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I. Úvod
I.1. O projekte
Veľkou prekážkou pri prístupe dospelých Rómov k vzdelaniu a zamestnaniu sú chýbajúce
dôkazy o ich neformálne a neoficiálne získaných zručnostiach. V rámci projektu „ROMINKO“
(2015 - 2017) mohli partneri využiť francúzsky model bilancie kompetencií, ktorý je už roky k
dispozícii pre ďalšie cieľové skupiny v mnohých európskych krajinách, a to pri dospelých
Rómoch. Cieľom tohto projektu „ROMINKO II“ je ukotvenie nástroja na národnej úrovni v
Grécku, Maďarsku a Rumunsku. Na tento účel boli vypracované národné stratégie. Okrem
toho bola vypracovaná aj modelová stratégia pre európsky prevod.
Rómovia v Nemecku boli a budú informovaní o možnostiach overenia si svojich zručností a
budú tiež motivovaní, aby ich využili.
Na Slovensku, kde sa už francúzsky model bilancie kompetencií ponúka v rámci celej krajiny,
sa cieľovej skupine Rómov môžu poskytovať ponuky šité na mieru.
Prostredníctvom francúzskeho modelu bilancie kompetencií získajú Rómovia jasný obraz o
svojej vlastnej osobnosti prostredníctvom sebahodnotenia. Následne si môžu naplánovať
realistickú budúcnosť a zvyšovať motiváciu, aby čelili profesionálnym požiadavkám v dôsledku
existujúcich neformálne a neoficiálne získaných kompetencií. Takto získajú aktéri vzdelávania
a trhu práce, najmä zamestnávatelia, transparentný prehľad o skutočných kompetenciách
Rómov, aby mohli plne participovať na vzdelávaní a na trhu práce.
Na využitie tohto nástroja sú nevyhnutní poradcovia bilancie kompetencií. Účastníci trhu
práce, čiastočne aj samotní Rómovia z Grécka, Maďarska a Rumunska boli vyškolení v projekte,
a tí opäť vzdelávali multiplikátorov vo svojej krajine. Vypracovaná príručka je na jednej strane
navrhnutá ako sprievodná príručka pre aktérov trhu práce. Poskytuje najdôležitejšie súvislosti
a informácie o francúzskom modeli bilancie kompetencií pre Rómov, ktoré by mali poznať. Na
druhej strane obsahuje príslušné informácie o implementácii rovnováhy kompetencií pre
Rómov, najmä vybrané metódy a postupy.
Do vytvárania tejto príručky sa v rámci projektu navyše aktívne zapojili aj cieľová skupina a
odborníci.
Koncept projektov mobility umožňuje ponúknuť kurz „Motivácia Rómov vo vzdelávaní
dospelých“ (ERASMUS +, KA1), ktorý je otvorený pre zamestnancov vzdelávania dospelých vo
všetkých oprávnených krajinách. Týmto spôsobom sa obsah príručky prenesie do ďalších krajín
(pozri IV.).
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Dvojročný projekt realizovali partneri z Nemecka, Slovenska, Grécka, Maďarska a Rumunska.
Relevantné zainteresované strany na národnej úrovni z týchto krajín boli členmi konzorcia
alebo pridruženými partnermi.
Ďalšie informácie o projekte a vypracovaných intelektuálnych výstupoch nájdete v databáze
výsledkov projektu Európskej komisie:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1DE02-KA204-005133

5

Intelektuálny výstup 3
Motivačná príručka

I.2. Ciele príručky
Tento dokument je praktickou príručkou pre všetkých aktérov vzdelávania dospelých,
napríklad školiteľov, sociálnych pracovníkov, poradcov bilancie kompetencií či mediátorov,
ktorí do svojich programov zapájajú Rómov ako učiacich sa.
Mnoho Rómov potrebuje poradenstvo alebo vzdelávanie, ale s programom ani nezačnú alebo
v ňom nevydržia. Táto príručka sa pokúša odhaliť dôvody, prečo je to tak a poskytuje praktické
tipy v týchto oblastiach.
Dnes sú Rómovia s odhadovaným počtom obyvateľov 10-12 miliónov, z ktorých približne šesť
miliónov žije v EÚ, najväčšou etnickou menšinou v Európe.
Je potrebné povedať, že po celé desaťročia boli Rómovia vylúčení zo vzdelávacieho systému a
zo spoločnosti, čím sa u nich vytvoril návyk, že vzdelávanie nie je cenné ako dôležitý faktor
napredovania v živote.
Okrem toho je v mnohých krajinách bežné, že Rómovia začnú veľmi skoro pracovať, aby
podporovali svoje rodiny, a preto odídu zo školy, alebo do nej vôbec nechodia. Je dôležité
systematickejšie a efektívnejšie podporovať rómske komunity tým, že sa bude presadzovať
sociálna integrácia prostredníctvom vzdelávania, oceňovaním ich kultúrneho dedičstva,
podporou ich účasti, bojom proti stereotypom a presadzovaním sebaúcty a vzájomného
rešpektu. Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť prístup do vzdelávacieho systému.
Tieto faktory by sa nemali brať tak, že ovplyvňujú vo všeobecnosti všetkých Rómov, ale by sa
skôr mali vnímať ako zoznam možných problémov.
Jedným z najvýznamnejších problémov je motivácia.
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II. Výsledky sekundárneho výskumu, kvantitatívneho a
kvalitatívneho výskumu
II.1. Prehľad motivačných stratégií
Motivácia bola vždy predmetom záujmu rôznych výskumníkov a teoretikov. Rôzne teórie
ponúkli rôzne odpovede na otázku „Aké dôvody stoja za tým, že sa ľudia správajú alebo konajú
určitým spôsobom?“ Tieto teórie môžu byť inšpiráciou pre tých, ktorí sa chystajú vzdelávať
alebo školiť ľudí. Prejdeme si ich s osobitným zreteľom na tie časti, ktoré je potrebné zohľadniť
pri práci vo vzdelávaní dospelých a u Rómov.
Maslow – hierarchia potrieb
Maslow vyvinul päťstupňovú teóriu, ktorá umiestňuje potreby jednotlivca do rôznych
kategórií a hierarchizuje ich dosiahnutie:
Fyziologické potreby, ako je hlad, smäd a spánok.
Tieto potreby bude možno naozaj treba zvážiť, pretože veľa príslušníkov rómskej komunity je
znevýhodnených. Ich možnosti a motiváciu zapojiť sa do vzdelávacích programov pre
dospelých možno obmedzuje ich situácia.
Potreby bezpečia, ako je ochrana pred nebezpečenstvom a ochrana pred bolesťou.
Na tejto druhej úrovni musíme opäť zvážiť prostredie, v ktorom účastníci žijú. Niektorí z nich
možno nemajú stabilné životné podmienky, preto bude bezpečný život vždy skôr pálčivejší
problém. Môžu sa tiež cítiť neistí z psychologického hľadiska (obávajú sa, že ich ostatní
emocionálne napadnú slovami, atď.)
Sociálne potreby. Niekedy sa tiež označujú ako potreba lásky. Ide napríklad o priateľstvo,
rozdávanie a prijímanie lásky, zapojenie sa do sociálnych aktivít a členstvo v skupine.
Rómska komunita je často založená na veľmi úzkych a vzájomne závislých skupinách ľudí.
Spoločenské normy, roly a súhlas ostatných majú pre nich pravdepodobne ešte väčší význam
ako pre väčšinu. Preto musíme nájsť spôsob vzdelávania, ktorý zodpovedá hodnotám
komunity. Mali by sme sa pokúsiť pomôcť jednotlivcom nájsť cestu, ktorá nezasahuje do ich
úlohy v komunite. Mali by sme tiež nájsť spôsob, ako získať súhlas komunity a podporu rozvoja
jednotlivca, a tak by sme mohli upevniť ich angažovanosť v projekte.
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Potreba uznania. Patrí medzi ne sebaúcta aj úcta k druhým. Napríklad túžba po sebavedomí
a úspechu, uznaní a ocenení.
Je potrebné znovu poznamenať, že Rómovia majú tendenciu žiť vo veľmi vzájomne závislej
kultúre. Preto je ich sebaobraz silne integrovaný do komunity. Môžu mať motiváciu
zdokonaľovať sa a rozvíjať sebaúctu, ale môže to pre nich znamenať niečo iné ako pre niekoho
z individualistickej kultúry. Pre Rómov je veľmi dôležitým motivačným faktorom to, že ich
uznáva vlastná komunita.
Sebarealizácia. Toto je o túžbe rozvíjať a realizovať svoj plný potenciál.
Stať sa všetkým, čím môžete byť. Pri vzdelávaní dospelých by sme mohli ponúknuť hlavne
naplnenie tohto typu motivácie, ale je to náročné, keď ostatné úrovne majú deficity.
Príklad: Skupina Rómov vždy meškala na poradenské stretnutia. Aj keď poradca mnohokrát
vysvetlil, aké dôležité je prísť včas, nefungovalo to. Skupinu sa rozhodol odviezť z ich dediny do
centra. Počas cesty ho požiadali, aby zastavil a počkal. Až potom, čo sa neďaleko otvoril
obchod, pochopil, že si musia ísť kúpiť jedlo pre seba a svoje rodiny. Jediný obchod, kde mohli
platiť poukážkami, sa otváral príliš neskoro na to, aby prišli načas. Prednosť mala fyziologická
potreba (hlad).
Alderferova teória ERG
Je rozšírením hierarchie Maslowových potrieb, kde je päť Maslowových potrieb rozdelených
do troch kategórií: Potreba existencie, potreba príbuznosti a rastové potreby.

TEÓRIA MOTIVÁCIE ERG

5. úroveň:
Sebarealizácia

RASTOVÉ POTREBY

4. úroveň:
Sebavedomie
3. úroveň:
Sociálna

2. úroveň:
Bezpečnosť

POTREBA PRÍBUZNOSTI

POTREBA EXISTENCIE

1. úroveň:
Fyziologická
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1. Každý jedinec potrebuje pre svoju existenciu vonkajšie hodnoty ako sú jedlo, pitie, teplo a
láska. Potreby existencie sú zrejmé a tvoria základ pre ľudskú existenciu.
2. Ľudia sú spoločenské tvory a potrebujú ocenenie od ľudí, ktorí sa priamo podieľajú na ich
živote. Medzi týchto ľudí patrí rodina, priatelia, kolegovia či zamestnávatelia. Medziľudské
vzťahy sú dôležité pre sociálne postavenie človeka a jeho interakciu s inými ľuďmi.
Príklad: Mladá rómska účastníčka programu bilancie kompetencií odmietla všetky aktivity
počas prvého skupinového sedenia. Poslali ju tam z úradu práce a účasť na sedení bola pre
ňu povinná. Necítila sa v bezpečí, pretože nevedela, čo môže čakať a bála sa, že pre zlé
výsledky príde o prídavky. Počas prvého sedenia získala všetky dôležité informácie o tom,
čo môže očakávať. Na ďalších zasadnutiach sa zúčastňovala veľmi aktívne a po ukončení
celého programu bola schopná osloviť primátora mesta a zmeniť svoju zmluvu o
verejnoprospešných prácach na platenú pracovnú zmluvu.
3. Zameriava sa na potrebu ľudí rásť a rozvíjať sa. Rastové potreby zodpovedajú piatej úrovni
Maslowovej hierarchie potrieb, ktoré zodpovedajú potrebám sebarealizácie. Pre vnútornú
sebaúctu je dôležité, aby ľudia osobnostne rástli.
Rôzne kategórie potrieb sa dajú uspokojovať súčasne. Preto už neplatí potrebné poradie, ako ho
navrhol Abraham Maslow.

Freud – nevedomé motivačné faktory
Podľa rôznych vedcov je značná časť nášho ľudského správania podmienená nevedomými
motívmi. Sigmund Freud veril, že väčšina toho, ako sa ľudia správajú, je výsledkom ich túžob,
impulzov a spomienok, ktoré boli potlačené do nevedomia (Francher, 1973). Správanie
jednotlivca formujú nevedomé psychologické sily ako napr. túžby a emócie. Nevedomie riadi
správanie viac, ako si ľudia myslia. Freudov príspevok spočíval v tom, že dal nevedomému
obsahu represívnu funkciu, ktorá by bola v rozpore s pozitivizmom jeho éry, čo naznačuje, že
slobodná vôľa je klam a že si nie sme úplne vedomí toho, čo si myslíme, a často konáme z
dôvodov, ktoré majú málo spoločného s našimi vedomými myšlienkami.
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Nevedomie

Vedomie. Malá časť
mentálnej činnosti,
ktorú si uvedomujeme.

Vedomie

Myšlienky
Vnemy
Spomienky
Uložené vedomosti

Podvedomie. Veci, ktoré
by sme si dokázali
uvedomiť, keby sme chceli,
alebo sa o to pokúsili.

Inštinkty – sexuálne
a agresívne

Nevedomie. Veci, ktoré si
neuvedomujeme a ani si
ich nemôžeme uvedomiť.

Id je súčasť
nevedomia a patria
sem dva inštinkty:
Eros a Thanatos.

Podvedomie

Freud prirovnal myseľ k ľadovcu.

Strachy
Neprijateľné sexuálne
túžby
Násilné motívy
Neracionálne želania
Nemorálne nutkania
Sebecké potreby
Zahanbujúce zážitky
Traumatické zážitky

Podľa Freudovej teórie máme všetci stále mnoho potrieb. Väčšina z týchto potrieb je
biogénna, čo znamená, že vznikajú z fyziologických stavov napätia, ako je hlad, smäd alebo
nepríjemné pocity. Ostatné potreby sú psychogénne, to znamená, že vyplývajú z
psychologického stavu napätia, ako napríklad potreba uznania, úcty alebo spolupatričnosti.
Potreba sa stáva motívom, keď sa vzbudí na dostatočnej úrovni intenzity, čo nám umožní
konať alebo reagovať.
Príklad: Účastníčke bilancie kompetencií, ktorá bola nezamestnaná viac ako 10 rokov a na
ponuku práce reagovala veľmi zriedka, poradca odporučil, aby spontánne zaslala životopisy
rôznym spoločnostiam. Cítila sa týmto návrhom urazená a odmietla to urobiť, pretože sa
nechcela „doprosovať zamestnávateľom“. Po diskusii s poradkyňou si uvedomila, že bojovala
so strachom (či je dosť dobrá na získanie práce, či ju tím bude rešpektovať, atď.) a nízkou
sebaúctou. Predtým si to neuvedomovala, lebo to bolo súčasťou jej podvedomia. Až potom, čo
dokázala rozpoznať svoju potrebu ocenenia od ostatných ľudí, začala byť pri hľadaní práce
proaktívna.
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Skinner – operačné podmieňovanie
Správanie, ktoré je v nás posilnené, zvykneme opakovať (t.j. upevňovať ho). Správanie, ktoré
v nás nie je posilnené, zvyčajne odumrie alebo vyhasne (t.j. oslabí sa).

Operačné podmieňovanie

Upevňovanie

Trest
Trest

Pozitívny
(predostretie stimulu)
+

Správanie sa
stupňuje

Negatívny
(odstránenie stimulu)
-

Správanie sa
stupňuje

Pozitívny
(predostretie stimulu)
+

Správanie sa
oslabuje

Negatívny
(odstránenie stimulu)
-

Správanie sa
oslabuje

Pozitívnym posilnením sú priaznivé udalosti alebo výsledky, ktoré sa jednotlivcovi poskytujú
po požadovanom správaní. Môže to mať formu pochvaly, odmien, atď.
Negatívne posilnenie sa typicky vyznačuje odstránením nežiaduceho alebo nepríjemného
výsledku po požadovanom správaní. Reakcia sa posilňuje, keď sa odstráni niečo, čo sa
považuje za negatívne.
Cieľom v oboch týchto prípadoch posilnenia je zlepšenie správania.
Odmena má veľmi dôležitú úlohu pri formovaní správania človeka. Môže to súvisieť so
základnými fyziologickými potrebami.
Príklad: Podľa poradkyne pracujúcej s väzňami prepustenými z väzenia je pravdepodobnejšie,
že jej klienti budú pracovať v gastroslužbách, kde dostanú stravu zadarmo. Majú väčšiu
motiváciu uchádzať sa o prácu v tejto oblasti a ich pozitívne správanie je (vo veľmi krátkom
období) posilnené odmenou.
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J. Stacy Adams – Teória spravodlivosti
Teória spravodlivosti predpokladá, že sa ľudia snažia udržať spravodlivý pomer medzi vstupmi,
ktoré do vzťahu prinášajú, a výsledkami, ktoré z nich dostávajú. Nerovnosti vo vzťahoch
spôsobia, že osoby vo vzťahu budú nešťastné do miery, ktorá je úmerná nerovnosti. Teória
predpokladá, že ľudia si cenia spravodlivé zaobchádzanie, ktoré spôsobuje, že sú motivovaní
udržiavať spravodlivosť vo vzťahoch svojich spolupracovníkov a organizácie.
Príklad: Účastník bol vyhodený z nájomného bývania, aj keď bol zamestnaný ako vodič. Nebol
schopný zaplatiť nájom. Nevedel, koľko peňazí dostane budúci mesiac a ako zarobiť toľko, aby
mohol platiť svoje účty. Poradca mu pomohol pochopiť jeho odmenu spolu so
zamestnávateľom. Najdôležitejšou informáciou pre neho bolo, že môže získať viac peňazí, keď
bude pracovať viac hodín. Potom bol schopný zvládnuť svoje finančné záležitosti a mal väčšiu
motiváciu pracovať.
Susan Fiske – Päť základných motívov
Fiske popísala úrovne motivácie z hľadiska sociálnej psychológie.
Potrebu spolupatričnosti uviedla medzi základnými motívmi. Podľa jej teórie sú ľudia
spoločenskými bytosťami, a preto je pre nich kľúčovo dôležité, aby mali pocit, že niekam
patria. Toto je silný faktor v živote Rómov. Sú veľmi lojálni k svojej komunite, čo môže v
mnohých prípadoch ovplyvňovať ich konanie. V rámci programu je dôležité vziať to do úvahy
a pokúsiť sa im dať ďalší pocit spolupatričnosti.
Okrem toho existujú kognitívne motívy formujúce správanie ľudí ako porozumenie a kontrola.
Ľudia chcú pochopiť, ako veci fungujú. Nemajú radi, keď niečo nemá vysvetlenie. Jednotlivci
chcú mať pocit kontroly nad výsledkami svojho života.
Ľudia vo všeobecnosti radi prežívajú chvíle, keď sa cítia efektívni, kompetentní a na túto
skutočnosť sa upriamuje pozornosť toho druhého. Takto prichádzajú na scénu afektívne
motívy, ako napríklad sebazdokonaľovanie.
Príklad: Mladá žena prišla na prvé skupinové stretnutie poradenského programu so silným
telesným zápachom. Poradca počas individuálneho rozhovoru pristupoval k tejto téme citlivo.
Pani vysvetlila, že nie je ľahké sa umývať vzhľadom na jej životnú situáciu. Poradca prijal
vysvetlenie a veľmi otvorene diskutoval o možnostiach riešenia tohto problému. Mladá pani
prišla na ďalšie stretnutie svieža a s čistým oblečením. Dokonca si pre seba zariadila pracovný
pohovor na pozíciu pomocnej sily v kuchyni v reštaurácii. Poradca stimuloval jej
sebazdokonaľovanie spôsobom, vďaka ktorému dokázala kompetentne vyriešiť svoj problém
(samozrejme, že sa pravdepodobne aktivovali aj ďalšie motivačné faktory, ako napríklad
spolupatričnosť).
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V živote je tiež veľmi dôležitá dôvera ako motivačný faktor. Ľudia majú emocionálnu potrebu
vzájomne si dôverovať, preto sú motivovaní očakávať od ostatných všeobecné spravodlivé
zaobchádzanie a nehľadajú neustále hrozby v správaní ostatných. U Rómov to môže byť trochu
iné, pokiaľ ide o príslušníkov väčšiny. Pre ich skúsenosti s odmietnutím nie je možné považovať
ich dôveru za samozrejmosť. Je potrebné podniknúť kroky na získanie ich dôvery.
Príklad: Starší klient so zdravotnými problémami prišiel na poradňu pod vplyvom alkoholu.
Pokúšal sa skryť svoju konzumáciu alkoholu, ale poradca ho oslovil priamo a prediskutoval s
ním túto tému. Mnoho ďalších ľudí ho odmietlo, ale poradca mu bol ochotný pomôcť a dokázal
s ním nadviazať vzťah. Klient prisľúbil, že na ďalšie sedenie príde „čistý“, a dokázal tak urobiť.
Dôvera poradcu bola pre neho silnou motiváciou. Keď porušil svoj sľub a prišiel na tretie
stretnutie opitý, poradca ho požiadal, aby nabudúce prišiel opäť čistý. Ako ďalej klient uviedol,
dôvera a rady poradcu ho najvýraznejšie motivovali, aby sa rozhodol ísť na protialkoholické
liečenie. Potom sa mohol zúčastniť rekvalifikačného kurzu a pracuje v strážnej službe.
Rotter – Miesto kontroly
Miesto kontroly je miera, do akej ľudia veria, že majú kontrolu nad výsledkami udalostí vo
svojich životoch na rozdiel od vonkajších síl, ktoré nemôžu ovplyvniť. Jednotlivci so silným
vnútorným miestom kontroly veria, že udalosti v ich živote sú primárne ovplyvnené ich
vlastnými činmi: napríklad pri prijímaní výsledkov skúšky majú ľudia s vnútorným miestom
kontroly tendenciu chváliť sa alebo obviňovať seba a svoje schopnosti. Ľudia so silným
externým miestom kontroly majú tendenciu chváliť alebo obviňovať vonkajšie faktory, ako
napríklad učiteľa alebo povahu skúšky. Posilnenie miesta kontroly Rómov môže byť silným
nástrojom na ich motiváciu počas vzdelávacích aktivít.
Carol Dweck – Teória mindsetu
„Mindset“ (spôsob myslenia) je súbor predpokladov, ktoré má človek s ohľadom na život a
svoje schopnosti vo všeobecnosti. Podľa tejto teórie je možné ľudí zaradiť na škále medzi
rastovým a fixným spôsobom myslenia. Tí, ktorí patria skôr do kategórie „fixného spôsobu
myslenia“, veria, že ich schopnosti sú vrodené a ich možnosti sú predurčené, preto v určitej
situácii toho nemôžu veľa zmeniť. Ľudia s fixným spôsobom myslenia majú tendenciu byť
menej motivovaní pracovať a rozvíjať sa, pretože to v skutočnosti nepocítia. Ľudia s „rastovým
spôsobom myslenia“ však veria, že sú schopní rozvíjať a učiť sa vynaložením potrebného úsilia.
V prípade vzdelávania dospelých Rómov je zásadné, aby mal poradca alebo tréner rastové
spôsob myslenia a bol presvedčený, že ľudia sa môžu meniť a rozvíjať. Je tiež dôležité rozvíjať
tento spôsob myslenia u účastníkov. Pre stereotypy a stigmatizáciu, ktorým tieto komunity
čelia, možno premýšľajú Rómovia o sebe a svojej situácii pomerne fixne, prípadne neveria v
možnosť skutočného rozvoja. Poradcovia a školitelia by sa mali pokúsiť identifikovať tieto
zafixované myšlienky a nahradiť ich myšlienkami zameranými na rast.
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II.2. Bariéry pre účasť vo vzdelávaní dospelých
Podľa údajov Eurostatu sa dospelí nezúčastňujú na vzdelávaní hlavne z rodinných dôvodov (21
percent), pracovných dôvodov (19 percent) a zo strachu pred „školskými lavicami“ (v prieskume
vzdelávania dospelých) (2011) ) Luxembursko: Európska komisia, Eurostat).
Podľa Lukáča možno z tejto klasifikácie odvodiť bariéry marginalizovaných dospelých študentov:
Dispozičné (psychologické)
strach, nízke sebavedomie, depresie, frustrácia, fatalizmus
Pravdepodobne najväčší vplyv na zapojenie a vytrvalosť učiaceho sa budú mať dispozičné bariéry, ktoré
odborníci chápu najmenej.
Medzi dispozičné bariéry patria negatívne postoje a presvedčenia o učení, ktoré sa často vytvárajú v
detstve a posilňujú ich rovnako zmýšľajúci rovesníci, nízka sebaúcta a sebaúčinnosť (viera v
schopnosti), fixný spôsob myslenia, nedostatok motivácie a nedostatok povedomia o potrebe
vzdelávania.
Situačné
finančné problémy, nedostatok zdrojov
Situačné bariéry zahŕňajú mnoho rôznych problémov, ktoré vychádzajú z prostredia jednotlivca a jeho
socioekonomického postavenia a ovplyvňujú mnoho oblastí jeho života. Medzi bežne uvádzané
situačné prekážky v učení patria náklady, umiestnenie kurzu, pracovné záväzky a nedostatok
starostlivosti o deti, doprava alebo čas. Existuje však oveľa viac prekážok, napríklad zanedbávanie
sebarozvoja, dlhodobá nezamestnanosť, jazykové bariéry, segregácia, zlé životné podmienky alebo
bezdomovectvo a súvisiace problémy, ako sú zlé stravovacie návyky a únava, negatívne školské
skúsenosti, chýbajúce dokumenty, malé vedomie o dôležitosti vzdelania.
Situačné bariéry sú najčastejšie uvádzané prekážky účasti a vytrvalosti vo vzdelávaní. Je však možné,
že veľa ľudí si nemusí chcieť pripustiť, že dispozičné alebo inštitucionálne bariéry im bránili v účasti na
vzdelávaní, a preto ako dôvody uvádzajú situačné bariéry, keďže tieto dôvody sa uvádzajú „ľahšie“.
Inštitucionálne
stigma, vylúčenie, diskriminácia, predsudky, nedôvera v oficiálne inštitúcie
Nedostatok príležitostí na vzdelávanie, nedostatočne flexibilný rozvrh hodín, prísne požiadavky na
vstup do vzdelávania, lokalita školenia/kurzu, nedostatočnosť obsahu vzdelávania, použitých metód,
foriem a didaktických nástrojov, nedostatočná podpora, zdravotné problémy a nedostatok sociálnej
podpory či postoj školy sú často významnými faktormi, prečo sa marginalizovaní ľudia neprihlásia na
rôzne kurzy a prednášky.
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Inštitucionálne bariéry sú tie, ktoré stavia inštitúcia ponúkajúca program. Patria sem nepohodlné
hodiny v triede, obmedzené zabezpečenie, nedostatok informácií o kurzoch, obmedzené financovanie,
nekvalitná výučba, nedostatok podpory a vedenia a nedostatok inklúzie pre všetkých študentov,
nedostatok záujmu o trénerov, nekompetentní tréneri, tréneri s malými alebo žiadnymi znalosťami o
rómskych potrebách, kultúre, histórii a tradícii.

V tejto časti by sme chceli zdôrazniť niektoré z najdôležitejších prekážok a podrobne ich
vysvetliť.
● Finančné výdavky spojené s cenou za vzdelávacie aktivity (kurzy, školenia) a cestovné
náklady sa považujú za vážnu prekážku vo vzdelávaní. Na druhej strane, ak majú učiaci
sa všetko zadarmo, zdá sa, že si až tak nevážia a objavujú sa ďalšie bariéry.
● Problematický je aj prístup marginalizovaných Rómov k digitálnym technológiám a
internetu, ktorý môže byť okrem finančných výdavkov základnou prekážkou vo
vzdelávaní a vzdelávaní hlavne pre staršiu generáciu (nielen Rómov).
● Rodinné povinnosti sú dôležitým faktorom, ktorý neumožňuje zvýšenú účasť
dospelých na vzdelávaní. Tieto prekážky by hrali dôležitú úlohu hlavne pri rómskych
ženách v súvislosti s tradičnou deľbou práce v rómskych rodinách.
● Nedostatok informácií o dostupných vzdelávacích aktivitách.
● Motiváciu dospelých Rómov k účasti na ďalšom vzdelávaní ovplyvňuje aj ich vlastná
skúsenosť so vzdelávacím systémom, v ktorom neboli úspešní. Učebné prostredie
môže tiež priniesť nepríjemné spomienky pre tých, ktorí majú so školou negatívne
skúsenosti. Hlavná vec je, že mnohí z nich jednoducho neveria, že potenciálne zvýšenie
ich vzdelanostnej úrovne by mohlo ovplyvniť ich život.
● Svoju úlohu tu zohráva určite aj diskriminácia, hlavne v oblasti podprahovej
diskriminácie alebo strachu a očakávaní, že budem diskriminovaný. Stále existujú
pedagógovia, ktorí sa k rómskym deťom správajú horšie ako k ostatným a majú voči
Rómom negatívne predsudky. Od rómskych študentov očakávajú menej, alebo ich
uznávajú iba ako rómske deti, ak „robia“ problémy. Učitelia však často nie sú pripravení
na prácu s Rómami alebo inými cieľovými skupinami, nemajú dostatočnú podporu a
zdroje. Toto pokračuje počas celého procesu celoživotného vzdelávania.
V mnohých krajinách nie je vzdelávací systém pre Rómov pripravený. Diskriminácia
Rómov stále pokračuje na všetkých sociálnych a politických úrovniach, aj keď vo
väčšine krajín možno pozorovať generačný pokles. Problém je v tom, že väčšina ľudí v
spoločnosti má stále v mysli zabudované stereotypy a predsudky. Často sú ešte
považovaní za zločincov a žobrákov.
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Na druhej strane, často nemajú rovnaké možnosti domáhať sa a brániť svoje práva z
dôvodu komunikačných prekážok a nedôvery v oficiálne inštitúcie. To všetko môže
spôsobiť, že pre mnoho Rómov je škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia miestom, kde
má stále priestor diskriminácia.

II.3. Riešenie dispozičných bariér
Počas kurzov sa môžu školitelia a poradcovia zaoberať negatívnymi presvedčeniami a
postojmi k sebe samému a k učeniu sa mnohými spôsobmi. Patrí k nim pozitívna konfrontácia
s negatívnymi postojmi a presvedčeniami. Vďaka tomu sa skúsenosť z učenia úplne odlíši od
učenia v detstve. Učenie sa stane relevantným a povzbudí účastníkov, aby nadväzovali
kontakty s ľuďmi, ktorí majú identitu pozitívneho študenta. Sebavedomie, interné ťažisko
kontroly a sebaúčinnosť je možné rozvíjať tak, že študentom umožníte kontrolu nad svojim
učením. Pomôžete im vnútorne si pripisovať úspech, a to poskytnutím podpory, chvály a
povzbudenia a využitím metód na stanovovanie cieľov, s plánom učiva a/alebo dohodou.
Inštitúcie musia zabezpečiť, aby počas dňa a týždňa poskytovali širokú škálu opatrení na
rôznych úrovniach a v rôznych časoch tak, aby vyhovovali potrebám študentov. Rozhodujúce
je, aby sa uskutočňovali kvalitné úvodné hodnotenia (tzv. assessment), aby sa študenti
zúčastňovali na správnom školení a aby sa študentom poskytlo dostatok informácií, podpory
a vedenia počas ich uvedenia do praxe a počas prvých pár týždňov kurzu, pretože v tejto fáze
sa rozhoduje o udržaní študentov vo vzdelávaní.
Nadviazanie kontaktu vo vzdelávaní
Počas celého vzdelávania je potrebné poskytovať podporu a je potrebné vyvinúť viac úsilia pri
zavádzaní postupov na podporu študentov, ktorí sa pre svoj životný štýl musia učiť
prerušovane. Výskum naznačuje, že povaha a kvalita vzťahov medzi študujúcimi a ich
školiteľmi a rovesníkmi majú podstatný vplyv na zapojenie sa do učenia. Pocit
spolupatričnosti je úzko spojený s vnímaním autonómie, sebaúčinnosti a vnútornej motivácie,
ktoré povzbudzujú k angažovanosti a vytrvalosti. Pocity komunity a inklúzie môžu byť
podporované školiteľmi, ktorí neumožňujú prvými dojmami formovať priebežné hodnotenie
študentov, poskytujú úvody a zoznamovacie hry, kde sa študenti môžu navzájom spoznať a
vyjadriť svoje očakávania od kurzu, a to pomocou stratégií spoločného a kooperatívneho
učenia. Inštitúcie možno budú musieť premýšľať o spôsoboch, ako môžu efektívne
komunikovať informácie o kurzoch, aby sa dostali aj k ťažšie prístupným študentom, aby boli
informácie ľahko dostupné pre všetkých, aby boli kurzy prístupnejšie pre študentov, ktorí
nepatria k väčšine a všeobecne kurzy predávať efektívne.
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Zviditeľnenie a angažovanosť
Zatraktívniť marketingové materiály (napr. jednoduché, nové, živé a osobné) a zamerať ich
na ľudí, ktorých sa snažíte povzbudiť k učeniu, pomocou správ, ktoré zdôrazňujú straty, ku
ktorým dochádza v dôsledku nečinnosti, vyvolávať pozitívne emócie, používať obrázky a
prípadové štúdie ľudí podobných tým, na ktoré sa zameriavajú. To, ako je kurz označený,
môže tiež ovplyvniť jeho atraktivitu. Kurzy by mali byť označené spôsobom, ktorý odpútava
pozornosť od skutočnosti, že ide o kurzy základných zručností. Obzvlášť efektívne môže byť
označovanie kurzov takým spôsobom, že sa považujú za relevantné pre dosiahnutie určitého
cieľa, ako je správa financií, lepšia organizácia alebo pomoc deťom.
Prístup zameraný na študujúceho
Viac ľudí by sa odhodlalo k učeniu, keby im bola poskytnutá starostlivosť o dieťa, keby boli
uhradené cestovné náklady alebo by sa kurzy konali na prístupnejších miestach v rámci
komunity. Poskytovatelia práce by mali dospelých nabádať k tomu, aby absolvovali školenie
základných zručností a aby boli flexibilní, pokiaľ ide o rozvrhnutie práce v súlade s vyučovaním
a vyhradenie si času na hodnotenie, ak sa tak rozhodnú. Výskum ukazuje, že štýly
poskytovania, ktoré podporujú účasť a vytrvalosť vo vzdelávaní, sú tie, ktoré podporujú prvky
teórií uvedených na začiatku tohto prehľadu. Napríklad, prístupy zamerané na študujúceho
môžu študujúcim umožniť určitú autonómiu na ich študijnej ceste, keď študujúci a školiteľ
spoločne plánujú, čo sa má naučiť, kde, kedy a ako je vzdelávací obsah prispôsobený jeho
cieľom, motiváciám a záujmom.
Ak je zabezpečenie „dodatočných učebných potrieb“ zakomponované do predmetov, ktoré
študujúcich zaujímajú a sú v súlade s ich cieľmi, je učenie relevantné a účelné: študujúci môžu
priamo vidieť, aký prínos bude pre nich mať vzdelávací obsah v budúcnosti. Kurzy
zmiešaného učenia, kde sa študenti učia čiastočne online a čiastočne v učebni, dávajú
študentom flexibilitu a autonómiu v učení a poskytujú študijný zážitok, ktorý je úplne odlišný
od toho, ktorý absolvovali v škole, čo môže tiež povzbudiť účasť na kurzoch.
Vytrvalosť sa upevňuje aj prostredím výučby a učením, ktoré podporuje komunitu a
začlenenie, vnútornú motiváciu, pozitívne postoje k sebe samému a vzdelávaniu. Berie do
úvahy zázemie, skúsenosti a vedomosti študentov. Pracovné učebné programy môžu byť
dobrou metódou povzbudzovania ľudí k učeniu, pretože od študujúcich nevyžadujú, aby
navštevovali formálne inštitúcie. Je pravdepodobnejšie, že zapadnú do života ľudí, ak sú
vedené v pracovnej dobe, poskytujú úplne iné učebné prostredie ako prostredie, v ktorom sa
učili v detstve a pravdepodobne podporujú pozitívne presvedčenie a postoje k učeniu. Ak
vidia, že ich kolegovia navštevujú kurzy, je pravdepodobné, že to urobia tiež. Vytrvalosť je
možné na týchto kurzoch podporiť vložením obsahu „ďalšie potreby učenia“ do tém
relevantných pre prácu človeka a prostredníctvom kolegov, ktorí sa navzájom podporujú.
Hodnotenia programov výučby základných zručností založených na práci však ukázali, že hoci
majú veľký vplyv na zmenu postojov k učeniu a na podporu pracovníkov v ďalšom vzdelávaní,
majú malý vplyv na zlepšovanie zručností.
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Je to možno preto, že majú zvyčajne krátke trvanie a nemajú tendenciu vkladať obsah do tém
relevantných pre pracovisko. Bolo by zaujímavé sledovať, či by sa vplyv na získanie zručností
zmenil, ak by sa pracovné programy navrhovali efektívnejšie.
Ukázalo sa, že konkrétne stratégie, ktoré povzbudzujú k vytrvalosti vo vzdelávaní dospelých
(iné ako tie, ktoré už boli spomenuté), zahŕňajú použitie metód stanovovania cieľov,
povzbudzovanie, efektívnu spätnú väzbu a plány/zmluvy pre študentov. Stanovenie jasných,
dobre definovaných cieľov a krokov potrebných na ich dosiahnutie je spojené s väčšou
vytrvalosťou, nadšením pre danú úlohu a sebareguláciou z hľadiska odvádzania pozornosti a
energie od aktivít nepodstatných pre cieľ a smerom k aktivitám relevantným pre cieľ. Pokrok
smerom k dosahovaniu cieľov a pri dosahovaní cieľov je spojený so zvýšeným pozitívnym
účinkom, blahobytom, sebaúčinnosťou a očakávaním úspechu. Mentálne kontrasty a zámery
implementácie sú doplňujúcimi samoregulačnými stratégiami, ktoré môžu pomôcť posilniť
cieľové odhodlanie a uľahčiť efektívne plánovanie. Pravidelné sledovanie, spätná väzba a
uznávanie malých i veľkých ziskov v pokroku učiaceho sa, ako aj ukazovanie učiacim sa, ako
môžu byť tieto zisky prospešné pre ďalšie oblasti ich života, tiež podporuje vytrvalosť. To
zdôrazňuje význam uznávania širokej škály úspechov študentov od takzvaných „mäkkých“
výsledkov, ako sú zvýšenie dôvery, sebaúcty, dôvery a motivácie, až po „tvrdé“ výsledky, ako
napríklad zvýšené skóre v testoch, zlepšenie schopností a výsledkov.
Záväzky, akými sú zmluvy študentov a individualizované učebné plány, účinne povzbudzujú k
odhodlaniu aj motivácii a podporujú samoštúdium a individualizované vzdelávanie. Považujú
sa tiež za účinné pri zlepšovaní výučbového výkonu a očakávaného úspechu dospelých, aj keď
v literárnych rešeršiach vykonaných pre tento prehľad nebolo možné nájsť žiadny formálny
prehľad ich účinnosti. Dôkazy o účinnosti využívania stimulov na zvýšenie účasti, dochádzky a
výkonnosti na kurzoch sú zmiešané, najmä pri vzdelávaní dospelých.
Použitie digitálnej technológie
Technológia má potenciál podporovať angažovanosť a vytrvalosť vo vzdelávaní dospelých
prostredníctvom svojej schopnosti poskytnúť nový vzdelávací zážitok a uľahčiť mnoho vecí,
ktoré boli v tomto prehľade zdôraznené ako faktory ovplyvňujúce angažovanosť a vytrvalosť.
Napríklad digitálne vzdelávacie platformy dávajú študentom autonómiu nad ich vzdelávacím
procesom (môžu si zvoliť obsah svojich učebných osnov), vytvárať osobný učebný plán, postup
svojim vlastným tempom, prijímať a poskytovať vzájomnú podporu a okamžitú spätnú väzbu
o svojej produktivite a pokroku.
Inteligentné doučovanie poskytuje online výučbové prostredie, ktoré je prispôsobiteľné
jednotlivcovi a ponúka vzdelávací zážitok na mieru a okamžitú spätnú väzbu pre učiaceho sa
aj pre školiteľa. Sú schopní posúdiť úroveň schopností študenta a poskytovať optimálne
náročné úlohy. Pripomienky vo forme textových správ môžu byť užitočné pri zameriavaní
pozornosti na úlohy a správanie zamerané na cieľ a môžu sa použiť na povzbudenie k registrácii
a k účasti.
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Digitálne hry môžu obsahovať veľa prvkov, ktoré podporujú vnútornú motiváciu a na oplátku
povzbudzujú k zapojeniu a vytrvalosti. Patria k nim, napríklad, optimálne náročné úlohy, jasné
ciele, jasná a okamžitá spätná väzba, sociálna podpora a interakcia, spolupráca, aktívne učenie
sa, adaptivita/individualizácia, kontrola, relevantnosť/zaujímavosť, stimuly, pútavé podnety a
schopnosť sústrediť pozornosť na úlohu.
Mobilné technológie môžu uľahčiť flexibilné vzdelávanie, poskytovanie širokej škály učebného
obsahu a spoločné učenie a môžu sa tiež použiť na prístup k podpore od iných študentov. Ak
je hranie príslušným spôsobom upravené, študentom prináša i viac zábavy a menej stresu.
Stránky sociálnych sietí (SNS) môžu uľahčiť spoločné učenie sa a sociálnu podporu. Tento
potenciál však môže byť vo vzdelávaní dospelých nedostatočne využitý, pretože je možné nájsť
len veľmi málo výskumov o využití technológií v prostredí vzdelávania dospelých. Môže to byť
spôsobené tým, že použitie technológie sa považuje za vhodnejšie u školákov a mladších
dospelých, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť použitia technológií v každodennom živote, a
preto už majú zručnosti potrebné na ich použitie vo vzdelávaní.
Je potrebné starostlivo zvážiť, či je použitie technológie vhodné pre študujúcich základné
zručnosti dospelých. Jeden projekt o mobilnom vzdelávaní dospelých ukázal, že dospelí sa
veľmi líšili v mobilných znalostiach a zariadeniach, ktoré vlastnili, pričom mnoho z nich
nepoznalo aplikácie alebo prístup k internetu. Digitálne hry môžu byť lákavé pre mladších
dospelých, ale málo sa vie o tom, ako by ich mohli prijímať starší. Jedna štúdia, ktorá hodnotila,
ako sa môžu SNS používať na uľahčenie vzdelávania dospelých, dospela k záveru, že najskôr si
treba položiť otázku, či sú SNS vhodné na formálne účely vzdelávania dospelých, a ak áno, mal
by sa zvážiť prístup, schopnosti, bezpečnosť, súkromie a malo by sa zachovať sociálne
zameranie. Technológia by sa napriek tomu mohla vo vzdelávaní dospelých použiť na podporu
angažovanosti a vytrvalosti toľkými spôsobmi, že stojí za to preskúmať túto oblasť.
Metódy a pedagogické koncepty
Obsah ako aj učebné metódy a materiály by mali vychádzať zo záujmov a potrieb účastníkov,
mali by byť rôznorodé a praktické a také, ktoré študujúci môžu okamžite použiť vo svojom
každodennom živote. Kreativita školiteľa je pri tomto type aktivít kľúčovo dôležitá a čím vyššia
je ich dynamika, tým lepšie výsledky. Školitelia musia vytvoriť autentický materiál a aktivity
pre učebňu pre dospelých. Kurz by mal vo všeobecnosti pozostávať menej z teórie a z
množstva praxe. Odborníkmi odporúčané metódy sú napríklad tieto:
● Interaktívne metódy, praktické aktivity, kreatívne metódy (maľba, tanec, spev, hudba),
študijné výlety
● Časté využívanie skupinových prác, prípadové štúdie, hranie rolí a skupinové diskusie
● Poradenstvo pre študentov a/alebo mentorstvo (najmä v rámci malých skupín)
● Explicitné využívanie už existujúcich vedomostí študujúcich
● Zdieľanie a úvahy študujúcich
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● Reagovanie na potreby vzdelávania, a to cielene a cieľavedome a obsah, ktorý sa dá
použiť v každodennom živote
● Pozitívne a konštruktívne prostredie počas školenia
● Využiteľnosť vedomostí - v osobnom a profesionálnom zmysle
● Samoštúdium
● Hmatateľný materiál, knihy s obrázkami, zvukové knihy
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II.2. Štatistické vyhodnotenie kvantitatívneho výskumu s Rómami
Kvantitatívny výskum sa zrealizoval v roku 2019 v 391 rómskych komunitách v Nemecku,
Slovensku, Rumunsku, Grécku a v Maďarsku.
1. Aké hlavné výhody by ste získali z účasti na celoživotnom
vzdelávaní/poradenstve?

Počet
odpovedí

Percento

Zvýšilo by to moje šance nájsť si alebo zmeniť prácu/povolanie

225

57

Vedel/a by som si robiť svoju prácu lepšie
Zlepšil/a by som si vedomosti a zručnosti v oblasti, o ktorú sa zaujímam

149
130

38
33

Zvýšilo by sa mi tým sebavedomie

123

31

Pomohlo by mi to nadviazať nové kontakty

108

28

Mohla/mohol by som získať diplom alebo certifikát

108

28

Mohlo by mi to pomôcť, aby som začal/a podnikať

24

6

Iné

26

7

Moje šance nájsť si prácu/udržať si prácu by sa mali zvýšiť

205

52

Materiálna odmena (peniaze, poukážka...)

208

53

Keby to prebiehalo v mojej komunite

209

53

Peniaze na prepravu

216

55

Prítomnosť ďalšieho Róma v úlohe sprostredkovateľa
Keby to prebiehalo večer, lebo cez deň pracujem

120

31

Keby to prebiehalo večer, lebo vtedy sa mi má kto postarať o deti

40
44

10
11

Keby som si so sebou mohla/mohol vziať deti

45

11

Keby sme počas hodín mali občerstvenie

87

22

Iné

9

2

Keby to podporovali/rozširovali organizácie, ktoré už v komunite existujú

123

31

Keby sa to prezentovalo v mojej komunite/obci

195

50

Keby so mnou šiel/šla/šli môj priateľ/priateľka/priatelia

149

38

Keby mi o tom povedal niekto, komu osobne dôverujem

120

31

Keby bol o tom leták alebo informácie na úrade práce

55

14

Keby som počul/a/videl/a reklamu v rómskom rádiu/televízii

33

8

Iné

33

8

2. Čo by vám pomohlo zúčastňovať sa na vzdelávaní/poradenstve pre
dospelých?

3. Čo by vo vás vzbudilo záujem o to, aby ste sa zapojili do školenia
alebo poradenstva?
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4. Čo vám bráni, aby ste sa zúčastňovali celoživotného
vzdelávania/poradenstva?
Nemám dosť peňazí (aby som si zaplatil/a za školenie/poradenstvo, cestovanie)

137

35

Nemám čas, lebo sa musím starať o rodinu

59

15

Nemám čas, lebo pracujem

38

10

Moja situácia (práca, nezamestnanosť) si nevyžaduje školenie

8

2

Nemám čas kvôli svojim koníčkom

0

0

Mám zdravotné dôvody

2

0,5

Iné

15

4

Neviem o žiadnych školeniach/poradenských programoch, ktoré by boli k
dispozícii
Moja situácia sa tým nezlepší (zamestnanie, príjem)

138

35

111

28

Príliš veľa by som pre to musel/a obetovať (napr. čas s rodinou...)

81

21

Bojím sa, že by to bolo príliš ťažké

102

26

Ja si chcem len nájsť prácu, nie chodiť na školenia/poradenstvo

146

37

Školenia/poradenské programy, ktoré sú k dispozícii, nevyhovujú mojim
potrebám
Moje vzdelanie nie je dostatočné na to, aby som sa zúčastnil/a

74

19

104

27

Bojím sa, že obsah bude príliš vedecký/teoretický, akademický

64

16

Školenia/poradenské programy, ktoré sú k dispozícii, nie sú kvalitné

13

3

Obávam sa školiteľa/poradcu

26

7

Už som dosiahla/dosiahol potrebné vzdelanie

12

3

Nemám rada/rád školu
Myslím, že som nedosiahol/la vzdelanie dostatočné na to, aby som sa zúčastnil/a

32

8

26

7

Bojím sa, že niekto zneužije moje osobné údaje

7

2

Iné

20

5:

5. Aké ďalšie myšlienky vám doteraz bránili, aby ste sa zúčastňovali
celoživotného vzdelávania/poradenstva?
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II.5. Výber z odpovedí účastníkov a expertov
V roku 2019 bol v Nemecku, na Slovensku, v Rumunsku, Grécku a Maďarsku realizovaný
kvalitatívny výskum s 251 Rómami v komunitách a prieskum s 54 odborníkmi, ktorý priniesol
tieto výsledky:
Najrelevantnejšie motivátory
•

Získanie alebo zmena zamestnania/profesie: Väčšina Rómov má problém nájsť si
dobrú prácu alebo vôbec nejakú prácu. Na to, aby zabezpečili svoje rodiny a získali
pocit úspešnosti, však potrebujú profesiu alebo zamestnanie. Tento faktor patrí k tým
najrelevantnejším.

•

Aby prácu vykonávali lepšie: Jednou z výhod účasti na školení by bolo, že sa zlepšia vo
vykonávaní svojej práce. Každý, a to bez výnimky, chce svoju prácu robiť čo najlepšie a
cítiť sa úspešne.

•

Peniaze na prepravu: Medzi najrelevantnejšie prekážky patrí nedostatok peňazí. Ak im
chýbajú peniaze, s najväčšou pravdepodobnosťou sa žiadneho školenia nezúčastnia.
Veľmi by ich však motivovalo, keby sa im dostalo nejakej podpory.

•

Zlepšovanie vedomostí a zručností: Niektorí Rómovia majú pocit, že nemajú
dostatočné zručnosti alebo vedomosti na to, aby si našli dobrú prácu alebo aby v práci
dosiahli úspech. V ich prípade je dôležitou motiváciou to, aby sa zlepšili.

•

Zvyšovanie sebavedomia: Ak nemajú prácu, často sa stretávajú s odmietnutím. Ak aj
majú nejakú prácu, ale za túto prácu či snahu sa im nedostáva dostatočného uznania,
môžu mať nízke sebavedomie.

•

Získanie diplomu alebo certifikátu: Z rôznych dôvodov väčšina Rómov nemá žiaden
diplom ani certifikát, a preto ich vždy môžu odmietnuť vzhľadom na to, že nemajú
žiaden papier. Majú pocit, že s diplomom alebo certifikátom majú väčšiu šancu nájsť si
prácu.

•

Materiálne odmeny: Diplom a získanie lepšieho zamestnania sa rovná dobrá výplata,
čo znamená lepší život.

•

Prítomnosť ďalšieho Róma: Ak je s nimi ďalší Róm, cítia sa bezpečnejšie. Spolu dokážu
čeliť všetkému a vzájomne sa na spoločnej ceste podporujú.
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Najrelevantnejšie prekážky
•

Nedostatok peňazí: Medzi prekážky, ktoré im bránia, aby chodili na školenia, patrí
nedostatok peňazí. Nemajú dosť peňazí na to, aby si za školenie zaplatili, alebo aby
dochádzali na miesto školenia.

•

Nedostatok času: Mnoho času trávia starostlivosťou o rodinu, príliš mnoho pracujú,
aby zabezpečili rodinu, a preto sa im nedá vyčleniť si nejaký čas.

•

Neznalosť žiadnych školení/poradenských programov, ktoré by boli k dispozícii: Aj
keď sú ochotní sa učiť viac a zlepšiť sa, nedostávajú informácie o dostupných
školeniach či programoch, a preto im tieto príležitosti unikajú.

•

Náročnosť školení: Úroveň náročnosti školení ich znepokojuje. Boja sa, že to bude príliš
ťažké a nezvládnu to, a preto sa o to často ani nepokúsia.

•

Potreba práce, nie školenia: Chcú sa zamestnať, nie chodiť na školeniach a strácať čas.
Myslia si, že ich situácia sa tým nijako nezlepší.
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III. Prístupy a stratégie pre motivovanie Rómov vo
vzdelávaní dospelých
III.1. Vytvorenie motivácie k účasti
Sila a vplyv vzorov je dôležitý: musíme v rómskej komunite nájsť niekoho, koho potenciálni
účastníci prijímajú a už sa nášho projektu zúčastnil. Ak s nami bude spolupracovať a
účastníkom predvedie svoje nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti, získame si ich
pozornosť a pomôžeme im prekonať strach a neistotu. Táto osoba musí byť autentická, musí
sa slušne správať a musí byť spoľahlivá. Musí byť tým spojovacím článkom medzi konceptom
nášho projektu a potenciálnymi účastníkmi. Zároveň nám musí vedieť tlmočiť ich obavy a
otázky. Pri výbere nášho vzoru, ktorého môžeme označiť za ambasádora či mentora, si najskôr
musíme prejsť zoznam osôb, ktoré už náš program úspešne absolvovali, a potom ich podnietiť
a oficiálne im túto úlohu ponúknuť.
Kľúčový faktor pri zvyšovaní povedomia a vytvárania dopytu po poradenskom procese je
poskytnutie relevantných informácií a zaujímavých pohľadov na náš projekt cieľovej skupine.
Musíme zdôrazniť kľúčové body, plánované úspechy, ktoré sa majú dosiahnuť, využiteľné
znalosti a zručnosti, ako aj ďalšie prípadné zistenia, ktoré sú zhmotnením našich teórií, a tieto
musíme uplatniť v praxi. V rámci toho by sme mali o našom projekte v prvom rade začať
premýšľať ako o produkte, ktorý treba predať našej cieľovej skupine. Musíme spísať všetky
jeho aspekty, ktoré by prípadní účastníci mohli považovať za príťažlivé. Potom musíme vytvoriť
stručné posolstvá či kľúčové heslá, ktorými budeme prezentovať tieto aspekty.
Dobrý slogan dokáže zhrnúť mnohé len pár slovami. Musíme vyjadriť skutočnosť, že náš
projekt plní dôležitú potrebu tejto cieľovej skupiny: že hlavný cieľ projektu je, aby si našli dobre
platené, stabilné a spoľahlivé pracovné pozície, na ktorých môžu uspieť a na ktorých sa im
môže dlhodobo dariť. S týmto cieľom predvedieme zdroje a nástroje v rámci nášho konceptu,
poodhalíme niektoré naše aktívne projektové úlohy spolu so známymi zamestnávateľmi
v regióne a vládnymi činiteľmi, či zainteresovanými osobami.
Potrebujeme efektívnu a autentickú komunikáciu. Treba používať správne kľúčové slová, ktoré
budú zároveň vhodné pre našu cieľovú skupinu. Pri hľadaní správnych kľúčových slov si
musíme prejsť a preveriť materiály/texty/rečnícke body na propagáciu školení s
dôveryhodnými členmi rómskej komunity. Komunikácia a najdôležitejší obsah by sa mali
zakladať na rómskych hodnotách: mali by odkazovať na ich deti, rodiny či domácnosti, mali by
vyjadrovať schopnosť vedieť sa o seba postarať, ako aj základné náboženské hodnoty. Tieto
odporúčania im môžu pomôcť, aby sa stotožnili s propagáciou projektu a považovali obsah
kurzu za relevantný a užitočný. Napríklad: pri uvádzaní dôvodov, prečo by sa mali zúčastniť,
môžeme spomenúť lepšie životné podmienky pre rodinu, možnosť naučiť deti novým
kompetenciám, môžeme predviesť nové zručnosti, ktoré ocenia ich partneri/partnerky, alebo
ukázať, ako sa dá so zamestnávateľmi rokovať o výhodnejších pracovných podmienkach.
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Popri všetkých teoretických a komunikačných faktoroch sa musíme uistiť, že sa vyriešia aj
všetky materiálne problémy: že hodiny školení sa strávia aktívne, a že náklady na stravu a
prepravu budú uhradené. Kľúčovým bodom pri pokrytí hodín školenia je, že len aktívne
strávené hodiny majú slúžiť ako základ nášho stimulu. Preto by sme do požiadaviek mali
zaradiť aktívnu účasť. Napríklad: budeme udeľovať body za dosiahnutie cieľov, vypracovanie
domácich úloh a praktických úloh a budeme od účastníkov vyžadovať, aby nazbierali určitý
počet bodov, na základe ktorých im vznikne nárok na preplatenie.

III.2. Udržiavanie a posilňovanie motivácie počas aktivity
Podľa Herzbergovej teórie motivácie existujú motivačné faktory a faktory predchádzajúce
nespokojnosti (hygiene factors), ktoré vedú k úspešnej a efektívnej práci či zaangažovaniu sa
v rámci školenia. Faktory predchádzajúce nespokojnosti sú nevyhnutné pri integrácii
účastníkov. Neprítomnosť týchto faktorov spôsobí, že kandidáti budú menej pracovať a
študovať. Dobrú úroveň týchto faktorov zabezpečíme tak, že budeme udržiavať optimálne
prostredie daného kurzu: fyzické prostredie by malo byť bezpečné, priateľské a vhodné na
sebarozvoj; medzi účastníkmi a mentormi by mali byť zdravé, priateľské a primerané vzťahy;
stratégie kurzu a očakávania by mali byť spravodlivé a jasné všetkým účastníkom; uchádzači o
zamestnanie by mali mať primeranú možnosť autonómneho rozhodovania a voľby, aby mal
každý pocit, že sa mu dostáva podpory, no zároveň sa ich nikto nesnaží mikromanažovať.
Motivačné faktory zahŕňajú zvyšovanie spokojnosti s projektom, čím sa účastníci zaangažujú
viac a na dlhší čas. Dobrú úroveň týchto faktorov môžeme zabezpečiť tým, že budeme
zachovávať relevantnosť a nadšenie z aktivít v rámci kurzov, keďže motivačné faktory sú skryté
v samotnom procese školenia. Okrem vzrušujúcich a dynamických projektových úloh by sme
často mali oceňovať úspechy účastníkov, ozrejmiť im, aké nové zručnosti a vedomosti dosiahli
a prenechať im zodpovednosť za ich vlastný rozvoj tak, že ich postavíme do pozície tých, ktorí
sa rozhodujú. Pokrok budú môcť pocítiť vtedy, keď stanovíme počiatočnú pozíciu a ideálnu
pozíciu, ktorú majú dosiahnuť.
Úloha účastníkov rovnakých školení je zásadná - vytváranie školiacich párov je správnou
možnosťou, keďže všetky páry sa vedia vzájomne motivovať a pomáhať si, podeliť sa so svojimi
skúsenosťami a problémami a vedia spolu nájsť kreatívne a konštruktívne riešenia. Keďže
rómski účastníci sa cítia pohodlne vo vlastnej komunite, je dôležité, aby ich partner bol člen
rovnakej komunity, mal rovnaký rómsky dialekt a/alebo mal rovnaké sociálne zázemie, napr.
aby pochádzal z rovnakého „kmeňa“ lovari a z rovnakej zemepisnej oblasti. Ak je v ich
pôvodnej komunite nízka úroveň vzdelania, je dôležité, aby boli kontinuálnou súčasťou danej
skupiny a aby nepociťovali odcudzenie preto, lebo majú vyššie vzdelanie, keďže v tom prípade
by ich ostatní členovia komunity podozrievali.
Poradcu musia účastníci počas celého procesu vnímať ako mentora a nie ako inštruktora či
šéfa. Ak si uchádzači o zamestnanie vybudujú závislosť od svojich poradcov, v prípade
neprítomnosti svojich mentorov nebudú schopní aktivovať svoje nové zručnosti a vedomosti,
v dôsledku čoho sa budú cítiť opustení a zraniteľní. Ak chceme dosiahnuť želaný výsledok,
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musíme okrem presadzovania rovnosti potvrdzovať nápady a voľbu členov nášho projektu a
musíme im tiež kontinuálne poskytovať spätnú väzbu v súvislosti s ich aktivitami.
Pri napredovaní v rámci procesu rozvoja účastníci potrebujú čoraz viac nezávislosti a
sebestačnosti. Napríklad na začiatku zadávame presne stanovené domáce úlohy, no po
úspešnej spolupráci si účastníci vyberajú z niekoľkých alternatív. Neskôr si úlohy nachádzajú
sami na základe sebaanalýzy a definovania individuálnych rozvojových či tréningových trás.
Materiálne problémy treba riešiť priebežne, ale rôznym spôsobom. Keďže sú výdavky za stravu
a dopravu konštantné, aktívne strávené hodiny a osobné úspechy sú odmeňované stimulmi,
kde je potrebné odmenu stupňovať. Napríklad za každé piate aktívne strávené stretnutie alebo
školenie udelíme viac bodov. To isté platí pri dosiahnutí nového projektového míľnika a/alebo
za ukončenie kurzu.

III.3. Podpora motivácie po ukončení aktivity
Podľa teórie sebaurčenia Ryana a Deciho rozlišujeme dva druhy motivácie: vonkajšiu a
vnútornú motiváciu. Vonkajšia motivácia označuje správanie, ktoré poháňajú externé odmeny
ako napr. peniaze, sláva, známky či chvála. Tento typ motivácie vzniká mimo jednotlivca na
rozdiel od vnútornej motivácie, ktorá má pôvod v osobnosti jednotlivca a zakladá sa na
osobných záujmoch, zvedavosti a potrebe sebarozvoja. Vnútorne motivovaní účastníci budú
pravdepodobne chcieť pokračovať vo vykonávaní pracovných aktivít a činností v rámci
organizácie životného štýlu podľa akčného plánu, i keď tieto úlohy nie vždy prinášajú okamžité
a hmatateľné odmeny. Keď plánujeme stimuly v rámci projektu, nesmieme zabúdať na to, že
ponúkanie prílišných odmien môže v skutočnosti znížiť vnútornú motiváciu. Aktivity, ktoré sa
na začiatku môžu zdať ako vzrušujúce objavovanie, zábava a poznávanie mysle, sa môžu
zmeniť na nudné povinnosti a záväzky, ak sa naviažu na externú odmenu. Ak chceme, aby si
účastníci zachovali záujem a pozornosť aj po skončení školenia, musíme praktické úlohy urobiť
čo najhravejšie a najkreatívnejšie.
Stimulačný systém, ktorý má vyhovovať všetkým, zvyčajne nevyhovuje nikomu. Počas
merania, vytvárania portfólia kompetencií a v procese plánovania činností musíme objaviť
hodnotový systém a kľúčové motivátory pri každom jednotlivom prípade a následne
prispôsobiť stimuly jednotlivým účastníkom. Po úspešnom dokončení kurzu je dôležité
požiadať o spätnú väzbu v súvislosti so všetkými osobne overenými kľúčovými faktormi, čím
sa odhalia možné ciele a ťažkosti, ktoré sa môžu objaviť v praxi.
Projekt môžeme považovať za úspešný, ak si účastníci dokážu osvojiť tieto zistenia, na ktoré
prišli počas kurzu. Napríklad, prakticky využívajú zručnosti, na ktoré prišli: pustia sa do novej
kariéry, získajú svoje vysnívané zamestnanie, alebo sa začnú odborne vzdelávať,
novoobjavenú zručnosť rozvíjajú, a to dokonca i v neprítomnosti svojich poradcov. Úspech
projektu môžeme merať poprojektovými meraniami, ktoré sa realizujú na osobnej úrovni,
prostredníctvom rozhovorov so všetkými účastníkmi projektu, ktorí kurz dokončili.
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Po realizácii projektu je tiež kľúčová úloha ostatných účastníkov v danom školení. Na
súčasnom trhu práve sa ľudia stretávajú s mnohými praktickými ťažkosťami a prekážkami,
ktoré v nich vyvolávajú frustráciu. Je ťažké nájsť si vyhovujúce zamestnanie či zmeniť kariérne
zameranie, a to i v segmente skúsených a vzdelaných uchádzačov o zamestnanie. Členovia
projektu či školiace páry môžu zohrať dôležitú úlohu pri prekonávaní určitých období a
problémov bez toho, aby nestratili vieru v zlepšenie podmienok. Po dokončení projektu
môžeme iniciovať mentorský systém poskytovania poradenstva a odpovedí.
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III.4. Závery -> Zlaté pravidlá
Iniciácia
•
•
•

•
•

V rómskej komunite musíme nájsť niekoho, kto poslúži ako vzor, niekoho, koho
potenciálni účastníci akceptujú a už sa zúčastnil nášho projektu.
O našom projekte by sme mali premýšľať ako o produkte, ktorý treba predať našej
cieľovej skupine a mali by sme zhrnúť všetky aspekty, pre ktoré sa možní účastníci
môžu nadchnúť.
Štýl a obsah komunikácie by sa mal zakladať na rómskych hodnotách: malo by sa
odkazovať na ich deti, rodinu, domácnosť, schopnosť vedieť sa o seba postarať, keďže
tieto odporúčania im môžu pomôcť, aby sa stotožnili s propagáciou projektu a aby sa
im obsah kurzu zdal relevantný.
Musíme sa uistiť, že sa vyriešia aj všetky materiálne problémy: že hodiny školení sa
strávia aktívne, a že náklady na stravu a prepravu budú uhradené. Poskytujeme úhradu
len tých školiacich hodín, ktoré účastníci strávili aktívne.
Okrem toho musíme poskytnúť aj certifikát o kurze, ktorým potvrdíme
novonadobudnuté zručnosti.

Udržiavanie a posilňovanie motivácie
•

•
•

Mali by sme zabezpečiť optimálne prostredie daného kurzu: fyzické prostredie by malo
byť bezpečné, priateľské a vhodné na sebarozvoj. Medzi účastníkmi a mentormi by mali
byť zdravé, priateľské a primerané vzťahy. Stratégie kurzu a očakávania by mali byť
spravodlivé a jasné všetkým účastníkom a mali by mať primeranú možnosť
autonómneho rozhodovania a voľby.
Vytvoríme školiace páry. Všetky páry sa vedia motivovať a pomáhať si, zdieľať svoje
skúsenosti a problémy a vedia spolu nájsť kreatívne a konštruktívne riešenia.
Musíme potvrdzovať nápady a voľbu členov nášho projektu a musíme im tiež
kontinuálne poskytovať spätnú väzbu v súvislosti s ich aktivitami. Pri napredovaní v
rámci procesu rozvoja účastníci potrebujú čoraz viac nezávislosti a sebestačnosti.

Motivácia po ukončení aktivity
•
•

•
•

Ak chceme, aby si účastníci zachovali dlhodobý záujem a pozornosť, musíme praktické
úlohy urobiť čo najhravejšie a najkreatívnejšie.
Počas merania, vytvárania portfólia kompetencií a v procese plánovania činností
musíme objaviť hodnotový systém a kľúčové motivátory pri každom jednotlivom
prípade a následne prispôsobiť stimuly jednotlivým účastníkom tak, že požiadame o
spätnú väzbu v súvislosti so všetkými osobne overenými kľúčovými faktormi.
Úspech projektu môžeme merať poprojektovými meraniami, ktoré sa realizujú na
osobnej úrovni, prostredníctvom rozhovorov so všetkými účastníkmi projektu, ktorí
kurz dokončili.
Po dokončení projektu môžeme iniciovať mentorský systém poskytovania poradenstva
a odpovedí ohľadom úspešnosti na pracovnom trhu.
29

Intelektuálny výstup 3
Motivačná príručka

IV. Ďalšie vzdelávanie v rámci „Motivácie Rómov vo
vzdelávaní dospelých“
Na základe tejto príručky bol vytvorený koncept ďalšieho vzdelávania „Motivácia Rómov v
aktivitách vzdelávania dospelých“. Obsahuje harmonogram a komplexný popis obsahu kurzu
s dôrazom na:
- iniciáciu motivácie k účasti na aktivitách vzdelávania dospelých
- udržiavanie a posilňovanie motivácie počas týchto aktivít
- propagovanie motivácie po ukončení aktivít
Tento koncept navyše opisuje:
- ciele ďalšieho vzdelávania a kritériá pre vysielajúce organizácie ako aj účastníkov v súvislosti
s cieľmi a prioritami programu ERASMUS+
- očakávané výsledky výučby
- očakávaný prínos v rámci upevňovania kapacít a europeizácia vysielajúcich organizácií
a obsahuje tiež podrobné informácie o
- príprave, realizácii a nadväzujúcich činnostiach v oblasti mobility
- použitých metódach
- praktických úpravách
- príprave účastníkov
- uznanie výsledkov vzdelávania účastníkov, ako aj
- vyhodnotenie a distribúcia výsledkov
V rámci 5 dní ďalšieho vzdelávania, ktoré bude odteraz ponúkať projektové konzorcium, sa
pedagógovia dospelých z európskych krajín môžu oboznámiť so stratégiami, nástrojmi a
najlepšou praxou v rámci motivovania Rómov pri aktivitách vzdelávania dospelých a môžu ich
využiť v každodennej práci.
Ak máte záujem o viac informácií ohľadom ďalšieho vzdelávania, kontaktujte poskytovateľa
školenia Humán Erőforrásért Egyesület na e-mailovej adrese mail@heeda.eu.
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