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NÁČRT KONCEPTU INDIVIDUALIZÁCIE EDUKÁCIE DOSPELÝCH 

RÓMOV Z MARGINALIZOVANÝCH KOMUNÍT 

An outline of concept of individualisation of education of adult Roma from 

marginalized communities 

 

Ivana Pirohová 

 

Abstrakt. Príspevok obsahuje komparáciu konceptov individualizácie vzdelávania dospelých 

v koncepcii sebariadeného učenia M. S. Knowlesa a individualizácie edukácie dospelých 

Rómov z marginalizovaných komunít. Multikultúrny prístup k filozofii sociálnych vied je 

diskurzom komparácie a konceptu individualizácie edukácie dospelých Rómov 

z marginalizovaných komunít. Konceptuálnymi rámcami sú teória kultúrneho kapitálu P. 

Bourdieu, kritická pedagogika P. Freireho a teória transformatívneho učenia J. Mezirowa. 
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education in the concept of self-directed learning M. S. Knowles and individualization of 

education of Roma adults from marginalized communities. Multicultural approach to the 
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Úvod 

 Koncept individualizácie edukácie, či skôr učenia sa a učenia dospelých (vzdelávania), 

je prítomný, a najviac známy, v andragogickej teórii M. S. Knowlesa. Individualizácia 

vzdelávania je proces, súbor postupov, prispôsobovania vzdelávania dospelým učiacim sa 

v cykle vzdelávania: identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb, plánovanie, realizácia 

a evaluácia vzdelávania. Znamená plánovanie a realizáciu vzdelávania na základe analýzy 

vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávania, interaktívneho riadenia procesu, evaluácie 
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vzdelávania, ktorej súčasťou je aj re-diagnostika vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávania 

(Knowles, 1990, 2005).  

V 90-tych rokoch 20. storočia Knowles aplikoval svoj spôsob vzdelávania na oblasť 

ďalšieho profesijného vzdelávania, vzdelávania zamestnancov organizácie, vzdelávania 

špecialistov, manažérov. Neskôr, už po jeho smrti, vychádzajú rozšírené vydania jeho 

pôvodnej publikácie Adult Learner (1973), ktorej spoluautormi sú poprední americkí 

odborníci z oblasti riadenia ľudských zdrojov Elwood F. Holton III a Richard A. Swanson 

(2005). V tomto kontexte je, podľa Knowlesa, kontrakt učenia sa49 cestou zladenia 

individuálnych potrieb zamestnanca s cieľmi organizácie (Knowles, 1990, s. 15); objavuje 

pragmatické použitie svojej teórie vzdelávania dospelých – ako vybrať, použiť teóriu tak, aby 

bola kongruentná s dlhodobými cieľmi organizácie (Tennant, 2006, s. 112). Knowles zároveň 

používa svoj spôsob sebariadeného učenia, vzdelávania v ďalšom profesijnom vzdelávaní 

založenom na kompetenčných modeloch.  

Základným pojmom tohto konceptu učenia a učenia sa dospelých (vzdelávania) je 

jednotlivec, dospelý učiaci sa. Jednotlivec, ako základ liberálnej ideológie, ktorý sám riadi 

svoje učenie, zodpovedá za výsledky svojho učenia sa. Dospelá autonómna osobnosť sa učí 

v procese sebariadeného učenia sa, ktorý je kongruentný  so psychologickou potrebou rastu, 

rozvoja. Vzdelávatelia dospelých, v tomto spôsobe vzdelávania, by mali byť podľa Knowlesa 

(1984, s. 9) návrhármi stratégií pomoci pre dospelých pri ich zmene zo závislých učiacich sa 

na bytosti sebariadiace.  

 Významným teoretickým zdrojom Knowlesovej teórie vzdelávania dospelých bola 

humanistická psychológia. Konkrétne Abraham Maslow a jeho a) sebaaktualizácia, 

definovaná ako neprerušená aktualizácia potenciálov, kapacít a talentov, ako uspokojenie 

misie (nazývanej tiež osud, poslanie), ako plnšie poznanie a akceptácia vlastnej osobnosti 

smerom k jednote, integrácii alebo synergii v osobnosti (Maslow, 1968, s. 25); b) Maslowov 

špeciálny dôraz na úlohu istoty a bezpečia (1972), ktoré sú následne formulované 

v elementoch procesu rastu a v koncepte „good will“. 

 Carl Rogers a jeho koncept vzdelávania zameraný na osobnosť učiaceho sa, jeho 

poňatie učiteľa ako facilitátora v učení sa s kvalitami osobnosti ako prirodzenosť 

a úprimnosť, ocenenie iného, iných, akceptácia a dôvera, empatické porozumenie (Rogers – 

Freiberg, 1998). 

                                                           
49

 Kontrakt učenia sa – dohoda uzatvorená medzi účastníkmi vzdelávania a facilitátorom. Je záväzný pre 
všetkých, ktorí podpísali kontrakt. Obsahuje opis úloh učenia sa utvorený na základe spoločnej diagnostiky 
(učiaci sa a facilitátor) vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávania. Nástrojom sú sebadiagnostické dotazníky, 
škály; ciele vzdelávania – spoločne definované na základe opisu úloh učenia sa; zoznam zdrojov učenia sa 
a stratégie, metódy, techniky vzdelávania; spôsoby evidencie výsledkov učenia sa, následnej re-diagnostiky 
vzdelávacich potrieb učiacich sa a hodnotenie vzdelávacieho programu (Knowles, 1986, in Gregory, 2006, s. 
211). 
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 Knowles vychádzal zároveň z tradície pragmatickej filozofie a pedagogiky Johna 

Deweya (život je výchova, skúsenosť, learning-by-doing), z téz vzdelávania dospelých 

Eduarda Lindemana The Meaning of Adult Education (1926). Model andragogického procesu 

M. S. Knowlesa obsahuje prvky behaviorizmu modifikované v sociálno-kognitívnej teórii 

učenia, stratégii sebariadenej zmeny Alberta Banduru (1969, in Knowles, 1990, s. 129 – 133): 

definovanie cieľov vzdelávania, zmluvná dohoda o precvičovaní sebakontrolného správania 

v denných aktivitách, objektívne záznamy o zmenách v správaní ako dostatočný zdroj 

posilňujúci sebakontrolu správania osobnosti. 

Podľa Tennata (2006, s. 1) Knowlesov prístup k porozumeniu učenia sa dospelých patrí 

k tým prístupom, kde sú jasne naformulované tézy učenia sa dospelých a používaná 

literatúra na podporu týchto navrhovaných téz učenia sa dospelých. Typickým pre tento 

prístup je pokus o identifikáciu a selekciu psychologických, sociologických a filozofických 

poňatí a princípov za účelom rozvíjať a programovať (niekedy prepisovať) vyjadrenia o učení 

a učení sa dospelých (ibid.).  

V humanisticko-liberálnej teórii M. S. Knowlesa je dospelá učiaca sa osobnosť 

nezávislá, racionálna, autonómna, koherentná a má zmysel pre sociálnu zodpovednosť. Toto 

poňatie dospelej osobnosti je príliš individualistické, neakceptujúce daný sociálny svet 

(Usher – Edwards 2005). 

Individualizáciu vzdelávania dospelých, v tomto kontexte, môžeme chápať ako súčasť 

individualizácie – formy zospoločenštenia (Beck, 2011); tj. ako kultúrneho projektu „bytia-vo-

svete“ životnými stratégiami, vzorcami a technikami, ktoré jednotlivci využívajú, keď sa 

zaoberajú sami sebou, v protikladnej a navzájom sa posilňujúcej tradícii praxe individualizmu 

(Jacyno, 2012, s. 8). Spôsob vzdelávania M. S. Knowlesa je vzdelávaním dospelých stredných 

vrstiev. Dospelí učiaci sa sú tí/tie, ktorí/é chcú byť, a spravidla sú, úspešní/é v pracovnom 

živote, ochotní/é a schopní/é učiť sa a naučiť sa to, čo sa od nich vyžaduje, pretože sú 

presvedčení/é, že je to ich vlastná vzdelávacia potreba, teda pociťovaný nedostatok 

z rozdielu medzi tým, čo poznám a chcel by som poznať, čo viem urobiť a chcel by som vedieť 

urobiť. Sú teda ochotní a schopní participovať na plánovaní, realizácii a evaluácii programov 

„šitých na mieru“, na rozvoji svojho potenciálu sebavzdelávaním.  

Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít v podobe 

Knowlesovho konceptu sebariadeného učenia sa je nerealizovateľná. Brookfield (1995) 

upozorňuje, že rozdiely v kultúre, národnosti, osobnosti hrajú vo výskume a interpretácii 

edukačných procesov oveľa väčšiu úlohu ako rozdiely v chronologickom veku; a teda aj 

v praxi, v procesoch edukácie sú dôležité, je potrebné ich poznať. Pre Ushera a Edwardsa 

(2005, s. 203) je diskurz učenia sa novému, pravému, spoločensky uznávanému, v koncepte 

vzdelávania založenom na kompetenciách, reflexia na potreby sociálno-ekonomického 

systému.  
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Takto vnímame aj prípravu a vzdelávanie na trhu práce pre dlhodobo nezamestnaných 

(aj Rómov a Rómky) po roku 2004.50 Tento nástroj aktívnej politiky trhu práce bol hodnotený 

ako neúčinný (Gyarfášová a kol., 2006). Identifikovanými príčinami neúspechu boli nízka 

kvalita kurzov, tréningov, neakceptácia vzdelávacích potrieb jednotlivcov, chýbajúce 

prepojenie na možnosť ukončiť si vzdelanie vo formálnom systéme vzdelávania (ibid., s. 68). 

Problematické sa ukázalo aj to, že sa kurzy, tréningy organizovali pre dlhodobo 

nezamestnaných z regiónov so zlou sociálno-ekonomickou situáciou, silne segmentovaným 

trhom práce (Grill – Hurrle, 2006, in Škobla, 2013).  

Domnievame sa, že redukcia vzdelávania dospelých Rómov z marginalizovaných 

komunít na tréningy pre trh práce je neúčinná z viacerých dôvodov. Ide o skupinu dospelých, 

ktorých sociálne vylúčenie je ekonomické, kultúrne, symbolické, priestorové. Sú vylúčení 

z prístupu k sociálnym službám, sú politicky vylúčení (Džambazovič – Jurásková, 2002, s. 

535). Marginalizácia v sebe „implicitne zahŕňa procesuálnu stránku vyčleňovania na okraj 

spoločnosti“ (Lukáč, 2010, in Lukáč – Frk, 2010, s. 38) a obsahuje v sebe závažný predpoklad, 

a síce, že „človek je v spoločnosti odsúvaný na okraj bez vlastného pričinenia, pôsobením 

nadindividuálnych spoločenských procesov, ktoré môže len ťažko ovplyvniť“ (ibid.). V tomto 

prípade ide o kumulovanú marginalizáciu, spätú s chudobou, ktorá je v rómskych 

marginalizovaných komunitách každodennou realitou. 

Domnievame sa, že súčasťou edukácie by malo byť vzdelávanie, sociálno-výchovná 

starostlivosť i poradenstvo pre dospelých, ktoré nie je zamerané len na trh práce, ale aj na 

problémy súvisiace s výchovou detí, medzigeneračnými vzťahmi, vzdelávaním pre občiansku 

a politickú participáciu.  

Poznáme približný počet obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít51, ich 

zastúpenie v regiónoch, krajoch Slovenska, empirické fakty o rómskej chudobe Rómov 

z marginalizovaných komunít sa „akceptujú takmer všeobecne, neexistuje zhoda o príčinách 

tohto stavu. Jednou z kľúčových trecích plôch je spor, či je to problém etnický alebo sociálny“ 

(Škobla, 2013, s. 47). Táto dilema sa premieta do vedeckej diskusie o prístupe k skúmaniu 

sociálneho vylúčenia Rómov, „do diskusií a pozícii diskutujúcich v dimenziách minulosť, 

súčasnosť a budúcnosť politík dotýkajúcich sa Rómov“ (ibid.), mechanizmov, spôsobov ich 

asimilácie, integrácie či inklúzie do spoločenských štruktúr, medzi ktoré patrí i edukácia 

zameraná na dospelých z marginalizovaných rómskych komunít.  

 

 

 

 

                                                           
50 Upozorňujeme na prijatie Zákona 5/2004 o službách v zamestnanosti, na základe ktorého sa príprava 

a vzdelávanie na trh práce používala ako nástroj aktívnej politiky trhu práce pre dlhodobo nezamestnaných, 
aj Rómov a Rómky z osád. 

51 Odhadovaný počet obyvateľov segregovaných osídlení  v roku 2013 predstavoval 73 920 obyvateľov (Mušinka 
a kol., 2014, s. 14). 
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1 Vedecký diskurz – multikultúrny prístup k filozofii sociálnych vied B. Faya  

Dualistický spôsob myslenia, napr. „chápanie iných z nášho hľadiska“ verzus „chápanie 

iných z ich hľadiska“, „chápanie iných“ verzus „kritizovanie iných“, „význam“ verzus 

„príčina“, nahrádza B. Fay (2002) analýzou opierajúcou sa o dialektický spôsob myslenia, 

v ktorom sa „rozdiely nechápu ako absolútne ani vzťah medzi nimi nie je vzťahom úplného 

antagonizmu“ (ibid., s. 266).  

Dualistický spôsob myslenia je podľa B. Faya (ibid., s. 270) predovšetkým prítomný 

v diskusiách o vzťahu medzi „Ja“ a „Iní“ a v súvisiacej téme „podobnosti“ a „odlišnosti“.  

Za problematické vedecké prístupy považuje solipsizmus, atomizmus, holizmus, 

relativizmus, pretože preceňujú rozdiely a nedoceňujú podobnosti alebo nadmerne 

bagatelizujú individuálnu schopnosť aktívnej činnosti a prehliadajú možnosť interakcie. 

Atomizmus, opierajúci sa o solipsizmus, zobrazuje vzťah medzi „Ja“ a „Iní“ ako vzťah 

zásadnej rozdielnosti. „Solipsizmus52 je teória, podľa ktorej si človek nemôže uvedomovať nič 

iného než svoje vlastné skúsenosti, stavy a činy“ (ibid., s. 21). Je základom účastníckej 

epistemológie a tézy, „že k tomu, aby človek pochopil iného človeka alebo skupinu, musí 

týmto človekom alebo členom skupiny byť“ (ibid.). To znamená, že pochopiť dospelú Rómku 

nemôžeme, pretože nie sme Rómkami, nemôžeme pochopiť problémy marginalizovaných 

komunít, pretože do komunity nepatríme. Fay konštatuje (ibid., s. 42), že poznanie nie je 

psychickou identifikáciou, ale interpretatívnym porozumením. Nemusíme byť Rómom 

a Rómkou z marginalizovanej komunity, respektíve pre pochopenie nestačí byť Rómkou, 

„pretože poznanie nespočíva v skúsenosti ako takej, ale v pochopení zmyslu tejto 

skúsenosti“ (ibid.).  

Atomisti tvrdia, že základné jednotky sociálneho života sú nezávislými, oddelenými 

entitami. „Trvajú na predstave, že jednotlivci sú sebaurčujúce činitele, v snahe vysvetliť 

ľudské vlastnosti sa zameriavajú na vlastnosti a konanie jednotlivcov (vrátane túžob, motívov 

a rozhodnutí)“ (ibid., s. 45). Tento vedecký prístup k vysvetľovaniu spoločenských 

skutočností prostredníctvom skúmania charakteristík a správania jednotlivcov ako 

základných skladobných častí spoločnosti nazývame metodologický individualizmus 

(Suríková, 2007; Szmatka, 1989). Atomizmus nachádza svoju oporu v liberálnej ideológii 

osvietenectva. Liberálna ideológia a sociálna skúsenosť mali vplyv na utváranie predstavy 

jedinca; v Knowlesovej koncepcii sebariadeného učenia sa dospelého, ktorý chce, vie a je 

schopný riadiť svoje učenie, a teda je schopný v participatívnom vzdelávaní spoločne 

(účastník vzdelávania a vzdelávateľ), na základe kontraktu, plánovať, realizovať a evaluovať 

vzdelávanie. Toto vnímanie jednotlivca je veľmi jednoduché, jednorozmerné až zavádzajúce 

v tom, že neberie do úvahy kultúrny a sociálny kontext vzdelávania, sociálnu a kultúrnu 

identitu osobnosti. Ideál racionálne mysliacej a sociálne zodpovednej osobnosti vedie 

                                                           
52 z lat. solus – jediný, ipse – sám 
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k nazeraniu na tých, ktorí sa nesprávajú, nepracujú, nevzdelávajú sa podľa tohto ideálu, ako 

na osoby iracionálne, sociálne nezodpovedné. Fay (2002, s. 65) zároveň nepopiera, že 

atomizmus obsahuje zrnko pravdy, a to v tom, že vyzdvihuje dôležitosť ľudskej činnosti, 

sociálne entity, napríklad rodina, komunita, sú, čím sú, v dôsledku činnosti svojich členov. 

Knowles (1995, 2005) vo svojej koncepcii seba-riadeného učenia sa poukazuje na 

význam vnútornej motivácie dospelej osobnosti k učeniu sa, proaktívneho správania 

osobnosti. Je problematické súhlasiť s Knowlesovou tézou (1990, 2005), že väčšina dospelých 

je k učeniu sa vnútorne motivovaná; môžeme však súhlasiť s tým, že vnútorná motivácia 

k učeniu sa, vzdelávaniu, k zmene je všeobecne vo vzťahu k dospelým dôležitá. Dospelí 

Rómovia a Rómky z marginalizovaných komunít nemusia pociťovať potrebu učiť sa, 

vzdelávať, ak nevidia či nechápu zmysel učenia sa, vzdelávania, praktické, pre nich 

pochopiteľné využitie vedomostí a zručností súvisiace s napĺňaním rolí dospelého Róma 

a Rómky. Vzbudiť záujem o vzdelávanie, sociálno-výchovné aktivity u dospelých Rómov z 

osád je oveľa ťažie ako ich zapojiť do výstavby vlastných obydlí, pretože výsledky edukácie 

nemôžeme uchopiť tu a teraz. V tomto kontexte problémom nie je, čo sa majú učiť, ale 

pochopiť, čo a ako je potrebné urobiť, zmeniť, aby sa učiť chceli. 

Opakom atomizmu je holizmus – „doktrína, podľa ktorej sú vlastnosti jednotlivcov 

výhradne funkciou ich miesta v spoločnosti“ (Fay, 2002, s. 67). Metodologický holizmus je 

prístup k skúmaniu, ktorý tvrdí, že spoločnosti, skupiny a inštitúcie majú svoje vlastné 

prejavy a vlastnosti, ktoré sú odlišné od vlastností a prejavov jednotlivcov, pričom 

jednotlivcov skôr považuje za nositeľov, no nie za elementy spoločenskej reality (Suríková, 

2007; Szmatka, 1989). Modernejšou verziou holizmu je štrukturalizmus. M. Foucault vo 

svojom diele Archeológia poznania (2002) tvrdí, že história je rad období, ktoré sú utvárané 

diskurznými systémami s vlastnou vnútornou logikou. Historickú zmenu nespôsobujú 

konajúci ľudia, oni sami sú nositeľmi diskurzných systémov, sú nimi utváraní. V takomto 

holistickom poňatí sa zabúda na fakt, že ľudia sú aktívnymi činiteľmi a enkulturácia 

a socializácia nepretržitými procesmi privlastňovania. Holizmus však, na rozdiel od 

atomizmu, správne zdôrazňuje dôležitosť toho, ako kultúra a spoločnosť utvárajú ľudskú 

aktivitu (Fay, 2002, s. 90). 

Relativizmus podporuje predstavu, že ľudia rôznych kultúr žijú v inom svete. 

Relativizmus je doktrína, podľa ktorej je skúsenosť (v prípade epistemologického relativizmu) 

alebo realita (v prípade ontologického relativizmu) funkciou danej konceptuálnej schémy 

(ibid., s. 98). Relativizmus tak poskytuje spôsob, ako hovoriť o iných, ktorí sa od nás odlišujú, 

čím sa zvyšuje naša citlivosť k tejto odlišnosti a podporuje multikulturalizmus (ibid., s. 13 – 

14). Najrozšírenejšiu verziu multikulturalizmu môžeme nazvať „oslavou rozdielnosti“. Je 

príťažlivá v dnešnom intelektuálnom a politickom živote Európy, vnáša však do skúmania 

človeka závažné problémy. Konkrétne: Ak žijú Rómovia a Rómky vo svojom vlastnom rámci 
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a my zasa vo svojom, tak ako im môžeme porozumieť? Ako si môžeme porozumieť 

navzájom? 

Podľa Škoblu (2013, in Benč at al., 2013 , s. 51) je multikulturalizmus „sám osebe 

ambivalentný koncept, ktorý obsahuje vnútorné protirečenia a ktorý je založený na určitých 

esencialistických prezumpciách o sociokultúrnych špecifikách etnických skupín. A teda je jej 

vlastné esencialistické vnímanie etnickej identity ako nemennej kvality, ktorá uzatvára 

jednotlivca do určitej klietky vlastnej identity a vytvára bariéry na prekročenie jej hraníc na 

základe individuálnej stratégie, akou môže byť napríklad dobrovoľná asimilácia“. 

Dialektický spôsob myslenia B. Faya (2002) vychádza z interakcionizmu. 

„Interakcionizmus je pohľad na ľudskú kultúru, ako aj etika odporúčajúca určitý postoj 

k multikultúrnej výmene a k reakcii na ňu“ (ibid., s. 276). Etický rozmer je pochopený cez 

zodpovednosť vedca a prejavovanie úcty k iným, respektíve cez uvedomenie si „rezonancie, 

ktorú vytvára v iných (i v sebe)“ (ibid., s. 273). Identita „Ja“ je tesne spätá s identitou „Iní“ (a 

naopak). „Ja“ a „Iní“ sú v neustálom prúde zmien, sú si podobní a rozdielni zároveň (ibid., s. 

276). V každom človeku je prítomné jedinečné, súvisiace s identitou osobnosti, i všeobecné, 

súvisiace so sociálnou a kultúrnou identitou.  

K skúmaniu problematiky individualizácie edukácie dospelých Rómov 

z marginalizovaných komunít pristupujeme s vedomím nutnosti pochopiť a zároveň zistiť 

príčiny a dôsledky problémov interakcie kontextov súžitia tejto minority s majoritou na 

Slovensku. Dôležité je identifikovať, skúmať styčné body medzi rôznymi skupinami; tie 

prednosti, ktoré slúžia ako základne výmeny, ale aj provokácie, hrozby, odporu; tiež formy 

výmeny, ktoré nás nútia hodnotiť a niekedy aj opustiť staré zvyklosti (Fay, 2002, s. 277).  

Edukácia dospelých Rómov z marginalizovaných komunít, v našom ponímaní, nie je 

prostriedkom zmazania rozdielov, asimilácie ani ich pretrvávania, zvýrazňovania 

jedinečnosti, či už v negatívnom slova zmysle, stigmatizáciou Rómov, ktorá vedie k ich 

segregácii; či zdôrazňovaním rozdielnosti, kultúrnej integrity, čo tiež môže sabotovať snahy 

o integráciu, viesť opäť k segregácii. Edukatívne pôsobenie chápeme ako prostriedok 

rozvoja kultúrneho kapitálu dospelých Rómov, ako prostriedok ich integrácie do 

spoločnosti. Integráciu chápeme ako dlhodobý, multidimenzionálny, intersubjektívny 

proces začleňovania Rómov z marginalizovaných komunít do spoločenských štruktúr. 

 

2 Teória kultúrneho kapitálu P. Bourdieu, kritická pedagogika P. Freireho, transformatívne 

učenie J. Mezirowa 

Oveľa väčšia pozornosť výskumníkov, učiteľov sa venuje deťom než dospelým 

z marginalizovaných rómskych komunít. Zabúdame, že členovia a členky marginalizovaných 

rómskych komunít sú rodičmi, výchovnými vzormi pre svoje deti. Navyše, úroveň kultúrneho 

kapitálu týchto rodičov je dôsledkom sociálnej exklúzie a zároveň je príčinou úrovne 

kultúrneho kapitálu ich detí, budúcich, často neplnoletých rodičov. 
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Bourdieu (1986) vymedzuje kultúrny kapitál v podobe vteleného kultúrneho kapitálu 

(telesné a intelektové dispozície), objektivizovaného kultúrneho kapitálu (kultúrne artefakty 

v rodine) a inštitucionalizovaného kultúrneho kapitálu (akademické tituly a vedecké hodnosti 

rodičov). Zároveň prijíma princíp vzájomnej zameniteľnosti uvedených podôb kultúrneho 

kapitálu a princíp dedenia kultúrneho kapitálu z rodičov na deti. Z tohto dôvodu poznanie 

kultúrneho kapitálu rodičov, jeho posilnenie edukáciou, je dôležité i vo vzťahu k socializácii, 

k edukácii rómskych detí, pre život v komunite, so susedskými komunitami. 

Z kritickej pedagogiky P. Freireho je pre teóriu a prax edukácie dospelých významný 

predovšetkým koncept alfabetizácie dospelých. Podľa Freireho utláčaní a zotročení ľudia 

majú nedostatok kritického porozumenia svojej reality. Pre nich je svet nemenný, fixný. 

Očakávajú pomoc od iných, pasívne prijímajú svoj osud; neuvedomujú si, že sami by sa mali 

aktívne podieľať na zmene svojej sociálnej situácie (Freire, 2001). A preto: 

1. Prvým krokom k zmene, aby boli aktérmi v sociálno-edukatívnych procesoch, je 

uvedomenie si rozdielu medzi prírodou a kultúrou. Uvedomenie si, že aj oni sú 

produktmi a zároveň tvorcami kultúry. Uvedomenie si, prečo je nutné vzdelávať sa, 

učiť sa. Napríklad: aby som nebol obeťou úžerníkov, podvodníkov. 

2. Praxis – učenie sa prostredníctvom reálnych situácií, problémov, slov, ktoré Rómovia 

a Rómky prežívajú a používajú vo svojom živote.  

3. Dialóg – ako základná metóda sociálno-edukatívneho pôsobenia (Mayo, 1999). 

Bez zmeny referenčných rámcov nemôže dôjsť k zmene správania. Všeobecne, dospelí 

sú málo prístupní k zmene postojov. Navyše, nevieme, ako si vysvetľujú význam vzdelávania 

dospelých dospelí z marginalizovaných komunít.  

Podľa Mezirowa (2000) sú naše presvedčenia menené (transformované) tým, že sa 

úplne mení náš pohľad na hlavné témy, problémy a situácie. Transformatívne učenie je 

„proces, v ktorom sa od základov menia naše referenčné rámce (názory, zvyky a postupy 

myslenia), ktoré pretvárame na viac prístupné, citlivé na spravodlivosť, otvorené, 

emocionálne spôsobilé zmeny a také reflektívne, že môžu generovať presvedčenia a názory, 

ktoré sa budú prejavovať vo viac pravdivom alebo spravodlivom konaní“ (ibid., s. 7 – 8). 

Transformatívne učenie sa vyžaduje vlastné oslobodenie od konkrétnych foriem myslenia, 

ktoré nie sú dlhodobo spoľahlivé. 

Základom tohto procesu je viesť učiacich sa ku kritickej reflexii a sebareflexii pomocou 

primeraných tvrdení a efektívneho konania a ich (alebo iných) presvedčeniach, 

interpretáciách, hodnotách, pocitoch a spôsoboch myslenia. Základné komponenty 

transformatívneho učenia sa sú skúsenosť, kritická reflexia, reflektívny diskurz a konanie. 

Dospelí učiaci sa rôznymi spôsobmi interpretujú svoje skúsenosti. Ich interpretáciu 

ovplyvňujú referenčné rámce, ktoré sú výsledkami 1) spôsobu tradičného myslenia a 2) ich 

stanovísk (ibid.). 
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Referenčný rámec je štruktúra predpokladov a presvedčení, cez ktoré filtrujeme 

interpretáciu významov dojmov, zážitkov. Obsahuje kognitívne, afektívne a konatívne 

dimenzie. Poskytuje teda kontext utvárania významu, v rámci ktorého vyberáme, ktorý 

zmyslový zážitok a ako bude pochopený a prijateľný. Referenčné rámce sú výsledkami 

spôsobov interpretácií skúseností. Môžu byť v rámci alebo mimo nášho vedomia. Napríklad 

v starovekom Grécku význam „logos“, kresťanské presvedčenie v stredoveku, reformácia, 

veda a technika v 20. storočí (ibid.). 

Spôsob tradičného myslenia je súbor predpokladov: rozsiahlych, všeobecných, 

orientačných predispozícií, ktoré konajú ako filter pre interpretáciu významov skúsenosti. 

Tradičný spôsob myslenia je jasnejšie vymedzený v stanoviskách, skladajúcich sa zo súborov 

významových schém – súborov bezprostredných špecifických očakávaní, presvedčení, 

názorov, pocitov a tvrdení, ktoré skryto tvarujú a vedú špecifické interpretácie a determinujú 

naše súdy, zosobnenie objektov, prisudzovanie príčinnej súvislosti. Významové schémy 

spoločne pôsobia mimo nášho uvedomenia. Svojvoľne determinujú to, čo vidíme a ako to 

vidíme, napr. výsledok vzťahu. Naše hodnoty a ich význam sú zakotvené v našich 

referenčných rámcoch. Poskytujú nám, spolu s ich významom, stabilitu, spojitosť s 

komunitou a identitu. Preto sú často emocionálne nabité a silne obranné. 

Transformácia prebieha počas preformulácie referenčných štruktúr učiacich sa a 

rekonštrukciou dominantných príbehov na základe kritickej reflexie učiacich sa 

v reflektívnom diskurze. Reflektívny diskurz je špecializované použitie dialógu zamerané na 

hľadanie spoločného porozumenia a hodnotenia v oslobodení sa od pôvodných presvedčení. 

Transformatívne učenie sa prebieha v týchto etapách vzdelávania: 

1. Mätúca dilema – účastník vzdelávania pociťuje rozpor medzi tým, čo tvrdí, a vypočutými 

názormi, argumentmi, faktami v dialógu. 

2. Podpora sebaanalýzy pocitov strachu, hnevu, viny alebo hanby – jeho/jej staré 

presvedčenia sa bránia. 

3. Kritické uvedomenie podmienok, epistemických, sociokultúrnych, psychických 

predpokladov – rozvíja sa schopnosť kritickej reflexie v dialógu. 

4. Učiaci sa začína rozpoznávať, ktoré tvrdenia odrážajú skutočnosť a ktoré nie – začína 

spoločný proces transformácie. 

5. Prieskum možností novej roly, vzťahov a činností. 

6. Plán ďalšieho spôsobu konania. 

7. Osvojenie si vedomostí a zručností pre implementáciu plánu. 

8. Provizórne skúšanie novej roly a vyhodnocovanie na základe spätnej väzby. 

9. Budovanie kompetencií a sebadôvery v novej role a vzťahoch. 
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10. Reintegrácia do života na základe podmienok prepisovaných z novej perspektívy 

(Mezirow, 2000, s. 22). 

Mezirow (ibid.) si zároveň uvedomoval, že tento proces získavania kontroly nad svojím 

konaním, vlastným životom je limitovaný sociálnymi, historickými a kultúrnymi 

podmienkami, pretože ľudská podstata je intersubjektívna. Naša životná história, jazyk je 

v tesnom spojení s históriou, jazykom iných. 

 

3 K individualizácii edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít 

Individualizáciu edukácie dospelých nemôžeme stotožňovať s individualizáciou 

životných stratégií, „vzorcov a techník, ktoré jednotlivci využívajú, keď sa zaoberajú sami 

sebou“ (Jacyno, 2012, s. 8). Nesúvisí s kultúrou individualizmu, s prejavmi radikálnej 

individualizácie jedincov, čo sa prejavuje v oslabení citových kontaktov a reálnych 

interpersonálnych vzťahov, v tzv. kultúrnom narcizme či „medikalizácii“ našich životov. 

Základným východiskom kreovania konceptu individualizácie edukácie dospelých je 

poňatie aktérov edukácie dospelých (manažér a organizátor, edukant a edukátor), ktorí nie 

sú len „izolované autonómne entity“ či „nositelia diskurzívnych systémov“, ktoré ich 

utvárajú. Sú aktívne konajúcimi osobnosťami a v každom z aktérov edukácie je prítomné 

jedinečné, súvisiace s identitou osobnosti, i všeobecné, súvisiace so sociálnou a kultúrnou 

identitou. V ich súčasnom konaní je prítomná minulosť i budúcnosť. Aktéri vzdelávania „vo 

všeobecnosti“ konajú racionálne, ale môžu sa správať aj iracionálne. To, čo je racionálne 

konanie v jednej kultúre, nemusí byť racionálnym konaním v inej (Fay, 2002).  

Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít znamená 

edukačnú stratégiu a postupy prispôsobovania sa špecifikám cieľovej skupiny edukácie 

v cykle edukácie so zámerom jej sociálnej integrácie, prostredníctvom napĺňania 

konkrétnych cieľov edukácie, na ktorých vymedzení sa majú možnosť podieľať aj členovia 

a členky cieľovej skupiny.  

Edukáciu môžeme vymedziť ako zámernú, cieľavedomú animáciu – t.j. stimuláciu 

mentálnej, fyzickej a emocionálnej stránky osobnosti. Cieľom edukácie je autonómne 

konanie osobnosti, zámerom edukácie sociálna integrácia. Súčasťami edukácie dospelých sú 

sociálno-výchovná starostlivosť o dospelých, vzdelávanie dospelých a poradenstvo pre 

dospelých. Cyklus edukácie dospelých pozostáva z identifikácie a analýzy edukačných 

potrieb, stanovenia cieľov, plánovania edukácie, realizácie edukácie a evaluácie edukácie. 

Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít je možná iba 

na základe vedeckého poznania. Podstatná je interakcia vedeckého poznania z dvoch 

zdrojov.  
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1. Prvým zdrojom sú/budú výsledky analýz kontextov súžitia Rómov s majoritnou 

populáciou, stratégií politík a opatrení vo vzťahu k rómskemu etniku, príčin a dôsledkov 

sociálnej exklúzie a príkladov „dobrej praxe“ na Slovensku a v zahraničí.  

2. Druhým zdrojom bude identifikácia edukačných (výchovných i vzdelávacích) potrieb 

dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. Na základe pochopenia a interpretácie 

výpovedí účastníkov a účastníčok kvalitatívneho výskumu budeme vysvetľovať významy 

slov vzdelanie, vzdelávanie dospelých, identifikovať problematické témy zo situácií, ktoré 

dospelí Rómovia považujú za problémové a uvedomujú si, že ich nevedia a potrebujú 

riešiť. 

Dospelí/é Rómovia a Rómky z marginalizovaných komunít, podobne ako dospelí vo 

všeobecnosti, ťažko menia svoje stereotypy v myslení, svoje postoje, referenčné rámce. Je to 

možné iba vtedy, ak zdôvodňujeme, presviedčame, ale hlavne používame príklady, situácie 

súvisiace s ich reálnym životom; dokážeme prepojiť identifikované problémové situácie so 

zdôvodňovaním potreby nadobúdania konkrétnych spôsobilostí.  

Až následne môže dôjsť k plánovaniu edukácie, k hľadaniu a použitiu spôsobov 

edukácie a následnej evalvácie. Domnievame sa, že takéto spôsoby edukatívneho pôsobenia 

by mali predchádzať druhošancovému vzdelávaniu, napr. možnosti ukončiť si základné 

vzdelanie. K vzdelávaniu v školskom systéme nie sú totiž dostatočne motivovaní, keďže 

„sociálne vylúčení Rómovia bez vzdelania nemali možnosť zažiť funkčné prepojenie medzi 

dosiahnutým vzdelaním, kvalifikáciou a jeho ekonomickým zhodnotením na trhu práce“ 

(Lukáčová – Lukáč, 2015, s. 341). 
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