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Abstract: 

The present contribution proposes a model of teaching diversity in education in social 
work. It says some limitations of the current multicultural framework of the social world. 
Also presents concepts and teaching strategies regarding the privileges and 
maintaining the identity of the majority of which are made up of multicultural education 
programs. On this basis, argues that the doctrine of the privileges of most is the basis 
for understanding the systematic oppression of different people in skin color and 
increasing self-awareness of the responsibilities and tasks of social workers working 
with culturally diverse clients. Specific suggestions are offered for the infusion of this 
material in all areas of education. The contribution of social work and education offers 
concrete suggestions for integrating diverse clientele to the standards of social work 
practice. 
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Úvod 

Rada pre vzdelávanie v oblasti sociálnej práce (CSWE), vzdelávacia politika a 
akreditačné štandardy Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, vyžadujú zahŕňať do 
učebného plánu a akreditovaných študijných programov sociálnej práce aspekt 
diverzity a prístupu k ľudskej rozmanitej populácii predstavujúcej v súčasnosti z 
pohľadu globalizácie pre krajiny tak riziko v negatívnom ponímaní, ako aj sociálnu a 
ekonomickú spravodlivosť. “Cieľom týchto programov je „integrovať obsah, ktorý 
podporí porozumenie a rešpekt k ľuďom z rôznych prostredí" (Rada pre vzdelávanie, 
2001).  

Navyše študijné programy musia tiež vychovávať študentov v týchto intenciách a 
zisťovať ich prístup a postoj k ľuďom rôznej farby pleti, rasy, vierovyznania, národností 
a pod., poskytovať nové programy týkajúce sa implementácie stratégie pre boj proti 
diskriminácii, útlaku, ekonomickej deprivácii, podporujúc tak sociálnu a ekonomickú 
spravodlivosť.  

Príspevok odporúča zahrnúť do sociálno-edukatívnych osnov študentov sociálnej práce 
ponímanie vlastnej identity, identity väčšiny a jej pomyselných výsad z aspektu 
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multikultúrnej výchovy ako aj definovanie a rešpektovanie práv menšín. Ďalšou 
výhodou príspevku pri prezentovaní tohto alternatívneho modelu edukácie je príležitosť 
pre študentov majoritnej spoločnosti, aby preskúmali a uvedomili si význam svojich 
vlastných etnických a rasových identít vo vzťahu k tým, s ktorými sa stretávajú vo svojej 
práci v teréne, budúcej profesionálnej praxi.  

Súhlasíme s Mistríkom, ktorý tvrdí: “Medzikultúrne porozumenie sa môže rozvíjať len 
v priestore v ktorom vládne pocit bezpečia. Vzájomná komunikácia dvoch kultúr by 
mala byť predovšetkým založená na tolerancii. Jedinou prekážkou prípadných situácií 
sú predsudky, zvyky či rozdielna ideológia. Pocit existenčného ohrozenia v zásade 
narúša schopnosť porozumenia medzi kultúrami a ústí k počiatočným obranným 
pozíciám až k nedôvere. Čím viac sa pocit ohrozenia stupňuje, tým viac vzrastá 
nedôvera. Nadväzovanie kontaktov je komplikovanejšie, uzatváranie kompromisov je 
takmer nemožné a rovnako ťažké je nadviazanie spolupráce či porozumenia“.(Mistrík, 
2006). 

 

Výučba o rozmanitosti v oblasti vzdelávania v sociálnej práci 

Slovensko sa stalo súčasťou multikultúrneho sveta, predsa však u nás prežívajú 
stereotypné pohľady na svet a postoje. I v demokratickom usporiadaní Slovenskej 
republiky pretrvávajú v praxi rôznych inštitúcií diskriminačné prístupy. Slovenské 
školstvo doteraz dostatočne nezareagovalo na tieto výzvy. Multikultúrna výchova 
pomáha zvládnuť výzvy súčasného globalizujúceho sa sveta. 

Slovensko sa otvorilo svetu a je súčasťou procesov globalizácie v celosvetovom 
meradle (Mistrík a kol., 2008): 

 Kontakty s odlišnými kultúrami sa stali súčasťou každodenného života. 

 Na Slovensku sa posilňuje identita starých aj nových menšín. 

 Slovenskí občania cestujú do celého sveta. 

 Médiá do našich domovov prinášajú obrazy z celého sveta. 

 V Európskej únii máme otvorené hranice, trhy, obchody, kultúrnu a pracovnú 

 ponuku. 

 Prichádzajú k nám migranti z celého sveta. 

 

Potocký historicky vysledoval vzťah sociálnej práce voči rozmanitosti k ľuďom rôznej 
farby pleti či národnosti tým, že vyjadril tri modely multikultúrneho vzdelávania v 
sociálnej práci (Potocký,1997):  

1. Model asimilácie, ktorý je v súčasnej dobe považovaný za zastaralý, zobrazujúci 
etnické a rasové menšiny ako deviantné. Pedagógovia zvyčajne upozorňujú na tento 
model v prvých rokoch výučby v danej profesii. 

2. Antirasistický model vzdelávania sa objavil počas radikálnych rokov 1890 a 1960. 
Navrhuje, aby jednotlivci sa nedržali v pozíciách udržiavania inštitucionálnych 
rasistických praktík, ktoré sú systematicky nevýhodou pre etnické a kultúrne menšiny. 
Tieto majoritné skupiny môžu teoreticky zahŕňať aj sociálnych pracovníkov. Tento 
model tiež naznačuje, že sociálni pracovníci by mali byť zapojení do väčších sociálnych 
hnutí na zastavenie rasizmu a útlaku. Podľa autora súčasná multikultúrna výchova v 
sociálnej práci zahŕňa stratégie, ako z modelu kultúrnej citlivosti, tak z modelu anti-
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rasizmu, napriek tomu zostáva trochu viac zameraná na kultúrne kompetencie a 
postoje v nastavení sociálnych vzťahov, skôr než komplexné sociálne zmeny v podobe 
aktivizmu k anti-rasizmu. 

3. Model kultúrnej citlivosti. Odlišný od prístupu asimilácie je model kultúrnej citlivosti 
z roku 1980, zameraný cielene za účelom obhajovania etnocentricity v sociálno - 
kultúrnej praxi. Jeho účelom bolo zmenu vo vnímaní citlivosti preniesť z klientov na 
sociálnych pracovníkov alebo iné subjekty s presvedčením, že školenia o rozmanitosti 
by mohli vykonať pracovníci citlivejší na kultúrne rozdiely a umožniť im tak pracovať 
efektívnejšie s kultúrno a etnicky rôznorodou klientelou.  

Multikultúrnosť v oblasti pracovného vzdelávania sociálnych pracovníkov kladie za cieľ 
poskytnúť vedomosti pre efektívnu medzikultúrnu prax a podľa autorov Leeho a Greena 
(2003), obsahuje tri základné prvky: kultúrne povedomie, kultúrno-špecifické znalosti, 
kompetencie a kultúrne zručnosti.  

Multikultúrna výchova dosahuje tieto ciele rôznymi spôsobmi, ako je zvyšovanie 
sebauvedomia žiakov podporovaním sebareflexie a začlenením multikultúrneho rámca 
vzdelávania do výučby s jeho poznatkovým vymedzením o rozmanitých skupinách 
obyvateľstva. Práca s etnicky a kultúrne odlišnou populáciou je postavená na prístupe 
kultúrneho povedomia a etnicky uplatňovanej sociálnej práce. (Lum, 2000) 

Preto cieľom multikultúrnej výchovy je nielen naučiť študentov zvládnuť tzv. kultúrny 
šok, či dosiahnuť medzikultúrne porozumenie, ale najdôležitejším je podľa Mistríka 
smerovanie k „zdravému spôsobu kultúrnej integrácie, k multikulturalizmu.“ (In 
Zeleňáková, 2006) 

Modely vzdelávania v študijných programoch sociálnej práce sú neustále vyvíjané za 
účelom pomáhať študentom pri absorpcii obsahu na multikulturalizmus a rozmanitosť. 

Tieto modely zdieľajú v podstate rovnaký cieľ, no líšia sa v stratégii používanej na ich 
dosiahnutie. „Niektoré skupiny študentov rôznych kultúr a sociálnej identity využívajú 
metódu výučby prostredníctvom používania tzv. medzikultúrneho dialógu, ktorá spočíva 
v pochopení otázok týkajúcich sa sociálnej spravodlivosti a rozmanitosti.“ Nagda et al. 
(1999) 

Lee a Greene (2003) vo svojom modely transformačnej multikultúrnej sociálnej práce 
pre oblasť vzdelávania, navrhujú schému medzikultúrneho vzdelávania v súlade so 
stanoviskami, ktoré zahŕňajú päť ukazovateľov:  

a) etnocentrizmus,  

b) sociálna identita, 

c) znalosti,  

d) záujem o informácie,  

e) reflexivita.  

Hamilton (2001). "integrujúc kultúrny model" sa pokúša cez zážitkové aktivity 
v skupinách tried zahrňujúc sociokultúrnu teóriu zdiskutovať zaužívané výukové 
paradigmy používajúc predovšetkým stratégie, ktoré poskytujú užitočné poznatky o 
medzikultúrnej praxi. V základnej báze je potrebné explicitne vymedziť vplyv väčšinovej 
populácie a jeho vzťahu k diskriminácii, rasovému útlaku, moci a nerovnosti v prístupe  
prerozdeľovania  zdrojov.  
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Výchova k multikultúrnemu povedomiu by mala byť dodávaná v pracovnom vzdelávaní 
sociálnych pracovníkov tak, aby bola decentná no všadeprítomná a neuvedomoviaca 
účasť ľudí inej farby pleti. 

Skupina by sa mala naučiť odolávať akémukoľvek rasovému a etnického útlaku a 
obhajovať hodnoty, tradície a predostrieť otvorene a slobodne svoje obavy a skúsenosti 
s diskrimináciou, poukázať na jej negatíva, kde študenti rôznej farby pleti nebudú mať 
tendenciu byť ticho, a nebudú sa báť, že sa dočkajú kritiky od rovesníkov väčšinovej 
populácie. 

Multikultúrna príprava sociálnych pracovníkov a učiteľov nie je len oboznamovanie sa 
s inými kultúrami, ale aj spoznávanie seba samých, učenie sa, ako žiť s inými 
kultúrami, ako sa navzájom chápať, ako spoločne riešiť problémy a v neposlednom 
rade ako tomuto všetkému naučiť ďalšiu generáciu. (Mistrík, 1999) 

V tomto príspevku apelujeme tiež na skutočnosť, že učenie u multikultúrnosti sa 
nemusí týkať bezprostredne len farby pleti menšiny či väčšiny, ale poukazuje tiež nato, 
ako môžu sociálni pracovníci zasiahnuť v cykloch inštitucionálnej nerovnosti a 
diskriminácie. Učenie o rozmanitosti bude pomáhať študentom bez ohľadu na rasu, 
etnikum, či vierovyznanie, diskutovať a dozvedieť sa, ako sa vysporiadať 
s diskrimináciou a privilégiami pre tú ktorú časť obyvateľstva.  

K výchovným cieľom multikultúrnej výchovy patrí (Mistrík,1999): 

a) Schopnosť včleniť rôznorodé kultúry a spoločenstvá do svetovej histórie, 
schopnosť chápať ich diferencovaný a pritom a pritom sociálne rovnocenný 
vklad do svetovej kultúrnej histórie. V konečnom dôsledku schopnosť prekonať 
egocentrický pohľad na svet. 

b) Schopnosť vidieť a chápať vzájomnú komunikáciu a dynamiku kultúr v histórii. 
c) Schopnosť viesť dialóg s inými kultúrami, prípadne snahu otvoriť sa a vstúpiť 

do aktívneho tvorivého dialógu s inými kultúrami. 
d) Schopnosť chápať vzťahy vlastnej kultúry  s inými kultúrami. Schopnosť vidieť 

ich vzájomné ovplyvňovanie sa v histórii  a snaha prijať toto ovplyvňovanie ako 
samozrejmosť. 

e) Schopnosť chápať popri výhodách aj obmedzenia vlastnej kultúry a iných 
kultúr. 

f) Schopnosť byť tolerantný a empatický voči iným kultúram a schopnosť 
starostlivosti o iné kultúry (alebo snaha o ňu). 

Sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia by mali mať vo svojich učebných osnovách 
zakomponované aj anti-rasistické aspekty. Tento prístup o výučbe rozmanitosti vyplýva 
zo samotného študijného odboru sociálna práca namiereného tiež proti útlaku 
a diskriminácii. Je potrebné vysvetliť tento prístup spolu s niektorými z jeho aplikácií v 
oblasti vzdelávania. Domnievame sa, že je dôležitá a nevyhnutná aj príprava 
samotných pedagógov pre prácu v multikultúrnom prostredí, aby sa podobné ciele 
prípravy budúcich sociálnych pracovníkov pre prácu v medzikultúrnom prostredí navrhli 
ako paralelný model výchovy a edukácie. 

Hlavnými dôvodmi na presadzovanie multikultúrnej výchovy dnes sú: (Mistrík a kol., 
2008) 

• Potreba prispieť k pokojnému spolunažívaniu väčšiny a tzv. starých menšín, 
ako aj ochota podporovať pokojné začlenenie tzv. nových menšín do 
spoločnosti. 
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• Globalizácia ekonomiky, politiky i médií. 

• Premenlivosť a nestálosť súčasnej európskej spoločnosti, v ktorej sa neustále 
striedajú kultúrne kontakty. 

• Desaťročia trvajúca ideologická, geografická a politická uzavretosť slovenskej 
spoločnosti. 

• Nevyhnutnosť nanovo definovať kultúrnu identitu Slovenska, Slovákov, 
Maďarov, Rusínov, Rómov a ďalších obyvateľov SR v novej geopolitickej 
situácii. 

• Latentný rasizmus pretrvávajúci vo veľkej časti slovenskej spoločnosti. 

• Učitelia nemali kde získať dostatok zručností na riešenie problémov 
vyplývajúcich zo vzťahov kultúr. 

• Stále sa aj u učiteľov stretávame so stereotypným vnímaním iných kultúra s 
hodnotením žiakov na základe predsudkov. 

 

Aplikácie prístupov antirasizmu v procese edukácie sociálneho 
pracovníka 

Nevyhnutnosť systematickej snahy o multikultúrnu výchovu, môže napomáhať k 
prehĺbovaniu pozitívnych vlastností multikulturalizmu i odstraňovaniu jeho rizík, vyplýva 
aj z povahy súčasnej – postmodernej – spoločnosti v Európe i na Slovensku. 

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov v týchto otázkach predstavuje etnicky citlivý 
prístup zameriavajúci sa na otázky rozdielnosti a účinného odstraňovania sociálno-
štrukturálnych analýz o útlaku a diskriminačných výsadách.  

Ich správne pochopenie bolo prevedené do konkrétnych stratégií, aby pripravili 
odborníkov pôsobiacich v oblasti sociálnej práce pre prácu sociálneho pracovníka v 
multikultúrnom prostredí. (Sleeter, Bernau, 2004) 

Programy multikultúrneho vzdelávania v sociálnej práci často používa Janet Helms 
(1990, 1995). Ide o teóriu "vývoja sociálnej identity", hodnotiť pokrok študentov 
sociálnej práce v pohybe smerom k antirasistickej pozícii v ich práci s kultúrne 
rozmanitými klientmi a multikultúrnymi rodinami. Títo jednotlivci rozvíjajú rasovú identitu 
pozdĺž kontinua vedomia, líšiac sa od modelov navrhnutých Crossom (1987) a ďalších 
významných učencov z radov multikultúrneho vzdelávania a vývoja identity etnických 
menšín. Takéto formovanie identity cez aplikácie antirasizmu voči študentom a klientom 
by bolo aplikovateľné tak u sociálnych pracovníkov ako aj u pedagógov.  

Podľa Helmsových etáp rasové formovanie identity zahŕňa: a) kontakt, b) rozpad, c) 
reintegráciu, d) pseudoindependenciu, e) autonómiu. Týchto päť fáz nie je pevných, 
ani sa navzájom nevylučujú, jednotlivci sa môžu pohybovať z jednej do druhej, v 
závislosti na ich situácii, možnostiach vzdelávania, alebo iných sociálnych a 
kontextuálnych faktoroch. 

a) V prvej fáze Helms hovorí, že osoba vo fáze kontaktu je zvyčajne nevedomá 
rasizmus a všeobecne tvrdí, že je rozdiel vo farbe pleti respektíve v mentalite. 
Tento postoj sa zvyčajne predstavuje neinformovaním rasového vedomia.  

b) Keď si ľudia začnú uvedomovať reálne opodstatnené resp. pomyselné výhody 
inej farby pleti, presúvajú sa do ďalšej fázy známej ako "rozpad", čo znamená 
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zrútenie starých spôsobov diskriminačného myslenia a viery v nepriateľstvo 
a nejednotu ako aj v nespravodlivosť.  

c) Ak sa jedinec stáva spoločnosťou priaznivo vnímaný a snaží sa "neobviňovať 
obeť" a jej systém viery, môže sa tak uchýliť k "reintegračnej fáze“, v ktorej by 
sa dal minimalizovať význam rasizmu a oslobodiť sa od osobnej zodpovednosti 
pri riešení rasovej nespravodlivosti.  

d) Ak jedinec neuznáva rasizmus či už vedome alebo nevedome v jeho 
najrozmanitejších premenách a udržiava presvedčenie o nadradenosti jednej 
rasy a menejcennosti k rase menšiny, začne sa skôr či neskôr pohybovať 
smerom k väčšej anti-rasistickej identite, v ktorej je spojený v tzv. 
"pseudoidependent" status identity. Ďalší vývoj tzv. „White identity“ zvažuje 
aspekt rasizmu vo všetkých svojich podobách v spoločnosti a prijíma opatrenia 
na zastavenie inštitucionálneho rasizmu.  

e) Stupeň autonómie sa vyznačuje schopnosťou jedinca realizovať svoje nové 
chápanie seba samého a druhých bez neustálej vedomej reflexie. 

S touto teóriou vývoja identity, niektoré multikultúrne programy ďalšieho vzdelávania 
sociálnych pracovníkov sa pokúšajú presunúť cez fázu reintegrácie do 
pseudoindependencie a dosiahnuť fázu autonómie vývoja identity.  

Spomínané programy pripravujú študentov k výučbe v prostredí, výrazne tvarovaným 
inštitucionalizovaným rasizmom. Prijatím tradičných ideológií, ktoré robia farbu pleti 
„neviditeľnou“, potenciálni pedagógovia môžu začať aplikovať anti-rasistickú identitu vo 
svojej práci.  

Niektorí autori argumentujú, že pedagógovia, ktorí vo väčšej miere majú vyvinutú 
rasovú identitu, by mohli mať väčší úspech pri práci s multikultúrnymi študentmi. 

Jeden z druhov multikultúrneho učenia a výchovy s apelom na uvedomovanie si 
vlastnej identity spočíva v požiadaní študentov, aby zhotovili rodokmeň svojho 
vlastného pôvodu, so snahou vidiac, že majú aj oni sami kultúrne zázemie a kultúrne 
poslanie. Tento druh cvičenia pomáha všetkým študentom spojiť sa s etnickou alebo 
rasovou minulosťou a identifikáciou s jednotlivými systémami viery a hodnôt svojej, ako 
aj identity menšín. 

Zvyšovanie povedomia o svojom rode a teda svojej identite, môže byť dosiahnuté 
prostredníctvom zisťovania rodokmeňov u študentov. Je to jeden z interaktívnych 
vzdelávacích nástrojov, kde si jedinec uvedomuje vlastnú identitu. Je nevyhnutné 
uvedomovať si vlastné „ja“ a diskutovať o svojej identite otvorene v závislosti od 
majoritného prednastavenia tej ktorej skupiny. Toto je jeden z ďalších prostriedkov 
edukácie v oblasti multikultúrnej výchovy. (Lawrence - Tatum,1997) 

 
Integrácia učenia o diverzite do obsahov sociálnej práce  

Do obsahu, osnov a popisu študijného programu Sociálna práca by mali byť začlenené 
aj aspekty diverzity a medzikultúrneho povedomia. 

Predstava, že kultúrna rôznorodosť v obsahu študijného programu Sociálna práca by 
mala obsahovať informácie o anti-rasistickom prístupe je odôvodnená v empirických 
štúdiách o princípoch rozmanitosti i v otázkach vzdelávania v sociálnej práci.  
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Práve prostredníctvom procesu učenia, vrátane kritického myslenia, hľadania nových 
zručností a vedomostí, činnosti a reči, interpretujú ľudia význam svojich zážitkov 
a skúseností, ako i rozvíjajú svoje medzikultúrne kompetencie. (Taylor, 1994) 

Okrem medzikultúrnych kompetencií, multikultúrna výchova by mala podporovať 
hľadanie spoločných etických princípov. Aspekty rozvoja a sen o rovnosti, 
spravodlivosti a lepšom svete sú základnými prvkami v pedagogickom činnosti. (Gerle, 
1995) 

Nižšie špecifikujeme návrhy pre pohyb smerom k začleneniu obsahu diverzity 
a multikulturalizmu do obsahov učebných osnov a popisov sociálnej práce. 

Hodnota každého človeka, každej rasy, by mala byť zdôraznená v medzikultúrnej 
diverzite, dialógoch, školeniach na podporu sebauvedomenia a zlepšenia porozumenia 
rasovému a etnickému útlaku.  

Lee a Greene (2003) tvrdia, že študenti sa musia zapojiť a samy si uvedomiť, že je 
nevyhnutné, aby sa stali vzdelaní okolo otázok rozmanitosti. Tento proces si vyžaduje, 
aby sa študenti dozvedeli o rôznych situáciách a prípadoch sociálnej nespravodlivosti, 
a to aj vtedy, ak sú členmi dominantných etnických alebo rasových skupín.  

Integrácia obsahu diverzity je tiež dôležitá v špecifických kurzov, akým je správanie 
človeka v sociálnom prostredí, v politike, či v bežnej praxi. Tiež v ľudskom správaní 
"normatívny vývoj" verzus "vývoj menšiny" môže pomôcť posúdiť vplyv rasového alebo 
etnického formovania identity na ich vlastné životné skúsenosti a ich význam a vplyv 
pre niektorých svojich klientov.  

V politickom diskurze uplatňovaných sociálnych politík vo veci bývania, vzdelania, 
sociálnej starostlivosti, by sa diskusia mohla sústrediť na to, ako tieto politiky 
zachovávajú oprávnenia a rovnaké práva pre ostatných ľudí.  

V edukačných kurzoch priamej sociálnej praxe, učenia o účinkoch diverzity na 
formovanie vzťahov a budovania dôvery s klientmi. Poskytovanie stratégie pre 
nakladanie s týmito interakciami by mohlo pomôcť pracovníkom efektívnejšie 
zasahovať v situáciách multikultúrne ovplyvnených.  

Emocionalita a spomínaná empatia v multikultúrnej výučbe pre tento cieľ musí byť 
prerokovaná v závislosti od zamerania študijného programu. Tento zámer ovplyvňuje aj 
psychosociálny priestor, ktorý zahŕňa vplyvy rodiny, rovesníkov a školy, rovnako ako 
kognitívne, afektívne a behaviorálne faktory (Lee, Greene, 2003).  

Mildred a Zuniga (2004) naznačujú, že pedagógovia skúmajú a pracujú so študentmi s 
odolnosťou voči obsahu multikultúrneho vzdelávania pomocou štyroch stratégií:  

a) odpor ako zdroj informácií o procese skupiny, 

b) odpor ako meradlo študentovej pripravenosti, 

c) odpor ako odraz väčšieho politického kontextu, 

d) odpor ako prostriedok uľahčujúci vzdelávanie študentov a zapojenie sa do 
aktivít. 

Garcia a Van Soest (1997) navrhujú dvojstupňový proces, ktorý pomáha študentom 
rozvíjať empatiu pre seba a potom pomáha im rozvíjať empatiu pre tých, ktorí sú 
utláčaní prvkami diskriminácie. 

Pedagógovia musia disponovať inštitucionálnou ako aj vzájomnou podporou pre 
výučbu. V samostatných kurzov kultúrnej rozmanitosti, emocionalita a odpor teda 
negatívny vzťah k rasovým útlakom môže byť veľmi silný a najmä nepriateľský, ak sa 
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jedná o pedagógov z etnických alebo kultúrnych menšín. V takom prípade sa odporúča 
model výučby rozmanitosti v poli vzdelávania.  

Brookfield (1995) tvrdí, že dôvera a rešpektovanie medzi multikultúrnymi študentmi sú 
vyvinuté v situáciách v skupinách takých tried, kde pedagógovia zdvorilo a 
profesionálne nesúhlasia s diskrimináciou a svoje tvrdenia aj podložia adekvátnymi 
argumentmi a príkladmi z praxe. Môže sa jednať aj o príklady vzniknuté priamo v 
samotných skupinách tried.  

Náš konečný návrh je, že tento obsah kurzu o diverzite a vzdelávania sociálnych 
pracovníkov by mal byť systematicky vyhodnocovaný, aby sa posúdila jeho účinnosť pri 
príprave študentov na multikultúrnu prax pri práci napríklad s azylantmi, migrantmi, 
alebo národnostnými menšinami.  

Bude dôležité tiež posúdiť, či tento edukačný multikultúrny obsah zvyšuje 
sebauvedomenie študentov patriacich k menšinám, zvyšuje empatiu a medzikultúrne 
povedomie, alebo ich schopnosť pracovať s rozmanitými skupinami obyvateľstva.  

 

Záver 

Vzdelávanie v sociálnej práci v oblasti multikultúrnosti a diverzity musí predstavovať 
dynamické úsilie, tak pedagógov, ako aj samotných študentov, aby boli schopní 
a zároveň pripravení vzdelávať iných ako aj vzdelávať samých seba a tým poskytnúť 
efektívne služby klientom sociálnej práce. Príspevok stavia na základoch práve 
multikultúrneho vzdelávania v sociálnej práci a obsahuje informácie, ktoré sú v súlade 
so súčasným diskurzom a sociálnymi problémami. Obsah multikultúrnej výchovy a 
identity chýba v študijných programoch po celej krajine, tak v sociálnej práci, ako aj v 
oblasti pedagogiky a celkového všeobecného vzdelávania. Je nevyhnutné 
transformovať tradičnú multikultúrnu výchovu do anti-rasistickej praxe pre profesionálny 
a osobný rozvoj tak sociálnych pracovníkov ako aj pedagógov. Sme presvedčení, že 
sociálna práca by mala nasledovať tento trend. Výučba o identite menšín, väčšín ako aj 
vlastná identita poskytuje všetkým študentom možnosť premýšľať o svojich osobných 
etnických otázkach, o etnických otázkach v skupine, na základe skúsenosti sociálneho 
pracovníka s klientom v narastajúcom multikultúrnom prostredí. Tento cieľ by nemal 
nahrádzať iné dôležité aspekty týkajúce sa rozmanitosti, ako napríklad obáv týkajúcich 
sa rozdielnosti pohlaví, veku, vierovyznania, sexuálnej orientácie a ďalších odlišností. 
Tieto otázky sú nepochybne predmetom ďalších diskusií a medzikultúrnych dialógov. 
V tomto príspevku bola táto problematika multikultúrnosti len stroho načrtnutá, ale 
nepochybne si zaslúži väčšiu pozornosť a záujem tak nás, ako aj širokej verejnosti. 
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