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SPROSTREDKOVANÉ UČENIE 

Časť 4: Sprostredkované učenie pre chudobných  

 
Ak je sprostredkované učenie užitočné a jeho metódy efektívnejšie oproti klasickému spôsobu učenia, 

tak je toto učenie prospešné pre žiakov, študentov a dospelých bez ohľadu na ich, národnosť, etnicitu, 

vek, rodovú príslušnosť, náboženské vyznanie, ale aj bez ohľadu na sociálne postavenie a ekonomické 

zázemie.  

 

Otázkou stále ostáva, prečo si sprostredkované učenie všímame zvlášť v súvislosti s učením osôb zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, zvlášť z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a zvlášť 

jednotlivcov nižšieho veku, čiže deti. 

 

Podstatných je niekoľko veľmi dôležitých faktov: vývoj mozgu, dopady chýbajúceho 

sprostredkovaného učenia, život v generačnej chudobe a úloha jazyka. 

 

 

Vývoj mozgu  

 

Má sa za to, že mozog človeka zažíva svoj najväčší rozvoj v útlej mladosti, medzinárodný výskum 

poskytuje presvedčivé dôkazy o tom, že v prenatálnom období a počas prvých troch rokov života sa 

najviac vyvíja a dozrieva biela hmota mozgová, mozog najviac podlieha novým vplyvom, aj návykovým 

a nepoužívaním stráca svoje funkcionality. Preto je požiadavka na podchytenie detí v ranom detstve 

viac ako oprávnená. Prečo je táto oprávnenosť ľahko obhájiteľná práve pre deti žijúce v chudobe a o to 

viac pre deti žijúce v generačnej chudobe? 

 

Deti žijúce v generačnej chudobe na Slovensku sú v prvom rade, a v najväčšom počte, práve deti žijúce 

v segregovaných rómskych komunitách, v rómskych osadách, v rómskych getách. V tomto prostredí 

bez malej motivácie zažívajú každodenné strasti, materiálnu núdzu, často krát citovú biedu a množstvo 
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stresu. Odborníci z medicínskej a sociologickej praxe, účastníci konferencie „Dôsledky chudoby 

a deprivácie v detstve na životné šance“1 vo svojich prednáškach opísali vplyv biedy a strádania na 

vývoj tela a myslenia detí v prenatálnom období a počas prvých troch rokov života. Život 

v každodennom strádaní v chudobe, v pretrvávajúcom strese pôsobí na mozog toxicky a spôsobuje 

nezvratné zmeny. Vedecké štúdie preukázali tiež vplyv prežívaného stresu v detstve na zvýšenú 

chorobnosť v dospelosti.  

 

Včasná intervencia a ranná 

starostlivosť by sa mala 

prioritne zameriavať na deti, 

ktoré vyrastajú v prostredí 

generačnej chudoby.  

 

Človek z chudobnej komunity 

prežíva svoj život 

v konkrétnych pojmoch, 

súvislostiach a vzťahoch 

väčšinou neverbálne. Život vo 

svete strednej triedy, a naviac 

v pracovnom prostredí, je založený na využívaní abstraktných pojmov a obrazov so 

sprievodným verbálnym vysvetľovaním. Bez dostatočne rozvinutého abstraktného myslenia je 

chudobný človek v prostredí väčšinového sveta strednej triedy stratený a ťažko uplatniteľný. Preto sa 

Feuerstein snaží pracovať s mentálnymi modelmi a stratégiami, ktoré podporujú schopnosti uspieť aj 

v abstraktnom svete. A práve to je veľmi dôležité pre ľudí, ktorí sa narodili v chudobnom prostredí.  

 

Feuerstein tvrdí, že je možné „mať mozog a nemať myseľ.“ Totiž, časť schopností človek zdedí a časť si 

postupne rozvinie aj vďaka pôsobeniu okolia. Myseľ sa však vytvára iba pôsobením okolia. Kognitívni 

neurológovia tvrdia, že celkovo ide o pomer 50 – 50. Asi polovicu schopností a vlastností sme zdedili 

a druhú polovicu (v dobrom aj v zlom) utváralo naše okolie2.  

 

 

Dopady chýbajúceho sprostredkovaného učenia3 

                                                           
1 Konferenciu organizoval Sociologický ústav SAV v Bratislave dňa 21. 6. 2018 
(http://sociologia.sav.sk/podujatia.php?id=2844&r=1) 
2 Podľa R.K. Payne, P. Devol, T. D. Smith: Mosty z chudoby, Equilibria, Košice, 2010, str. 138 
3 Podľa R.K. Payne, P. Devol, T. D. Smith: Mosty z chudoby, Equilibria, Košice, 2010, str. 139 - 142 
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Chudobný človek žije v nepredvídateľnom, nemotivačnom prostredí, v zajatí prítomností a jej 

existenčných konkrétnych problémov, s nedostatkom abstraktných schopností riešiť problémy do 

budúcností a teda bez schopnosti plánovať.  

 

Ak človek nevie plánovať, nevie predvídať. Ak nevie predvídať, nepochopí príčiny a následky. Ak 

nepochopí príčiny a následky, nevie odhadnúť dopady na budúcnosť. Ak nevie odhadnúť dopady na 

budúcnosť, nevie kontrolovať svoju impulzívnosť. Ak nevie kontrolovať svoju impulzívnosť, môže mať 

sklony ku kriminálnym aktivitám.  

 

Ak človeku nemal kto sprostredkovať potrebné skúsenosti, chýbajú mu v mysli konkrétne spoje. 

Našťastie, aj v dospelosti je možné tieto spoje v mysli vytvoriť. Ide o tieto chýbajúce spojenia: 

- sprostredkované zameriavanie (opak zahmleného a povrchového vnímania), 

- sprostredkované plánovanie (schopnosť plánovať dopredu, označovať budúcnosť abstraktnými 

pojmami a stanovovať si ciele), 

- sprostredkovanie pozitívneho očakávania (schopnosť ovládať prítomnosť s víziou lepšej 

budúcnosti), 

- sprostredkovanie zábrany a kontroly (schopnosť odložiť uspokojenie na neskôr, kontrola 

impulzívnosti), 

- sprostredkovaná vízia budúcnosti (schopnosť predstaviť si budúcnosť na základe daných faktov), 

- sprostredkovanie verbálnej stimulácie (používanie presných termínov na označenie okolitých 

prvkov), 

- sprostredkovaná presnosť (schopnosť presne zhodnotiť situácie, predmety, osoby a pod., používať 

exaktné myslenie na riešenie problémov). 

 

 

Tieto chýbajúce spojenia môžu viesť ku kognitívnym poruchám. Ide o tieto možné kognitívne poruchy: 

- zahmlené a povrchné vnímanie a nedostatok systematickej metódy skúmania (človek nedisponuje 

poznávacími technikami na to, aby dokázal plniť úlohy a systematicky ich dokončovať), 

- zhoršené verbálne nástroje (jedinec nemá dostatočnú slovnú zásobu, aby zvládol kognitívne úlohy, 

používa veľa predložiek a príčastí), 

- zhoršená priestorová orientácia (neschopnosť lokalizovať v priestore predmety a osoby, 

neschopnosť určiť smer, pozíciu, veľkosť alebo tvar predmetov), 

- zhoršená orientácia v čase (jedinec nie je schopný organizovať a merať svoj čas, jedinec prisudzuje 

udalosti dĺžku trvania na základe jej citovej pôsobnosti, nie podľa skutočne odmeraného času), 
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- zhoršené vnímanie stálosti (neschopnosť mozgu udržať si presnú spomienku na danú udalosť alebo 

vec, predmety menia v mysli svoj tvar a veľkosť neschopnosť rozpoznať čo sa mení a čo ostáva 

nemenné), 

- nedostatok presnosti pri získavaní informácií (jedinec má problém riešiť analytické otázky a úlohy, 

lebo nedokáže získať presné a aktuálne údaje), 

- neschopnosť premýšľať súčasne o dvoch predmetoch alebo zdrojoch a porovnávať ich. 

 

Uvedené skutočnosti vysvetľujú mnoho z typov správania klientov z najchudobnejších  vrstiev 

obyvateľstva. Je prirodzeným dôsledkom, že ak sa nevenuje zvláštna pozornosť týmto ľuďom, ich šance 

na úspešné absolvovanie skutočného vzdelania sa veľmi znižuje. Ak ku spomínaným chýbajúcim 

spojom v mysli chudobného človeka a jeho následným kognitívnym poruchám pripočítame 

spomínaných prvých šesť Berlinerových faktorov, výsledné štatistické čísla nezamestnanosti a nízkeho 

vzdelania sú oveľa ľahšie zrozumiteľné. 

 

Pre doplnenie uvádzame, že podľa Atlasu rómskych komunít 20134 má iba 0,3% Rómov vysokoškolské 

vzdelanie. Stredoškolské vzdelanie má 8,08 % rómskej populácie (celkovo na Slovensku 51,2%). 

Ukončenú základnú školu má 28,52% Rómov.  

 

 

Život v generačnej chudobe5 

 

Dôležitou znalosťou pre prácu s chudobnými klientami je pochopiť rozdiel medzi situačnou 

a generačnou chudobou vrátane hlavných charakteristík a z toho plynúcich dôsledkov správania ľudí 

v chudobe – najmä v generačnej chudobe. Táto znalosť je dôležitá aj pre proces učenia, vyučovacieho 

procesu a realizácie voľnočasových aktivít pre deti a mládež. Pedagogickí pracovníci budú pri práci 

s deťmi a mládežou z generačnej chudoby málo efektívni, ak neporozumejú vzorcom správania sa ľudí 

v generačnej chudobe a tiež skrytým pravidlám chudoby, ktoré sú súčasťou života detí, vyrastajúcich 

v chudobe. V prípade tejto neznalosti hrozí pedagogickým pracovníkom oveľa skôr syndróm vyhorenia 

a pocit znechutenia, márnosti a zbytočnosti práce bez viditeľných pozitívnych výsledkov. 

                                                           
4  A. Mušinka, D. Škobla, J. Hurrle, K. Matlovičová, J. Kling. 2014. Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. Bratislava, 
UNDP. 
5 V tejto kapitole boli použité texty z publikácií: 
R.K. Payne, P. DeVol, T. D. Smith: Mosty z chudoby, Equilibria, Košice, 2010, str. 55 – 66, 
P. DeVol: Napredovanie vo svete, ktorý sotva prežíva, Equilibria, Košice, 2010, str. 50 – 60, 
M. Pollák, S. Mačáková, A. Mušinka, B. Hybáčková, M. Páleník: Z chudoby k sebestačnosti, ETP Slovensko, Košice, 2018, str. 
48, 51, 52, 56, 61, 63, 81, 85,  87, 88, 90, 91, 93 – 99, 105, 112 – 113, 136   
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Situačná chudoba je stav nedostatku zdrojov, do ktorého sa človek dostane následkom nejakej 

konkrétnej nepriaznivej udalosti (úmrtie v rodine, chronická choroba, požiar v domácnosti, ...).  

 

Generačná chudoba je stav núdze, v ktorom žijú aspoň dve po sebe žijúce generácie. Jej charakteristiky 

a vzorce správania sa môžu prejaviť aj skôr, ak sa rodina stýka s ľuďmi žijúcimi v generačnej chudobe. 

Generačná chudoba má svoju vlastnú kultúru, nepísané pravidlá a systém hodnôt. Kľúčovým rozdielom 

medzi človekom v generačnej a situačnej chudobe je spôsob ich zmýšľania. V generačnej chudobe 

jedinec zastáva názor, že spoločnosť je vám vždy niečo dlžná. V situačnej chudobe prevažuje hrdosť 

a odmietanie pomoci. 

 

Zo skúseností vieme, že jednotlivec zo strednej triedy, ktorý sa ocitol v situačnej chudobe, sa dokáže z 

tejto chudoby dostať za jeden až dva roky. Pomôžu mu pri tom známosti, zásoby, skúsenosti, vzdelanie, 

zručnosti, znalosti skrytých pravidiel strednej triedy a používanie formálneho jazyka. 

 

Z generačnej chudoby sa dá dostať v priebehu dvoch až troch generácií. Jednotlivec z chudobnej triedy 

sa vlastnými silami môže dostať z generačnej chudoby iba vo výnimočných prípadoch, napríklad vďaka 

svojmu talentu (hudobníci, športovci…), húževnatosťou počas štúdia a následným získaním práce alebo 

s pomocou mentora, tútora alebo sponzora, ktorý mu pomáha finančne a často je súčasne aj 

mentorom.  

 

Medzi typické vzory správania sa ľudí v generačnej chudobe patria: 

 

- sila osobnosti (Jednotlivec prináša svojmu okoliu silu svojej osobnosti, pretože nemôže doniesť 

peniaze. Talent zabávať, schopnosť rozprávať historky a mať zmysel pre humor sú veľmi 

cennými vlastnosťami.), 

- význam zábavy (Ak sa človek bojí o vlastné prežitie, zábava mu prináša oddych a úľavu. 

V domácnosti sa pozerá televízor bez prestávky.), 

- význam osobných vzťahov (Jediné, čo máte, sú ľudia, s ktorými musíte udržiavať dobré vzťahy, 

aby ste prežili.), 

- matriarchálna štruktúra (Matka zastáva najvýznamnejšiu pozíciu v rodine, pokiaľ sa stará 

o ostatných členov rodiny.), 

- ústna tradícia (V každom osobnom aj úradnom styku sa používa bežný hovorový slovný register 

a jazykový štýl.), 
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- orientácia na prežitie (Človek žije v zajatí prítomnosti, rieši problémy dnešného dňa. Rozhovory 

sa vedú o ľuďoch a vzťahoch. Práca slúži na zarobenie peňazí, nikdy nie na budovanie kariéry.), 

- význam neverbálnej komunikácie (pri komunikácii sa využíva hmat, priestor a emocionálne 

zafarbené informácie), 

- ľudia sú váš majetok (existuje veľká obava z toho, že jednotlivec opustí svoju komunitu a 

kultúru a preruší kontakt s ostatnými), 

- negatívna orientácia (neúspech v akejkoľvek oblasti je zdrojom historiek a uštipačných 

poznámok), 

- disciplína (zmyslom trestu je oľutovanie viny a odpustenie, nie zmena), 

- viera v osud (osud je základom systému hodnôt, nedôvera v možnosť výberu, ovplyvnenia 

svojho údelu), 

- čierno-biele uvažovanie (možnosti a alternatívy sa neskúmajú, systém uvažovania je buď – 

alebo), 

- čas (človek žije v prítomnosti, budúcnosť je abstraktné slovo, čas sa nemeria), 

- zmysel pre humor (humor má vysokú hodnotu, vždy sa týka ľudí – kto komu čo urobil a čo sa 

stalo), 

- absencia poriadku a organizácie (domy a ich okolie je zapratané neporiadkom), 

- žiť pre daný okamih (V generačnej chudobe nemajú miesto pro-aktivita, plánovanie 

a stanovenie si cieľov. Väčšina udalosti sa deje v prítomnosti a neuvažuje sa nad dôsledkami 

pre budúcnosť.). 

 

Tieto vzory správania sú úzko previazané so skrytými pravidlami chudobnej triedy, ktoré sú súčasťou 

bežného života chudobných ľudí, nezávisle od miesta, lokality a štátu kde žijú, od náboženskej 

príslušnosti, národnosti, veku, rodu, ... Základné charakteristiky správania človeka v chudobe (a o to 

viac v generačnej chudobe) sú odvodené od sociálno-ekonomických vzťahov. Preto je ich platnosť 

univerzálna, nezávisle od času a zemepisnej šírky a dĺžky. 
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Pre chudobného človeka 

sú najväčšou oporou jeho 

najbližší príbuzní a známi a 

jeho vlastná komunita. Je 

pre neho nepredstaviteľne 

ťažké vzdať sa tejto 

najistejšej istoty. Ak ale 

nepretrhne tieto silné 

väzby, nevymaní sa z ich 

sociálneho a tiež 

ekonomického ťaživého a 

brzdiaceho prostredia. 

Úspech v škole je podmienený práve ochotou narušiť tieto väzby a vstupom do sveta strednej triedy. 

V prípade, že sa tak rozhodne, podujme sa na najriskantnejšiu cestu svojho života. Nečudo, že mnohí 

odvážlivci sa vrátili z polcesty. Nemožno sa im čudovať ani im to vyčítať. Veď zatratenie odídenca bol a 

stále je ten najväčší trest. 

 

Dôsledky vzorov správania a platnosti skrytých pravidiel chudobnej vrstvy, ktorá žije v generačnej 

chudobe sa zákonite prejavujú už v správaní detí. Preto by pedagogickí pracovníci mali počítať 

s nasledovnými prejavmi detí z tohto prostredia generačnej chudoby: 

 

- Zvyknú sa nahnevať a rýchlo opustiť triedu alebo aj školu. Dôležitú úlohu hrá momentálna 

nálada, než dlhodobé vplyvy na budúcnosť. 

- Keď si vás obľúbia, dokážu sa snažiť a učiť.  

- Konflikty neriešia diskusiou, ale skôr slovnými alebo fyzickými útokmi. 

- Používajú jednoduchý slovník bežného hovorového jazyka, nárečia, dialektu. 

- Keď sú nahnevaní, nedokážu zachovať chladnú hlavu, konajú impulzívne. 

- Nemajú zábrany povedať čokoľvek, majú zmysel pre humor, sú zabávačmi. 

- Sú nezávislí a nemajú radi, keď sa niekto s nimi rozpráva „rodičovským“ tónom. 

- Často potrebujú voľno a prestávky. 

- Potrebujú väčší priestor pre svoju jedinečnú osobnosť. 

- Zvyknú si obľúbiť niektorých ľudí a uprednostňujú ich pred ostatnými. 

- Sú veľmi neporiadni, strácajú učebné pomôcky aj svoje osobné veci. 

- Poskytnú vám tisíc dôvodov prečo niekde niečo chýba, prečo niečo stratili. 

- Urobia len časť školskej úlohy. 
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- Majú problém pustiť sa do práce, do učenia. 

- Nedokážu sledovať svoje vlastné správanie. 

- Nepoznajú alebo nevedia ako používať zdvorilostné slova slušného správania. 

- Nemajú radi autority. 

- Často skáču do reči a odvrávajú. 

 

Feuersteinova metóda pomáha deťom zvládať impulzivitu, pri práci s inštrumentmi nadobudli 

schopnosť stíšiť sa, koncentrovať a dlhšie pracovať, získali vnútornú motiváciu pre prácu, chuť 

a schopnosť získavať informácie a pracovať s nimi, ako aj sociálne a emočné zručnosti potrebné pre 

prácu v kolektíve a školskom prostredí.6 

 

Úloha jazyka 

 

Bežné dieťa z prostredia generačnej chudoby, ktoré nastúpi do základnej školy je hneď niekoľkokrát 

znevýhodnené, pokiaľ berieme do úvahy iba jeho jazykový prejav. Takéto dieťa neovláda dobre 

spisovnú slovenčinu, rozpráva nárečím (alebo rómčinou) a jednoduchým hovorovým štýlom, pričom 

v jeho slovnom prejave dominujú vlastnosti vzorcov správania a skrytých pravidiel spoločenskej vrstvy 

generačnej chudoby v ktorej žije a ktoré sme si popísali vyššie.  

 

Jazyk nám pomáha komunikovať s ľuďmi a vychádzať s nimi v dobrom alebo v zlom. Podľa Martina 

Joosa má každý svetový jazyk päť jazykových registrov, resp. kódov: 

 

KÓD/REGISTER VYSVETLENIE 

Ustálený Jazyk, ktorý má ustálenú formu, je nemenný, napr. Otče náš, svadobný sľub, ... 

Formálny Štandardný syntax viet a výber slov pre školské a pracovné prostredie. Vety sú 

úplné a výber slov je špecifický. 

Konzultačný Formálny štýl, ktorý sa využíva pri konverzácií. Hovorový prejav nie je natoľko 

priamy ako formálny štýl. 

Neformálny/ 

hovorový 

Jazyk, ktorý využívame medzi priateľmi. Charakteristická je pre neho slovná 

zásoba v rozmedzí 400 až 800 slov. Výber slov je všeobecný, nie je špecifický. 

Rozhovor doplňujú neverbálne prejavy. Syntax viet je často neúplná.   

                                                           
6 Učme sa učiť sa, str. 45 
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Dôverný Neverejný prejav. Slovná zásoba, ktorá sa využíva iba v súkromí, napr. jazyk 

zamilovaných párov alebo súrodencov. Tiež jazykový prejav pri sexuálnom 

obťažovaní. 

 

Väčšina detí sa naučí rozprávať počas prvých troch rokov života a ich skúsenosť s jazykom je takmer 

výlučne závislá od ich najužšieho rodinného kruhu. Dieťa si osvojí jazykový štýl a pravidlá rozhovoru, 

ktoré sa používajú v rodine. Každá rodina má vlastnú kultúru jazyka. V niektorých rodinách sa rozpráva 

viac, v iných menej. V niektorých rodinách sú deti povzbudzované, aby sa do diskusie zapojili, v iných 

nie.  

 

Spomenuli sme už, že počas prvých troch rokov 

života sa v mozgu dieťaťa vytvárajú spojenia. Čím 

viac slov využívajú členovia rodiny pri styku 

s dieťaťom, tým viac spojení sa v mozgu vytvára. 

Čím viac príbehov dieťa počúva a čím viac mu jeho 

blízki vysvetľujú, ako veci fungujú, tým viac 

spojení sa vytvorí. Výskum dokazuje, že deti by 

mali pravidelne, každý deň, počúvať rozprávky 

alebo príbehy, aby sa tieto mozgové spojenia 

vytvárali. 

 

Deti radi počúvajú ten istý príbeh vždy znova 

a znova, pretože si ho chcú celý zapamätať. Snažia 

sa predvídať a predpovedať čo bude ďalej. Nepáči 

sa im, ak dospelí „popletú“ príbeh, preskočia 

stranu alebo si vymyslia iný sled udalostí.  

 

Výsledky dlhodobej práce s deťmi zo 

segregovaných komunít v popoludňajších 

školských kluboch, vrátane aplikácie 

Feuersteinovej metódy alebo iných vhodných 

pedagogických postupov ukazujú, že deti, ktoré kluby pravidelne navštevujú nadobudli väčšiu slovnú 

zásobu, schopnosť popisovať obrázky, porovnávať ich, ale aj identifikovať a popísať svoje pocity 

a emócie.  
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Sprostredkovanie učebného procesu pre deti: čo, prečo, ako 
 
 
Rodičia môžu pomôcť svojím deťom rozvíjať v mozgu štruktúry učenia sa. Ide o sprostredkovanie 

učebného procesu, čo môžeme pomenovať „učenie sa o učení“. Myšlienka pochádza od Reuvena 

Feuersteina, ktorý pomohol mnohým v učebnom procese, tak v škole, ako aj v práci. Pomohol ľuďom 

zorientovať sa v abstraktnom svete.  

 

Ak chcú rodičia alebo významní dospelí povzbudzovať deti v učení sa, v porozumení sveta okolo nich 

a v chápaní súvislostí medzi príčinami a následkami, musia im vysvetliť tri kroky: čo, prečo, ako.  

1. „Čo“ priblíži deťom obsahovú náplň ich skutkov alebo činov 

2. „Prečo“ im pomôže pochopiť význam  

3. „Ako“ im pomôže vidieť alternatívne stratégie alebo správanie. 

Podstatu tohto postupu možno ľahko vysvetliť na jednoduchom príklade: štvorročný chlapec stojí na 

sedadle autobusu a hľadí von oknom. Otec mu hovorí: 

ČO PREČO AKO 

„Stojíš na 

sedadle.“ 

„Keď sa autobus pohne 

z miesta, môžeš spadnúť.“ 

„Takže ... buď si kľakni, alebo si poď sadnúť ku 

mne, zoberiem ťa na ruky.“ 

 

Iný otec k svojmu synovi: 

ČO PREČO AKO 

  „Prestaň a sadni si!“ 

(Toto zopakoval v priebehu hodiny 

nespočetne veľa krát.) 

 
Učebný proces musí pozostávať zo všetkých troch krokov. Ináč sa nám u dieťaťa nepodarí posilniť 

štruktúru procesu myslenia. 

 

Použité fotografie vznikli počas rokov 2017 a 2018 a sú z Komunitných centier Stará Ľubovňa, 

Rankovce, Veľká Ida a Luník IX, Košice, kde ETP Slovensko organizuje popoludňajšie FIE kluby pre deti 

vo veku 9-13 rokov. 


