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Úvod 

 

V našej práci sa často stretávame s problematikou rómskych detí, ktorých výchovné prostredie 

moţno charakterizovať ako sociálne a kultúrne znevýhodnené. K základným charakteristikám tohto 

prostredia zaraďujeme nasledovné faktory: 

 niţšia vzdelanostná úroveň rodičov,  bez ďalšej  kvalifikácie,  

 dlhodobá nezamestnanosť,  

 ţivot v marginalizovaných lokalitách, v podštandardných materiálno-ekonomických, 

bytových a hygienických podmienkach, 

 komunikačná reč - rómčina, resp. lokálny rómsky dialekt. 

 

V rómskej komunite môţu platiť iné normy a hodnoty ako v majoritnej spoločnosti. Príznačný je 

ţivot v prítomnosti, bez plánovania budúcnosti a stanovovania si dlhodobých cieľov. Rómska 

komunita je viac orientovaná na kolektív, skupinu, súdrţnosť v komunite je dôleţitejšia ako 

individualizmus a kolektívna zodpovednosť prevaţuje nad zodpovednosťou jednotlivca.  

Tieto faktory spôsobujú, ţe vzdelávanie nie je povaţované za hodnotu, dôleţitý proces smerujúci 

k dosiahnutiu prostriedku (vzdelania) na prekonanie okolností, ktoré sťaţujú uplatnenie sa na trhu 

práce, v spoločensko-ekonomickom ţivote. Významným hendikepujúcim prvkom je slabá 

úspešnosť časti rómskych ţiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Tieto deti častejšie nastupujú 

do ZŠ po odklade kvôli nedostatočnej školskej pripravenosti a zrelosti (napr. nedostatočné 

ovládanie slov. jazyka), sú menej motivované pre školskú prácu, podávajú niţšie výkony. Opakujú 

ročník častejšie v porovnaní s beţnou populáciou, častejšie ukončia povinnú školskú dochádzku 

pred ukončením ZŠ, teda v niţšom ako 8.-9. ročníku základnej školy. Vzhľadom na to majú niţšiu 

úroveň vedomostí a poznatkov potrebných  pre ţivot a zamestnanie. 

Pri získaní a udrţaní si zamestnania znevýhodňujú tieto deti okrem nízkej úrovne dosiahnutého 

vzdelania aj neosvojené návyky (pracovné, hygienické a i.), nereálne očakávania a postoje bez 

uvedomovania si osobnej zodpovednosti, ţivotný štýl pasivity aţ rezignácie,  spoliehanie sa na 

pomoc zvonka. V rómskej komunite sa stretávame aj s ďalšími problémami ako je skorší začiatok 

pohlavného ţivota, riziko pohlavných chorôb, neplánované tehotenstvá v mladistvom veku, 

nedostatočná rodičovská zrelosť a pripravenosť rómskych adolescentov. 

Všetky tieto faktory sa podpisujú na zníţenej kvalite ţivota týchto detí a na pokračujúcom bludnom 

kruhu v ich ďalšom ţivote (nízka ţivotná úroveň, chudoba, marginalizácia a pod.).  

Priestorom na rozvíjanie týchto oblastí je v základných školách etická výchova. Je samozrejmé, ţe 

tí ţiaci, ktorí predčasne končia svoje vzdelávanie, sú ochudobnení o dôleţité poznatky, ktoré sa 

preberajú vo vyšších ročníkoch základnej školy. Vytvorili sme pracovný materiál s názvom „Ako sa 
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nestratiť v ţivote - Príručka pre začiatočníkov―, pozostávajúci z metodickej príručky pre učiteľov 

a pracovného zošita pre deti, ktorý im v skrátenej forme prinášal tieto poznatky, s dôrazom na 

niektoré ťaţiskové témy. Snaţili sme sa vytvoriť materiál, ktorý by bol pre deti príťaţlivý, pestrý, 

s mnoţstvom rozmanitých aktivít, zaloţený na hrách, rešpektujúci rôzne vekové zloţenie ţiakov v 

triede a zohľadňujúci špecifiká detí zo sociálne a kultúrne znevýhodneného prostredia. Vybrali sme 

také aktivity a cvičenia, ktoré sú pre deti zrozumiteľné, jednoduché, názorné s dôrazom na 

emocionálnu stránku poznávania. Stavajú na záţitkových skúsenostiach detí a rešpektujú realitu, 

v ktorej vyrastajú. Snaţili sme sa klásť menší dôraz na teoretickú a abstraktnú rovinu, zamerali sme 

sa na poznatky vyuţiteľné v praktickom ţivote.  

 

Ako najvýznamnejšie sme vybrali nasledovné témy: 

 primeraná komunikácia a sebaprezentácia, 

 riešenie konfliktov, 

 uvedomovanie si seba (sebareflexia) a svojho miesta v najbliţšom okolí i širšom prostredí, 

 predstava vlastnej budúcnosti, 

 prevzatie individuálnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia a konanie, 

 získanie informácií o spôsoboch a postupoch pri hľadaní a získavaní zamestnania, vrátane 

spôsobu, ako a kde získať ďalšie potrebné údaje a orientovanie sa vo svete práce, 

 oblasť spoznávania a uvedomovania si zodpovednosti v partnerskom a rodinnom ţivote, kde 

má významný podiel na kvalite ţivota mladých ľudí aj zodpovedné sexuálne správanie. 

 

 

Tematické celky:  

 

1. Komunikácia 

 

Rómske deti sa vo vlastnej komunite stretávajú 

s iným, kultúrne podmieneným spôsobom 

komunikácie, ktorý sa odlišuje od komunikácie 

majority, od komunikácie v škole a neskôr 

v zamestnaní. Spôsob ţivota rómskeho etnika 

a z neho vyplývajúci typ komunikácie a 

výchovného pôsobenia na dieťa je menej 

direktívny, je v ňom menej pravidiel a príkazov 

a je viac emocionálny. Aj mimoslovná komuni-

kácia Rómov je vo všeobecnosti viac spontán-

na, expresívna, dramatická. Vedieme všetkých 

ţiakov k uvedomeniu si a rešpektovaniu 

rozdielov v štýle komunikácie a dešifrovaniu 

nonverbálnych signálov. Pochopenie verbálnej 

a neverbálnej komunikácie pomáha lepšie sa 

orientovať v konfliktných situáciách a prispieva 

k ich riešeniu. Pre rómske deti je dôleţité aj 

uvedomenie si odlišného priebehu formálnej 

a neformálnej komunikácie, a podporovanie 

takého správania a komunikácie, ktoré vedie 

deti k vyjadrovaniu vlastného postoja a k 

preberaniu zodpovednosti za vlastné názory. 
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Ciele: 

 rozvíjanie komunikačných zručností – vzájomné rešpektovanie, počúvaniu druhého, 

vyjadrovaniu vlastných názorov, postojov a emócií, 

 formálna a neformálna komunikácia, 

 mimoslovná komunikácia, neverbalita,  

 riešenie konflitkov, zvyšovanie citlivosti voči prejavom agresivity, prosociálne správanie, 

 odolávanie tlaku skupiny, asertivita. 

 

 

 

2. Sebareflexia a predstava budúcnosti 
 

Rómske deti nie sú vedené a teda zvyknuté vystupovať ako jednotlivci a odlíšiť svoju individualitu 

od kolektívu, skupiny, zamýšľať sa nad svojím vlastným názorom a reflektovať ho.  

Nespochybňujeme význam príslušnosti ku komunite, ale spoliehanie sa len na vonkajšie činitele 

a komunitu vedie k pasivite aţ fatálnosti. Snaţíme sa deti viesť k tomu, ţe ich ţivot nie je riadený 

iba skupinou, štátom, vonkajšími 

faktormi, ale je moţné ho ovplyvniť 

vlastnou snahou, vedieme ich k tomu, 

aby prebrali zodpovednosť za svoj ţivot 

do vlastných rúk. Vedieme ich 

k reflektovaniu svojich silných a sla-

bých stránok a k stanovovaniu si 

reálnych cieľov. Zároveň podporujeme 

ich sebadôveru a sebaúctu.  

 

Ciele: 

 jedinečnosť, moje silné a slabé 

stránky, 

 moje hodnoty, moje vzory, 

 sebadôvera a sebaúcta, 

 predstava o budúcnosti a 

individuálne ciele, 

 zodpovednosť za svoj ţivot. 

 

 

 

 

3. Rodina 
Rómske deti často predstavujú špecifickú skupinu detí, ktorá sa môţe odlišovať rodinným zázemím 

od ostatných detí v triede. Rómovia vnímajú rodinu širšie — do blízkej rodiny zahŕňajú tieţ 

vzdialenejších príbuzných či dokonca priateľov. Často ţijú  viaceré rodiny spolu, rómska komunita 

sa vyznačuje väčšou spolupatričnosťou.  
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V rómskych rodinách však nie sú vţdy dieťaťu zabezpečené materiálne a hygienické štandardy 

(dostatočná výţiva, oblečenie, čistota, zdravotná starostlivosť). Negatívnym javom býva aj 

nedostatočná rodičovská zrelosť a zodpovednosť za výchovu dieťaťa, čo môţe viesť aţ k jeho 

umiestneniu do detského domova.  

Cieľom témy je ponúknuť deťom 

iný obraz rodiny a rodičovských rol. 

Vyzdvihujeme význam rodiny 

a blízkych vzťahov v ţivote, 

podporujeme ponímanie rodiny ako 

jednej z najdôleţitejších hodnôt v 

ţivote. Zároveň zdôrazňujeme 

zodpovednosť rodičov za výchovu 

a všestranné zabezpečenie svojich 

detí. Ţiakov vedieme k tomu, aby si 

uvedomili, ţe raz ako rodičia budú 

mať povinnosť postarať sa o svoje 

deti po všetkých stránkach. 

Rodičovstvo by malo byť zrelým 

rozhodnutím po starostlivom 

zváţení svojich schopností 

a moţností. Nemali by sa spoliehať, 

ţe od tejto povinnosti ich odbremení 

niekto druhý (štát, komunita, širšia 

rodina). 

 

Ciele:  

 význam rodiny a blízkych 

vzťahov v ţivote,  

 rodina ako hodnota,  

 hrdosť na svoju rodinu 

 výchova k rodičovstvu, úloha a 

zodpovednosť rodičov. 

 

 

4. Láska a sexualita 

Predstava o role muţa a ţeny v rómskej komunite zodpovedá tradičnému modelu. Od muţa sa 

očakáva „mačizmus―, prezentácia sily, dominancie, majetnícky vzťah k partnerke. Tolerujú sa bitky 

a ţiarlivosť, čo sa dokonca povaţuje za dôkaz lásky a záujmu o partnera/partnerku. U muţa sa vo 

väčšej miere toleruje nevera. 

Rómske deti pohlavne dospievajú zvyčajne trochu skôr a začínajú skôr sexuálne ţiť. Nahota 

a sexuálny styk nie je v rómskej komunite natoľko tabuizovaný, nesprevádzajú ho také zábrany ako 

v majoritnej populácii. Prvé sexuálne skúsenosti väčšinou nie sú dôsledkom vývinu partnerského 

vzťahu, ale skôr náhody, zvedavosti, sexuálnej potreby. Celkovo má vývoj partnerského vzťahu 

rýchlejší priebeh od zoznámenia k sexuálnemu styku a niektoré fázy sú často preskočené. Hoci 

rómske deti skoro získavajú predstavu ako prebieha sexuálny styk, majú minimálne znalosti 

o anatómii pohlavných orgánov, ako aj o mechanizme počatia. To je základom pre vznik rôznych 

mýtov. Rovnako sú nedostatočné ich znalosti o antikoncepcii. Propagovanie uţívania antikoncepcie 

je sprevádzané veľkým odporom, keďţe v rómskej komunite je plodnosť muţa a ţeny vysoko 
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hodnotená. Zanedbávajú hygienu, nevedia identifikovať príznaky pohlavných chorôb alebo začína- 

júceho tehotenstva. Navyše nevedia, na koho sa v prípade problémov majú obrátiť. Dôsledkom toho 

sú tehotenstvá maloletých a mladistvých dievčat a vyšší výskyt pohlavných chorôb. 

Deti vedieme k hlbšiemu zamysleniu sa nad vzťahom dvoch ľudí, aké by mal mať partner 

vlastnosti, čo máme právo od neho vyţadovať (rešpekt, právo povedať „nie―, opora, zodpovednosť 

za svoje a partnerovo zdravie). Zdôrazňujeme im, ţe stojí za to hľadať lepšieho partnera, rozvíjať 

priateľstvá, rozvíjať samého  seba. Sexualitu dávame do súvislosti s láskou, dobrým partnerom, 

kvalitným vzťahom, čo vytvára základ pre fungujúcu rodinu. 

 

Ciele: 

 fungovanie partnerského vzťahu, 

 výber partnera, rizikoví partneri, prevencia násilia a sexuálneho zneuţívania v partnerských 

vzťahoch, 

 telesné zmeny v dospievaní, pohlavné orgány, mechanizmus počatia,  

 sexualita v kontexte partnerského vzťahu, 

 antikoncepcia a prevencia pohlavných chorôb, hygiena, prevencia a lekárska starostlivosť. 
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5. Prostredie a komunita 

 

V rómskej komunite sa koncept domova nevzťahuje na vlastný dom, krajinu či miesto bývania, ale 

skôr na spoločenstvo ľudí. U detí sa snaţíme formovať uvedomelý pozitívny vzťah k prostrediu, v 

ktorom ţijú (domov, škola, obec), postoj osobnej zodpovednosti za kvalitu prostredia a aktívny 

prístup k zmenám v ňom. 

Budujeme v nich 

povedomie o tom, ţe aj 

ony môţu vo svojom okolí 

niečo zmeniť a niekomu 

pomôcť.  

 

Ciele: 

 enviromentálna 

výchova, starostlivosť  

a zodpovednosť za 

svoje okolie, 

 ţivot v komunite, 

pomoc, charita. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zamestnanie, práca 

 

Rómski uchádzači o zamestnanie sú pri hľadaní práce často neúspešní nielen kvôli nedostatočnej 

kvalifikácii, ale aj kvôli nedostatočnému ovládaniu potrebných formalít (ţivotopis, ţiadosť 

o zamestnanie) a menej vhodnej sebaprezentácii (vystupovanie, vzhľad, komunikácia). 

Nedostatočne sa orientujú na pracovnom trhu, čo limituje ich zaradenie do pracovného procesu. 

Ţiakov učíme, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, ako zváţiť svoje moţnosti, prípadne zlepšiť 

svoju kvalifikáciu. Ďalšou témou je komunikácia s úradmi a vybavovanie potrebných dokladov. 

Dôkladnou prípravou sa zníţi tréma a strach v takýchto situáciách.  

 

Ciele: 

 predstava o budúcom zamestnaní, potreba vzdelania a ďalšej kvalifikácie,  

 pohovor do zamestnania, 

 ţivotopis, ţiadosť o zamestnanie, 

 komunikácia s úradmi, vybavovanie dokladov. 
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