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ŠTO SIROMAŠTVO ČINI DJECI?

Djeca koja žive u siromašnim obiteljima
i zajednicama oskudijevaju u većini
stvari koje su nužne za dječji razvoj,
što se negativno odražava i na njihovu
motivaciju za učenje i obrazovanje.
Siromaštvo među Romima znatno je raširenije nego među drugim
skupinama ili u društvu kao cjelini.
Čak 8,9% Roma (naspram 5,5%
ostalog stanovništva) živi u okolnostima
apsolutnog siromaštva, dok gotovo svi
Romi, odnosno njih 92,3% (naspram
42,0% ostalog stanovništva), žive u
relativnom siromaštvu. Siromaštvo
Roma po svom je karakteru često
dubinsko i permanentno te pogađa
gotovo sve aspekte životnog standarda
(stanovanje, obrazovanje, ishranu,
zdravlje...). Oko 50% romske djece
predškolske dobi živi u obiteljima primatelja pomoći za uzdržavanje. Tri od
četiri romske obitelji primatelja pomoći
za uzdržavanje s djecom predškolske
dobi živi u dugotrajnom siromaštvu.

U obiteljima koje žive u
siromaštvu i ekstremno siromašnim zajednicama – kakve
su u pravilu romske zajednice –
postoje vanjski faktori i prepreke s kojima se učenici svakodnevno susreću, a koje negativno
utječu na njihovu spremnost za
učenje i na sposobnost učenja.
Odgojno-obrazovne institucije
imaju moć umanjiti utjecaj tih
faktora i pomoći svakom djetetu
da ostvari svoje potencijale.
Stope njihova siromaštva katkad mogu
biti desetak puta veće nego stope
siromaštva ostalog stanovništva.

UNDP, Regional Bureau for Europe and Commonwealth of Independent States (2005) Faces of poverty, faces of hope.
UNDP. Bratislava, Slovak Republic. http://vulnerability.undp.sk. Izvješće prezentira profil ranjivosti romskog stanovništva
u zemljama koje sudjeluju u „Desetljeću za uključivanje Roma 2005. - 2015.“ (Bugarska, Češka Republika, Hrvatska,
Mađarska, Rumunjska i Srbija i Crna Gora).
„Romska svakodnevnica u Hrvatskoj: prepreke i mogućnosti za promjenu“, agencije UN-a u Hrvatskoj: UNDP, UNHCR
i UNICEF
Rezultati istraživanja „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj„ koje je za UNICEF
2013. proveo tim stručnjaka na čelu s dr. Zoranom Šućurom sa Studijskog centra socijalnog rada na Pravnom fakultetu.
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Relativno siromaštvo je siromaštvo onih koji nisu u mogućnosti sudjelovati u minimalno pristojnom životnom standardu
društva u kojem žive (ne mogu si kupiti potrepštine ili sudjelovati u aktivnostima koje su uobičajene u društvu). Apsolutno
siromaštvo podrazumijeva situacije u kojima obitelji nisu u mogućnosti raspoloživim financijskim resursima podmiriti
osnovne potrebe koje su pretpostavka preživljavanja, održanja zdravlja i rada (prehrana, odijevanje, stanovanje, higijena,
transport i sl.).
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Istraživanja pokazuju da, kad bi svi ostali uvjeti bili jednaki:

Roditelji i djeca koji žive u siromaštvu
značajno su više od drugih obitelji izloženi:
 narušenom zdravlju i narušenoj sigurnosti
 akutnom i kroničnom stresu
 emocionalnim i socijalnim teškoćama
 narušenom funkcioniranju kognitivnih
kapaciteta.

1 Djeca koja žive u siromaštvu, u odnosu na djecu
iz boljestojećih obitelji, zbog uvjeta u kojima žive (loša
prehrana, češće obolijevanje, rjeđe interakcije s odraslima, izloženost manjem fondu riječi, nedostatak igračaka,
slikovnica, izloženost stresu) u ranoj dobi počinju zaostajati u kognitivnom i socioemocionalom razvoju.

Začarani krug siromaštva
 Djeca koja žive u siromaštvu, u odnosu
na djecu iz boljestojećih obitelji, zbog uvjeta u
kojima žive (loša prehrana, češće obolijevanje, rjeđe interakcije s odraslima, izloženost
manjem fondu riječi, nedostatak igračaka,
slikovnica, izloženost stresu) u ranoj dobi
počinju zaostajati u kognitivnom i socioemocionalom razvoju.
 Kad pohađaju niskokvalitetne škole,
zaostaju još i više u odnosu na svoje vršnjake,
a njihov je školski uspjeh loš.

2 Kad pohađaju niskokvalitetne škole, zaostaju još
i više u odnosu na svoje vršnjake, a njihov je školski
uspjeh loš.
3 Zbog školskog neuspjeha, veća je vjerojatnost da će
rano odustati od školovanja.
4 U odraslu dob ulaze s nižim razinama obrazovanja i
bez kvalifikacija.

 Zbog školskog neuspjeha, veća je vjerojatnost da će rano odustati od školovanja.
 U odraslu dob ulaze s niskom razinom
obrazovanja i bez kvalifikacija.
 Niže obrazovanje i narušeno zdravlje,
među ostalim čimbenicima kao što su
diskriminacija i slabiji socijalni kontakti,
rezultiraju nezaposlenošću, loše plaćenim
poslovima i ‘radom na crno’.

Kvalitetan odgoj i obrazovanje
mogu prekinuti krug siromaštva.
Djeca i roditelji koji žive u
siromaštvu trebaju dodatnu
obrazovnu, socijalnu i
emocionalnu podršku.
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Kvalitetne škole su one u

kojima učitelji dobro poznaju sadržaj
predmeta kojeg poučavaju i čiji učenici
postižu visoke rezultate zbog procesa koji
se tijekom poučavanja odvija u razredu.
Kvalitetna praksa temelji se na razvojnoj
primjerenosti, individualiziranom
pristupu i spoznaji da se učenje odvija
kroz interakciju i u dijalogu između djece
i odraslih, kao i djece međusobno, u
duhu uvažavanja, poticanja i autonomije
onoga tko uči. Kvalitetni učitelji polaze
od uvjerenja da je svako dijete sposobno i
cjelovito biće koje treba pomoć i potporu
odraslih.
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Zabluda!
‘To je njihova kultura.’

sliku o sebi i vlastitim sposobnostima,
što negativno utječe na njihovo učenje.

Istina.
Ponekad se posljedice siromaštva
pripisuju obilježjima kulture, a ne
njihovom pravom uzroku – siromaštvu.
Pogotovo je to slučaj s romskom
kulturom kojoj se pripisuju loša higijena,
nepolaženje škole, te izbjegavanje rada
i prošnja. Unatoč iskrivljenom mišljenju
da postoji ‘kultura siromaštva’ mnoga
su istraživanja pokazala da takvo što
ne postoji te da su razlike u uvjerenjima
i ponašanju među ljudima koji žive
u siromaštvu i bogatstvu jednake
razlikama u uvjerenjima i ponašanju
među ljudima koji žive u bogatstvu.
Hipoteze koje siromaštvo pripisuju
obilježjima kulture su netočne i uzroke
za društvene probleme i nejednakosti
pripisuju osobama i skupinama koje su
žrtve siromaštva.

Rizični faktori kojima su
izložena djeca koja žive
u siromaštvu
Stereotipi i predrasude.
Zbog iskrivljenog uvjerenja da su
posljedice siromaštva obilježja romske
kulture i obilježja pripadnika drugih kultura koje su izrazito izložene siromaštvu,
djeca su izložena stereotipima da su i
ona i njihovi roditelji ‘lijeni, nezainteresirani, da žele provoditi vrijeme na cesti,
da ne održavaju higijenu’. Djeca zbog
tih stereotipa i predrasuda razvijaju lošu

Škole koje prekidaju
krug siromaštva
 Rade na stručnom usavršavanju
djelatnika svoje škole kako bi zajedno
prepoznali kakve posljedice siromaštvo
ima na učenike njihove škole te stvaraju
plan kako prevladati te posljedice.
 Posljedice siromaštva ne pripisuju
pojedinim kulturama i tako raskidaju
krug održavanja stereotipa i predrasuda
o Romima i drugim izrazito siromašnim
zajednicama.
 Rade na tome da razbiju mit kako su
ljudi koji žive u siromaštvu takvi zato što
nisu dovoljno radili te da se ‘uvijek može
kad se hoće’.

Zabluda!
Siromašni roditelji ne
cijene obrazovanje. Djeca iz
siromašnih obitelji su lijena
i nezainteresirana. ‘Može se
kad se hoće!’
Mnogi vjeruju kako su djeca koja žive u
siromaštvu nezainteresirana i kako se ne
trude jer su – baš kao i njihovi roditelji –
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lijeni. Zbog ove zablude odgojno-obrazovni djelatnici imaju manja očekivanja
od djece iz obitelji nižih socioekonomskih slojeva u odnosu na drugu djecu.
Odgojno-obrazovni djelatnici vjeruju,
jer su ih tako učili tijekom odrastanja,
da ‘se može ako se hoće’. Ovo i slična
uvjerenja netočna su, i uzroke problema i nejednakosti pripisuju osobinama
žrtve, odnosno osobinama djece i
odraslih koji žive u siromaštvu, a ne
samim okolnostima u kojima su odrasli
i u kojima žive.

Istina.
Nema dokaza da postoje razlike o
stavovima prema obrazovanju između
roditelja iz siromašnih i onih iz boljestojećih obitelji. Dapače, što se tiče
roditelja Roma, istraživanja pokazuju da ti roditelji, baš kao i svi drugi,
prepoznaju važnost obrazovanja i žele
najbolje obrazovanje za svoju djecu.
Odgojno-obrazovni djelatnici često
zaboravljaju da roditelji mogu svoj
interes za obrazovanje djeteta izražavati
i izvan škole. Roditelji iz siromašnijih
obitelji češće rade poslove ‘na crno’
i/ili u dvije smjene zbog kojih se ne
mogu prilagoditi školskim zahtjevima.
Također, ukoliko su slabije obrazovani
često misle da ne mogu pomoći svojoj
djeci u izvršavanju školskih obaveza ni
pridonijeti njihovom obrazovanju te
imaju potpuno povjerenje u školske
djelatnike.
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Nedolazak roditelja u školu ne
mora biti znak njihove nezainteresiranosti za obrazovanje djeteta.
Preispitajte njihove razloge.
Rizični faktori kojima su
izložena djeca koja žive
u siromaštvu
Ugroženo zdravlje.
Djeca koja odrastaju u siromaštvu jedu
hranu nižih prehrambenih vrijednosti.
Loša prehrana nepovoljno utječe na
rad dječjeg mozga. Kad se djeca slabo
hrane, teže im je slušati, usredotočiti
se i učiti. Loša prehrana utječe i na
ponašanje. Djeca su često malaksala (niske energije) ili ‘hiperaktivna’
(povišene energije). Zbog loših uvjeta
života djeca su češće bolesna. Veća
učestalost zdravstvenih problema među
djecom koja žive u siromaštvu vodi do
veće učestalosti školskih izostanaka,
dužih trajanja školskih izostanaka, kao i
nedijagnosticiranih i neliječenih bolesti.
Zbog čestih izostanaka ta djeca nemaju
priliku savladati nastavni sadržaj te
se ne mogu uključiti u daljnje školske
aktivnosti – što odrasli često tumače
kao nezainteresiranost.

Kako uče djeca praznih želudaca?
Djeca koja žive u siromaštvu
boluju češće od ostale djece.
Kad nismo zdravi, teško je
slušati, usredotočiti se i učiti.
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Škole koje prekidaju
krug siromaštva
 Imaju dobru suradnju s liječnikom
školske medicine. Umjesto da djeca idu
u ambulantu, liječnik pregledava djecu u
školi ukoliko je to potrebno.
 Dogovaraju redovite posjete zubaru u
organizaciji škole za svu djecu kojoj je to
potrebno.
 Organiziraju pomoć učenicima koji su
propustiti nastavu.
 Na sastancima učitelja razgovaraju
o uvjetima u kojima djeca žive te kako
ti uvjeti djeluju na njihovo zdravstveno
stanje i učenje.
 Omogućuju djeci redovito lagano
razgibavanje i aktivan odmor jer znaju da
kretanje praćeno dubokim udisajima može
povećati opskrbu kisikom i glukozom u
organizmu. Kisik reagira s glukozom kako
bi proizveo energiju za rad stanica. Odgovarajuća razina glukoze u krvi povezana je s boljim pamćenjem i kognitivnim
funkcijama.

Učitelji su skloni kažnjavati djecu
uskraćivanjem tjelesnog odgoja ili
odlaska na odmor na zrak. Nikad
ne zabranjujte odmor u svrhu
discipliniranja. Djeca trebaju
tjelesni odgoj kako bi postizala
bolje rezultate u školi.
Visoka razina kroničnog stresa.
Djeca koja žive u siromaštvu doživljavaju
veće količine kroničnog stresa od svojih
bogatijih vršnjaka. Iako male količine
stresa nisu štetne, kronični stres poznat
kao trajni stres, jest. Kronični stres ima
negativan učinak na ponašanje, smanjuje
kontrolu pozornosti, potiče impulzivnost
i oštećuje radnu memoriju. Istraživanja
pokazuju da izloženost kroničnom stresu
mijenja strukturu neurona u frontalnom
dijelu mozga, području zaduženom za
mišljenje, donošenje odluka i planiranje,
te da može oštetiti hipokampus i tako
smanjiti kapacitet za učenje. Kroničan
stres narušava pažnju i koncentraciju,
smanjuje sposobnost pamćenja i
kreativnost te negativno djeluje na
socijalne odnose. Stres negativno utječe
na motivaciju i povećava vjerojatnost
depresije. Dijete koje živi u uvjetima
koji uzrokuju visoki stres ima sklonost
taj stres kanalizirati kroz neprihvatljiva ponašanja u školi. Djeca izložena
trajnom stresu obično pokazuju ljutnju
ili povučenost uz pasivnost. Odraslima
takvo dijete može izgledati kao da je
izvan kontrole, bezobrazno ili lijeno.
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Škole koje prekidaju
krug siromaštva
 Djelatnici kontinuirano aktivno
rade na izgrađivanju pozitivnih odnosa s
učenicima i njihovim roditeljima kako bi se
oni osjećali prihvaćeno i kako bi umanjili
stres.
 Organiziraju nastavu koja je zabavna!
To također umanjuje stres.
 Pomažu učenicima preuzeti veću kontrolu nad svojim svakodnevnim životom.
U školama ohrabruju odgovornost i
inicijativu, daju djeci mogućnost izbora,
uključuju ih u projekte, organiziraju timski
rad i razvijaju kulturu donošenja odluka na
razini razreda. Osjećaj kontrole pomaže
djeci smanjiti učinke kroničnog i akutnog
stresa.

Niska očekivanja od samih sebe.
Lošiji uspjeh u školi često dovodi do
smanjenih očekivanja, što negativno
utječe na samopouzdanje djece. Ako
učenici misle da je neuspjeh ili slab
rezultat izvjestan, vjerojatno se neće ni
potruditi. Isto tako, oni se vjerojatno neće potruditi ako misle da nisu
dovoljno pametni i da ne mogu uspjeti
– što odrasli tumače kao lijenost.
Istraživanja pokazuju kako je niži
socioekonomski status često povezan
s poimanjem budućnosti kao nečega
u čemu ima više negativnog nego
pozitivnog. Niska ili nikakva očekivanja
(‘bespomoćnost’) također su povezani
s niskim socioekonomskim statusom.
Ukratko, siromaštvo je povezano s
nižim očekivanjima od budućnosti. Ako
učitelji i djeca vjeruju da postoji zadana
količina ‘pameti’ koju učenik ne može
povećati trudom, to će neminovno
utjecati na učenje i trud koji se ulaže u
poučavanje i učenje.

 Učitelji znaju prepoznati simptome
stresa kod svojih učenika.
 Organiziraju aktivnosti kroz koje
učenici mogu umanjiti frustraciju i stres,
npr. sportske aktivnosti, jogu, odlazak na
izlete i dr.
 Nastoje umanjiti stres uzrokovan
školskim zahtjevima. Primjerice, omogućuju učenicima da zadaću rješavaju u
školi neposredno nakon ili prije nastave.
 Učenike aktivno poučavaju vještinama
rješavanja konflikata.
 Učenike aktivno poučavaju kako se
nositi s bijesom i ljutnjom.
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 Imaju uvedenu instituciju restitucije
kako bi kod učenika povećali osjećaj
odgovornosti.
 Aktivno poučavaju učenike kako
postaviti ciljeve i kako ih ostvariti.
 Poučavanje povezuju s rješavanjem
realnih životnih problema.
 Aktivno su usmjereni na razvijanje
socijalnih vještina kod svojih učenika, a ne
samo na akademska postignuća.
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Istina.
Škole koje prekidaju
krug siromaštva
 Djelatnici ne razgovaraju s djecom na
način koji implicira kako je za njih srednji
uspjeh dovoljan, već ih potiču i ohrabruju
na bolji uspjeh.
 Pred djecu postavljaju visoke ciljeve
i uvjeravaju ih kako imaju šansu da ih
dostignu.
 Svakodnevno kod djece nastoje potaknuti znatiželju, uzbuđenje, rizik i natjecanje.
 Ukazuju djeci kako su ljudi siromašnog
porijekla pridonijeli našem društvu.
 Hvale djecu i daju im do znanja koliko
dobrog vide u njima. Kad učitelji više hvale
nego kude (odnos 3 naprama 1 je najbolji),
optimizira se i učenje i razvoj.

Zabluda!
Ljudi koji žive u siromaštvu
imaju slabo razvijene jezične
sposobnosti.
Zato što djeca koja žive u siromaštvu
poznaju manje riječi i općenito imaju
manje razvijene jezične vještine od
djece iste dobi iz bogatijih obitelji, neopravdano se smatra da djeca koja žive
u siromaštvu imaju urođeno snižene
jezične sposobnosti.

Između djece iz siromašnijih i djece iz
bogatih obitelji nema razlike u jezičnim
sposobnostima. Razlike u usvojenosti
jezičnim vještinama uvjetovane su
razlikama u okolnostima u kojima djeca
odrastaju i žive. Osim toga, radi se o
jeziku takozvane elitne kulture, kojoj
sama ne pripadaju.

Rizični faktori kojima su
izložena djeca koja žive
u siromaštvu
Okruženje koje ne potiče razvoj jezika.
Djeca koja žive u siromaštvu poznaju
manje riječi. Razlog tome je što djeca
koja žive u uvjetima siromaštva do
navršene četvrte godine u prosjeku
čuju dvostruko manje riječi nego djeca
iz obitelji srednje klase, i četiri puta
manje nego ona iz bogatijih obitelji.
Također, roditelji i skrbnici s nižim
primanjima govore u kraćim i jednostavnijim rečenicama, postavljaju manje
pitanja i daju manje objašnjenja. Budući da obitelji koje žive u
siromaštvu kod kuće nemaju slikovnica,
djeci se manje čita. Kao posljedica
toga, djeca rođena u siromaštvu mogu
zaostajati u razvoju jezičnih vještina.
Rječnik kojim dijete barata dio je alata
koji mozak koristi za učenje, pamćenje
i mišljenje. Riječi pomažu djeci u
razumijevanju, prikazivanju i manipuliranju informacijama. Kad djeci riječi
nisu poznate, ona ne žele čitati, često
se isključe ili osjećaju kako škola nije
mjesto za njih.
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Zabluda!
Ljudi koji žive u siromaštvu
imaju slabo razvijene

Izvor:
prilagođeno prema Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer
i Lyons (1991.)„Early Vocabulary Growth Relation to
Language Input and Gender“

Škole koje prekidaju
krug siromaštva
 Učitelji, bez obzira koji predmet
predaju, u svakodnevnoj nastavi planiraju i poučavaju usvajanje novih riječi i
jezičnih vještina.
 Potiču čitanje slikovnica, pjevanje
pjesmica, razgovor s vršnjacima i
odraslima, dramske i druge aktivnosti
vezane za razvijanje jezičnih kapaciteta.
 Poučavaju djecu brzom prisjećanju
riječi, zatim fraza, a potom cijelih
rečenica.
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Izvor:
prema Hart i Risley (1995.) „Meaningful differences
in Everyday Experience of Young American Children“

Zabluda!
Ljudi koji žive u siromaštvu
imaju slabo razvijene kognitivne
kognitivne
sposobnosti.sposobnosti.
Istina.
Istina.
Istina je da djeca koja potječu iz obitelji
niskog socioekonomskog statusa na
testovima inteligencije i u školskim
zadacima često postižu lošije rezultate
od djece višeg socioekonomskog statusa.
Međutim, testovi koji se koriste nisu
kulturološki neutralni, ispituju koncepte
koji su djeci nepoznati, često su verbalni
i pritom na jeziku koji djetetu nije materinji jezik i kojega ne poznaje dovoljno.
Istraživanja pokazuju da je mogućnost
postizanja rezultata promjenjiva pod
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utjecajem kvalitete prehrane, uvjeta u
kojima dijete živi, ranih iskustava iz djetinjstva, obrazovnih iskustava, kao i trajanja
obrazovanja. To znači da djeca koja žive
u siromaštvu imaju iste kognitivne
sposobnosti kao i ostala djeca, ali uslijed
uvjeta života neke od njih nisu razvijene u
punoj mjeri.

Iako su prve tri godine u
djetetovu životu najvažnije,
tijekom školskih godina dijete
se još uvijek razvija i ima golemu
priliku umanjiti negativan
učinak odrastanja u nepovoljnim
životnim uvjetima, a škola tu
može imati neprocjenjivu ulogu.
Rizični faktori kojima su
izložena djeca koja žive
u siromaštvu
Okruženje koje ne potiče razvoj
kognitivnih sposobnosti.
Djeca koja žive u siromaštvu imaju manje
knjiga kod kuće, rjeđe posjećuju knjižnicu
i kazalište, kod kuće imaju manje igračaka
i rjeđe su uključena u vannastavne
aktivnosti. Također, provode znatno više
vremena gledajući televiziju i imaju slabiji
pristup računalima i internetu. Sve to
nepovoljno utječe na realizaciju njihovih
kognitivnih potencijala.
Djeca nižeg socioekonomskog statusa
češće pokazuju kognitivne teškoće
uključujući skraćenu pozornost, visoku
razinu distraktivnosti, otežano praćenje

Loš školski uspjeh djece iz
siromašnih obitelji i zajednica
posljedica je okolnosti u kojima
odrastaju, a ne njihovih stvarnih
kognitivnih kapaciteta.
Kognitivni kapacitet, kao i
inteligencija, promjenjivi su. Hoće
li se smanjiti ili povećati, ovisi o
našem pristupu djeci.

Škole koje prekidaju
krug siromaštva
 U takvim školama, i među učiteljima,
i među učenicima, nije prisutan jezik
koji određuje djetetove sposobnosti kao
nešto fiksno i nepromjenjivo, primjerice
kroz općepoznatu podjelu na ‘ona je
pametna, on je lijen i problematičan’, već
se njeguje jezik mogućnosti u odnosu na
dijete, usmjeren na konkretne izazove i
zadatke. Djecu se poučava da je moguće
napredovati.
 Razvijaju bogato okruženje za učenje
stvarajući učionice u kojima djeca mogu
čitati, proučavati, istraživati, stvarati,
kreirati.
 Poučavaju djecu osnovnim
akademskim vještinama: kako se organizirati, kako učiti, pisati bilješke, postavljati
prioritete i zapamtiti ključne pojmove.
Zatim poučavaju rješavanje problema,
procesuiranje i memo tehnike.

ŠTO SIROMAŠTVO ČINI DJECI?
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Djeca trebaju suosjećanje,
a ne sažaljenje.

Kako iskustvo utječe na
kognitivni razvoj

i rješavanje novih/nepoznatih problema.
Te poteškoće mogu djeci koja žive u
uvjetima siromaštva iskustvo školovanja učiniti teškim.

Zabluda!
Djeca koja žive u siromaštvu
nisu socijalizirana.
Istina.

Prema „Environmental Risk Factor in Infancy“
by A. Sameroff, 1998, Pediatrics, 102(5)

Kad se djeca osjećaju prihvaćenom,
lakše uče. Nažalost, o djeci iz
siromašnih obitelji postoje mnoge
predrasude kako nemaju dobro razvijene socijalne vještine zbog kojih nisu
prihvaćeni u društvu svojih vršnjaka.
Učenici trebaju sigurnost i najbolje
je da tu sigurnost pronađu u svojim
roditeljima, učiteljima i vršnjacima.
Ukoliko se djeca ne osjećaju emocionalno i tjelesno sigurna u školi, tu će
sigurnost potražiti među prijateljima
koje društvo procjenjuje kao ‘sumnjive’.

Ponekad odgojno-obrazovni
djelatnici neka ponašanja tipična
za djecu koja žive u siromaštvu
doživljavaju kao da se radi o
osobinama te djece, zaboravljajući da su ta ponašanja u pravilu
rezultat siromaštva i da ukazuju
na uvjete u kojima
dijete živi.
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Rizični faktori kojima su
izložena djeca koja žive
u siromaštvu
Emocionalni odnosi.
Djeca su svjesna siromaštva u kojem žive
i često zbog njega osjećaju stid. I vršnjaci
primjećuju da dijete dolazi iz siromašne
obitelji pa ga i oni isključuju iz zajedničke igre, kao što su naučili od društva
u kojem žive. To dovodi do gubitka samopoštovanja kod djece koja žive u uvjetima
siromaštva.
Ako su roditelji/skrbnici pod pritiskom
zbog osiguravanja stanovanja i hrane
i imaju druge brige oko preživljavanja,
vjerojatnije će biti mrzovoljni i manje
spremni svojoj djeci upućivati pozitivne
riječi. U domovima obitelji koje žive u
siromaštvu, djeca obično dobivaju dva
puta više pokuda nego pohvala, za razliku
od tri pozitivne na jednu negativnu primjedbu u domovima srednje klase.
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Škole koje prekidaju
krug siromaštva
 Daju jednak naglasak na socioemocionalni razvoj djece kao i na kognitivni
razvoj.
 Pokazuju interes za svoje učenike i njihove obitelji, te za ono što je njima važno.
 Rade na izgrađivanju pozitivnih odnosa među učenicima i odraslima.
 Čine da se svako dijete osjeća posebno isticanjem uloge koja ga razlikuje od
ostalih (npr. sportaš, komičar, pripovjedač, vođa, istraživač).
 Rade na jačanju pozitivnih vršnjačkih veza. To će učenicima omogućiti da
se osjećaju prihvaćeno te da se povedu
za pozitivnim primjerima svojih vršnjaka.
Djeca žele pripadati.
 Ne govore učenicima što da ne rade
već ih poučavaju kako da čine ono što se
od njih očekuje.

S druge strane, ako djecu prisiljavamo
da sve više i više uče kako bi postigla
bolje obrazovne rezultate, to loše utječe
na njihov emocionalni i socijalni razvoj
– a onda i na učenje. Za učenje su i
emocije i kognicije jednako važne.

U nekim školama djelatnici
pokušavaju povećati školski
uspjeh djece iz depriviranih
sredina tako što im nude više
sadržaja (npr. kroz veći broj sati
učenja, dodatni program, više
vremena provedenog u školskoj
klupi). Djeca odrasla u siromaštvu ne trebaju dodatni sadržaj;
ona trebaju drukčiji pristup.
Za djecu koja žive u siromaštvu
‘ići u školu’ nije dovoljno.
Samo visokokvalitetan odgoj i
obrazovanje mogu nadoknaditi
zaostatak u dječjem razvoju koji
je uzrokovan siromaštvom.

ŠTO SIROMAŠTVO ČINI DJECI?

13

Pučko otvoreno učilište Korak po korak
Ilica 73, 10000 Zagreb, Hrvatska
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