
Školstvo  – paradoxy a otázky

Pohybujem sa v oblast školstva a treteho sektora už mnoho rokov, pracujem s deťmi, rodičmi,
učiteľmi, samosprávami. Obzvlášť sa snažím v rámci svojho pôsobenia hľadať spôsoby,  ako zlepšovať
situáciu a postavenie rómskych žiakov. Komunikujem so školami, vedením, rodičmi žiakov rómskych
i nerómskych. Je príjemné konštatovať, že situácia sa pomaly mení, posúva vpred, k lepšiemu. Je už
vidieť prvé výsledky, vzory, úspechy. No je priskoro tešiť sa celoplošne, generalizovať, uspokojiť sa.
Nie sme už ale na štarte, pár krokov sme sa posunuli vpred.  Je naozaj veľmi povzbudivé sledovať
rodičov rómskych det, zapájať sa do aktvít škôl, zúčastňovať sa na spoločných kultúrnych,
športových, či dokonca vzdelávacích aktvitách. Oblasť slovenského školstva, kde je početné
zastúpenie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, dostáva širokú škálu možnost, podpory,
spolupráce, know-how, ba i príliv fnančných zdrojov je viditeľný. Úspech. Konečne.

Mnoho škôl, neziskových organizácií a neformálnych skupín organizuje podujata na podporu inklúzie,
vzdeláva a snaží sa začleňovať vylúčených. Veľa podporných aktvít smeruje priamo k rodičovstvu
a motvácii byť zodpovedným a vzdelaným. Poznám mnoho samospráv, kde začlenenie Rómov
a inklúzia patria medzi prioritné piliere tvorby vízií a plánov. Stále viac Rómov má možnosť sa
zamestnať, čo priamo ovplyvňuje ich det nielen v domácom prostredí, ale bez výhrad ich motvuje
kopírovať rodičov v úspechoch. Niekedy je úspechom už samotné zamestnanie sa, fnančná
nezávislosť či možnosť dovoliť si kúpiť viac. Det týchto rodičov sa rady pochvália v škole, že otec je
v práci, čo bolo častokrát len terčom posmeškov a fkcií, veď „Róm a robota predsa nejdú dokopy.“



Oblasť vzdelávania tež, aj keď pomaly, dostáva jasnejšiu víziu a kompetentní si konečne uvedomujú
dôležitosť predškolskej výchovy a vzdelávania všetkých det bez rozdielu. Aktvne školy sa zapájajú do
grantov, prostredníctvom ktorých posilňujú aktvny čas dieťaťa strávený v škole, v čistom prostredí,
pri cielene modulovaných aktvitách. Rozšírila sa ponuka krúžkovej, športovej, kultúrnej záujmovej
činnost pre žiakov z vylúčených komunít. Prispôsobujú sa vzdelávacie programy, preferuje sa
inkluzívne prostredie, tendencia segregovať sa postupne vytráca. Otvárajú sa požičovne hračiek
a kníh, ktoré nie sú len formálnym priestorom výpožičiek, ale aj miestom stretávania sa,
organizovaných aktvít a workshopov.

Paradoxy. Nechváľme priveľa. Je pravdou, že úspešné komunity, obce a mestá, školy a zariadenia
priamo kopírujú flozofu svojich manažérov, lídrov, či volených zástupcov. Ak je na čele obce
starosta, ktorý je stotožnený s flozofu inklúzie a nie je plný predsudkov, ak je riaditeľ školy
presvedčený, že svet je farebný, nielen čiernobiely, ak neziskovka pracuje naozaj v teréne a s tými,
ktorí to najviac potrebujú, úspech je na mieste. Je viditeľný a čitateľný. Poznám mnoho takýchto
tmov, kde je samospráva, škola, jednoducho celá komunita stotožnená s faktom, že Rómovia tu boli,
sú a budú a bude ich viac. Preto vedia, že za úspechom sa skrýva voľba otvoriť sa, spájať, podporovať
a začleniť. Naozaj sa im darí. Je ich,  bohužiaľ, stále akosi málo.
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