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Abstrakt: Príspevok reflektuje na potrebu rozvoja kompetencií vzdelávateľov dospelých pre 

kultúrne citlivé vyučovanie cieľových skupín s rôznym sociálnym a etnickým zázemím, 

špecificky cieľovej skupiny vzdelávania dospelých - Rómov s deficitom vzdelania. Koncept 

kultúrne citlivého vyučovania autorov R. J. Wlodkowski a M. B. Ginsberg je základným 

teoretickým východiskom príspevku. 
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Abstract: The article reflects a need for development of competencies of adult educators for 

culturally responsive teaching of target groups with different social and ethnic background, 

specifically target group of adult education – Roma with educational deficit. The concept of 

culturally responsive teaching by authors R. J. Wlodkowski and M. B. Ginsberg is theoretical 

framework of this article.  
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Úvod 

Procesy edukácie dospelých nie sú kultúrne neutrálne. Kultúra je systém  odovzdávaných 

predstáv vyjadrovaných v symbolických formách významov, v ktorých ľudia komunikujú, 

uchovávajú a rozširujú poznanie o postojoch a smerom k postojom k životu (Geerdz, 1973, s. 

89).  Vzdelávatelia dospelých, podobne ako dospelí učiaci sa, majú názory, postoje, hodnoty, 

ktoré sa týkajú vzdelávania a rol učiteľa a študenta. Tie sú prenášané prostredníctvom histórie, 

viery, médií, rodiny, mytológie a politickej orientácie. Spôsob vyučovania vzdelávateľa 
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dospelých môže reprezentovať odlišný súbor kultúrnych noriem a hodnôt a pre mnohých 

učiacich sa sú kultúrne cudzie/neznáme a v najhoršom, v rozpore s normami a hodnotami ich 

gender, alebo s ich rasovým a etnickým zázemím (Ginsberg, Wlodkowski, 2009, s. 10). Priebeh 

a výsledky aktivít vzdelávania dospelých do značnej miery môže ovplyvňovať nielen rozdiel 

medzi úrovňou vedomostí a zručností vzdelávateľa dospelých a dospelých učiacich sa, ale aj 

rozdiel medzi ich kultúrnymi normami a hodnotami. Kultúrne normy a hodnoty vzdelávateľov 

dospelých sú spravidla v súlade s hodnotami a normami dominantnej kultúry. Tie sú 

sprostredkované aj edukáciou v škole, neskôr ďalším vzdelávaním. Skupiny vzdelávateľov 

dospelých (napr. lektor, tútor)  patria do strednej sociálnej  vrstvy, podstatný čas života strávili 

vzdelávaním v škole i mimo nej a to ovplyvňuje ich  prístup k učiacim sa a spôsob vyučovania. 

Vzdelávatelia a vzdelávateľky, ako vyznávači a vyznávačky celoživotného vzdelávania 

a významu „poznania“ pre život, očakávajú rovnaké hodnoty, postoje a správanie u svojich 

externých študentov druhošancového vzdelávania, či účastníkov rôznych aktivít ďalšie 

vzdelávania. Ťažko však môžeme predpokladať tie isté hodnoty, postoje k vzdelávaniu u 

dospelých, ktorí nezažili v škole úspech, predčasne ukončili vzdelávanie v škole a neúspech v 

škole zažilo niekoľko generácií v ich rodine, komunite. Na Slovensku k takýmto skupinám patria 

dospelí Rómovia a Rómky z chudobných rómskych osád, ktorí/é sú nositeľmi a nositeľkami 

odlišného kultúrneho kapitálu ako vzdelávatelia dospelých (Pirohová, Lukáč, Lukáčová, 2016), 

čo si vyžaduje iný ako tradičný spôsob vyučovania - kultúrne citlivý spôsob vyučovania. 

 

1. Kultúrne citlivé vyučovanie 

Koncepcia kultúrne citlivého vyučovania autorov Ginsberg a Wlodkowski (2009, 2017) 

vznikla ako reakcia na problém, že školu často predčasne opúšťajú a sú oveľa menej úspešní 

študenti z nízko príjmových skupín a z niektorých etnických skupín.   

Autori koncepcie nadväzujú na myšlienky Brookfielda (1996, 2015), ktorý zvýrazňuje 

dôležitosť kultúrnej perspektívy vo vzdelávaní dospelých, pretože  „rozdiely v triede, kultúre, 

etnicite, osobnosti, kognitívnom štýle, vzorcoch učenia, životných skúsenostiach a gender medzi 

dospelými sú oveľa viac signifikantné ako fakt, že  nie sú deti, ale dospelí“ (1996, s. 379). 

Ginsberg a Wlodkowski (2009, 2017) zvýrazňujú význam skúseností a zážitkov vo 

vzdelávaní dospelých, využiteľnosť zážitkového spôsobu vzdelávania D. Kolba (1984) i v 

druhošancovom vzdelávaní a determináciu  štýlov učenia učiacich sa kultúrou (Gardner, 2006), 

ako aj význam poznania “praxis” učiacich sa rôznych kultúr, s rôznym sociálnym zázemím 

(Freire, 2000). 
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 Kultúrne citlivé vyučovanie je všade tam, kde je prítomný rešpekt k zázemiu 

a možnostiam učiaceho sa bez ohľadu na jeho/jej individuálny status a moc a kde je utvárané 

učenie, ktoré obsahuje skupinu potrieb, záujmov a orientácií celej skupiny učiacich sa. Nastolenie 

inklúzie, rozvoj postoja, zvýšenie významu,  rozvoj schopností sú podmienky vnútornej motivácie 

učiacich sa rôznych kultúr (Ginberg, Wlodkowski 2009, s. 24). Gingsberg a Wlodkowski (2009) 

formulujú princípy, normy správania, odporúčajú metódy kooperatívneho vyučovania 

a kolaboratívneho učenia sa, vrstovnícke vyučovanie, fokusové skupiny ako metódu evalvácie 

vzdelávania. Princípy, normy a metódy sú prostriedkami rozvoja podmienok pre vnútornú 

motiváciu učiacich sa. Podmienky sú vzájomné prepojené: 

1. Nastolenie inklúzie: Normy a postupy, ktoré sú utkané spoločným kreovaním 

vzdelávacieho prostredia, a v ktorom sa študenti a učitelia cítia byť rešpektovaní 

a prepojení navzájom. 

2. Rozvoj postoja: Normy a postupy, ktoré kreujú priaznivú dispozíciu smerujúcu k 

skúsenosti cez relevanciu a vlastnú voľbu. 

3. Zvýšenie významu: Normy a postupy, ktoré kreujú náročné a pútavé vzdelávacie 

skúsenosti, ktoré obsahujú stanoviská a hodnoty učiacich sa. 

4.  Rozvoj schopností: Normy a postupy, ktoré pomáhajú učiacim sa porozumieť, učiť sa 

efektívne a vážiť si, oceňovať autentickú hodnotu ich komunity (Ginsberg, Wlodkowski, 

2009, s. 34-35). 

Proces učenia (vyučovania) a učenia sa je transformatívny, smeruje k zmene názorov, 

hodnôt, postojov vzdelávateľov a účastníkov vzdelávania, k rozšíreniu poznania a rozvoju 

potenciálu osobnosti. Vzdelávateľ, či vzdelávateľka dospelých podnecuje rozvoj  kognitívnej, 

afektívnej a konatívnej stránky osobnosti učiaceho sa a zároveň sám/sama rastie, učí sa v procese 

vzdelávania. 

 

2. Kompetencie vzdelávateľa dospelých 

 Kultúrne citlivé vyučovanie vyžaduje od vzdelávateľa dospelých odbornosť, empatiu, 

entuziazmus, zrozumiteľnosť a kultúrnu citlivosť. Tieto piliere kultúrne citlivého vyučovania 

nepredstavujú podľa Wlodskowského a Ginsberg (2017, s. 48) osobné črty, ani abstraktnú úvahu 

o nich, sú to zručnosti vzdelávateľa dospelých pre kultúrne citlivé vyučovanie. Ich poňatie 

základnej zručnosti zodpovedá vymedzeniu  kompetencie ako „kombinácie vedomostí, zručností  

a postojov primeraných danému kontextu“ (Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie – 

referenčný rámec, 2006), rozšírenej o súbor skúseností vzdelávateľa dospelých.  Vymedzené 

kompetencie vzdelávateľa kultúrne citlivého vyučovania nie je možné od seba odčleniť. Nízka 
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úroveň jednej zo základných kompetencií môže znížiť komplexnú kompetentnosť vzdelávateľa 

učiť v kultúrne diverzifikovanom vzdelávacom prostredí. 

 

Odbornosť: sila poznania a prípravy 

Stenberg et al. (2000) identifikovali odbornosť ako časť praktickej inteligencie, ktorá sa 

dá naučiť.  Identifikovali tri kritéria hĺbky odbornosti vzdelávateľa dospelých: 1) úroveň 

poznania predmetu vyučovania 2) schopnosť vybrať z vlastného poznania vedomosti a zručnosti, 

ktoré sú významné, či prospešné pre dospelých a 3) pripravenosť konštruovať toto poznanie 

s dospelými v procese vzdelávania. 

Hĺbka poznania predmetu vyučovania transformuje informácie na použiteľné poznanie 

(Donovan, Bransford, and Pellegrino, 1999).  Vzdelávatelia dospelých môžu na základe 

nasledujúcich otázok poznávať a rozvíjať svoju odbornosť: 

1. Skutočne rozumiem tomu, čo idem učiť? Dokážem tému vysvetliť sám/sama sebe vlastnými 

slovami? 

2. Dokážem uviesť viac ako jeden príklad na to, čo budem učiť? Napr. príbeh, žart, časť 

výskumu, analógiu? 

3. Dokážem osobne demonštrovať zručnosti? 

4. Poznám limity a dôsledky toho, čo učím? 

5. Dokážem spájať to, čo učím so svetom učiacich sa (s ich predchádzajúcimi vedomosťami, 

skúsenosťami, záujmami a problémami) ? 

6. Poznám hranice svojich vedomostí a zručností? (Wlodkowski, Ginsberg, 2017, s. 48). 

 

 Empatia: sila porozumenia a súcitu 

Väčšina dospelých sa začne vzdelávať z rôznych príčin. Tieto dôvody účasti sú založené 

na tom, čo si myslia, že potrebujú alebo chcú. Tieto túžby sú transformované do osobných 

relevantných cieľov (Ford, 1992). Týmito cieľmi môžu byť nové vedomostí a zručnosti, 

certifikáty rôzneho typu alebo sociálna interakcia. Ak sa ciele, obsah a proces vzdelávania 

nestretáva so žiadnym z ich osobných cieľov, tak vzdelávanie je pre dospelých „stratený čas“. 

Dospelí Rómovia/Rómky hodnotili prínos aktivít ďalšieho vzdelávania ako problematický, 

pretože nevideli žiadny reálny dopad na ich životnú situáciu, o čom svedčia ich výpovede 

o prínose vzdelávacej aktivity projektu Európskeho sociálneho fondu: 

„lepšie ako nič“... 

„na niečo dobré“ „bolo to dobré, ale keby sme hlavne dostali prácu...“ 

„bolo to nanič“... (Hurrle et al., 2012, s. 76). 
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Dospelí sú oveľa viac motivovaní k učeniu sa, ak sú ich očakávania a osobné ciele 

v súlade s cieľmi, obsahom a spôsobom vzdelávania (Wlodkowski, Ginsberg, 2017, s. 53). 

 Empatiu vzdelávateľa dospelých môžeme definovať ako citlivé uvedomovanie 

a pochopenie cítenia a bytia učiaceho sa v edukačnom prostredí (Rogers, Freiberg, 1998). 

Empatia pomáha vzdelávateľom porozumieť skúsenostiam učiaceho sa a jeho/jej životným 

príbehom. 

Empatický vzdelávateľ alebo vzdelávateľka (1) dokáže porozumieť cieľom učiacich sa, 

ich názorom a očakávaniam; (2) dokáže prispôsobovať učenie úrovni skúseností a rozvoja 

zručností učiacich sa; (3) nepretržite uvažovať o názoroch a pocitoch učiacich sa (Wlodkowski, 

Ginsberg 2017, s. 55). 

Caffarella a Daffron (2013) popisujú široké použitie metód zhromažďovania informácií 

o dospelých učiacich sa pri utváraní obsahu vzdelávacieho programu. Nasledujúce formy a 

metódy je možné použiť v prezenčnom vzdelávaní i e-vzdelávaní dospelých: 

- Konverzácia s učiacimi a učiacimi sa -  diskusie, ktoré budú odkrývať názory na tému 

kurzu a jeho zámerov. 

- Prieskum účastníkov kurzu - tlačené alebo on-line dotazníky na zber  názorov, potrieb, 

cieľov, silných stránok, preferencií a obáv účastníkov vzdelávania. 

- Pre - test účastníkov v kurzoch, kde sú vyžadované určité stupne čiastkových zručností, 

ako napr. písanie a matematika. Pre – testy hodnotia, ako ovládajú účastníci vzdelávania 

tieto zručnosti vo vzťahu k cieľom vzdelávania tak, že je možné upraviť ciele vzdelávania 

vo vzťahu k očakávaniam účastníkov vzdelávania. 

- Návštevy účastníkov vzdelávania v ich rodinách a komunite, návštevy festivalov, 

lokálnych trhov alebo politických udalostí v komunite. Tieto návštevy umožňujú 

vzdelávateľom dospelých objaviť silné stránky učiacich sa, získať citlivosť na kultúru 

účastníkov vzdelávania.  

Predovšetkým neformálne rozhovory a diskusie poukazujú na rešpekt vzdelávateľa 

k učiacim sa a ich potrebám (Wlodkowski, Ginsberg, 2017, s. 56). 

Vzdelávateľ sa prispôsobuje skúsenostiam a úrovni zručností účastníkov vzdelávania na 

základe vstupnej a priebežnej diagnostiky, k dispozícii má širokú škálu diagnostických metód, 

ktoré by mal vedieť používať nielen vo vzťahu k cieľom a obsahu vzdelávania, ale aj vo vzťahu 

k úrovni kultúrneho kapitálu účastníkov vzdelávania. 

Podľa Wlodkowského a Ginberg (2017, s. 59) empatia nie je jednoduchá altruistická 

predstava. Je to dynamický proces vyžadujúci si ľudskú spôsobilosť navzájom vyjadrovať 
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myšlienky, pocity spôsobom, v ktorom dochádza k zmene vzťahov a čo je najdôležitejšie, k 

pokračovaniu vzťahov. 

 

Entuziazmus: sila záväzku a expresivity 

Gage (1979) predpokladal, že entuziazmus učiteľa je všeobecne použiteľné správanie na 

všetkých stupňoch vzdelávania, vo všetkých oblastiach vzdelávania, a pre všetky typy študentov. 

Výskumom bolo potvrdené (Cruickshank  et al., 1980), že ak učitelia prezentujú obsah 

vzdelávania s primeranou gestikuláciou a expresívne, tak študenti dosahujú v testoch lepšie 

výsledky, ako keď testy zadávajú učitelia, ktorí komunikujú monotónne, s minimálnou 

gestikuláciou.  

Larkins, McKinney, Oldham Buss a Gilmor (1985) stanovili 5 základných indikátorov 

entuziazmu učiteľa: 

  rečnícky prejav v  rôznom tóne, intenzite, hlasitosti a rýchlosti, 

 gestikulácia ramien a rúk, 

 pohyb po miestnosti pri ilustrácii príkladov a odpovedí  na otázky, 

 rôzne emotívne výrazy tváre, pokiaľ sú primerané situácii, 

 prejavy  energie a vitality.  

Uvedené indikátory entuziazmu učiteľa nemusia byť relevantné vo všetkých kultúrach. 

Ľudia vyjadrujú a chápu v odlišných kultúrach entuziazmus rôzne. Neexistuje nástroj 

ohodnotenia entuziazmu, ktorý je kultúrne precízny a relevantný (Wlodkowski, Ginsberg, 2017, 

s. 64-65). Všeobecne, v rôznych kultúrach, má entuziazmus vzdelávateľa dospelých oporu v tom: 

 ak si vzdelávateľ dospelých váži to, čo učí a považuje odovzdávané vedomosti a zručnosti 

za významné a prospešné  pre účastníkov vzdelávania, 

 prejavuje svoje nadšenie primeraným stupňom emócií a expresívnosti (Tamtiež, s. 62). 

Naopak, k deštrukčným faktorom entuziazmu vzdelávateľa dospelých podľa 

Wlodskowského a Ginsberg (2017, s. 65-67) patrí: 

1. Presýtenie – vzdelávateľovi sa zdá, že vykonáva to isté dookola. Cíti sa znudený/á, 

neexistuje nič nové a inšpiratívne, nadšenie sa skončilo. Je to protilátka zmeny 

podmienok vzdelávania: obsahu, prostredia, metód vzdelávania. Z teórie systémov 

vyplýva, že jedna signifikantná zmena v systéme môže zmeniť systém. V najextrémnejšej 

situácii môže presýtenosť signalizovať potrebu  hľadať si iné zamestnanie, zmeniť prácu, 

prestať učiť. 
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2. Stres –  môže spôsobiť, že sa vzdelávateľ alebo vzdelávateľka cíti vyhorený/á, psychicky 

vyčerpaný/á a fyzicky blízko ku kolapsu.  

3. Nedostatok úspechu  - napriek úsiliu vzdelávateľa, realizácii zmien v obsahu a procese 

vzdelávania, účastníci vzdelávania dosahujú podpriemerné výsledky a nie sú aktívni vo 

vzdelávaní. 

4. Strata zmyslu – vzdelávanie nemá význam, pretože kvalita vzdelávania nie je podstatná 

a vzdelávanie nikam nevedie, napr. nezamestnaní sa zúčastňujú rekvalifikácii na 

pracovné miesta, ktoré neexistujú, či na pracovné pozície, o ktoré nemajú záujem, či 

nemajú na výkon pracovných činností potenciál. 

5. Žitie minulosťou – dobré už bolo a už nebude, boli kvalitnejší študenti, viac času na 

vzdelávanie, ap.. 

6. Plató – ak vzdelávatelia dospelých sú dlhodobo presvedčení, že už nemôžu byť lepší a 

pociťujú stagnáciu. 

 

Zrozumiteľnosť – sila organizácie a jazyka 

Zrozumiteľnosť je esenciou motivácie k učeniu sa (Comadena, Hunt, Simonds, 2007; 

Rodger, Murray, Cummings, 2007; Pascarella, Salisbury, Blaich, 2011). 

Zrozumiteľnosť  vzdelávania znamená vyučovať tak, aby učiaci sa bez problémov 

porozumeli novým informáciám, pochopili zmysel a nové postupy činností. Zároveň 

znamená organizovať proces vzdelávania tak, aby učiaci sa mohli postupovať plynule v učení sa 

a mali vytvorené podmienky pre participáciu na vzdelávaní (Wlodkowski, Ginsberg, 2017, s. 

67). 

Ak sú úlohy vo výučbe mimo bežných zručností a predošlých vedomostí účastníkov 

vzdelávania, tí/tie potom nie sú schopní/é ich zvládnuť bez ohľadu na ich motiváciu k učeniu sa 

(Tamtiež, s. 6).  Zriedka sa naučia to, čomu neporozumeli a ak neporozumeli, nemôžu plynule 

postupovať v osvojovaní nových vedomostí, zručností obsahu vzdelávacieho programu. Pre 

vzdelávateľa dospelých je dôležité poznať úroveň predchádzajúcich vedomostí a zručností 

účastníkov vzdelávania pred vzdelávaním. Diagnostické metódy a nástroje vstupnej diagnostiky 

ako napr. vedomostné a výkonové testy, slovné asociácie (pozri Pirohová, 2008) musí, v prípade 

nízkej úrovne kultúrneho kapitálu a obmedzeného jazykového kódu účastníkov vzdelávania, 

modifikovať, prípadne hľadať iné primerané diagnostické nástroje, tvoriť nové.   

Komunikácia vzdelávateľa dospelých s Rómom a Rómkou zo segregovanej komunity je 

problematická nielen pre chudobný rozsah slovnej zásoby v slovenskom jazyku, ale aj 

partikularistický význam slov odrážajúci lokálnu sociálnu štruktúru a špecifické, rigidne 
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usporiadanie významov, ktoré vychádza z foriem sociálnych vzťahov, socializácie, druhu 

výchovy v rozšírenej rodine, v segregovanej komunite.  

Problematické je dekódovanie významov procesov, javov, situácií, ktoré dospelí 

Rómovia a Rómky nezažili, pochopenie miery, úrovne javov, procesov, vlastností, vyjadrovanie 

vlastných názorov a pocitov. Písomná forma diagnostických nástrojov nie je účinná, skôr 

neformálne diskusie, vizualizácia slov, situácii z prostredia života Rómov a Rómiek. 

 

Kultúrna citlivosť – sila rešpektu a sociálnej zodpovednosti 

Podstata kultúrnej citlivosti spočíva v rešpekte vzdelávateľa dospelých k iným názorom, 

postojom a hodnotám. Vyučovanie sociálne zodpovedným spôsobom znamená mať rešpekt 

k diverzite. Kultúrne rozdiely sú vo vzdelávaní prínosné, ak sú rozvíjané s rešpektom a záujmom 

o komunity učiacich sa. To znamená, že rozhodnutia vo vzdelávaní, vzťahy so študentmi, 

kurikulárne zmeny a spôsob, ako vzdelávateľ povzbudzuje vzťahy v skupine sú relevantné pre 

všetkých učiacich sa (Wlodkowski, Ginsberg 2017, s. 75). 

Podľa Densona a Changa (2009) a Gaya (2013) je pluralistické prostredie vzdelávania 

a kultúrne citlivé vyučovanie  pre učiacich sa prínosné. Z hľadiska tejto perspektívy považujú 

Wlodkowski a Ginsberg (2017) za dôležité nasledujúce spôsobilosti vzdelávateľa dospelých: 

 kreovať bezpečné, inkluzívne a rešpektujúce vzdelávacie prostredie, 

 a prispôsobovať obsah vzdelávania sociálnym problémom učiacich sa a širším sociálnym 

problémom v spoločnosti. 

Bezpečné vzdelávacie prostredie je také, v ktorom je nízke riziko skúsenosti učiaceho sa 

s formami osobného zneistenia ako kritika pri sebaodhalení, nedostatok vedomostí, osobných 

názorov alebo hostilná a arogantná sociálna atmosféra. Výčitky a hľadanie chýb s ľuďmi, ktorí 

kreujú vzájomne hostilné postoje ničí vzťahy, špecificky na kultúrne diverzifikovaných 

stretnutiach (Ginsberg, Wlodkowski, 2009).  

Predsudky sú neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho prostredia, ovplyvňujú 

interakcie, priebeh procesu vzdelávania. Americká psychologička Tatum (1992) vychádza  

z predpokladu, že študenti (i dospelí účastníci vzdelávania), by nemali byť obviňovaní za to, čo 

sa zámerne i mimovoľne naučili v detstve. Zároveň uznáva osobnú zodpovednosť učiacich sa za 

prerušenie cyklu útlaku a pochopenie, že porozumenie a odnaučenie sa predsudku môže byť 

celoživotný proces. Podľa Tatum (1992) sa nevzdávame kritických úvah a nevyhýbame sa 

pravde, ak zo vzdelávacieho prostredia odstránime pocit viny za predsudky. Rozdielny uhol 

pohľadu na tú istú situáciu a problém môže poskytnúť informácie, ktoré vedú  k pochopeniu. 

Takéto vyučovanie povzbudzuje všetkých učiacich sa k porozumeniu vlastnej konštrukcie 
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významu (Rogoff a Chavajay 1995)a  uvedomeniu si, že dokážu rekonštruovať svoje vedomosti 

a názory, meniť svoje skúsenosti. Keď učiaci sa vedia, že zdieľaná myšlienka je rešpektovanou 

normou  vzdelávacieho prostredia, budú oveľa viac odhaľovať svoje myslenie, zapájať sa do 

diskusie, rozhovorov a rozprávať svoje životné príbehy. Zámerné zakrývanie, či popieranie 

predsudkov vzdelávateľom, nevedie k otvorenej diskusii, posilňuje pocit viny, ktorý sa môže 

prejavovať v agresívnej alebo tichej hostilnej atmosfére v skupine počas vzdelávania.  

Proklamovať nesúhlas s rasistickými prejavmi a správaním voči Rómom nestačí. Silne 

zakorenené stereotypy a predsudky na strane majority i minority sú odovzdávané z generácie na 

generáciu. Nemať možnosť rozprávať o predsudkoch bez pocitu viny znamená, že nevytvárame 

možnosti pre ich zmenu. V tomto kontexte Chiu a Hong (2005) navrhli 3 základné dimenzie 

kultúrnej kompetencie učiteľa: 

 seba-porozumenie a uvedomenie si vlastných kultúrnych hodnôt a predpojatostí, 

 špecifické vedomosti a informácie o histórii a hodnotách kultúrne odlišných cieľových 

skupinách vzdelávania, 

 schopnosť prispôsobiť vlastné správanie a viesť prijateľnú a úspešnú interakciu 

s kultúrne odlišnými ľuďmi. 

 

Záver  

 Základnou podmienkou pre realizáciu kultúrne citlivého vyučovania je stret rôznych 

kultúr v procesoch vzdelávania dospelých, interakcia rôznych skupín s iným sociálnym 

a etnickým zázemím. Dospelí/é Rómovia a Rómky zo segregovaných komunít sú, ako cieľová 

skupina vzdelávania, špecifickí tým, že sa, napriek proklamovanému významu ich vzdelávania, 

zúčastňujú v minimálnom počte vzdelávacích aktivít. Koncepciu kultúrne citlivého vyučovania 

autorov Wlodkowski a Ginsberg (2009, 2017) nemôžeme bez úprav aplikovať z prostredia 

amerických stredných škôl a univerzít part – time study (na Slovensku druhošancové 

vzdelávanie) do slovenského vzdelávacieho prostredia. Môžeme rozvíjať niektoré kompetencie 

kultúrne citlivého vyučovania v pregraduálnej príprave andragógov a tým postupne vytvárať 

podmienky pre postupnú zmenu spôsobu vzdelávania dospelých smerom ku kultúrne citlivému 

vzdelávaniu prostredníctvom predmetov ako Úvod do Romológie a dejiny Rómov- predmet 

rozvíja poznanie o kultúre cieľovej skupiny edukácie, Identifikácia vzdelávacích potrieb a tvorba 

vzdelávacích projektov – rozvíja spôsobilosť projektovať vzdelávanie na základe vzdelávacích 

potrieb cieľových skupín, Andragogické poradenstvo – spôsobilosť pomáhať pri poznávaní 

potenciálu a možností klienta, rozvoji potenciálu dospelého klienta učením sa,  Teória 

vzdelávania dospelých – spôsobilosť vybrať primeraný spôsob vzdelávania, Komunikácia 
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v edukácii dospelých – rozvíja kompetenciu empatie a zrozumiteľnosti, Organizácia a evalvácia 

vzdelávania dospelých – rozvíja kompetenciu zrozumiteľnosti a schopnosti na základe evalvácie 

meniť obsah a proces vzdelávania a Andragogická diagnostika – rozvíja spôsobilosť 

individualizovať proces vzdelávania vo vzťahu k špecifikám cieľových skupín edukácie 

dospelých. Významné postavenie v skladbe predmetov pregraduálnej prípravy andragógov má 

Odborná prax a Andragogický výskum, prostredníctvom ktorých sa môžu študenti a študentky 

andragogiky stretávať so skupinami dospelých s rôznym sociálnym a kultúrnym zázemím a viesť 

neformálny a vedecký zámerný dialóg, učiť sa prostredníctvom skúsenosti porozumieť odlišným 

názorom a hodnotám a rešpektovať ich. 

 

Príspevok je výstupom projektu VEGA č. 1/0084/17 Koncept vzdelávania dospelých Rómov 

z marginalizovaných komunít. 
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