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I. ZÁMERY A CIELE PRÍRUČKY 
 

 Rozvinutie sebaúcty  rómskych detí so zohľadnením  zjavných  i menej 
zrejmých  prístupov a vplyvov sociálneho prostredia, v ktorom žijú.  

 

 Rozvinutie pozitívnej sociálnej identity rómskych detí a vyzdvihnutie  

ich pocitu príslušnosti k etnickej skupine, ktorá je spoločnosťou 

uznávaná. 

 

 Rozvinutie pozitívnych vzťahov medzi rómskymi a nerómskymi deťmi a 

schopnosť učiteľov zasahovať rýchlo a vhodne pri zvládaní konfliktných 

situácií, pri ktorých sú potrebné medzikultúrne poznatky. 

II. ROZVINUTIE POZITÍVNEJ IDENTITY A SEBAÚCTY RÓMSKYCH DETÍ 
 

Úspech v živote nezávisí len na vedomostiach. Vo väčšine prípadov sebadôvera zvyšuje šance na úspech, zatiaľ čo pocit menejcennosti, 

pochybnosti a nedostatok sebadôvery, badateľne znižujú šancu uspieť. 

Mnohé štúdie potvrdili dôležitosť rozvoja pozitívneho sebanázoru  detí, ktorý sa podieľa na dosiahnutí lepších študijných a sociálnych 

vzťahov. Pre deti  zo skupín so zreteľne negatívnym imidžom, ako napríklad Rómovia, je to skutočná výzva.  
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Vzdelávací prieskum ukázal, že postoje a očakávania učiteľov, ktoré majú voči deťom, priamo ovplyvňujú ich výsledky. Prieskum sociálnej 

psychológie poukazuje na skutočnosť, že členovia stigmatizovaných skupín majú nižšie sebavedomie a výkonnosť, nehľadiac na ich skutočné 

schopnosti. 

Vo väčšine prípadov sa socializácia rómskych detí uskutočňuje v prostredí, kde sa im neustále pripomína, že nepochádzajú z rovnakých 

pomerov, ako ich rovesníci a že ich možnosti sú, a vždy budú, obmedzené. Na základe toho, ako sami seba vnímajú, rómske deti budú mať 

vždy pocit, že sú v spoločnosti odsúdené ostať v pozícii menejcenných. Tento spôsob odôvodňovania môže byť príčinou, prečo neuspievajú 

vo vzdelávaní vo formálnych vzdelávacích inštitúciách a často ich vedie aj k definitívnemu opusteniu školy.  

Niekedy,  nanešťastie, tieto negatívne očakávania zosilňujú učitelia (často nechtiac a nevedomky) a rovesníci. Pozitívne povzbudenie je 

užitočným modelom, ktorý môžeme vnímať ako odporúčanie v. Je to spôsob, akým zvýrazniť kvalitu a malý pokrok. Povzbudenie zachytáva 

a vyzdvihuje moment dosiahnutia dokonalosti a otvorenosti a deťom umožňuje vidieť svoj nový potenciál a možnosti. 

Je nutné podporovať jedincov v identifikovaní ich silných stránok a potrieb, spájajúcich sa so sebaúctou a identitou. 

              

III. ČO JE MEDIÁCIA? 
 

Pojem mediácia sa momentálne vníma najmä v dvoch, síce rozdielnych, ale navzájom zlučiteľných významoch: 

 

1. pri zvládaní konfliktov (ako stratégia pri riešení konfliktov zakročením takzvanej “nestrannej“ tretej strany) 

2.   v medzikultúrnych vzťahoch, na predchádzanie nedorozumení, vyplývajúcich z kultúrnych rozdielov a na zabezpečovanie komunikácie 

medzi ľuďmi, ktorí majú rozdielne kultúrne zázemie a môžu rozprávať rozdielnym jazykom 

 

Mediátori Music4Rom majú kompetencie efektívne sa vyrovnávať s množstvom náročných úloh a citlivých problémov, týkajúcich sa identity, 

etnicko-kultúrnej príslušnosti, vzťahov v skupine a predsudkov, ktorým rómske deti čelia. 
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IV. KOMUNIKOVANIE S MATKAMI – ZVÝŠENIE POVEDOMIA MATIEK O DÔLEŽITOSTI ŠKOLSKEJ 

DOCHÁDZKY 
Učitelia, ktorí pracujú s rómskymi deťmi, musia často vyvinúť nadmerné úsilie, aby si vytvorili vzťah, aký by im umožnil efektívnu komunikáciu 

a spoluprácu s rómskymi rodičmi.  

Na to, aby učitelia / inštruktori boli aktívni pri vyrovnávaní sa s týmito chúlostivými a dôležitými problémami, je dôležité, aby dokázali:: 

 

 uvažovať nad vlastným pohľadom na kultúru a etnikum a rozumieť tomu, ako tieto pohľady ovplyvňujú vzťahy s deťmi rôznych etník; 

 identifikovať vlastné stereotypy a predsudky voči Rómom; 

 poznať kultúrne zvyky danej komunity. 
 
Ak interakcia každej zo strán súvisí s ich vlastnými názormi a ovplyvňuje ju kultúrne zázemie, môže nastať riziko vznikania nedorozumení a 

neefektívnej komunikácie.  

Vlastnosti, ktoré by učitelia mali rozvíjať, sú multikultúrne poznávanie (aby sa vyhli hodnoteniam a rozhodnutiam, ktoré sú založené na 

stereotypoch a predsudkoch) a empatia (aby porozumeli názorom skupiny s čo najväčšou presnosťou). To môže významne pomôcť rozvoju 

pozitívnych vzťahov s rómskymi rodičmi. 

 SPOZNÁVANIE RODÍN RÓMSKYCH DETÍ 

Navštevovanie domácností môže byť dobrým spôsobom, ako sa oboznámiť s realitou, ktorá vládne v prostredí, kde žijú rómske deti. 

Mediátori a sociálni pracovníci môžu pomôcť pri budovaní kontaktu s rómskou komunitou.  

 

STRETNUTIA S RODIČMI 

 

Stretnutia s rodičmi sú často hlavným spôsobom komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi. Rodičia potrebujú cítiť, že sú dôležití pri rozhodovaní 

o ich vlastných deťoch, a preto by mali stretnutia s nimi prebiehať vo forme konzultácie.   
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  Vhodné príklady a tipy ako zapojiť rodičov do aktivít projektu: 
 

Tip 1: Osloviť skupinu rodičov, aby pomáhali s prípravou miestneho podujatia, počas ktorého budú ich deti vystupovať alebo vystavovať svoje 
práce. 

 
Tip 2: Pozvať dvoch alebo troch rómskych rodičov na workshop M4R, kde 

sa preberá rómska kultúra a zvyky môže byť veľmi užitočné, pretože 

rodičia sú častokrát veľmi významným zdrojom informácií o miestnych 

zvykoch a hudbe. 

 

Tip 3: Pozvať rodičov na aktivity alebo workshop. Tým, že sa rodičia 

priamo zapájajú do vzdelávacieho procesu, sa nevedome učia, ako 

komunikovať so svojimi deťmi. Po istomčase môžu dokonca začať v 

každodennom živote mimovoľne napodobňovať metódy pedagóga. 

 

V. JAZYKOVÉ POVEDOMIE 
 

Premena spoločnosti  smerom k väčšej rôznorodosti a otvorenosti k ľuďom 

s rozdielnymi etnicko-kultúrnymi príslušnosťami začína uvedomením si, že ľudia hovoria rôznymi jazykmi, niekedy rôznymi dialektmi, alebo 

variantmi jedného jazyka. Bolo by preto žiaduce, aby sa rómsky jazyk dostal do povedomia a jeho bohatosť sa vnímala pozitívne. 

 

VI. UMELECKÉ CENTRUM 
 

 Tvorba kresieb, malieb, koláží, ktoré vyobrazujú život detí a ich rodín, alebo významných udalostí v komunite; 
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 Vyvážené vystavovanie produktov, vytvorených rómskymi aj nerómskymi deťmi; 

 Podporovanie spoločného tvorenia kresieb, malieb, koláži, či modelovania rómskych a nerómskych detí v situáciách, v ktorých by sa 

na seba museli spoľahnúť; 

 Hranie na hudobné nástroje a používanie hudby, ktorá by odrážala rôznorodosť skupiny. 

 

VYBRANÉ HRY A VZDELÁVACIE AKTIVITY 

 

Úloha učiteľa pri týchto aktivitách sa spája najmä so: 

  

 Zabezpečením priaznivého vzdelávacieho prostredia 

 Rýchlym riešením akejkoľvek problematickej situácie, ktorá by 

mohla nastať 

 

Metódy by mali deťom dávať voľnosť vo výbere aktivít a navrhovaní hier. 

Voľné hranie sa je barometrom vývoja dieťaťa vo všetkých aspektoch, 

pretože dieťa je v prostredí, v ktorom sa môže bez zábran prejaviť. 

Konflikty môžu nastať počas hier. V takýchto prípadoch je rýchle a 

primerané zasiahnutie učiteľa najdôležitejšie. Rómskym a nerómskym 

deťom je potrebné dať čas na to, aby sa spolu hrali a učili sa jedno od 

druhého. 
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VII. NAČRTNUTIE PRACOVNÉHO PLÁNU MEDIAČNEJ PRÍRUČKY ZAMERANEJ NA RÓMSKE MATKY, URČENEJ 

UČITEĽOM, SOCIÁLNYM PRACOVNÍKOV, KULTÚRNYM PRACOVNÍKOM  MEDIÁTOROM A POUŽÍVANIE HUDBY 

AKO CESTY K MEDIÁCII 
 

UČEBNÁ A METODOLOGICKÁ ŠTRUKTÚRA 

 

Zámer tohto učebného modulu je vytvoriť 

mediačnú príručku, ktorá bude 

nápomocná pri zabezpečovaní 

komunikácie medzi učiteľmi a rómskymi 

matkami. Inovatívnym prvkom tohto 

formátu je využitie hudby, konkrétne 

rómskej hudby, ako kultúrneho média. 

Hudba zahŕňa každodenné stránky života a 

osobné rozhodnutia, vrátane histórie ľudí, 

s ktorou sa spája, kontaktom a prebratím 

istých prvkov hudby, ktoré boli súčasťou 

života jednotlivcov a skupín.  

Učebný plán je postavený na spomínaných 

základoch a navrhuje použitie rómskej 

hudby ako komunikačného média medzi 

dvoma presne stanovenými skupinami. 

 

SKUPINY 

Cieľom tejto aktivity je vyvinúť nástroj na komunikáciu medzi rómskymi matkami a učiteľmi. Matky a učitelia budú prichádzať do kontaktu, 
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aby si vďaka spoločnej práci vytvorili nástroj kultúrnej mediácie, začínajúc od výmeny schopností a vedomostí a uznania zručností každej zo 

skupín, zhodnocovaním vlastných spôsobov života a objavovaním vlastnej histórie formálnou aj neformálnou cestou. Kontakt by mal byť 

rozvinutý za pomoci rôznych aktivít, vrátane riadenej skupinovej diskusie a komunikácie medzi jednotlivcami alebo malými skupinami. 

 

PRACOVNÝ POSTUP 

 

Krok 1: Príprava 

 

a)  Analýza miest a ľudí, identifikovanie vedomostí a schopností spojených s rómskou hudbou, kultúrou, krojmi a životným štýlom; 

b)  Identifikácia spoločného menovateľa pre rozdelenie matiek do skupín; 

c)  Definovanie účelu každej jednotlivej aktivity; 

d)  Prieskum dostupných materiálov, typov hudby, ľudských zdrojov; 

e)  Špecifikovanie úloh, ktoré sa musia uskutočniť kvôli konkrétnej interakcii v skupine inštruktorov, hudobníkov, sociálnych pracovníkov 

 

 

Krok 2: Porozumenie 

 

Prezentácia samých seba a rozprávanie vlastných príbehov: 

spôsob života, tradície a životné podmienky rómskych žien, 

spôsob vychovávania detí a hudba, ktorá sprevádza ich životy. 

Hudba, ktorú počúvajú doma, v osadách; hudba ktorá sa hrá na 

uliciach. Hudba, ktorá patrí k tradícii. 

Príklad: Zostavením refrénu k starej rómskej uspávanke môžeme 

zostaviť históriu a hodnoty. Sú predstavené techniky spevu, slová 

sa môžu prepísať pomocou transkripcie, pridajú sa nové príbehy, 

atď. 
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Krok 3: Činnosť 

 

Vrátenie sa k predošlému príkladu: 

 

Počas hudobnej časti nastane výmena vedomostí a skúseností. 

Matky môžu identifikovať časti hudby a poézie, ktoré sú spojené s 

životnými podmienkami rómskych žien. Môže nastať situácia, kedy 

zapoja vedomosti zo svojej histórie s porozumením a hrdosťou na 

svoje rómske korene, budú schopné analyzovať a pozerať sa na 

súčasnosť kritickým okom. 

Témy, vyplývajúce z hudobnej aktivity, zo solidárneho prístupu a 

spoluúčasti sa môžu ďalej rozvíjať v skupinovej diskusii a vo 

vzájomnej diskusii.  
 
Zaznamenávaním poznatkov do diára vznikne konkrétny súbor, 

tzv. mediačný nástroj. 

 

Krok 4: Udržateľnosť 

 

Táto práca vedie k špecifickému produktu: 

 

 záverečné vystúpenie, hudobné dielo, výstava, vystúpenie, IT výtvor, atď.; 
 hudobná skupina (hudobné teleso, spevácky zbor), ktorá môže rozvíjať svoje aktivity; 
 skupina matiek sa môže podeliť o svoj zážitok s inými rómskymi matkami. Vďaka tejto ich skúsenosti môže medziľudská komunikácia v 

skupine i mimo nej pokračovať. 
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DIDAKTICKÝ VZOR 

 

Názov 

RÓMSKYM MATKÁM  

Mediačný súbor nástrojov určený učiteľom, sociálnym pracovníkom a kultúrnym pracovníkom, pracujúcim s rómskymi matkami. 

  

Ciele 

Zažiť inovatívnu stránku spoločných aktivít, ktorá sa bude využívať na zabezpečenie komunikácie medzi učiteľmi a rómskymi matkami a 

ktorá bude po prvýkrát používať hudbu ako cestu mediácie . 

 

 

Celkový zámer 
 

 používanie rómskej hudby na rozvoj komunikácie medzi rómskymi ženami navzájom a medzi nimi a učiteľmi  

 vytvorenie dostatočnej komunikácie 

 rozvoj rozhodovania a riešenia problémov 

 

Špecifické zámery 

 

 naučiť sa uskutočňovať výskum a zvyšovať povedomie o skladbách rómskej hudby, ktoré sa zaoberajú každodenným životom; 

 naučiť sa analyzovať, poznávať a rozvíjať techniky vzdelávania detí v rómskej kultúre; 

 naučiť sa organizovať vystúpenie, ktoré by reprezentovalo predošlé aktivity; 

 získať sebadôveru vďaka vzájomnému pochopeniu a rešpektu; 

 prekonávať ťažkosti pri učení 

 počas diskusie a konverzácie rozvíjať tému o živote a kultúre Rómov zlepšovať schopnosť reprodukovať priebeh podstúpenej skúsenosti 
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INTERDISCIPLINÁRNE ASPEKTY 

 

 
Zadanie: ako vytvárať zvuky na vokálnej a inštrumentálnej úrovni 
 
Psychomotorické zručnosti: denné gestá a pohyby: citové, negatívne, pozitívne, použitie a hodnota tanečného pohybu v rómskej kultúre. 
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Hudba: kultúrne spojenie medzi tradičnou rómskou hudbou a bežným životom Rómov v súčasnosti a 

minulosti. Hudobné techniky použité v rómskej kultúre. 
 
Sociológia: učenie sa o živote Rómov: evolúcia, vzdelávacie a komunikačné techniky, homologácia, 

vzťahy. 

 

Zdravotná psychológia: implementovanie životných zručností: rozvíjanie vzťahov za pomoci 

vzájomného pochopenia, empatia, zvládanie emócií a stresu v každodennom živote rómskych žien. 

  

História a geografia: pôvod hudby a príbehov 

 

Gramotnosť:  čítanie a písanie rómskych uspávanok, tvorba nových piesní. Denník aktivít a rozvinutých 

tém. 
 
ICT (Informačná a komunikačná technológia): používanie technológií (vrátane IT) na reprodukovanie a 
uskutočnenie danej skúsenosti. 

 
  
Didaktický postup  

 
 

Stretnutie rodičov a spoznanie ich kultúrneho a sociálneho zázemia. Skupinová diskusia je príležitosť na: 

 

 rozhovor o úlohách, ktoré sa majú splniť a ich rozplánovanie, ktoré sa prezentuje formou plagátu 
 prípravu dohody s pravidlami formálnej diskusie 
 identifikovanie a vybratie praktickej úlohy; vytvorenie refrénu, tanečný alebo hudobný súbor… 
 identifikovanie a rozprávanie sa o hudbe, ktorá je prítomná v každodennom živote, uspávanky, hudba spojená s konkrétnymi 

oblasťami života rómskych rodín 
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 identifikovanie nevyhnutného pracovného materiálu (činnosti, vyrozprávanie príbehov, diskusie, nástroje, prostriedky…) a 
prístup k nemu 

 definovanie prostriedkov socializácie poznatkov a emócií prežitých na workshope 

 organizovanie ďalších pracovných stretnutí zameraných na rovnaké úlohy 

    Počas stretnutí by sme mali splniť základné ciele, pričom uplatníme analýzu a poznatky o hudbe, ako aj témy, ktoré umožňujú 
dosiahnutie cieľov. 

 
   
Metodológia 

 
Vzdelávanie sa pomocou skúseností, spoločná diskusia, fokusová skupina, voľná diskusia, gramotnosť, techniky počúvania, ústny prejav, 
životné zručnosti 
 
 

Cieľová skupina 

 

Matky vo veku 16 až 46 rokov 

 

Ľudské zdroje  

 

Učitelia, rómske ženy, asistencia odborníkov a asociácií, významné osobnosti z rómskej sociálnej skupiny, odborníci, hudobníci, atď. 

 

Materiálne zdroje 

 

IT prístroje, hudobné nástroje, tiché prostredie 
 
 
Výsledok 
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Refrén, malý orchester, alebo zbor, refrén za sprievodu nástrojov, nahratý, alebo písomne zaznamenaný popis života dnes a v minulosti – 

vystúpenie. Vyhotoví sa elektronická a tlačená verzia. 

  

Očakávané výsledky 

 

Vedomosti, schopnosti, zručnosti, kľúčové schopnosti a hodnoty v súvislosti s podieľaním sa na skupinovej aktivite. 

 

Účasť: 

 

90 percentná účasť zapísaných žiakov 

 

Získané vedomosti: 
 

- poznanie rómskych zvykov, krojov a  tradícií  v minulosti a súčasnosti 
- spôsoby vychovávania detí 
- poznanie hudobných motívov bežného života 
- poznanie svetovej a klasickej hudby, spôsoby vyjadrovania sa týkajúce sa hudby: tanec, piesne, nástroje 
- poznanie metód a pravidiel individuálnej a skupinovej komunikácie 

 

   Rozvinuté schopnosti: 

 

- robiť rozhodnutia a riešiť spolu problémy 

- spoločne prezentovať hudobné dielo 

- rozpoznať hudobné diela, ktoré vychádzajú z rómskych tradícii, vznikli na rôznych miestach a sú rozličného pôvodu 

- používať efektívne prostriedky komunikácie medzi členmi skupiny 
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- rozvíjať schopnosť vytvárania medziľudských vzťahov mimo bežného prostredia 

 

Zlepšená spôsobilosť: 

 

- byť schopný pokračovať v učení sa a komunikovaní 

- používať zmysel pre iniciatívu a podnikavosť v rôznych kontextoch 

- kultivovanie a uplatňovanie kultúrneho povedomia a vyjadrovania sa s cieľom rozvíjať osobné kreatívne komunikačné schopnosti 

- používať nadobudnuté poznatky o rómskej kultúre na zlepšenie sebaúcty 

- v rôznych kontextoch používanie a udržiavanie si komunikačných schopností, nadobudnutých počas tejto skúsenosti,  

 

Získané hodnoty: 
 

- Nadobudnutie hodnôt rómskej kultúry a poznatkov o funkcii hudby v histórii Rómov. Byť si vedomý hodnoty svojich koreňov. 
 

Metódy vyhodnocovania: 
 

- miera spokojnosti všetkých zúčastnených (školitelia a žiaci), zisťovaná dotazníkom prostred a na konci workshopu 
- výstupné dotazníky, vyplnené  školiteľmi  a účastníkmi  
- identifikovanie silných a slabých stránok, príležitostí a problémov 

 

Témy na rozoberanie vo formálnej a/alebo neformálnej diskusii a komunikácii 

 

- funkcia hudby v živote a histórii Rómov, jej sociálna a etická hodnota 

- dôležitosť hudby v živote rómskych žien, čo nám hudba hovorí 

- každodenný život žien v rómskych osídleniach 

- kde Rómovia žijú dnes, ženy mimo rómskych osídlení 

- čo nám vravia piesne a hudba o každodennom živote rómskych rodín v minulosti a dnes 
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- ženy a ich vzťah k hudbe, čo pre ne hudba reprezentuje 

- čo je skryté v uspávankách 

- vzťahy s nerómskymi ženami 

- medziľudská komunikácia, komunikácia medzi ženami, medzi rómskymi ženami, medzi ženami a mužmi, v rodine, v sociálnej skupine 

- ako sú vychovávané deti, vzťah medzi tradíciou a homologáciou 

- ako vonkajšie prostredie ovplyvňuje spôsoby výchovy hudba, ktorú počúvajú mladí Rómovi. Homologizovaná hudba, mladí ľudia vo 

svete; poznáme svoje deti? 

- vplyv dnešného životného štýlu na mladých Rómov a Rómky, aké sú ich skúsenosti 

- tradície a kultúrne korene 

- prekonávanie tradícií, ako zmenšiť rodové rozdiely 

 

STRUČNÁ KNIŽNICA 

Mori Shej Sabina: Gypsy Lullaby by Kalyi Jag - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=zIOegDi-Wbg 

http://gypsylyrics.wordpress.com/mori-shej/ 

 

Cigánska uspávanka 

Interpret Mirko Basaldella 

Krajina /y Srbsko; Spojené štáty americké 

 

Kultúrna skupina Rómovia 

Druh Svetová hudba 

Mori Shej Sabina: Gypsy Lullaby by Kalyi Jag - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=zIOegDi-Wbg 

http://www.youtube.com/watch?v=zIOegDi-Wbg
http://www.youtube.com/watch?v=zIOegDi-Wbg
http://gypsylyrics.wordpress.com/mori-shej/
http://www.folkways.si.edu/searchresults.aspx?sPhrase=Romani&amp;sType=culturegroup
http://www.youtube.com/watch?v=zIOegDi-Wbg
http://www.youtube.com/watch?v=zIOegDi-Wbg
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http://gypsylyrics.wordpress.com/mori-shej/ 

 

Cigánska uspávanka 

Interpret Mirko Basaldella 

Krajina /y Srbsko; Spojené štáty americké 

 

Kultúrna skupina Rómovia 

Druh Svetová hudba 

 

Nástroje Gitara 

Trvanie 2:09 

 

http://www.folkways.si.edu/TrackDetails.aspx?itemid=37760 

“Gypsy Lullaby” and “Bright Shines the Moon” from Gypsy Guitar: the Fiery Moods of 

Mirko--http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2581 

 

“In the Field Stood a Birch Tree” (“Vo Pole Beryioza Stoyala”) from Treasury of 

Russian Gypsy Songs---http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=251 

  “Poite, Tsygane” (“Sing, Gypsies”) from Gypsy Nights 

http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2620 

 

Designed by: Kathleen Arends,A Little Romani Music, A Smithsonian Folkways 

Lesson, Open Window School http://media.smithsonianfolkways.org/docs/lesson_plans/FLP10080_russia_romani.pdf 

 

 
 
 

http://gypsylyrics.wordpress.com/mori-shej/
http://www.folkways.si.edu/searchresults.aspx?sPhrase=Romani&amp;sType=culturegroup
http://www.folkways.si.edu/TrackDetails.aspx?itemid=37760
http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2581
http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=251
http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2620
http://media.smithsonianfolkways.org/docs/lesson_plans/FLP10080_russia_romani.pdf
http://media.smithsonianfolkways.org/docs/lesson_plans/FLP10080_russia_romani.pdf
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VIII. ODPORUČENIA 
 

 Vytvorte pozitívnu atmosféru, podnieťte spoluprácu a pocit príslušnosti k skupine. Pocit príslušnosti k skupine, solidarity a vzájomná 

podpora prispievajú k zvýšeniu viery vo vlastné schopnosti a znižujú strach zo zlyhania pri dokončovaní úloh. Skupinová identita,  

skupinové aktivity zamerané na interakciu, hry a športové aktivity zamerané na upevnenie skupinovej súdržnosti, môžu byť použité na 

podporu vzťahu ku komunite. 

 

 Zabezpečte, aby sa všetky deti cíti výnimočné a ocenené. To je jedným z najmocnejších vplyvov na sebaúctu. Dosiahneme to 

jednoducho tým, že budeme o nich pozitívne hovoriť pri každej príležitosti, bez toho, aby sme deti porovnávali a bez toho, aby sme v 

skupine vytvárali hierarchiu. Je možné robiť aktivity,  pri ktorých sa každé dieťa bude cítiť výnimočné. 

 

 Povzbuďte deti v tom, aby rozvíjali nezávislé zmýšľanie, robili rozhodnutia a hľadali riešenia problémov. To zabráni tomu, aby sa 

dostali do pozície, v ktorej budú na niekoho odkázaní a stanú sa apatickí, čo len potvrdzuje nižšie sebavnímanie. Ak je úloha vnímaná 

ako príliš náročná, alebo prináša do skupiny problémy, skôr ako poskytovanie riešení, alebo rozhodovanie o tom, čo považujete za 

správne, je vhodnejšie pýtať sa a poskytnúť alternatívy. 

 

 Zdôraznite silné stránky každého dieťaťa a vyzdvihnite úspechy. Deti môžu mať rozdielnu výkonnosť pri rôznych typoch aktivít. 

Používajte pozitívne povzbudenie, pretože každé dieťa môže pri nejakej aktivite dosahovať dobré výsledky a malo by byť za to verejne 

pochválené. Použite pozitívnu spätnú väzbu, vyzdvihujúcu úspechy. 

 

 Poskytnite príležitosti na to, aby si účastníci skupiny navzájom pomáhali. Deti sa učia požiadať, alebo ponúknuť pomoc na základe 
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príkladov dospelých, ktoré vidia okolo seba. Vytvárajte situácie, v ktorých budú mať všetky deti možnosť pomôcť svojmu rovesníkovi, 

alebo budú pomoc dostávať. Ide o stimuláciu a podporu sebaúcty a prosociálneho správania. 

 

 Spájajte vzdelávacie aktivity s elementmi, ktoré sú deťom dobre známe. Predovšetkým prepájanie aktivít na rómsku kultúru bude mať 

pozitívny dopad na sebaúctu rómskych detí a taktiež zabezpečí vzdelávanie sa (je ľahšie učiť sa z niečoho dobre známeho) a rozvinie 

pozitívny prístup iných detí. 

 

 Podporte vyjadrovanie očakávaní, nastavenie si individuálnych cieľov a spätné zhodnotenie pokroku. V mnohých prípadoch sú rómske 

deti najbližším sociálnym prostredím „učené“, že je dobré mať nízke očakávania. Skorý vek je kľúčovým na povzbudenie detí k tomu 

aby sa odvážili chcieť viac a uvedomili si, že môžu napredovať. Niekedy môže takýto prístup vytvoriť prvotné zamietnutie, ale treba 

mať na pamäti, že takáto reakcia je najpravdepodobnejšie spôsobená strachom a nedostatkom sebadôvery. Je samozrejmé, že deti 

treba podporovať a nežiadať od nich príliš veľa za krátky čas. Každý potrebuje čas a vytrvalosť na to, aby dosiahol úspešný výsledok. 

 

 Podporte deti, aby si samých seba spájali s kladnými vzormi. Zapojenie dospelých Rómov reprezentujúcich úspešné vzory, s ktorými sa 

rómske deti môžu stotožniť, je veľmi prospešné. Napríklad aj mladých Rómovia, ktorí potvrdzujú svoju rómsku etnicitu a eventuálne 

hovoria rómsky. 
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