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III 

POVZETEK 

 

V diplomskem delu je izpostavljena problematika šolanja romskih učencev v Osnovni šoli. V 

empiričnem delu se preko študije primera izbrane šole posebej osredotočam na vprašanje vpliva 

romske asistentke na motivacijo, uspešnost in vztrajanje v šoli romskih učencev. 

Na podlagi dinamike vpisa romskih učencev na izbrani šoli v zadnjih 15-ih letih je možno 

prepoznati pozitiven vpliv romske asistentke, ki se kaže tako v večjem številu romskih učencev 

nasploh kot tudi v prisotnosti le – teh v višjih razredih osnovne šole. 

Analiza intervjujev z učitelji pokaže, da večina meni, da bi učitelj, ki poučuje romske učence 

moral poznati vsaj osnove romskega jezika, nujno pa bi moral poznati romsko kulturo. Večina 

učiteljev tudi meni, da romski učenci nimajo delovnih in učnih navad in da je glavni vzrok za 

prenehanje šolanja v načinu življenja Romov. 

Tudi intervjuvani učenci posebej izpostavljajo pomen učne pomoči romske asistentke, saj 

poročajo o večjih učnih težavah zlasti pri slovenščini in angleščini. 

Starši svojim otrokom težje nudijo učno pomoč, zato tudi oni prepoznavajo pozitiven vpliv 

romske asistentke na šoli. 

Iz intervjujev z svetovalno delavko lahko razberemo, da so se na proučevani šoli že pred 

prihodom romske asistentke intenzivneje ukvarjali s problematiko šolanja romskih učencev, 

ugotavlja, da se je z njenim prihodom vpis, uspeh in izostajanje romskih učencev bistveno 

izboljšalo. Svetovalna delavka meni, da znanje slovenščine pri romskih učencih ne more biti 

enakovredno ostalim učencem, ki jim je to materin jezik. Predlaga drugačne standarde za 

romske učence kot za ostale učence. 

Romska asistentka je na šoli zaposlena predvsem kot pomoč romskim učencem znotraj razreda, 

pod vodstvom učiteljev. Njena vloga je tudi, da dela z učenci individualno. Skrbela naj bi tudi 

za ohranjanje romske kulture. 

Iz intervjuja z romsko asistentko se da razbrati, da je njena predanost delu z Romi zelo velika 

(organizira in vodi srečanja z ostarelimi Romi, piše knjige z romsko tematiko za otroke, 

organizira počitniške dejavnosti za romske učence). 

Šola in lokalna skupnost je z zaposlitvijo romske asistentke veliko pridobila, je kot nekakšen 

most med šolo in domom, oz. med večinsko in romsko skupnostjo. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

Romi, vzgoja in izobraževanje romskih učencev, integracija, romska asistentka, identiteta 
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IV 

SUMMARY 

 

The thesis deals with the issue of schooling of Roma children in primary school. The empirical 

part explores the influence of a Roma assistant for Roma children on their motivation, success, 

and persistence in the selected primary school. 

Based on the dynamics of primary school enrolment of Roma children in the past 15 years, it is 

possible to establish that the influence of the assistant for Roma children is positive both in the 

growing number of Roma children in general and in their persistence to advance to a higher 

class. 

The analysis of interviews conducted with teachers suggests that they all believe a teacher 

instructing Roma children should know the basics of Romani and be familiar with Roma 

culture. In addition, the majority of the interviewees think that Roma children do not have 

working and study habits and that the main reason for leaving school lies in the lifestyle of 

Roma people. 

The interviewed pupils emphasise the importance of learning assistance by the Roma assistant 

as they admit having difficulties with Slovenian and English in particular. 

As for the parents, they find it harder to provide learning assistance and thus acknowledge that 

the presence of the Roma assistant at school is positive. 

The interview with the school counsellor indicates that prior to the introduction of the Roma 

assistant the school put particular emphasis on the issue of schooling of Roma children. The 

counsellor also establishes that after the assistant became part of the staff, the situation 

regarding enrolment, success and non-attendance of Roma pupils improved significantly. The 

counsellor is of the opinion that Roma children cannot attain a similar level of Slovenian than 

other pupils who speak it as mother tongue. To this end, she suggests that different standards 

should be applied for Roma children. 

The Roma assistant works at the school mainly to provide assistance to Roma children within 

the class under the teacher's guidance. She also offers individual help to the pupils and tries to 

preserve Roma culture. 

The interview with the Roma assistant implies that she is extremely devoted to the work with 

Roma people; she organises and leads meetings with elderly Roma people, writes children's 

books with Roma content, and organises holiday activities with Roma pupils. 

Both the school and the local community have made a significant step forward by employing 

the Roma assistant and built a bridge between the school and the home as well as between the 

local and Roma community. 

 

KEYWORDS: 

Roma, education and training of Roma pupils, integration, Roma assistant, identity. 
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1 UVOD 

 
Moja odločitev, da bom napisala diplomsko delo o Romih, izhaja iz mojega službovanja 

na osnovni šoli, kjer sem bila zaposlena šest let. Kot učiteljica sem se vsakodnevno 

srečevala z romskimi učenci in s problematiko njihovega vključevanja v redno šolsko 

delo. 

 

Zaradi različnih začetnih izhodišč v znanju, jeziku in navadah romskih otrok je delo z 

njimi za učiteljico zelo zahtevno, še posebno, če si v skladu s šolsko zakonodajo 

resnično prizadeva pripeljati vsakega učenca do optimalnega razvoja njegovih 

potencialov.  

 

Ko sem pisala prošnjo za sprejem na delovno mesto, nisem vedela, da to šolo obiskujejo 

Romi. To sem  izvedela, ko me je ravnatelj povabil na razgovor in mi omenil, da šolo 

obiskujejo tudi Romi. Ker sem službo potrebovala nisem pokazala svojih čustev, ki so 

me obšla ob teh besedah. Spomnila sem se na otroška leta. Moja rojstna hiša je stala na 

samem. Do najbližjega soseda je bilo dobrih pet minut hoje. Dobrega pol kilometra 

stran je bil velik gozd. Od maja do oktobra so v njem živeli Romi. Postavili  

so šotore, dan in noč kurili ogenj in se preživljali s krajo pridelkov z njiv, sadja z vrtov, 

z ustrahovanjem ljudi ob beračenju po hišah. 

  

Starši so me vedno opozarjali, da zaklepam vrata, da so to ljudje, ki so nevarni in niso 

pošteni. Bala sem se jih. Tudi po videzu so bili drugačni kot ostali domačini oz. 

Slovenci. Sedaj pa naj bi nastopila službo in delala z njimi. Premagala sem svoj strah in 

predsodke z otroštva in sprejela zaposlitev.  

 

Moram priznati, da so to res ljudje, ki so drugačni pa ne samo po videzu, tudi po načinu 

življenja. Čeprav v času svojega službovanja z njimi nisem imela  slabih izkušenj, celo 

nasprotno. Sprejeli so me in še vedno, ko me pot zanese v Novo mesto in se peljem 

mimo naselja,  mi pomahajo v pozdrav. 
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Ker sem se kot učiteljica srečevala s pogostimi izostanki učencev Romov od pouka, s 

ponavljanjem razredov, s predčasnim zaključkom šolanja npr. npr. v sedmem razredu, 

sem želela ugotoviti, kateri so vzroki za to.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Avtohtona populacija Romov v Sloveniji 
 

Rome uvrščamo med pripadnike najnižjih socialnih slojev, ki jih prizadeva revščina, 

hkrati pa tudi med etnične manjšine, uvrščene na dno etnične »startifikacijske« strukture 

(Klinar, 1991: 24). Za Rome je značilen nižji socialni status, nižja stopnja izobrazbe in 

pogostejša revščina kot pri ostali populaciji ljudi.  

 

Po splošni oceni so razmere, v katerih živijo Romi, precej boljše v Prekmurju kot na 

Dolenjskem. Do pomembnega premika je v zadnjem času prišlo z večjo 

organiziranostjo Romov in njihovo prisotnostjo v javnem življenju, med drugim je 

ustanovljena tudi Zveza Romskih društev in več lokalnih romskih društev. 

 

Klinar (prav tam)  opredeljuje romsko etnično skupino (manjšino) kot družbeno skupino 

v nastajanju, kar pomeni, da se v skupini razvija formiranje določene institucionalne 

strukture, formalnih in neformalnih mrež, oblikujejo se procesi etnične identitete. 

 

Tudi pri romski etnični skupini nas zanima način integriranja v »večinsko« družbo. 

Pozornost usmerjamo zaposlovanju, šolstvu in zdravstveni oskrbi. Romi so tipična 

marginalna družbena skupina, ki je zelo šibko zastopana v formalnem ekonomskem 

življenju. Tovrstna izoliranost je v daljšem obdobju povzročila trajno marginalnost s 

področja dela oz. marginalno udeleženost na trgu dela. 

 

Romi imajo nižjo izobrazbo kot večinska populacija v Sloveniji. Ministrstvo za šolstvo 

in šport  je pripravilo poseben program za delo z romskimi otroci v vrtcih in osnovnih 

šolah. Učitelji in socialni delavci, ki praviloma ne govorijo romskega jezika, pogosto ne 

morejo uspešno delati z romskimi učenci. Zaenkrat tudi ni izobraženih romskih 

učiteljev, ki bi pomagali pri uspešnejši integraciji otrok v osnovnošolski pouk. Tancer 

(1991: 72-77) problematizira pomanjkljivo jezikovno kulturo, saj neznanje jezika 

pomeni skorajda nepremostljivo oviro za večino romskih otrok ob njihovem vstopu v 

osnovno šolo in že v izhodišču izloči romskega otroka, ki ni zmožen vzpostaviti 

enakovredne komunikacije. 
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Velik pomen gre pripisati vključitvi v institucionalno obliko predšolske vzgoje 

(Levičnik, 1991), kjer morajo biti podani temelji za lažji prehod oz. soočenje otroka z 

dvema različnima družbenima in kulturnima sistemoma. V kolikor romski otroci v tem 

prvem stiku z izobraževanjem doživijo odklonilen odnos kot člani marginalne etnične 

skupine, jih to praviloma spremlja v nadaljnjem procesu izobraževanja. 

 

V. Škof (1991) opozarja na visok delež romskih otrok, ki so vključeni v osnovne šole s 

prilagojenim programom; v nekaterih okoljih naj bi predstavljali skoraj polovico vseh 

romskih otrok. 

 

Romska skupina je tipična marginalna skupina, ki je večji del odvisna od nudenja 

pomoči. Slabo socialno stanje je med Romi konstanten problem, pa naj gre za 

stanovanjske razmere, slabo zdravstveno stanje, materialno nepreskrbljenost družin, 

zlasti mater samohranilk. 

 

Postavlja se vprašanje ali smo pripravljeni isti nivo integracije zagotoviti vsem 

družbenim skupinam, vsem marginalnim etničnim skupinam, ki iščejo svoje mesto v 

družbi. 

 

2.2 Izvor Romov 
 

Romom pripisujejo najrazličnejše izvore, vendar je danes prevladujoče prepričanje, da 

so glede na fizične in jezikovne značilnosti v sorodu z Indijci. Večina enciklopedij pa 

jih uvršča med ljudstva brez korenin. Kljub temu, da so Rome v francoskih 

enciklopedijah poimenovali z imenom Bohemiens in v nemških z imenom Zigeuner, se 

v enciklopedijah 18. stoletja še vedno pojavlja ime Egipčani. Stari Egipčani so veljali za 

velike sleparje in bili slavni po svojih prefinjenih goljufijah.  Na začetku 20. stoletja se 

poleg imena Bohemien pojavi tudi ime Romanichel ali Romani, skrajšana različica pa je 

Rom (Koželj, 2009). 
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2.2.1 Pomen besed Cigan in Rom 

 

Ime Cigan je razširjeno v jezikih vseh evropskih narodov. Beseda Cigan, s katero 

največkrat označujemo ljudstvo Romov, je sorodna sanskrtski besedi »doma«. Ta 

beseda v staroindijskem jeziku označuje ljudi, ki se ukvarjajo s petjem, plesom in 

glasbo in ima dve različici. V Perziji Rome označujejo z nazivom Doma, v Armeniji pa 

Loma (Šiftar, 1970). 

 

Besedo Rom, ki so jo začeli uvajati v novejšem času pri vseh romskih skupinah, so le te 

prinesle s seboj. Rom v ednini pomeni človek, v množini ima beseda obliko Roma, kar 

pomeni ljudje (Štrukelj, 2004). 

 

Zanimivo je, da beseda Cigan v romskem jeziku ne obstaja, torej so jih tako 

poimenovali drugi. Ena izmed razlag izvora pa predvideva tudi, da izhaja iz grške 

besede »anthinganos«, kar pomeni nedotakljiv. Tako se je imenovala tudi verska sekta, 

ki se je ukvarjala z magijo (Brizani, 2000). 

 

V Sloveniji beseda Rom označuje posebno skupino naseljencev, ki zaradi načina 

življenja živi ločeno, le v svojih skupnostih. Naziv »cigan« označuje hudo žalitev za 

človeka in pomeni sinonim za brezskrbno življenje in neustaljenost. Lahko predstavlja 

tudi človeka, ki krade, ki je oblečen v raztrgano in umazano obleko (Koželj, 2009). 

Vsakokrat, ko jim nekdo reče Cigani so izredno užaljeni. Ne Cigan, temveč Rom, je 

naziv, ki ga to ljudstvo uporablja zase (prav tam). 

 

8. aprila 1971, so se na prvem svetovnem kongresu Romov v Londonu dogovorili, da 

zaradi slabšalne rabe besede Cigan, ki je postala žalitev in obsodba neustaljenih 

odmaknjenih ljudi, začno uporabljati besedo Rom. 

 

2.2.2 Selitev Romov 

 

Izvor potujočega ljudstva, ki se je po dolgem potovanju v 14. stoletju pojavilo tudi v 

Evropi, je precej časa veljal za skrivnost. Mnogi raziskovalci, ki jih je pritegnil njihov 

način življenja, so položili temelje romologiji. 
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Jezikoslovec A. Friedrich Pott je bil prvi, ki je znanstveno proučil romski jezik in na 

osnovi jezikovnih spoznanj ugotovil njihovo prvotno domovino v Indiji. Mnenja, kje na 

indijskem polotoku naj bi živeli, preden so se začeli razseljevati, pa so bila deljena 

(Koželj, 2009). 

 

Med raziskovalci izvora ima nedvomno pomembno mesto jezikoslovec Franc Miklošič, 

ki je v letih 1872-1880 napisal najpomembnejše znanstveno delo o evropskih »Ciganih« 

Miklošič njihovo prvotno domovino postavlja na skrajni severozahodni del Indije, v 

dolino južnega Hindukuša (prav tam). 

 

Danes so si romologi enotni v ugotovitvi, da je pradomovina Romov v zahodnem delu 

današnje Indije, v Pandžabu, na obronkih mogočne Himalaje (prav tam).  

 

Raziskovala se ni le prvotna domovina Romov, ampak tudi začetki izseljevanja na 

zahod. Večina avtorjev, ki jih je zanimala pradomovina Romov meni, da je začetek 

selitve Romov povzročil vpad Hunov v 5. stoletju (Šiftar, 1970). Block, avtor najboljše 

študije o Romih okrog leta 1930, meni, da so indijske nomadske skupine zapustile 

domovino med 9. In 11. stoletjem (Štrukelj, 2004). Horvatova (po Štrukelj, 2004) 

predvideva, da je selitve povzročil arabski vdor v Pandžab v 7. in 8. stoletju. O 

njihovem poreklu in selitvah so ohranjeni miti in legende, ki so jih Romi prenašali z 

ustnim izročilom in so pri raziskovanju znanstvenike pogosto zavedli (Brizani, 2000). 

 

O vzrokih za selitev indijskih nomadov lahko samo domnevamo. Znano pa je, da so se 

najprej napotili v Afganistan in Perzijo ter se v teh deželah tudi dalj časa zadrževali, saj 

so upali, da se bodo lahko še vrnili. (Šiftar, 1970). Želja po vrnitvi se jim ni uresničila, 

zato so se med pomikanjem proti zahodu ločili v dve veji. Prva skupina se je pomikala 

proti Afganistanu, Turkestanu, preko Turkmenije do Kaspijskega jezera (prav tam). Od 

tu naprej je le manjši del nadaljeval pot skozi Gruzijo proti Kavkazu, večja skupina pa 

proti Armeniji, Turčiji preko Bolgarije in Grčije na Balkan (Štrukelj, 2004). Druga 

nomadska skupina pa je potovala proti osrednjemu delu Male Azije vse do Sirije (Šiftar, 

1970). V Siriji se je skupina razpolovila, od koder je ena skupina nadaljevala pot proti 

Turčiji in Balkanu, druga pa je odšla preko Egipta v Severno Afriko in od tam čez 

Gibraltar vse do Španije (Štrukelj, 2004). 
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Mišljenje, da so prišli Romi v naše kraje s Turki, je najverjetneje zmotno. Obstaja 

namreč več razlag o prihodu tega ljudstva na Balkan. Tihomir Đorđević je s starimi 

listinami dokazal, da so bili Romi na Balkanu že v 14. stoletju, kar je pred Turki (prav 

tam). Veljali so za znanilce turške nevarnosti, saj so se ravno pred njimi umikali v 

zahodne kraje. Vsi raziskovalci tega ljudstva pa so si enotni, da Rome po 16. stoletju 

zasledimo že po vsej Evropi.  

 

2.3 Romi na Slovenskem 
 

Doslej znana najstarejša zgodovinska poročila in omembe Romov v srednji Evropi so 

pomembne tudi za Slovenijo, saj imamo o njih le malo podatkov. Navzočnost Romov v 

Sloveniji odkriva škofijska sodna kronika iz Zagreba, v kateri je leta 1387 omenjen 

Rom iz Ljubljane (Štrukelj, 2004). Prvo ohranjeno zapisano poročilo o prisotnosti 

Romov na naših tleh se torej nanaša na 14. stoletje. Obstaja pa mnogo mlajših zapisov 

kot so: sodne listine, fevdne knjige, rabeljski računi, cerkvene matične knjige,… 

 

Tudi pri nas so bili Romi preganjani. Vse odredbe sicer veljajo za avstrijske dežele, 

vendar jih je avstrijska vlada pošiljala svojim predstavnikom v naše kraje in želela 

Rome pregnati iz dežele (prav tam). 

 

Kdaj in kako so se začeli Romi naseljevati v Sloveniji, nam govorijo doslej znani 

arhivski viri. Zanimivo je, kako so izbirali kraje za naselitev. Ostali so v tistih krajih 

naše dežele, ki so blizu sosednjih pokrajin in držav z veliko številčnejšim romskim 

prebivalstvom (Brizani, 2000). Romi v Sloveniji, ki so bili naseljeni v naših krajih do 

prve svetovne vojne, niso prišli naenkrat in samo z ene strani. Največ jih je prišlo s 

severovzhodne strani. Družine teh rodbin so se največkrat naselile v obmejnih krajih. 

Drugi močnejši val priseljencev, pa je prihajal iz jugovzhoda. Ti Romi so bili pravi 

nomadi in so po naših krajih potovali (Koželj, 2009). 

 

Romske skupine v Sloveniji so glede na druge maloštevilne. Ločimo tri pomembne 

rodove. Vsaka skupina govori svoje romsko narečje, to pa jih tudi loči med seboj. Po 

krajih, v katerih so se naselili, jih delimo na dolenjske, prekmurske in gorenjske Rome. 

Poleg tega jih označujemo tudi z imeni dežel, od koder so se priselili v naše kraje. Tako 
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pravimo dolenjski skupini, da so hrvaški Romi, prekmurski, da so madžarski, gorenjski 

pa, da so nemški Romi (prav tam). 

 

2.3.1 Romi v Prekmurju 

 

Romi so na področje Prekmurja prišli iz Madžarske in jih zato imenujemo tudi 

madžarski Romi. Najverjetneje so se preselili na to območje že ob koncu 14. stoletja. 

Zagotovo pa so bili prisotni na tem področju v 15. stoletju, ko je prihajalo do velikega 

preseljevanja narodov zaradi turških vpadov. Naselitev Romov na območju Prekmurja 

je precej razpršena, tako da jih najdemo v vsakem večjem naselju. Največji delež teh pa 

se je naselil na obrobju Murske Sobote (Brizani, 2000). 

 

V začetku so se na to območje naselile le posamezne družine. Eno prvih naselij je 

nastalo na ozemlju Černelavci, kjer se je najprej naselila družina Horvat na koncu vasi. 

Posamezne rodbine so se naselile na območja določenih kmečkih vasi. Zaradi 

priseljevanja in ustanavljanja novih družin so domovi na zemljišču, ki je bilo namenjeno 

le eni družini, postali pretesni. Zato so se nekatere družine začele naseljevati tudi na 

drugih zemljiščih. Drugo večje naselje se razprostira na zemljiščih vasi Borejci in 

Vanče vasi. Večja romska naselja so še: Zenkovci, Domajinci, Dobrovnik, Pušča. 

Manjši romski zaselki so raztreseni po vsem Prekmurju, posebno številni so na 

Goričkem. Življenje v zaselkih se izboljšuje počasneje, kakor v večjih naseljih. Vzroki 

so: oddaljenost od velikih središč, kjer bi mogli dobiti zaposlitev, nekateri pa imajo le 

starejše prebivalce (Štrukelj, 2004). 

 

Romi v Prekmurju živijo v hišah in ne barakah. Prve romske hiše so bile postavljene s 

sprednjo stranjo na cesto, drugi domovi, ki so bili zgrajeni kasneje, stojijo gručasto s 

stisnjenimi dvorišči za prvimi hišami. Bivalne razmere so v romskih naseljih v 

Prekmurju urejene, kar omogoča boljše pogoje za otroke, ki se vključujejo v vzgojno-

izobraževalne ustanove (Koželj, 2009). 

 

Skrb prekmurskih občin za Rome je v primerjavi z dolenjskimi občinami precej večja. 

Nekatere občine na območju Prekmurja so začele reševati romsko vprašanje že pred 

štiridesetimi leti, kot je to storila občina Murska Sobota. Od takrat se je položaj bistveno 
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izboljšal. Gre namreč za bivalne razmere, urejanje zemljiškoknjižne in lastninske 

dokumentacije, stanovanjsko politiko ter področje izobraževanja in socialne politike. 

 

V Prekmurju se Romi drugače obravnavajo, saj je pokrajina narodnostno in versko 

mešano območje. Če so v preteklosti različni narodi pod različnimi oblastmi hoteli 

preživeti, so morali spoštovati drug drugega in uspeh je, da so se ohranili vsi, tudi Romi. 

Prekmurski Romi so dejansko že del kulture in so večinoma integrirani v družbo. To se 

odraža na vseh področjih, tako na področju bivalnih razmer, izobraževanja, 

zaposlovanja, kulturnem udejstvovanju itd (Štrukelj, 2004). 

 

Večina prekmurskih Romov ima družbeni položaj, ki jim omogoča redno vključevanje 

svojih otrok v vrtce, osnovne šole in srednje poklicne šole. Večinoma vsi otroci 

obiskujejo osnovno šolo, kar 70 % otrok pa osnovno šolanje tudi konča. Tisti, ki se 

odločajo za nadaljnje šolanje, se vpišejo v srednje šole. Vsako leto konča omenjeno šolo 

približno 60 Romov. Nekateri se vpišejo tudi na fakulteto, a teh je zelo malo. Tisti, ki 

šolanja po osnovni šoli ne nadaljujejo, se večinoma zaposlijo.  Njihovo zaposlovanje v 

Prekmurju namreč ni tako velik problem, kakor na Dolenjskem. Težave pri zaposljivosti 

se pojavijo predvsem zaradi nizke izobrazbe in ne toliko zaradi diskriminacije. Tudi 

delovnih mest je premalo. Romi v Prekmurju se ukvarjajo z javnimi deli, priložnostnimi 

zaposlitvami, delom v tujini, pobiranjem odpadnega železa in raznimi sezonskimi deli. 

Večina Romov pa prejema denarno socialno pomoč (Klobčič, V.; Polzer, M., (1999). 

 

Do sedaj so Romi v Prekmurju pokazali veliko aktivnost in organizacijske sposobnosti 

prav na kulturnem področju z uspešno izpeljanimi kulturnimi projekti. Poleg kulturnih 

društev in precej uspešnih športnih društev pa je potrebno omeniti forum romskih 

svetnikov, ženski forum, ki skrbi za otroške prireditve in izobraževanje ter vzgojo 

odraslih žensk. Med pomembnejšimi dosežki slovenskih Romov pa je zagotovo romski 

muzej v zaselku Kamenci in romski informativni center ROMIC (Koželj, 2009). 

 

Prekmurski Romi so v svojem delovanju bolj organizirani kot dolenjski Romi, kar jim 

omogoča doseganje boljših rezultatov, hkrati pa jih ponovno bolj vpenja v družbo. Prav 

tako je število nasilnih  dejanj proti Romom bistveno manjše kot na Dolenjskem, iz 
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česar lahko sklepam, da je prekmursko prebivalstvo bistveno bolj strpno in pripravljeno 

na sožitje z romsko manjšino (prav tam). 

 

2.3.2 Romi na Dolenjskem 

 

Dolenjski Romi, ki jih imenujejo hrvaški Cigani, naseljujejo kraje v Beli krajini, 

Kočevsko okolico, Krško dolino, Žabjek, Brezje, Šmihel v Novem mestu, Hudeje in 

Korita pri Trebnjem, Zagorica, Gline pri Velikem Gabru, Grosuplje in Ivančno Gorico. 

Nekaj let nazaj pa so živeli tudi v Ambrusu (Koželj, 2009). 

 

O začetku naseljevanja teh rodbin je znanih malo podatkov. Pri obravnavanju 

dolenjskih Romov se ne moremo opreti na nobeno študijo, ki bi bolje pojasnila njihovo 

resnično pripadnost s sosednjimi hrvaškimi skupinami. Najpomembnejši je njihov jezik, 

saj lahko s proučevanjem jezika ugotovimo njihovo prejšnje bivališče in skupnost, 

katere del so bili v preteklosti. Edini zapisan vir, ki pogosto omenja Rome na 

Dolenjskem in njihovo navzočnost v preteklosti, so matične knjige (prav tam). 

 

Prvi vpisi Romov na Dolenjskem se pojavijo leta 1738 v Metliki, nekoliko pozneje pa 

tudi na področju Šmihela in Ruperč Vrha pri Novem mestu (Cigler, Bukovec, 2006). 

Mnogo pomembnih podatkov pa je zapisal tudi Trdina v črtici o Ciganih Brajdičih, 

vendar govori le o omenjenem rodu (Štrukelj, 2004). 

 

Med Romi na Dolenjskem ozemlju so bili že pred stoletjem uveljavljeni priimki Brajdič 

(v širši okolici Novega mesta), Jurkovič (v okolici Šentjerneja) in Hudorovac (v Beli 

krajini) (Koželj, 2009).Dolenjski Romi so se ustalili na obrobjih, ki so do danes ostali 

izolirani. Le redki so kupili zemljo, na kateri bivajo, drugi so jo enostavno zasedli. 

Romski zaselki niso urbano in načrtno vključeni v razvojne programe in vsa 

prizadevanja o nujnosti ureditve tega vprašanja običajno niso uspešna zaradi odpora 

vaških skupnosti (prav tam). 

 

V preteklosti so dolenjski Romi doživeli nekaj nasilnih preseljevanj. Njihovo življenje 

so pogosto urejali administrativni predpisi. Niso se smeli priseljevati, odvzemali so jim 

otroke in jih na silo socializirali (Padovan po Cigler, Bukovec, 2006). Po 2. svetovni 
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vojni so v Novem mestu Rome začeli preseljevati v zapuščene kočevske vasi, kjer naj bi 

se ustalili in kmetovali, vendar ta nasilni poskus naselitve ni uspel. Večina Romov se je 

vrnila v svoja nekdanja bivališča (Koželj, 2009). 

 

V letu 1988 je bila zelo aktualna zgodba o žužemberških Romih, ki so jih občani zaradi 

groženj in večje kraje nasilno pregnali na grajski trg in jih nato odgnali v kamnolom 

nato pa preselili v šotore v Bonocov Boršt. Romi so se od tam sami preselili v Trebnje, 

Grosuplje in Novo mesto (prav tam). 

 

V letu 2006 pa je prišlo do zelo odmevnega spora med krajani Ambrusa (vas v Suhi 

krajini) in tamkajšnjimi Romi. Napetost se je začela, ko je romska družina pred 11 leti 

kupila zemljišče in se naselila na vodovarstvenem območju. Krajani so sicer protestirali, 

država je leta 1995 izdala odločbo, da ta predel ni primeren za bivanje, a je Romi niso 

spoštovali, kar je ustvarjalo vse bolj konfliktne razmere (prav tam). 

 

Podatki ljubljanske policijske uprave dokazujejo, da so prebivalci nelegalnih naselij 

med Ambrusom in Zagradcem v slabih dveh letih storili veliko kaznivih dejanj, saj so 

policisti v tem času na tožilstvo podali 126 kazenskih ovadb (Šonc, 2009). Nato pa je 

usodno nedeljo 22. oktobra 2006 prebivalec na črno zgrajenega romskega naselja A. Č. 

s skupino Romov napadel domačina J. Š. Od takrat so si dogodki bliskovito sledili na 

več ravneh, od državne, občinske oziroma lokalne, mednarodne do civilne in medijske, 

pri čemer smo bili priča pogostim trkom med posameznimi ustanovami, ki so se na 

kaotično stanje v Ambrusu različno odzvale. Rome so sprva preselili v Postojno, vendar 

je bilo središče dogajanja še vedno v Suhi krajini, kjer so domačini z vaškimi stražami, 

želeli preprečiti vnovično naselitev. Nato je vlada Romom našla primerno mesto za 

bivanje v Ljubljani (Koželj, 2009). 

 

Vsi Romi, ki so danes v naši  neposredni bližini, so posredno zaznamovani z njihovim 

izvorom in zgodovino, ki je drugačna od ne romske. Pogosti ostri protesti in zapleti 

Romov s krajani dajejo slutiti, da še ni odločeno, kakšno mesto naj bi imeli med nami 

(prav tam). 
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2.4 Kultura in način življenja Romov 
 

V strokovni literaturi se vse pogosteje pojavljajo izrazi skupnost in kulturna, etnična ter 

narodnostna identiteta. Izraz izvira iz latinske besede »idem« (»isti«) in pomeni 

»identificiranje« oziroma iskanje enakih duhovnih in psiholoških značilnosti naroda 

oziroma skupnosti. Beseda »identiteta« pa pomeni skupne značilnosti skupnosti ter 

naroda (Petrovski, 2003). 

 

Kadar govorimo o skupnih značilnostih določene etnične skupine, običajno v različnih 

kombinacijah navajamo skupni izvor ter skupno kulturo, religijo in jezik. 

 

2.4.1 Kultura Romov 

 

Področje kulture je za romsko skupnost zelo pomembno, saj z njo Romi izrazijo svoje 

bistvo in zadovoljujejo svoje potrebe. Etnični izvor in matična zgodovina Romov sta 

bila dolga leta neznana, saj ni bilo zanesljivih zgodovinskih podatkov oziroma virov, ki 

bi potrjevali avtentični izvor tega po vsem svetu razseljenega ljudstva (Koželj, 2009). 

 

Njihova najpomembnejša kulturna dediščina je ohranjen materni jezik, ki vsebuje 

starodavne jezikovne prvine. Govorijo jezik, ki je izšel iz sanskrta in je zelo podoben 

sodobnim indijskim jezikom. Jezikovne raziskave so že v preteklosti pokazale, da so 

med evropskimi Romi nastali različni dialekti, ki so se v posameznih deželah različno 

oblikovali (Štrukelj, 1999). Romi po vsem svetu se lahko še vedno medsebojno 

sporazumevajo, izjema so le španski Romi, ki so povsem izgubili materni jezik (prav 

tam). 

  

V Sloveniji so trije romski dialekti. To so prekmurski, dolenjski in gorenjski (Koželj, 

2009). 

 

2.4.2 Religija 

 

V izogib religioznim preganjanjem so Romi vedno sprejeli religijo skupnosti, v kateri so 

živeli, ker so si tako pridobili naklonjenost tam živečega prebivalstva. Pripadali so 



Vodopivec O. (2012) Romi v osnovni šoli z romsko asistentko.                                                              

 Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

13 

številnim religijam, predvsem budizmu, hinduizmu in džainizmu, pozneje pa tudi 

islamizmu (Petrovski, 2003). Kljub temu so zadržali nekatera lastna verovanja. 

 

Romski naziv za njihovega boga je Del ali Devel. Ime izvira iz staroindijskega naziva 

Deva, ki je nekdo, ki človeku kaj daje. Verjamejo, da jim Deva daje ves svet. Po 

njihovih religioznih predstavah, Devel ni le vsemogočno bitje in absolutni stvarnik, 

ampak tudi nebo oziroma vse, kar se na nebu vidi. Romski miti govorijo, da je Devel 

hodil po zemlji in se človeku kazal v obliki čudežev (Brizani, 2000). 

 

Beng (hudič) je nasprotje bogu in v direktnem prevodu pomeni »žabo«, vendar je po 

mitologiji sodelavec pri ustvarjanju sveta. Ustvarjen je bil iz zrna peska na dnu oceana. 

Ob bogu in hudiču pa Romi verjamejo še v mnoge druge sile dobrega in zla oziroma v 

bitja, ki delujejo po načelu čisto-nečisto. Verjamejo, da človekovo usodo določajo 

sojenice, ki jih imenujejo Urne ali Muti. Verjamejo tudi v posmrtno življenje (Koželj, 

2009). 

 

2.4.3 Običaji in navade Romov 

 

Romske običaje, rituale in navade je izoblikoval večstoletni nomadski način življenja, 

izoliranost in različni kulturni vplivi družb, v katerih so se zadrževali. 

 

Nomadski način življenja jih je tesno povezal z naravo, izoblikovali so poseben odnos 

do življenja in smrti. Življenje si razlagajo skozi naravne zakone: rojstvo, življenje, 

smrt, ponovno rojstvo (Brizani, 2000). 

 

Šege ob rojstvu, poroki in smrti so se ohranile pri vseh današnjih romskih rodovih. 

Vsebujejo značilnosti raznih ljudskih šeg in verovanj, ki so jih Romi prevzeli iz okolice 

(prav tam).  Ena izmed romskih navad je tudi kajenje. Kajenje je pri Romih del njihove 

kulture. Kaditi začnejo zelo zgodaj. Socialno družbene razmere so zelo pomembne pri 

začetku in nadaljevanju kajenja, prav tako kot razmere v družini, kjer se tudi kajenje 

začne. Romi se zavedajo škodljivosti kajenja, a z njim ne nameravajo prenehati. Vzrok 

za kajenje moramo iskati v slabi socializaciji, izolaciji, izobrazbi Romov ter njihovem 

prepričanju, da je to del njihove kulture oziroma njihova prepoznavnost, njihov »image« 
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(Lolič, 2008). Ena izmed takih nezdravih romskih navad je tudi pitje alkohola in 

pretirano pitje kave. 

 

Današnje življenje romskih naseljencev v Evropi kaže poseben razvoj in dobro 

organiziranost romske glasbe in plesa. Romska populacija je glasbo razvijala že od 15. 

stoletja naprej. V vsako deželo, v katero so potovali so bili znani kot zabavljači. Izvajali 

so glasbo, ki je po izvoru indijska, a oplemenitena z glasbenimi vplivi mnogih dežel 

(Brizani, 2000). 

 

Ne le glasba, tudi ples, se je od samih začetkov naseljevanja v evropskem prostoru 

ohranjal, razvijal in oblikoval. Obe omenjeni dejavnosti uvrščamo v prvobitno romsko 

kulturo, saj sta sestavni del romskega življenja. Izrazit melos, ritem in svojevrsten način 

izvajanja plesa ohranjajo značilen romski etnos, ki je bil zelo priljubljen med 

evropskimi prebivalci in je vplival tudi na velike klasične glasbenike (Štrukelj, 1999). 

 

2.4.4 Noša Romov 

 

Pripadniki te skupnosti kažejo tudi poseben način oblačenja, ki bi ga lahko poimenovali 

romska noša. Različni zemljepisni pogoji in družbeno gospodarski sistemi, v kateri so 

se Romi v Evropi znašli, so vplivali tudi na njihovo nošo. Kljub temu so ohranili izvirne 

elemente kulture oblačenja (prav tam). 

 

Svojevrsten način oblačenja so poznale predvsem nekatere poklicne skupine, kot so 

konjski prekupčevalci in trgovci. Posebej izrazita pa je ženska romska noša, ki ima še 

danes precej nespremenjenih značilnosti. To velja posebej za odrasle in poročene 

romske ženske. Vsakodnevno nosijo široko in nagubano dolgo krilo, predpasnik in 

bluzo (prav tam). 

 

Kar pa zadeva splošen način oblačenja mlajših Romov pri nas, pa lahko rečem, da so 

prevzeli takšnega, ki ga ima prebivalstvo okoli njih. Tu se pojavljajo razlike predvsem 

glede lokacije taborov in oblačil: kmečko ali mestno (prav tam). 
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Ženske so nosile dolge in široke janke (krila) in oprijeto jopico zaprto za vratom. 

Povrhu so privezale predpasnik. Krilo je bilo dolgo, navadno rdeče ali druge barve. Pod 

krilom spodnje krilo, okrašeno s čipkami. Zgornji del obleke je sestavljala bluza 

(gjupa), jopica. Predpasnik so zavezale v pasu na pentljo. Bil je rdeč, bele modre barve 

ali pa vzorčast. Nizki čevlji so imeli srednjo peto. Nogavice so bile rdeče ali bele (prav 

tam). 

 

Moška obleka se je malo razlikovala od oblek domačinov. Hlače so bile dolge, ozke, 

enobarvne ali kariraste. Nekateri so imeli krojene tako, da so bile široke do kolen, 

naprej pa ožje in so bile podobne jahalnim. Praznične srajce so bile bele in likane. 

Povrhu so nosili telovnik in suknjič. Moški klobuk je bil redek. Starejši so v enem ušesu 

nosili uhan. Čevlji, pričeska (preprosta) in nakit (radi ga imajo), tetovirano znamenje na 

roki (so etnične posebnosti nekaterih romskih družin na Dolenjskem, npr. Brajdiči v 

okolici Novega mesta in pri družinah v Šentjerneju (prav tam). 

 

2.5  Vpliv kulture na oblikovanje identitete 
 

Način življenja romske populacije je na evropskih tleh izoblikoval značilno, svojevrstno  

kulturo, ki na eni strani kaže etnično tradicionalno izročilo, na drugi pa vpliv sodobnih 

oblik življenja. Bistvo prvobitne romske kulture je ohranjen materni jezik, ki vse te 

skupnosti povezuje med seboj. 

 

Romski učenec se ob vstopu v šolo sreča z novo kulturo, kar pomeni, da je izpostavljen 

dvojnim kulturnim vplivom. Kaj pravzaprav to pomeni za razvoj njegove identitete, če 

se vsakodnevno sreča z dvema kulturnima tradicijama, dvema jezikoma ter dvema 

popolnoma različnima načinoma življenja. Peček in Lesar, (2006) sta poudarili, da se 

tega vse premalo zavedamo, saj lahko pri posamezniku pride zaradi dveh različnih 

procesov celo do razdvojene osebnosti. Na eni strani se skuša posameznik identificirati 

s skupnostjo, ki ga na drugi strani zavrača in mu pripisuje status tujca. Razdvojenost 

osebnosti je lahko posledica statusa tujca, ki močno vpliva na proces socializacije. 

Končni rezultat pa je lahko zavračanje dela lastne identitete, kjer se negativen odnos do 

samega sebe sprevrže v agresivnost, da bi posameznik sebi in drugim dokazal lastno 

drugačnost (prav tam). 
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3 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ROMSKIH OTROK 

 

3.1 Pravica do izobraževanja 
 

Uveljavljanje vzgoje in izobraževanja pri nas temelji na Splošni deklaraciji o 

človekovih pravicah, ki jo je že leta 1948 sprejela Generalna skupščina Združenih 

narodov. Vzgojo in izobraževanje v Sloveniji v področni zakonodaji urejajo Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih ter Zakon o osnovni 

šoli. 

 

In kako je za pravico opredeljeno v Beli knjigi iz leta 1995 ?  

»Država mora zagotavljati možnost za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. 

Sistem vzgoje in izobraževanja mora omogočati uveljavljanje načela enakih možnosti 

hkrati z zahtevo po upoštevanju različnih (individualnih razlik, skupinskih razlik ter 

razlik v hitrosti in tempu razvoja), pravica do izbire in drugačnosti« (Krek, 1995: 21-22) 

 

»Za otroke iz kulturno in socialno manj spodbudnih okolij je treba organizirati dodatne 

dejavnosti, ki nadomestijo socializacijski primanjkljaj in prekinejo začaran krog 

šolskega neuspeha. Zato je treba zagotoviti ustrezno izobražen kader in sistem 

financiranja, še posebej pa razviti sistem štipendiranja. V šolah pa je pomembno, da 

uspešnejše vključevanje otrok iz kulturno manj spodbudnih okolij v šolsko delo ne vodi 

k znižanju kriterijev znanja, temveč temelji na vzpostavljanju za izenačevanje začetnega 

stanja in enakih možnosti pri doseganju rezultatov« (prav tam: 22- 23). 

 

»Za obvezno šolo je značilna težnja po istočasnem združevanju enakosti in različnosti. 

Splošnemu konsenzu, da je izobraževanje pravica vseh (brez diskriminacije 

posameznika ali skupine), je treba dodati opozorilo, da to ne  pomeni enakega 

izobraževanja za vse. Enake možnosti v izobraževanju morajo biti usklajene s pravico 

posameznika do drugačnosti. Enakost ne sme pomeniti izenačevanja ali celo brisanja 

individualnih razlik in omejevanja pluralizma« (prav tam: 25). 
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Iz predstavljenih navedkov je mogoče sklepati, da bodo vsaj na osnovnošolski ravni 

depriviligiranim skupinam učencev, med njimi seveda tudi Romom, ponujene različne 

možnosti preseganja tega izhodiščnega položaja, ki jim bodo omogočale čim večjo 

uspešnost in socialno vključenost.  

 

3.2 Izobraževanje Romov v preteklosti 

 
Prvi, ki je sistematično raziskoval tematiko vzgoje in izobraževanja Romov na 

Slovenskem je bil Vanek Šiftar, vendar se je osredotočil zlasti na prekmursko območje. 

Popis Romov 1893 kaže, da je tedaj v Prekmurju izredno malo romskih otrok 

obiskovalo osnovno šolo. Nasploh so Romi v Slovenji začeli hoditi v šolo sorazmerno 

pozno, kar je bilo predvsem odvisno ne samo od njih in njihove volje, ampak od 

razpoloženja učiteljev, od odnosov bogatejših vaščanov do Romov, kajti ti so imeli tudi 

v šoli glavno besedo, in končno je o tem odločala tudi splošna politika na določenem 

območju in v določenem obdobju (Šiftar, 1970). 

 

Oblast dolgo ni imela posluha za izobraževanje Romov. Mnogi so bili mnenja, da ni 

primerno, da bi se Romi izobraževali skupaj z ostalimi otroci. Če naj se že šolajo, naj se 

zanje ustanovi posebne šole, ki bi ustrezale njihovemu romskemu značaju. Nekateri so 

poleg takih šol predlagali še ustanovitev posebnih internatov za romske otroke v katerih 

bi morali otroci ostati do konca šolske obveznosti oz. dokler se ne bi zares pripravili in 

usposobili za življenje. »Še danes lahko marsikje zasledimo takšna in podobna mnenja, 

in to v družbi, ki bi morala biti izredno občutljiva za resnično humane odnose med 

ljudmi. Obsodbe vredno je, da prinašajo otroci z rasizmom napolnjena stališča iz svojih 

družinskih okolij« (Šiftar, 1990: 66). 

 

Po letu 1945 se je situacija za Rome bistveno izboljšala, tudi na področju izobraževanja. 

Vendar ugotovitev ob prvih začetkih in težavah pri šolanju Romov ne moremo 

posploševati na celotno slovensko romsko populacijo. Stanje je bilo namreč bistveno 

boljše v nekaterih občinah, npr. občina Murska Sobota, kot pa npr. na Dolenjskem, kjer 

je bila le tretjina šoloobveznih otrok Romov vključenih v pouk, pa še ti dokaj neredno 

(Tancer, 1994). 
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Posamezni lokalni organi so na različne načine želeli pritegniti romske otroke v šolo in 

Rome nasploh spodbuditi za vzgojo in izobraževanje. K temu so bistveno prispevale 

nove in spremenjene družbene razmere ter povečani napori za odpravo nepismenosti. 

Na osnovnih šolah so ustanavljali posebne romske oddelke, a s tem so le ohranjali 

romsko izolacijo. 

Velik napredek pomeni spoznanje, da je treba začeti pri najmlajših, s predšolsko vzgojo 

in vsem najmlajšim ustvariti osnovne materialne pogoje, učne pripomočke, obleko, 

hrano itn. (Šiftar, 1990). 

 

Romski učenci pa so se šolskemu okolju le stežka prilagajali. Ena najbolj pogostih težav 

s katero se srečujejo romski otroci v osnovni šoli, je pomanjkljivo poznavanje 

slovenskega jezika. »Ker otroci ne obvladajo jezika, ne morejo dojemati pouka in se ne 

morejo izražati. V tem je vzrok, da romski šolarji izgubilo še tisto malo vztrajnosti, kar 

jo imajo na začetku in zapuščajo šolo, ali pa celo nekaj let sedijo v prvem in drugem 

razredu« (prav tam: 172). 

 

»Učni napredek je v tesni soodvisnosti od rednega obiskovanja pouka, socialnega 

statusa v razrednem kolektivu, od vrednotenja znanja in možnosti zaposlovanja. O 

vzrokih nerednega obiskovanja pouka velja v glavnem osnovna ugotovitev, da romski 

otroci ne obiskujejo redno šole, ker nimajo doma najosnovnejših pogojev za učenje. 

Poleg tega jim primanjkuje obleke, šolskih potrebščin in so zaradi slabe prehrane 

zdravstveno ogroženi. V šolskem letu 1965-66 kar 60% romskih učencev ni imelo 

osnovnih možnosti za nemoteno učno delo, zato so zelo neredno prihajali k pouku« 

(Tancer, 1994: 74). Od teh, ki so obiskovali šolo jih je zelo malo izdelalo razred, zelo 

veliko pa jih je bilo tudi neocenjenih. V šoli so bili zapostavljeni od součencev in celo 

od učiteljev. »Ponavadi sedijo vsi romski otroci v zadnji klopi in ločeni od ostalih otrok. 

Cigančki so umazani, raztrgani, na pol goli in okrog njih se širi neprijeten vonj« (prav 

tam: 75). 

 

Vse do leta 1972 je bilo vprašanje vključevanja otrok Romov v vzgojno – izobraževalne 

institucije prepuščeno v celoti posameznim predšolskim in šolskim ustanovam ter 

občinskim prosvetnim službam. Ravno občine z avtohtonimi Romi so bile slabo razvite, 

zato ni bilo dovolj odločnih pobud za hitrejše in učinkovitejše reševanje romske 
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problematike, ki je poleg tega, da terja dodatna sredstva, tudi zelo zahtevna in zapletena 

(prav tam: 76-83). Od leta 1972 dalje je skrb za redno vključevanje otrok Romov v 

predšolsko vzgojo in osnovno šolo postala soobvezujoča državna skrb, da s 

solidarnostnimi dopolnilnimi sredstvi sofinancira vzgojno izobraževalne programe v 

občinah z romskim prebivalstvom. Precejšnje zasluge za posvečanje pozornosti tematiki 

izobraževanja Romov je imela takratna republiška izobraževalna skupnost, ki je med 

drugim sprejela tudi sklepe, ki so pomenili zagotovilo za pedagoško in gmotno 

reševanje romske problematike. Tudi skupnost otroškega varstva je sprejela podoben 

sklep in je z dodatnimi sredstvi sofinancirala predšolsko vzgojo romskih otrok. 

Republiško sofinaciranje vzgojnih in izobraževalnih programov predšolskih in 

osnovnošolskih otrok Romov je med drugim omogočilo in spodbudilo večjo strokovno 

dejavnost pedagoško svetovalne službe pri spremljanju proučevanju in usklajevanju 

organizacijskega, vzgojnega in učnega dela predšolskih in osnovnošolskih zavodov z 

romskimi otroci (prav tam: 76-83). 

 

Prelomnico v aktivnem reševanju šolanja otrok Romov je v tedanji republiki Sloveniji 

pomenilo leto 1972, ko je tedanja Republiška izobraževalna skupnost na pobudo občine 

Murska Sobota obravnavala kompleksno problematiko vzgoje in izobraževanja otrok 

Romov v Sloveniji in sprejela sklepe, da bo vsako leto zagotavljala dodatna sredstva za 

vzgojne in socialne programe za romske otroke. Leta 1980 je podoben sklep sprejela 

Skupnost otroškega varstva in je z dodatnimi sredstvi sofinancirala predšolsko vzgojo 

romskih otrok. Odslej skrb za redno vključevanje otrok Romov v predšolsko vzgojo in 

osnovno šolo ni bila naložena in prepuščena samo posameznim občinam, ampak je 

postala skupna državna skrb (prav tam: 76). S tem se je že pokazal korak naprej v 

izboljšanju položaja romskih otrok in romske populacije nasploh. 

 

V obdobju od leta 1970 do leta 1990 je bila pri Zavodu za šolstvo oblikovana tudi 

posebna skupina, ki je spremljala vključevanje romskih otrok v osnovno šolo. Leta 1987 

so predstavili študijo z naslovom Vzgojni in učni dosežki učencev Romov v slovenskih 

osnovnih šolah v šolskem letu 1986/87, ki je nastala v okviru Raziskovalnega inštituta 

Pedagoške fakultete v Mariboru. V to študijo je bilo zajetih 897 romskih učencev v 59 

osnovnih šolah (Tancer, 2003: 68). Študija razkriva, da je bila ena od večjih težav v tem 

obdobju velik odstotek romskih otrok, ki so bili ponavljalci razredov. Po podatkih 
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omenjene raziskave je bilo kar 61,5% romskih otrok, ki so ponavljali razred enkrat ali 

celo večkrat. Druga težava, ki jo je razkrila raziskava, pa je relativno nizka šolska 

obveznost. Šolsko obveznost je v šolskem letu 1986/87 zaključilo le 12,7% romskih 

otrok, v različnih razredih in z nizkimi učnimi uspehi. S tem pa smo že nakazali tretjo 

težavo tega obdobja, in sicer nizke ocene romskih otrok. V omenjenem letu je bilo 45% 

romskih otrok zadostnih, 18% dobrih, prav dobrih 7% in le 1,3% odličnih. Študija velja 

za prvi takšen prikaz izobraževanja romskih otrok (prav tam: 141–143). 

 

3.2.1 Izobraževanje romskih otrok v obdobju po letu 1990 

 

Za obdobje po letu 1990 je za področje izobraževanja romskih otrok značilen bistveno 

drugačen in izpopolnjen pristop. Svet Evrope in Evropska unija kot nacionalni evropski 

instituciji sta v prejšnjem desetletju začeli posvečati dodatno politično pozornost tudi 

statusu Romov in to še posebej v državah, ki so pristopale k evropskim državam, med 

katerimi je bila tudi Slovenija (Kovač Šebart, Krek, 2003: 28). 

 

Na razpravi v slovenskem parlamentu leta 1991 so bili sprejeti sklepi za pospešeno 

reševanje vseh vitalnih vprašanj na področju romske tematike. Področje vzgoje in 

izobraževanja je bilo v dokumentu predstavljeno pod 6. točko in pravi: »Ključnega 

pomena je skrb za vzgojo in izobraževanje ter otroško varstvo romskih otrok. Na tem 

občutljivem področju je treba poglobljeno proučiti vzgojne in izobraževalne programe, 

jih prilagoditi potrebam in sposobnostim Romov, uvajati posebne standarde in 

normative, da bi dosegli večje učinke. Predšolsko varstvo romskih otrok je treba bolj 

približati romskim naseljem, uvajati potujoče vrtce in se bolj povezati s starši. 

Nadaljevati je treba usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev za delo z romskimi otroki. 

Financiranje vzgoje in izobraževanja predšolskih in šoloobveznih romskih otrok je treba 

vključiti v nacionalni program Slovenije« (Tancer, 1994: 65). 

 

Leta 1992 je Zavod za šolstvo RS pričel tudi z raziskovalnim projektom Vzgoja in 

izobraževanje romskih učencev v osnovni šoli. S tem projektom so v neposredni 

pedagoški praksi preverjali ustreznost in učinkovitost nekaterih organizacijskih oblik in 

didaktičnih pristopov. Želeli so priti do osnovnih vsebinskih, didaktičnih, 
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organizacijskih in metodičnih izkušenj, ki bi se izkazale za primere dobre prakse (prav 

tam). 

 

Leta 1993 so bila sprejeta Navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence. V 

tem dokumentu je prišlo do kakovostnega premika v reševanju specifičnosti v vzgoji in 

izobraževanju romskih otrok. V okviru kurikularne prenove je Zavod za šolstvo RS leta 

2000 modificiral že predpisana Navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence 

iz leta 1993 in jih preimenoval v Navodila za izvajanje programa 9-letne OŠ za učence 

Rome (Tancer, 2003: 68, 69). 

 

V zadnjih letih so se v skrb za boljši položaj Romov vključile tudi občine in slovenska 

vlada. Vlada RS je v letu 1995 sprejela poseben program ukrepov za pomoč Romom v 

naši državi. Program je zajemal naloge glede zagotavljanja pogojev za bivalno 

stanovanjske razmere, zaposlovanja, izobraževanja, naloge na zdravstvenem in 

socialnem področju, kot tudi kulturno ustvarjalnost in organiziranost Romov samih. 

Med Romi je namreč začelo prevladovati mnenje, da se morajo tudi sami organizirati in 

poskrbeti zase, da torej položaj Romov ne more biti odvisen samo od občin, v katerih 

živijo, in od pomoči države. Tako so Romi v letih 1991–1995 ustanovili 6 romskih 

društev v naslednjih občinah: Novo mesto, Murska Sobota, Krško, Puconci, Serdica in 

Velenje (Horvat, 1999: 20). 

 

Leta 2004 je bil potrjen tudi strateški dokument Strategija vzgoje in izobraževanja 

Romov v Republiki Sloveniji. Dokument je pomemben predvsem z vidika predlaganih 

rešitev, ki naj bi pripomogle k izboljšanju problematike Romov v vertikali vzgojno - 

izobraževalnega procesa. 
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4 STROKOVNE SMERNICE ZA DELO Z ROMI NA ŠOLI 

 

4.1 Navodila za prilagajanje in izvajanje programa OŠ za romske 

učence 
 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je leta 1993 sprejel Navodila za prilagajanje 

programa OŠ za romske učence, leta 2000 pa Navodila za izvajanje programa 9-letne 

OŠ za učence Rome. 

 

»V navodilih za prilagajanje programa osnovne šole za romske učence so opredeljeni v 

skladu s posebnostjo in različnostjo romskih učencev, vsebinski, organizacijski in 

normativni pogoji, ki  zagotavljajo ustrezno in uspešno vključevanje teh učencev v delo 

in življenje osnovne šole. Glede na to, da obstajajo med romskimi učenci razlike v 

obvladanju slovenskega jezika, v sposobnostih prilagajanja šolskemu delu, predvsem pa 

v socialnem in kulturnem razvoju, je potrebno pri operativizaciji navodil predvideti 

najustreznejše vsebinske in organizacijske rešitve ter jih opredeliti v individualnih 

programih za tiste romske učence, ki to potrebujejo« (Kovač Šebart, Krek 2003: 32-

33). 

 

Navodila opozarjajo, da mora biti učitelj pozoren na navajanje, rabo in razumevanje 

slovenskega jezika pri vseh predmetih. Nanašajo se na posamezne predmete in svetujejo 

učitelju, kaj je potrebno upoštevati in spodbujati pri romskih otrocih. Pri obravnavi 

vsebin spoznavanja narave in družbe je potrebno pri pouku upoštevati specifično okolje, 

življenjske navade in posebne izkušnje romskih otrok, upoštevati in spoštovati njihov 

način dojemanja naravnih in družbenih pojavov. Pri glasbi upoštevati poseben interes 

romskih učencev za petje in igranje na različne glasbene instrumente ter spodbujati 

njihove posebne nadarjenosti. Pri likovnem pouku in športni vzgoji pa razvijati romske 

specifičnosti »in presegati morebitne zaostanke« (prav tam). 

 

M. Kovač Šebart in J. Krek (2003: 33) ugotavljata, »… da bi lahko o prilagoditvah 

programa za prvo triado zapisali, da govori bolj o tem, kako učence Rome asimilirati v 

prevladujočo šolsko kulturo kot o tem, kako jih integrirati, a hkrati s prilagoditvami 

ohranjati in vzpostavljati romsko identiteto«. In nadaljujeta, da če je po eni strani 
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dokument v celoti opozoril in usmeril k strokovni obravnavi problematiko romskih 

otrok v osnovni šoli, pa je potrebno ob tem opozoriti, da država ni sprejela ukrepov, ki 

bi dejansko omogočali vpeljevanje romskega jezika, kulture in zahteve po inkluziji v 

program osnovne šole (prav tam: 33-34). S tem sta opozorila na to, da tudi v času 

kurikularne prenove in tja do leta 1999, za učence Rome ni bilo storjeno praktično nič. 

 

»Strokovni svet za splošno izobraževanje je 20. 4. 2000 sprejel Navodila za izvajanje 

programa OŠ za učence Rome za devetletno osnovno šolo, ki v obstoječe koncepte 

vzgoje in izobraževanja učencev Romov ne prinašajo bistvenih novosti.« (Strategija 

vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2004). 

 

Navodila iz leta 2000  govorijo o tem, da je normativ za oblikovanje romskega oddelka 

v osnovni šoli 16 učencev, normativ za oblikovanje oddelka, v katerem so najmanj trije 

romski učenci, pa 21. Pri razporejanju učencev Romov v posamezni osnovni šoli bi bilo 

potrebno slediti usmeritvi zagotavljanja dobrega počutja in optimalnih pogojev za 

osebnostni razvoj (Navodila, 2000). 

 

Posebej je poudarjeno, da je potrebno omogočiti razvijanje potencialov romskih 

učencev, še posebej na področjih do katerih imajo afiniteto. S pripravo 

individualiziranih programov oziroma s  fleksibilnimi oblikami in metodami dela naj bi 

se približevali njihovemu predznanju in načinu življenja ter tako omogočali ustreznejši 

pristop k učenju (prav tam). 

 

Pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki Romov naj bi bil poudarek na metodično-

didaktični komponenti in ne na nižanju oziroma prilagajanju standardov. Glede na 

specifične potrebe romskih učencev je potrebno nameniti posebno pozornost 

opismenjevanju, ki lahko poteka vse prvo triletje. Navodila predpisujejo še določbe o 

ocenjevanju znanja in o izobrazbi učiteljev v posameznem triletju (prav tam). 
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4.2 Strategija vzgoje in izobraževanja romskih učencev na stopnji 

osnovne šole 
 

V Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004) je nemalo 

kritik, ki se nanašajo na Navodila iz leta 1993, saj le-ta ne ciljajo na razvoj, 

vzpostavljanje in utrjevanje romske kulture in identitete. 

 

»Zato bi lahko o prilagoditvah programa zapisali, da so zasnovane bolj kot navodila o 

tem, kako učence Rome asimilirati v prevladujočo šolsko kulturo kot o tem, kako jih 

integrirati, a hkrati s prilagoditvami ohranjati in vzpostavljati romsko kulturo oziroma 

identiteto.« (prav tam, str. ). 

 

»Minimalni standardi znanj so dosežki praviloma vseh, tudi romskih učencev.« 

(Strategija, 2004). Za vključevanje Romov v obvezno šolo in njihovo integracijo v 

večinsko kulturo namenja država dodatna finančna sredstva za individualno in 

skupinsko delo z romskimi otroki v šolskem procesu, dodatna sredstva za ekskurzije, 

učne pripomočke, učbenike, subvencionira šolske malice, ipd. »Vendar nizek odstotek 

romskih otrok uspešno napreduje po vzgojno-izobraževalni vertikali, kar še vedno ne 

prinaša zadovoljstva z doseženim.« (prav tam, str, ). 

 

Predstavljeni mednarodni dokumenti, ustava, področni zakoni in navodila kažejo, da je 

področje romske tematike sedaj pravno - formalno celostno urejeno. Od države se 

pričakuje, da bo s posebnimi ukrepi in programi delovala v smeri izboljšanja položaja 

Romov in odpravi kršitve človekovih pravic ter da se bo  posvečala iskanju ustreznih 

načinov za integracijo Romov (Koželj, 2009). 

 

V vseh doslej obravnavanih strokovnih  dokumentih so ostali nerešeni še nekateri 

ključni problemi v zvezi z izobraževanjem Romov. Na te probleme opozarja Strategija 

vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004: 5) in jih našteje pod 

naslednjimi točkami: 

 inkluzija / vključevanje; 

 jezik, kultura in identiteta; 

 neprilagojena organizacija dela; 
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 nizka pričakovanja glede šolske uspešnosti (odnos do izobraževanja); 

 neupoštevanje socialno-kulturnih in drugih okoliščin; 

 razvrščanje romskih otrok v šole s prilagojenim programom. 

 

Krek in Vogrinc (2005: 120) zapišeta o strategiji, da prinaša precej kakovostnih rešitev, 

ki jih bo treba uvajati v šolsko prakso, saj  ponuja tudi rešitve, ki so v razširjeni obliki 

lahko tudi dejavniki uspešnega vključevanja romskih otrok v osnovno šolo. 

 

4.2.1 Vključevanje v institucije predšolske vzgoje 

 

Cilj države na ravni predšolske vzgoje je, da se čim več romskih otrok vključi v mešane 

oziroma integrirane vrtce, vsaj dve leti pred pričetkom osnovne šole, to je najpozneje s 

štirimi leti. Namen zgodnjega vključevanja je predvsem socializacija in učenje jezika, 

tako slovenskega kot romskega (Strategija…, 2004: 30). 

 

Vzroki za slabo vključenost romskih otrok v institucionalno predšolsko vzgojo so v 

družini in v okolju, navaja I. Levičnik (1991: 6). Okolje v preteklosti mnogokrat ni bilo 

pripravljeno, da bi institucionalno predšolsko vzgojo približalo družinam, in sicer v 

smislu, da niso mogli ali pa niso bili pripravljeni zagotoviti prevozov, ustreznih pogojev 

za življenje v predšolski ustanovi. Res je tudi, da mnogi starši niso mogli, oziroma ne 

morejo, ali niso pripravljeni voziti otrok vsak dan v vrtec. Ponekod so zaselki oddaljeni 

in poti do vrtca slabe, mnoge družine se v različnih letnih časih še vedno selijo ali gredo 

za zaslužkom. Zato v teh primerih, kjer je integracija romskih otrok v vrtec izven 

romskega naselja nemogoča, je v Strategiji (2004 : 30) predlog, da predšolske programe 

izvajajo v romskih naseljih, katerih cilj je načrtni prehod v vrtec. 

 

Omeniti je potrebno, da so med učenci iz kulturno spodbudnega in iz nespodbudnega 

okolja tudi učenci, ki so bolj motivirani za učenje, in tisti, ki so manj motivirani. 

Učenci, ki so prepričani, da je uspeh odvisen od zunanjih dejavnikov dosegajo nižji 

uspeh (prav tam). To še posebej velja za učence, ki v svojem kulturnem okolju dobivajo 

zelo malo spodbud za povečanje učne motivacije. Sem spadajo tudi romski otroci, saj 

romski starši niso naklonjeni nadaljnjemu izobraževanju na višjih in visokih šolah. 
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4.2.2 Redno obiskovanje pouka 

 

Pogoj za učni uspeh vseh učencev je redno obiskovanje pouka. Vzroki slabega obiska 

romskih učencev so različni. Romski starši menijo, da nekatere dejavnosti, ki so 

obvezne, za njihove otroke niso obvezne, oz. ne želijo, da se jih otroci udeležujejo. To 

so naravoslovne dejavnosti, športni dnevi, šola v naravi,… 

 

Tancer (1994: 74) je v zvezi z nerednim obiskovanjem pouka iskal vzroke zaradi katerih 

so učenci izostajali od pouka: v pomanjkanju obleke, šolskih potrebščin in slabi 

prehrani. Danes šole poskrbijo za nakup oblek, šolskih potrebščin in v celoti regresirano 

prehrano. 

 

Omeniti je potrebno še  romske otroke, ki vstopijo v osnovno šolo leto ali dve pozneje, 

kot je obvezno po zakonu, vmes nekateri tudi ponavljajo razred, zato je že razlika med 

njimi in drugimi sošolci v starosti tri ali štiri leta. V tej starosti pa imajo romski učenci 

že povsem druge interese, kot njihovi mlajši sošolci. Večkrat se zgodi da še preden 

izpolnijo osnovnošolsko obveznost,  prenehajo obiskovati pouk (Krek, Vogrinc, 2005: 

125). 

 

Ali se je v šoli, na kateri sem delala raziskavo, obisk učencev bistveno izboljšal z 

organiziranim prevozom in prisotnostjo romske asistentke bom med drugim ugotavljala 

v svojem empiričnem delu. 

 

4.2.3 Obvladovanje slovenskega jezika pri romskih učencih 

 

Obvladovanje slovenskega jezika je pri romskih učencih ob vstopu v šolo še zelo 

skromno, slabo se izražajo, odgovarjajo zgolj s posameznimi besedami, težko tvorijo 

povedi, zamenjujejo spol ipd. (Stvarnik, 1998). Raziskovalci so razkrivali, da so prav 

jezikovne razlike med otroki posameznih družbenih kategorij pomemben dejavnik 

šolske uspešnosti (prav tam). 

  

Mnoge razlike, ki nastajajo med otroki različnih družbenih slojev in socialnih okolij, je 

mogoče v veliki meri pojasniti prav z neenakimi verbalnimi sposobnostmi. Jezik je 
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namreč glavno sredstvo komunikacije med ljudmi in je pomemben socializacijski 

dejavnik. 

 

Strokovnjaki ugotavljajo, da so prva leta življenja otroka v krogu družine 

najpomembnejša za razvoj govora. Okolje vpliva na otrokov govorni razvoj s 

spodbujanjem h govorni aktivnosti (stimulativna vloga) in z jezikovnim vzorom 

(govornim modelom), ki je osnova otrokovega posnemanja (imitacije). Socialno okolje 

lahko zavira otrokov govorni razvoj, če ne spodbuja govornih aktivnosti in če daje 

pomanjkljiv jezikovni vzor, ki se kaže v skromnem besedišču in v večjem poudarku na 

nejezikovnih sredstvih sporočanja (Tancer, 1994: 99). 

 

Jezik je tako tudi za mnoge romske učence prva in največja ovira pri sprejemanju in 

razumevanju vzgojno-izobraževalnih vsebin. Odraščajo v romsko govorečem okolju, 

kjer je le malo priložnosti za učenje slovenskega jezika, dobivajo le malo vzpodbud za 

razvijanje jezikovne kulture in sporazumevanja. Mnogi izmed njih se s slovenščino 

prvič srečajo šele ob vstopu v vrtec ali šolo. Ker nimajo možnosti, da bi si osnovno 

izobrazbo pridobili v materinem jeziku, so z vstopom v šolo postavljeni pred nalogo, da 

učno snov poslušajo v tujem jeziku. 

 

Mnogi romski starši v zadnjem času učijo otroke tudi slovenskega jezika. Vendar je 

slaba pismenost in izobraženost staršev slabo izhodišče za uspešno osvajanje 

slovenskega jezika. Slovenski jezik Romi poznajo bolj na uporabni ravni, razumejo le 

enostavne slovenske povedi, ne obvladajo ga pa kot učni jezik. Pri osvajanju 

slovenskega jezika se pojavljajo težave tako pri pisanju, kot tudi pri branju in 

govorjenju. Ne upoštevajo jezikovnih zakonitosti, slabo izgovarjajo glasove, nekaterih 

sploh ne izgovarjajo, jih zamenjujejo. Razmeroma hitro obvladajo konkretne pojme, 

velike težave pa jim delajo osnovni pojmi. Romski otroci imajo skromen besedni 

zaklad, šibko jezikovno izraznost, poleg tega pa so v tujem okolju nesproščeni in zato v 

odprtem dialogu niso uspešni. 

 

Zaradi vseh opisanih jezikovnih težav romski učenec učno snov le delno razume, 

prihaja do težav pri razumevanju navodil, pri opisovanju in sporočanju. Pouk je 

dvosmerna komunikacija med učenci in učiteljem. Tvorno lahko vanj posegajo le tisti 
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učenci, ki imajo razvito jezikovno kulturo. Tu pa je romski učenec v hudo nelagodnem 

položaju in je tako lahko le redko v neposrednem komunikativnem odnosu z učiteljem. 

Četudi otrok snov razume in obvlada, pa nima možnosti, da bi v svojem jeziku prepričal 

učitelja in druge učence o svojem znanju, v slovenskem jeziku pa tega pogosto ne zna. 

Vse to povzroča pri romskih učencih izgubo vztrajnosti, govorno zadržanost, 

nesproščenost, nemotiviranost za učenje in končno šolsko neuspešnost, čeprav bi glede 

na svoje naravne sposobnosti lahko dosegli bistveno več (Škof, 1991). 

 

Da bi razrešili vprašanje romskega jezika, so si sodelujoči pri oblikovanju  Strategije 

(2004) zadali cilj, da se v prihodnje od prvega do zadnjega razreda devetletne osnovne 

šole uvede kot izbirni predmet romski jezik. Šola, v kateri so integrirani romski učenci, 

mora romski jezik obvezno ponuditi na fakultativni ravni, starši in otroci pa ga lahko 

izberejo. Hkrati pa je pri romskih učencih potrebno posvetiti posebno pozornost učenju 

slovenskega jezika, ki je zanje drugi jezik. V ta namen se bodo izdelala dodatna 

navodila za izvajanje učnega načrta za romske učence, kot na primer prilagoditev 

didaktike in metodike poučevanja, s ciljem, da se v končni fazi dosežejo isti standardi 

znanja (prav tam: 31). 

 

4.2.4 Posebnosti pri organizaciji izobraževanja 

 

V Strategiji (prav tam) je navedeno, da lahko neznanje slovenskega jezika ter neuspešno 

integracijo odpravimo oziroma ublažimo tudi z uvedbo romskega asistenta, ki bo 

otrokom pomagal prebroditi čustveno in jezikovno bariero, ter vzpostavljal most med 

vrtcem oziroma šolo ter romsko skupnostjo. Pojasnjeno je tudi, da naravo dela 

romskega asistenta velja pojmovati kot fleksibilno, saj se bo njegovo delo moralo 

prilagajati programu dela in potrebam, ki jih bo razvil posamezni vrtec oziroma šola v 

konkretnem okolju. Naloge romskega asistenta naj bi bile, da obvešča starše o 

vsakodnevnih dogajanjih v vrtcu oziroma šoli, da organizira dejavnosti, s katerimi bo 

povišal obisk vrtca oziroma šole, da pomaga staršem pri komuniciranju z vzgojiteljico 

oziroma učiteljico ter vodstvom vrtca oziroma šole, ter da pomaga posameznim 

otrokom in mladostnikom, ko se pojavijo težave v šoli ali doma in jih napoti k osebi na 

šoli, ki takemu otroku lahko strokovno pomaga. 
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Z delnim ali popolnim ločevanjem romskih učencev od ostale populacije vzpostavljamo 

ali ohranjamo zid med romsko in ostalo populacijo, vzpostavljamo asimilacijo, ki je z 

vidika sodobnih mednarodnih norm nesprejemljiva (Kovač Šebart, Krek, 2003: 35). 

 

Segregirane oblike pouka lahko sicer v začetni fazi integracije odpravljajo težave pri 

vzgojno-izobraževalnem procesu in tako prinašajo boljše rezultate kot integracija, 

vendar pa z vidika odpravljanja predsodkov obstajajo trdni razlogi, ki govorijo proti 

njim. S predsodki se je najbolje spopasti že na samem začetku – pri vključevanju v vrtec 

in v osnovno šolo (Strategija…, 2004: 16, 17). Zakon o 9-letni osnovni šoli oblik, ki 

temeljijo na segregaciji oziroma delni segregaciji šolskih otrok, ne dopušča več. 

Strategija (prav tam: 17) izpostavlja t.i. heterogene oddelke, kjer so romski otroci 

vsakodnevno med svojimi vrstniki, kljub temu, da ima učitelj seveda manj možnosti za 

individualizacijo.  

 

4.2.5 Oblike učne pomoči 

 

Ministrstvo šolam še naprej priznava pedagoške ure za izvedbo dopolnilnega in 

dodatnega pouka ter za individualizacijo (prav tam: 33). Za občasno delo v manjših 

skupinah Ministrstvo šolam z romskimi učenci namenja dodatno financirane ure. Tudi 

vključevanje učencev v podaljšano bivanje financira Ministrstvo (prav tam: 11). Romski 

učenci se lahko vključujejo v redne oddelke podaljšanega bivanja ali pa v oddelke, ki so 

namenjeni le njim. Učitelji se trudijo se da je učno delo individualizirano, kjer je 

potrebno, na razredni stopnji uporabljajo učbenike namenjene romskim učencem, 

ocenjeni so po prilagojenih kriterijih (Rostohar, 2003) 

 

Na šolah ugotavljajo, da je za uspešnost romskih učencev koristno vključevanje 

učencev v oddelke podaljšanega bivanja. Tam lahko ob pomoči učitelja opravijo 

domače naloge, se naučijo veliko novega in spoznajo nove prijatelje. Pri OPB potekajo 

sproščeni pogovori, veliko se govori o primernem vedenju doma in v šoli, rešuje se 

trenutno nastale konflikte (Stvarnik, 1989). 
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4.2.6 Vključitev in sprejemanje romskih učencev 

 

Romskemu otroku je vrtec ali šola prvi, pogosto edini neposredni stik z zunanjim, ne 

romskim svetom in hkrati prva izkušnja razdvojenosti od staršev. »Romski otrok izstopa 

med svojimi ne romskimi vrstniki, ki pa jih ta drugačnost nesprejemljivo bode v oči. 

Vse to podkrepijo še številni predsodki o »Ciganih«, ki jih otroci prinesejo od doma. 

Otroška odkritost pa je neposredna in v tem primeru mnogokrat neusmiljena in boleča.« 

(Avsec, 1994: 107) 

 

Rezultati raziskave, s katero je T. Avsec (prav tam) ugotavljala odnose med učenci 

Romi in ne Romi v OŠ Leskovec pri Krškem so pokazali, da učenci Romi v šoli pri 

svojih vrstnikih niso sprejeti. Romski otrok je v šoli trajno izpostavljen ponižujočim 

izkušnjam zavračanja, ki se izraža v odkritem poniževalnem, posmehljivem in 

zaničevalnem odnosu do njih. Učenci ne Romi mu vedno znova želijo pokazati, da je 

zaradi svoje drugačnosti manj vreden, slabši od njih, izogibajo se vseh skupinskih 

dejavnosti. Posledice zavračanja se kažejo tudi v negativni samopodobi, počutijo se 

grdi, nezaželeni, nesposobni, sramujejo se samega sebe, pri pouku so pasivni tudi zaradi 

sramu pred izpostavljanjem. Na osnovi omenjenih ugotovitev lahko sklepamo, da so 

romski otroci v šolah žrtve vrstniškega nasilja, ki se kaže v obliki psihološkega 

čustvenega nasilja.  

 

Vendar pa romski otroci, predvsem dečki, niso pasivni pri sprejemanju »udarcev«. 

Pogosto se odzivajo z veliko stopnjo fizične agresivnosti (pretepanje, izsiljevanje 

denarja in druge lastnine). Vse to pa le še poglablja ne sprejemanje  in zavračanje. 

Pogosto je to na šolah edini opažen problem, ki opravičuje že splošno veljavno stališče: 

»Takšni so. Agresivni in nasilni do učencev.« Trajnost obojestranskih negativnih 

odnosov je zabrisala ločnico med vzrokom in posledico. Konfliktnost in nestrpnost se 

tako kaže v obliki začaranega kroga (Berčon, 2004) 

 

Romski otroci so zelo občutljivi in morda bolj kot si mi mislimo čutijo, kdaj so sprejeti. 

Zato je zanje pomembno, kako jih sprejmejo vrstniki, njihovi starši in nenazadnje tudi 

učitelji (Škof, 1991: 101). 
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4.2.7 Potrebna znanja strokovnih delavcev pri delu z romskimi učenci 

 

V prvi vrsti so za uspešno poučevanje romskih učencev potrebna znanja o romski 

kulturi, zgodovini, o posebnostih začetnega opismenjevanja, specifični učni vsebini, 

didaktiki učenja drugega jezika. Dobro je tudi, če učitelji poznajo romski jezik. Učenci, 

ki jih poučujejo učitelji z večletnimi izkušnjami so bolj učno uspešni (prav tam: 104). 

 

Na osnovni šoli, kjer sem opravljala raziskavo bom preverjala kaj učitelji menijo o 

potrebnosti poznavanja romske kulture in romskega jezika. Zanima me tudi ali učitelji 

namenijo kaj časa predstavitvi romske kulture pri svojem poučevanju ali pa je to 

spoznavanje romske kulture vezano le na svetovni dan Romov? 

 

Romski učenci pri pouku z seminarskimi nalogami predstavljajo svojo kulturo ne 

romskim učencem. Vsako leto 8. aprila obeležijo svetovni dan Romov v kulturnem 

centru z bogatim kulturnim programom, ki se ga udeležijo tudi ne Romi. 
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5 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ROMSKIH 

OTROK 

 

5.1 Vključitev Romov v vzgojno-izobraževalni proces 
 

Število romskih otrok, vpisanih v osnovno šolo, se iz leta v leto povečuje. V šolskem 

letu 1986/87 je bilo v 58-ih osnovnih šolah vpisanih 897 romskih učencev. V to število 

so bili zajeti vsi romski učenci v samostojnih, centralnih in podružničnih osnovnih šolah 

ter v šolah s prilagojenim programom. V šolskem letu 1992/93 je bilo v 62-ih šolah 

vpisanih 1008 romskih učencev (Tancer, 1994:  108–111). V šolskem letu 2002/03 pa je 

bilo v 102 osnovnih šolah že 1349 romskih učencev (Strategija…, 2004: 45–48). 

 

Čeprav slovenska zakonodaja tudi Romom omogoča enakopravnost pri šolanju, se 

pogosto pojavi problem  nerednega obiskovanja pouka. Pri iskanju krivca lahko 

pomislimo tudi na starše, ki večinoma niso ali so nizko izobraženi in zato tudi ne kažejo 

posebnega interesa do višje izobrazbene ravni svojih otrok, saj v njihovi kulturi 

izobrazba ni vrednota (prav tam). Zato otrok k doseganju višje izobrazbe niti ne 

spodbujajo. Do šole kažejo odklonilen odnos in se je pogostokrat izogibajo, dokler se 

jim ne zmanjšajo ali ukinejo denarne socialne pomoči. Denar, ki ga dobijo,  pa le redko 

vlagajo v šolske namene. 

 

Nizka izobrazbena raven staršev Romov v kombinaciji z drugačnimi življenjskimi 

navadami in pogoji vsekakor ne omogoča enostavnih rešitev na področju izboljšanja 

izobraževalnega okolja za otroke Rome, zato se Slovenija intenzivno trudi za večje 

vključevanje Romov v vrtce, v obvezno šolo in sploh za integracijo romskih otrok v 

večinsko kulturo (Koželj, 2009). 

 

Država posebej obravnava in šolam priznava ugodnosti za vzgojo in izobraževanje 

Romov: za individualno ali skupinsko delo z romskimi učenci v šolskem procesu 

namenja dodatna finančna sredstva, ima ugodnejše normative za oddelke z Romi, 

posebej financira prehrano, učbenike in ekskurzije. Za vse pedagoške vrste študija 

država romskim  študentom odobri štipendijo, financirala pa je tudi nastanek prvega 

delovnega zvezka za poučevanje romskega jezika. V okviru Zavoda za šolstvo 
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Republike Slovenije pa deluje tudi študijska skupina učiteljev, ki romske učence 

poučujejo (Strategija…, 2004). 

 

Seveda pa velika nihanja v pedagoški teoriji in praksi skozi vsa leta sprememb niso 

rešila romske izobraževalne problematike. Šolski sistem se je namreč zaradi vprašanja, 

kako najbolje spodbujati otrokov razvoj, precej spreminjal, vse od poudarjanja treh 

najosnovnejših spretnosti (branja, pisanja in računanja), pa do metod, ki so v središče 

postavile otroka in se osredotočile na njegove interese. Z različnimi načrti za izboljšanje 

izobraževanja, so se šole na novo organizirale in začele učiti po novih učnih načrtih, ki 

izhajajo iz otroka samega (Papalia in dr., 2003). 

 

Kljub celovitim spremembam šolskega sistema in pomoči države, pa je izobraževanje 

Romov še vedno odvisno od lokalne šole, ki jo obiskujejo. To pomeni od vodstva šole, 

celotnega učiteljskega zbora ter šolske svetovalne službe (Koželj, 2009). Vsi, ki delajo z 

Romi, se morajo zavedati, da se romsko vprašanje tiče prav vseh. Uspešno ga bomo 

reševali, le če bo vsakdo kvalitetno opravil svoje delo. Tudi kakovost šole vpliva na 

učni uspeh učencev. Učenci, ki jim je v šoli všeč, so učno uspešnejši (Papalia in dr., 

2003). Pri tem je potrebno upoštevati mnogo različnih vidikov, eden pomembnejših pa 

je poznavanje otrok. 

 

Največje število Romov šolo obiskuje redno le v prvih dveh mesecih šolskega leta. 

Redki zaključijo redno osnovno šolo, zato se vključujejo v izobraževanje za odrasle 

Rome (po lažjem verificiranem programu brez angleščine). Kljub temu je do sedaj le 

majhnemu številu Romov uspelo zaključiti osnovno šolo, saj so osnovne težave 

neznanje slovenskega jezika, sledi nestalen obisk ali izostajanje od pouka in učna 

neuspešnost. 

 

In kakšna so stališča slovenskih OŠ učiteljev o vprašanju šolanja romskih učencev? 

Raziskava je bila izvedena tako na razredni kot na predmetni stopnji. Delež učiteljev, ki 

ne bi bili pripravljeni sprejeti romskega učenca v razred, ali se niso mogli odločiti, je 

med predmetnimi učitelji 16,5 %, med razrednimi pa kar18,2% (Peček, in Lesar, 2006). 
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Le dobra petina anketiranih je bila mnenja, da je učni jezik ovira pri šolanju romskih 

učencev, kar dobra tretjina pa se ne strinja, da je slovenski jezik razlog za učne težave 

romskih učencev (prav tam). 

 

Dobra polovica učiteljev se je  strinjala, da bi morali učitelji poznati romsko kulturo in 

jezik, podoben odstotek pa se jih ni čutilo usposobljene za poučevanje romskih učencev 

(Lesar, 2005). 

 

Avtorici knjige Pravičnost slovenske šole: mit ali realnost (Peček, in Lesar, 2006)  se 

sprašujeta, ali si učitelji želijo, da bi romske učence poučevali zgolj učitelji, ki poznajo 

njihovo kulturo in jezik, torej asistenti ali romski pomočniki. Vendar iz tega sledi velika 

nevarnost po še večjem prelaganju učiteljeve odgovornosti na asistenta. 

 

Romski starši po mnenju učiteljev kažejo za učne rezultate manj zanimanja kot ostali 

starši in svoje otroke za učenje manj motivirajo. Hkrati pa nizka pričakovanja učiteljev 

vodijo v nizke rezultate, saj učitelji do Romov nimajo enakih pričakovanj kot do ostalih 

učencev. Vse prevečkrat učitelji za neuspeh romskih otrok  krivijo  njihove starše 

(Lesar, 2005). 

 

Pri analiziranju socialne vključenosti romskih učencev se je jasno pokazalo, da so otroci 

bolj ali manj odvisni sami od sebe ter staršev ostalih otrok, ki pa po mnenju učiteljev 

večinoma niso naklonjeni vključitvi romskih učencev v razred. Analiza je pokazala, da 

učitelji ne prepoznavajo stopnje odgovornosti za vključevanje drugačni učencev 

oziroma je ta stopnja zelo nizka (prav tam). 

 

Avtorici predlagata, da bi bilo najprej potrebno spremeniti osnovnošolsko zakonodajo, 

kjer je potrebno jasno izpostaviti načelo diference in načelo enakih možnosti (Rawls 

1999, V: Peček, Lesar, 2006). V zvezi z ocenjevanjem pa premisliti, kako omogočiti 

učiteljem upoštevanje vseh vidikov učenčevega razvoja in ne le intelektualnega. Ker so 

učenci precej različni, mora biti učitelj zelo fleksibilen, kar pomeni, da mora biti 

usposobljen za prepoznavanje različnosti in ustrezno reagirati nanjo. Temu delu je 

potrebno pri izobraževanju učiteljev posvetiti posebno pozornost. Ne le, da bodo 

prepoznali drugačnost, ampak imeli ustrezna znanja, kako diferencirati in 
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individualizirati pouk. Velik korak naprej pa bi bilo tudi spoznanje, da so prav učitelji 

odgovorni tako za učni uspeh učencev kot tudi za njihovo počutje in sprejetost v 

razredu. 

 

Vključevanje romskih otrok je lahko uspešno takrat, ko se organizira podporno šolsko 

okolje, ki vključuje pozitivna stališča do otrok in aktivne oblike poučevanja, v kar pa 

morajo biti intenzivno vključeni tudi njihovi starši. 

 

5.1.1 Oblike vključevanja romskih učencev v osnovno šolo 

 

Kljub relativni številčni majhnosti romske manjšine v Sloveniji so  obstajale  vsaj štiri 

oblike vključevanja romskih učencev v osnovno šolo. To so: 

 homogeni oddelki, ki so jih oblikovali predvsem na začetku šolanja in kamor so 

vpisovali večje število romskih otrok, 

 delno homogeni oddelki, kjer so učenci Romi v homogenem oddelku le pri 

slovenskem jeziku, matematiki in spoznavanju narave in družbe, pri ostalih 

predmetih pa so skupaj z ostalimi sošolci, 

 heterogeni oddelki, kjer so učenci Romi pri vseh urah s svojimi sošolci, 

 skupinsko delo z učenci Romi, kjer ne gre za formalno oblikovane oddelke, 

marveč za združevanje romskih učencev iz različnih oddelkov v posebne 

skupine, največkrat pri slovenskem jeziku, matematiki in spoznavanju narave in 

družbe (Strategija…,2004: 16). 

 

Oblika pouka, pri kateri so romski učenci (v celoti ali delno) ločeni od ostale populacije, 

so v nasprotju z integracijo kot osnovnim ciljem. Če so segregirane oblike dopuščene, 

lahko njihovo izvedbo vodijo predsodki, ki jih ima večina v razmerju do Romov. S 

predsodki se je najbolje spopasti že na samem začetku vključevanja v vrtec in osnovno 

šolo, k temu pa najbolje vodijo integrirane oblike. Primerna organizacija življenja v 

heterogenih oddelkih je, da se otroci spontano učijo drug od drugega, da se v resnici 

začno spoštovati, kar potrebujejo tako neromski kot romski otroci oziroma učenci (prav 

tam:17). Seveda pa vseh dejavnosti za romske učence, ki jih predlaga Strategija…(prav 

tam) ni mogoče izvajati v popolnoma heterogenih oddelkih – tak primer je učenje 
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slovenskega jezika kot drugega jezika, saj ta pristop ni enako primeren za učence, 

katerih materni jezik je slovenščina. 

 

5.1.2 Načela vzgojno izobraževalnega dela v osnovni šoli 

 

Strategija vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2004) izhaja iz skupnih 

izhodišč, načel in ciljev. »Izhodišče vključevanja otrok romskih staršev v sistem vzgoje 

in izobraževanja je otrok kot individualna oseba, ki ima (splošne) enake pravice do 

vzgoje in izobraževanja. Temeljno načelo je načelo enakih možnosti. Pri otrocih 

romskih staršev zagotavljanje enakosti pravic do vzgoje in izobraževanja ter načelo 

enakih možnosti vključuje tudi posebne pravice, ki zadevajo romski jezik, kulturo in 

identiteto« (prav tam: 22). 

 

Med načela vzgojno izobraževalnega dela sodijo: 

 načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja, 

 odprtost kurikula, 

 načelo vključevanja romskih otrok v obvezni in razširjeni program ob 

spoštovanju specifičnosti romske kulture, 

 avtonomija in strokovna odgovornost delavcev in šole, 

 sodelovanje s starši (prav tam). 

 

Načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja pomeni, da mora 

učencem šola omogočiti čim boljša izhodišča za doseganje ciljev in standardov znanja 

(prav tam). 

 

Vse šole, v katere so vključeni romski učenci so dolžne izdelati program dopolnilnega 

in dodatnega pouka. Upoštevati morajo specifiko in potrebe teh učencev (prav tam: 27). 

 

Zagotoviti je potrebno realizacijo ciljev, ki omogočajo vključevanje romske zgodovine 

in kulture v kurikulum. To načelo se doseže z različnimi vsebinami, ki se jih vključuje v 

dneve dejavnosti, v razširjeni program in tudi v posamezne predmete (prav tam: 27). 

Načelo vključevanja romskih otrok v obvezni in razširjeni program ob spoštovanju 

specifičnosti romske kulture je temeljno načelo vzgojno izobraževalnega dela v osnovni 
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šoli. Tistim romskim učencem, ki so opredeljeni kot učenci s posebnimi potrebami je 

potrebno pripraviti individualiziran program (prav tam: 27,28). 

 

Avtonomija in strokovna odgovornost delavcev in šole, ki jih obiskujejo romski otroci 

predpostavlja, da morajo v letnem programu dela posebno pozornost nameniti 

strategijam dela z romskimi učenci. Učitelj mora vključevati romsko kulturo na 

različnih področjih in na različne načine (prav tam). V letnem programu dela mora šola 

načrtovati konkretne ukrepe, da bodo romski učenci dosegali standarde znanja in hkrati 

jim mora zagotavljati pravico do ohranjanja lastne kulture (prav tam: 28). 

 

Nekatere šole poleg ustaljenih oblik (roditeljski sestanki, govorilne ure) s starši romskih 

otrok organizirajo z njimi posebne sestanke v šolah in pogoste obiske in razgovore na 

domovih oz. v naseljih. Potrebno je iskati alternativne načine in oblike sodelovanja. 

Nekateri romski starši so nepismeni. Klasičnih govorilnih ur in sestankov se največkrat 

ne udeležujejo. Večjo učinkovitost dosežemo z druženjem na delavnicah, obiskih v 

romskem naselju,… Različne informacije se jim predstavijo ustno. Največji problem za 

sodelovanje z romskimi starši je motivacija staršev za izobraževanje njihovih otrok.  

Večino staršev ne skrbi za prihodnost svojih otrok. Nekateri starši pedagoškim 

delavcem odkrito povedo, da se njihovim zahtevam podrejajo zgolj zaradi strahu pred 

izgubo socialnih pomoči (Rostohar, 2003). 

 

5.2 Neustrezno reševanje romske problematike 
 

Neustrezni pristopi se pojavljajo tudi v šolski praksi. Tak primer je »bršljinski 

eksperiment.« Leta 2005 so neromski starši podali predlog, da bi romske učence 

razporedili tudi po drugih šolah v okolici. Glavni razlog naj bi bila slabša kakovost 

pouka, zaradi velikega števila romskih učencev v tej šoli. Romski starši se s tem niso 

strinjali. Posredoval je šolski minister in predlagal model izobraževanja romskih 

učencev. Pri predmetih, slovenski  jezik, matematika in spoznavanje okolja,  bi ločevali 

romske in neromske učence že od prvega razreda osnovne šole dalje. Predlogu so se, 

kot že rečeno, romski starši naprej uprli. Po določenem prepričevanju romskih staršev, 

ki so ga organizirale šolske oblasti, so nazadnje popustili in pristali na izvajanje 

predlaganega izobraževalnega modela (Krek, Vogrinc  2005: 8,9). 
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Rešitev na OŠ Bršljin je neustrezna, ker je z njo aktualna šolska oblast pristala na 

prikrito nestrpnost do Romov pri delu večinskega prebivalstva in ta negativni odnos še s 

svoje strani legitimirala ter prenesla v izobraževalni model. Četudi lahko oblike 

ločenega izobraževanja romskih učencev v posebej sestavljenih skupinah romskih 

učencev v preteklosti zasledimo tudi v Prekmurju. Te rešitve zato niso imele enakega 

simbolnega učinka popuščanja nestrpnosti. Izobraževalni model za OŠ Bršljin pa se s 

problemom odnosa večinskega prebivalstva do Romov in obratno, odnosa Romov do 

večinskega prebivalstva, ki ga prinaša v šolo, ne spopade, temveč ga rešuje tako, da 

ločuje romske in druge učence (prav tam: 13). 

 

Rešitev je neustrezna, ker so učenci ločeni pri predmetih, pri katerih je obvladovanje 

sporazumevalnega slovenskega jezika najpomembnejše. Ta rešitev ima daljnosežne 

učinke, ki so povezani tudi z osvajanjem znanja. Četudi bi ločevali učence res zgolj 

zaradi razlik v znanju, in če so dejansko v eni skupini le romski učenci, s tem ko jih pri 

teh temeljnih predmetih kurikula ločimo, učencem večinskega prebivalstva sporočamo, 

da njim romski učenci na teh področjih niso enakovredni. Toda enako tudi romskim 

učencem – kako lahko to vpliva na njihovo samozavest, si lahko predstavljamo. Poleg 

tega pa tako nimajo možnosti, da bi se v razredu z ostalimi učenci poskusili 

vzpostavljati kot njim enakovredni na področjih, kjer je to najbolj potrebno – ostali 

učenci jim ne morejo biti zgled in jih preko posnemanja ali tekmovanja motivirati v 

njihovih lastnih prizadevanjih za znanjem. Za romske učence ne morejo postati vir 

znanja, kar je zlasti pri osvajanju jezika, pa tudi sicer, še kako pomembno. Model 

ločevanja isto sporoča tudi učiteljem. Tihi, čeprav vsem očiten pristanek na izločitev 

romskih učencev zato, da ne bili moteči, ker ne znajo, lahko šole začno tudi same 

dojemati kot alibi, ki jih bo opravičeval pri tem, da bodo učitelji pri delu z njimi vnaprej 

imeli nižja pričakovanja in pristajali na radikalno nižanje standardov znanja (prav tam: 

13, 14). 

 

Kadar je izobraževalni model vezan le na eno šolo, ima posledice le za učence, ki jo 

obiskujejo. V primeru, da bi bil ta model na OŠ Bršljin uspešen bi ga morali izvajati 

tudi na drugih šolah, kjer se šolajo učenci Romi. Tak model je slab ker uvaja ločevanje 

učencev po znanju že ob vstopu v osnovno šolo, kar je v nasprotju z obstoječim 

zakonom in tudi strokovnimi priporočili (prav tam:  14).  
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Izobraževalni model, ki romske učence ločuje že na razredni stopnji kot je to bilo na OŠ 

Bršljin,  je v nasprotju s 40. členom Zakona o osnovni šoli. Ta jasno določa, da v prvih 

treh razredih lahko poteka le notranja diferenciacija, da pouk poteka samo znotraj 

oddelka in da je od četrtega do osmega razreda mogoče ločiti otroke glede na zmožnosti 

oz. znanje v skupine pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku. Model je  po eni strani 

v nasprotju z zakonom glede sistemske ureditve, po drugi strani pa posega tudi v 

pravice učencev, saj jih pri nekaterih predmetih ločuje glede na jezikovno znanje in jih 

izloča iz matičnega oddelka (prav tam: 12, 13). 

 

Ločevanje učencev od prvega razreda dalje pa ni le v nasprotju z načeli pravne države, 

ampak tudi v nasprotju z rešitvami, ki jih predlaga stroka. Stroka nasprotuje vsakršnemu 

ločevanju otrok v tem starostnem obdobju (prav tam: 13–15). 

 

To je model, s katerim se romske učence ločuje že na razredni stopnji, ker slabo 

obvladajo sporazumevanje v slovenskem jeziku. Ločevanje učencev že v prvem razredu 

OŠ vodi v socialno izključevanje. Pomeni lahko, da se bo v šole začelo ponovno uvajati 

nižanje standardov znanja za romske učence, ali z drugimi besedami, uvajanje modela 

pomeni pristajanje na reprodukcijo rasne segregacije (prav tam: 6,14). 

 

V tem času sem bila zaposlena na OŠ Bršljin. Tudi sama se s tem modelom nikoli nisem 

strinjala. Ni se mi zdelo pravilno, da se romske učence ločuje že na razredni stopnji, ker 

slabo obvladajo sporazumevanje v slovenskem jeziku. Ločevanje učencev že v prvem 

razredu OŠ vodi v socialno izključevanje. 

 

5.3 Pomembnejše determinante v vzgoji in izobraževanju romskih 

otrok 
 

5.3.1 Socialne in kulturne razmere 

 

Nekoč so mislil, da otrokov učni uspeh odvisen zgolj od njegovih umskih in telesnih 

zmožnosti. Pozneje so ugotovili, da imajo socialne in kulturne razmere, v katerih otrok 

živi, pomembno vlogo v otrokovem duševnem razvoju in uspešnosti v šoli. Zaradi 

delovanja okolja imajo otroci kljub enakim formalnim pogojem za izobraževanje 
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dejansko neenake možnosti za osvajanje znanja in razvijanja sposobnosti, kar je 

bistvenega pomena za nadaljnje šolanje in poklicno kariero (Toličič, Zorman, 1977). 

 

»Nobenemu posamezniku ni dano, da bi ob rojstvu lahko izbral okolje: tudi romski 

otrok je z rojstvom determiniran s kulturnim in socialnim okoljem. Razen v redkih 

primerih se romski otrok rodi v okolju, ki se bistveno razlikuje od širšega kulturnega 

okolja. Z zaprtostjo  in pasivnostjo  do zunanjega širšega okolja se v romskih družinah 

dolgo ohranja kulturna depriviranost. Zato se romski otrok ob stiku s kulturo širšega 

okolja, ki mu je praviloma tuje in neznano, le s težavo vključuje vanjo« (Tancer, 1994: 

93,94). 

 

Romi so v Sloveniji brez dvoma ena najbolj marginiliziranih in depriviranih skupin in 

sicer zaradi različnih razlogov: zaradi revščine, njihove subkulture in drugačnosti. 

 

5.3.2 Neskladje primarne in sekundarne socializacije 

 

Družina kot temeljna družbena institucija je primarnega pomena za socialno-psihološki 

razvoj posameznika. Ta primarna socialna skupina prežema vsakega posameznika s 

prvim socialnim sistemom, z njegovim prvim in najpomembnejšim usposabljanjem. 

 

Otrok postopoma internalizira moralna in socialna vprašanja ter se uvaja v svet kulture, 

s katero se srečuje v družini in bližnjem okolju. Sem ne sodi le razvijanje intelektualnih 

potencialov, temveč tudi oblikovanje in sprejemanje vrednot, način zadovoljevanja 

kulturnih potreb, razvijanje motivacije, bralne kulture (Hribernik, 1994). 

 

Različni družbeni razredi imajo preko družine posredovane tudi različne življenjske 

poti, različna vedenja, stališča, različne cilje in pričakovanja. Bolj izobraženi starši 

svoje otroke že zgodaj navajajo in usmerjajo k socialno bolj sprejemljivemu ravnanju v 

družini in zunaj nje ter s tem pospešujejo razvoj otrokove socializacije. Uspešna 

primarna socializacija omogoča otroku, da se lažje vključi v šolsko delo in življenje 

šolske skupnosti  (Toličič, Zorman, 1977). 
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Z otrokovo starostjo šestih let postane šola pomemben socializacijski agens v njegovem 

življenju. Začne se dolgo obdobje posameznikovega razvoja, v katerem dobi šola z 

družino vpliv na njegov osebni in socialni razvoj. Šola otroka vzgaja in socializira. 

 

Romska primarna socializacija se bistveno in močno razlikuje od sekundarne, torej od 

širšega družbenega okolja (vzgojno varstvene ustanove, šole, druge ustanove). Ko pride 

romski otrok v šolo, ima več težav. Težave se pojavljajo zaradi nerazumevanja 

slovenskega jezika, razlog je tudi učna neuspešnost, ki je posledica ne le nepoznavanja 

jezika poučevanja, marveč tudi nerednega obiskovanja pouka in neugodnih socialnih 

razmer (Strategija 2004). 

 

Po drugi strani pa otroka nižje verbalne sposobnosti ovirajo pri prilagajanju na šolsko 

življenje in prilagojene vzorce vedenja. Romski učenci postanejo agresivni do 

neromskih učencev. 

 

5.3.3 Romska kultura 

 

»Kulturo determinira celost priučenih načinov obnašanja, čustvovanja, vrednostnih 

sistemov in prepričanj, pa tudi pridobivanja dobrin in znanja, ki so značilni za določeno 

družbeno skupino in se prenaša iz generacije v generacijo.« (Tancer, 1994: 93). Ljudje 

so vzgojeni v določeni kulturi in so zato tako zraščeni z množico življenjskih navad in 

posebnosti, da se počutijo zelo neprijetno, če jih prestavimo v drugačno kulturo. Za 

večino romskih družin velja, da je njihova kultura pretežno konkretna in preprosta. 

Vzgoja otrok v romski družini ima bistveno drugačne smernice kot vzgoja otrok v ne 

romski družin. Romski starši navajajo svoje otroke predvsem k delu, s katerim se sami 

največ in najpogosteje ukvarjajo in preživljajo. 

 

Vzgojna zanemarjenost je pojav, ko dobiva otrok v nekem okolju premalo primernih 

vzgojnih vplivov, premalo pozitivnih socialnih in kulturnih dražljajev, kot je to navada 

v nekem okolju. Pomanjkanje vzgoje povzroča, da se otrok ne more polnovredno 

vključiti v življenje okolja, ker so njegove duševne sposobnosti premalo razvite. 

Vzgojna zanemarjenost je posledica realnosti, ko otroka nihče primerno ne uvaja v 

kulturo in socialno življenje okolja, v katerem otrok živi, zato ostanejo otrokove 
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dispozicije neaktivirane in nerazvite« (Bergant, 1973: 12-13). Ne moremo trditi, da se 

romski starši vzgojno ne ukvarjajo z svojimi otroki, vendar njihova vzgojna doktrina 

poteka v sorazmerno nezahtevnih razmerah tako v socialnem kot kulturnem pogledu. 

Vzgojna zanemarjenost že v predšolskem obdobju pomeni za otroka  posledice. Otrok, 

ki v tem starostnem obdobju ni primerno socialno stimuliran, se pozneje zelo težko 

vključuje v širše okolje-šolo. Ker le ta postavlja previsoke zahteve, ki jim še pri tako 

dobri volji ni kos (Tancer, 1994: 97). 

 

5.3.4 Prikrajšanost pri izkušnjah in predznanju 

 

Socialna in kulturna (ne) razvitost okolja močno vpliva na šolsko (ne) uspešnost. Manj 

spodbudno okolje, ne omogoča otrokovega vsestranskega telesnega, duševnega in 

socialnega razvoja. Otroci ne razvijejo svojih dispozicij v optimalno razvite sposobnosti 

in zaradi tega so tudi v šoli manj uspešni, šolsko neučinkoviti (prav tam). 

 

Medtem ko mnogi starši svojemu otroku že od najzgodnejšega otroštva zagotavljajo in 

nudijo spodbudno učno okolje (barvice, svinčnike, igrače, slikanice, knjige, TV,... ), ki 

spodbuja njegov vsestranski razvoj in se ukvarjajo z njim, pa nepismeni, revni, 

vrednostno in kulturno drugače usmerjeni romski starši le - tega svojim otrokom ne 

omogočajo. Romski otroci do vstopa v vrtec ali šolo večinoma ne znajo držati svinčnika 

v rokah, medtem ko neromski že znajo napisati svoje ime (Avsec, 1994). 

 

Tako se romski otroci v šolah po predhodnih izkušnjah in predznanju ne morejo meriti z 

vrstniki. 

 

Način življenja, posebnosti in vrednote romske kulture ne spodbujajo dejavnosti in 

sposobnosti, ki jih od otrok pričakuje in zahteva šola. Starši romskih otrok so slabo 

motivirani za vključevanje otrok v šolo, hkrati se doma ne morejo ukvarjati s 

šoloobveznim otrokom. Ta primanjkljaj se pri romskih otrocih v šoli izraža v manjši 

razvitosti grafomotorike, kratkotrajni pozornosti, slabi koncentraciji, pomanjkanju 

delovnih navad in hitri utrudljivosti. Romske otroke je težko motivirati za šolo, hitro so 

zadovoljni z najmanjšim uspehom. Izražajo veliko potrebo po gibanju in bivanju na 
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prostem. Vse to otežuje delo učiteljem, ki zato tudi sami pogostokrat izgubijo 

motivacijo za delo z njimi (prav tam: 111). 

 

5.4 DEJAVNIKI UČNEGA USPEHA PRI ROMSKIH OTROCIH 

 
V nadaljevanju bom podrobneje opredelila dejavnike, ki vplivajo na uspešnost romskih 

otrok v procesu vzgoje in izobraževanja. Na te dejavnike opozarjajo različni avtorji ob 

različnih analizah šolskega sistema in šolske uspešnosti ter pri tem ugotavljajo, da 

zaradi sociokulturnih okoliščin Romi nimajo enakih možnosti v izobraževanju kot ostali 

državljani (Bercon, 2004). 

 

»Pogosto slišimo pritožbe, da so romski otroci v šolah problematični, agresivni, nasilni, 

nedelavni, neprilagodljivi, vzgojno zanemarjeni, da terorizirajo in negativno vplivajo na 

ne romske učence ipd. Premalokrat pa se vprašamo, kaj doživlja in kako se počuti 

romski otrok v množici njemu tujih vrstnikov. In če se postavimo na njegovo stran, 

lahko vidimo vrsto dejavnikov, ki kažejo na diskriminacijo, prikrajšanost in s tem 

kršitve otrokovih pravic« (Avsec, 1994: 107). 

 

5.4.1 Motivacija pri romskih otrocih 

 

Pomemben dejavnik pri otrokovem šolskem uspehu je tudi motivacija in pozitiven 

odnos do izobraževanja. Pri oblikovanju stališč do izobraževanja ter  poklicnih predstav 

največjo vlogo igrajo stališča in izobrazba staršev ter družbeno – ekonomski status. Bolj 

izobraženi starši s svojimi stališči in vzgojo usmerjajo svoje otroke k bolj oddaljenim 

ciljem, ki zahtevajo več učenja in daljše šolanje. Vrednotenje izobraževanja je namreč 

tem višje, čim višje je pridobljena izobrazba. V nasprotju s tem, manj izobraženi starši 

usmerjajo svoje otroke k bližnjim ciljem, ki jih otrok hitreje doseže in prej pride do 

zaslužka (Kranjc, 1977). 

 

Tu so romski otroci spet prikrajšani, živijo namreč v okolju, kjer izobraževanje ni 

visoko vrednoteno. Aspiracija romskih otrok so praviloma zelo nizke in le pri redkih 

romskih učencih je prisotno hotenje in volja po višjih učnih dosežkih. Hitro se 

zadovoljijo z minimalnim uspehom (Tancer, 1994). 
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Romski otroci imajo slabše razvito zavestno disciplino, svoje želje hočejo zadovoljiti 

takoj in se le s težavo podrejajo dolgoročnim ciljem (Kranjc, 1977). 

 

5.4.2 Domače okolje romskih otrok in spodbude staršev 

 

Učenčevo domače okolje lahko deluje spodbujevalno ali zaviralno na njegovo šolsko 

delo. Po podatkih raziskave romskega okolja in šolske uspešnosti romskih učencev v 

OŠ Prekmurja 1991 (Tancer, 1991), je med 411 učenci Romi le 28 % živelo v dobrih, 

44 % v zadovoljivih in 27,5 % v slabih bivalnih razmerah. Svojo sobo je imelo le 18 %, 

svojo posteljo 64,5 %. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je primerne delovne pogoje 

imelo le 26,5 % romskih učencev, zadovoljive 39,4 % in neprimerne 33,6 %. V 

domovih brez elektrike je živelo 7 % romskih učencev. Opozoriti velja, da navedeni 

podatki veljajo za območje Prekmurja, kjer Romi živijo v dokaj ugodnih razmerah v 

primerjavi z dolenjskimi Romi. Zato lahko predvidevam, da bi bili pogoji v domačem 

okolju učencev, ki sem ga proučevala v empiričnem delu  še manj ugodni za šolsko delo 

in boljši učni uspeh. 

 

Starši romskih otrok ne prihajajo na roditeljske sestanke in se malo zanimajo za učni 

uspeh svojih otrok. Tudi drugače se radi izognejo množici; če so slabše oblečeni ali če 

bi moralo biti kaj neugodnega za njih (Šiftar, 1970). 

 

5.4.3 Delovne navade romskih otrok 

 

Na stil učenja in oblikovanje učnih navad močno vpliva družinsko okolje. Bolj 

izobraženi starši lahko svojim otrokom učinkovito pomagajo pri učenju ter odkrivanju 

poti in načinov za reševanje zahtevnejših učnih problemov. Pri delu jih tudi pozitivno 

spodbujajo in krepijo njihovo zaupanje vase, da pri učenju vztrajajo in naloge uspešno 

končajo. Vse to ugodno vpliva na oblikovanje ustreznega stila in boljših učnih navad. 

Otroci manj izobraženih staršev so v tem pogledu na slabšem. Starši jim pogosto pri 

učenju ne morejo pomagati, ker nimajo dovolj znanja, nekateri pa tudi podcenjujejo 

vlogo izobraževanja in se za otrokovo učenje premalo zanimajo (Toličič, Zorman, 1977: 

329). 
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Od domačih razmer je torej veliko odvisno, ali so otroci lahko dobro pripravijo za pouk. 

Precejšen odstotek romskih šoloobveznih otrok je potreben večje ali manjše pomoči pri 

učenju in to doma ali v šoli. Pri teh otrocih je težko pričakovati, da bi jim doma nudili 

pomoč, saj je veliko staršev nepismenih in imajo tudi neurejeno socialno življenje. Pri 

romskih otrocih je tako opaziti izredno šibke navade, za šolsko delo se ne zanimajo. 

Zaradi domače vzgoje, ki jih redko navaja k delu, niso pri nobeni akciji vzdržljivi in se 

ne morejo skoncentrirati (Šiftar, 1970). 

 

5.4.4 Prosti čas romskih otrok 

 

Prosti čas otrok nižjega družbenega sloja ni tako organiziran kot prosti čas drugih otrok, 

ki načrtno goje določene aktivnosti (učenje tujih jezikov, telovadba, drsanje, glasba. 

idr.). Otroci iz nižjega sloja imajo še zelo nejasne in nedoločene predstave o lastni 

bodočnosti, zato niso sposobni, da bi svojo aktivnost usmerjali k doseganju dolgoročnih 

ciljev (Kranjc, 1977: 101-102). 

 

Romski otroci imajo nasploh specifičen način preživljanja prostega časa. Njihova igra je 

igra z naravo v naravi. Redko se igrajo s sodobnimi igračami, svinčnika in knjige ne 

uporabljajo zato pa dobro poznajo vsa drevesa, gnezda, imena živali, cvetlic. Čeprav so 

starši s kotičkom očesa vedno pri njih, pa jih nikoli ne vodijo, spodbujajo oz. se ne 

vključujejo v njihovo igro in jih pri tem ne omejujejo. Pri igri so prepuščeni sami sebi, 

svoj svet doživljajo samostojno, izkustveno in spontano, vedno v družbi številnih 

sovrstnikov (Avsec, 1994). Romski otroci svoj prosti čas večinoma  preživljajo  z 

romskimi otroci. 

 

5.4.5. Šolske potrebščine romskih otrok 

 

Napredovanje učenca je odvisno od tega, kako je preskrbljen z učnimi pripomočki. To 

se iz leta v leto izboljšuje. Med tem, ko so pred časom ugotavljali, da Romi nimajo 

osnovnih šolskih potrebščin, pa je danes za to poskrbljeno. Nekaj je že takih družin, kjer 

potrebno nabavijo sami, za tiste ki izrazijo, da iz lastnih sredstev ne morejo zagotoviti 

potrebščin za šolo, pa poiščejo druge možnosti, na primer, upravičeni so do brezplačne 
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obrabnine učbenikov, v nekaterih šolah jim posodijo knjige iz šolske knjižnice, nekaj 

dobijo iz sredstev Centra za socialno delo, Karitasa (Stvarnik, 1998). 

 

Težava je v tem, da do šolskih potrebščin nimajo odnosa, saj jih hitro izgubijo ali pa jih 

uničijo. Potrebščin ne prinašajo v šolo, ko bi bilo to potrebno, zato težko sledijo in 

sodelujejo pri pouku. V šoli, kjer sem poučevala,  so učenci puščali šolske potrebščine v 

šoli. Do 14 ure so bili vključeni v podaljšano bivanje, kjer je večina z učiteljevo 

pomočjo opravila domačo nalogo. 

 

5.5 Sklepne misli teoretičnega dela 
 

V zadnjih letih so bile izvedene številne raziskave z romsko problematiko. Raziskovalci 

(Kovač-Šebart, Krek, 2003; Macura-Milovanović, 2006;  Peček in Lesar, 2006; idr.) se 

sprašujejo o vzrokih nevključenosti in neizobraženosti Romov. Iščejo sistemske rešitve 

in podajajo predloge za boljšo vključenost in uspešnejše izobraževanje, kot so: zgodnje 

vključevanje Romov v vzgojno-izobraževalni sistem, uvajanje romskih pomočnikov, 

vsebinsko prilagajanje programov pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih 

delavcev šole, homogeni oddelki, različne oblike učne pomoči in podobno. 

 

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v RS (2004) izpostavlja, da je pogost izpad 

romskih otrok iz šole, slabša socializacija, ker otroci niso obiskovali vrtca, slabša učna 

uspešnost, nepoznavanje slovenskega jezika, itd. Stanje na področju  obveznega šolanja 

Romov je torej problematično, še posebej na Dolenjskem je stanje  bistveno slabše v 

primerjavi z Romi v Prekmurju. Vse to so pomembni dejavniki, ki posredno vplivajo na 

prisotnost in uspešnost romskih učencev v osnovnih šolah. Romski učenci težko shajajo 

z ne romskimi vrstniki, pa tudi obratno. Vrstniki jih ne razumejo, jih pogosto izločijo iz 

skupine, prav tako Romi ne sprejmejo najbolje načina ravnanja vrstnikov (npr. Koželj, 

2009). 

 

Velik napredek v šolanju romskih učencev se je pokazal v deželah, kjer so v šolo začeli 

uvajati romske asistente. Le- ti pripomorejo k bolj rednemu obiskovanju pouka romskih 

učencev, boljšemu sodelovanju s starši romskih učencev, pa tudi z učitelji in z 

vodstvom šole. Romski asistent veliko pomaga na začetku šolanja pri prevajanju iz 
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romskega v jezik poučevanja. Veliko pomoči nudi romski asistent tudi pri pisanju 

domačih nalog in pri individualnem učenju (npr. Peček in Lesar, 2006). 

 

Zato se bom v empiričnem delu osredotočila prav na ta vidik vpliva  prisotnosti romske 

asistentke na eni izmed slovenskih OŠ. 
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 Raziskovalni problem 
 

Raziskav, kako vpliva romski asistent na motivacijo, uspešnost in vztrajanje v šoli 

romskih učencev pri nas, ni moč zaslediti. V tem smislu se mi je ponudila izjemna 

priložnost za raziskovanje vpliva romske asistentke na šolanje romskih učencev v eni 

izmed osnovnih šol na Dolenjskem.  Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako prisotnost 

romske asistentke vpliva na  večjo motivacijo romskih učencev za obiskovanje pouka, 

boljši učni uspeh in oblike sodelovanja z učitelji in starši. V raziskavi sem ugotavljala 

ali je po vpisu romskih učencev v zadnjih 15-ih letih šolanja možno prepoznati 

pozitiven vpliv romske asistentke. 

 

V empiričnem delu želim predstaviti različne načine reševanja romske tematike na 

osnovni šoli na Dolenjskem, pa tudi težave s katerimi se pri delu z romskimi učenci 

srečujejo zaposleni. 

 

6.2 Cilji 
 

Osnovni cilj diplomskega dela je na podlagi različnih virov in študije primera izbrane 

šole ugotoviti, kakšen je vpliv romske asistentke na učni  uspeh, na motivacijo za 

učenje, na redno obiskovanje pouka, na sodelovanje med šolo in domom romskih 

učencev. Posebej  pa sem se osredotočila na pomen sodelovanja romske asistentke z 

ostalimi socialnimi institucijami, na angažirano vlogo, ki jo ima pri vzpostavljanju 

boljše komunikacije z različnimi institucijami v okviru občine. 

 

6.3 Raziskovalna vprašanja 
 

Temeljna raziskovalna vprašanja diplomskega dela so: 

 Ali se pogostost vpisovanja romskih učencev  v OŠ  v  zadnjih 15- ih letih kako 

spreminja? 

 Kakšne izkušnje imajo z romskimi otroki njihovi učitelji, svetovalna delavka, 

romska asistentka in starši? 
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 Kakšne so izkušnje romskih učencev z šolanjem? 

 Kakšna je vloga romske asistentke in kakšne so izkušnje učencev in staršev z 

njo? 

 Kakšna so pričakovanja staršev glede šolanja njihovih otrok? 

 Kakšni so običaji Romov v na Dolenjskem, natančneje v okolici proučevane 

šole? 

 

6.4 Metodologija 

 
6.4.1 Raziskovalna metoda 

 

Za kvalitativno raziskovanje sem se odločila predvsem zaradi proučevanja šolanja 

Romov v šoli, kjer je prisotna romska asistentka. B. Mesec meni, da je eno 

najpomembnejših načel kvalitativne metode, da raziskovalec prisluhne ljudem ter pri 

raziskovanju ni osredotočen samo na to, kar zanima njega, ampak je osredotočen tudi na 

tisto, kar je pomembno za v problemih udeležene ljudi (Mesec, 1998). Pri ugotavljanju 

vzrokov za neuspešnost romskih učencev v izobraževanju je potrebno prisluhniti 

učiteljem, svetovalni službi, romskim učencem in romskim staršem. 

  

V raziskavi sem izvedla študijo primera. Med predvidenimi tehnikami raziskovanja sem 

uporabila polstrukturiran intervju, oblikovan za namene diplomskega dela, analizo 

šolske dokumentacije in opazovanje. 

 

Namen intervjujev je bil, da izvem čim več o delu strokovnih delavcev z učenci Romi, 

da mi učenci povedo o svojem načinu življenja, običajih, o uspehih in težavah v šoli in 

kaj si želijo postati ko odrastejo. Pri prvem srečanju z romsko asistentko je bil moj cilj 

čim več izvedeti o njenem delu, o odločitvi za to delo in jo pospremiti v romsko naselje 

in opazovati kako poteka njeno delo. Z romskimi starši sem se hotela pogovoriti o 

spremljanju in spodbujanju njihovih otrok pri delu v šoli. Predvsem  me je zanimalo, če 

starši želijo, da njihovi otroci dokončajo šolanje v osnovni šoli in če jih spodbujajo za 

nadaljnje izobraževanje. 
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Kot pripomoček sem s seboj vzela diktafon. Doma sem poslušala še enkrat vse 

odgovore, jih zapisala in opravila kvalitativno analizo intervjujev. 

 

6.4.2 Merski instrumenti 

 

Večji del podatkov sem zbrala s tehniko delno strukturiranega intervjuja. Pred 

izvajanjem intervjuja sem pripravila okvirna vprašanja, ki so mi omogočila bolj odprto 

vodenje delno strukturiranega intervjuja. Vendar pa odziva na podvprašanja ni bilo. 

Pogovore sem snemala in kasneje prepisala. Intervjuje sem izvedla z: učitelji, romskimi 

učenci, svetovalno delavko, romsko asistentko in romskimi starši. 

 

Intervju z učitelji je zajemal 11 vprašanj, ki so vključevala naslednja področja: prvo 

srečanje z Romi in izkušnje, odnose med romskimi in ne romskimi učenci, vzroke za 

predčasno opustitev šolanja, motivacija in spodbujanje romskih staršev za šolanje otrok, 

delovne in učne navade. 

 

Intervju z romskimi učenci je zajemal 19 vprašanj. Nanašala so se na naslednja 

področja: starost učencev, romske običaje, učne težave, druženje v prostem času in 

poklic. 

 

Intervju z svetovalno delavko je zajemal 12 vprašanj iz naslednjih področij: prvo 

srečanje z Romi, nerednost obiskovanja šole romskih učencev, uspešnost romskih 

učencev in oblike učne pomoči. 

 

Intervju z romsko asistentko je zajemal 19 vprašanj iz naslednjih področij: prvo srečanje 

z Romi, izobrazba in delovne izkušnje, komunikacija z učitelji, starši in vodstvom šole, 

motivacija učencev za učenje in pisanje domačih nalog. 

 

Intervju z romskimi starši je zajemal 11 vprašanj iz naslednjih področij: učne težave po 

predmetih, pomoč pri učenju, nudenje pomoči s strani romske asistentke, mnenje o 

nadaljevanju šolanja otrok. 
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6.4.3 Opis vzorca intervjuvanih oseb 

 

Za namen raziskave sem si izbrala vzorec oseb, ki bi mi najbolje predstavile delo, 

uspehe in težave romskih učencev. 

 

Intervjuvala sem 10 učiteljev (5 učiteljev razrednega pouka in 5 učiteljev predmetnega 

pouka; učiteljico slovenščine, učitelja matematike, učiteljico glasbene vzgoje, učiteljico 

angleščine in učiteljico likovne vzgoje). Opravila sem intervjuje z učitelji, ki imajo 

daljšo delovno dobo.  

 

Tabela 1: Delovna doba intervjuvanih učiteljev 

Delovna doba učiteljev Odgovori učiteljev 

Razredni Predmetni Skupaj 

Do 5 let 1 0 1 

Od 5 do 10 let 0 2 2 

Od 10 do 20 let 1 2 3 

Od 20 do 30 let 3 1 4 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da sem intervjuje opravila z učitelji z večletnimi izkušnjami iz 

poučevanja otrok. Do 5 let izkušenj ima le eden razredni učitelj, od 5 do 10 let izkušenj 

imata dva predmetna učitelja, od 10 do 20 let trije in nad 20 let delovnih izkušenj štirje 

učitelji. 

 

Intervjuvala sem 10 romskih staršev, ki imajo otroke v osnovni šoli. Z romsko 

asistentko sva se dogovorili, da bom opravila intervjuje tako pri romskih družinah, ki 

imajo boljše materialne pogoje, kot v tistih ki se preživljajo z priložnostnim delom in 

socialno podporo in tistih, katerih preživetje je odvisno zgolj od socialnih pomoči. 

Demografskih podatkov nisem zbirala. 

 

Opravila sem 10 intervjujev z romskimi učenci in sicer z: dvema učencema iz 3. 

razreda, učencem iz 4. razreda, tremi učenci iz 5. razreda, učenecm iz  6. razreda, in 

tremi učenci iz 7. razreda. 
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Intervjuvala sem še svetovalno delavko in romsko pomočnico. Svetovalna delavka je na 

šoli zaposlena že 22 let, zato ima bogate izkušnje pri delu z romskimi učenci. Romska 

pomočnica je na šoli zaposlena peto šolsko leto. Z Romi se je srečala že v svojem 

rojstnem kraju. Romi so jo sprejeli za svojo.  

 

6.4.4 Zbiranje empiričnega gradiva 

 

V prostorih šolske svetovalne službe sem opravila pregled šolske dokumentacije. 

Zanimal me je vpis romskih učencev za obdobje zadnjih 15-ih let. 

 

Z učitelji, z romskimi učenci, romskimi starši, svetovalno delavko in romsko 

pomočnico sem navezala stik neposredno preko šole. Pri izvedbi intervjujev sem 

naletela na težave. Romski učenci so se prestrašili, da bodo na televiziji ali na internetu. 

Tudi intervjuje z romskimi starši sem morala zapisovati in ne snemati na diktafon. Brez 

spremstva romske asistentke ne bi prišla v naselje in ne do podatkov. Za namene 

intervjuja s starši pa sem s posredovanjem romske asistentke, z odhodom v naselje in 

preko opazovanja bolje spoznala pogoje, v katerih romske družine živijo. Opazovanje 

pogojev življenja bo pripomoglo k bolj kompleksni analizi položaja romskih učencev 

doma, motivaciji za učenje, delanje domačih nalog ipd. Večino pridobljenih podatkov 

sem obdelala kvalitativno, pri analizi šolske dokumentacije pa sem uporabila 

kvantitativno analizo. 

 

Intervjuji so potekali v januarju in v marcu leta 2010. V povprečju so trajali eno šolsko 

uro. Potekali so v prostorih šolske svetovalne službe, kjer sem opravila intervjuje z 

učitelji, šolsko svetovalno delavko in romsko asistentko. Pridobila sem vsa potrebna 

soglasja za izvedbo intervjujev z romskimi učenci. V prostorih šolske avle sem v 

spremstvu romske asistentke opravila intervjuje z romskimi učenci. Romske starše sem 

intervjuvala v spremstvu romske asistentke v romskem naselju na Dolenjskem.  

 

Intervjuvala sem starše otrok, ki obiskujejo osnovno šolo. Vsi izbrani so po obrazložitvi 

namena intervjujev privolili na sodelovanje. Pred izvajanjem intervjuja je bilo staršem 

potrebno pojasniti njihov namen in zagotoviti, da bom gradivo uporabila izključno za 
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pisanje diplomskega dela. Po obrazložitvi so naju z romsko pomočnico vsi intervjuvani 

prijazno povabili v svoj dom, kjer so odgovarjali na moja vprašanja. 

 

6.5 Analiza dinamike vpisa romskih učencev  
 

Podatke o vpisu učencev sem pridobila iz pregleda šolske dokumentacije. Zanimal me 

je vpis romskih učencev v OŠ za obdobje zadnjih 15-ih let. Izpisala sem podatke od leta 

1994 do 2009. 

 

Tabela 2: Vpis romskih učencev od šolskega leta 1994/95 do 2008/09 

Šol. leto Št. vseh Št. romskih Romski učenci po razredih         

  učencev učencev 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1994/95 1005 15 7 5 1 1 1       - 

1995/96 1001 18 10 3 2 1   2     - 

1996/97 1014 17 11 2 1 2     1   - 

1997/98 1006 18 9 4 2 1 1     1 - 

1998/99 1021 16 9 4 1 1 1       - 

1999/00 1003 15 11 1 1 1 1       - 

2000/01 989 14 7 4 1 1   1     - 

2001/02 974 23 11 4 3 4   - 1   

 
2002/03 955 23 11 6 2 2 1 

 

  1 

 
2003/04 1017 35 6 14 5 5 2 2   1 

 
2004/05 1000 41 9 8 13 3 3 3 1 1 

 
2005/06 973 46 8 7 10 10 3 3 3 2 

 
2006/07 953 46 12 4 9 11 4 2 3   1 

2007/08 948 44 8 10 3 7 9 5 2     

2008/09 928 49 7 6 10 4 6 9 5 2   

SKUPAJ 14787 420 136 82 64 54 32 27 16 8 1 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je največ romskih učencev v posameznih šolskih letih 

vpisanih v prvi razred. Število vpisanih v 2. razred v večini šolskih let očitno upade; 

izjema sta le šolski leti 2003/04 in 2007/08. Število vpisanih v 3. razrede je še občutno 

nižje razen v šolskem letu 2004/05 in 2005/06, ko je le to naraslo. Vpis 4. razred je 

celotnem obdobju podoben vpisu v 3. razred. Vpis v 5. razred občutno upade, izjema sta 

le šolski leti 2007/08 in 2008/09, ko je vpis narasel. Vpis v 6. razred je podoben vpisu v 

5. razred. Število vpisanih učencev v 7. razred je ponovno zelo majhno.  V 8. razred je 
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vpisanih samo še nekaj učencev. V 9. razred pa je bil v proučevanem obdobju vpisan 

samo 1 učenec. 

 

V šolskih letih 2000/01 – 2008/09 je vpisanih vsako leto večje število romskih učencev. 

V obdobju 1994 do 2000 romski učenci večinoma obiskujejo pouk do 4. razreda, po letu 

2000 pa posamezni romski učenci prihajajo k pouku tudi v višjih razredih osnovne šole. 

Od leta 2004/05 je opazno, da je v višjih razredih OŠ več učencev, še posebej to izstopa 

v zadnjem proučevanem šolskem letu. Še vedno pa je v šolskih letih od 1994/95 do 

2008/09  samo 7 romskih učencev dokončalo osnovno šolo. 

 

 

Slika 1: Primerjava vpisa romskih učencev z vsemi učenci v obdobju od 1994/95 do 2008/95 

 

Iz slike 1 je razvidno, da se vpis vseh učencev na proučevani šoli sicer zmanjšuje. Vpis 

romskih učencev pa se povečuje. Delež romskih učencev do leta 2000/01 je bil 

povprečno 1,6 % kot je to prikazano na sliki 2, potem se je do leta 2005/06 postopno 

povečeval in je v zadnjih letih povprečno 4,9 %, kar je prikazano na sliki 3. 
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Slika 2: Delež učencev od 1994/95 do 2000/01         Slika 3: Delež učencev od 2005/06 do 2008/09 

 

 

Slika 4: Primerjava vpisa romskih učencev v obdobju od 1994/05 do 2008/09 

 

Iz slike 4 je razviden vpis romskih otrok na proučevani šoli za obdobje zadnjih 15. let. 

V obdobju od šolskega leta 1994/95 do 2000/01 je vpis romskih učencev majhen v 

povprečju 16 učencev. Od šolskega leta 2001/02 do 2005/06 je vpis v OŠ naraščal 

potem pa se je ustalil. Od šolskega leta 2005/06 do leta 2008/09 je v OŠ v povprečju 

vpisanih 46 učencev. 

 

Iz navedenega je razvidno, da se je vpis romskih učencev na proučevani OŠ po šolskem 

letu 2000/01 začel povečevati in se je do leta 2005/06 povečal skoraj trikratno, ter se 

nato ustalil. 
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Na podlagi ugotovitve vpisa romskih otrok na proučevani OŠ, ki sem jih izpeljala na 

osnovi podatkov iz slike 4, sem dinamiko vpisov po razredih razdelila na tri specifična 

obdobja in jih prikazala v tabeli 3. 

 

Tabela 3: Dinamika vpisa romskih učencev na proučevani OŠ, razdeljena na 3 obdobja 

Šol. leto Št. romskih Romski učenci po razredih         

  učencev 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

OBDOBJE 1                   

1994/95 15 7 5 1 1 1       - 

1995/96 18 10 3 2 1   2     - 

1996/97 17 11 2 1 2     1   - 

1997/98 18 9 4 2 1 1     1 - 

1998/99 16 9 4 1 1 1       - 

1999/00 15 11 1 1 1 1       - 

2000/01 14 7 4 1 1   1     - 

Skupaj 113 64 23 9 8 4 3 1 1 - 

Povprečno št. romskih učencev 9,14 3,29 1,29 1,14 0,57 0,43 0,14 0,14 - 

Delež romskih učencev (%)  (100%) 56,6 20,4 7,96 7,08 3,54 2,65 0,88 0,88 - 

OBDOBJE 2                   

2001/02 23 11 4 3 4   - 1     

2002/03 23 11 6 2 2 1     1   

2003/04 35 6 14 5 5 2 2   1   

2004/05 41 9 8 13 3 3 3 1 1   

Skupaj 122 37 32 23 14 6 5 2 3 0 

Povprečno št. romskih učencev 9,25 8 5,75 3,5 1,5 1,25 0,5 0,75 0 

Delež romskih učencev (%)  (100%) 32,7 28,3 20,4 12,4 5,31 4,42 1,77 2,65 0 

OBDOBJE 3                   

2005/06 46 8 7 10 10 3 3 3 2   

2006/07 46 12 4 9 11 4 2 3   1 

2007/08 44 8 10 3 7 9 5 2     

2008/09 49 7 6 10 4 6 9 5 2   

Skupaj 185 35 27 32 32 22 19 13 4 1 

Povprečno št. romskih učencev 8,75 6,75 8 8 5,5 4,75 3,25 1 0,25 

Delež romskih učencev (%)  (100%) 31,0 23,9 28,3 28,3 19,5 16,8 11,5 3,54 0,88 

 

Zaradi boljše preglednosti podatke, zbrane v tabeli 3, prikazujem na sliki 5. 
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Slika 5: Primerjava vpisa romskih učencev po razredih v treh različnih obdobjih 

 

Na sliki 5 je prikazan vpis romskih otrok v treh različnih obdobjih. V vseh obdobjih je 

povprečen vpis v prvem razredu zelo podoben, vpisanih je povprečno 9 učencev. 

 

V 1. obdobju so bili v drugem razredu povprečno vpisani samo še 3 učenci. V tretji 

razred je bil povprečno vpisan samo še eden učenec. V celotnem obdobju pa je šolanje 

zaključil samo eden učenec, kar je razvidno iz tabele 3. 

 

V 2. obdobju je bil vpis v drugem razredu že bistveno boljši, vpisanih je bilo povprečno 

8 učencev. V višjih razredih se je vpis zmanjševal, v četrtem razredu so bili povprečno 

vpisani 3 učenci. V celotnem obdobju je povprečno zaključil šolanje po 1 učenec v 

šolskem letu. 

 

V 3. obdobju je bil vpis bistveno boljši v vseh razredih. Vpis je bil v povprečju do 

četrtega razreda konstanten potem pa je začel upadati. V sedmem razredu so bili tako 

povprečno vpisani še po 3 učenci. V 8. razredu pa je bil vpisan povprečno samo 1 

učenec. Devetletko pa je za celotno obdobje zaključil samo 1 učenec. 
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V 3. obdobju torej od šol. leta 2005/06 do 2008/09 več romskih učencev obiskuje 

osnovno  šolo v višjih razredih. Glede na dejstvo, da je od šolskega leta 2005/06 na šoli 

zaposlena romska asistentka, bi lahko očitno večjo prisotnost  romskih učencev v višjih 

razredih pripisali pozitivnemu vplivu romske asistentke. 

 

6.6 Analiza intervjujev 
 

Zbrane podatke sem obdelala in analizirala kvalitativno. Zaradi lažje analize sem zbrane 

podatke razdelila na več smiselno zaključenih področij. V odgovorih sem poiskala 

izjave, ki se nanašajo na določena področja, ter jih medsebojno primerjala in jih 

kategorizirala. Na koncu sem dodala še tipične odgovore. 

 

6.6.1 Analiza intervjujev z učitelji, ki poučujejo Rome 

 

Intervjuje sem opravila z učitelji, ki imajo izkušnje s poučevanjem romskih učencev.  

 

Od učiteljev sem želela dobiti odgovore predvsem na naslednja vprašanja: 

 kdaj so se prvič srečali z Romi, 

 kakšne izkušnje imajo z Romi, 

 kakšno je njihovo mnenje o delovnih in učnih navadah romskih učencev, 

 vzroki za prenehanje šolanja romskih učencev, 

 ali je drugačnost romskih učencev od ne romskih izrazita, 

 poznavanje romskega jezika in kulture, 

 dejavniki, ki vplivajo na uspeh romskih učencev, 

 ali starši spodbujajo izobraževanje svojih otrok. 

 

V tabeli 4 so predstavljene kategorije oblikovane na podlagi analize intervjujev z 

učitelji. V nadaljevanju bom interpretirala odgovore po kategorijah in navedla nekaj 

značilnih odgovorov. Na koncu bom dodala vsebinski zaključek intervjujev. 

 

 

 

 



Vodopivec O. (2012) Romi v osnovni šoli z romsko asistentko.                                                              

 Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

59 

Tabela 4: Analiza odgovorov intervjujev z učitelji po kategorijah 

Kt. Kategorija Odgovori učiteljev 

Odgovori Razredni Predmetni Skupaj 

1. Prvo srečanje z Romi otroštvo 2 3 5 

delovno mesto 3 2 5 

2. Izkušnje z Romi pozitivne 4 5 9 

negativne 1 0 1 

3. Delovne in učne navade romskih učencev nimajo 5 5 10 

4. Drugačnost Romov od ne Romov izrazita 3 5 8 

ni izrazita 2 0 2 

5. Učitelj mora poznati romsko kulturo potrebno 5 5 10 

6. Učitelj mora poznati romski jezik potrebno 3 3 6 

ni potrebno 2 2 4 

7. Starši spodbujajo svoje otroke za 

izobraževanje 

spodbujajo 1 3 4 

ne spodbujajo 4 2 6 

8. Pozornost usmerjena v izobraževanje 

Romov 

dovolj 4 5 9 

premalo 1 0 1 

9. Dejavniki, ki vplivajo na uspeh romskih 

učencev 

interes staršev 2 3 5 

domače delo 3 2 5 

obisk pouka 2 2 4 

sposobnost 3 0 3 

učenje 1 1 2 

izobrazba staršev 1 1 2 

volja učiteljev 1 1 2 

10. Predlagane spremembe za poučevanje 

Romov 

poučevanje v 

romščini 

2 2 4 

brez sprememb 3 3 6 

 

1. kategorija: Prvo srečanje z Romi: 

Polovica učiteljev se je prvič srečalo z Romi že v otroštvu, od tega dva razredna učitelja 

in trije predmetni učitelji. Pet učiteljev je odgovorilo, da so se prvič srečali z Romi na 

delovnem mestu. 

 

Tipični odgovori: 

»V otroštvu.« Odgovor iz intervjuja št. 3 

»Na delovnem mestu.« Odgovor iz intervjuja št. 6 
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2. kategorija: Izkušnje z Romi: 

Večina učiteljev ima pri delu z romskimi učenci pozitivne izkušnje, kar devet od 

desetih. Negativno izkušnjo z Romi, ki izhaja iz osebnega življenja, ima en učitelj. Kot 

navaja ta učitelj, se negativne izkušnje z romskimi učenci kažejo tudi na delovnem 

mestu, ker niso vodljivi, so brez motivacije, brez delovnih navad, redno ne obiskujejo 

pouka, imajo težave z razumevanjem slovenskega jezika in skromen besedni zaklad. 

 

Tipični odgovori: 

 »V večini pozitivne. So učenci, ki so vedoželjni imajo težave z razumevanjem jezika.« 

Odgovor iz intervjuja št. 3 

»V šoli so pozitivne. V svojem osebnem življenju več negativnih (kraje, izsiljevanje).« 

Odgovor iz intervjuja št. 6 

 

3. kategorija: Delovne in učne navade romskih učencev: 

Ko sem učitelje spraševala o delovnih in učnih navadah romskih učencev so mi 

odgovarjali, da je to odvisno od posameznika. Mnenje vseh intervjuvanih učiteljev pa 

je, da v večini  nimajo dobrih delovnih in učnih navad. 

 

Tipični odgovori: 

 »Odvisno od posameznika. Zelo malo takih, ki bi pokazali svoje znanje. Nimajo 

delovnih navad.« Odgovor iz intervjuja št. 7 

»Doma ne delajo, v šoli pa je premalo.« Odgovor iz intervjuja št. 10 

 

4. kategorija: Drugačnost Romov od ne Romov: 

Osem intervjuvanih učiteljev meni, da je drugačnost Romov od ne Romov v razredih 

izrazita. Dva učitelja pa menita, da Romi niso drugačni od ne Romov. Drugačnost se 

kaže na začetku šolanja, v sposobnostih izražanja, v komunikaciji, delu, odnosih, v 

odnosu do šolskih potrebščin, ne delajo domačih nalog, se ne učijo in imajo slabo 

samopodobo. 

 

Tipični odgovori: 

»Drugačnost je izrazita le po sposobnostih izražanja, samopodobi in sprejetosti.« 

Odgovor iz intervjuja št. 3 
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 »Večkrat, nimajo vseh šolskih potrebščin, ne delajo nalog, se ne učijo, njihova 

samopodoba je slaba.« Odgovor iz intervjuja št. 10 

 

5. kategorija: Učitelj mora poznati romsko kulturo: 

Vsi intervjuvani učitelji menijo, da mora učitelj nujno poznati romsko kulturo, ker tako 

lahko razume romske učence. 

 

Tipični odgovori: 

»Seveda le tako uporabi empatijo in razume učence Rome.« Odgovor iz intervjuja št. 3 

 »Kulturo Romov bi moral poznati. Obeležit dan Romov.« Odgovor iz intervjuja št. 7 

 

6. kategorija: Učitelj mora poznati romski jezik: 

Da bi učitelj moral poznati romski jezik meni šest učiteljev. Štirje intervjuvani menijo, 

da bi bilo dobro, če bi učitelj poznal vsaj osnove romskega jezika za lažje razumevanje 

učencev v prvem triletju, ker se učenci večinoma izražajo samo v romskem jeziku. 

 

Tipični odgovori: 

»Obvezno bi moral poznati.« Odgovor iz intervjuja št. 5 

 »Dobro bi bilo, da bi poznal vse jezike. Romskega jezika ni potrebno poznati, samo 

osnove.« Odgovor iz intervjuja št. 6 

 

7. kategorija: Starši spodbujajo svoje otroke za izobraževanje: 

Samo štirje učitelji menijo, da starši spodbujajo svoje otroke pri učenju. Šest učiteljev 

pa je izpostavilo, da romski starši ne spodbujajo svojih otrok pri učenju. Nekateri med 

njimi menijo, da romski starši delujejo bolj zaščitniško do svojih otrok, kot da bi jim 

nudili pomoč in spodbudo za šolanje, ker imajo tudi sami zelo nizke sposobnosti. 

 

Tipični odgovori: 

 »Večina da, ker jih bolj redno pošiljajo v šolo in se zanimajo za uspeh.« Odgovor iz 

intervjuja št. 2 

»Eni ja, drugi ne. Odvisno je od načina življenja, od stopnje izobrazbe.« Odgovor iz 

intervjuja št. 7 
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»Mnogi že, vendar delujejo le bolj zaščitniško, kot, da bi jim nudili pomoč.« Odgovor iz 

intervjuja št. 8 

 

8. kategorija: Pozornost usmerjena v izobraževanje Romov: 

Devet učiteljev meni, da je pozornosti, usmerjene v izobraževanje Romov, dovolj, 

vendar le na papirju, v praksi pa se ne izvaja. Eden pa meni, da je v izobraževanje 

Romov usmerjene premalo pozornosti. Nekateri učitelji so predlagali, da bi se dalo 

narediti še kaj. V šolo naj bi začeli hoditi ko so stari 6 let. Dosegali naj bi kaj več kot le 

minimalne standarde. 

 

Tipični odgovori: 

»Pozornosti v izobraževanje Romov je dovolj, le potem je premalo sodelovanja s starši 

romskih učencev.« Odgovor iz intervjuja št. 3 

»Dalo bi se narediti še kaj. Dosegajo minimalne standarde, ne pridejo v šolo, ko so 

stari 6 let.« Odgovor iz intervjuja št. 6 

 

9. kategorija: Dejavniki, ki vplivajo na uspeh romskih učencev: 

Pet učiteljev meni, da je za uspeh romskih učencev pomemben interes staršev za 

šolanje, prav tako pet učiteljev meni, da je za uspeh pomembno tudi domače delo. Štirje 

učitelji so poudarili, da k učnemu uspehu pripomore redno obiskovanje pouka. Trije 

učitelji so izpostavili, da na učni uspeh pomembno vplivajo učenčeve sposobnosti, dva 

učitelja sta izpostavila tudi izobrazbo staršev in učenje; medtem ko je pripravljenost 

učiteljev za delo z romskimi učenci omenil le eden učitelj. 

 

Tipični odgovori: 

 »Obisk, sposobnost, motivacija od doma, domače delo, izobrazba staršev.« Odgovor iz 

intervjuja št. 6 

 »Interes otrok, staršev, delo učitelja.« Odgovor iz intervjuja št. 10 

 

10. kategorija: Predlagane spremembe za poučevanje Romov: 

Šest učiteljev meni, da naj se romske učence poučuje tako kot vse ostale, torej v 

slovenščini. Štirje učitelji pa predlagajo v prvem triletji poleg slovenskega jezika tudi 

romščino. 
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Tipični odgovori: 

 »Dovolj bi bilo poučevanje v slovenščini, romski učenci pa bi morali hoditi bolj redno 

v šolo.« Odgovor iz intervjuja št. 5 

»Položaj Romov v šolah se spreminja, mogoče bi bilo bolje, če bi se učili snov v 

romskem jeziku vsaj v prvem triletju.« Odgovor iz intervjuja št. 3 

 

Iz odgovorov intervjujev je razvidno, da se je polovica učiteljev srečala z Romi že v 

otroštvu, ostali pa so se z njimi srečali na delovnem mestu. Devet učiteljev ima z njimi 

pozitivne izkušnje, eden pa ima negativne izkušnje. Vsi intervjuvani učitelji menijo da 

romski učenci nimajo delovnih in učnih navad. Osem učiteljev meni da je drugačnost 

Romov od ne Romov izrazita. Dva učitelja pa menita, da ni izrazita. Deset učiteljev je 

odgovorilo, da mora učitelj poznati romsko kulturo, le šest učiteljev pa da mora učitelj 

poznati romski jezik. Šest učiteljev misli da starši svoje otroke ne spodbujajo za 

izobraževanje. Na uspeh romskih učencev vpliva interes staršev, domače delo, obisk 

pouka, sposobnost, učenje in izobrazba staršev. Šest učiteljev ni predlagalo sprememb 

za poučevanje Romov. Štirje učitelji pa so predlagali poučevanje v romščini. Vzroki za 

prenehanje šolanja so po mnenju vseh intervjuvanih učiteljev povezani z romskim 

načinom življenja. To pa so ljubezen, nosečnost in rojstvo. 

 

Odgovori intervjuvanih učiteljev so bili zelo kratki in vsebinsko precej skromni (razen 

pri dejavnikih učne uspešnosti), kar je presenetljivo. Pričakovala sem več različnih 

odgovorov, ravno iz tega razloga sem se odločila za polstrukturirani intervju, ki naj bi 

mi omogočal proste roke pri postavljanju vprašanj in podvprašanj. 
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6.6.2 Analiza intervjujev z romskimi učenci 

 

Intervjuje sem opravila z romskimi učenci na razredni in predmetni stopnji. 

 

Od romskih učencev sem želela dobiti odgovore predvsem na naslednja vprašanja: 

 ali jim starši pomagajo pri učenju, 

 kdo jim poleg staršev pomaga pri učenju in pisanju domačih nalog, 

 kakšni so njihovi običaji, 

 kdo je njihov najboljši prijatelj, 

 počutje med ne romskimi sošolci, 

 obisk vrtca, 

 počutje v vrtcu, 

 počutje v šoli, 

 težave pri učenju, 

 s kom se družijo v prostem času, 

 kaj delajo v prostem času, 

 opis samega sebe, 

 kateri poklici jih zanimajo. 

 

V tabeli 5 so predstavljene kategorije oblikovane na podlagi analize intervjujev z 

romskimi učenci. V nadaljevanju bom interpretirala odgovore po kategorijah in navedla 

nekaj značilnih odgovorov. Na koncu bom dodala vsebinski zaključek intervjujev. 
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Tabela 5: Analiza odgovorov intervjujev z romskimi učenci po kategorijah 

Kt. Kategorija Odgovori učencev 

1. Pomoč staršev pri učenju nudijo 3 

ne nudijo 7 

2. Pomoč romske asistentke pomaga 7 

ne pomaga 3 

3. Romski običaji božič 5 

romanje na Brezje 3 

taborjenje v gozdu 2 

4. Najboljši prijatelj Rom 9 

ne Rom 1 

5. Počutje med ne romskimi 

sošolci 

dobro 9 

slabo 1 

6. Obisk vrtca obiskoval 9 

ni obiskoval 1 

7. Počutje v vrtcu dobro 8 

slabo 1 

8. Počutje v šoli dobro 1 

slabo 1 

boljše kot v vrtcu 8 

9. Težave pri učenju slovenščina 6 

angleščina 2 

matematika 1 

geografija 1 

10. Druženje v prostem času z bratom 9 

z sestro 1 

11. Preživljanje prostega časa igre z žogo 5 

risanje 3 

igranje v filmu 2 

12. Kakšen sem rad se smejem 3 

sem prijazen 3 

rad pospravljam 1 

rad imam živali 3 

13. Poklici  policist 4 

šofer 3 

plesalka  2 

natakarica 1 
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1. kategorija: Pomoč staršev pri učenju: 

Iz odgovorov intervjujev z romskimi učenci je razvidno, da samo trije romski starši 

nudijo učno pomoč. Sedem romskih staršev učne pomoči svojim otrokom ne morejo 

nuditi zaradi neizobraženosti. 

 

Tipični odgovori: 

»Mi ne morejo pomagati.« Odgovor iz intervjuja št. 9 

»Pomaga mi mamica.« Odgovor iz intervjuja št. 1 

 

2. kategorija: Pomoč romske asistentke: 

Sedem učencev je odgovorilo, da jim pri učenju pomaga romska asistentka, trije učenci 

pa so odgovorili, da ne potrebujejo pomoči romske asistentke.  

 

Tipični odgovori: 

»Pomaga mi romska asistentka.« Odgovor iz intervjuja št. 5 

»Ne potrebujem pomoči romske asistentke.« Odgovor iz intervjuja št. 1 

 

3. kategorija: Romski običaji: 

Iz odgovorov intervjuvanih učencev je razvidno, da je kar pet učencev opisalo 

praznovanje božiča, trije učenci so opisovali romanje na Brezje, dva učenca pa sta 

opisala spomladansko taborjenje v gozdu. 

 

Tipični odgovori: 

»Opisal bom božič. Okrasimo jelko, pod jelko damo mah, na mah damo jaslice. Gremo 

k maši.« Odgovor iz intervjuja št. 1 

»Poleti gremo na Brezje. Najprej postavimo kolibe (šotor). Tam smo več dni. Gremo po 

kolenih okrog oltarja v cerkvi. Kupimo spominke, igrače in majice. Na majice damo 

natiskati svoje ime.« Odgovor iz intervjuja št. 4 

»Spomladi, ko postanejo dnevi bolj topli, se selimo na rob gozda. Tam si postavimo 

šotore in ostanemo nekaj dni. Tako praznujemo prihod pomladi.« Odgovor iz intervjuja 

št. 3 

 

 



Vodopivec O. (2012) Romi v osnovni šoli z romsko asistentko.                                                              

 Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

67 

4. kategorija: Najboljši prijatelj: 

Da je njihov najboljši prijatelj Rom je odgovorilo devet romskih učencev. Samo eden 

romski učenec je odgovoril, da je njegov najboljši prijatelj ne Rom. 

 

Tipični odgovori: 

»Rom.« Odgovor iz intervjuja št. 5 

»Ne Rom.« Odgovor iz intervjuja št. 10 

 

5. kategorija: Počutje med ne romskimi sošolci: 

Devet intervjuvanih romskih učencev je odgovorilo, da se med ne romskimi sošolci 

počuti dobro. Samo eden je odgovoril, da se počuti slabo. 

 

Tipični odgovori: 

»Dobro.« Odgovor iz intervjuja št. 8 

»Slabo.« Odgovor iz intervjuja št. 6 

 

6. kategorija: Obisk vrtca: 

Devet romskih učencev je obiskovalo vrtec. Eden romski učenec vrtca ni obiskoval. 

 

Tipični odgovori: 

»Da.« Odgovor iz intervjuja št. 4 

»Ne.« Odgovor iz intervjuja št. 10 

 

7. kategorija: Počutje v vrtcu: 

Osem romskih učencev se je v vrtcu počutilo dobro. Eden romski učenec se je počutil 

slabo. 

 

Tipični odgovori: 

»Dobro.« Odgovor iz intervjuja št. 4 

»Slabo.« Odgovor iz intervjuja št. 9 
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8. kategorija: Počutje v šoli: 

Osem intervjuvanih romskih učencev je odgovorilo, da se v šoli počutijo boljše kot v 

vrtcu. Eden je odgovoril, da se počuti dobro, prav tako je en romski učenec odgovoril da 

se v šoli počuti slabo. 

 

Tipični odgovori: 

»Boljše kot v vrtcu. Več se naučim.« Odgovor iz intervjuja št. 6 

»Dobro.« Odgovor iz intervjuja št. 2 

»Slabo.« Odgovor iz intervjuja št. 3 

 

9. kategorija: Težave pri učenju: 

Kar šest intervjuvanih učencev je odgovorilo, da ima težave pri slovenščini, dva učenca 

sta odgovorila, da imata težave pri angleščini, eden od učencev ima težave pri 

matematiki in en učenec pri geografiji. 

 

Tipični odgovori: 

»Pri slovenščini.« Odgovor iz intervjuja št. 5 

»Največ težav imam pri angleščini.« Odgovor iz intervjuja št. 1 

»Največ težav imam pri matematiki.« Odgovor iz intervjuja št. 4 

»Pri geografiji.« Odgovor iz intervjuja št. 2 

 

10. kategorija: Druženje v prostem času: 

Devet romskih učencev je odgovorilo, da se v prostem času druži z bratom, eden 

intervjuvani romski učenec pa je odgovoril, da se v prostem času druži s sestro. 

 

Tipični odgovori: 

»Z bratom.« Odgovor iz intervjuja št. 5 

»S sestro.« Odgovor iz intervjuja št. 4 

 

11. kategorija: Preživljanje prostega časa: 

Pet intervjuvanih romskih učencev je odgovorilo, da se v prostem času radi igrajo igre z 

žogo (nogomet), trije učenci so odgovorili, da radi rišejo. Dva pa sta odgovorila, da rada 

igrata v filmu. 
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Tipični odgovori: 

»Igram se z žogo (nogomet).« Odgovor iz intervjuja št. 7 

»Rišem. Sodelovala sem pri izdelavi slike za ravnateljico.« Odgovor iz intervjuja št. 8 

»Igram v filmu (igram mamo).« Odgovor iz intervjuja št. 4 

 

12. kategorija: Kakšen sem: 

Trije romski učenci so odgovorili, da se radi smejijo, prav tako so trije intervjuvani 

romski učenci odgovorili da so prijazni. Eden od učencev je odgovoril, da rad 

pospravlja. Ostali trije intervjuvani učenci pa so odgovorili da imajo radi živali. 

 

Tipični odgovori: 

»Rada se smejim.« Odgovor iz intervjuja št. 9 

»Sem prijazen.« Odgovor iz intervjuja št. 5 

»Rada pospravljam.« Odgovor iz intervjuja št. 3 

»Rad imam živali. Imam konja, z njim sem nastopil na Trebanjskem košu« Odgovor iz 

intervjuja št. 2 

 

13. kategorija: Poklici: 

Kar štirje romski učenci so odgovorili, da bi radi postali policisti, trije romski učenci 

želijo postati šoferji, dve romski učenki želita postati plesalki, ena romska učenka želi 

postati natakarica. 

 

Tipični odgovori: 

»Postal policist.« Odgovor iz intervjuja št. 7 

»Šofer.« Odgovor iz intervjuja št. 6 

»Plesalka.« Odgovor iz intervjuja št. 2 

»Natakarica.« Odgovor iz intervjuja št. 1 

 

Pri analizi intervjujev sem ugotovila, da učencem starši ne morejo pomagati pri učenju. 

Pomagajo lahko starejši bratje in sestre, največ pomoči pa nudi romska asistentka. Romi 

imajo kar nekaj romskih običajev (praznovanje božiča, novega leta, spomladansko 

kampiranje v gozdu, romanje na Brezje,…) Najbolj pri srcu jim je romanje na Brezje. 

Obred traja več dni. Takrat je polletje. Kampirajo v naravi. Kupujejo spominke in druga 
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darila. Častijo Marijo. Prijatelje si Romi največkrat izbirajo kar v družini med brati in 

sestrami. Ali pa si prijatelja izberejo v romskem naselju. Včasih, ampak redko, si 

prijatelje izbirajo tudi med ne Romi. Med ne romskimi sošolci se večina počuti dobro, 

saj se ne počutijo ogrožene in se počutijo varne in sprejete. Vrtec je obiskovala večina 

intervjuvanih  romskih učencev in tam so se počutili dobro. Radi so se igrali, risali in 

hodili na sprehod. Večina intervjuvanih učencev rada hodi v šolo in kar je zanimivo se v 

šoli počutijo bolje kot v vrtcu. Učenci imajo učne težave. Največ težav imajo pri 

slovenščini in angleščini, težave pa imajo tudi pri matematiki in geografiji. Prosti čas 

preživljajo najraje v naravi. Igrajo se igre z žogo, rišejo, igrajo v filmu, nekateri pa tudi 

radi pospravljajo in obiskujejo dejavnosti, ki jih v naselju vodi romska asistentka. Sebe 

so opisali kot prijazne in nasmejane in ljubitelje živali. Večina intervjuvanih učencev 

meni, da bo nadaljevala šolanje. Deklice želijo postati plesalke in natakarice. Dečkom 

pa je všeč poklic šoferja in policista. 

 

 

 

Slika 6: Fotografiji intervjuja z romskimi učenci 



Vodopivec O. (2012) Romi v osnovni šoli z romsko asistentko.                                                              

 Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

71 

6.6.3 Intervju s svetovalno delavko 

 

Ker je bil intervju izpeljan le z eno osebo, bom predstavila ključne dele odgovorov, ki 

mi jih je svetovalna delavka podala na zastavljena vprašanja. 

 

1. vprašanje: Kdaj ste se prvič srečali z Romi? 

»Prvič sem se srečala z Romi na Centru za socialno delo, ko me je direktorica peljala v 

naselje.«  

 

2. vprašanje: Kakšen je obisk romskih učencev v šoli? 

»Če ga starš v prvem razredu navadi, da hodi v šolo, hodi mnogo bolj redno. Če mu 

pove, da ima šola svoje prednosti. V lanskem šolskem letu učenec, ki je manjkal samo 

enkrat.«  

 

3. vprašanje: Kaj mi lahko poveste o sodelovanju z romskimi starši? 

»Enkrat letno romski roditeljski sestanek od 12. -13. ure. Povabimo razrednike, 

postrežemo s kavico, skupni uvod, potem še individualne govorilne ure z učitelji. Če je 

potrebno gredo učitelji tudi v naselje.«  

 

4. vprašanje: Ali menite, da naj se od romskih otrok v šoli zahteva enako kot od drugih 

ali nekoliko manj? 

»Več o tem bi lažje povedale učiteljice. Menim pa, da znanje slovenščine pri romskih 

učencih ne more biti enakovredno tistim, ki jim je to materin jezik. Učijo se slovenskega 

jezika, obvladajo pa ga le toliko, da lahko sledijo določenim stvarem. Težje je pri 

govornih nastopih. Drugačne standarde za učence Rome, kot za druge učence.«  

 

5. vprašanje: Ali imate kakšen predlog,  kako jih zaposliti, da ne bodo samo prejemniki 

socialnih pomoči? 

»Veliko se pogovarjamo, prevelika koncentracija Romov. Ne bi bilo slabo, če bi začeli z 

izobraževanjem v triletnih šolah.«  
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6. vprašanje: Na kakšen način rešujete izostanke od pouka? 

»Prinesti morajo zdravniška opravičila. Vsak mesec pošljemo obvestila o izostankih na 

Center za socialno delo. Do sedaj še nobenega starša zaradi izostankov otroka nismo 

prijavili na inšpektorat.«  

 

7. vprašanje: Kako uspešni so romski učenci? 

»Pred 30. leti je bilo drugače. Sedaj napredujejo, ni več tistega, da bi bili 13 let stari v 

2. razredu. Ena romska učenka iz mešanega zakona končala šolo z odličnim uspehom, 

srednjo in študira ekonomijo, njen brat je končal osnovno šolo, se vpisal na 3 + 2 in je 

sedaj poklicni vojak. Imamo pa tudi take, ki se pri 12. letih poročijo, imajo otroke in 

pozabijo še tisto kar so znali.«  

 

Na osnovi odgovorov intervjuja z svetovalno delavko sem prišla do naslednjih 

ugotovitev. 

Pomembno je, da romski starši otroke že v prvem razredu navadijo, da hodijo v šolo, 

ker jo potem obiskujejo bolj redno. Starši morajo otrokom dopovedati, da je v šolo 

potrebno hoditi. Svetovalna delavka meni, da znanje slovenščine ne more biti 

enakovredno tistim učencem, ki jim je to materin jezik. Predlaga drugačne standarde za 

romske učence. Veliko odraslih Romov je prejemnikov socialnih pomoči, predlog 

svetovalne delavke je, da bi jih začeli izobraževati triletnih šolah. Romski starši redno 

dostavljajo obvestila o izostankih od pouka. Po ugotovitvah svetovalne delavke se 

uspešnost romskih učencev izboljšuje. Ena od romskih učenk je osnovno šolo končala z 

odličnim uspehom, uspešno zaključila srednjo šolo in vpisala študij ekonomije. Njen 

brat pa je končal osnovno šolo, ter nadaljeval srednješolsko izobraževanje in ga tudi 

zaključil. 

 

Menim, da bi svetovalna služba morala bolje ukrepati pri izostankih romskih učencev v 

7.,8. in 9. razredu. Ker še niso polnoletni, so še vedno starši odgovorni za svoje otroke. 

Tudi učence Rome bi bilo potrebno vpisovati z 6. leti, ne glede na velikost in druge 

izgovore. Na govorilne ure in roditeljske sestanke bi morali starši Romi prihajati bolj 

redno. Lahko bi jim svetovalna služba razložila, da je to boljše za njihove otroke, ker so 

tako sproti seznanjeni z uspehom svojega otroka. Svetovalna delavka in ravnateljica 

imata veliko zaslug zato, da čim večje število romskih učencev konča osnovno šolo. 
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Menim tudi, da bi si učenci Romi lažje pridobili poklicno izobrazbo, če bi bili na Centru 

za socialno delo še bolj dosledni pri izostajanju romskih učencev iz šole. 

 

6.6.4 Intervju z romsko asistentko 

 

Ker je bil intervju izpeljan le z eno osebo, bom predstavila ključne dele odgovorov, ki 

mi jih je romska asistentka podala na zastavljena vprašanja. 

 

1. vprašanje: Ali med skupinami Romov opazite kakšne razlike? 

»Romi v mojem rojstnem kraju so živeli v bloku, delali so in imeli šolo, nekateri celo 

fakulteto. Tukaj so Romi bolj boječi, zbirajo odpadni material, nabirajo gobe, včasih so 

nabirali tudi zelišča.« 

 

2. vprašanje: Kje ste zaposleni? Kakšna je Vaša izobrazba?  

»Na osnovni šoli kot romski pomočnik. Že peto leto. Imam srednjo izobrazbo.«  

3. vprašanje: Kakšno je Vaše delo? Koliko časa traja? 

»Dinamično delo, pestro, 8 ur uradno, drugače pa več.«  

 

4. vprašanje: Ali Vas vabijo k sodelovanju še na kakšen drug način? 

»V kulturnem društvu, skupini starejših Romov, učni pomoči.«  

 

5. vprašanje: Ali so na šoli organizirane počitniške dejavnosti in kako sodelujete pri 

pripravi? 

»Pomaga mi svetovalna delavka z materiali, ki jih rabimo. Organizirane so likovne 

delavnice, plesne delavnice. Sledi razstava izdelkov in program. Namen, da se ne 

prekine vez med šolo in otroci.«  

 

6. vprašanje: Kako pomagate staršem pri komunikaciji s strokovnimi delavci šole? 

»Na več načinov. Grem v naselje do družin, se usedemo, se pomenimo. Sporočim kar je 

naročila učiteljica, Eni starši se takoj oglasijo v šoli, eni pa ne. Vsi pa pridejo na skupni 

roditeljski sestanek. Posredujem profesorici telefonske številke staršev.«  
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7. vprašanje: Na kakšen način motivirate učence pri pisanju domačih nalog? 

»Enostavno jih pustim, da nekaj časa delajo, kar hočejo. Potem pa delajo naloge.«  

 

8. vprašanje: Kje vidite možnosti, da bi se romska naselja in ostala naselja združevala? 

»Potrebno bi bilo delati na eni in na drugi strani. Ni možnosti integracije, zaradi 

načina razmišljanja.« 

 

9. vprašanje: Kaj delate na vaših srečanjih z ostarelimi Romi? 

»Pogovarjamo se o določeni temi, imam vedno pripravljeni dve rezervni temi, ker so 

zelo nepredvidljivi. Pogovarjamo se o življenju nekoč in danes.«  

 

10. vprašanje: Pišete tudi knjige. Mi lahko o tem poveste kaj več? 

»Sedaj bo izšla otroška knjiga z naslovom Oba sva samo otroka. Primerna je za otroke 

od 1. do 4. leta. Druga nosi naslov Kdo je kriv (moja zgodba v času delovanja z Romi). 

Tretja moja knjiga ima naslov Bežeči ježi.« 

 

Na osnovi odgovorov intervjuja z romsko asistentko sem prišla do naslednjih 

ugotovitev. 

Z zaposlitvijo romske asistentke je šola veliko pridobila. Njena naloga je preverjanje 

prisotnosti, spodbujanje, da romski učenci ostajajo v matičnih učilnicah, pomoč pri 

opravljanju domačih nalog, spremstvo učencev na kosilo in na šolski avtobus, 

sodelovanje na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Romska asistentka je na šoli 

predvsem kot pomoč učencem Romom, kot pomoč znotraj razreda, pod vodstvom 

učiteljev. Vloga romske asistentke je tudi, da dela z učenci individualno, da utrjuje 

snov, ki učencem povzroča težave. Njena vloga pa ni v tem, da bi bila prevajalec 

romskim učencem. Med poukom komunikacija z učenci poteka v slovenskem jeziku. 

Odkar je na šoli prisotna romska asistentka, so učni rezultati in disciplina v razredu 

boljši. Predstavlja tudi most med šolo in domom, saj vsak dan obišče učence in starše. 

Učencem na razredni stopnji romska asistentka pri pouku, če je potrebno snov prevaja, 

čeprav kot sem že omenila ni njena vloga prevajalca. Naloga romske asistentke je tudi 

da ohranja romsko kulturo z raznimi plakati in drugimi kulturnimi elementi, ki jih 

spodbuja v šoli. 
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V pogovoru z romsko asistentko sem izvedela, da se bo z novim šolskim letom učna 

pomoč izvajala v šoli v oddelku podaljšanega bivanja. Pohvalno je, da so organizirane 

tudi počitniške dejavnosti za romske učence. V pogovoru z Romi in romsko asistentko 

sem zasledila, da se udeležuje tudi njihovih običajev in se veliko druži z njimi tudi v 

času počitnic. Opazila sem, da jih je za svoje prijatelje sprejela tudi romska asistentka. S 

tem je povezano tudi pisanje knjig o Romih. 

 

6.6.5 Analiza intervjujev z romskimi starši 

 

Intervjuvala sem 10 romskih družin, ki imajo otroke v osnovni šoli. 

 

Od romskih staršev sem želela dobiti odgovore predvsem na naslednja vprašanja: 

 ali otroci radi hodijo v šolo, 

 ali otroci potrebujejo pomoč pri učenju in pisanju domačih nalog, 

 kdo pomaga pri učenju in pisanju domačih nalog, 

 pri katerih predmetih potrebujejo pomoč, 

 čas, ki ga otroci porabijo za učenje in pisanje domačih nalog, 

 kaj je pomembno za njihove otroke, 

 ali je njihov otrok veliko izostal od pouka, 

 kateri so vzroki izostankov v šoli, 

 ali so starši zadovoljni s poukom in organizacijo dela na šoli, 

 ali se udeležujejo govorilnih ur in roditeljskih sestankov, 

 ali njihovi otroci obiskujejo podaljšano bivanje, 

 

V tabeli 6 so predstavljene kategorije oblikovane na podlagi analize intervjujev z 

romskimi starši. V nadaljevanju bom interpretirala odgovore po kategorijah in navedla 

nekaj značilnih odgovorov. Na koncu bom dodala vsebinski zaključek intervjujev. 
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Tabela 6: Analiza odgovorov intervjujev z romskimi starši po kategorijah 

Kt. Kategorija Odgovori staršev 

1. Otroci hodijo v šolo radi 9 

ne radi 1 

2. Pomoč pri pisanju domačih nalog potrebujejo 9 

ne potrebujejo 1 

3. Pomoč pri učenju in pisanju domačih nalog nudi romska asistentka 8 

starši 1 

starejši bratje, sestre 1 

4. Predmeti pri katerih njihovi otroci potrebujejo 

pomoč 

matematika in slovenščina 8 

matematika 1 

angleščina 1 

5. Čas, ki ga učenci porabijo za učenje in pisanje 

domačih nalog 

15 minut 1 

30 minut 5 

60 minut 2 

90 minut 2 

6. Starši menijo, da so za njihove otroke pomembne dobre ocene in zaključek šolanja 9 

nadaljevanje šolanja 1 

7. Otrok je izostal od pouka veliko 7 

ni izostal 3 

8. Vzroki izostankov v šoli bolezen 7 

9. Starši so zadovoljni s poukom in organizacijo na šoli  zelo zadovoljni 7 

zadovoljni 3 

10. Udeležba staršev na govorilnih urah in roditeljskih 

sestankih 

govorilne ure 2 

romski roditeljski 8 

11. Podaljšano bivanje ne obiskujejo 10 

 

 

1. kategorija: Otroci hodijo v šolo: 

Večina staršev, kar devet jih meni, da njihovi otroci radi hodijo v šolo. Eden od staršev 

meni, da njegov otrok ne hodi rad v šolo 

 

Tipični odgovori: 

»Zelo rad.« Odgovor iz intervjuja št. 7 

»Sin ne hodi rad v šolo.« Odgovor iz intervjuja št. 4 
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2. kategorija: Pomoč pri pisanju domačih nalog: 

Večina staršev, kar devet jih meni, da njihovi otroci potrebujejo pomoč pri učenju. Eden 

od staršev pa je mnenja, da njegov otrok ne potrebuje pomoči. 

 

Tipični odgovori: 

»Pomoč.« Odgovor iz intervjuja št. 10 

»Ne.« Odgovor iz intervjuja št. 3 

 

3. kategorija: Pomoč pri učenju in pisanju domačih nalog nudi: 

Osem staršev je povedalo, da otrokom pri učenju pomaga romska asistentka. Eden od 

staršev je odgovoril, da njegovemu mlajšemu otroku pomaga starejša sestra. V eni 

družini pa svojim otrokom pomagajo starši sami. 

 

Tipični odgovori: 

»Romska asistentka.« Odgovor iz intervjuja št. 4 

»Starejša hči.« Odgovor iz intervjuja št. 3 

»Pomagamo sami.« Odgovor iz intervjuja št. 9 

 

4. kategorija: Predmeti pri katerih otroci potrebujejo pomoč: 

Osem staršev je odgovorilo, da njihovi otroci potrebujejo pomoč pri matematiki in 

slovenščini. Eden od staršev je odgovoril, da samo pri matematiki. Ravno tako je eden 

od staršev odgovoril, da njegov otrok potrebuje pomoč samo pri angleščini. 

 

Tipični odgovori: 

»Pri matematiki in slovenščini.« Odgovor iz intervjuja št. 2 

»Pri matematiki.« Odgovor iz intervjuja št. 1 

»Angleščina.« Odgovor iz intervjuja št. 4 

 

5. kategorija: Čas, ki ga učenci porabijo za učenje in pisanje domačih nalog: 

Pet staršev je odgovorilo, da njihovi otroci za učenje in pisanje domačih nalog porabijo 

30 minut, dva starša sta odgovorila, da otroka porabita 60 minut. Dva starša pa sta 

odgovorila, da njihova otroka porabita za učenje in pisanje domačih nalog 90 minut. 
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Eden od staršev je odgovoril, da njegov otrok porabi za učenje in pisanje domačih nalog 

samo 15 minut. 

 

Tipični odgovori: 

»Pol ure.« Odgovor iz intervjuja št. 7 

»Eno uro.« Odgovor iz intervjuja št. 8 

»Eno uro in pol.« Odgovor iz intervjuja št. 5 

»15 minut.« Odgovor iz intervjuja št. 1 

 

6. kategorija: Starši menijo, da so za njihove otroke pomembne: 

Večina staršev, devet meni, da so njihovega otroka pomembne dobre ocene in 

zaključitev šolanja. Samo eden od staršev meni da je pomembno tudi nadaljevanje 

šolanja. 

 

Tipični odgovori: 

»Da hodi v šolo, da jo konča.« Odgovor iz intervjuja št. 9 

»Da konča šolo, da nadaljuje šolanje.« Odgovor iz intervjuja št. 4 

 

7. kategorija: Otrok je izostal od pouka: 

Sedem intervjuvanih staršev meni, da otrok ni veliko izostal od pouka, trije intervjuvani 

starši pa menijo, da je otrok od pouka izostal veliko. 

 

Tipični odgovori: 

»Veliko.« Odgovor iz intervjuja št. 4 

»Ni veliko.« Odgovor iz intervjuja št. 8 

 

8. kategorija: Vzroki izostankov v šoli: 

Sedem intervjuvanih staršev je odgovorilo, da je njihov otrok veliko izostal v šoli zaradi 

bolezni. Trije starši pa so odgovorili, da ni izostal veliko. 

 

Tipični odgovori: 

»Bolezen.« Odgovor iz intervjuja št. 5 

»Ne manjkajo.« Odgovor iz intervjuja št. 2 
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9. kategorija: Starši so zadovoljni s poukom in organizacijo na šoli: 

Sedem staršev meni, da so zelo zadovoljni s poukom in organizacijo dela na šoli, trije 

intervjuvani starši so tudi zadovoljni. 

 

Tipični odgovori: 

»Zelo zadovoljni. Najbolj z romsko asistentko, če nje ne bi bilo ne bi bilo nič« Odgovor 

iz intervjuja št. 5 

»Zadovoljni.« Odgovor iz intervjuja št. 10 

 

10. kategorija: Udeležba staršev na govorilnih urah in roditeljskih sestankih: 

Osem intervjuvanih staršev se je udeležilo samo romskega roditeljskega, dva sta se 

udeležila tudi rednih govorilnih ur. 

 

Tipični odgovori: 

»Glavni romski roditeljski.« Odgovor iz intervjuja št. 10 

»Dvakrat smo bili na rednih govorilnih urah.« Odgovor iz intervjuja št. 2 

 

11. kategorija: Podaljšano bivanje: 

Vseh deset staršev je odgovorilo, da otroci ne obiskujejo podaljšanega bivanja. 

 

Tipični odgovori: 

»Ne. Otroci nočejo.« Odgovor iz intervjuja št. 2 

 

Odgovori so zelo podobni. Otroci po mnenju intervjuvanih staršev rajši hodijo v šolo 

kot v vrtec. Večina romskih učencev potrebuje pomoč, ki jim jo starši zaradi 

neizobraženosti težko nudijo, večinoma pomoč nudi romska asistentka. Starši menijo, 

da brez nje ne bi bili njihovi otroci v šoli uspešni. Večina staršev meni, da je za 

njihovega otroka pomembno, da se uči, da konča šolo, nekateri imajo željo, da bi 

njihovi otroci nadaljevali šolanje in da bi jim bilo v življenju lažje kot je njim. Romski 

starši želijo, da njihovi otroci dokončajo osnovno šolo, niso pa naklonjeni nadaljnjemu 

izobraževanju kot sem navedla že v teoretičnem delu, romski starši šolanja ne cenijo. 
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Romski starši se ne udeležujejo rednih govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Povedali 

so, da ne gredo radi na skupni roditeljski z ne romskimi starši. Vsi pa se enkrat letno 

udeležijo romskega roditeljskega sestanka. Na šoli bi prihodnje šolsko leto radi uvedli 

podaljšano bivanje, da bi tudi romski učenci pisali naloge v šoli, ne pa kot sedaj, ko 

romska asistentka hodi od barake do barake. Starši se s tem ne strinjajo. Menijo, da 

morajo po pouku njihovi otroci domov v naravo. 
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7 NAVADE IN OBIČAJI ROMOV V TREBNJEM 

 

Z Romi sem se pogovarjala tudi o njihovih navadah, običajih, prehranjevanju in noši. 

To so bili neformalni pogovori. 

 

7.1 Oblačila 
 

Ženske so nosile dolga krila z rožami, ki so bila sešita iz tankega blaga. Krila so bila 

živih barv in tudi zgornji del. Čez bluze so nosile velike rute, tudi na glavi so nosile 

rute. Danes nič več. Čevlji so bili s peto, oblikovani v špico (špičaki). Nogavice so bile 

barvaste (roza barva). Ženske nosijo uhane, se ne ličijo. Lase so si umivale s koprivami 

in kapljico kisa. Bojke (nogavice), so naredile tako, da so odtrgale rokav od jopice, ki je 

morala biti volnena. Na roki so imele prstane, ki so morali bit podobni zlatim, ni pa 

nujno, da so bili zlati. Nosile so uhane, ki so bili veliki, bleščeči, okrogle oblike. Lase so 

si mlada romska dekleta okraševala z rožicami. Sedaj tega ni več. Ženske in dekleta se 

oblačijo tako kot vse ostale, ki niso Rominje. Po modi, se ličijo. 

 

Starejši romski moški so na glavi imeli klobuke. Nosili so škornje do kolen. Srajce so 

bile iz tankega blaga, povrh so nosili brezrokavnik. Lase so si barvali z orehovim oljem. 

V romski moški noši so bile hlače, v glavnem sivih barv. Za higieno so moški skrbeli 

tako, da so si zunaj nalili vodo v sode in se umivali in brili. V žep suknjiča so si moški 

dajali rože.  

 

7.2 Navade 
 

Imeli so tudi posebne navade. Potovali so z vlakom na Brezje. Cigareto so si podajali in 

je eno cigareto kadilo več Romov. Igrali so na harmoniko. Včasih je bila navada, da so 

Romi drug k drugemu prihajali na obisk. Danes ne več, razen, če jih povabiš. Ko pride 

nekdo na obisk, se mu obvezno ponudi kava, ki je obiskovalec ne sme odkloniti. Če jo 

odkloni, so Romi zelo užaljeni.  
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7.3 Običaji 
 

Povprašala sem jih tudi o običajih. Poročajo se ne. Živijo v izven zakonski skupnosti. 

Za njih poroka ni tako pomembna. V naselju so poročeni samo trije pari. Čeprav niso 

poročeni, so si med seboj zvesti in se spoštujejo. Na prvem mestu je krst, potem rojstni 

dnevi. Krst je pri njih še posebej velik dogodek. Velik pomen imajo za otroka botri. V 

primeru, da se staršem kaj hudega zgodi, za otroka poskrbijo botri. Po krstu je v naselju 

velika pojedina, hrano naročijo in jo pripeljejo iz gostilne, naročijo tudi kuharje, da 

pečejo na ražnju. Obvezna je živa glasba. Pridejo pevci iz Hrvaške. Po praznovanju 

ostane prostor, kjer so praznovali popolnoma čist brez kakršnih koli odpadkov. 

 

7.4 Prehranjevanje 
 

Povprašala sem jih tudi po prehranjevanju. Včasih je bila hrana pripravljena skromno. V 

zadnjih letih se je hrana nekoliko zboljšala pri družinah z rednejšimi dohodki. Navadili 

so se, da kupujejo različne prehranjevalne dobrine. Romi na Dolenjskem so znani, da 

najraje jedo svinjino in ježevo meso. Poleg omenjenega mesa jedo radi še: goveje meso, 

drobovino, perutnino in divjačino. Nekatere romske družina rade jedo tudi pasje meso, 

mačko, lisico, zajca, srno, fazana, jazbeca, ptiče (šoje, divje golobe), perutnino (kokoši, 

gosi, race). V romski prehrani je kruh zelo pomemben. Radi imajo vse vrste sočivja, ki 

ga Romi sami precej pridelajo (zelenjava, fižol, zelje, repa, krompir). Posebno v zadnjih 

letih se je precej razmahnilo pridobivanje poljščin na lastni ali najeti zemlji. Večino jedi 

skuhajo, solate so pripravljene sveže. 

  

Sami nabirajo tudi gozdne sadeže in jih radi jedo, ali prodajo. Za žejo pijejo vodo. 

Zajtrk ni reden, najpomembnejši obrok je kosilo. 

 

7.4.1 Zdravilne rastline 

 

Romske ženske poznajo in nabirajo številne zdravilne rastline za lastno uporabo in 

prodajo (akacija, ajbiš, slez, gozdna jagoda, bezeg, kamilica, kuminovi listi, robida, 

lipovo cvetje, dišeča meta, modriš, plavica in pelin). Zdravila iz živalskih sestavin: 

pasja in mačja mast zdravi jetiko, ježeva mast je zdravilo za rane in revmatično 
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obolenje, zajčja mast potegne trn iz kože, pijavke izsesajo bolno kri, zdravijo notranje 

bolezni in revmatično obolenje. 

 

7.5 Poklici 
 

Romi so se že v Indiji ukvarjali z različnimi poklici, ki so jih na selitveni poti ohranili in 

jih v Evropi tudi dalj časa opravljali. Značilni so bili po različnih obrtnih dejavnostih, ki 

so ji prinašale splošne koristi v zvezi s tedanjim načinom življenja. Bili so kovači, 

zdravilci, godbeniki in zabav1jači, vedeževalci, trgovci - prekupčevalci s konji, dreserji 

živali, brusači, dežnikarji (Brizani, 2000). 

  

Kovaški poklic in druge prvobitne dejavnosti v romski skupnosti danes nimajo več take 

veljave kot v preteklosti. Danes pomenijo le še del izvirne etnične preteklosti in kulture 

te populacije. Od vsega se najbolj razvijata in ohranjata predvsem glasba in ples. 

 

Danes je njihov najpogostejši in najzanesljivejši vir preživljanja predvsem socialna 

pomoč, pogosto pa služijo tudi z zbiranjem in odprodajo odpadnega materiala, 

nabiranjem zdravilnih zelišč in preprodajo rabljenih avtomobilov. 
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8 SKLEPI EMPIRIČNEGA DELA 

 

Iz analize šolske dokumentacije proučevane šole v obdobju zadnjih 15-tih let je 

razvidno, da je največ romskih učencev v posameznih šolskih letih vpisanih v prvi 

razred. Vpis romskih učencev v višjih razredih občutno upada. V šolskih letih 2000/01 – 

2008/09 vpisanih vsako leto večje število romskih učencev. V obdobju 1994 do 2000 

romski učenci večinoma obiskujejo pouk do 4. razreda, po letu 2000 pa posamezni 

romski učenci prihajajo k pouku tudi v višjih razredih osnovne šole. Od leta 2004/05 je 

opazno, da je v višjih razredih OŠ več učencev, še posebej to izstopa v zadnjem 

proučevanem šolskem letu. Od skupno 420 romskih učencev je v proučevanem obdobju 

samo 7 romskih učencev dokončalo osnovno šolo. 

 

Iz odgovorov intervjujev z učitelji je razvidno, da se je polovica učiteljev prvič srečala z 

Romi na delovnem mestu. Večina učiteljev ima z njimi pozitivne izkušnje. Romsko 

kulturo naj bi poznali vsi učitelji, ki poučujejo romske otroke. Vzroki za prenehanje 

šolanja učencev so povezani z romskim načinom življenja. 

 

Romski učenci potrebujejo učno pomoč, ki pa jim jo starši zaradi neizobraženosti ne 

morejo nuditi. Le nekateri romski starši lahko pomagajo, večino učne pomoči pa nudi 

romska asistentka. Romski učenci si prijatelje izberejo v romskem naselju. Vrtec je 

obiskovala večina romskih učencev. Učenci imajo največ učnih težav pri slovenščini in 

angleščini, težave pa imajo tudi pri matematiki in geografiji. Če bi romski učenci 

nadaljevali šolanje bi postali policisti, šoferji, plesalke in natakarice. 

 

Večina romskih staršev meni, da otroci rajši hodijo v šolo kot v vrtec. Večina staršev si 

želi, da bi otroci dokončali OŠ, o nadaljnjem izobraževanju pa ne razmišljajo. Starši se 

ne udeležujejo rednih govorilnih ur in roditeljskih sestankov, večina staršev se udeleži 

le romskega roditeljskega sestanka. Povedali so mi, da predvsem zato, ker jim ni 

prijetno biti skupaj z ne Romi. Vodstvo šole bi želelo, da bi tudi romski učenci 

obiskovali podaljšano bivanje, vendar se starši s tem ne strinjajo. 

 

Šolska svetovalna delavka je veliko pripomogla k bolj rednemu obiskovanju pouka, 

boljšemu sodelovanju šole z romskimi starši in pri izboljšanju učnega uspeha. Še bolje 
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pa bi morala svetovalna služba ukrepati pri izostankih romskih učencev v višjih 

razredih. Tudi učence Rome bi bilo potrebno vpisovati v prvi razred z šestimi leti ne 

glede na vzroke. Potrebno bi bilo poiskati rešitev za boljšo udeležbo romskih staršev na 

roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Svetovalna delavka in ravnateljica imata 

veliko zaslug zato, da čim večje število romskih učencev konča osnovno šolo. 

 

Z zaposlitvijo romske asistentke je šola veliko pridobila. Romska asistentka je na šoli 

predvsem kot pomoč romskim učencem znotraj razreda, pod vodstvom učiteljev. Vloga 

romske asistentke je tudi, da dela z učenci individualno. Med poukom komunikacija z 

učenci poteka v slovenskem jeziku. Odkar je na šoli prisotna romska asistentka so učni 

rezultati in disciplina v razredu boljši. Naloga romske asistentke je tudi da ohranja 

romsko kulturo. 

 

Romski učenci so opisovali romanje na Brezje, Božič, spomladanski odhod v gozd in 

praznovanje novega leta. Poleti gredo na Brezje, tam so tri do štiri dni, postavijo šotore, 

nato gredo v cerkev, okrog oltarja gredo po kolenih s prižganimi svečami v rokah. Na 

Brezjah kupijo majice, ki jih dajo potiskat s svojim imenom. Odhod Romov v 

spomladanskem času na rob gozda. Tam si postavijo šotore, ostanejo nekaj dni in tako 

pozdravijo prihod pomladi. 

 

Popolnoma upravičeno lahko trdim, da so Romi še vedno stigmatizirani. Še vedno 

obstaja prepad med Romi in ne Romi. Romi živijo v svojem naselju, se družijo le med 

seboj. Njihovi otroci si večinoma iščejo prijatelje med Romi. Tudi v času pouka se 

družijo predvsem z romskimi učenci. 

 

Romski učenci šolo zelo radi obiskujejo in se v razredu prijetno počutijo. Učencem 

Romom na OŠ na Dolenjskem zagotavljajo različne oblike dela in pomoči, gre 

predvsem za različne oblike svetovanja in podpore učencem in staršem, različne oblike 

zagotavljanja materialne pomoči (pri plačilu šolske prehrane, šole v naravi, pri nabavi 

šolskih potrebščin). 

 

Večina romskih staršev nima dokončane osnovne šole, niso zaposleni, so prejemniki 

socialnih pomoči in otroških dodatkov. Nekateri se ukvarjajo z zbiranjem starega 
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železa, nabiranjem zelišč in gob. Pravijo, da zaposlitve za njih ni. Tudi, če nimajo 

priimka, značilnega za Rome, jih povabijo mogoče še na razgovor. Ko pa vidijo, da so 

Romi, jim povedo, da so že nekoga zaposlili. V pogovoru z njimi sem zasledila, da si 

odkrito želijo boljšega življenja za svoje otroke. Nekateri intervjuvani si želijo, da 

njihov otrok dokonča šolo. Nekateri si želijo, da bi si njihovi otroci pridobili poklic. 

 

Razumevanje in uporaba slovenskega jezika predstavlja težavo romskim učencem na 

Dolenjskem. Romski učenci nimajo delovnih navad, kar sem ugotovila v intervjujih z 

učitelji. Romski učenci in njihovi starši nekako še niso ugotovili, da delo v šoli za uspeh 

njihovih otrok ni dovolj, da se je potrebno tudi doma učiti. Hkrati pa tudi niso 

naklonjeni predlogu, da bi njihovi otroci po pouku ostali v šoli, kjer bi naredili domačo 

nalogo in bili deležni pomoči romske asistentke. 

 

Veseli  in zadovoljni so, da imajo na šoli zaposleno romsko asistentko, ki pomaga njim, 

njihovim otrokom pa pri učenju in drugih dejavnostih. Tudi romski učenci dobro 

sprejemajo romsko asistentko. Večina romskih učencev jo doživlja kot prijateljico. Z 

uvedbo romske asistentke so učni rezultati, disciplina in obisk pouka boljši. Prioritetna 

naloga romske asistentke ni pomoč pri jezikovnih težavah, temveč nudenje učne pomoči 

učencem Romom. 

 

Ker pa je način življenja Romov v nekaterih primerih še vedno isti kot včasih, se mladi 

poročajo, zelo zgodaj rojevajo otroke v slabih bivanjskih razmerah, verjetno pozabijo še 

tisto malo kar so se naučili v šoli. Mislim, da bi tukaj morala še več narediti šola, da bi 

motivirala tudi učence 7., 8. in 9. razreda, da bi jih čim več zaključilo vsaj 

osnovnošolsko izobraževanje. V naselju, ki sem ga obiskala jaz, ni še nobeden 

nadaljeval šolanje. 

 

Napredek se kaže v ostalih dveh naseljih Romov, ki tudi obiskujejo to šolo. Tam se 

Romi poročajo tudi z ne Romi. Nekateri izmed njih so tudi zaposleni. To sem izvedela v 

pogovoru z svetovalno delavko. Uspeh romskih učencev je odvisen od tega, kakšen 

način življenja imajo starši, kakšne so bivanjske razmere in koliko starši spodbujajo 

svoje otroke za šolsko delo. 
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9 ZAKLJUČEK 

 

Romi so v Evropi največja etnična manjšina in se nahajajo skoraj v vseh evropskih 

državah. Srečujejo se z naslednjimi težavami in problemi:  

 relativno slab socialno-ekonomski položaj, 

 nizko stopnjo zaposlenosti, 

 neuspešnosti v izobraževalnih institucijah, 

 diskriminacije na vseh področjih. 

 

Že skozi zgodovino je bila njihova nenavadnost, drugačnost preganjana. Iz prvotne 

domovine so bežali pred nasiljem, v Evropi pa so se soočili z ravno takšno situacijo. 

 

So trajno marginalizirani in odvisni od socialnih pomoči. Pri večini Romov je socialni 

status nižji od večinskega prebivalstva, kakor tudi od socialnega položaja drugih 

etničnih skupin, tako da jih uvrščamo med izrazito socialno ogrožene marginalne 

skupine (Klinar, 1991). 

 

Socialni položaj pa  se po pokrajinah v Sloveniji pomembno razlikuje. Predvsem na 

Dolenjskem so razmere še vedno zaskrbljujoče. V nekaterih romskih naseljih ni tekoče 

vode, ogrevanja, sanitarij, do nedavnega ni bilo tudi elektrike. Osnovni pogoj za 

izboljšanje ekonomskega in družbenega položaja, je ustrezna zaposlitev, ki pa je v 

povezavi z ustrezno izobrazbo. 

 

V sodobni družbi na družbeni položaj posameznika in na možnost, da posameznik 

postane aktivni subjekt družbenih dogajanj, vpliva tudi področje vzgoje in 

izobraževanja. Vendar pa se ob tem zastavlja vprašanje, kako se slovenska osnovna šola 

sooča z vprašanjem pravičnosti in ali ji uspeva zmanjševati vplive neizbranih okoliščin 

na učenčevo napredovanje (Peček in Lesar, 2006). 

 

Najprej je potrebno delati na osnovnih človeka vrednih pogojih za življenje in učenje, 

hkrati pa romske učence spodbujati, kako pomembno je, da dokončajo in nadaljujejo 
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šolanje in si s tem pridobijo znanje, zaposlitev in izboljšanje ekonomskega in 

družbenega položaja. 

 

Diplomsko delo bom zaključila z mislijo, da mora učitelj najprej sprejeti drugačnost, ne 

moremo pa pričakovati, da se bodo kar naenkrat izenačile razlike v izobrazbi Romov in 

ne Romov. 
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11 PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašanja za intervjuje z učitelji 

1. Koliko časa poučujete? 

2. Kdaj ste se prvič srečali z Romi? 

3. Kakšne so Vaše izkušnje z Romi? (pozitivne/negativne) Zakaj? 

4. Ali imajo Romi po Vašem mnenju dobre delovne in učne navade? Ali so 

prilagodljivi? 

5. Do katerega leta se šola večina romskih učencev? Ali jih večina pusti šolo že 

pred koncem šolanja? 

6. Je drugačnost Romov od ne Romov v razredih izrazita? Ali med njimi obstaja 

sodelovanje in sprejemanje. Od česa je odvisno? 

7. Menite, da je položaj Romov urejen zadovoljivo? Ali bi Vi glede na izkušnje 

predlagali kakšno spremembo? 

8. Ali je po Vašem mnenju dovolj pozornosti usmerjene v izobraževanje Romov?  

9. Ali je dobro, da učitelj, ki poučuje romske učence, pozna jezik in kulturo 

Romov? 

10. Kateri dejavniki vplivajo na uspeh romskih učencev? 

11. Ali Romi podpirajo in spodbujajo izobraževanje svojih otrok? Zakaj tako 

mislite? 

 

Priloga 2: Vprašanja za intervjuje z romskimi učenci 

1. Koliko si star/-a? 

2. Kateri razred obiskuješ? 

3. Koliko vas hodi v šolo? 

4. Na koliko pomoči lahko računaš s strani svojih staršev? 

5. Zanimajo me romski običaji. Prosila bi te, če mi jih lahko opišeš. 

6. Katerega običaja se še spomniš? 

7. Si katerega od običajev že predstavil v šoli? Na kakšen način? 

8. Kdo je tvoj najboljši prijatelj? 

9. Je Rom ali ne Rom? 

10. Kako se počutiš med ne romskimi sošolci? 

11. Si hodil v vrtec? 
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12. Kako je bilo tam? 

13. Kako se počutiš v šoli? 

14. Ali imaš pri učenju kakšne težave? Kaj pa pri slovenskem jeziku? 

15. H katerim krožkom hodiš v šoli? 

16. S kom se največ družiš v prostem času? 

17. S čim se ukvarjaš v prostem času? 

18. Kako bi opisal samega sebe? 

19. Kaj si želiš postati, ko boš velik? Ali boš nadaljeval šolanje? 

 

Priloga 3: Vprašanja za intervjuju z svetovalno delavko 

1. Koliko časa ste zaposleni na osnovni šoli? 

2. Kdaj ste se prvič srečali z Romi? 

3. Kakšen je obisk romskih učencev v šoli? Ali je več izostankov na razredni ali na 

predmetni stopnji? 

4. Kako uspešni so romski učenci? 

5. Koliko jih zaključi 9. razred? 

6. Katere oblike pomoči se uporabljajo za izboljšanje učnega uspeha? 

7. Kaj mi lahko poveste o sodelovanju z romskimi starši? 

8. Kdaj vse se obrnejo romski učenci na vas? 

9. Na kakšen način rešujete izostanke od pouka? 

10. Kaj menite, naj se od romskih otrok v šoli zahteva enako kot od drugih ali 

nekoliko manj? Kakšna naj bodo merila? 

11. Vsi podatki kažejo, da slovenski šolski sistem ne zagotavlja polne vključenosti 

romskih otrok v izobraževalni sistem? Kaj bi bilo po Vaših izkušnjah potrebno 

spremeniti? 

12. Romi so pretežno brez zaposlitve. Imate kakšen predlog kako jih zaposliti, da ne 

bodo samo prejemniki socialnih pomoči? 

 

Priloga 4: Vprašanja za intervjuju z romsko asistentko 

1. Kje in kdaj ste se prvič srečali z Romi? 

2. Ali med skupinami Romov opazite kakšne razlike? 

3. Kakšna je Vaša izobrazba? 

4. Kakšno je Vaše delo? Koliko časa? 
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5. Ali Vas vabijo k sodelovanju še na kakšen drug način? 

6. Zakaj se romski starši ne udeležujejo rednih govorilnih ur? 

7. Ali so na šoli organizirane počitniške dejavnosti in kako sodelujete pri pripravi? 

8. Kako pomagate staršem pri komunikaciji s strokovnimi delavci šole? 

9. Na kakšen način poskrbite, da strokovni delavci dobijo vse potrebne informacije, 

ki jih romski starši želijo sporočiti in obratno? 

10. Na kakšen način motivirate učence pri pisanju domačih nalog? 

11. Ali še na kakšen drug način sodelujete? 

12. Kje vidite možnosti, da bi se romska naselja in ostala naselja združevala? 

13. Poznamo Vaše prostovoljno delo z ostarelimi Romi – opišite prosim Vašo 

zamisel, izvedbo teh delavnic. 

14. Imate pri delu kakšno pomoč oz. sodelavko? 

15. Kje se srečujete? 

16. Koliko je v naselju ostarelih Romov? 

17. Kaj delate na vaših srečanjih? 

18. Skupina ima ime. Zakaj ste izbrali to ime? 

19. Koliko je bil star najstarejši Rom, ki ste ga poznali v tem naselju? 

 

Priloga 5: Vprašanja za intervjuje z romskimi starši 

1. Ali Vaš otrok rad hodi v šolo? 

2. Ali potrebuje Vaš otrok pri učenju in pisanju domačih nalog pomoč? 

3. Kdo mu najpogosteje pomaga pri učenju in pisanju domačih nalog? 

4. Pri katerih predmetih potrebuje pomoč? 

5. Koliko časa porabi Vaš otrok za učenje in pisanje domačih nalog? 

6. Kaj menite, da je za vašega otroka pomembno? 

7. Ali je Vaš otrok veliko izostal od pouka od začetka tega šolskega leta do danes? 

8. Kateri je bil glavni vzrok izostankov? 

9. Ali ste zadovoljni s poukom in organizacijo dela na šoli? 

10. Ali se udeležujete roditeljskih sestankov in govorilnih ur na šoli? 

11. Ali Vaši otroci obiskujejo podaljšano bivanje? Zakaj ne? 

 

 

 


