cieľom bolo zlepšiť prístup 

„neakademických“ osôb k systémom uznávania neformálneho a informálneho učenia. Aj 

tento projekt stál na hlavnom predpoklade, že Rómovia disponujú špecifickými 

schopnosťami a zručnosťami, ktoré nadobudli v procese informálneho učenia vo vzťahu k 

pracovnej činnosti, ktorú vykonávajú, hoci nemajú príslušné akademické vzdelanie (ROM-

ACT: zpřístupnění systémů neformálního a informálního učení romským ženám, 2015). 

Dominanciu informálneho učenia u Rómov sme zaznamenali aj vo výskume (Lukáč, 

2015), keď sme v skúmaných prípadoch identifikovali dôraz na formovanie osobnosti 

procesmi informálneho učenia a vzdelávania na úkor významu formálneho vzdelávania. 

Respondenti zhodne vyzdvihovali tie schopnosti, zručnosti a vedomosti, ktoré sa naučili 

mimo školského vzdelávania – v rodine, zamestnaní, rovesníckych skupinách atď. Rosinský 

(2011) obdobne zistil, že neformálne vzdelávanie je v prostredí marginalizovaných rómskych 

osád viac cenené práve preto, že formálne vzdelávanie je pre väčšinu marginalizovaných 

Rómov nedostupné (nie z hľadiska prístupu k vzdelaniu, ale z pohľadu jeho priebehu a 

výsledkov, úspešnosti). Mancl, Carr a Marrone (2003) tiež zistili, že respondenti s najnižšou 

úrovňou environmentálnej gramotnosti (porozumenia vzťahom medzi prírodným prostredím 

a ľudskou kultúrou a činnosťou) preferovali zdroje informálneho učenia (najmä televíziu) s 

cieľom zvýšiť úroveň informovanosti.  

Informálne vzdelávanie, učenie a jeho výsledky nie je možné v súčasnosti považovať za 

plnohodnotnú alternatívu k formálnemu či neformálnemu vzdelávaniu. Môže ale byť 

vhodným podporným nástrojom udržiavania sociálnej stability (hlavne lokálnej, regionálnej), 

podpory sociálnej kohézie prostredníctvom zvýšenia účasti sociálne vylúčených na vlastnom 

rozvoji a rozvoji svojej komunity. Prvým krokom má byť proces identifikácie, rozpoznávania 

výsledkov informálneho učenia a následne jeho potvrdzovanie a možno aj certifikácia 

výsledkov informálneho učenia. Domnievame sa, že pre cieľovú skupinu dospelých 

marginalizovaných Rómov má byť tento proces zacielený na zvyšovanie úrovne 

sebapoznania, motivácie k učeniu a vzdelávaniu a zvýšeniu šancí na pracovné uplatnenie.  

Vhodný nástroj pre identifikáciu a objektivizovanie (verifikáciu a certifikáciu) výsledkov 

informálneho učenia môže s istou modifikáciou predstavovať metodika bilancie kompetencií. 

K tomuto záveru nás vedú naše praktické skúsenosti z oblasti kariérneho poradenstva pre 

dlhodobo nezamestnaných. 

Bilancia kompetencií predstavuje rekonštrukciu skúseností a valorizáciu 

nadobudnutých vedomostí a zručností klienta. Jej cieľom je lepšie porozumieť vlastnej 

profesijnej dráhe, identifikovať profesijné predpoklady a profesijné hodnoty, vytvoriť 
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a aktualizovať portfólio kompetencií, na základe čoho je potom možné vytvoriť kariérový cieľ 

a akčný plán na jeho dosiahnutie. Bilancia kompetencií je primárne určená dlhodobo 

nezamestnaným, absolventom a ľuďom v preddôchodkovom veku.  

 Pri valorizácii výsledkov informálneho učenia, prostredníctvom bilancie kompetencií, 

považujeme za ťažiskovú metódu portfólio kompetencií. Pozostáva z:  

1. kompetencií nadobudnutých vzdelávaním (oblasť formálneho vzdelávania), 

2. kompetencií nadobudnutých pracovnou skúsenosťou (podrobná analýza 

vykonávaných aktivít a z nich vyplývajúcich prenositeľných zručností) a  

3. kompetencií nadobudnutých v mimopracovných aktivitách (osobné skúsenosti, práca 

pre komunitu, členstvo v združeniach, záujmové aktivity).  

Bilancia kompetencií tak môže významne pomôcť pri rozpoznávaní a valorizácii  

získaných zručností. Je účinným nástrojom spoznávania nadobudnutých vedomostí 

a zručností samotným klientom a môže prispieť k spoločenskému uznaniu nadobudnutých 

zručností (pre potreby trhu práce) a uľahčiť certifikáciu v procese tvorby systému uznávania 

výsledkov informálneho učenia.  

Využitie uvedenej metodiky má v práci s marginalizovanými rómskymi komunitami 

obmedzenia, ktoré plynú najmä z nedostatočnej úrovne gramotnosti a nízkej úrovne 

sebapoznania. Jej realizácia, ako i využitie iných nástrojov predpokladá jej zapracovanie do 

dlhodobejšieho poradenského procesu (poradenská, sociálno-psychologická a sociálno-

edukačná činnosť v marginalizovaných komunitách). Nízka úroveň sebapoznania, 

nerozvinutá schopnosť či potreba diferencovať seba od iných, od prostredia a podmienok, v 

ktorých žijem, je ďalšou častou prekážkou v realizácii poradenskej činnosti. Marginalizovaní 

dospelí Rómovia neboli cielene vychovávaní ako individuálne bytosti schopné meniť svet, ale 

skôr ako členovia kolektívu prijímajúci svet taký, aký je. Výchova v marginalizovanom 

prostredí nie je spojená s rozpoznávaním a budovaním sebaobrazu prostredníctvom 

sebapoznávania, sebahodnotenia a následnej sebaaktualizácie (Maslow, 1968). Výskumné 

zistenia Lebdušku (2008) naznačili ako problémový nejednotný výchovný štýl zo strany 

rodičov vo väčšine skúmaných rómskych rodín, nekonzistentnú výchovu s prevahou 

pesimálneho štýlu výchovy. Je charakteristický veľkým množstvom požiadaviek, ale aj 

značnou voľnosťou dieťaťa. Jedným z prejavov takto orientovanej výchovy môžu byť aj 

deficity v sebavýchove v dospelom veku33. Výchovu v rómskej marginalizovanej rodine je 

potrebné interpretovať objektívne na pozadí kultúrneho referenčného rámca 

charakteristického pre sociálne vylúčené, dlhodobo chudobné komunity. Spôsoby výchovy v 

týchto sociálnych skupinách prevažne nevedú dieťa k introspekcii, k rozvoju sebapoznania, 

čo môže okrem iného viesť k zníženej schopnosti empatie. Dospelým Rómom preto robí 

                                                           
33

 Sebavýchova predpokladá do istej miery vyzretú osobnosť, ktorá sa vyznačuje vysokým stupňom 
autoregulácie, ako aj sebakritickosťou, sebapoznávaním a sebakontrolou (Výchova a vzdelávanie dospelých. 
Andragogika, 2000). 
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problém hovoriť či písať o sebe, o svojich vlastnostiach, životných cieľoch a ašpiráciách. Na 

úkor vlastností vedia skôr pomenovať svoje schopnosti, aj to obmedzene. Vcelku prirodzene 

je charakter nimi pomenovaných schopností rámcovaný každodenným životom v rodine a 

komunite. Nedostatok introspekcie má vážne súvislosti so školskou úspešnosťou, pretože 

vyúsťuje do častejšej apatie, nedostatočnej súťaživosti a snahy prekonávať sám seba. Na 

školskú úspešnosť rómskych detí má, prirodzene, vplyv aj mnoho ďalších individuálnych, 

skupinových a inštitucionálne systémových faktorov.  

Z našich lektorských skúseností vyplýva, že dospelí Rómovia z marginalizovaných 

komunít sú schopní identifikovať svoje schopnosti, zručnosti a vlastnosti, ak sú súčasťou 

dlhšie trvajúcej sociálno-edukačnej a poradenskej činnosti. Považujeme preto za vhodné 

rozvíjať takúto činnosť ako dôležitú súčasť informálneho učenia.  Každá vzdelávacia aktivita, 

ktorej účastníkmi sú dospelí Rómovia z marginalizovaných komunít, by mala vychádzať z 

analýzy vzdelávacích potrieb účastníkov a optimálne by mal byť paralelne realizovaný aj 

poradenský program zameraný na zvýšenie úrovne sebapoznania. Rozpoznávanie 

profesijných zručností, ktoré dospelí Rómovia z marginalizovaných skupín získali v procese 

informálneho učenia (pretože nielen v zamestnaní sú tieto zručnosti získavané a rozvíjané), 

by preto mohlo byť nápomocné pri dosahovaní vyššej miery  zamestnateľnosti Rómov z 

marginalizovaných komunít.  

Aký význam prikladajú informálnemu učeniu marginalizovaní dospelí Rómovia? Na túto 

otázku zatiaľ nemôžeme objektívne odpovedať, pretože v našich podmienkach nie sú 

dostupné relevantné výskumné zistenia. Na základe výskumov realizovaných v zahraničí, 

ktorých výskumnou vzorkou boli sociálne skupiny s obdobnými charakteristikami, sa 

môžeme len domnievať, že práve informálne učenie, ak je rozpoznané a uvedomené, bude 

tým druhom učenia, ktorému budú Rómovia prikladať najväčšiu dôležitosť. Tento predpoklad 

vyplýva z výrazne poddimenzovanej vzdelanostnej dráhy marginalizovaných Rómov, 

absencie formálnej kvalifikácie, formálneho vzdelania a nedostatku profesijných skúseností 

na oficiálnom trhu práce. Uvedené domnienky je potrebné výskumne overiť. Rovnako je 

potrebné realizovať výskum, ktorý pomôže odpovedať na otázku, ako vôbec Rómovia chápu 

učenie, čo pre nich učenie znamená, v akých životných situáciách chápu, že sa učia. 

Výskumný tím z Katedry andragogiky Prešovskej univerzity v Prešove práve v tomto čase 

takýto výskum pripravuje.   
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