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Povzetek
Romi so etnična skupina, ki se skozi zgodovino pogosto srečuje z zatiranjem, s preganjanjem,
z zasmehovanjem in izključevanjem. Zaradi drugačne kulture in načina življenja, se pogosto
tudi danes srečujejo z izključevanjem na področju izobraževanja, zaposlovanja, zdravstva in
stanovanjskem področju. Skozi zadnja leta se položaj Romov s sprejetjem krovnega romskega
zakona in Nacionalnega programa ukrepov za Rome sicer izboljšuje, kljub temu pa ostaja
veliko vprašanj, potrebnih dodatne obravnave. Posebno področje, potrebno obravnave, je
vzgoja in izobraževanje romskih otrok. Njihova kulturna drugačnost, nepoznavanje jezika,
neskladje primarne in sekundarne socializacije, nižji socialno-ekonomski status, skupaj s
predsodki in z diskriminacijo večinskega prebivalstva, predstavljajo težave v šolanju otrok, ki
se včasih zdijo skoraj nepremostljive. Raziskave kažejo na velik izpad romskih učencev iz
osnovne šole, ki je posledica sočasnega vpliva različnih dejavnikov, od diskriminacijskega
odnosa prosvetnih oblasti, do nizkega socialno-ekonomskega standarda staršev, revščine,
socialne in fizične izključenosti staršev in podobno. Poleg težav, s katerimi se ob vstopu v
šolo in novo kulturno okolje soočajo romski učenci, se s podobnimi težavami ob delu z njimi
soočajo učitelji. Smernice za delo z romskimi učenci so namreč napisane na zelo splošni
ravni, zaradi česar učiteljem ne prinašajo posebnih nasvetov oziroma navodil, kako ravnati v
vsakodnevnih šolskih situacijah. Ob tem je žal velikokrat poudarjeno predvsem prilagajanje
standardov romskim učencem, ni pa poudarka na njihovih sposobnostih in spoznavanju
romske kulture ter jezika. V teoretičnem delu naloga prikazuje položaj romske skupnosti v
Sloveniji ter pregled vzgoje in izobraževanja romskih otrok v zgodovini in danes. Ob koncu
se na kratko dotaknem tudi dela z učenci tujci ter priprave individualiziranih projektov
pomoči ter individualnih programov za učence z učnimi težavami. V empiričnem delu naloge
je prikazana študija primera vključevanja treh romskih učencev, ki so hkrati učenci tujci, v
slovensko osnovno šolo.
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Abstract
The Roma are an ethnic group, which was often faced with oppression, persecution, ridicule
and exclusion through history. Even nowadays due to different culture and way of life, the
Roma are often faced with exclusion in education, employment, health and housing. Over the
last years with taking Roma Act and National Programme for Roma the situation is
improving, however there are still a lot of questions that require discussion. One particular
area that needs to be addressed is the education of Roma children. Their cultural differences,
lack of understanding the language, inconsistency of primary and secundary socialization,
lower socio-economic status, prejudice and discrimination against majority of population
poses problems in educating children. These problems sometimes seem unsolvable.
Researches show a significant loss of Roma students from primary school as a result of
simultaneous impact of different factors, such as discriminatory attitude of educational
authorities, a low socio-economical standard of parents, poverty, social exclusion of parents,
etc. Roma children, when entering school, have to face with problems and new cultural
environment. Teachers have to face similar problems when working with them. Guidelines for
work with Roma students are written in a general way so teachers are not provided with
specific advice or instruction on how to handle everyday school situations. The adaptation for
standards to Roma children is often emphasized, but there is no adaptation/focus on their
skills and understanding of Roma culture and language. In the theoretical part the diploma
thesis shows the situation of the Roma community in Slovenia and an overview of the
education of Roma children in the history and today. At the end I mention the work with
foreign students and preparing individualized assistance projects and individual programs for
students with learning disabilities. The empirical part shows a case study of integration of
three Roma children, who are also foreign students in Slovenian primary school.

Keywords
The Roma, legal situation of the Roma, education of the Roma children, education of foreign
students
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I.

Uvod

Romi so največja etnična skupina v Evropi. Njihovo naseljevanje na evropsko ozemlje sega
med 9. in 11. stoletje, kljub svoji dolgi zgodovini in številčnosti, pa se skozi vso zgodovino
Romi soočajo s preziranjem, zasmehovanjem, preganjanjem, zasužnjevanjem, osovraženostjo
in nerazumljenostjo. Tudi danes je življenje Romov življenje na obrobju. Romi so tudi v
današnjem času pogosto prezrti in prikrajšani za različne pravice, ki bi jim omogočile bolj
kakovostno in človeku dostojno življenje. V interakciji z dominantno skupino, romska
skupina pogosto razpolaga z manj resursi moči, zaradi česar je posledično podvržena
socialnemu izključevanju. Preko tega se ustvarja hierarhičnost družbe, v kateri romska
manjšina v primerjavi z dominantno skupino zavzema podrejen položaj oziroma pozicijo
nemoči (Urh in Žnidarec Demšar, 2005). Raziskava javnega mnenja, opravljena leta 1995, je
pokazala, da Romi spadajo med najbolj nezaželene socialne skupine, saj skoraj polovica
anketiranih ne bi želela imeti Roma za svojega soseda (Erjavec, Hrvatin in Elbl, 2000).
Predsodki in diskriminacija s strani dominantne skupine še otežujejo življenje Romov in
njihovo vključevanje v širšo družbo, hkrati pa je pri tem pomemben dejavnik tudi romska
kultura, ki se pogosto precej razlikuje od naše kulture in je lahko tudi v nasprotju z normami
večinske družbe.
Ker živim na področju, ki je nedaleč stran od ene izmed največjih romskih skupnosti v
Sloveniji, mi romska tematika ni tuja. Kljub temu pa do izdelave diplomske naloge nisem bila
nikoli v neposrednih stikih z Romi in njihovim načinom življenja. Priložnost za spoznavanje
življenja in delovanja Romov se mi je ponudila, ko sem izvedela, da se je v eno izmed
osnovnih šol v Sloveniji vpisalo pet učencev, ki izhajajo iz romske družine. Ker se je družina
priselila iz tujine in so na šoli pri delu z romskimi učenci ter njihovim vključevanjem v šolo
potrebovali dodatno pomoč, sem se odločila, da se bom vključila v delo osnovne šole in
izvajala ure dodatne pomoči za na novo vključene učence.
V teoretičnem delu naloge bom najprej na kratko pregledala pomembnejše determinante v
zgodovini romskega ljudstva in izvoru njihovega poimenovanja, kasneje pa se bom posvetila
položaju romske skupnosti v Republiki Sloveniji. Drugo polovico teoretičnega dela bom
namenila pregledu zgodovine vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji ter sodobnim
direktivam vzgoje in izobraževanja romskih učencev. Izpostavila bom pomembnejše
determinante pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok in specifične probleme, ki se ob tem
pojavljajo. V zadnjem delu se bom posvetila izobraževanju učencev tujcev in na kratko
predstavila pripravo individualiziranih projektov pomoči ter individualnih programov za
učence z učnimi težavami, saj je bila to problematika, s katero sem se soočala med delom v
osnovni šoli.
V empiričnem delu naloge bom predstavila študijo primera vključevanja treh romskih
učencev, ki so hkrati učenci tujci, v slovensko osnovno šolo.
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II.

Teoretični del

1 Kdo so Romi?
»Redko je bilo katero ljudstvo tako prezirano, zasmehovano, preganjano, osovraženo in tako
nerazumljeno kot ravno Romi. Do pred 150 leti so bili Romi v Romuniji zasužnjeni, med
holokavstom pa je bilo ubitih pol milijona Romov« (Horvat Muc, 2011, str. 11).
Romi, ki po svojem izvoru veljajo za indijsko nomadsko prebivalstvo, so se med 9. in 11.
stoletjem zaradi osvajalnih vojn pričeli preseljevati iz Indije v Evropo. Prve naselitve na
slovenskem ozemlju beležimo v 14. in 15. stoletju, naseljevanja pa so skozi daljše obdobje
potekala v treh smereh, in sicer iz smeri Hrvaške, Madžarske in iz smeri nemških dežel
(Brizani–Traja, 2000). Redno naseljevanje Romov na slovenska tla pa sega v 18. stoletje
(Rošer, 2006; Štrbenc, 2006). V ta čas uvrščamo tudi prve zapise o izvoru in preseljevanju
Romov. Veliko je ohranjenih zapisov v sodnih listinah, odredbah in okrožnicah, ki so
obravnavale in urejale problematiko romskega naroda. Pomembno pa je poudariti tudi to, da
se v teh zapisih pravzaprav ne pojavlja beseda 'Rom', temveč 'Cigan', ki izhaja iz grškega
izraza 'Atsiganos', ki pomeni nedotakljiv. Ta beseda je nato dobila številne izpeljanke v
različnih jezikih. V Bolgariji se je uveljavila beseda 'Tsigan', v Nemčiji 'Zigeuner', v Sloveniji
'Cigan' (Kleibencetl, 2004) … Sama beseda 'Rom' pa je bila uradno sprejeta kot poimenovanje
ciganskega ljudstva na svetovnem kongresu Ciganov šele leta 1971 (Štrbenc, 2006). Vse do
takrat se je torej za poimenovanje indijskega nomadskega prebivalstva uporabljala različica
besede 'Atsiganos', pri nas torej beseda 'Cigan'.
Izraz cigani se je po brutalnem zatrtju heretične sekte Atsinganoi-ev »oprijel« Romov. Poleg
imena, se jih je med drugim prijela tudi jeza cerkve, ki jih je po krivici preganjala kot prej
člane heretične sekte (z izobčenjem in zasužnjevanjem). O zmedi z identitetami (tudi angleški
izraz gipsy daje napačno predstavo o egiptovskem izvoru Romov) govori kanon iz 15.
stoletja, ki vsakega pripadnika Cerkve, ki bi dal zatočišče »... egiptovski ženski [Aiguptissas],
ki napoveduje prihodnost,« kaznuje s pet let trajajočim izobčenjem (Horvat Muc, 2011, str.
11). Z egiptovsko žensko je bila mišljena pripadnica romskega ljudstva. Tako so bili Romi že
kmalu po prihodu v Evropo preganjani in deležni napačnega razumevanja ter napačne
identifikacije, ki jih je od povezovanja s preganjano sekto in zaradi drugačnega videza,
zaznamovalo skozi celoten srednji vek, vse do danes. Izraza cigan in gipsy sta tako postala
sinonim za rasistične stereotipe o ljudstvu Romov in slabih ljudeh na splošno (prav tam).
Romi, ki so v resnici hindujskega izvora in izhajajo iz indijskega kontinenta, naj bi se kot
najemni vojaki ter tudi trgovci, glasbeniki, čuvaji palač, kmetje in čuvaji bivolov preselili na
sever, v pokrajino Antiohijo, ki je kasneje padla pod oblast Bizanca. Tja naj bi se preselili
deloma prostovoljno in deloma s silo. Nekatere teorije pravijo, da je bila selitev zaščita pred
muslimansko selitvijo, druge pa, da so potovali kot sužnji, ki so jih muslimanski zavojevalci
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severne Indije poslali domov. Kasneje so potovali naprej v Evropo in potem še v Ameriko
(prav tam).
Medtem ko naziv Cigan v današnjem času marsikje še zmeraj pomeni hudo žalitev človeka in
je sinonim za vse, kar je najslabšega, kar izključuje človeka iz količkaj kulturnega okolja in
družbe ter naziv za človeka, ki še ni našel svojega mesta (Šiftar, 1999), beseda Rom pomeni
človeka v plemenitem pomenu besede. V množini ima ta beseda obliko Roma, kar pomeni
ljudje. Beseda Rom naj bi pripadnike povezovala z njihovo pradomovino, saj še danes v
Perziji Rome označujejo z besedo Doma, v Armeniji pa z besedo Loma. Beseda Rom naj bi
bila po nekaterih teorijah v sorodu s sanskrtsko besedo »doma«, ki v starem indijskem jeziku
pomeni ljudi, ki se ukvarjajo z glasbo in s petjem (prav tam). Ime Rom poznajo vse romske
skupine in ga zasledimo v vseh evropskih romskih slovarjih (Štrukelj, 1980).

1.1 Koncept drugosti
Ena najzgodnejših znanih omemb drugega je grška beseda bárbaros. Med 7. in 6. stoletjem pr.
n. št. so jo Grki začeli uporabljati kot poimenovanje za tujce. Beseda, ki je bila onomatopoija
(bla bla), je pomenila nerazumljiv jezik tistih, ki niso govorili grško. Pomen besede se je skozi
stoletja pri Grkih spremenil v ločevanje sebe od tistih, ki so jih imeli za manjvredne. Ob
povezovanju lastne govorice z razumom, so negrško govoreče ljudi dojemali kot iracionalne
in ne povsem človeške in sebi enake (Zaviršek, 2000, v Lužar, 2010). V evropski civilizaciji
lahko v istem pomenu najdemo uporabo besed primitiven in divjak. V obeh primerih lahko
vidimo, da se samo dejstvo različnosti kultur a priori zanika in se tako odstrani iz kulture in
postavi v svet narave vse, kar ni v skladu z normami, ki veljajo v naši kulturi (Šterk, 2007).
Jeffs (2005 v Lužar, 2010) navaja naslednje temeljne operacije drugačenja:
 »molk o Drugem ali njegova marginalizacija (če Drugega ni v družbenem tekstu ali
obstaja samo na njegovem obrobju, potem tudi družbeno ne obstaja ali nima
osrednjega pomena);
 (dvojna) esencializacija (vse pripadnike določene skupine druži enotna bit, ki je hkrati
nadzgodovinska);
 homogenizacija skupine (skupino drugačenja vidimo, kakor da je enotna –
zanemarimo notranje razlike v skupini);
 hierarhizirano razvrščanje skupin na biološki, kulturni in/ali zgodovinski vrednostni
lestvici (tako so črnci in njihove kulture videti bližje naravi, belci pa so od nje najbolj
oddaljeni, se pravi najbolj civilizirani);
 predmetenje in instrumentalizacija drugih;
 povezovanje različnih ravni v dolgo pomensko, prostorsko in zgodovinsko verigo, v
kateri so člani med seboj zamenljivi (»tako Arabci niso samo Arabci, temveč so tudi
otroci, feminilni, poligamni, homoseksualci, ki nikakor niso primerljivi z zrelimi,
vzdržnimi belimi moškimi in njihovo racionalno zahodno kulturo« (prav tam);
 tipiziranje, metonomiziranje, hologramiranje (en član skupine ima informacije o
celotni skupini, hkrati pa del posameznika pojasnjuje njegovo celoto in skupino; s tem
3

ta skupina zgubi možnost kulturne, politične, znanstvene in druge samoprezentacije ter
možnost dostopa do produkcije znanja);
 partikularizacija Drugega v nasprotju z univerzalizacijo jaza (Vzhod kot religiozen,
neznanstven, tradicionalen v nasprotju s sekularnim, znanstvenim in racionalnim
Zahodom)« (Lužar, 2010).
Lužarjeva položaj Romov v Sloveniji opiše kot liminalnega. Liminalnost v sebi skriva status
marginalnosti in inferiornosti. Normativni sistem je namreč tisti, ki je del strukture, ob čemer
antistruktura ne ustreza vladajočemu obstoječemu redu, vendar pa se preko nje lahko šele
vzpostavi. Liminalnost je univerzalen princip ustvarjanja družbenega reda, ki v raznih časih
definira razne ljudi kot marginalne. Kljub pravicah Romov, ki izhajajo iz državljanstva, Romi
ostajajo nenehni tujci, podvrženi vztrajni socialni in prostorski segregaciji, zavračanju in
kriminalizaciji (Lužar, 2010).
Erjavec, Hrvatin in Kelbl (2000) v svoji raziskavi pokažejo vlogo Romov v medijih, ki
večinoma izhajajo iz predpostavke, da so Romi drugačni od nas. Njihova drugačnost je tako
samoumevna in dokončna, da je ni potrebno niti posebej pojasnjevati. Mediji se v poročanju o
Romih osredotočajo predvsem na posamezne »negativne značilnosti« Romov, med katere
sodijo kulturna različnost, deviantnost in ogrožanje večinskega prebivalstva. Tematsko jih
avtorji razdelijo v tri skupine:
 Romi kot akterji negativno ovrednotenih dejanj (kriminal), ki pomenijo grožnjo
družbenemu redu, ob čemer so Romi predstavljeni kot agresivni in nevarni.
Prevladujoča trditev ob tem je, da Romi (po svoji naravi) kradejo;
 Romi ogrožajo naše družbenoekonomske interese in s tem pomenijo grožnjo
ekonomskemu redu. Obstaja prepričanje, da so Romi nedelavni in leni in živijo od
socialne pomoči;
 Romi imajo drugačno kulturo, miselnost in obnašanje, ki ni v skladu z normami
večinskega prebivalstva in kot tako predstavlja grožnjo našemu kulturnemu redu. Od
večinskega prebivalstva se Romi razlikujejo tudi po videzu (predvsem po barvi kože),
imajo drugačno kulturo, vrednote in navade, so neprilagodljivi in imajo previsoko
nataliteto (prav tam).

1.2 Kategorizacija romske skupnosti kot etnije
Romi so v Sloveniji predstavniki manjšinskega prebivalstva in so uradno kategorizirani kot
»etnična skupnost ali etnija, ki imajo posebne etnične značilnosti« (Petković, 2004, str. 70).
Za nadaljnje razumevanje se bomo najprej dotaknili opredelitve pojma etničnih manjšin.
Zavedati se je potrebno, da enotne oz. točne definicije, kaj je etnična manjšina, ni, ob tem pa
se definicije med samimi znanstvenimi disciplinami razlikujejo. Čeprav izvorni grški pomen
besede ethnos (ljudstvo) meri na temeljno človeško skupino in ne na kako podskupino, ga
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mnogi uporabljajo v smislu kulturne, jezikovne, verske ali kake druge manjšine (Rizman,
1991).
Na neenotnost opredelitve pogosto vplivajo razlike med samimi manjšinami glede na njihovo
stopnjo zavednosti, povezano ali razpršeno naselitev, zgodovinsko usodo, socialnoekonomsko usodo ipd. (Susič in Sedmak, 1983). Avtorja se opreta na sociološki poskus
definiranja pojma etnične manjšine. Le-ta etnično manjšino pomembno razlikuje od
dominantne skupine po rasi, narodnosti, religiji ali kulturi. Pripisuje ji predvsem manjšo
politično, gospodarsko in splošno družbeno moč, s katero bi lahko razpolagala. Kot manjšina
so podvrženi diskriminacijam s strani večinskega naroda, saj jo le-ti povezujejo z negativnimi
konotacijami (prav tam). Prav v tej družbeni kategorizaciji Romov kot etnične skupine pa se
skriva prizvok manjvrednosti, na kar opozarjata avtorici članka Izključujoči mehanizmi
vključevanja Romov, Špela Urh in Simona Žnidarec Demšar (2005). Obenem navajata Bartha
(1969; povzeto po: prav tam, str. 37), ki pravi, da »etničnost ni kulturna značilnost skupin,
temveč je odraz razmerij med skupinami«. Etničnost se ustvari med interakcijami najmanj
dveh skupin, ki druga drugo dojemata kot drugačno, različno od sebe. Med skupinama se
pojavi tudi neenako razmerje moči, saj »družbena kategorizacija vpliva na distribucijo
resursov in dostop do njih« (Petković, 2004). Večja kot je ta neenakost razmerja moči, bolj je
neka skupina podvržena izključevanju.
Romska manjšina v interakciji z dominantno skupino pogosto razpolaga z manj resursi moči
in je posledično podvržena socialnemu izključevanju, ki ga ustvarja prav koncept etničnosti.
Preko tega se tako ustvarja hierarhičnost družbe, v kateri romska manjšina v primerjavi z
dominantno skupino zavzema podrejen položaj oz. pozicijo nemoči. Pri Romih se kulturna
drugačnost kot element etničnosti kaže kot prevladujoča, saj dominantna skupina, predvsem
preko svojih medijev, v ospredje postavlja njihov 'drugačen način življenja', 'zanemarjenost
naselij', 'kraje', 'lenobo' ipd. Tu predvsem zgoraj navedene karakteristike trčijo ob pojmovanje
normalnosti, ki je zakoreninjena pri dominantni skupini. Kljub temu je moč zaslediti, da se
pripadniki romske skupnosti ne dojemajo bistveno drugače od 'večinske' skupine, upoštevajoč
kulturni kriterij (Urh in Žnidarec Demšar, 2005).
Eriksen trdi, da je etničnost eden od elementov hierarhizacije v družbi, saj je prevladujoči
diskurz tisti, ki producira meje etničnosti, pri čemer etnična skupina, ki je v podrejenem
položaju, ostaja v poziciji nemoči (Eriksen, v Urh in Žnidarec Demšar, 2005).
Skozi nasprotje med kategorijami dobrih Nas (Slovenci) in slabih Onih (Romi) ter preko
simbolnega izključevanja, ki ga ustvarja družbena kategorizacija, večinska družba potrjuje
lastno nacionalno identiteto (Repič, 2006), saj je skupinska identiteta vedno definirana v
odnosu do tistega kar ni oz. tistih, ki ne pripadajo skupini (Urh in Žnidarec Demšar, 2005). Z
vzdrževanjem podob o drugačnosti Romov, pri čemer večinska družba za merilo dobrega in
vzornega življenja vzame sebe, ohranja svojo 'neoporečno' podobo o sebi, obenem označi
Rome kot negativne in kot take, ki predstavljajo grožnjo njihovi lastni kulturi (Repič, 2006).
Zanimivo je, da romska skupnost obenem predstavlja nevarnost večinski družbi in jo tako
zavrača, po drugi strani pa jo potrebuje, da lahko vzdržuje podobe sebe kot dobrega. Repič
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(prav tam) opozarja, da prav takšna praksa kulturalizma1 omogoča prikrito diskriminacijo pod
krinko ohranjanja kultur etničnih manjšin.
Vlade in politike se različno odzivajo na zahteve etnonacionalizma. Več kot petdeset držav v
svojem državnem okviru vključuje več kot pet etničnih skupin, kar je podatek, ki pove veliko
o resnosti tega problema. Odnosi med temi skupinami se raztezajo od uporabe politike
genocida do sožitja, ali pa v manj napetem razponu od asimilacije do skupinske avtonomije
(Rizman, 1991). Romi so tako uvrščeni med ljudstva in narodne oziroma etnične manjšine, ki
z velikimi težavami in kolektivnimi napori postopno uveljavljajo narodnostno identiteto v
mednarodni človeški skupnosti (Tancer, 1997).

1.3 Socialno-ekonomske razmere Romov v Sloveniji
Po ocenah v Sloveniji živi med 7.000 in 10.000 Romov, od tega jih je največ v Prekmurju, na
Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Popis prebivalstva, opravljen leta 2002, je pokazal, da
se je za pripadnike romske skupnosti opredelilo 3246 prebivalcev, 3834 pa je kot materni
jezik navedlo romski jezik (Horvat Muc, 2011). V Sloveniji je bilo leta 2007 zabeleženih 105
romskih naselij, od tega 31 legalnih in 74 nelegalnih (Varga in Lukač, 2007), kar kaže na
precejšnje težave prav na področju stanovanjskih razmer in stanovanjske politike. Življenjski
pogoji za Rome so sicer nekoliko boljši v Pomurju kot v preostalih delih Slovenije, vendar
podatki kažejo, da le 39 % Romov živi v zidanih hišah, polovica od teh je zgrajenih brez
gradbenih dovoljenj, 12 % pa je tistih Romov, ki živijo v stanovanjih (prav tam). Preostali
odstotek zajema Rome, ki živijo v začasnih prebivališčih, bivalnih prikolicah, barakah ipd. Ti
Romi živijo v človeku nedostojnih življenjskih okoliščinah, saj v večini nimajo komunalno
urejenih zemljišč, ob čemer so tako brez vode, elektrike, ogrevanja in sanitarij (Horvat-Muc,
2003).
Glede na zgoraj omenjene podatke Horvat-Muc (2003, str. 63) Rome umešča v tri skupine.
Kriterij razvrščanja pa so prav bivalne razmere, v katerih bivajo:
a) v prvo skupino umešča Rome, ki dosegajo visoko stopnjo kulture bivanja. Gre torej za
Rome, ki živijo v urbanem središču, v stanovanjskih blokih ali v najemnih
stanovanjih. V to skupino avtor prišteva tudi tiste Rome, ki živijo v lastnih zidanih
hišah izven romskih naselij ali v razvitih romskih naseljih;
b) v drugo skupino prištevamo Rome, ki živijo v strnjenih romskih naseljih, kjer bivajo v
zidanih oziroma lesenih hišah;
c) v tretjo skupino pa umeščamo Rome, ki imajo nizko stopnjo kulture bivanja, saj živijo
v izoliranih naseljih, njihovi bivalni prostori pa so temni, vlažni, higiensko
zanemarjeni in brez ustreznih sanitarij.

1

Kulturalizem kot »ideologija razločevanja ljudi na podlagi njihove kulture. Preko tega mehanizma se ustvarjajo

kulturne razlike, ki omogočajo izločevanje in marginalizacijo tujcev « (Repič, 2006, str. 208).
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Vsa odgovornost za reševanje problematike bivališč je bila v preteklosti prepuščena predvsem
lokalnim oblastem, reševanje problemov v posamezni občini pa je bilo odvisno predvsem od
števila Romov in stopnje socializacije Romov, pa tudi od razumevanja večinskega
prebivalstva in ekonomske moči občine same (Cigut, 2000).
Bivanjske razmere so torej za precejšnje število Romov problematične in se povezujejo z
ekonomskim kapitalom, ki je ravno tako za večino zelo nizek. Romi tako večinoma prihajajo
iz nižjega socialnega sloja, kjer vlada pomanjkanje na socialnem, materialnem, poklicnem in
tudi vzgojnem področju. »Večini Romov je edini vir zaslužka socialna pomoč, otroški
dodatek in družinski dohodek« (Varga in Lukač, 2007, str. 20). Romi zato spadajo v skupino z
največjo stopnjo tveganja revščine in socialne izključenosti. Težave pa se pojavljajo tudi na
področju izobraževanja, iz katerih sledi nizka izobrazbena struktura in visoka stopnja
nezaposlenosti.

1.4 Socialna izključenost Romov
Prakse družbenega izključevanja Romov so v zadnjem desetletju potekale na številnih
področjih: izobraževanje, zaposlovanje, zdravstvo in stanovanjsko področje (Gnezda, Mlakar
in Trobič, 2006). Njihove ovire na omenjenih področjih so predvsem omejen dostop do virov,
ki je znatno manjši od virov, ki jih ima dominantna skupina. Zavratnik Zimic (2000; povzeto
po: Urh in Žnidarec Demšar, 2005) socialno izključenost razdeli na distribucijsko in relacijsko
raven. Slednja se nanaša na družbene vloge in statuse ter na stopnjo romske participacije v
družbi, prva raven pa obsega njihov dohodek ter dostop oz. samo vključenost v trg dela. Na
obeh ravneh Romi nimajo enakih možnosti v družbi, če jih primerjamo z možnostmi
predstavnikov dominantne skupine. Enake pravice kot jih ima večinska družba, naj bi jim
zagotavljale jamstvo varstva s strani države in enak dostop do različnih področij, vendar je ta
univerzalizem zaradi močnega vpliva predstav o normalnosti vseskozi izključeval določene
skupine ljudi, med njimi tudi Rome (prav tam).
Država od leta 2007 sicer Romom z Zakonom o romski skupnosti zagotavlja posebne pravice,
vendar se je potrebno zavedati, da je to zagotavljanje pravic v realnosti nepopolno. Dejstvo je,
da se Romi v vsakodnevnem življenju srečujejo s kratenjem njihovih pravic, saj si npr. ne
morejo sami izbrati lokacije bivanja, saj jim le-to predpisuje večinska družba, katera
nasprotuje sobivanju z Romi izven njihovega getoiziranega področja. Razlog, ki ga navaja
večinska družba v tem primeru je, da jih lahko v njihovih naseljih lažje nadzirajo in
'obvladujejo' (prav tam). Iz prakse je opazno, da samega nadzora in izključevanja ne izvaja le
oblast2, temveč se oblastna razmerja razvijajo tudi preko pripadnikov dominantne družbe,
romskih sosedov (Petković, 2004). Dokler Romi živijo v svojih naseljih, izolirani od
okoliških vasi, jih Neromi še tolerirajo, kar pa bi se po vsej verjetnosti spremenilo, če bi Romi
hoteli živeti med njimi. V raziskavi slovenskega javnega mnenja z leta 1995 je bilo
ugotovljeno, da Romi spadajo med najbolj nezaželene socialne skupine, poleg narkomanov,
pijancev, homoseksualcev in političnih skrajnežev, saj kar 53,5 % anketiranih ne bi želelo
2

Neposredno in posredno preko mreže institucij, razmerij in situacij
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imeti Roma za svojega soseda (Erjavec, Hrvatin in Kelbl, 2000). Odstotek, s katerim se izraža
socialna nezaželenost Romov, narašča. V literaturi lahko zasledimo nemalo primerov, ko je
civilna iniciativa nastopila nasproti željam Romov, da se preselijo v hišo, v eno izmed naselij.
Še več, šli so še dlje, saj so Romom celo grozili in jim odplačali že kupljeno hišo. Zaradi
takšnih in podobnih zavračanj je Romom onemogočena integracija v družbo in tako
vzdržujejo le minimalno potreben stik z okoljem (Repič, 2006).
Brown (1995) v svoji hipotezi stika poudarja možnost zmanjšanja napetosti in sovražnosti
med dvema skupinama s povečanjem stika druge z drugo na več različnih načinov. Da pa bi to
zares pripeljalo do uspeha, je potrebno izpolniti določene predpogoje. Romi potrebujejo
podporo s strani institucij, kjer ima vodstvo avtoriteto in moč, da institucija sledi ciljem
antidiskriminatorne politike. Pomembni so pogosti in kvalitetni stiki med obema skupinama,
saj lahko kratkotrajni in površni stiki nesoglasja še povečajo. Kvalitetnejše in prijateljske
odnose lahko vzpostavimo preko sodelovanja za dosego določenega skupnega cilja.
Nevarnost povečanja predsodkov preti v stikih, kjer je Rom v podrejenem in inferiornem
položaju (Golob, 2004).
Razlike v sami socialni vključenosti se pojavljajo tudi znotraj romske skupnosti. Vzroki za
razlike bi se lahko skrivali v njihovem različnem načinu življenja in tradiciji ter tudi stopnji
vpetosti v širše okolje (Gnezda, Mlakar in Trobič, 2006). Tako je za prekmurske Rome
značilna višja stopnja integracije, če jih primerjamo z dolenjskimi Romi. Prav tako velja
omeniti različen odnos oblasti do Romov, ki so tradicionalno naseljeni v državi in do
priseljenih, ki jih država označuje kot neavtohtone (Petković, 2004). Slednji so namreč izvzeti
iz Zakona o romski skupnosti in nimajo enakih formalnih in pravnih pravic, ki bi jim
omogočile boljši dostop do virov in večjo participacijo pri odločanju, kar doprinese k večji
stopnji socialne izključenosti in diskriminaciji.
Veliko socialnih programov poskuša neenak položaj romske skupnosti zmanjšati, vendar se je
potrebno zavedati, da ne morejo biti edino sredstvo. Dragoš in Leskošek (povzeto po: Urh in
Žnidarec Demšar, 2005) predlagata namesto spreminjanja in prilagajanja izključene romske
skupnosti, poseg v samo spreminjanje pogleda večinske družbe ter spreminjanje življenjskih
razmer. Dodajata še, da je o vključevanju izključenih skupin moč govoriti šele takrat, ko
imajo ljudje dostop do najosnovnejših virov in so vključeni v odnose, »ki omogočajo
družbeno sodelovanje«, zato je potrebna pravičnejša razdelitev moči v naši družbi (prav tam,
str. 49).
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2 Pravni položaj Romov
Pravni položaj Romov v preteklosti pri nas ni bil posebej urejen. Pomembna ločnica, ob kateri
so Romi dobili svoje mesto v ustavnih amandmajih, se je zgodila leta 1989, ko je bila z
ustavnimi amandmaji sprejeta odločba, ki je zahtevala, naj se pravni položaj Romov uredi z
zakonom, kar je hkrati pomenilo začetek urejanja pravnega položaja Romov v Sloveniji
(Obreza, 2003).
Pravno osnovo za urejanje romske etične skupnosti danes predstavlja 65. člen Ustave
Republike Slovenije (1991), ki določa: »Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi
v Sloveniji, določa zakon.« S tem je bila dana pravna osnova za zakonsko ureditev posebnih
oblik varstva za pripadnike romske skupnosti, ki naj bi jim olajšala socialno integracijo in
razvijanje lastne identitete. Ob postavitvi temeljev za zaščitne ukrepe, je bilo hkrati nakazano
dejstvo, da Romov zaradi njihove specifičnosti ne moremo enačiti s položajem italijanske in
madžarske skupnosti. Romska skupnost v Sloveniji tako nima položaja narodne manjšine,
ampak gre za posebno etnično skupnost oziroma manjšino s posebnimi etničnimi značilnostmi
kot so jezik, kultura in druge posebnosti (prav tam).

2.1 Napredek na področju izboljšanja položaja romske skupnosti
Romi so v Sloveniji še zmeraj diskriminirana in večinoma nezaposlena skupina prebivalstva,
vendar se položaj romske skupnosti, zahvaljujoč ukrepom in prizadevanjem državnih organov
in občin, pa tudi Romov samih, postopoma izboljšuje. Velik dosežek zadnjega obdobja je
povečana pravna in zakonska zaščita romske skupnosti v Sloveniji, saj je ob 14-ih področnih
zakonih (šolstvo, kultura, mediji, lokalna samouprava), ki so že doslej zagotavljali posebne
pravice za romsko skupnost ter ob 19-ih izvoljenih svetnikih v občinskih svetih, ki soodločajo
o reševanju potreb Romov v občinah, kjer živijo, Državni zbor končno realiziral določbo 65.
člena Ustave RS (Horvat Muc, 2011).
Sprejeti romski zakon zagotavlja posebne pravice pripadnikom romske skupnosti na področju
izobraževanja, kulture, medijev in podobno. Za zagotavljanje teh pravic zakon vzpostavlja
organiziranost romske skupnosti na občinski ravni, kjer delujejo posebni šestčlanski odbori za
romska vprašanja, ki jih imenujejo romski sveti in na državni ravni, kjer deluje Svet romske
skupnosti RS, ki ga sestavlja 21 članov. Romi imajo svoje romske svetnike izvoljene v 19-ih
občinah, s čimer spadamo med redke evropske države, ki uresničujejo resolucije stalne
konference lokalnih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope. Zakon o Romih prav tako
omogoča soodločanje Romov pri vprašanjih, ki zadevajo romsko skupnost ter zagotavlja
državna proračunska sredstva za potrebe Romov (prav tam).
Rezultati na področju šolstva in izobraževanja, socialne pomoči, kulturne dejavnosti in
informiranja romske skupnosti se po uvedenih spremembah in pomoči v zadnjih letih
izboljšujejo. Zaradi slabših proračunskih sredstev države in občin pa ni tako zadovoljivih
rezultatov na področju bivalnih razmer, zaposlovanja in ekonomskega položaja Romov
(Horvat Muc, 2011).
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2.2 Sistemski (pravni) položaj romske skupnosti v Sloveniji
Položaj pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji ureja 65. člen Ustave RS in 14 področnih
zakonov, med katere spadajo:
















Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o lokalnih volitvah,
Zakon o evidenci volilne pravice,
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o vrtcih,
Zakon o osnovni šoli,
Zakon o medijih,
Zakon o knjižničarstvu,
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o Radioteleviziji Slovenija,
Zakon o financiranju občin,
Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Kazenski zakonik Republike Slovenije,
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Področja vzgoje in izobraževanja romskih otrok se dotikajo predvsem Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih ter Zakon o osnovni šoli. Eden od
pomembnejših ciljev, izpostavljenih v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja v RS, je zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika, ne glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. V 25.
členu zakon navaja, da Strokovni svet RS za splošno izobraževanje določa program
dopolnilnega izobraževanja za otroke Romov, v 81. členu pa zakon določa, da se iz državnega
proračuna zagotovi finančna sredstva za pripravo in subvencioniranje cene učbenikov in učil
za osnovne šole, za šolstvo narodne skupnosti in za izobraževanje pripadnikov slovenskega
naroda v zamejstvu ter za Rome. Del finančnih sredstev iz proračuna se nameni tudi za
izobraževanje Romov. Pomemben je tudi 84. člen, ki poudarja, da za vzgojo in izobraževanje
otrok Romov minister določi posebne normative in standarde (Barle Lakota idr., 2004). Kljub
temu Lesarjeva in Dežmanova (2012) ugotavljata, da do leta 2012 učbenika, namenjenega
poučevanju predmeta romska kultura v osnovnih šolah, ni bilo na seznamu potrjenih
učbenikov.
Zakon o osnovni šoli in zakon o vrtcih navajata, da se osnovnošolsko izobraževanje oziroma
predšolska vzgoja otrok pripadnikov romske skupnosti izvajata v skladu z omenjenim
zakonom in drugimi predpisi. Zakon o vrtcih med drugim določa, da se iz državnega
proračuna zagotavljajo sredstva za plačilo višjih stroškov za oddelke otrok Romov. Za
oddelke, v katere so vključeni romski otroci, je namreč predviden nižji normativ oziroma
vanje je vključeno manjše število otrok (prav tam).
10

2.2.1

ZromS-1 (krovni romski zakon)

Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZromS-1) celostno ureja položaj romske
skupnosti v Sloveniji, obenem pa določa tudi skrb državnih organov in organov samoupravnih
lokalnih skupnosti pri uresničevanju posebnih pravic romske skupnosti, ureja organiziranost
romske skupnosti na državni in lokalni ravni ter financiranje.
Leta 1995 je Vlada RS sprejela Program ukrepov za pomoč Romom, s katerim naj bi skupaj z
občinami, v katerih živijo Romi, prispevala k ureditvi njihovih življenjskih razmer in ustvarila
podlago za ohranitev njihove jezikovne in kulturne identitete. V letu 1999 je vlada sprejela
sklepe o zadolžitvi organov, ki se na posameznih področjih ukvarjajo s tematiko Romov, da v
te namene zagotovijo višja proračunska sredstva. Leta 2004 je vlada obravnavala Poročilo o
položaju Romov v Republiki Sloveniji in na podlagi navedenega poročila sprejela sklepe za
nadaljnje urejanje tega področja. V sklepe so vključili ukrepe po posameznih področjih, ki
pristojnim državnim organom med drugim nalagajo, da dosledno vključujejo reševanje
tematike Romov v svoje programe, pripravijo akcijske načrte za njihovo uresničevanje ter
druge programe in ukrepe, tudi finančne, kot pomoč občinam, kjer avtohtono živi romska
skupnost (Nacionalni program ukrepov ..., 2010).
Ob sprejetju Zakona o romski skupnosti, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
leta 2007, je vlada v istem letu sprejela tudi Nacionalni program ukrepov Vlade za Rome, v
katerega so vključeni ukrepi za izboljšanje položaja romske skupnosti na pomembnejših
področjih, med katere sodijo bivalne razmere, vzgoja in izobraževanje, zaposlovanje, skrb za
varstvo družine, socialno in zdravstveno varstvo, kulturni razvoj romske skupnosti,
informiranje ter organiziranje Romov (Horvat Muc, 2011). V istem letu je bil ustanovljen tudi
Svet romske skupnosti Republike Slovenije, ki predstavlja interese romske skupnosti v
Sloveniji v razmerju do državnih organov, ob tem pa opravlja tudi druge naloge, ki se
nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti. Na podlagi določil omenjenega
zakona je vlada v sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in Svetom romske
skupnosti Republike Slovenije pripravila in sprejela program ukrepov za usklajeno
uresničevanje posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti. Uresničevanje programa
ukrepov spremlja posebno vladno delovno telo (prav tam).
2.2.2

Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2010–
2015

Na podlagi 6. člena Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji je Vlada RS leta 2010
sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 20102015, ki pomeni operacionalizacijo zakonskih določil na področju usklajenega uresničevanja
pravic pripadnikov romske skupnosti, hkrati pa prinaša tudi nujno potrebne ukrepe na tistih
področjih, ki so za izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti najbolj pomembna. S
sprejetjem omenjenega programa Vlada želi s konkretnimi ukrepi predvsem vplivati na razvoj
oziroma večanje medsebojnega razumevanja in dialoga med pripadniki romske skupnosti in
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večinskim prebivalstvom ter promovirati udejanjanje človekovih ter manjšinskih pravic
(Nacionalni program ..., 2010).
Nacionalni program ukrepov za Rome se ukvarja z naslednjimi področji, ki so na podlagi
izraženih potreb romske skupnosti in poznavanja razmer na terenu določena kot prioritetna
področja: bivalne razmere, izobraževanje, zaposlovanje in zdravstveno varstvo. Ta področja
zahtevajo kratkoročne in dolgoročne ukrepe za izboljšanje stanja. Ob prioritetnih področjih je
potrebno določeno mero pozornosti posvetiti tudi ohranjanju in razvoju različnih oblik
romskega jezika, kulture ter informativne in založniške dejavnosti, vključevanju Romov v
družbeno in politično življenje ter ozaveščanju tako večinskega, kot tudi manjšinskega
prebivalstva o obstoju diskriminacije in boju proti njej, zavedanju predsodkov posameznikov,
med katerimi so še posebej pomembni javni uslužbenci, ki se pri svojem delu srečujejo s
pripadniki romske skupnosti (prav tam).
Osnovni strateški cilji NPU za Rome 2010–2015 so tako:
 izboljšati bivalne razmere pripadnikov romske skupnosti in urediti romska naselja;
 izboljšati izobrazbeno strukturo pripadnikov romske skupnosti in izboljšati obisk
romskih otrok v programih predšolske vzgoje, šoloobveznih otrok v rednem
izobraževanju ter povečati vključenost mladih in odraslih v nadaljevanje
izobraževalnega procesa v skladu z načelom vseživljenjskega učenja;
 povečati zaposlenost in znižati brezposelnost pripadnikov romske skupnosti;
 izboljšati zdravstveno varstvo pripadnikov romske skupnosti, predvsem s poudarkom
na izboljšanju zdravstvenega varstva otrok in žensk;
 ohranjati in razvijati kulturne, informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti
ter si prizadevati za ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika;
 povečati osveščenost večinskega prebivalstva glede obstoja, kulture, šeg in navad
pripadnikov romske skupnosti ter osveščenost pripadnikov manjšine o pravicah in
dolžnostih, ki jim pripadajo kot državljanom Republike Slovenije (prav tam).

3 Vzgoja in izobraževanje Romov na Slovenskem
Vzgoja in izobraževanje sta dejavnika v našem življenju, brez katerih človek ne bi zmogel
spoznati in uresničiti možnosti svojega razvoja. Proces vzgoje in izobraževanja nam pomaga,
da spoznamo lastne potrebe in se jih zavemo ter ob tem tudi s pomočjo tega zavedanja iščemo
ustrezne načine, oblike in sredstva za njihovo zadovoljevanje. S pomočjo vzgoje in
izobraževanja človek razvije stvaren in kritičen odnos do okolja, spoznava zakonitosti razvoja
družbe, vse to pa mu omogoča njegovo vključitev v družbo – njegovo socializacijo.
Človekova osebnost se tako ne more razviti zunaj družbe ter brez vzgoje in izobraževanja
(Jereb, 1998).
Ob duhovni rasti in razvoju človeka, ki jo pridobiva skozi vzgojo in izobraževanje, je
izobrazba ključ, ki odpira marsikatera vrata in nam omogoča vstop na trg delovne sile ter s
tem tudi boj za delovna mesta, brez izobrazbe pa so nam ta vrata v večini zaprta. Dejstvo je,
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da nimamo vsi enakih možnosti, saj prihajamo iz različnih kulturnih okolij, kjer vladajo
različni vrednostni sistemi, različne ekonomske zmožnosti ipd.
Rošer (2006) poudarja, da so prav Romi ena izmed etničnih manjšin, ki živijo v Sloveniji in
so družbeno prikrajšani na različnih področjih, tako torej tudi na področju izobraževanja.
»Mnogo kje še izpod šotora ali barake, kjer ni ne elektrike in ne vodovoda, kjer se govori
drugačen jezik in veljajo drugačne vrednote, prihaja romski otrok v velike sodobne šole, polne
tujih, urejenih otrok. S seboj prinese značilen vonj svojega sveta, svojo temno kožo in s tem
očitno poreklo – Cigan« (Avsec, 1999). Ravno to romskega otroka naredi drugačnega od
neromskih vrstnikov, ki te drugačnosti ne morejo prezreti. Romi se od svojih slovensko
govorečih vrstnikov razlikujejo že po govorečem maternem jeziku in tudi po dotedanjih
življenjskih izkušnjah, splošni razgledanosti, po higienskih in delovnih navadah in seveda po
oblikovanem vrednostnem sistemu. Vse našteto jih dela drugačne in v njih vzbuja občutke
manjvrednosti, kar pripomore k oblikovanju destruktivnega in agresivnega vedenjskega
vzorca, s katerim se zavarujejo pred predsodki, katerih so deležni (prav tam).
Vendar pa je ravno izobraževanje tisto, ki kot že rečeno odpira vrata svetlejše prihodnosti in
možnosti zaposlitve. To ugotavlja tudi Klopčič (2006, str. 33), ki v svojem prispevku navaja
ugotovitve do sedaj opravljenih študij o položaju Romov v Evropi, in pravi, da je prav
»izobraževanje ključnega pomena za izboljšanje možnosti za zaposlovanje in učinkovito
participacijo. Še posebej pa je izobraževanje pomembno za celotno področje ohranjanja
jezika, kulture in običajev, ki tvorijo temeljne elemente narodne identitete ter so posebej
pomembni za obstoj, razvoj in varstvo romskega naroda«. S tem avtor poudari tudi učenje
maternega jezika in spoznavanje lastne kulture skozi obdobje izobraževanja.
V nadaljevanju bom pregledala zgodovino vključevanja romskih otrok v vzgojo in
izobraževanje in razvoj le-tega.

3.1 Zgodovina
O vzgoji in izobraževanju Romov pred drugo svetovno vojno na ozemlju sedanje Republike
Slovenije zelo težko najdemo kakšne zanesljive podatke. Na podlagi šolskih poročil
posameznih šol in priložnostnih zapisov v dnevnem tisku iz tistega časa lahko razberemo, da
je osnovno šolo obiskovalo nekaj romskih (ciganskih) otrok, vendar je bil njihov obisk
najverjetneje precej nereden, šole prav tako niso obiskovali vsa leta šolske obveznosti
(Tancer, 1994). Šiftar (prav tam) ugotavlja, da obiskovanje šole ni bilo odvisno le od Romov
in njihove volje, ampak tudi od odnosa in razpoloženja učiteljev ter bogatejših občanov do
Romov (Ciganov), saj so imeli le-ti glavno besedo v šoli, o tem pa je odločala tudi politična
usmerjenost na določenem območju in v določenem obdobju. Romi v Prekmurju so bili sicer
v mnogo boljšem položaju kot dolenjski Romi, vendar je tudi v Prekmurju vse do leta 1945
veljalo prepričanje, da je šola le za moške, zaradi česar mnoge ciganske deklice v Prekmurju
šole niso obiskovale (Tancer, 1994). Zaradi slabega obiska šole, so romski učenci v šoli zelo
težko napredovali, zaradi česar je že v takratnem času prihajalo do predlogov, da bi se za
romske učence ustanovilo posebne internate, v katerih bi bili pod oskrbo dobrih pedagogov, ki
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bi se povsem posvetili predvsem vzgoji romskih otrok (prav tam). Nove in spremenjene
družbene razmere po drugi svetovni vojni ter prizadevanje za odpravljanje nepismenosti so
bistveno prispevale na prizadevanja posameznih lokalnih organov za redno in trajno
vključevanje romskih otrok v organizirano obliko šolskega dela. Uspeh romskih učencev,
vključenih v prekmurske šole, se je od začetka sistematičnega vključevanja izboljševal, v letih
od 1955–1965 je razrede izdelala slaba polovica učencev, ob čemer je pomembna tudi
ugotovitev, da vedno manj učencev končuje svojo osnovnošolsko obveznost v prvih dveh
razredih, vendar pa kljub temu ni bilo zaznavnejšega napredovanja v višje razrede.
Na uspeh in šolski obisk romskih učencev je že v preteklosti vplivalo več dejavnikov. Podatki
kažejo, da so šolo v Novem mestu obiskovali predvsem »otroci Romov s stalnim bivališčem,
ki pa so bila za domače učno delo vse prej kot primerna« (Tancer, 1994, str. 74). O učni
uspešnosti romskih otrok, vključenih v osnovno šolo, ni zanesljivih podatkov, saj šole le-te
niso posebej poudarjale. Vidimo lahko, da je učni napredek otrok odvisen od rednega
obiskovanja pouka. Na uspeh prav tako vpliva socialni status otrok v razrednem kolektivu ter
vrednotenje znanja in možnosti zaposlovanja. Romski otroci, ki so bili vključeni v osnovno
šolo, so v večini prihajali iz domačega okolja, ki ni bilo ne spodbudno in ne primerno za
šolsko delo in učenje, kar je prav tako eden izmed pomembnejših dejavnikov za slabšo šolsko
uspešnost in neredno obiskovanje pouka. Otrokom je ob tem primanjkovalo tudi oblačil za
šolo ter osnovnih šolskih potrebščin. Avtor ob dejavnikih navaja tudi večjo ogroženost
romskih otrok zaradi slabše prehrane (Tancer, 1994).
Vzroke za slabše vključevanje romskih otrok v šolsko delo lahko najdemo tudi pri odnosu
učiteljev, ki romskim otrokom v preteklosti niso posvečali veliko pozornosti, romski učenci
so bili zapostavljeni tako od sošolcev kot od učiteljev. Romski otroci so običajno sedeli v
zadnjih klopeh in s tem bili ločeni od ostalih učencev. Bili so umazani, raztrgani, napol goli in
nekoliko neprijetnega vonja, ta opis pa se je v pojmovanjih učiteljev obdržal veliko časa, žal
je takšne površne ocene mogoče slišati še danes (Tancer, 1994). Ob vseh že naštetih težavah,
ki so se pojavljale pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok, je potrebno omeniti še enega
izmed najpomembnejših – jezik. Romski učenci so se v šoli srečevali s hudimi jezikovnimi
težavami, praviloma s slovenskim jezikom, ki so bile najpomembnejši vzrok za slab obisk
pouka in slabo šolsko uspešnost romskih otrok. Slabo poznavanje jezika je tako vplivalo na
spoznavanje snovi pri vseh predmetih v osnovni šoli, navsezadnje pa tudi na učni uspeh
učencev. S podobnimi težavami so se srečevali tudi učitelji, saj zaradi nepoznavanja
romskega jezika niso zmogli pomagati svojim učencem (prav tam). Zaradi težav z jezikom se
je že takrat pojavljala potreba po romsko-slovenskem slovarju, ki bi omogočal boljše
medsebojno razumevanje, ki so jo udejanjili leta 1987 (prav tam). Pri pripravi slovarja se je
pojavila nova težava in sicer jezikovne razlike med tremi skupinami avtohtonih Romov v
Sloveniji, zaradi česar je bilo potrebno jezikovno gradivo iskati še posebej natančno ter ob
tem jezikovne fraze jemati iz dejanskega življenja in delovanja romskih učencev (prav tam).
Vključevanje romskih otrok v vzgojno-izobraževalne ustanove je bilo do leta 1972 skoraj v
celoti prepuščeno posameznim predšolskim in šolskim ustanovam in občinskim prosvetnim
službam. Večina občin, v katerih so takrat prebivali avtohtoni Romi, je bila manj razvita in ob
tem tudi gospodarsko revnejša, zaradi česar ni bilo večjih pobud za hitrejše in učinkovitejše
14

reševanje zahtevne in zapletene romske problematike. Leto 1972 je bilo tako prelomno v
aktivnem reševanju šolanja romskih otrok, saj je takrat Republiška izobraževalna skupnost
obravnavala kompleksno problematiko vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in sprejela sklepe,
ki so pomenili zagotovilo za pedagoško in gmotno reševanje romske problematike. Sprejeli so
sklep o tem, da bo ta skupnost vsako leto zagotavljala dodatna sredstva namenjena vzgojnim
in socialnim programom, v katere se vključujejo romski otroci ter za pospeševanje šolanja teh
otrok. Podoben sklep je sprejela Skupnost otroškega varstva leta 1980, ki je z dodatnimi
sredstvi sofinancirala predšolsko vzgojo romskih otrok. To je pomenilo, da redno
vključevanje romskih otrok v vzgojo in izobraževanje ni prepuščeno posamezni občini,
ampak je postalo državna obveza (Tancer, 1994). Kljub dobrim obetom, na področju vzgoje
in izobraževanja Romov na državni ravni ni bilo večjih premikov do leta 1986, ko je bila v
okviru Zavoda za šolstvo Republike Slovenije ustanovljena ekspertna skupina z nalogo, da
spremlja, usmerja in usklajuje vzgojo in izobraževanje romskih otrok. V svojih petih letih
delovanja je skupina prispevala k pomembnim premikom pri strokovnem angažiranju
pedagoško-svetovalne službe v vzgoji in izobraževanju romskih otrok, med drugim so v
skupini pripravili obsežno poročilo o vzgojno-izobraževalni problematiki romskih otrok v
šolskem letu 1986/87, ki je bilo prvo jasno in sistematično celostno poročilo na ravni tedanje
republike (Tancer, 1994). Od prvih sklepov o vključevanju romskih otrok v vzgojo in
izobraževanje je potekalo mnogo različnih posvetov in strokovnih izpopolnjevanj, na katerih
so se preko praktičnih izkušenj učiteljev in vzgojiteljev pokazale mnoge rešitve, koristne za
vzgojno in učno prakso. Bistven in odločilen poseg v vzgojo in izobraževanje Romov v
Sloveniji pa so pomenila Navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence (v
nadaljevanju: Navodila), sprejeta leta 1993 v Strokovnem svetu Republike Slovenije za
vzgojo in izobraževanje.
3.1.1

Navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence 1993

Prva konkretna pobuda osrednjemu šolskemu zavodu s strani Skupnosti socialnega skrbstva
Novo mesto, da ustvarjalno sodeluje v reševanju vzgoje in izobraževanja romskih otrok, je
bila dana že leta 1977 (Lipar, 2002), kar kaže, da je bila pot do sprejetja Navodil za
prilagajanje osnovne šole za romske učence precej dolga. Kljub temu so navodila postavila
trdne temelje in zagotovila strokovno usmerjanje vzgoje in izobraževanja romskih otrok. V
svojih izhodiščih Navodila poudarjajo pravico Romov do drugačnosti, do sporazumevanja v
njihovem jeziku in do ohranjanja romske identitete. Učencem je ob tem potrebno omogočiti,
da razvijajo svoje potenciale na tistih področjih, ki jih zanimajo in upoštevati njihove
drugačne psihofizične potrebe. Zaradi vsega tega je potrebno s pripravo drugačnih programov
in fleksibilnimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela približati vzgojo in izobraževanje
njihovemu načinu dela. Navodila poudarjajo različne značilnosti romskih otrok in svetujejo
obravnavo romskih otrok kot učencev z drugačnimi učnimi potrebami – učenci imajo težave s
slovenskim jezikom, ki ni njihov materni jezik, njihova posebnost pa izhaja tudi iz drugačnih
materialnih, socialnih in kulturnih razmer, v katerih živijo, iz katerih izhaja njihova
kratkotrajnejša sposobnost pozornosti in vztrajnosti ter večja potreba po gibanju in bivanju na
prostem. »V navodilih za prilagajanje programa OŠ za romske učence so opredeljeni v skladu
s posebnostjo in različnostjo romskih učencev vsebinski, organizacijski in normativni pogoji,
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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«
(Tancer, 1994, str. 85).
Glavno opozorilo Navodil velja učiteljem glede navajanja učencev na rabo in razumevanje
slovenskega jezika pri vseh predmetih. Ob koncu tretjega razreda naj bi romski učenci tako
znali pisati, z razumevanjem naj bi brali preproste tekste, razumeli osnovna navodila ter znali
oblikovati preprosta sporočila in pripovedi v slovenskem jeziku (Tancer, 1994). Glavna
pomanjkljivost, oziroma kar zaskrbljujoče dejstvo glede Navodil za prilagajanje programa OŠ
za romske učence je, da le-ta ne omenjajo romskega jezika. Navodila navajajo le, da je pri
obravnavi vsebin spoznavanja narave in družbe potrebno upoštevati specifično okolje romskih
otrok, njihove življenjske navade in posebne izkušnje, ki izhajajo iz romske kulture ter
upoštevati in spoštovati njihov način dojemanja naravnih in družbenih pojavov. V besedilu ni
moč zaslediti zavzemanja za vzpostavljanje in utrjevanje romske identitete ter utrjevanje
njihovih kulturnih značilnosti. Med drugim je zapisano, da je potrebno pri glasbeni vzgoji
upoštevati interes romskih učencev za petje in igranje na različne glasbene inštrumente ter
spodbujati njihove posebne nadarjenosti, kar nakazuje na nekoliko stereotipno pojmovanje
Romov kot glasbenega naroda. Glede likovnega pouka in športne vzgoje navodila eksplicitno
zahtevajo, da je potrebno pri pouku teh predmetov razvijati romske specifičnosti. Navodila
skozi celotno osnovnošolsko obdobje poudarjajo asimilacijo romskih učencev v prevladujočo
šolsko kulturo kot integracijo, ob čemer je s prilagoditvami možno ohranjati in vzpostavljati
romsko identiteto. Poseben interes in značilnosti romskih učencev naj bi se upošteval le pri
pouku glasbene vzgoje, likovne vzgoje, športne vzgoje in gospodinjstva. O ohranjanju romske
kulture Navodila govorijo le v poglavju o povezovanju s starši, s čimer navodila nakazujejo,
da je naloga šole asimilacija, romska kultura pa je stvar družine, zasebnosti, pa še to do tiste
mere, ki ne moti šole v njeni prevladujoči kulturni naravnanosti (Kovač Šebart in Krek, 2003).
Slovenska edukacijska politika, katere cilj je bil integracija Romov, je storila poglavitno
napako s prilagajanjem izobraževalnih programov, kar je velikokrat vodilo k nižanju ciljev in
standardov znanja. Vse to je pomenilo bolj ali manj neuspelo politiko asimilacije, saj ni bilo
prisotnega upoštevanja specifičnosti, ki jih zahteva večkulturnost. V primeru vzgoje in
izobraževanja Romov ter ob tem njihove asimilacije in integracije ni programske prilagoditve
njihovi jezikovni in kulturni specifiki, ni učbenikov v romskem jeziku, romskega jezika pa ne
obvladajo niti učitelji, ki se srečujejo z romskimi učenci. Če država želi spoštovati človekovo
pravico, da vsakemu romskemu otroku zagotovi enake možnosti za izobraževanje in pravico
Romov, da ohranjajo svoj jezik in kulturo, mora v šoli uvesti romski jezik in kulturo ter
zagotoviti izobraževanje v skladu s cilji in standardi znanja, ki so postavljeni za vse (Kovač
Šebart in Krek, 2003).
Z nastankom nove države Republike Slovenije se je v primerjavi s položajem v nekdanji
SFRJ pravni status Romov začel izboljševati. Leta 1991 je bila v 65. členu Ustave Republike
Slovenije zapisana pravica Romov do statusa etnične skupnosti, ki ji pripadajo posebne
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pravice, s čimer se je država zavezala, da bo romski skupnosti ponudila posebno pomoč pri
integraciji v širšo skupnost ter pri ohranjanju in razvijanju romske kulture. Ob tem se je
država zavezala, da bo pravice romske skupnosti uredila z zakonom. Do izpeljave ustavne
določbe, zapisane v 65. členu ustave Republike Slovenije, je prišlo šele čez 16 let, s
sprejemom Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji /ZRomS-1/ (Uradni list RS, št.
33/2007; v nadaljevanju: ZRomS-1) v letu 2007.
Do leta 2007 so položaj in nekatere druge pravice Romov v Republiki Sloveniji določali
nekateri drugi zakoni. Vlada Republike Slovenije je leta 1995 sprejela program ukrepov, ki so
bili usmerjeni na vsa pomembna področja, povezana z Romi. Program še zlasti poudarja:
zagotavljanje možnosti za bivanje, ureditev romskih naselij, aktivnosti za usposabljanje in
zaposlovanje Romov, ukrepe za varstvo otrok in družine, boljše zdravstveno varstvo,
izboljšanje možnosti za vzgojo in izobraževanje romskih otrok od vrtca do dokončanega
izobraževanja na srednjih in visokih šolah. Prav tako program opozarja na prosvetljevanje in
informiranje Romov, na pomoč pri samoorganiziranju ter na njihovo vključevanje pri
soodločanju glede vseh pomembnih vprašanj, ki se nanašajo na njihov položaj v lokalnih
skupnostih in državi (Kovač Šebart in Krek, 2003).
Zapisi iz leta 1991 se nanašajo tudi na področje vzgoje in izobraževanja in sicer je bilo v
sklepih besedila Informacija o položaju Romov v Republiki Sloveniji (IS skupščine RS, 1991)
v točki o vzgoji in izobraževanju poudarjeno, da je potrebno upoštevati pravico Romov do
drugačnosti, do sporazumevanja v njihovem jeziku, do ohranjanja romske identitete in
učencem omogočiti da razvijajo svoje potenciale na tistih področjih, za katera imajo afiniteto,
upoštevati njihove drugačne psihofizične potrebe ter da je zato potrebno vzgojo in
izobraževanje s pripravo drugačnih programov in s fleksibilnimi oblikami vzgojnoizobraževalnega dela približati njihovemu načinu življenja. Glede na to, da je Slovenija v letih
1996–1999 izpeljala nekaj ključnih korakov za šolsko reformo in ob različnih mednarodnih
spodbudah, je bilo pričakovati, da bo v prihodnje izobraževanju Romov namenjena zaslužena
pozornost. Vendar je potrebno priznati, da so bila vprašanja Romov v sistemski in kurikularni
reformi, ki je bila v mnogih drugih točkah korektno izpeljana, relativno zapostavljena –
predvsem v primerjavi s položajem madžarske in italijanske manjšine. Krovni zakon za
urejanje področja šolstva – Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Šolska zakonodaja, 1996) glede učnega jezika natančno definira pravice italijanske in
madžarske narodne skupnosti (med drugim tudi z normativno ureditvijo dvojezičnih šol), ob
čemer pa Romov v zvezi z učnim jezikom zakon ne omenja. Je pa v zakonu definirano, da se
iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva »/ ... / za pripravo in subvencioniranje cene
učbenikov in učil za osnovno šolo, za šolstvo narodne skupnosti in za izobraževanje
pripadnikov slovenskega naroda v zamejstvu in zdomstvu ter Romov« (prav tam, str. 49, čl.
81). V istem členu zakon navaja, da državni proračun zagotavlja tudi »del sredstev za
osnovnošolsko izobraževanje Romov« (prav tam, str. 50). Predvideva pa tudi posebne
normative in standarde za vzgojo in izobraževanje Romov.
V Zakonu o osnovni šoli, ki prav tako opredeljuje pravice narodnostnih manjšin glede pouka v
maternem jeziku, je zapisano, da uresničevanje posebnih pravic manjšin urejata posebna
zakona medtem ko je za osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje Romov zapisano le to, da »se
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izvaja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi« (Šolska zakonodaja, 1996, str. 84, čl. 7 in
str. 111, čl. 9). V Zakonu o osnovni šoli pa lahko najdemo natančno definiran člen o pravicah
tujih državljanov, ki pravi: »Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in
prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja
pod enakimi pogoji kot državljani republike Slovenije. Za otroke iz prejšnjega odstavka se
organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami« (prav tam,
str. 111, čl. 10). Kar drugače rečeno pomeni, da so, vsaj na ravni zakonske obveznosti, romski
otroci v obvezni šoli deležni le slovenskega jezika in kulture, kar je manj, kot je zagotovljeno
otrokom tujcev, ki imajo zagotovljen pouk svojega maternega jezika in kulture v skladu z
mednarodnimi pogodbami.
Ob že omenjenih zakonih in majhni meri praktičnih sprememb na področju vzgoje in
izobraževanja romskih otrok, je Strokovni svet za splošno izobraževanje leta 2000 sprejel
Navodila za izvajanje programa OŠ za učence Rome za 9-letno osnovno šolo (Kovač Šebart
in Krek, 2003). Navodila, ki so precej skromno zapisana, med drugim določajo normativ za
oblikovanje romskega oddelka v osnovni šoli, ki šteje 16 učencev, normativ za oblikovanje
oddelka, v katerem so najmanj trije romski učenci pa je 21 učencev. Dokument opozarja, da je
treba pri razporejanju učencev Romov v posamezni osnovni šoli slediti usmeritvi
zagotavljanja varnega počutja in optimalnih pogojev za osebnostni razvoj. Kritiko navedenega
dokumenta podajata Kovač Šebart in Krek (2003). Avtorja vidita sporno določbo že v samem
bistvu dokumenta, ki romske učence označi kot učence s posebnimi potrebami, ob čemer je
zapisano še, da je pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki Romov poudarek na metodično
didaktični komponenti in ne na nižanju standardov, saj so minimalni standardi znanj dosežki
praviloma vseh, tudi romskih učencev (prav tam). Navedena navodila opozarjajo, da je
potrebno glede na specifične potrebe romskih učencev nameniti posebno pozornost
opismenjevanju, ki lahko poteka celotno prvo triletje. Iz zakona in pravilnikov so prepisane še
določbe o ocenjevanju znanja in določila o izobrazbi učiteljev v posameznem triletju. Kovač
Šebart in Krek ob tem opozarjata, da je edukacijska politika prevladujoči jezik in kulturo
dojemala kot normo, v razmerju do katere sta romski jezik in kultura le posebnost, oziroma
nekakšen moteči dejavnik na poti do izobrazbe, s katerim kot da ne bi vedeli, kaj početi (prav
tam).
Dejstvo, da vzgojno-izobraževalna politika ni upoštevala romskega jezika in kulture ter se
trudila za njuno integracijo, je vodilo k »prilagoditvi« šolskih programov, ki je največkrat
potekala v obliki reduciranja ciljev in standardov znanja. Kasneje izdana navodila sicer
narekujejo, da pri vzgojno-izobraževalnem delu poudarek naj ne bi bil na nižanju standardov
znanja, vendar ob navedeni zahtevi ne ponujajo boljše rešitve, ki do tega ne bi vodila oziroma
bi nižanje preprečila. Zgodovinski primeri in primeri iz tujine nas opozarjajo na posledice
povezovanja logike »prilagajanja« s predsodki, kar je v veliko primerih privedlo do
segregacije. Na podlagi diagnosticiranja s pomočjo lingvistično pristranskih IQ-testov v
številnih državah Srednje in Vzhodne Evrope se je veliko romskih otrok usmerjalo posebne
šole s prilagojenim programom (Save the children, 2001, v Lesar in Dežman, 2012). Kolikor
je znano, tudi v Sloveniji v preteklosti nismo bili imuni pred podobnimi pojavi. Bistvena
napaka slovenske edukacijske politike, katere cilj je integracija Romov, se je pokazala v tem,
18

da je bil njen cilj asimilacija, ob čemer specifičnosti, ki jih povzroča večkulturnost, niso bile
upoštevane (Kovač Šebart in Krek, 2003).

3.2 Pomembnejše determinante v vzgoji in izobraževanju romskih otrok
»Pogosto slišimo pritožbe, da so romski otroci v šolah problematični, agresivni, nasilni,
nedelavni, neprilagodljivi, vzgojno zanemarjeni, da terorizirajo in negativno vplivajo na
neromske 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, 1999, str. 107).
Zaradi že omenjene družbene prikrajšanosti se Romi težje vključujejo v osnovnošolsko
obveznost, vendar se stanje kljub vsemu nekoliko izboljšuje, saj se vsako leto v šolo vpiše
večje število romskih otrok, kar je zagotovo dober znak. To potrjuje tudi podatek, da je bilo v
šolskem letu 2003/04 v osnovne šole vključenih 1.469 romskih učencev, v šolskem letu
2004/05 pa 1.547 (Obreza, 2006), vendar se problem pojavi ob tem, da večina teh otrok
predčasno konča s šolanjem, nekateri že na razredni stopnji. To pomeni, da so le redki tisti, ki
uspešno zaključijo zadnji razred osnovne šole. Situacija je nekoliko boljša v Prekmurju, kjer
vse več Romov zaključi osnovnošolsko obveznost, medtem ko je na Dolenjskem situacija
slabša, saj se Romi težje prilagajajo šolskemu redu, neredno obiskujejo pouk, velikokrat
ponavljajo razred in večinoma ostajajo na razredni stopnji. Te razlike med regijami so
pogojene predvsem z razlikami v socialnem položaju in v načinu življenja prekmurskih in
dolenjskih Romov (Avsec, 1994).
Berčon (2004) izpostavi nekaj pomembnejših determinant, ki vplivajo na uspešnost vzgoje in
izobraževanja romskih otrok, ki nam omogočajo celovit vpogled v domače socialne razmere
romskih otrok. Ob vpogledu v različne sfere življenja in delovanja romskih otrok lahko bolje
razumemo velike in pogosto nepremostljive težave, s katerimi se morajo soočati romski
učenci v šolskih klopeh, ko jih šolski zakon zavezuje obiskovati osnovno šolo, hkrati pa jim
šolska klima pogosto onemogoča enakopravno sodelovanje v učnem procesu, saj ob vstopu v
šolo romski otroci s seboj prinašajo mnoge deficite in že ob samem začetku šolanja
ugotavljajo kruto resnico, da v tekmi z vrstniki ne-Romi nimajo prav velikih možnosti.
3.2.1

Neskladje primarne in sekundarne socializacije

Bergman in Lukmann (1988, v Berčon, 2004) poudarjata velik pomen primarne socializacije,
kateri mora biti podobna tudi osnovna struktura celotne sekundarne socializacije. V
nasprotnem primeru v otroku nastane konflikt med domačim in šolskim socialnim okoljem, ki
lahko postane odraz spopada dveh vrednostnih sistemov, kar zmanjšuje otrokovo veselje za
šolo, ob čemer otrok dobiva vedno bolj negativna stališča do izobraževanja kljub njegovim za
šolanje ustreznim sposobnostim (Berčon, 2004). Romska primarna socializacija se običajno
močno razlikuje od sekundarne, torej od širšega družbenega okolja, zaradi česar imajo romski
učenci ob stiku s šolo več težav. Učencem težave povzročajo zastareli vzorci družinske
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vzgoje, slabše razvite verbalne sposobnosti, ki so v današnji šoli bistvene za uspeh. Ne
nazadnje otroka pri prilagajanju na šolsko življenje ovirajo tudi šolskim normam in režimu
neprilagojeni vzorci vedenja, saj vedenje, ki ga odobrava domače okolje Romov, v šoli
največkrat učenca označi za deviantnega in neprilagojenega (prav tam).
3.2.2

Jezik

Obvladovanje slovenskega jezika je pri romskih učencih ob vstopu v šolo še zelo skromno,
slabo se izražajo, odgovarjajo le s posameznimi besedami, težje tvorijo povedi, zamenjujejo
spol ipd (Stvarnik, 1998, v Berčon, 2004). Jezikovne razlike so po ugotovitvah raziskovalcev
med otroki posameznih družbenih kategorij pomemben dejavnik družbene uspešnosti. Za
romske učence pa jezik predstavlja prvo in največjo oviro pri sprejemanju in razumevanju
vzgojno-izobraževalnih vsebin, saj se mnogi s slovenščino prvič srečajo šele ob vstopu v vrtec
ali šolo, zaradi česar učenec učno snov le delno razume, prihaja do težav pri razumevanju
navodil, pri opisovanju in sporočanju. Težave v dvosmerni komunikaciji, razumevanju in
izražanju pri romskih učencih povzroča izgubo vztrajnosti, govorno zadržanost,
nesproščenost, nemotiviranost za učenje in končno šolsko uspešnost, čeprav bi glede na svoje
naravne sposobnosti lahko dosegli bistveno več (Škof, 1991, v Berčon, 2004).
Tudi Krek in Vogrinec (2005, v Kosmač Brezar, 2010) ugotavljata, da je znanje slovenščine
romskih učencev ob vstopu v šolo slabo, a hkrati navajata, da to velja tudi za otroke, ki imajo
ugodnejši socialno-ekonomski položaj, če v družini nimajo priložnosti pridobiti dovolj široke
pojmovne osnove slovenskega jezika. Omejene jezikovne sposobnosti kot oviro pri uspešnem
vključevanju otrok iz revnih družin v izobraževalni sistem navaja tudi Barrera (1995, v
Kosmač Brezar, 2010), ki pravi, da so zaradi slabšega razumevanja in obvladovanja jezika ti
otroci pogosto učno manj uspešni, slabše razumejo učiteljeve razlage in navodila, ki
vključujejo bolj zapleteno strukturo povedi, veliko izrazov jim je neznanih, drugačno je
besedišče ipd. Ob tem otroci kažejo nezaupanje v lastne sposobnosti in negativno
samopodobo. Ob ugotovitvi, da znanje in strategije, ki jih je otrok v domačem okolju
uporabljal za uspešno reševanje vsakodnevnih življenjskih problemov, niso več učinkoviti,
izgubi zaupanje vase. Napetosti, ki nastanejo zaradi pričakovanj okolja in svojih zmožnosti
njihovega reševanja, otrok težko premaguje. Ob izgubi zaupanja v stare strategije in znanje,
otrok teh strategij več ne uporablja, hkrati pa ne razvije novih strategij za reševanje
problemov v šolskem okolju (Kosmač Brezar, 2010).
Različni avtorji (Lesar, Peček in Čuk, 2006, Knaflič, 1991, Ermenc Skubic, 2003, v Kosmač
Brezar, 2010) pogosto opozarjajo na pomen materinščine pri učenju tujega jezika oziroma
jezika okolja. Otroci, ki se učijo brati in pisati v materinščini, kasneje lažje prenesejo te
spretnosti na drugi jezik kot otroci, katerih prvi poskusi v pismenosti so v jeziku, ki ga ne
razumejo in ga ne govorijo dobro. Otroci, ki ne obvladajo svojega maternega jezika, se ne
morejo dobro naučiti tujega jezika oziroma jezika okolja. Večina bo, z izjemo nadarjenih
otrok, namesto, da bi postala dvojezična, ostajala poljezična (prav tam). Možnost najprej
obvladati materni jezik in se nato naučiti drugega, tujega jezika pa romskim učencem v
šolskem okolju ni omogočena.
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3.2.3

Revščina – nizki socialno-ekonomski status družine

Socialno-ekonomski status družine ima neposreden učinek na učno uspešnost učenca.
Revščina, ki jo tukaj razumemo kot pomanjkanje materialnih dobrin, slabe stanovanjske
razmere, slaba prehrana in nizki dohodek, ob tem pa tudi kot splet različnih prikrajšanosti in
krnitev življenjskih priložnosti, precej vpliva na možnosti izobraževanja otrok v smislu manj
ukvarjanja staršev z otrokom, manj učnih spodbud, knjig in drugih kulturnih dobrin v
domačem okolju, manj stika s kulturnimi dogajanji in dobrinami zunaj doma, manj dodatnega
izvenšolskega izobraževanja, manj pomoči ob šolskem neuspehu in manj vključenosti v
različne prostočasne aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na otrokov socialni razvoj. Ob tem
imajo vsi ti pojavi tudi motivacijske in psihosocialne posledice (Mikuš Kos, v Berčon, 2004).
Socialno prikrajšan otrok pogosto doživlja samega sebe in svoje starše kot nižje razvrščene na
lestvici pomembnosti, ob čemer njegova revščina prispeva k slabši uspešnosti. Ker je v
socialno in ekonomsko prikrajšanih družinah večjega pomena zgolj preživetje, otrok ob tem
dobiva manjše spodbude za učenje in ima manj možnosti za pomoč ob težavah v šoli (prav
tam).
Starši z višjo izobrazbo imajo v povprečju učno bolj uspešne otroke od tistih, ki imajo
doseženo nižjo stopnjo izobrazbe. Starši z višjo izobrazbo so večkrat bolj pozorni na otrokovo
šolanje, se bolj vključujejo v otrokovo izobraževanje, sodelujejo s šolo, se z otrokom več
pogovarjajo, ga spodbujajo k raznim dejavnostim, dobro poznajo otrokove dosežke in so bolj
pozorni na uspehe, ki jih otrok dosega. Starši na učno uspešnost otroka delujejo tudi posredno
s tem, da so otroku sami vzgled s svojim vedenjem, s čimer pri otroku krepijo in zvišujejo
raven motivacije za učenje in otrokovih poklicnih aspiracij. Seveda pa ob tem ne gre
zanemariti pomembnosti pozitivnega odnosa, ki ga ima otrok s starši, kar je prav tako
dejavnik učne uspešnosti otroka. Nizka izobrazba staršev se ne povezuje nujno tudi z manjšim
zanimanjem za otrokovo izobraževanje. Nizka izobrazba je lahko dejavnik tveganja za učno
neuspešnost v kombinaciji z neugodnimi socialno-ekonomskimi pogoji v družini, z različnimi
stresnimi dogodki v družinskem življenju, z neučinkovitim slogom socializacije ali pa
negativnim (ali celo odklonilnim) odnosom staršev do izobraževanja in učenja (Puklek
Levpušček in Zupančič, 2009).
3.2.4

Romska subkultura

Pri Romih je opazen pojav vzgojne zanemarjenosti v mnogih okoljih, v katera se vključujejo.
S subkulturo staršev se povezuje nerazvitost otrokovih duševnih sposobnosti, kakor tudi
vzgojni vzorci, ki jih uveljavljajo starši. Trditev, da se romski starši vzgojno ne ukvarjajo s
svojimi otroki bi bila nepravilna, vendar njihova vzgojna doktrina poteka v sorazmerno
nezahtevnih razmerah tako v socialnem kot kulturnem pogledu. Otrok, ki v predšolskem
obdobju ni primerno socialno stimuliran, se pozneje težko vključuje v širše okolje, med
katerega v prvi vrsti sodi šolsko okolje, ki predenj velikokrat postavlja previsoke zahteve, ki
jim ni kos (Tancer, 1994, Berčon, 2004).
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Ko je govora o kulturni drugačnosti in pomanjkljivosti le-te, je potrebno ločiti med kulturno
deprivacijo in kulturno drugačnostjo (Brezar, 2003, v Kosmač Brezar, 2010). Pri prvi gre
namreč za kulturno zanemarjenost, ki je lahko posledica neugodnih socialnih razmer, medtem
ko pri kulturni drugačnosti ne gre za kulturne primanjkljaje. »Kompenzacija« v tem primeru
pomeni vsiljevanje nove kulture in asimilacijo, ki pa se je že v preteklosti izkazala kot
neprava poteza pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok (Kovač Šebart in Krek, 2003).
3.2.5

Prikrajšanost v izkušnjah in predznanju

Medtem ko mnogi starši svojim otrokom že od najzgodnejšega otroštva zastavljajo in nudijo
spodbudno učno okolje (s pomočjo barvic, svinčnikov, raznih didaktičnih igrač, slikanic,
knjig, televizije ipd.), pa nepismeni, revni ter vrednostno in kulturno drugače usmerjeni
romski starši le-tega svojim otrokom velikokrat ne omogočajo. Mnogi romski otroci do vstopa
v vrtec ali šolo ne znajo držati svinčnika v rokah, medtem ko neromski otroci že znajo
napisati svoje ime (Avsec, 1999, v Berčon, 2004). Primanjkljaj v socialnem okolju se tako pri
romskih otrocih v šoli izraža v manjši razvitosti grafomotorike, kratkotrajni pozornosti, slabi
koncentraciji, pomanjkanju delovnih navad in hitri utrudljivosti. Značilnost, ki se kaže pri
mnogih romskih učencih, je manjša motivacija za delo, učenci so hitro zadovoljni že z
manjšim uspehom. Vse to otežuje delo učiteljem, ki so zaradi tega velikokrat tudi sami
izgubijo motivacijo za delo z njimi (Avsec, 1999, v Berčon, 2004).
Dejstvo je, da otroci v šolo vstopajo z različnim predznanjem, vendar se pri delu z romskimi
učenci pojavi težava, da je njihovo »manjkajoče« predznanje nekako že vnaprej
predpostavljeno, čeprav ni nikjer jasno opredeljeno. Ob manjkajočem predznanju, ki je
posebej poudarjeno, pa se nikoli ne poudarja znanja in veščin, ki ga ti otroci imajo. Romsko
kulturo pogosto povezujemo z »eksotičnostjo«, pri čemer zadostuje že to, da se razlikuje od
večinske kulture. Omenjeno pa vodi v prepričanje, da Romi potrebujejo nekaj posebnega,
specifičnega kot so posebni razredi, učitelji, pomočniki ipd. Romska kultura pa ob tem s
svojim jezikom, literaturo, zgodovino in drugimi pozitivnimi in bogatimi atributi ostaja
neopažena ali celo nevidna (Kosmač Brezar, 2010). Ob tem Kyuchukov (2008, v prav tam)
ugotavlja, da so prednosti romske kulture prav tiste, ki jih običajno doživljamo ali vidimo kot
oviro pri vzgoji in socializaciji romskih otrok. Vzgoja romskih otrok namreč poteka v
majhnih skupnostih, ob čemer odgovornost zanjo nosijo vsi posamezniki te skupnosti. Otroci
so tako že precej zgodaj deležni spoštovanja odraslih, ob tem pa tudi v varnem kontekstu
sprejemajo svojo zgodovino in kulturo. Prednost lahko najdemo tudi v večjezičnosti večine
romskih otrok, ki ugodno vpliva na njihov intelektualni razvoj.
3.2.6

Predsodki vrstnikov

Raziskava T. Avsec (1994), s katero je ugotavljala odnose med učenci Romi in neromi v OŠ v
Leskovcu pri Krškem, je pokazala, da učenci Romi v šoli pri svojih neromskih vrstnikih niso
sprejeti. Romski učenci so v šoli trajno izpostavljeni ponižujočim izkušnjam zavračanja, ki se
izraža v odkritem poniževalnem, posmehljivem in zaničevalnem odnosu do njih. Velikokrat
so romski učenci izključeni iz vsega dogajanja v razredu. Ob čemer običajno sedijo ločeno od
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ostalih v zadnjih šolskih klopeh. Velikokrat so romski otroci v šolah žrtve vrstniškega nasilja,
ki se kaže v obliki psihološkega in čustvenega nasilja, ki se lahko sprevrže tudi v fizično
nasilje. Predvsem fantje niso pasivni pri sprejemanju »udarcev«, ob čemer se pogosto
odzivajo z veliko stopnjo fizične agresivnosti v obliki pretepanja, izsiljevanja denarja ipd., kar
le še poglablja nesprejemanje in zavračanje, ob tem pa tudi utrjuje predsodke o romskih
učencih kot šolskih nasilnežih. Trajnost obojestranskih negativnih odnosov je zabrisala
ločnico med vzrokom in posledico, zaradi česar se konfliktnost kaže v obliki začaranega
kroga (prav tam).
Romski otroci so prav tako kot tudi njihovi vrstniki precej občutljivi in čutijo, kdaj so sprejeti.
Zato je še zlasti za učence iz obrobja pomembno, kako jih sprejmejo vrstniki, njihovi starši in
ne nazadnje tudi učitelj (Škof, 1991, v Berčon, 2004). Potrebno bi bilo delati na informiranju
vrstnikov, njihovih staršev in nasploh širšega okolja o življenju in kulturi Romov ter
postopoma izničevati predsodke in stereotipe o njih.
3.2.7

Motivacija

Otrokove aspiracije, motivacija in pozitivni odnos do izobraževanja, ki so v močni
soodvisnosti od njegove družine in njenega socialno-ekonomskega statusa, stališč ter
izobrazbe staršev, so pomemben dejavnik pri otrokovem šolskem uspehu. Bolj izobraženi
starši s svojimi stališči in vzgojo usmerjajo svoje otroke k bolj oddaljenim ciljem, ki hkrati
zahtevajo več učenja in daljše šolanje, medtem ko manj izobraženi starši velikokrat usmerjajo
svoje otroke k bližjim ciljem, ki jih otrok hitreje doseže in tako pride prej do lastnega zaslužka
(Berčon, 2004). Romski otroci živijo v okolju, kjer izobraževanje ni visoko vrednoteno,
zaradi česar nimajo težnje po doseganju uspehov na šolskem področju, le pri redkih romskih
učencih je prisotno hotenje in volja po višjih učnih dosežkih.
Prav tako je šolski uspeh učencev odvisen od njihove uspešnosti v šoli. Pogosto doživljanje
neuspeha v šoli in na drugih storilnostnih področjih postopoma znižuje otrokovo motivacijo
pri učenju, zato je pomembno, da šola zlasti pri takih učencih daje poudarek na razvijanju
zanimanja za učenje, jih pri delu spodbuja in jim pomaga, da dvignejo svoje aspiracije, si
postavijo višje cilje in nadaljujejo z izobraževanjem (prav tam).
3.2.8

Domače okolje

Kot sem že večkrat omenila, je domače okolje pomemben dejavnik pri učnem uspehu učenca,
ob čemer okolje lahko deluje spodbujevalno ali zaviralno. Po podatkih raziskave romskega
okolja in šolske uspešnosti romskih učencev v osnovnih šolah Prekmurja 1991 (Tancer, 1999,
v Berčon, 2004), jih 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 % in svojo posteljo 64,5 %
Romskih učencev. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je imelo primerne delovne pogoje 26,5
% romskih učencev, zadovoljive 39,4 %, 33,6 % romskih otrok pa doma ni imelo primernih
pogojev za šolsko delo. Kulturni standard doma nedvomno pomembno vpliva na otrokov
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vsestranski razvoj, ob čemer raziskava kaže, da je le-ta pri romskih otrocih izredno skromen
(prav tam).
Marjanovič Umek, Sočan in Bajc (2007) opozarjajo, da otrokove intelektualne sposobnosti v
obdobju srednjega otroštva delujejo kot zaščitni dejavnik učne uspešnosti. V obdobju
mladostništva se intelektualne sposobnosti pozitivno povezujejo z učno uspešnostjo le pri
tistih mladostnikih, ki prihajajo iz spodbudnega družinskega okolja. Visoke intelektualne
sposobnosti pa ne morejo kompenzirati negativnega učinka manj spodbudnega okolja v
celotnem obdobju izobraževanja.
3.2.9

Delovne navade

Domače razmere učenca vplivajo na njegovo pripravljenost za šolsko delo, ob čemer so zelo
pomembne možnosti, ki jih okolje nudi otroku, da se lahko pripravi na pouk. Precejšen
odstotek romskih šoloobveznih otrok je potrebnih večje ali manjše pomoči pri učenju doma in
v šoli preko dopolnilnega pouka. Ob neurejenem socialnem življenju in polpismenosti staršev
je težko pričakovati, da bi jim starši doma nudili pomoč. Pri romskih otrocih je tako opaziti
izredno šibke navade, za šolsko delo se ne zanimajo. Zaradi domače vzgoje, ki jih običajno ne
navaja k delu, niso otroci pri nobeni akciji vzdržljivi in se težje koncentrirajo (Berčon, 2004).
3.2.10 Prosti čas

Prosti čas otrok z nižjim socialno-ekonomskim standardom je pogosto slabše organiziran od
prostega časa otrok, ki se v določene aktivnosti vključujejo namensko in načrtno (učenje tujih
jezikov, telovadba, drsanje, glasba, balet, obisk risarskih krožkov, razstav, gledaliških
predstav, knjižnice ipd.). Ker imajo otroci iz nižjega sloja običajno precej nejasne in
nedoločene predstave o lastni bodočnosti, niso sposobni, da bi svojo aktivnost usmerjali k
doseganju določenih ciljev. Ob pomanjkanju kvalitetne neformalne vzgoje otrokom iz
nerazvitega okolja še bolj primanjkujejo dodatni zunanji viri izobraževanja (Berčon, 2004).
Pri romskih otrocih se pogosto kaže specifičen način preživljanja prostega časa, ki poteka z
naravo in v naravi. Otroci, ki prihajajo iz nerazvitega okolja, namesto sodobnih igrač,
svinčnikov in knjig, poznajo drevesa, gnezda, živali, travnike, blato in podobno. Starši jih pri
igri ne vodijo in spodbujajo oziroma 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, 1999).
3.2.11 Higienske navade

Slab materialni položaj družine je pogosto razlog, zaradi katerega romski otroci nimajo
dostojne obleke in obutve, ob čemer se večkrat počutijo nelagodno. Neprimerni bivalni in
sanitarni prostori pa vplivajo na težave s higienskimi navadami romskih otrok. Ob vstopu v
vrtec ali šolo so higienske navade otrok različne. Otroci, ki izhajajo iz družin z višjim
socialno-ekonomskim statusom, imajo higienske navade praviloma bolj razvite (Stvarnik,
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1998, v Berčon, 2004). Vrtec je lahko pri tej problematiki izredno pozitiven dejavnik, saj se
otroci vzporedno z osvajanjem pravil vedenja v vrtcu in skupnosti, priučijo tudi ustreznih
higienskih navad.
3.2.12 Spodbuda staršev

Raziskava iz leta 1999 (Smerdu, v Berčon, 2004) kaže, da je imelo le 10,3 % staršev
opravljeno osnovno šolo, 71 % nepopolno osnovno šolo, 15,7 % staršev pa je bilo brez
osnovnošolske izobrazbe. Poklicno in nepopolno srednjo šolo je imelo 3,2 % staršev, ob
čemer se izobrazbeni deficit kaže predvsem pri materah. Z izobrazbeno strukturo je tesno
povezana tudi poklicna struktura staršev, saj je bilo med anketiranimi 89 % nekvalificiranih
delavcev, 7 % polkvalificiranih, 4 % kvalificiranih in le ena oseba visoko kvalificirana.
Nezaposlenih je bilo 56 % staršev, občasno zaposlenih 3,6 %, redno zaposlenih 27 % in 13,6
% zaposlenih v tujini. Opaziti je mogoče številne razlike med zaposlenimi in nezaposlenimi
Romi. Zaposleni so v večjem deležu obiskovali šolo in dokončali višje razrede osnovne šole,
več je zakonsko poročenih, večina jih ima boljše bivalne pogoje, boljše je njihovo
zdravstveno stanje, večja je njihova želja po splošnem družbenem uveljavljanju ipd. Otroci
zaposlenih staršev posledično bolj redno obiskujejo osnovno šolo, razlike pa so opazne tudi v
odnosih v družini, kjer zaposleni bolj poudarjajo potrebo po skupnem odločanju moža in žene
(prav tam). Vidimo torej lahko, da izobraženost in zaposlenost staršev močno vpliva na
življenjske pogoje in izobraževalne možnosti otroka.
3.2.13 Šolske potrebščine

Preskrbljenost z učnimi potrebščinami je pogosto dejavnik, ki vpliva na učno uspešnost
učenca. V preteklosti se je v šoli pojavljalo veliko težav, saj romski učenci niso imeli niti
osnovnih šolskih potrebščin, vendar se je stanje do danes precej izboljšalo. V veliko družinah
potrebne stvari nabavijo sami, za tiste, ki izrazijo, da iz lastnih sredstev ne morejo zagotoviti
potrebščin, pa se poiščejo druge možnosti, kot je subvencija pri obrabnini učbenikov, izposoja
knjig iz šolske knjižnice in pomoč v obliki finančnih sredstev iz Centra za socialno delo,
Karitasa in drugih organizacij (Berčon, 2004). Težava se pojavlja v tem, da romski učenci do
šolskih potrebščin pogosto nimajo odnosa, saj jih hitro izgubijo ali pa jih uničijo. Potrebščin
pogosto ne prinašajo v šolo, ko bi bilo to potrebno, zaradi česar težko sledijo in sodelujejo pri
pouku.

3.3 Strokovna priporočila in smernice za delo z romskimi učenci
Romski učenci se v šolah srečujejo s številnimi ovirami, ki otežujejo njihovo napredovanje v
višje razrede. Med učence z učnimi težavami po Konceptu dela učne težave v osnovni šoli
(2008) spadajo učenci z učnimi težavami zaradi drugojezičnosti oziroma večjezičnosti in
socialno-kulturne drugačnosti. Drugojezični oziroma socialno-kulturno drugačni učenci težje
komunicirajo z okoljem, ker ne razumejo jezika, ne vedo, kaj morajo storiti, so pogosto
osamljeni, ker se ne znajo vključevati v igre slovensko govorečih učencev, imajo drugačne
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kulturne norme, kažejo občutke negotovosti in strahu in vedenjske težave (Magajna in ostali,
2008). Poglavitni težavi, ki se kažeta pri šolanju romskih otrok sta torej nepoznavanje
slovenskega jezika ter drugačna kultura in način življenja Romov od večinske populacije. Ob
tem pa v šolah zelo pogosto lahko zasledimo tudi predsodke in diskriminacijo, ki se v največji
meri kažejo skozi segregacijo in šikaniranje učiteljev in sošolcev (Koželj, 2009).
Mnogi avtorji poudarjajo (Kosmač Brezar, 2010) velik pomen učenja materinščine pri učenju
tujega jezika oziroma jezika okolja, saj se otroci, ki ne obvladajo svojega maternega jezika
mnogo težje naučijo jezika okolja, oziroma se ga v celoti nikoli ne naučijo, zaradi česar
namesto, da bi postali dvojezični, ostajajo poljezični. Romskim učencem v nasprotju z učenci,
ki jim je priznan status manjšine, možnost, da bi najprej obvladali materni jezik in se šele nato
učili drugega jezika, v šolskem okolju ni omogočena, prav tako jim zakonodaja ne omogoča
niti dodatnih ur za učenje slovenskega jezika (prav tam). Zakon o osnovni šoli glede
osnovnošolske vzgoje in izobraževanja Romov v 9. členu navaja le, da »se izvaja v skladu s
tem zakonom in drugimi predpisi«, isti zakon pa v 8. členu o pravicah otrok slovenskih
državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in njihov jezik ni slovenski pravi, da se zanje
organizira »pouk njihovega maternega jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi
pouk slovenskega jezika«.
Za delo z romskimi učenci lahko na podlagi različnih domačih in tujih strokovnih priporočil
zasledimo podobne smernice pri oblikovanju konkretnih rešitev na sistemski in institucionalni
ravni, med drugim smernice svetujejo organizacijo poučevanja romskega jezika, organizacijo
različnih oblik dejavnosti, ki omogočajo doseganje vsaj minimalnih standardov znanja,
razvijanje mreže učne pomoči, razvijanje različnih oblik dela s starši z namenom doseganja
večje stopnje zaupanja staršev do šole, usposabljanje učiteljev za poučevanje večinskega
(slovenskega) jezika kot jezika okolja, uvedba romskega pomočnika v vrtec in osnovno šolo,
vključevanje romskih otrok v programe predšolske vzgoje najkasneje s štirimi leti ter
organizacija izobraževanja odraslih Romov. Ob vsem skupaj je velikega pomena tudi
premagovanje prepričanja o učencih Romih kot o učencih s posebnimi potrebami (Dežman,
2012).
Ob spremembah, ki jih je potrebno uvajati na sistemski in institucionalni ravni, je vloga
učitelja tista, ki pomembno vpliva na učno uspešnost in vključenost učenca v osnovnošolsko
izobraževanje. Učitelj je tisti, ki se vsakodnevno srečuje z učenci, ki v šolo prihajajo iz
različnih okolij, družin, kultur, so različnih narodnosti, govorijo drug jezik in podobno, zaradi
česar mora biti učitelj sposoben visoke stopnje odgovornosti in senzibilnosti za vsakega
učenca posebej (Dežman, 2012). Skupno šolanje namreč prispeva k razvoju odprtih družb in
posameznikov, sposobnih spoštljivega sobivanja in sodelovanja z drugačnimi (UNESCO,
1994).
Na podlagi različnih strokovnih priporočil bi morali učitelji pri delu z romskimi učenci
(Dežman, 2012):
 v prvem triletju šolanja romskih otrok posebno pozornost namenjati opismenjevanju
otrok;
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 upoštevati specifično okolje, življenjske navade in posebne izkušnje romskih otrok
zlasti pri obravnavi vsebin spoznavanja okolja, družbe in naravoslovja ter upoštevati
njihov način dojemanja naravnih in družbenih pojavov;
 pri glasbi upoštevati poseben interes romskih učencev za petje in igranje ter spodbujati
njihove posebne nadarjenosti;
 pri likovni in športni vzgoji razvijati romske specifičnosti in presegati morebitne
zaostanke;
 svoje delo metodično-didaktično prilagajati in ne nižati standardov znanja;
 izbirni predmet romska kultura (ki je bil predlagan v Strategiji 2004 in sprejet leta
2007) izvajati bolj kakovostno. V okviru predmeta romska kultura namreč učenci
pridobivajo znanja o romski zgodovini, kulturi, o načinu življenja, ob tem pa hkrati
razvijajo sposobnost za razumevanje načina življenja različnih etničnih skupin
(Komac idr., 2011). Za izvajanje predmeta bi bilo potrebno zagotoviti ustrezna učna
gradiva in didaktična sredstva, razviti didaktiko poučevanja predmeta in zagotoviti
pogoje za seznanjanje z romsko kulturo (Nacionalni program, 2009, v Dežman, 2012);
 učitelji bi morali tudi vsebinsko prilagajati programe, ob čemer bi bilo potrebno v
izvedbene kurikule posameznih predmetov vključiti romsko kulturo, zgodovino in
identiteto, prav tako pa bi bilo potrebno načrtovati npr. dneve dejavnosti. Izvesti bi
bilo potrebno analizo in osnovnošolskih in srednješolskih učbenikov ter pripraviti
konkretna priporočila za vključevanje romske kulture v veljavne učbenike. Za
uresničitev cilja je velikega pomena tudi usposabljanje in izobraževanje učiteljev;
 potreben je dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi učenci, za kar bi
bil potreben razvoj didaktičnih strategij in pristopov ter izmenjava primerov dobrih
praks pri poučevanju romskih učencev (prav tam).
Vidimo lahko, da so smernice za delo z učenci Romi napisane na zelo splošni ravni, kar
pomeni, da učiteljem ne prinašajo posebnih nasvetov oziroma navodil kako ravnati v
vsakodnevnih šolskih situacijah. Zaskrbljujoča je usmeritev smernic, ki nakazuje, da se Romi
zmorejo izkazati predvsem v okviru t.i. vzgojnih predmetov, kot so likovna, glasbena in
športna vzgoja, medtem ko se ostalim predmetom smernice za izobraževanje učencev Romov
kaj prida ne posvečajo. Prav tako so učitelji pri svojem delu precej prepuščeni samim sebi pri
vsebinskem prilagajanju programov, razvoju didaktičnih materialov, dvojezičnih delovnih
gradiv, učbenikov in delovnih zvezkov, kar je učitelje pri njihovem delu še dodatno
obremenjuje (Čančar, 2011).
Valentinc in Mirtova (2005) v svoji raziskavi ugotavljata, da se večinska odgovornost za vse
omenjene možnosti in rešitve glede integracije Romov pripisuje šolam. Avtorja ob tem
menita, da je za uspešno izvajanje integracije nujno organizirati širšo mrežo institucij in
organizacij, ki bi prevzemale določene naloge in odgovornosti. V skladu s tem je v prvi vrsti
potrebna pomoč pri vključevanju – spodbujanju v institucionalno predšolsko vzgojo, ki po
zakonu ni obvezna, je pa zelo pomembna za otrokov zgodnji vsesplošni razvoj. Tukaj avtorja
izpostavita pomembno vlogo romskega koordinatorja, ki bi bil zgled in spodbuda za omenjene
vzorce ravnanja.
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3.4 Dejavniki učne uspešnosti romskih učencev
Mnogi dejavniki vplivajo na življenje in delo otrok, vključenih v osnovno šolo in posledično
tudi na njihov učni uspeh, ki ga v šoli dosegajo. Wang, Haertel in Walberg (1993, v Dežman,
2012) dejavnike delijo na bližnje ali neposredne, med katere uvrščamo značilnosti učencev,
dogajanje v razredu in domače razmere ter oddaljene ali posredne dejavnike, kamor sodijo
kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka, dejavniki šole in šolska politika. Neposredni
dejavniki imajo na uspeh učenca večji vpliv, kot posredni dejavniki. Izmed neposrednih
dejavnikov na učno uspešnost učenca najbolj vplivajo njegove značilnosti, nato so dejavniki,
vezani na dogajanje v razredu, izmed omenjenih pa imajo najmanjši, pa vendar ne zanemarljiv
vpliv dejavniki, vezani na domače razmere učenca (prav tam).
3.4.1

Osebnostne značilnosti učenca

Lastnosti učenca, ki prispevajo k boljšemu učnemu uspehu in učinkovitejšemu opravljanju
dela, so predvsem vztrajnost pri dejavnosti, samodiscipliniranost, organiziranost učenca,
natančnost in usmerjenost k doseganju ciljev (Smrtnik Vitulič in Zupančič, 2010, v Dežman,
2012). Skupaj te značilnosti posameznika lahko imenujemo tudi delovne navade. Raziskave
kažejo, da so pri romskih učencih le-te odvisne od specifičnosti družin, saj se pri romskih
otrocih, ki izhajajo iz integriranih družin kažejo boljše delovne navade, kot pri tistih, katerih
družine niso integrirane v okolje. Učenci iz neintegriranih družin doma velikokrat nimajo
primernih pogojev, da bi opravili domačo nalogo, ob tem pa jim tudi slabše oziroma
neizobraženi starši niso v veliko pomoč, saj jim mnogokrat ne morejo pomagati pri delu s šolo
(prav tam). Omenjene težave bi se na ravni šole lahko rešile z različnimi oblikami pomoči,
med drugim s pomočjo vrstniškega tutorstva, romskega pomočnika, s spodbujanjem k
vključevanju v podaljšano bivanje in s popoldansko prisotnostjo romskega pomočnika v
romskem naselju.
3.4.2

Dogajanje v razredu

Pri delu z romskimi učenci so zlasti med sošolci in tudi pri učitelju mnogokrat prisotni
različni predsodki, ki vodijo do diskriminacije (Koželj, 2009). Učitelji imajo do romskih
učencev nižja pričakovanja, kar posledično povzroča tudi slabše rezultate in nižji uspeh pri
romskih učencih. Pri romskih učencih je opaziti nizko motivacijo za učenje in šolsko delo,
zaradi česar jim je potrebno nuditi možnost, da doživijo uspeh pri nalogah, ki so jih izdelali.
Ob tem morajo učitelji pogosto uporabljati povratne informacije in jih s pomočjo pohvale in
spodbude pomagati, da razvijejo zaupanje vase. Motivacijo za delo lahko učitelj spodbuja tudi
preko glasbe, didaktičnega in slikovnega gradiva ter z različnimi gradivi iz okolja, s čimer
bodo učenci bolj motivirani za delo, bolj umirjeni, ob tem pa bodo tudi razvijali pozornost, ki
bo trajala dalj časa (Macura-Milovanović, 2006). Pogoj za spodbudno delo z romskimi učenci
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je učitelj, ki se čuti sposoben poučevati romske učence, učence vidi kot sposobne in učljive ter
se čuti soodgovoren za njihovo učno in socialno napredovanje (prav tam).
3.4.3

Družinske razmere

Romska kultura s svojimi tradicionalnimi običaji in vrednotami velikokrat vpliva na
nevključevanje otrok v šolo, zapuščanje šole ali pa pogosto izostajanje od pouka. Izostanki od
pouka imajo podvojen negativen učinek, saj učenci na eni strani niso prisotni pri obravnavi in
utrjevanju nove snovi, hkrati pa pozabljajo in s tem izgubljajo že pridobljeno znanje, zaradi
česar se hitro znajdejo v začaranem krogu učenja, naučenega in sprotnega pozabljanja (Krek
in Vogrinc, 2005).
Macura-Milovanović (2006) kot pomemben kulturni vzorec, ki ovira vključevanje romskih
otrok v šolo navaja tudi zgodnje ustvarjanje družine. Dekleta se v romski kulturi poročijo že
pri 13.–15. letih, romski fantje pa se poročajo pri 14.–16. letih starosti. Ob prihodu otroka v
družino, postane skrb za potomstvo in obstoj družine prednostna stvar. Heds (2001, prav tam)
pa opozarja na različno pojmovanje šole in pričakovanja do obiskovanja pouka in šole na
splošno, ki jih imajo romske družine in šola in so pogosto vzrok za konflikte med šolo in
romskimi družinami. Medtem ko učitelji pričakujejo, da imajo v življenju romskih otrok
šolske obveznosti prednost, so romski starši prepričani, da morajo zmeraj biti na prvem mestu
predvsem družinske obveznosti. Šola tako pričakuje, da bodo romski starši pripravili svoje
otroke na pouk, starši pa so mnenja, da je to predvsem naloga šole.

3.5 Specifični problemi pri izobraževanju romskih otrok
Ko pogledamo podatke, ki prikazujejo področje izobraževanja Romov, lahko vidimo, da na
tem področju vlada precejšnji kaos, ki povzroča popolno izključenost romskih otrok iz
izobraževalnega sistema in potencialno izključenost, kar sta spremljajoča problema pri
pridobivanju izobrazbe romskih otrok (Macura-Milovanović, 2006). Na tisoče romskih otrok
v Evropi namreč nikoli ni obiskovalo šole, po drugi strani pa se, če ne bo bistvenih sprememb
v izobraževalni politiki, v sistemu in praksi, lahko zgodi, da bo šolo zapustilo tudi na tisoče
tistih, ki sedaj hodijo v šolo.
Avtorica Macura-Milovanović (2006) na podlagi poročil projekta OPRE ROMA (The
education of Gypsy cildhood in Europe, 2002) predstavi nekaj ključnih dejavnikov, ki
pomembno vplivajo na težave pri izobraževanju romskih otrok.
3.5.1

Izključenost romskih otrok iz izobraževalnega sistema

S problemom izključenosti romskih otrok iz izobraževalnega sistema, se srečujejo
izobraževalni sistemi v vseh evropskih družbah, kjer živi romsko prebivalstvo, v nekaterih
evropskih državah število romskih otrok, ki nikoli ni obiskovalo šole sega celo do polovice,
kar je številka, ki si jo je v sodobni družbi, ki daje izobraževanju velik poudarek, težko
zamisliti. Dejavniki, ki vplivajo na izključenost romskih otrok, so rasizem neromskih staršev,
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ki nasprotujejo vpisu romskih otrok v šole, diskriminacijska praksa prosvetnih oblasti in
birokratski postopek pri vpisu v šolo. Romi se v izobraževalni sistem ne vključujejo tudi
zaradi revščine, ki onemogoča financiranje šolanja, socialne in fizične izključenosti iz
družbenih tokov in življenja v segregiranih in getoiziranih naseljih, ki so od šol pogosto precej
oddaljena (Barriers to the Education of Roma in Europe, UN Special Session on Children,
2002, v Macura-Milovanović, 2006).
S podobnimi težavami se soočajo tudi v Srbiji, Črni gori, Italiji, Grčiji in Romuniji, kjer
stotine romskih otrok, ki živijo v slumih, sploh ne hodi v šolo. Ti Romi pripadajo skupinam,
ki so popolnoma izključene iz tokov večinske družbe, med drugim v raznih slumih na
deponijah, nelegalnih avtokampih ob avtocestah ipd. Ob poskusu in pomoči pri vpisu teh
otrok v šolo, so se nevladne organizacije pogosto soočale z odporom posvetnih oblasti, zato
so otroci ostali izven izobraževalnega sistema. »Popolno pomanjkanje šolanja romskih otrok
je ena izmed komponent marginalizacije vseh romskih skupnosti. Neobiskovanje pouka je
posledica in refleksija popolnega legalnega neobstoja na tisoče Romov v Evropi. Ena izmed
posledic takšne izločitve je reprodukcija generacij oseb brez perspektive in možnosti, da
uresničijo svoje težnje po boljši prihodnosti« (Barriers ..., 2002, v Macura-Milovanović, 2006,
str. 21).
3.5.2

Neredno obiskovanje pouka, slab šolski uspeh in prenehanje šolanja

Eden od glavnih vzrokov za slabe izobraževalne uspehe romskih učencev, njihovo socialnoemocionalno nepovezanost z okoljem in izpostavljenost romskih otrok predsodkom je njihov
neredno obiskovanje pouka (OPRE ROMA, 2002, v Macura-Milovanović, 2006). Tako kot v
mnogih državah v Evropi, se s podobnim problemom sooča tudi šolstvo v Sloveniji, saj mnogi
avtorji navajajo neobiskovanje pouka kot enega izmed glavnih vzrokov za slabši šolski uspeh
romskih učencev (Dežman, 2012).
Pri analizi nerednega obiskovanja pouka romskih otrok je potrebno razlikovati med pojmoma
»odsotnosti« (absence) učencev in »absentizma« učencev (absenteeism), med katerima je
bistvena razlika v realnih možnostih otroka, da obiskuje ali ne obiskuje šole. Medtem ko
pojem odsotnosti govori o neobiskovanju pouka zaradi opravičenih razlogov, ki izvirajo izven
šole (nomadski način življenja romskih družin, revščina, splošna izključenost iz družbe) in so
v tem primeru romski otroci odsotni zaradi narave dela njihovih staršev, nomadskega načina
življenja, socialne segregacije ipd., izraz absentizem nakazuje na vzroke za odsotnost v
socialno-pedagoških procesih znotraj šole. Med dejavnike, ki vplivajo na absentizem lahko
prištevamo neuspeh v šoli, etnični pritisk, nekompatibilnost šolskih in družinskih norm ter
slabe socialno-afektivne zveze in kulturne interakcije med romskimi otroki, neromskimi
otroki in učitelji. Raziskave kažejo, da ima na neredno obiskovanje pouka večji vpliv
absentizem kot odsotnost (OPRE ROMA; 2002, v Macura-Milovanović, 2006).
Težava, ki se kaže pri šolanju romskih otrok, so tudi njihovi slabši izobraževalni dosežki v
primerjavi z njihovimi vrstniki. Razmerje med šolskim uspehom učenca in njegovo starostjo
je pri tem obratno sorazmerno – čim starejši je učenec, tem slabši je uspeh. Podatki iz
različnih evropskih držav kažejo, da je učni uspeh romskih učencev bistveno nižji od učnega
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uspeha neromskih učencev. Učitelji uspehe romskih učencev večkrat ocenjujejo kot
nezadostne (OPRE ROMA, 2002, v Macura-Milovanović, 2006). Slabe ocene, ki po mnenju
šolskih oblasti nakazujejo, da romski učenci ne morejo spremljati programa rednih šol, so
tako opravičilo za premestitev otrok v posebne in večerne šole. Pogosto ponavljanje razreda
in slab učni uspeh se uporabljata kot »pedagoški« argument za segregacijo romskih otrok v
drugi tip šole. Ponavljanje razreda in nezadosten uspeh pa prav tako privedeta do situacije, v
kateri romski otroci šolo dokončno zapustijo (prav tam).
Zgodnje zapuščanje osnovnega šolanja je prav tako eden izmed ključnih problemov pri
izobraževanju romskih otrok. Otroci šolo najpogosteje zapuščajo na prehodu iz razredne na
predmetno stopnjo. Zgovorni so podatki iz Srbije, ki kažejo, da več kot 50% otrok zapusti
šolanje med IV. In V. razredom, osnovnošolsko izobraževanje pa uspe končati približno
četrtina vpisanih romskih otrok (Macura-Milovanović, 2006).
3.5.3

Segregacija

V izobraževalnih sistemih po vsej Evropi lahko srečamo več oblik segregacije romskih
učencev, med katere prištevamo pridobivanje izobrazbe v posebnih šolah ali posebnih
oddelkih pri rednih osnovnih in srednjih šolah, pridobivanje izobrazbe v posebnih oddelkih v
okviru rednih šol (kompenzacijski, pomožni ali dopolnilni oddelki) ter pridobivanje izobrazbe
v »geto« šolah (Macura-Milovanović, 2006), ob čemer je najbolj razširjena oblika segregacije
predvsem pošiljanje romskih otrok v posebne šole in oddelke. »Na podlagi predhodnih
nezadostnih izobrazbenih uspehov ali rezultatov testiranja umskih sposobnosti pred odhodom
v šolo ocenjujejo strokovne komisije večino otrok kot umsko podpovprečne. Nato se
kategorizirajo in pošljejo v šolo, v kateri je program ˝prilagojen˝ omenjenim sposobnostim
otrok« (Macura-Milovanović, 2006, str. 23).
Posebni oddelki so naslednja oblika segregacije romskih otrok, ki jo je potrebno omeniti.
Kljub temu, da so ti oddelki na osnovnih šolah, so pogosto v ločenih poslopjih in se v njih
romski učenci učijo po prilagojenih programih, ki so po kakovosti razlikujejo od programov
ostalih oddelkov. Posebni oddelki so tako uvedeni kot »tranzitna« oblika v redne oddelke, saj
naj bi v teh oddelkih romski učenci pridobili dovolj znanja, s pomočjo katerega lahko kasneje
spremljajo program v rednih šolah. Težava je v tem, da so ti oddelki pogosto uvedeni zaradi
provizije, ki jo zanjo dobijo šole, ali pa kot popuščanje pred diskriminacijskimi in rasističnimi
pritiski neromskih staršev na šolske oblasti (Macura-Milovanović, 2006).
Kot naslednji dejavnik, ki vpliva na segregacijo romskih otrok v geto šolah, MacuraMilovanovičeva (2006) navaja urbane koncentracije romskih skupnosti. Ker so šole poleg
romskih naselij, predstavljajo romski otroci večino ali kar vse učence šole. Izobrazba je zaradi
nezadostno izobraženega učnega kadra (izobrazba učiteljic ponekod ni višja od končane
osnovne šole), pomanjkanja osnovnih pogojev za delo, učbenikov, učil, ipd., izrazito nizka.
Pouk na takšnih šolah, ki so v Evropi in zlasti v Sloveniji formalno kar redke, poteka v napol
porušenih poslopjih, ure učiteljev so neredne, veliko učencev, ki so končali šolo, pa ne zna ne
brati in ne pisati.
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Na segregacijo romskih otrok poleg navedenih vzrokov vplivajo tudi nekateri drugi
medsebojno pogojeni razlogi, med drugim je k segregaciji delno pripomogla tudi
argumentacija vplivnih psiholoških teorij kulturne prikrajšanosti ali socialno-kulturne
hendikepiranosti depriviranih otrok v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki
pravi, da se lahko otroci iz revnih slojev učijo in napredujejo, če se njihove pomanjkljivosti
(umske in jezikovne) kompenzirajo s pravilnimi pedagoškimi ukrepi. Na drugi strani pa je
segregacija posledica ciljev izobraževalne politike, ki je težila k integraciji in blagostanju
romskih in drugih otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami, njen končni produkt pa je
bila izoliranost vseh otrok, drugačnih od večine. Kot tretji dejavnik pa lahko vidimo rasistična
stališča posameznih šolskih oblasti in neromskih staršev, ki zagovarjajo šole, ki so etnično
čiste, oziroma »dobre«. Ne nazadnje pa na segregirano izobraževanje romskih otrok vplivajo
tudi sami starši romskih otrok, ki glede na svoj socialno-ekonomski standard izberejo posebne
šole, ki otrokom zagotavljajo brezplačno hrano in nastanitev (Macura-Milovanović, 2006).
3.5.4

Negativna identiteta romskih otrok

Avtorica Armstrong (2003, v Macura-Milovanović, 2006) govori o mehanizmu ustvarjanja
negativne identitete zaznamovanih otrok, ki sloni na procesu kategorizacije. Preko
zaznamovanja, etiketiranja in uvrščanja otrok v skupine z različnimi oznakami (na primer
»socialno-kulturno hendikepirani«, »s posebnimi izobraževalnimi potrebami«, »z motnjami«)
se ti otroci spremenijo v »druge« in s tem postanejo člani družbe, ki so na podlagi določenega
merila uvrščeni med deviantne osebe. Armstrongova (prav tam) »humanitarno« vlogo
posebnega izobraževanja, ki skrbi za blagor »drugih« povezuje z oblikovanjem deviantnih
oseb in njihovo socialno izključitvijo z mehanizmi zaznamovanja.
Ob vstopu v šolo se romski otroci zelo hitro zavedajo razlike med romskim in neromskim
svetom in s tem tudi negativne identitete, ki jim jo je namenila družba. Takšno odkritje je
zanje pogosto precej travmatično, spremljajo ga čustvene krize in želja, da ne bi bil Rom.
Med večino in romsko manjšino se na psiho-socialni relaciji vzpostavi etnični pritisk, ki
vključuje stališča zavračanja, izključevanja, strahu in konfrontacije s strani večine z namenom
segregacije romske manjšine, ki kot posledico prinaša razvrednotenje pojma romskega otroka
o sebi. Ob tem, ko se romski otrok sooči s socialnim zavračanjem, se v njem razvije občutek
intelektualne inferiornosti, kar negativno vpliva na proces učenja in socialne odnose v šoli
(OPRE ROMA, 2002, v Macura-Milovanović, 2006).
Štambak (1986, v macura-Milovanović, 2006) v povezavi s socialnim kontekstom tipične
šolske situacije učenja/poučevanja omenja proces devalorizacije oziroma negacije kulturne
identitete romskih otrok, ki se kaže v številnih oblikah obnašanja učiteljev, kot je
»pozabljanje« defavoriziranega otroka, zanemarjanje njegovih potreb in izkušenj, negativna
stališča, nepotrpežljivost, izkazovanje jeze in omalovaževalna mimika. S takšnim obnašanjem
učitelj povzroča slabo počutje otroka v šoli, ob čemer otrok začne sam sebe zaničevati.
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4 Izobraževanje otrok tujcev
Izobraževanje otrok tujcev obravnavajo različni evropski dokumenti:
 Direktiva Sveta Evropske skupnosti z dne 25. julija 1977 o izobraževanju otrok
delavcev migrantov,
 Direktiva Sveta št. 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za
dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in ukrepih za
uravnoteženje prizadevanj med državami članicami pri sprejemanju takšnih oseb in
ustreznih posledic,
 Direktiva Sveta št. 2004/83/EC z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih za
kvalifikacijo in status državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva kot
beguncev ali oseb, ki drugače potrebujejo mednarodno zaščito ter o vsebini podeljene
zaščite,
 Resolucija Sveta Evropske unije – dokument, ki članicam priporoča naj tujcem, zlasti
mladim omogočijo učenje jezika države gostiteljice, ki je ključni element uspešnega
vključevanja in zaposljivosti, pri tem pa spoštujejo jezike države izvora.
V slovenskem prostoru pravice do vključevanja otrok tujcev v vzgojno-izobraževalni sistem
urejajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli,
Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Pravilnik o
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Temeljni
dokument za oblikovanje smernic za delo z učenci tujci pa predstavlja tudi Strategija
vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je leta 2009 izdal Smernice za izobraževanje otrok
tujcev v vrtcih in šolah, kjer tujce razvršča v več skupin (Barle lakota idr., 2007):
 v prvo skupino sodijo osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva in so s tem t.i.
tipični migranti; ta skupina se deli še na dve podskupini:
 migranti s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki
Sloveniji,
 migranti z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji;
 v drugo kategorijo sodijo prisilni migranti, kamor štejemo osebe z začasno zaščito,
prosilce za azil in begunce. Začasno zaščito v Republiki Sloveniji ureja Zakon o
začasni zaščiti razseljenih oseb, zanjo pa lahko zaprosijo osebe, ki se ne morejo varno
in trajno vrniti v državo ali regijo izvora zaradi vojne in njej podobnih razmer,
oboroženih spopadov, okupacije ali množičnih kršitev človekovih pravic, zaradi česar
je ogroženo njihovo življenje ali telo, ali pa so žrtve sistematičnega ali splošnega
kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Osebe, ki so vložile prošnjo za azil,
to so prosilci za azil, imajo pravico do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji od
trenutka vložitve, do sprejema pravnomočne odločbe. Begunci pa so osebe, ki jim je
33

priznana pravica do azila v Republiki Sloveniji. Pravnomočna odločba, s katero je bil
prosilcu za azil priznan status begunca, velja kot dovoljenje za stalno prebivanje v
Republiki Sloveniji;
 tretja je kategorija migrantov s posebnim statusom, ki je postala aktualna z vstopom
Slovenije v Evropsko unijo, v katero uvrščamo državljane držav članic Evropske
unije;
 del otrok migrantov so ne nazadnje tudi otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s
slovenskim državljanstvom ali brez slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v
domovino.

4.1 Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah
Smernice za izobraževanje otrok tujcev so oblikovane na podlagi dokumentov slovenske
šolske zakonodaje in smernic Evropske unije, ki določajo pravice in dolžnosti vsakega otroka
ne glede na njegov status v državi in temeljijo na splošnih in specifičnih načelih (Novak idr.,
2009)
4.1.1

Splošna načela, pomembna za sistem vzgoje in izobraževanja

1. Glavno vodilo pri vseh dejavnostih, povezanih z otroki tujci, je načelo največje koristi
otroka, kjer je potreben celostni pogled na otroka.
2. Na podlagi načela nediskriminatornosti so otroci tujcev upravičeni do enakih pravic in
ravnanja kot ostali otroci, ki so državljani ali imajo stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji. Pomembno je, da se jih najprej in predvsem obravnava, ob čemer bi morali
biti vsi pomisleki glede njihovega priseljenskega statusa drugotnega pomena.
3. Načelo pravice do sodelovanja zagotavlja otrokom, da se ugotovi in upošteva njihova
mnenja in želje, kadarkoli se sprejemajo odločitve, ki jih zadevajo. Ob tem morajo biti
v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo vzpostavljeni ukrepi za njihovo lažje
sodelovanje.
4. Za otroke s priseljenskim statusom je zelo pomembno, da ohranijo svoj materni jezik
ter vezi s svojo kulturo in veroizpovedjo, kar jim omogoča načelo spoznavanja
različnih kulturnih vzorcev in identitet, oz. spoštovanje kulturne identitete. Varstvo
otrok, zdravstvena nega in izobraževanje morajo obdržati njihove kulturne potrebe,
hkrati pa je ohranjanje jezika in kulture pomembno tudi za otrokovo morebitno vrnitev
v njegovo domovino.
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5. Otrokom tujcem oziroma njihovim staršem je na podlagi načela informiranosti
potrebno zagotoviti dostop do informacij, ki se navezujejo na njihove pravice,
razpoložljive storitve, proces pridobivanja azila in podobno.
6. Načelo usposabljanja, izobraževanja strokovnih delavcev vrtcev in šol zahteva, da se
strokovnim delavcem omogoča ustrezna usposabljanja za delo z otroki in s starši otrok
tujcev. Osebje, ki se ukvarja s priseljevanjem, bi moralo biti usposobljeno za vodenje
razgovorov, ki so otrokom prijazni.
7. Na podlagi načela trajnosti je potrebno pri odločitvah glede otrok tujcev kar najbolj
upoštevati dolgoročne koristi in blaginjo otroka.
8. Načelo časovne primernosti pa govori o tem, da morajo biti vse odločitve glede otrok
tujcev sprejete v primernem času, pri čemer se upošteva tudi otrokovo dojemanje časa
(prav tam).
4.1.2

Specifična načela, pomembna za sistem vzgoje in izobraževanja

Za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v šolah oziroma kurikula v
vrtcu so bistvenega pomena naslednja načela in cilji (Novak idr., 2009):
Načelo odprtosti, avtonomnost in strokovna odgovornost vzgojno-izobraževalnega zavoda in
strokovnih delavcev v njem
Avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih
zavodih mora temeljiti na pojmovanju drugačnosti kot vrednote ter znanju o medkulturnem
poučevanju in učenju. Vsak vzgojno-izobraževalni zavod, ki ima vključene otroke tujce, v
letnem delovnem načrtu nameni posebno pozornost strategijam dela z otroki tujci, kjer prav
tako načrtujejo konkretne ukrepe za to, da bi učenci in dijaki tujci dosegali standarde znanja
oziroma pričakovane dosežke in jim bo ob tem hkrati zagotovljena pravica do ohranjanja
lastne kulture.
Načelo enakih možnosti, upoštevanje različnosti med otroki (spoštovanje specifičnosti
otrokove kulture), načelo multikulturalizma in medkulturnosti
Po tem načelu naj bi vrtci in šole vzpodbujali otroke tujcev in njihove starše k
sporazumevanju v njihovem jeziku ter k ohranjanju njihove identitete in pravice do
drugačnosti. Vrtec in šola morata ustvarjati okolje, v katerem vsi otroci (tuji in slovenski
državljani) in njihovi starši pridobivajo izkušnje enakih možnosti in organizirati življenje
tako, da pravico do enakih možnosti tudi doživljajo. Vrtci in šole tako razvijajo in širijo
proces medkulturnosti in multukulturnosti, pri čemer je pomembna aktivna strpnost,
ohranjanje enakopravnih odnosov ter spoštovanje različnih vrednot in življenjskih slogov.
Večjezičnost in medkulturnost naj bi torej vse otroke (ne glede na njihov prvi jezik in izvor)
spodbujala k spoznavanju in raziskovanju lastne kulture in jezika pa tudi k spoznavanju in
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boljšemu razumevanju drugih kultur in jezikov ter tako uresničevala temeljni cilj
multikulturalizma in interkulturalizma, to je živeti skupaj v multukulturni družbi.
Načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja
Šola s svojim delom in organizacijo razvija različne oblike dejavnosti, s katerimi učencem in
dijakom omogoča uspešno vključevanje v šolo in doseganje predpisanih standardov znanj.
Vsaka šola, v katero so vključeni učenci tujci, mora za vsakega posameznika izdelati
individualni program ter program dopolnilnega in dodatnega pouka, tako da vključuje učne in
specifične potrebe in specifiko učencev, ki pripadajo drugim kulturam. Šole med drugim
razvijajo tudi mreže učne pomoči med učenci in dijaki.
Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih načinov
izražanja – učenje slovenščine
Šola hkrati ob spodbujanju rabe maternega jezika, spodbuja učenje jezika učnega okolja,
slovenščine. Otroke se spodbuja k rabi jezika (maternega, slovenskega ali mešanice obeh) v
različnih funkcijah in ob različnih dejavnostih.
Načelo sodelovanja s starši
Vsak vzgojno-izobraževalni zavod v svoj program dela vključuje različne strategije in oblike
dela in sodelovanja s starši otrok tujcev. V skladu s svojimi možnostmi, vzgojnoizobraževalni zavodi vključujejo starše tujce v aktivnosti, ki jih tudi sicer izvajajo za vse
starše. Vzgojno-izobraževalna organizacija tako razvija raznovrstne načine sodelovanja s
starši, s katerimi omogoča pogoje za aktivno vključevanje vseh staršev (prav tam).
Če primerjamo načela dela z učenci Romi in učenci tujci, lahko vidimo, da načela dela z
učenci tujci v večji meri poudarjajo učenje maternega jezika in spoznavanje lastne kulture.

5 Individualna pomoč
5.1 Izvirni delovni projekt pomoči
Ob vključevanju učencev z različnimi učnimi težavami v redne osnovne šole, se je pojavila
potreba po dodatni pomoči tem učencem. Mednje spada tudi zelo heterogena skupina učencev
s specifičnimi učnimi težavami, pri katerih se primanjkljaji kažejo z zaostankom v zgodnjem
razvoju in/ali težavah na področju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije,
komunikacije (jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost ali
čustveno dozorevanje. Medtem ko se učence, pri katerih se kažejo težje oziroma najtežje
specifične učne težave, torej učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, vključuje
v postopke usmerjanja, pa učenci z lažjimi in deloma zmernimi specifičnimi učnimi težavami
in učenci s splošnimi učnimi težavami v te postopke niso vključeni. Po Zakonu o osnovni šoli
(1996, 12. člen) izobraževanje teh učencev šola izvaja tako, da prilagodi metode in oblike dela
ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in v oblike individualne in skupinske pomoči
36

(Magajna idr., 2008). Za učence z lažjimi ali zmernimi oziroma splošnimi učnimi težavami ni
predviden individualiziran program, ki se ga pripravi za učence, ki so usmerjani z odločbo,
kljub temu pa tudi ti učenci v procesu poučevanja in učenja potrebujejo dodatno pomoč ter
različne prilagoditve. Zanje se tako na šoli oblikujejo izvirni delovni projekti pomoči (prav
tam).
Pomoč učencu, ki ima v osnovni šoli težave pri učenju, se izvaja v petih stopnjah:
1. pomoč učitelja pri pouku (skupnem in nivojskem), dopolnilnem pouku ter v okviru
podaljšanega bivanja;
2. pomoč šolske svetovalne službe;
3. dodatna individualna in skupinska pomoč;
4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove;
5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Koncept dela
»Učne težave v osnovni šoli«, 2008, po Čačinovič Vogrinčič, 2011).
Projekt, katerega nosilec v šoli je razrednik, se imenuje izviren zaradi individualne obravnave
učenca. V nastajanju projekta se učitelj pridruži učencu, da bi skupaj raziskala kako začeti
proces pomoči, k sodelovanju pri pripravi projekta pa učitelj povabi tudi ostale sodelavce, ki
so v stiku z učencem in so pri oblikovanju projekta pomoči pomembni akterji. Naziv deloven
označuje oblikovanje ciljev in dogovorjeni načrt nalog, ki jih je treba opraviti za odpravo,
zmanjšanje ali omilitev učnih težav. V delovnem projektu pomoči so sodelujoči povezani,
kljub temu pa je jasno definiran prispevek vsakega posameznika. Delovne naloge in roki se
določajo preko uspeha in napredka učenca. Nazadnje je izvirni delovni projekt pomoči, saj
učenec z učnimi težavami, ki svojim težavam ni kos, za premagovanje le-teh potrebuje pomoč
in podporo. V projektu se tako skupaj z učencem definirajo težave, hkrati pa tudi pomoč, ki jo
učenec potrebuje za reševanje, ob čemer pomoč razumemo predvsem kot »proces
soustvarjanja novih znanj, novih izkušenj, boljših izidov« (Magajna idr., 2008, str. 72).
Izvirni delovni projekt pomoči spreminja pričakovane vloge učenca in učitelja, saj temelji na
soustvarjanju, ob čemer učitelj ni več posestnik končne objektivne resnice, ampak je skrben
soraziskovalec in soustvarjalec pomoči skupaj z učencem, ki je po pomoč prišel. V trenutni
obstoječi praksi lahko vidimo, da je učenec le v majhni meri soustvarjalec v procesu iskanja
pomoči. Za premagovanje ali omilitev težav pa je nadvse pomembno, da je učenec pri
poučevanju in učenju ter soočanju s težavami slišan sogovornik in aktiven sodelavec. S tem
lahko sam ubesedi težave in način, kako jih bo premagal, doživi izkušnjo kompetentnosti in
uresničljive odgovornosti. Vse to so za učenca s težavami zelo dragocene izkušnje (Čačinovič
Vogrinčič, 2011). Ob oblikovanju izvirnega projekta pomoči lahko torej vidimo nekoliko
spremenjeno vlogo učenca – torej osebe s težavami in učitelja – osebe, ki ima rešitev za
težave. Projekt v nasprotju z običajnim pojmovanjem predvsem poudarja vlogo učenca in
interakcijo z učiteljem ter ostalimi sodelujočimi v procesu iskanja rešitev in premagovanja
težav.
Projekt pomoči zajema opredelitev učne snovi, metodike ter didaktike učenja in poučevanja,
kompleksni splet pogojev, ki jih je potrebno zagotoviti in nalog, ki jih je potrebno opraviti z
namenom, da bo učenec lahko udeležen v pomoči, ki jo potrebuje. Prav tako pa se nanaša tudi
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na celoten proces poteka dela, ko se dogovarjajo in beležijo dobri izidi ali nujne spremembe.
Delo mora biti dobro načrtovano, koordinirano, sproti dokumentirano in evalvirano. Projekt
se zapisuje v obliki kronike ali dnevnika izvirnega delovnega projekta pomoči. Zapis mora
vsebovati tekoče odločitve, razprave, ocene uspešnosti, spremembe v načrtu ipd. z namenom,
da je vsem udeleženim razviden proces pomoči, nadaljnji koraki, kratkoročni načrti, dobri
izidi in prispevek vsakega udeleženca v rešitvi pa so vedno znova dogovorjeni. Ob tem je
posebej potrebno poudarjati in spodbujati aktivno udeležbo učenca. Projekt pomoči ni omejen
le na obvladovanje učne težave v ožjem smislu, ampak si cilje in naloge zastavlja tudi širše v
smeri omogočanja in krepitve učenčevih dobrih izkušenj, močnih področij novih kompetenc
ter spodbujanja in odkrivanja učenčevih poklicnih (izobraževalni aspiracij) (Magajna idr.,
2008). Saleebiyev (1997, v Čačinovič Vogrinčič, 2011) poudarja, da otrok ali mlad človek, ki
je neuspešen, izločen, za okrevanje potrebuje iz strani odraslih omogočene dobre izkušnje za
pridobivanje socialne kompetentnosti, podporo v razvijanju veščin za reševanje problemov,
dobre izkušnje z avtonomijo (pomembno je, da učenec sam definira težavo, kot jo razume on
sam) in izkušnjo smisla lastnega dela in življenja. V izvirnem delovnem projektu pomoči
odrasli tako učencu zagotovimo skrb, podporo in, kar je najbolj pomembno, udeleženost (prav
tam).
V kolikor s pomočjo izvirnega projekta pomoči težave niso odpravljene ali omiljene v
zadostni meri, se učenca usmeri pred komisijo za usmerjanje, ki učencu z učnimi težavami
izda odločbo o dodatni pomoči. Takrat se za učenca pripravi individualiziran program.

5.2 Individualizirani program
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne programe vzgoje in izobraževanja, je
prineslo potrebo po individualizaciji vzgoje in izobraževanja. Individualizirani programi so
začeli nastajati pred več kot tridesetimi leti, ko so najprej v Združenih državah Amerike in
kasneje tudi v Veliki Britaniji pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami začeli uveljavljati
integracijo, ob čemer je bilo potrebno prilagajanje programov vzgoje in izobraževanja
otrokom, ki so imeli posebne vzgojne in izobraževalne potrebe. Otroci, vključeni vredne
programe vzgoje in izobraževanja, so imeli različne sposobnosti in predznanja, ki jih je bilo
potrebno pri šolskem delu nenehno upoštevati. Zaradi tega so strokovnjaki na vprašanje, kako
delati z otroki, ki imajo slabši vložek, manj znanja, določene ovire ter različne primanjkljaje
oziroma motnje, odgovorili z uvedbo individualiziranega programa (Opara, 2005, po
Korenak, 2011).
Taylor (1995, po Opara, 2005) individualiziran edukacijski program opredeli kot bistven
dokument, ki kaže, kaj je primerno za drugačnega otroka. Z njim šola in starši odobrijo in
označijo vzgojno-izobraževalni program. Korenakova (2011) pa individualiziran program
opiše kot prilagoditev načina dela glede na otrokove primanjkljaje, ki je hkrati bistven
dokument, ki kaže, kako otroka s posebnimi potrebami obravnavati kot unikum.
V Sloveniji smo torej vlogo in pomen individualiziranega programa prevzeli iz tujine.
Program je postal temeljna sestavina sistema vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
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potrebami in način dela z njimi. Ker pa so z izobraževalnimi programi v sistemu vzgoje in
izobraževanja postavljeni standardi znanja, ki se jih z individualiziranim programom ne da
spreminjati, zaradi česar mora vsak otrok s posebnimi potrebami dosegati vsaj minimalne
standarde programa, v katerega je vključen, ob tem je pa potrebno vsakemu otroku
zagotavljati prilagoditve in ustrezno pomoč (Korenak, 2011).
5.2.1

Pravna podlaga

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami določa, da je potrebno za vse usmerjene
otroke izdelati individualiziran program. Najkasneje 30 dni po sprejemu otroka v vzgojnoizobraževalno ustanovo, je ta ustanova dolžna izdelati individualiziran program vzgoje in
izobraževanja. V ta namen ravnatelj vrtca, šole oziroma zavoda imenuje strokovno skupino, ki
je sestavljena iz strokovnih delavcev vrtca, šole oziroma zavoda in drugih strokovnih
delavcev, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja. Hkrati pri
izdelavi individualiziranega programa sodelujejo tudi otrokovi starši, ki s svojimi
informacijami o otroku pripomorejo k individualizaciji programa, s čimer program upošteva
vse otrokove posebnosti. Starši morajo biti seznanjeni s cilji in z načini dela z otrokom.
Prav tako Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami zahteva, da je priprava
individualiziranega programa timsko delo, pri katerem morajo biti vsi udeleženi strokovnjaki
enakovredni. Strokovna skupina, ki pripravlja program, mora med šolskim letom glede na
napredek in razvoj otroka prilagajati individualiziran program ter ob koncu šolskega leta
preveriti njegovo ustreznost in izdelati novega za naslednje šolsko leto (Korenak, 2011).
5.2.2

Model in vsebina individualiziranega programa

Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih vzgojnih in
predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi
ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in
časovni razporeditvi pouka. Vse to določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
Ob uvedbi obveznega individualiziranega programa za vse otroke s posebnimi potrebami, so
se začela pojavljati vprašanja o obliki in vsebini le-tega. Načrt, da bi skupina strokovnjakov
pripravila model individualiziranega programa, v Sloveniji ni bil uspešen, saj je strokovnjake
prehitela praksa, ki sama išče rešitve in oblikuje različne modele in oblike. Ob tem je pa
vendarle smiselno vsaj jasno določiti, kaj naj program vsebuje (Korenak, 2011).
Ameriški strokovnjak Taylor je s svojimi sodelavci pripravil okviren, predvsem časovno
strukturiran načrt dela, ki ima le delno določene notranje strukture in formular, vsebuje pa
podatke o aktivnostih in oblikah dela ter urniku. Taylor tako za individualni program določa
naslednje sestavine (Opara, 2005):
 dokumentacija o uspehu otroka pri tekočem vzgojno-izobraževalnem delu;
 identifikacija letnih vzgojno-izobraževalnih ciljev;
 identifikacija obdobnih vzgojno-izobraževalnih ciljev;
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 navedba vrst in trajanja oblik vzgoje in izobraževanja, ki so primerne otrokovim
potrebam in so ciljno naravnane in
 identifikacija procedur in lestvic za vrednotenje otrokovega napredka v smislu
doseganja ciljev.
Nemški strokovnjak Eggert je pa leta 1997 predstavil svoj model individualiziranega
programa, ki ima jasno razčlenjene in opredeljene vsebine. Njegov program izhaja iz
teoretično in praktično dodelanega sistema opazovanja, spodbujanja, procesnega
diagnosticiranja, ob čemer se utemeljuje tudi v procesu specialno-pedagoškega
diagnosticiranja (Opara, 2005). Avtor tako predstavlja naslednje sestavine, ki naj bi jih
vseboval individualiziran program:
 podatki o otroku, ki zajemajo rojstne podatke, kdo in za kakšno časovno obdobje je
pripravil individualiziran program, kdo ga bo vodil, vključujejo pa tudi močna in šibka
področja otroka ter predloge za pomoč otroku;
 ocena lastne osebnosti otroka z vidika vpogleda v situacijo in potrebe z zornega
kota otroka samega; tukaj je v ospredju pogled otroka na samega sebe in na lastne
probleme, kar je za prilagajanje in opredelitev pomoči ter ciljev velikega pomena;
 tabelarni pregled posebnih dogodkov v toku življenja in šolanja otroka je kratka
anamneza posebnih dogodkov, pri kateri se ugotavlja, ali je imel otrok v razvoju
govorne, vedenjske, motorične ali kakšne druge posebnosti ali težave ter kateri
problemi so bili prepoznani, kako se je pristopilo k njihovemu reševanju in se
pomagalo otroku, katere podporne dejavnosti so bile pripravljene zanj;
 zunajšolska življenjska situacija otrok vključuje poseben pregled dogodkov v
življenju otroka. Ugotavlja se, ali je otrok doživljal kakšne prikrajšanosti,
neuresničenosti, neuspehe, nesprejetje v družini, med sorojenci ali sovrstniki. Hkrati je
pomembna tudi igra otroka (z drugimi otroki, prostor za igro, poznavanje iger), kje
vidijo starši otrokova močna področja in kako ga vidijo v prihodnosti. Pogleda se tudi
stanovanjska situacija in socialno-ekonomski status družine, vzgajanje otroka, kakšne
cilje si starša postavljajo za otroka, kako otrok preživlja prosti čas ipd;
 pogled na situacijo in posebne potrebe z različnih zornih kotov, preko katerega se
po posvetu z vzgojitelji, učitelji, zdravniki in s starši izve pretekli in prihodnji razvoj
otroka;
 opis trenutnega stanja na področju motorike, senzorike, zaznavanja in
doživljanja lastnega telesa, ki je podlaga za nadaljnje učenje, saj se otroci učijo skozi
gibanje in praktične dejavnosti, ki predpostavljajo miselno ravnanje. Temelj za
poboljšanje in stabiliziranje občutka lastne vrednosti pri otroku je predvsem pozitiven
odnos do lastnega telesa, saj je motorični razvoj soodvisen od socialno-emocionalnega
obnašanja. Pri tem strokovnjaki ocenjujejo otrokovo ravnotežje, vzdržljivost, moč,
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gibljivost, hitrost, senzomotoriko in zaznavanje, avditivno in vizualno zaznavanje,
vizualno-motorično koordinacijo, zaznavanje lik-ozadje, prostor-položaj, prostorskih
odnosov, taktilno kinestetično zaznavanje, fino motoriko, zaznavanje telesa ipd.;
 orientacija v okviru življenjskega okolja, nam na podlagi sproščenega pogovor z
otrokom pokaže katere so otrokove dejavnosti, okolje, katerem živi, prijatelji ipd. Med
pogovorom lahko ugotavljamo tudi otrokove odzive na različna vprašanja;
 socialno vedenje je kategorija, pri kateri se ocenjuje odpornost in vzdržljivost,
samostojnost in samozaupanje, sposobnost komuniciranja, vedenje v skupini in
sposobnosti za socialno vključevanje;
 vedenje pri učenju in delu je produkt in ogledalo otrokove individualne osebnosti.
Otroka se tukaj ocenjuje v splošnih, šolskih učnih in delovnih situacijah;
 vedenje pri govoru in komunikaciji, pri katerem se ocenjujejo fonetična raven,
morfološko-sintaktična, semantično-leksična, pragmatično-komunikativna raven in
omejene informacije za otroke iz večjezičnega okolja;
 razvojna raven na posameznih področjih učenja, ki se proučuje skozi različne
naloge, ki izhajajo iz učnega načrta razreda, v katerega je otrok vključen. Naloge
vključujejo različna področja kot so matematika, področje števil, pisno in govorno
področje, branje, razumevanje simbolov, pisni izdelki, vidno razčlenjevanje,
razumevanje besedila, rokovanje, upoštevanje linij in prostora, temeljnih oblik pisanja,
oblik črk, kakovost pisanja ipd.;
 sposobnosti za glasbeno in estetsko kreativnost, kjer se ocenjuje fantazija in
kreativnost otroka, ob tem pa tudi njegov interes in veselje do glasbenih in ritmičnih
aktivnosti;
 povzetek opazovanj in premisleka o izdelavi pobud je kategorija, v katero spadajo
povzetki vseh pomembnih informacij, ki jih strokovnjaki pridobijo skozi čas. Prav
tako nam pove, kdo je pripravljal individualiziran program in kdo je ob tem sodeloval,
postavijo se tudi globalni in operativni cilji programa ter možnosti za njihovo dosego;
 razvojni protokol, pri katerem je pomembno, da si prizadevamo uresničiti procesno
opisovanje. Razvojni protokol naj bi najmanj vsake štiri tedne pregledali, ga preverili
in dopolnili. Razvojni protokol je jedro individualiziranega programa, zaradi česar
mora biti pripravljen tako, da se ga lahko nadalje členi in izpopolnjuje.

Opara (2005) v najprej omenjenem, Taylorjevem modelu, vidi nekaj pomanjkljivosti, ob
katerih predlaga modifikacijo modela, s katero bi bil le-ta bolj primeren potrebam strokovnih
delavcev, ki individualizirane programe pripravljajo, hkrati pa bi tako modificiran
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individualiziran ustrezal potrebam in ciljem, ki jih določajo zakonski predpisi in druga
pravila. Po njegovem mnenju mora namreč določati cilje, prostorske, časovne, organizacijske
in druge prilagoditve ter obseg, način in vrsto izvajanja dodatne strokovne pomoči. Avtor tako
predlaga naslednje kategorije, ki naj bi jih individualiziran program vseboval (prav tam):
 podatki o otroku s posebnimi potrebami – to so podatki iz odločbe o usmeritvi, ki
so relativni za vzgojo in izobraževanje otroka, hkrati so vsi ti podatki strogo zaupni.
Omenjeni podatki dajejo najboljši uvid v otrokove potrebe po prilagoditvah in pomoči,
ki jo otrok potrebuje. Na podlagi tega lahko izdelamo otrokovim potrebam kar najbolj
prilagojen individualiziran program;
 določitev letnih vzgojno-izobraževalnih ciljev – pri otroku moramo ves čas vzgojnoizobraževalnega procesa razvijati veščine, sposobnosti, procese in funkcije tako, da
zmanjšujemo posledice ovir in motenj ter ob tem hkrati dosegamo cilje, določene v
kurikulumu;



razvojno-rehabilitacijski cilji so cilji v domeni specialnih pedagogov, socialnih
pedagogov in drugih specializiranih strokovnjakov,
učno-vzgojni cilji pa izhajajo iz kurikula za vrtce oziroma iz izobraževalnih
programov šol;

 določitev obdobnih vzgojno-izobraževalnih ciljev (razvojno-rehabilitacijskih in
učno-vzgojnih ciljev);
 izvedbeni načrt dela z otrokom, ki natančno določa načine in oblike dela ter njegovo
organizacijo. Izvedbeni načrt mora vsebovati organizacijske, prostorske in časovne
prilagoditve. Sem spada tudi sodelovanje s starši, ki s svojimi izkušnjami in z
medsebojnim sodelovanjem z vrtcem ali šolo pomagajo strokovnim delavcem, ob
čemer imajo korist tako starši kot strokovni delavci, predvsem pa otroci, katerim je
program v prvi vrsti namenjen. Timsko delo je pogoj za enoten pristop in ustrezno
obravnavo otroka v vsakem trenutku, še zlasti ob nastajanju individualiziranega
programa;
 evalvacija individualiziranega programa obsega pregled realizacije razvojnorehabilitacijskih in učno-vzgojnih ciljev. Evalvacija je eden od ključnih elementov
individualiziranega programa in je ciljno naravnana, kar pomeni, da s pomočjo
evalvacije preverjamo, kateri cilji so bili doseženi in kateri ne.
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III.

Empirični del

1 Opredelitev problema in namena
Zgodovina romskega ljudstva je zaznamovana s preziranjem, z zasmehovanjem, s
preganjanjem, z osovraženostjo in nerazumljenostjo. Tudi v današnjem času je življenje
Romov v Sloveniji, pa tudi drugod po Evropi, življenje na obrobju, ki ga zaznamuje slab
socialno-ekonomski položaj, brezposelnost in revščina. Vse to je posledica nizke izobrazbene
ravni, ob čemer podatki kažejo, da okrog polovica romskih otrok v Evropi ne dokonča
osnovne šole (Vonta idr., 2011, v Lesar in Dežman, 2012). Romski učenci se med šolanjem
srečujejo z mnogimi ovirami, kot so izključevanje, predsodki, diskriminacija, najizrazitejši
težavi pa sta nepoznavanje slovenskega jezika ter drugačna kultura in način življenja. Težave
pri delu imajo tudi učitelji, saj so smernice za delo z romskimi učenci zastavljene zelo široko
in predpostavljajo, da bodo učitelji sami znali in zmogli prilagajati svoje delo, da bo
opismenjevanje Romov učinkovitejše, vključevati romsko kulturo v različne predmete,
učencem omogočati spoznavanje romske kulture, zmanjševati predsodke in stereotipe do
Romov in podobno (prav tam).
Delo z romskimi učenci je zaradi njihove kulturne drugačnosti in nepoznavanja jezika za
učitelje poseben izziv. Ko sem izvedela, da se je na eno izmed slovenskih osnovnih šol, v
kateri ni bilo vpisanih drugih romskih učencev, vpisalo pet romskih otrok, bratov in sester,
sem v tem videla priložnost za delo in nove izkušnje. Romska družina se je v Slovenijo vrnila
po treh letih bivanja v Franciji. Pred leti so v isti kraj prišli iz tujine, po nekaj letih pa so svoje
domovanje zapustili in se odselili v Francijo. V šolo so se otroci vključili v začetku
koledarskega leta, torej približno na sredini šolskega leta. Ker učenci niso imeli slovenskega
državljanstva, so bili obravnavani kot učenci tujci, hkrati pa prihajajo iz romske kulture.
Otroci in mama niso razumeli slovensko, zato je stike s šolo vzdrževal predvsem oče, ki je
razumel in govoril nekaj osnov slovenščine.
Zaposleni in vodstvo šole so se po vključitvi romskih učencev v šolo naenkrat soočili z
različno problematiko, ki jo je s seboj prinesla vključitev romskih otrok. Šola je bila brez
strokovnega suporta, v odgovor na vprašanja o delu z romskimi učenci so na Ministrstvu za
šolstvo svetovali, naj se obrnejo na druge šole, ki več let delajo z romskimi učenci. Šoli so
odobrili 150 ur dodatne strokovne pomoči za učence tujce. Otroci so bili brez podatkov o
bivališču, brez matičnih številk in brez državljanstva. Družina je bila brez rednih finančnih
dohodkov. Nihče, razen očeta, ni razumel slovenskega jezika. Ker člani družine niso
slovenski državljani, se pristojne službe v veliki meri niso ukvarjale z njimi. Večino stvari,
povezanih z dokumentacijo otrok in družine, šolskimi pripomočki, opremo za šolo,
vključevanjem v šolo in podobno so tako urejali na šoli.
Učence so v šoli vpisali en razred nižje, kot naj bi bili vključeni glede na svojo starost. Sama
sem z njimi pričela delati en mesec po njihovi vključitvi. Opravljala sem ure dodatne
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strokovne pomoči za učence tujce, ki jih je kot dodatno pomoč odobrilo Ministrstvo za
šolstvo, ob tem pa sem nekaj dodatnih ur delala tudi prostovoljno. Z učenci sem delala
individualno, v parih ali trojicah. Pri delu z romskimi učenci sem se srečala z različnimi
težavami, ki jih pri delu z romskimi učenci omenja tudi strokovna literatura, povezanimi z
drugačnostjo učencev, v največji meri pa so se težave kazale zaradi nepoznavanja jezika in
slabega predznanja učencev.

2 Cilji
2.1 Raziskovalni cilji
Namen naloge je aktivno spremljanje ponovnega vključevanja ali ustaljevanja romskih
učencev, ki so hkrati učenci tujci, v osnovno šolo. Raziskovala bom vedenje učencev, učni
napredek ter njihovo doživljanje in motivacijo. Poudarek je predvsem na izvajanju procesa
individualne učne pomoči za te otroke ter spremljanju in evalvaciji tega procesa.
Hkrati je cilj tudi spoznavanje življenjske poti in življenjskega prostora družine, iz katere
romski učenci izhajajo. Ker družina prihaja iz drugačnega kulturnega okolja, hkrati pa se je po
nekaj letih vrnila iz tuje države, vse to vpliva na potek šolanja otrok in na njihovo ponovno
vključevanje v slovensko osnovno šolo. Te vplive bi rada skozi lastno delo spoznala in
osmislila.

2.2 Akcijski cilji
V najširšem smislu je cilj dela v letošnjem šolskem letu, da otroci ostanejo v šoli, saj izkušnje
pri delu z romskimi učenci kažejo na velik izpad učencev iz osnovne šole. Otrokom je
potrebno šolo toliko približati, da jim bo blizu, da jim bo zanimiva in, da jih ostali učenci ne
bodo izključevali ter jih hkrati z različnimi dejavnostmi motivirati za nadaljevanje šolanja. Ta
najširši cilj se nato deli na manjše, zmeraj ožje in bolj specifične cilje. Med specifične cilje, ki
bodo pripomogli boljšemu vključevanju učencev v šolo, spada spodbujanje sprejemanja
vrstnikov, učiteljev in ostalih zaposlenih na šoli, ustvarjanje in vzdrževanje pozitivne klime
ter zmanjševanje morebitne izključenosti in diskriminacije učencev. Ob tem je ožji cilj
krepitev socialne integracije, delo z romskimi učenci samimi in delo z učitelji.
V najožjem smislu je potrebno glede na zmožnosti otrok določiti učne cilje in jih opredeliti v
individualnih programih ter poskrbeti za izvedbo ciljev, določenih z individualnim
programom.

3 Raziskovalna vprašanja


Raziskovala bom okoliščine, iz katerih prihajajo otroci s katerimi bom delala, ob
čemer se želim čim bolj približati njihovi družini. Rada bi spoznala njihov lasten
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pogled na svojo družino ter na kulturo iz katere izhajajo, ki bo služil kot oris okolja, iz
katerega izhajajo in morebiten vpliv na njihovo delovanje in šolanje.


Zanima me, kakšno vlogo je pri vključevanju romskih učencev odigrala šola z lastnim
delovanjem – kako je šola pripomogla k boljšemu vključevanju romskih učencev in ali
je šola vključevanje učencev kje celo ovirala. Pogledala bom, kje sem se pri svojem
delu srečala z delovanjem šole in kako je le-to vplivalo na potek mojega dela. Ob tem
me prav tako zanima, kako so se na romske učence odzivali učitelji skozi različne faze
vključevanja učencev v šolo. Rada bi ugotovila, ali se je pripravljenost učiteljev za
pomoč učencem skozi čas spreminjala ter kako se je spreminjal njihov odnos do
učencev. Ob tem bom pogledala različne situacije, v katerih sem se srečevala z učitelji
in njihovim delom, ter ugotavljala kakšno je bilo njihovo doživljanje in njihovo
vedenje v povezavi z romskimi učenci.



Zanima me, kako je potekalo vključevanje učenca Gezima v šolo. Pogledala bom,
kako se je skozi različna časovna obdobja spreminjalo njegovo vedenje, učenje,
doživljanje ter njegova motivacija in kaj je na vse te determinante vplivalo.



Zanima me, kako je potekalo vključevanje učenca Isufa v šolo. Pogledala bom kako se
je skozi različna časovna obdobja spreminjalo njegovo vedenje, učenje, doživljanje ter
njegova motivacija in kaj je na vse te determinante vplivalo.



Pogledala bom, kako je potekalo vključevanje učenke Harise. Zanima me, kako se je
skozi različna časovna obdobja spreminjalo njeno doživljanje, vedenje, učenje in njena
motivacija ter kaj vse je na te determinante vplivalo.



Raziskala bom svoje lastno delo na različnih ravneh, kjer bom pogledala, kaj sem
delala, kaj sem ob svojem delu doživljala in kaj sem ob tem čutila. Preučila bom torej
svoje doživljanje, razmišljanje, delovanje ter ob tem pogledala s kakšnimi dilemami in
konflikti sem se ob tem soočala v povezavi z učenci, učitelji, vodstvom šole in s
svetovalno službo. Izpostavila bom več ravni svojega dela – svoje pedagoško delo (kaj
vse sem delala), svoje čustvovanje in doživljanje ob delu ter vidik lastne motivacije.

4 Opis vzorca ter zbiranja podatkov
4.1 Opis vzorca
V šolo se je vključilo pet romskih učencev, bratov in sester, od tega štirje fantje in eno dekle.
Otroci imajo dva mlajša brata, ki še nista vključena v osnovno šolo. Učenci prihajajo iz
družine, ki je pred leti že živela v istem kraju. Pred tremi leti so zapustili Slovenijo in se
preselili v Francijo. Ob koncu preteklega leta se je družina vrnila v Slovenijo, učenci pa so se
v šolo vključili z začetkom koledarskega leta. Iz francoske osnovne šole, ki so jo učenci
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nazadnje obiskovali, slovenska šola ni dobila podatkov o razredih, v katere so bili učenci
vključeni, zato so jih v Sloveniji v razrede vključili glede na njihovo starost, in sicer en razred
nižje, kot bi morali biti vključeni glede na leto rojstva.
Sama sem dodatno učno pomoč nudila mlajšim trem učencem. Najmlajši izmed učencev je
fant Gezim, star osem let, ki obiskuje prvi razred devetletne osnovne šole. Njegova starejša
sestra je Harisa, stara 10 let, ki je med mojim delom na šoli obiskovala četrti razred. Brat Isuf,
star 11 let, je bil vključen v peti razred osnovne šole. V šolo sta se vpisala tudi 12 letni Fatmir,
ki se je vključil v šesti razred in 13 letni Birsim, ki je obiskoval sedmi razred devetletne
osnovne šole. Zlasti mlajši trije učenci ob vključitvi v šolo niso poznali slovenskega jezika,
težave so se kazale tudi pri starejših učencih.

4.2 Zbiranje podatkov
Z namenom, da bi bolje spoznala učence Rome in se tako lažje vživela v njihovo situacijo ter
situacijo učiteljev, ki se z njimi vsakodnevno srečujejo, sem se odločila, da se bom tudi sama
vključila v delo na osnovni šoli. Z učenci sem delala individualno, v parih in trojicah. S
pomočjo akcijskega raziskovanja v obliki izvajanja ur dodatne strokovne pomoči sem tako
neposredno spremljala tri tujejezične romske otroke, ki so se v drugi polovici šolskega leta
vključili v slovensko osnovno šolo. Posredno, predvsem preko pogovorov z učitelji in
prostovoljko, ki je prav tako delala z romskimi učenci, sem spremljala tudi vključevanje
starejših fantov, ki sta obiskovala šesti in sedmi razred.
Podatke, ki sem jih obdelala v empiričnem delu svoje naloge, sem zbirala preko praktičnega
dela z učenci Romi na osnovni šoli, ki je zaradi anonimnosti ne bom poimenovala in kasneje
izdelala študijo primera. Podatke sem zbirala od začetka februarja do konca junija. Z učenci
sem delala okrog 12 ur tedensko. Vso dogajanje na šoli, dogovore z mentorjem in ostale, za
raziskavo pomembne stvari ter lastna doživljanja, sem zapisovala v dnevnik, ki sem ga nato v
empiričnem delu analizirala.

5 Metoda obdelave podatkov
Podatke, pridobljene preko individualnega dela in nudenja dodatne učne pomoči ter zapisane
v dnevniško obliko, sem analizirala s pomočjo kvalitativne vsebinske analize. Pri analizi sem
uporabila tako deduktivni pristop, kjer sem si vnaprej postavila nekaj raziskovalnih vprašanj,
na katera sem želela s pomočjo analize podatkov odgovoriti. Prav tako sem uporabila
induktivni pristop, saj se je med analizo pojavilo nekaj kategorij in dimenzij, ki so se pokazale
kot pomembne za raziskavo.
Postopek kvalitativne analize sem pričela z zapisom dogajanja in doživljanja med praktičnim
delom na osnovni šoli. Nato sem na podlagi raziskovalnih vprašanj iz dnevniških zapiskov
izbrala in izpisala dele besedila, ki so v zvezi s pomembnejšimi dimenzijami ter kategorijami
raziskovalnih vprašanj. Te dele besedila sem razvrstila glede na uvodoma postavljena
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raziskovalna vprašanja in jih analizirala v posameznih poglavjih, ki sledijo. Pri vsakem citatu
iz mojih zapiskov sem v oklepaju zapisala številko tedna, v katerem je zapis nastal. Vseh
tednov je bilo 21.
Za boljši vpogled v delo z učenci sem med delom posnela nekaj pogovorov z učencem petega
razreda, Isufom, ter dobesedne prepise vključila v dva okvirčka med prikazom rezultatov.
Da bi zagotovila anonimnost šole, v nalogi nisem uporabila krajev, kjer je delo potekalo ter
natančnega časovnega obdobja, v katerem sem delala. Imena učencev so spremenjena.

6 Prikaz rezultatov
6.1 Pripovedi učencev in lastne ugotovitve o družini
Pred začetkom dela je bil eden izmed zadanih ciljev ta, da bi se čim bolj približala družini, iz
katere izhajajo romski otroci in se vanjo tudi poskusila vključiti, saj bi mi to omogočilo boljši
vpogled v romsko kulturo in okolje iz katerega izhajajo otroci. Žal mi tega cilja ni uspelo
uresničiti. V pogovorih s svetovalno delavko sem jo večkrat prosila, če me lahko vključi v
sestanke, ki jih ima z očetom otrok, vendar zaradi slabega poznavanja slovenskega jezika in
zaprtostjo družine pred ostalo družbo z očetom nisem prišla v stik. Oče se je skozi leto
nekajkrat oglasil tudi pri nekaterih razrednikih svojih otrok, vendar je glavna komunikacija
šole z družino potekala predvsem preko svetovalne delavke. Sama sem to pot videla kot edino
možnost kako priti v kontakt s starši otrok, vendar mi to žal ni uspelo. Kljub temu pa so
otroci, s katerimi sem delala, večkrat pripovedovali o svoji družini in dogajanju v njej. Ob
analizi zapiskov se mi zdi zanimivo, da predstavim romsko družino in dogajanje, povezano z
njo, skozi pripoved in samoprezentacijo romskih otrok, s katerimi sem delala.
Na začetku sem o otrocih in družini dobila le nekaj osnovnih informacij. »Učencev, ki so se z
začetkom letošnjega koledarskega leta vključili v šolo, je pet. Dva otroka sta v vrtcu. Družina
je pred leti že živela v Sloveniji, vmes so pa tri leta prebivali v Franciji. Sedaj so se vrnili v
Slovenijo in v bližini kraja, kjer je osnovna šola, kupili hišo. Otroci in mama slabo govorijo
slovensko, vendar je otroke šola kljub temu sprejela v svoj program. Vključili so jih v en
razred nižje, kot bi morali biti vključeni glede na starost. To je za enkrat vse, kar vem o njih.«
(pred začetkom dela)
Učenci so bili na začetku precej molčeči, kar gre pripisati predvsem slabemu razumevanju
slovenskega jezika. Sčasoma pa sta Isuf in Harisa postajala zmeraj bolj odprta in
komunikativna. O družini je najprej pričel pripovedovati Isuf, kmalu zatem pa tudi Harisa. Ob
koncu šolskega leta se je bolj odprl tudi Gezim, najmlajši izmed učencev, s katerimi sem
delala. Ob vstopu v novo šolo in novo okolje se je videlo, da so učenci nekoliko zmedeni in
da potrebujejo čas, da se navadijo sprememb.
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O življenju v Franciji
V začetku drugega meseca sem Isufa in Hariso med pogovorom vprašala, kako se jima zdi
živeti v Sloveniji in tukaj obiskovati osnovno šolo. »Isuf in Harisa sta med delom povedala,
da jima je v Sloveniji bolj všeč. Dejala sta, da so bili v Franciji v šoli tepeni z ravnilom,
večkrat pa so jih vlekli tudi za ušesa.« (6. teden) Prav tako sta povedala, da »so morali v
Franciji ob neprimernem vedenju na štiri strani v zvezku pisati, da tega več ne bodo počeli.«
(11. teden) Med pogovori se je Isuf večkrat spomnil življenja v Franciji. »Povedal mi je, da
naj bi v Franciji pouk potekal samo štiri dni v tednu. Ob tem pa se je spomnil, da imajo v
Franciji zelo hude policiste, ki ti zvijajo roke in uporabljajo električni šoker. V pomoč pri
razlagi mi je kazal, kako ti zvijajo roke. Rekel je, da tepejo tudi majhne otroke, kar se mu ne
zdi dobro, saj se otrok ne sme tepsti. Nato je povedal, da so tepli tudi očeta in Birsima, ki je
bil v Franciji tudi še majhen (to je pokazal z rokami). Iz tega sama razberem, da se je družina
v Franciji dejansko srečala s policijo, saj je to tema, na katero se Isuf večkrat vrača, o njej pa
velikokrat pripoveduje tudi Birsim (po besedah prostovoljke, ki je delala z njim).« (9. teden)
»Ko je beseda nanesla na zapor, je Isuf povedal, da je bil tudi njegov oče v zaporu – takrat,
ko so bili oni prejšnjič v Sloveniji. Povedal je, da so imeli težave s policijo tudi v Franciji, saj
so tam kradli. Njegova starejša brata naj bi ukradla veliko koles (po Birsimovih pripovedih
sta kradla tudi motorna kolesa), ki naj bi jih policija našla pri njih doma ... Zaradi kršenja
zakonov in posledično soočenja s policijo, se je družina odpravila nazaj v Slovenijo. Isuf je
povedal, da ne ve, zakaj je bil oče v zaporu, saj je bil on takrat še zelo majhen. Prav tako je
zatrdil, da tukaj v Sloveniji niso še ničesar ukradli. Oče je domov pripeljal le nekaj stvari, ki
so jih ostali ljudje odvrgli (prejšnji teden so namreč zbirali kosovne odpadke, izmed katerih je
Isufov oče poiskal stvari, ki so se mu zdele koristne).« (18. teden)
Med delom na računalniku me je Isuf prosil, če lahko poiščeva nekaj fotografij iz Francije.
»Najprej sva pogledala zemljevid, kjer je Isuf pokazal mesto, v katerem so v Franciji živeli –
Lyon. Nato sva gledala fotografije, posnete v Lyonu. To je izredno veliko mesto, kar nakazuje
na veliko bedo prebivalcev, ki živijo na njegovem obrobju. Ob vprašanju, če je mesto lepo, je
Isuf namreč odgovoril, da ne. Tam naj bi smrdelo po psih in njihovih iztrebkih (Isuf je nekaj
razlagal o tem, vendar nisem čisto razumela kaj). Povedal je, da so v Franciji živeli v štirih
različnih mestih, kar pomeni, da so se v treh letih preselili kar štirikrat. Sama menim, da je
mogoče razlog tudi v težavah z roko zakona, ki jih je imela družina ob različnih krajah, ki so
jih izvedli. Danes je Isuf v šolo prinesel tudi učbenik iz Francije, ki mi ga je zelo ponosno
pokazal. Učbenik je bil iz petega razreda, Harisa je rekla, da pripada Birsimu. Isuf naj bi bil
v Franciji vključen v tretji razred. Vendar imajo v Franciji verjetno kakšen drugačen sistem
vključevanja v šolo, saj naj bi bil Isuf glede na svojo starost trenutno vključen v šesti razred
osnovne šole.« (10. teden) Kljub mnogim spominom na doživetja v Franciji, sem se sama iz
dneva v dan spraševala, ali so otroci v Franciji dejansko obiskovali šolo in kakšno pomoč so
tam dobivali. »Zanimivo je, koliko težav se nakopiči, ko ima otrok malo kulturnega kapitala in
s tem zelo slabo predznanje ter ob tem še ne pozna dobro jezika. Vendar mislim, da pri
današnjem delu ni bil toliko kriv jezik, ampak predvsem slabo predznanje, ki ga ostali otroci
prinesejo že od doma, oziroma ga spoznavajo skozi prve razrede osnovne šole. Tukaj sem se
spomnila, da sem Isufa prejšnji teden vprašala, kakšne ocene je imel v Franciji (če je s
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tukajšnjimi tako nezadovoljen). Povedal je, da ni imel ocen. Ne vem, če je to možno (predvsem
po uradni plati), vendar bi to lahko nakazovalo, da otroci iz Francije niso prinesli kaj prida
veliko znanja.« (12. teden)
S starejšima fantoma, ki sta obiskovala šesti in sedmi razred, je individualno delala
prostovoljka, s katero sva se o najinem delu večkrat pogovarjali. Med drugim je povedala, da
ji najstarejši fant, Birsim, velikokrat pripoveduje o dogajanju v Franciji in o tem, kaj se dogaja
čez vikende. »...je prostovoljka dejala, da se oba starejša fanta zmeraj bolj odpirata in ji
pripovedujeta različne stvari iz svojega življenja. Birsim, najstarejši fant, ji je tako
pripovedoval o kraji motorja v Franciji in o tem, da če bi bil sedaj v Franciji, bi raje ukradel
avto (razložil je tudi potek kraje avtomobila in prižiganja avtomobila brez ključev). Prav tako
ji je razlagal o dekletih z ulice in različnih stvareh, ki jih je počel v Franciji. Izvedela sem, da
ima Birsim že določeno bodočo ženo, s katero se bosta poročila, ko bo on dopolnil 15 let.
Prostovoljka mi je povedala, da ji Birsim pripoveduje o tem, kako čez vikend hodi v Maribor v
različne diskoteke. Edini v družini ima mobilni telefon, s katerim lahko pokliče svojo bodočo
ženo. Fatmir (6. razred), je od Birsima precej drugačen. V šoli sodeluje, nima težav z
branjem, ob spoznavanju snovi in branju postavlja različna vprašanja. Vedenjsko ni
problematičen.« (8. teden)
Dogajanje v Sloveniji
Harisa je marca nekaj dni izostala od pouka. »Isuf mi je že v začetku ure povedal, da Harise
danes ni v šoli, ker je bolna. Ker sta bila v prejšnjih tednih bolna tudi oba starejša brata, sem
Isufa vprašala, ali v primeru bolezni obiščejo zdravnika. Povedal je, da ne hodijo k zdravniku,
ker nimajo papirjev. Oče gre v lekarno kupit zdravila proti glavobolu in prehladu.« (7. teden)
Sama prej nisem niti razmišljala o tem, v kakšni stiski je družina, ki svojega bolnega otroka
ne more odpeljati k zdravniku, ki bi mu v primeru bolezni nudil ustrezno zdravstveno oskrbo.
Isufov izraz na obrazu, ko mi je o tem pripovedoval, je bil nekako odtujen in žalosten.
Ob koncu drugega meseca so se začele pojavljati težave z izostankom otrok. Glede izostankov
je imel večkrat vsak izmed otrok svojo lastno razlago. »Harisa in Isuf sta mi povedala, da
Birsima tudi danes ni v šoli. Rekla sta, da ni bolan, ampak je moral ostati doma, ker pazi na
mlajšega bratca. Mama in oče naj bi šla v Maribor in s seboj vzela najmlajšega otroka, drugi
je pa ostal doma z Birsimom.« (9. teden) »Harisa mi je povedala, da Birsima spet ni v šoli.
Rekla je, da je Birsim zdrav in da ne ve, zakaj ne hodi v šolo. Ko so šli ostali otroci na
avtobus, naj bi Birsim doma spal.« (9. teden) »Danes Harise ni bilo v šoli (razredničarka je
rekla, da zaradi bolezni, Isuf pa je zatrjeval, da Harisa ni bolna ampak pač ni želela iti v šolo
in je mama rekla, da lahko ostane doma. Mlajši brat bi naj imel po Isufovih trditvah vodene
koze – če to drži, sama sklepam, da je Harisa ostala doma zato, da pomaga mami).« (12.
teden) »Ko je Harisina učiteljica o njeni odsotnosti povprašala Isufa, se je najprej
sprenevedal, da ne ve, zakaj Harise ni v šoli. Najprej je povedal, da je šla z njimi na avtobus,
nato je rekel, da ne ve, če je šla z njimi na avtobus, na koncu pa je rekel, da je doma. Ko sva
kasneje delala sama, pa je začel razlagati, da je Harisa doma, ker sta šla starša v Maribor na
poroko. Vendar je potem povedal, da sta starša vzela s seboj oba najmlajša otroka. Sama ne
vem, če mu je za verjeti, saj se njegove zgodbe neprestano spreminjajo.« (18. teden)
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Pripovedi o družini
Družina s sedmimi otroki živi v manjšem naselju v starejši samostojni hiši. Hiša stoji ob
glavni cesti, po kateri sem se sama vozila do šole. Zaznamujejo jo predvsem veliki kupi
najrazličnejših predmetov – od delov avtomobilov, kosov pohištva, igrač, do različnih
materialov in podobnega, po čemer hiša precej izstopa iz okolice. Med pogovorom o družini
in domu je Isuf pripovedoval tudi o lastni hiši. »Ob tem sva se začela pogovarjati o družini, o
njihovi hiši in podobno. Povedal je, da je njihova hiša navzven res stara in neurejena, znotraj
pa naj bi bila zelo čista in urejena. Hiša je navzven res nekoliko zanemarjena, okoli nje pa so
veliki kupi najrazličnejših stvari – od avtomobilčkov za otroke, starih koles do različnih kosov
pohištva, kosov avtomobilov in podobno. Po besedah sosedov, ki so družino obiskali, pa je
hiša od znotraj res čista in zelo urejena. Isuf je povedal, da sobo deli z Gezimom, Harisa deli
sobo z mlajšim bratom, starejša fanta pa sta prav tako v svoji sobi. V njuni sobi je tudi
televizija.« (18. teden) Zanimiv se mi ji zdel predvsem Isufov poudarek, da je njihova hiša od
zunaj morda res nekoliko stara in neurejena, vendar je od znotraj zelo lepa in urejena. To je
poudarjal tudi z mimiko telesa in obraza. Ker sem se o njihovem domovanju pogovarjala tudi
z nekaterimi sosedi, ki so povedali podobno kot Isuf, sem njegovim besedam verjela. Kljub
temu pa se mi zdi, da je želel Isuf s tem predvsem izraziti, da njegova družina ni neurejena in
drugačna od drugih, ampak imajo tudi oni lepo in prijetno domovanje ter zanj tudi skrbijo.
Vloge v družini in družbi se v romski kulturi razlikujejo po spolu. Medtem ko fantje in moški
skrbijo za preživetje, denar in okolico hiše, so ženske predvsem matere in gospodinje. Harisa
je kot edina izmed hčera v družini edina pomočnica matere pri gospodinjenju in skrbi za
najmlajša otroka. Harisino vlogo je omenila tudi svetovalna delavka, ki je družino obiskala na
domu. V hiši jo je sprejela Harisa, ki ji je kasneje postregla s kavo, ki jo je pripravila sama.
Sama želim, da bi tudi Harisa uživala v svoji mladosti in bi lahko izživela nekaj svoje otroške
igrivosti, saj Harisa večino časa deluje zelo skrbno, mirno in predvsem odraslo. Tako sem jo
večkrat povprašala, kaj dela doma. »Med pogovorom mi je povedala, da se je čez vikend
igrala, žogala z brati in da se je tudi učila. Povedala je, da ji pri učenju pomaga oče.
Pogovarjali sva se tudi o tem, kaj počne njena mama. Rekla je, da mama gre včasih v
Maribor, ker tam živi njena sestra. V Maribor gredo njena mama, oče in najmlajši brat.
Mamina sestra pride včasih tudi k njim na obisk. Harisa je povedala, da ima mamina sestra
tri otroke – dve hčerki in enega sina. Rekla je, da ona še nikoli ni bila v Mariboru in da v
Maribor ne gre tudi noben izmed njenih bratov. Tukaj se zgodba nekako ne ujema z zgodbo,
ki jo pripoveduje njen najstarejši brat Birsim, ki prostovoljki Nataliji večkrat razlaga o tem,
kaj je čez vikend počel v Mariboru.« (9. teden) Zgodbe otrok o dogajanju doma se velikokrat
niso ujemale. Isuf mi je nekega dne pripovedoval o dogajanju čez vikend. »Isuf je razlagal, da
so čez vikend z družino hodili v Maribor na obisk k stricu. Peljali naj bi se s svojim avtom, en
del družine pa naj bi peljal očetov prijatelj, ki je prišel po njih s svojim avtom. V Mariboru
naj bi tudi prespali. Isuf je povedal, da ima stric veliko hišo, tako da je bilo dovolj prostora za
vse. Kasneje je povedal tudi to, da se je oče nekam peljal s svojim kombijem in se vrnil s
polnim avtom koles. Isufova razlaga je bila, da je šel k enemu gospodu, ki je rekel, da teh
koles ne potrebuje, oziroma, da so jih želeli dati na smetišče, njegov oče pa jih je pripeljal
domov.« (13. teden) Njegova razlaga je bila precej barvita in natančna. Vendar je bila zgodba
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nekoliko drugačna, ko sem o dogajanju med vikendom povprašala Hariso. »Ko sem se kasneje
s Hariso pogovarjala o tem, kaj je delala čez vikend, je povedala, da je bila ves čas doma.
Povedala sem ji, da je Isuf razlagal, da je bila cela družina v Mariboru na obisku pri stricu,
vendar je Harisa zatrdila, da so bili ves vikend doma in da niso imeli nobenih obiskov. Sama
tako res ne vem, kdo je govoril resnico, saj sta bila oba kar prepričljiva. Mogoče je Isufova
želja po tem, da bi tudi on šel v Maribor (saj bi naj tja hodila samo mama in oče), tako velika,
da si o tem izmišlja razne zgodbice, ali pa se je čez vikend dogajalo kaj takega, kar morajo
otroci v šoli zamolčati in se je Harisa odločila, da bo trdila, da so bili doma.« (13. teden) Iz
pripovedi otrok sem vendarle izluščila nekaj skupnih točk. V Mariboru ima družina
sorodnike, zato so se večkrat odpravili tja na obisk ali pa so sorodniki obiskali njih. Iz
Harisine pripovedi sem razbrala tudi to, da ima pri šolanju otrok oče glavno vlogo. Prav tako
je bil oče tisti, ki je kontaktiral s šolo, mama se ni udeležila nobenega sestanka.
Isuf je pripovedoval tudi o starih starših. Pripovedoval je o svoji mami in še o eni osebi, za
katero sama sklepam, da je to njegova stara mama, ki pa jo je Isuf prav tako poimenoval
»mami« (povedal je, da sta doma »mama« in »mami«). »Mami (torej babica) naj bi hodila v
Španijo delat, razbrala sem, da zlagat ali proizvajat oblačila. Isuf je povedal, da mu je iz
Španije prinesla nove zvezke in svinčnike in da jih večkrat pokliče , ampak vedno telefonira
samo tri minute (tukaj sem ga lahko morda narobe razumela ali pa je povedal napačno
številko). Ob tem se je ponovno spomnil policije – mami naj bi povedala, da so tudi v Španiji
policisti zelo hudi. Tukaj se izraža odnos do policije, ki ga družina, katere kultura večkrat ni v
skladu z zakonom, verjetno doživlja drugače kot nekdo, ki živi povprečno življenje v naši
kulturi.« (10. teden) Omenjal je tudi dedka. »Povedal je ... da je dedek v bolnici v Franciji,
kjer so ga operirali. Želela sem izvedeti koga imenuje »mami« – mamo od očeta ali mamo od
mame, vendar nisva prišla na skupno točko glede pomena besed. Prav tako ne vem, kje sta
njegova druga stara starša, saj pripoveduje le o enih (ali pa morda o dveh, pa ga jaz ne
razumem pravilno).« (11. teden)
Večkrat je Isuf omenjal tudi očeta. »Isuf je danes pripovedoval, da je oče kupil nov avto in da
imata starejša brata nov iphone ter da imajo vsi nove mobitele. Ob tem se sprašujem od kod
jim denar za vse to, glede na to, da sta oba starša brezposelna. Pripovedoval je tudi, da je k
njim prišel očetov prijatelj iz Francije, ki se je pripeljal v Slovenijo z letalom, do njih pa z
avtobusom. Od očeta naj bi kupil avto (ne vem pa če tega, ki ga je pred kratkim kupil oče, ali
katerega drugega).« (11. teden) Omenjal je različne posle, ki jih opravlja oče. »Ko je med
reševanjem nalog Isuf moral zapisovati različna števila, je pri milijonu povedal, da je njegov
oče toliko denarja dolžan nekemu drugemu gospodu (verjetno ne gre ravno za milijon, ampak
za nek znesek denarja, ki se Isufu zdi visok). Povedal je, da njegov oče tega denarja ne želi
vrniti, zato pride tisti gospod do očeta in ga pretepe. Sama ob tem nisem točno vedela kako
odreagirati, zato sem le z zanimanjem sledila zgodbi, ki jo je pripovedoval.« (18. teden) Pri
pripovedi o očetu so se v največji meri pojavljale razlike med našo in romsko kulturo.
Medtem ko povprečen otrok pripoveduje o tem kam hodi njegov oče v službo, Isuf razlaga o
očetovih različnih poslih. Namesto službe Isufov oče obiskuje odpade ali pa pregleduje
kosovne odpadke, ki so jih odložili njegovi sosedje. Domov prinaša različne predmete, ki jih
nato prodaja naprej ali shrani za nadaljnjo uporabo. Kljub uradni brezposelnosti pa se znajde
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in družini na nek svoj način zagotavlja preživetje. Prav tako je oče tisti, ki ureja uradne
zadeve, obiskuje različne uradne ustanove, gre v trgovino in prihaja v stik z okoljem, medtem
ko je mama večino časa doma.
Ob koncu leta je Isuf pripovedoval tudi o početju svojih starejših bratov. »Isuf mi je razlagal o
tem, kako hodita njegova starejša brata ob vikendih v bližnje mesto. Iz njegove pripovedi
sklepam, da hodita krast ali pa prosjačit za denar, saj je Isuf rekel, da nazaj prideta z
denarjem. Že ko sva se zjutraj približevala razredu, mi je Isuf razlagal, da je imel včeraj
doma petdeset evrov (glede na njegovo poznavanje denarja obstaja možnost, da je bil znesek
mnogo nižji). Ko sem ga vprašala o tem, kje je denar dobil, je najprej rekel, da mu ga je dal
en fant. Seveda sem ga takoj vprašala, če je denar ukradel, saj ljudje ne hodijo kar okrog in
delijo denarja. Nato je spremenil zgodbo in povedal, da sta denar prinesla Fatmir in Birsim.
Ko sva se kasneje pogovarjala o tem, je Isuf vztrajno trdil, da on ne krade, ker je mama rekla,
da tukaj v Sloveniji ne smejo krasti (o tem je govoril že zadnjič).« (21. teden)
6.1.1

Analiza pripovedi učencev in lastnih ugotovitev o družini

Francija in izkušnje, pridobljene med prebivanjem v njej, so na učencih pustile svojstven
pečat. Zlasti Isuf se je življenja v Franciji mnogokrat spominjal, pritegnilo pa ga je vse, kar je
bilo s Francijo povezanega. Večkrat me je prosil, da bi si na spletu ogledala zemljevid ali
slike, posnete v Franciji. Iz Isufovih pripovedi lahko sklepamo, da se je družina v zadnjih letih
večkrat selila, medtem pa je prišla navzkriž tudi z roko zakona. Isuf je večkrat pripovedoval o
različnih izkušnjah s policijo.
Med delom je Isuf večkrat pripovedoval o izkušnjah zadnjih let. Spomini, ki sta jih obujala s
Hariso, niso bili le pozitivni. Sama sta izrazila, da sta z življenjem v Sloveniji bolj zadovoljna,
da jima je v šoli tukaj bolj všeč. Že med delom sem se spraševala o vključenosti otrok v šolo v
Franciji, saj so se učenci v Slovenijo vrnili z izredno slabim predznanjem. Učenca sta o šoli
pripovedovala, da so bili učitelji včasih nasilni, učenci pa kaznovani na različne načine.
Zanimiv se mi je zdel dogodek, ko sem se med delom stegnila čez Isufovo mizo, da bi vzela
list, on pa se je hitro umaknil, kot da bi ga hotela udariti. Sprašujem se, če se je to zgodilo
zaradi izkušenj v francoski osnovni šoli, ali pa kakšnih drugih izkušenj iz Isufovega življenja.
V obdobju, ko sem delala na osnovni šoli, šola ni dobila nobene uradne dokumentacije o
romskih učencih iz Francije, ki bi dokazovali, da so otroci sploh obiskovali osnovno šolo ali
spričeval, ki bi kazala njihov učni uspeh.
Po vrnitvi v Slovenijo se je družina preselila v hišo, ki so jo imeli v lasti že pred svojim
odhodom v Francijo. Hiša, ki stoji ob glavni cesti, se po svoji okolici nekoliko razlikuje od
drugih hiš. Zaznamujejo jo predvsem kupi različnih predmetov, delov avtomobilov, pohištva
in podobno. Kljub okolici, je pa hiša po trditvah sosedov znotraj čista in urejena. To je med
pogovorom izrazil tudi Isuf. Sama sem njegove trditve razumela kot obrazložitev, da njegova
družina ni neurejena in drugačna od drugih, ampak imajo tudi oni lepo in prijetno domovanje
ter zanj tudi skrbijo.
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Pripovedi učencev so se večkrat nanašale tudi na člane družine. Izvedela sem, da ima družina
v Mariboru sorodnike, ki jih včasih obiščejo. Starša sama ali v družbi otrok se prav tako
odpravita v Maribor na obisk k sorodnikom. Isuf in Harisa sta omenjala tudi stare starše.
Mama od očeta ali matere živi skupaj z družino, en stari oče je v tujini, prav tako druga stara
mama, ki po pripovedih Isufa dela v tujini. Po pripovedih učencev sem tako zaznala, da ima
romska družina, kljub temu, da so od ostalih Romov kar oddaljeni, več socialnih vezi, ki jih
tudi redno vzdržujejo. Hkrati sem po Harisinih pripovedih sama razbrala tudi to, da je oče
tisti, ki ima pri šolanju otrok glavno vlogo. Prav tako je bil oče tisti, ki je kontaktiral s šolo,
mama se sestankov ni udeleževala. Oče je v družini tisti, ki ureja uradne zadeve, obiskuje
različne uradne ustanove, gre v trgovino in prihaja v stik z okoljem, medtem ko je mama
večino časa doma.
Ugotovitve o kulturi
Romske otroke, ki so se z letošnjim letom ponovno vključili v slovensko šolo, zaznamuje več
različnih dejavnikov – zgodovina, v kateri so v svojem kratkem življenju prehodili dolgo pot,
ki jih je iz tujine najprej pripeljala v Slovenijo, od koder so se po nekaj letih odpravili v
Francijo, od tam pa so se po treh letih navajanja na francoski jezik in njihov način življenja
vrnili v Slovenijo; drugačen videz, ki jih že na prvi pogled zaznamuje in loči od ostalih ter
kulturo, ki jih dela posebne, a vendarle precej drugačne od večine ljudi v njihovem okolju. O
kulturi romskih otrok, s katerimi sem delala, sem se pogovarjala tudi s svojim mentorjem. Zdi
se, da so prav ugotovitve o kulturi tiste, ki najbolj orisujejo življenje in življenjski prostor
otrok, s katerimi sem delala ter prikazujejo vzroke, zaradi katerih so se pojavljale mnoge
težave v šolskem in učnem okolju.
Pogovor z mentorjem po nekaj tednih mojega dela je tekel predvsem o zanimivi dilemi –
zakaj znata Isuf in Harisa pisno izračunati račun (na primer 5+1), ustno pa jima to ne uspe
(niti 1+1). To je lahko povezano s kulturnimi razlikami, ki se pojavljajo med mano (»nami«)
in otroki. V našem svetu otroke že od zgodnjega otroštva sprašujemo vprašanja povezana z
matematičnimi nalogami (koliko je dva plus tri? Če imaš 10 bonbonov in jih pet poješ, koliko
ti jih ostane?), romski otroci pa se doma skoraj zagotovo ne srečujejo z vprašanji tipa »Koliko
je šest plus dva?«, zaradi česar ne vedo, kaj se ob takšnem vprašanju od njih pričakuje. Tukaj
pa se pojavi tudi vpliv preteklih izkušenj, zaradi katerih se ti otroci v našem svetu čutijo
nesposobne in se že vnaprej odločijo, da ne poznajo odgovorov na naša »čudna« vprašanja, ki
jih postavljamo. Ob tem se odločijo, da je bolje, da so tiho, kot da bodo povedali napačen
odgovor ali storili napačno stvar. Zaradi tega se otrok odklopi in se ne ukvarja z odgovorom
na vprašanje – saj je že vnaprej prepričan, da bo le-ta napačen. Seveda se ob tem pojavi
dilema, zakaj pa mu pisno uspe izračunati račun? En izmed možnih odgovorov je ta, da je
pisno računanje tehnika, ki so jo otroci v šoli z ustrezno mero vaje dobro osvojili, zaradi česar
jim je to blizu in bodo račun tudi vedeli izračunati. To je tehnika, ki se ne spreminja – z
uporabo enakih metod in postopkov pridemo vedno do enakega cilja. Če otroci te postopke
poznajo, ne bodo imeli težav z izračunom.
Tukaj lahko pridem do pomembne ugotovitve. Kulturne razlike so izredno vplivale na
delovanje otrok, s katerimi sem delala. Nekatere stvari, ki so meni čisto samoumevne in
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razumljive, so bile otrokom popolnoma tuje. In prav zaradi teh izkušenj so bili otroci večkrat
že vnaprej odločeni, da me ne razumejo in ne vedo, kaj želim od njih. Zaradi tega je že
vnaprej določen tudi njihov neuspeh, kar je nekoliko zaskrbljujoče. Otrokom je bilo zaradi
tega potrebno čim bolj približati in spoznati njihovo kulturo. Zelo pomembno pa je tudi to, da
otroci spoznajo tudi nas in našo kulturo ter ob tem vidijo, da tudi mi nismo neko marsovci, ki
bi imeli neke čudne in nerazumljive zahteve, ampak se vse to lahko prevede tudi v njihov
jezik in njihovo kulturo. Ob tem lahko zapišem tudi ugotovitev, ki mi jo je povedal mentor in
sicer to, da je ob delu z romskim otrokom ugotovil, da ima velike težave pri štetju bonbonov
(ki se jih po njegovem mnenju očitno ne šteje), medtem ko ni imel nobenih težav s štetjem
konjev (ki pa se jih lahko šteje). Stvari, ki jih zahtevamo od otrok, jim je potrebno približati in
prevesti v njihov jezik. Tukaj bi sama opozorila tudi na razliko med socialnim in učnim
jezikom. Otroci socialni jezik osvojijo praviloma zelo hitro – to je jezik, s katerim se
sporazumevajo s svojimi vrstniki (vključuje lahko tudi različne kretnje z rokami, ki pomagajo
pri boljšem sporazumevanju). Za razliko od socialnega jezika pa imajo težave z učnim
jezikom, ki ga uporablja učitelj. Pri delu s tujejezičnimi učenci je tako priporočljivo, da snov,
ki jo razred spoznava, obnovi tudi kakšen učenec s svojimi besedami, saj jo tako prevede v
socialni jezik, ki je tujejezičnim učencem bolj razumljiv. To sem skušala pri delu upoštevati
tudi sama, zaradi česar sem mnogokrat stvari razlagala na čisto preprost način, s svojimi
besedami, ki bi se komu morda zdele celo nestrokovne in nepravilne. Vendar je tudi to
pripomoglo k temu, da sem se učencem bolj približala, so me bolj razumeli in se jim ni zdelo,
da prihajam iz tako oddaljenega sveta.

6.2 Delovanje šole in učiteljev
Pri delu, povezanem s šolo in zaposlenimi bi izpostavila nekaj determinant, ki jih bom v
nadaljevanju posebej obravnavala:
 priprava urnikov in delitev ur dodatne pomoči;
 pisanje in priprava individualnih projektov pomoči;
 stiki z zaposlenimi na šoli;
 odzivi zaposlenih na šoli ob različnih situacijah, povezanih z romskimi učenci.
Šola kot skupek zaposlenih, svojega načrta in splošne klime bistveno vpliva na počutje in
delovanje tako zaposlenih, kot tudi učencev.
Organizacija dela in delitev dodatnih ur pomoči
Začetek mojega dela je potekal predvsem v obliki komunikacije z ravnateljico šole in s
svetovalno delavko. Na šoli so mojo idejo o vključitvi v delo z romskimi učenci zelo dobro
sprejeli. Poleg prostovoljnega dela so mi ponudili tudi izvedbo dodatnih 150 ur, namenjenih
delu z učenci tujci, ki jih je odobrilo Ministrstvo za šolstvo. Po začetnih dogovorih je bila šola
pripravljena za sodelovanje. »Šola bo sedaj kontaktirala starše (v stikih so predvsem z
očetom, ki tudi edini govori slovensko). Pripravili bodo obrazec o sodelovanju, ki ga mora
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oče podpisati. Prav tako bo šola o mojem delu obvestila učitelje na šoli.« (pred začetkom
dela)
Ravnateljica šole in svetovalna delavka sta poskrbeli, da so učenci dobili ustrezne šolske
pripomočke. Nekatere je priskrbela šola, za druge pa so poskrbeli ostali učenci na šoli –
organizirali so namreč akcijo, v kateri so učenci prinesli v šolo šolske pripomočke, ki jih sami
ne potrebujejo (zvezke, pisala, peresnice, torbe in podobno) in so jih nato podarili romskim
učencem. Ta gesta se mi zdi precej pozitivna, saj so ostali učenci na šoli naredili nekaj
dobrega za nove sošolce, prav tako pa so tudi romski otroci videli, da so na šoli dobrodošli in
da jih učenci sprejemajo medse. Dobra klima je tudi meni vlivala pogum in voljo, da se
soočim z novimi izzivi.
Kljub pozitivno usmerjenemu začetku dela z novimi učenci, so se učitelji na šoli kmalu znašli
v stiski, kako delati z učenci, ki ne razumejo slovensko. »Učitelji na šoli že nestrpno
pričakujejo pomoč, saj več ne vedo kaj početi z novimi učenci.« (1. teden) »Včeraj so imeli na
šoli konferenco, na kateri je bila ena izmed najpomembnejših tem tudi vključevanje romskih
otrok. Iz strani učiteljev tako prihaja zmeraj več pritožb in nemoči pri delu z novimi učenci,
predvsem zaradi njihovega slabega poznavanja jezika.« (1. teden) Zaradi zmeraj večje
potrebe po urah dodatne pomoči iz strani učiteljev, je bilo potrebno čim hitreje sestaviti urnik.
»Skupaj z ravnateljico sva delno oblikovali urnik, vsaj glede na ure, ki jih imajo učenci
vpisane za slovenski jezik. Do konca leta bo potrebno izvajati 150 ur učenja slovenskega
jezika, še enkrat toliko ur pa bi rada posvetila ostalim dejavnostim, nekatere bodo zavzeli
drugi šolski predmeti, nekatere pa bi rada posvetila socialni interakciji z drugimi učenci in
različnim socialno integrativnim tematikam.« (1. teden) Ob koncu prvega tedna dela na šoli,
sem se glede urnika dogovorila z razredničarkama učencev v četrtem in petem razredu. »Z
ostalimi razredniki in učitelji na predmetni stopnji se bom tako dogovarjala v prihodnjem
tednu. Zagotovo pa je, da ne bom mogla delati z vsakim individualno, ampak jih bom vsaj pri
urah slovenščine obravnavala po več naenkrat.« (1. teden) Sama sem imela občutek, da smo
glede organizacije dela na dobri poti. Moje ideje in predlogi so bili pri vodstvu šole in
svetovalni službi sprejeti z odobravanjem, po dobrih izkušnjah z organizacijo urnikov z
učitelji v prvi in drugi triadi sem pričakovala dober razplet tudi pri dogovorih z učitelji na
predmetni stopnji.
Kljub dobri zasnovi, so se v drugem tednu stvari nekoliko spremenile, saj so na šoli urnike
določili izven moje prisotnosti. »Včeraj so imeli na šoli učitelji sestanek, na katerem so
povedali, katere ure se lahko za učence izvajajo individualno, oziroma kje potrebujejo pomoč.
Nato so pa urnik žal razdelili tako, da je večina ur pripadla prostovoljki, ki bo poleg mene
delala z njimi do konca leta. Zaradi tega imam sedaj jaz na urniku le dva učenca – Hariso, ki
je v četrtem razredu, in Isufa, ki je v petem razredu. Hkrati z njima in tudi z ostalimi dela tudi
druga prostovoljka.« (2. teden) Tako oblikovan urnik me je zelo presenetil in nekoliko
razočaral, saj sem sama načrtovala delo z vsemi petimi učenci. Da bi na šoli zagotovili še
večje število dodatnih ur za nove učence, so se za delo dogovorili tudi s prostovoljko,
absolventko prevajalstva in biologije. Prostovoljka se je odločila, da se bo v šolo vključevala
vsak dan v tednu, sama pa sem se v šolo vključevala tri dni tedensko. Kljub dogovoru, da bom
dodatne ure pri jeziku slovenščine izvajala jaz, so jih na šoli dodelili prostovoljki. Zaradi že
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tako natrpanega urnika pa je nekako odpadla tudi možnost, da bi se z učenci srečevala še ob
kakih dodatnih urah, kjer bi se posvetili tudi socialnemu področju, saj so bili učenci že med
poukom izredno obremenjeni z individualnimi urami. »Kljub temu pa upam, da takšen način
dela ne bo vplival na izdelavo individualnih načrtov, vendar me vse skupaj nekoliko skrbi, saj
je trenutno organizacija dela precej nejasna, sama pa ne vem, kako naj vplivam na kaj. Rada
bi se bolj vključila v delo šole, pa ne vem točno na kakšen način ... Vendar se ob tem
sprašujem, koliko si lahko postavljam sama kakšne cilje, če sem pri svojem delu tako zelo
vezana na cilje in zahteve šole ter posameznih učiteljev?« (sporočilo mentorju, 1. teden) Ure,
ki so pripadle starejšima fantoma, je tako prevzela prostovoljka, zaradi česar se mi ni več
zdelo smiselno, da bi se sama na silo vključevala v njun urnik. Kljub temu pa sem predvsem
po pogovorih z učitelji začutila, da poleg dodatnih ur slovenskega jezika, potrebujejo še
kakšno drugačno pomoč. »Večkrat pa slišim različne komentarje učiteljev, ki nakazujejo na
to, da se v povezavi z romskimi učenci na šoli pojavlja vedno več težav, ki pa niso samo učne
narave, ampak se začnejo pojavljati tudi vedenjske težave, ki se najverjetneje povezujejo tudi
s čustvenimi stiskami otrok. Danes sem tako šla do ravnateljice s predlogom, da bi se s
starejšima fantoma dobivala izven pouka in z njima delala tudi druge stvari, ne le učno
pomoč. Moje mnenje je, da se bodo problemu ob neobravnavanju samo še stopnjevali, zato bi
rada izkoristila svojo prisotnost na šoli in poskušala kaj ukreniti glede tega. Tako ravnateljica
kot tudi svetovalna delavka, sta se z mojim predlogom strinjali. Prav tako se bom v prihodnje
vključila v ure podaljšanega bivanja in različne ure pri pouku, kjer bi rada opazovala, kako
otroci funkcionirajo v razredu, kakšen odnos imajo do njih učitelji in kakšnega sošolci.
Mislim, da mi bo to pomagalo pridobiti bolj celostni pogled v situacijo, ki se na šoli razvija.«
(4. teden) Moji predlogi o dodatnih urah pomoči kljub odobravanju iz strani vodstva šole in
svetovalne službe niso naleteli na plodna tla, saj nisem dobila možnosti, da bi se z učencema
srečala še kakšno dodatno uro tedensko. Z njima je delala prostovoljka, sama pa sem se
posvetila učencem v prvem, četrtem in petem razredu.
Po skoraj dveh mesecih takrat že utečenega dela, je na šoli prišlo do spremembe.
»...prostovoljka, ki je poleg mene delala z romskimi učenci, se je odločila, da je en mesec ne
bo zaradi študijskih obveznosti. Novica me je kar presenetila, saj so tako učenci nenadoma
izgubili kar velik del pomoči. Sama starejših fantov nimam na urniku, kar pomeni, da sta
trenutno brez dodatnih ur individualne pomoči.« (9. teden) Zavedala sem se, da dodatne učne
ure pripadajo tudi starejšima učencema in da jih potrebujeta prav tako, kakor mlajši učenci,
zato sem se trudila, da bi jih nekako lahko izkoristila. »Z Birsimovim razrednikom sem se
pogovarjala glede dodatne pomoči, ki sta jo Birsim in Fatmir izgubila z odhodom
prostovoljke. Dogovorila sva se, da bo o nastali situaciji opozoril pomočnika ravnateljice, ki
ureja zadeve z urniki. Razrednik je posebej opozoril, da Birsim pomoč, ki mu pripada, res
nujno potrebuje, saj ima nemalo težav s spremljanjem pouka. Sama sem se ponudila, da
izvajam individualno pomoč tudi za starejša fanta, saj mi urnik omogoča še nekaj dodatnih
ur.« (10. teden) Manjkajoče ure za Fatmirja in Birsima so v šoli kasneje nadomestili s
pomočjo delavke, ki je na šoli zaposlena preko javnih del. Ob tem sem se sama spraševala o
učinkovitosti takšne pomoči, saj gospa nima pedagoške izobrazbe, učenci je niso poznali in ni
bila pripravljena na delo z učenci tujci, ki povrh vsega še prihajajo iz drugačnega kulturnega
okolja.
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Čez nekaj tednov se je prostovoljka vrnila na šolo in nadaljevala z delom po urniku, ki je bil
vzpostavljen pred njenim odhodom. »Ne vem, če mi je to čisto všeč ali ne. Kot prvo je to, da z
njimi delava iste stvari vsaka na svoj način, kar pri učencih povzroča zmedo. Problem je tudi
to, da ena za drugo ne veva, kaj je katera delala s kom, tako da ne moreš nadaljevati pri tem,
kjer si končal prejšnjo uro, saj medtem z učencem to dela nekdo drug. Še najbolj pa se mi v
vsej situaciji zdi problematičen njen odnos, saj sama pravi, da ona šoli ni dolžna ničesar, saj
ji nič ne plačajo. Da se sama za delo ne bo posebej trudila, ampak bo delala to, kar ji
naročijo učitelji in nič drugega. Ni zaznati kakšne večje predanosti tem otrokom, kar meni
osebno ni všeč, ni pa upravičeno pričakovati, da bi takšna predanost iz njene strani tudi
bila.« (13. teden)
Ob že tako natrpanem urniku otrok in njihovi skoraj celodnevni odsotnosti od pouka, se je v
šolo vključila nova sodelavka. »V prejšnjem tednu se je preko nekakšnega evropskega
projekta na šolo vključila nova sodelavka, ki bo skrbela za boljšo bralno pismenost pri
učencih. Njene ure vključujejo tudi individualno delo z romskimi učenci, ki ga bo izvajala po
pouku. Sama menim, da so urniki učencev že precej natrpani z vsemi individualnimi urami, ki
jim jih nudi šola. Gezim ob ponedeljkih in četrtkih prve tri ure ni prisoten pri pouku. Učenci
sicer zagotovo spoznajo več snovi ob individualnem delu, vendar v tem primeru zamujajo
mnogo dinamike, ki jo lahko doživljajo le v razredu v družbi svojih sošolcev.« (15. teden) V
mojih mislih se je mnogokrat pojavljalo vprašanje, ali je dobro za učence, da so večino časa
odsotni od pouka. Tudi njihova odsotnost je prispevala k temu, da so se sčasoma izolirali in
začeli izgubljati stike z ostalimi sošolci. Poleg pridobivanja znanja so pomembne tudi socialne
veščine, ki jih učenci pridobivajo predvsem preko stikov s svojimi sovrstniki, ti stiki pa so bili
zaradi odsotnosti otrok velikokrat onemogočeni.
Oblikovanje urnikov in delitev dodatnih ur pomoči na šoli me je skozi celotno obdobje
mojega dela na šoli velikokrat razočaralo. Menim, da se ob tem šola ni ozirala na potrebe
otrok, saj so bili otroci velikokrat brez potrebe izključeni iz razreda in tako izključeni tudi iz
družbe svojih sošolcev in vrstnikov. Sama sem zaposlene na šoli večkrat opozarjala na težave
z urnikom, vendar s svojimi pogovori nisem rešila ničesar, saj se situacija do konca šolskega
leta ni spremenila. V želji, da bi bili učenci deležni čim več dodatne pomoči, jim je pripadlo
toliko ur pomoči, da sem se sama spraševala, ali je vse to sploh potrebno. Po drugi strani pa
sta starejša učenca za nekaj tednov to pomoč celo izgubila, šola pa je situacijo rešila na
nekako lažji način, ki se mi ni zdel najbolj primeren in učinkovit.
»Glede izvajanja pomoči v razredu pa sama vidim težavo predvsem v učiteljih, ki jim je
ljubše, da gre učenec iz razreda, saj s tem oni nimajo dodatnega dela. Seveda ima
individualno delo izven razreda svoje prednosti in je v določenih primerih, ko je snov težja in
zato tudi večje težave z jezikom, primernejša, vendar se mi zdi, da so trenutno učenci preveč
odsotni iz razreda (določen dan v tednu nekateri izmed njih niso niti eno uro pri pouku).« (6.
teden) Za odsotnost učencev od pouka ne gre kriviti le šole in oblikovanja urnika, ampak tudi
učitelje, ki jim je bilo lažje, če se z učencem ukvarja kdo drug, saj so se tako oni sami izognili
dodatnemu trudu in delu, ki bi ga morali vložiti, če bi bil učenec pri pouku. Ob tem me je
zmotila situacija, ko ostali učenci niso imeli pouka, Isuf, učenec petega razreda, pa je moral
kljub temu iti k individualni uri pomoči in tam vaditi matematiko. »Kljub temu, da Isufov
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razred danes bolj ali manj ni imel pouka, se je učiteljica odločila, da bi bilo zanj dobro, da
prvi dve uri vendarle vadi matematiko, kasneje pa se lahko priključi delavnicam.« (8. teden)
Ob tem se je potrebno vprašati, čemu šola dejansko daje poudarek. Sistem je žal naravnan k
čim večji delovni učinkovitosti in h kopičenju znanja, ob čemer se pogosto pozablja na
socialno in vzgojno plat, ki jo učenci v šoli prav tako pridobivajo. Menim, da na račun
kopičenja znanja vendarle ni primerno, da gre učenec na vsak način k dodatni uri pomoči,
medtem ko bi lahko v razredu krepil svoje socialne vezi, se vključeval v družbo vrstnikov in
se učil jezika okolja, ki ga do takrat še ni osvojil.
Priprava individualnih načrtov
Za učence, s katerimi sem delala, je bilo na začetku dela potrebno pripraviti individualne
načrte pomoči, ki naj bi zajemali izhodišča za oblikovanje projekta pomoči, kamor spadajo
prepoznane težave pri učencih, njihova močna področja, varovalni dejavniki in dejavniki
tveganja. V drugem delu načrta pa se oblikujejo smernice, po katerih se bo z učenci delalo in
cilji, ki se jih z delom namerava doseči. Sama sem si oblikovanje in pripravo načrtov pomoči
predstavljala kot timsko delo, v katerega se bodo vključili tako zaposleni na šoli kot tudi
učenci sami in njihovi starši.
O pripravi individualnih načrtov pomoči sem se najprej pogovarjala z ravnateljico in
svetovalno delavko. »Dogovorile smo se, da bom sama šla do učiteljev in skupaj z njimi
pripravila individualne programe dela za učence. Ob tem se bom osredotočila tudi na
socialno področje, na podlagi tega pa bom nato pripravila tudi aktivnosti, ki naj bi pozitivno
vplivale na razvoj otrok in na klimo na šoli. Dejavnosti bo mogoče izvajati individualno pa
tudi v okviru razrednih ur s celotnim razredom. Prav tako se bom v prihodnje vključila v ure
podaljšanega bivanja in različne ure pri pouku, kjer bi rada opazovala, kako otroci
funkcionirajo v razredu, kakšen odnos imajo do njih učitelji in kakšnega sošolci. Mislim, da
mi bo to pomagalo pridobiti bolj celostni pogled v situacijo, ki se na šoli razvija.« (4. teden)
Iz strani svetovalne službe na šoli sem dobila pomoč predvsem v obliki različnega pisnega
gradiva. V pomoč pri delu mi je svetovalna delavka »posredovala različne knjige o učencih z
učnimi težavami in smernicah za delo z njimi.« (5. teden) »Svetovalna delavka mi je
pripravila nekaj prispevkov iz spletne učilnice svetovalnih delavcev v Sloveniji, med drugim
tudi nekaj vzorcev individualnih programov in individualiziranih projektov pomoči. S
pomočjo vzorca bom tako sama pripravila nekaj smernic za učitelje ter vzorec individualnega
programa, s katerim bodo lažje pripravili svoj del programa.«(5. teden)
»Ravnateljica me je opozorila, da imajo učitelji z administrativnimi stvarmi kar nekaj težav,
zato bo potrebno nekaj opore z moje strani (predvsem bo potrebno najprej stvari pisati na
roko, nato pa jih bom jaz pretipkala.)« (4. teden) Ob pripravi individualnih načrtov mi je
največje težave predstavljala nedosegljivost učiteljev in njihova majhna pripravljenost za
sodelovanje pri načrtovanju individualnih programov. »Ker je zaradi časovnega usklajevanja
in slabe pripravljenosti za delo s strani učiteljev težko sklicevati timske sestanke, sem za
vsakega učitelja pripravila obrazce, ki jih bodo izpolnili, nato pa se bom z njimi tudi osebno
pogovorila, da bo vsak predstavil svoj vidik na določenega učenca in delo z njim.« (6. teden)
Sama sem se trudila, da bi stopila korak proti učiteljem, vendar predvsem učitelji na
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predmetni stopnji v veliki meri niso bili pripravljeni sodelovati. Izkazala se je miselnost, da
priprava individualnih projektov pomoči ni njihova naloga, pri tem pa tudi šola ni sklicala
nobenega timskega sestanka, kjer bi se lahko skupaj pogovorili o tej tematiki. Ker sta bila
razrednika starejših dveh fantov učitelja športne vzgoje in tehničnega pouka, sta imela težave
pri poznavanju tega, kako njuna učenca delujeta pri ostalih predmetih, zato je bila priprava
projektov pomoči še toliko težja.
Več pripravljenosti za timsko delo se je izkazalo pri razredničarkah mlajših treh otrok v prvi
in drugi triadi. »Z Isufovo razredničarko sva danes skupaj pripravljali individualni program
za Isufa. Sedaj sem tako pridobila njene poglede, s podatki ki sva jih zapisali pa bom šla do
svetovalne delavke, da bova dodali, kar je še potrebno. V program je potrebno vključiti tudi
vidik prostovoljke, ki prav tako dela z Isufom. O individualnem programu sem se pogovarjala
tudi s Fatmirjevim razrednikom. Ker je učitelj športne vzgoje, nima vpogleda v to, kako
Fatmir (6. razred) funkcionira v razredu. Zato bo za pisanje individualnega programa
potrebno najprej pridobiti podatke in poglede predmetnih učiteljev. Dogovorila sva se, da se
bo o željah in načinu dela pogovoril tudi s Fatmirjem, saj je pogled učenca pri individualnem
programu velikega pomena. Podobno sem se dogovorila tudi z Birsimovim razrednikom (7.
razred).« (6. teden)
Ob pisanju individualnih programov sem sama naletela na nekatere pomanjkljivosti sheme, ki
je predvidena za pisanje projektov pomoči. Predlagana struktura študije primera namreč
temelji na Konceptu – Učenci z učnimi težavami v OŠ, sprejetem na Strokovnem svetu RS za
splošno izobraževanje, oktobra 2007 in gradivu za študijske skupine SD OŠ (OE MB, CE,
MS, SG) marca in aprila 2008 (Magajna idr., 2008). Menim, da struktura daje premalo
poudarka sami situaciji otroka – ne osredotoča se na njegovo življenjsko okolje, njegove
potrebe in interese, ampak bolj ali manj vključuje prilagoditve, do katerih so učenci po
zakonu upravičeni (vprašanje pa je, ali se zapisane prilagoditve potem dejansko izvajajo ali
ne). Zdi se mi, da bi bilo potrebno vključiti tudi vidik učenčevih potreb in želja ter zastaviti
program dodatnih aktivnosti, ki bi učenca spodbujale in mu dajale večji interes za opravljanje
šolskih obveznosti. Pri romskih otrocih se velikokrat namreč pojavlja težava, da šolskemu
uspehu in dokončanju šole ne dajejo kakšnega večjega pomena. Seveda se je pri tem potrebno
postaviti v vlogo romske deklice, ki ji je že pred koncem šolanja določen mož, s katerim se bo
poročila takoj pred koncem šole ali še prej. Njena vloga bo potem biti žena in mati. Kako
nesmiselne se ob takšnem pogledu zdijo šolske vsebine, ki jih učenci usvajajo skozi šolanje.
Večina od njih jim v življenju najverjetneje ne bo kaj prida koristila (zakaj na primer vedeti
katere so naravne enote Slovenije, če jih ne boš nikoli videl). Pri teh učencih bi tako bilo
primerno kar se da prilagajati učne vsebine. Konkreten primer je Birsim, najstarejši fant, ki
ima določeno ženo, s katero se bo v prihodnjem letu (ali letu za tem) poročil. Zanj bi bilo
verjetno smiselno obravnavati tematiko starševstva ali tega kako preživljati družino. Kultura,
iz katere ti otroci izhajajo, je zelo drugačna od naše kulture, kar moramo ob delu z njimi tudi
sprejemati, hkrati pa to zahteva veliko prilagajanja našega načina dela, metod in vsebin.
Sama sem shemo kasneje nekoliko spremenila, ob osnovni shemi pa sem učiteljem razdelila
tudi obrazce s posameznimi prilagoditvami na nivoju šole ter na nivoju razreda oziroma
vzgojno-izobraževalnega dela. Obrazci so zajemali tudi posebnosti učencev in njihovo
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funkcioniranje v razredu. S pomočjo podatkov, ki sem jih na ta način pridobila, sem pripravila
večji del individualnih projektov pomoči, vpisati je bilo potrebno še del, ki ga izpolni
svetovalna služba, vendar se to do konca leta ni zgodilo. Ob tem sem bila sama precej
razočarana, saj se mi je zdelo, da sem v programe, ki jih je po zakonskih dolžnostih potrebno
izpolniti, vložila veliko lastnega truda in dela, svetovalna delavka pa jim ni posvečala
pozornosti v tolikšni meri, kot sem pričakovala.
Stiki z učitelji, odzivanje na posebnosti, stiske in vedenjske posebnosti romskih učencev
Z učitelji in predvsem razredniki učencev, s katerimi sem delala, sem največkrat prihajala v
stik pred začetkom ure, ko so mi povedali kateri snovi se je potrebno posvetiti v prihodnji uri.
Takrat običajno ni bilo časa, da bi se podrobneje pogovarjali o napredku ali posebnostih
učencev. Kljub temu pa sem tudi krajše pogovore z učitelji izkoristila za pohvalo in opažanje
napredka pri učencih. Ker so se razredničarke pri delu z romskimi učenci soočale z raznimi
težavami, sem se sama predvsem trudila, da bi prikazala tudi njihov napredek in pozitivne
lastnosti. »Po navodilih učiteljice sva vadili predvsem branje, s katerim ima Harisa kar nekaj
težav. Te težave so seveda razumljive in jih ne gre obsojati, saj je način izgovorjave večine
črk v francoščini precej drugačen kot v slovenščini. To sem v pogovoru z učiteljico tudi sama
poudarila, ob čemer sva se obe strinjali, da bo Harisa z vajo vsekakor napredovala, seveda
pa ni mogoče pričakovati, da ji bo uspelo kar naenkrat. Ob tem se mi zdi pomembno, da se
glede pričakovanj opozarja tudi učitelje, saj so otroci tukaj šele dva meseca, jezika pa se ne
da naučiti kar takoj.« (4. teden)
O težavah, s katerimi se pri delu sooča, mi je večkrat pripovedovala tudi prostovoljka. »Danes
sem se pogovarjala tudi s prostovoljko, ki poleg mene dela z romskimi učenci. Pri delu se
sooča z različnimi težavami. Največ težav ima pri delu z Isufom, ki je precej hiperaktiven, pri
njem se kažejo tudi motnje pozornosti. Povedala mi je, da je v veliki stiski, saj se o težavah z
nikomer ne more pogovarjati, zgodi se, da ne najde primerne strategije za delo, ob vsem tem
pa ima še izredno natrpan urnik. V šoli namreč dela 4–5 ur vsak dan v tednu, kar je zanjo
prevelik zalogaj. Dogovorili sva se, da se bova od sedaj naprej redno srečevali v obliki
intervizije. Ob tem sem ji ponudila pomoč tudi v obliki raznih pripomočkov, ki jih pri delu tudi
sama uporabljam (predvsem pripomočki pri matematiki). Hkrati sva izmenjali izkušnje glede
dela z učenci, ki so med seboj zelo raznoliki.« (6. teden) Tukaj vidim pomanjkljivo vlogo šole,
ki je sprejela prostovoljko, ji pripravila zelo natrpan urnik, hkrati pa prostovoljki ni nudila
oblik supervizije in intervizije, ki bi jih pri delu nujno potrebovala. Zdi se mi, da je bil tako pri
prostovoljki kot pri zaposlenih na šoli in tudi pri meni, premajhen poudarek na evalviranju
lastnega dela in superviziji celotnega stanja na šoli.
Zanimiva se mi je zdela ugotovitev praktikanta, ki se je vključil v eno izmed ur, ki sem jih
preživljala z Isufom in Hariso. »Praktikant je na koncu ure ugotovil, da je res težko delati z
učenci, ki ne poznajo niti osnovnih besed. Najprej bi se namreč morali naučiti jezika in le
nato lahko spoznavajo učno snov. Vendar v sodobnem šolskem sistemu, ki temelji predvsem
na kopičenju znanja in delovni učinkovitosti, to nekako ni mogoče« (10. teden) (glej okvirček
1)
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POGOVOR Z ISUFOM, 9. 5. 2012

I: Šel cuisine.
E: Kaj je to? Bratranec?

I: Koliko je ura?

I: Ja.

E: Ob devetih.

E: Pri teti ste bili?

I: Devetih?

I: Ne pri teti.

E: Ja.

E: Kaj pa?

I: Apre ko je malico, grem vun, kupom, hm...

I: Moja prijatelji.

E: Kdaj gremo ven? Po malici imaš glasbo.

E: Ja če je bratranec, potem je od tete.

I: Glasbo sem jaz hiter.

I: Ne.

E: Ne, nič ne smeš hoditi ven med poukom.

E: Kaj pa?

I: E a zakaj oni vlki lahko?

I: Jaz sam šal v Malibor de moja mama brata.

E: Ja, pa ti še nisi velik, ko boš ti velik, boš lahko

E: K stricu? Kaj pa ste delali tam?

šel tudi ti ven med odmorom, zdaj pa nimaš kaj

I: Nič.

hoditi ven iz šole med odmorom.

E: Kdo pa je vse šel? Kdo je bil vse v Mariboru?

I: Pa gle jem malica pre ali k učitel igrámo tam.

Vsi ste šli?

E: Kaj?

I: Ja.

I: Igrámo.

E: Kako pa ste šli?

E: Kaj igrate?

I: Mam en avto, samo je prišel en avto emmm je

I: Tak (kaže z rokami) vaske danes gremo vun,

dve avto prišla k moj avto ne gre več, je prišlo

tak.

Maribor.

E: Po popoldanski malici misliš?

E: Kdo je prišel z avtom?

I: Ja.

I: De moj ata prijatelj.

E: Ja, no, pa ne po tej malici, na koncu pouka. Če

E: Je prišel po vas z avtom?

ne bo dež, potem boste šli mogoče ven, ja. S

I: Ja.

katerim učiteljem greste ven? Učitelj Martin gre

E: Kje pa ste spali ali ste šli za en dan?

ven z vami?

I: Moja mam k stric.

I: Ja, samo jaz ne grem vun.

E: Pa oni živijo v hiši? Pa imajo dovolj prostora,

E: Zakaj pa ne?

da ste lahko vsi spali tam?

I: Zebe.

I: Puno.

E: Nimaš jakne?

E: Kaj pa ste delali tam?

I: Nimam.

I: Ona moja prijatelj. Ona malega ne znam zakaj

Začneva reševati matematične naloge.

mi da eee aaa avte. Malega tak avte. Jaz sam ni

I: Kak je lepo Malibor.

bebe, a on je reku si si.

E: Ste bili v Mariboru čez vikend?

E: A oni pa govorijo slovensko?

I: Ja.

I: Ja pa oni Slovenec, slovensko vse.

E: Ja? Kaj pa ste delali tam?

Isuf nadaljuje z reševanjem naloge.

Okvirček 1: Dobesedno pretipkan pogovor z Isufom, 15. teden
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I: E zakaj učiteljica Irena ne ostane doma i ti

I: Ja. Dve buf. A pre men se uničli del a pre tam

prideš v razred?

delam a pre tak jaz sem tak vozim (kaže da se

E: Ja kako zdaj to, če si mi še malo prej govoril,

vozi z zaprtimi očmi) a pre guma buf. Vaske ena

da jaz nisem vredu?

tak vrže stekla a pre tak, guma. Sem boli tu.

I: Se nasmeji in nadaljuje z nalogo.

E: S kolesom se ne smeš voziti z zaprtimi očmi.

Med delom Isuf ponovno začne pripovedovati.

I: Sam čelad.

I: Celi dan učiteljica kaj sem prišlo doma cel dan

E: Pa imaš čelado? Ali nimaš čelade?

gle filme de vampir, moja mama reklo ugasni se,

I: Ja, imam.

a jaz ne.

E: Pa jo nosiš?

E: Pa nisi ugasnil?

I: Samo kam gre avek moj ata. Gle moja hiša e

I: Ne.

imamo eno tak za špil, tak ne nimam čelade,

E: Zakaj ne?

vaske moj ata ne znam kaj zakaj vrže vun čelada.

I: Rad, rad.

E: Kam je dal ata čelado?

E: Rad gledaš nadaljevanko o vampirjih?

I: V koš.

I: Ona ka vampir tak tak ave ka ena deklica tak

E: Zakaj bi pa dal ata v koš čelado.

(nekaj kaže z rokami).

I: Gle ker je reko ne rabiš več vaske ti si vlki.

E: Pa jo napade?

E: Pa potem kdo od mlajših nosi čelado?

I: Ne, gle tak drevo, en drevo tri metre tak (kaže

I: Mlajših ja, Gezim, ja, samo Gezim ja. Lahko.

z rokami).

Moja brata je en Gezim nima bicikl, samo jaz.

E: Pa skoči?

E: Gezim nima kolesa?

I: Ja. Oni ... ne razumem.

I: Samo zdaj ma.

E: Kaj?

E: Zdaj ima kolo?

I: Ne, nič.

I: Ja.

Nadaljuje z nalogo.

E: Kje pa ga je dobil?

I: Avč. Gle tu tak imam tu, tu, tu e tu (kaže

I: Za kaj. Gle, kombi moj ata šal a pre ena vlki,

modrice in odrgnine na telesu).

ena gospod klical apre da ne znam koliko bicikel

E: Od česa pa? Kaj pa si delal?

ma puno.

I: Gle jaz šal bicikel a pre one stopničke tam,

E: In je pripeljal ata domov kolesa?

stopnička pre ima to tam ena grivasto ko tak pre

I: Imam puno, imam tri BMX.

ona bicikel ona tak, a pre ona tak mmm a pre

E: Kaj pa boste zdaj s temi kolesi?

bicikel esplozir ona tak (med govorom prikazuje

I: Prodam, zakaj?

padec s kolesom).

Nadaljujeva z delom.

E: Guma?
I: Guma eksplozir.
E: Na katerem, na tvojem kolesu? In potem si
padel s kolesom?
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Situacije na šoli povezane z romskimi učenci
Ker delovanje šole in odzive učiteljev lepo orišejo prav situacije, ki so se na šoli dogajale,
bom nekaj primerov obravnavala v nadaljevanju. Pogledala bom, kaj se je na šoli dogajalo in
kako so se na to odzivali učenci in zaposleni na šoli.
Kmalu po vključitvi učencev v osnovno šolo, so se začele pojavljati razne težave, na katere se
sprva nihče na šoli ni posebej oziral. »Najstarejši fant kadi – najprej se je začelo s kajenjem
pred šolo, sedaj pa se kajenje pojavlja celo v razredu. Poleg tega prihaja do neprimernega
obnašanja do sošolcev, zmerjanja in podobno.« (4. teden) Težave so se začele pojavljati na
različnih področjih – tako pri vključevanju otrok v razrede, kot pri njihovem funkcioniranju
na šoli. Tudi sama sem se ob tem večkrat znašla v stiski kaj početi in na koga se obrniti.
»Stvari se počasi odvijajo, vendar ugotavljam, da bom morala biti pri delu precej
samoiniciativna ... Otroke začenjajo sošolci izključevati, prav tako pa sama opažam slabe
odnose tudi s strani učiteljev. Sama sem sicer upala na kaj podpore s strani svetovalne
delavke, vendar opažam, da bom morala delati predvsem sama ... Komunikacija na šoli je
precej razpršena – ni določene osebe, ki bi prevzela stvar v svoje roke in na katero bi se
učitelji lahko obrnili, saj se mi zdi, da se svetovalna delavka površno ukvarja s tem primerom
(glede na to, da je na šoli le ena svetovalna delavka, je to tudi nekako razumljivo). (4. teden)
Tukaj sem od svetovalne delavke na šoli sama pričakovala več podpore in pomoči. Vse to so
potrebovali tudi učitelji.
Po kajenju pred šolo in v razredu so se začeli pojavljati izostanki od pouka. »Po pogovoru z
razrednikom starejšega fanta in prostovoljko, ki dela z njim, ugotavljam, da Birsim (7.
razred) ni zadovoljen v Sloveniji in bi se rad vrnil v Francijo. Pojavlja se tudi zmeraj več
izostankov iz šole. Razrednik mi je dejal, da se Birsim zelo težko odpre – z njim se je želel
pogovoriti o njegovem počutju, željah in potrebah, vendar je bil Birsim zelo molčeč, iz njega
je težko karkoli izvlekel. Za razliko od razrednika mi je prostovoljka dejala, da se oba starejša
fanta zmeraj bolj odpirata in ji pripovedujeta različne stvari iz svojega življenja ... Vedenjsko
ni problematičen. Škoda se mi zdi, saj Birsim izraža neko stisko, vendar glede tega nihče nič
ne stori. Sama sem se odločila, da bom poskusila v urnik (svoj in Birsimov ter Fatmirjev)
vključiti še kakšno dodatno uro, ki bo namenjena individualnemu delu, spoznavanju,
pogovoru in različnim aktivnostim.« (8. teden) Najstarejši izmed otrok je izražal različne
stiske, ob čemer se je v stiski znašel tudi njegov razrednik, ki ni vedel, kako naj se na njegovo
vedenje odziva.
Kar nekaj pogovorov je bilo potrebnih, da je do epiloga prišel dogodek, v katerem je Isuf vzel
denar od mlajše učenke. »Že prejšnji teden, pa tudi danes, mi je Isuf med delom začel
pripovedovati o dogodku, ko bi naj (po njegovih besedah) do njega pristopila neka mlajša
deklica in mu dala 20 evrov. Rekel mi je, da on ni želel imeti tega denarja, vendar je
zahtevala naj ga vzame. Prejšnji teden mi je rekel, da jih je šel pokazat učiteljici, vendar je
ona samo rekla »O, ti imaš 20 evrov.« in nič drugega. Danes mi je rekel, da je denar vzel
nekdo drug. O tem sem povedala njegovi razredničarki, ki mi je povedala, da je dejansko
zmanjkal denar, ki naj bi ga Isuf vzel. Vse skupaj se je zgodilo pri telovadbi (kot je povedal
tudi Isuf). Učenka drugega razreda je imela denar, s katerim naj bi plačala plesno šolo. Ko je
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Isuf videl, da ima denar, jo je vprašal, če mu ga da in ona mu ga je dala. Kljub temu je bila
njegova zgodba drugačna – najprej je povedal, da on ni videl nobenega denarja, nato je
rekel, da mu ga je sama prinesla in ga ni več želela vzeti nazaj, vendar ji ga je vseeno vrnil.
Na koncu se je izkazalo, da mu je denar dala in ga je tudi vzel. S svetovalno delavko so se
tako dogovorili, da bo denar vrnil.« (10. teden) Tukaj so se pri reševanju situacije vključile
tako razredničarke učencev kot tudi svetovalna delavka. Zdi se mi, da so se ustrezno odzvale
na situacijo in primerno razrešile težave. Ob koncu leta je Isufov oče vrnil denar, ki ga je Isuf
vzel učenki, sama pa sem se z Isufom večkrat pogovarjala o osebni lastnini in odtujevanju
stvari.
Drugi je bil dogodek, ko so se med poukom stepli fantje iz šestega razreda. V pretep je bil
vključen Fatmir. »Danes se je na šoli zgodil tudi neprijeten dogodek, stepli so se fantje v
šestem razredu. Po besedah ravnateljice je bila prvotna zgodba takšna, da naj bi Fatmir
pretepel svojega sošolca. Po večih individualnih pogovorih svetovalne delavke z učenci,
vpletenimi v spor, je bilo ugotovljeno, da so se sošolci že dalj časa norčevali iz Fatmirja in ga
provocirali. Tako je bilo tudi danes. Eden izmed sošolcev je v razredu spraševal koga bi kdo
rešil, če bi se utapljala črnec in belec. Učenci so govorili, da bi rešili belca. Ko pa je prišel do
Fatmirja, mu je povedal, da bi on zagotovo rešil črnega – enega od svojih. Ob tem se je ozrl
na sošolca poleg Fatmirja, ki je rekel, da bi rešil črnca. Ob tem je sošolec, ki je spraševal,
dodal »no ja, saj on je pa bel, ampak je Hrvat, pa je enako butast«. Nato so Fatmirja
namerno provocirali ali bo pustil, da mu to nekdo govori in da ga naj pretepe. Fatmir naj bi
ga zato udaril v ramo in nato sta se stepla. Sošolci pa so zgodbo nato povedali, kot da je kar
na lepem Fatmir sam pretepel svojega sošolca (on pa naj ne bi storil ničesar). Zelo me je
presenetila nesramnost učencev in zaničevanje vseh, ki so drugačni – poleg Roma so
izpostavili tudi Hrvata. Zdi se mi, da je to situacija, v kateri bi morala šola zelo ostro
nastopiti proti takšnemu ravnanju in diskriminaciji do drugačnih. Prav tako me je presenetilo,
da je bil v pretep vključen Fatmir, ki je najbolj miren, nenasilen in senzibilen izmed vseh
svojih bratov in sester, kar pomeni, da so sošolci nanj izvajali izjemen pritisk, ob katerem je
na koncu tudi klonil.« (13. teden) Tudi tukaj vidimo izražanje težke stiske učenca in grobo
izključevanje iz razreda. Svetovalna delavka se je pogovorila z učenci, ki so bili vpleteni v
pretep, s tem pa se je zgodba zaključila. Skozi ves čas se je na šoli kazala potreba po
osveščanju o strpnosti in sprejemanju drugačnih, vendar se temu nihče ni posebej posvečal.
Menim, da za to ne gre obtoževati zgolj svetovalne delavke, saj ima kot edina svetovalna
delavka na šoli mnogo zadolžitev, ki ji ne dopuščajo, da bi se podrobneje posvečala vsaki
težavi, ki se pojavi. Menim, da bi za večjo strpnost na šoli morali poskrbeti predvsem
razredniki in učitelji, ki bi to prenašali med svoje učence, vendar sem žal tudi med nekaterimi
učitelji na šoli zaznala nestrpnost do drugačnih.
Pri delu me je najbolj presenetil dogodek, ki se je zgodil v zadnjem mesecu mojega dela na
šoli. Na koncu dneva sem ugotovila, da mi v torbici manjkajo bonboni, ki sem jih prinesla s
seboj v šolo. »O tem sem povprašala Isufa, ki je zatrjeval, da se moje torbice ni dotikal in da
ne krade od takrat naprej, ko je eni izmed učenk vzel 20 evrov. Njegovim besedam sem tokrat
verjela, saj Isuf danes ni bil nič sam v razredu. Tudi ko sem delala z Gezimom, sem bila ves
čas prisotna. V razredu je bila sama le Harisa, ki pred skupno uro večkrat sama uredi delovni
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prostor – prestavi mizo tako, da je na vseh straneh prostor in moje stvari na mizi prestavi v
sredino, tako da sta Isuf in Harisa vsak na svoji strani. Ugotovitev, da je najverjetneje krivec
za krajo Harisa, me je kar užalostila in razočarala. Ob tem sem se spomnila, da sem v začetku
dela na šoli izgubila balzam za ustnice in šminko, za katera sem prepričana da sta bila v
torbici. Stvari sem iskala povsod in jih do sedaj še nisem našla. Že takrat sem pomislila, da
jih je morda vzela Harisa, vendar se mi je misel zdela preveč neverjetna in sem jo opustila
(po socialnopedagoško sem si dopovedovala, da ne smem razmišljati na podlagi predsodkov,
ki jih imajo ljudje o Romih in ne smem vnaprej obtoževati nekoga, da mi jih je ukradel iz
torbice. Prav tako pa nisem bila prepričana, če nisem stvari vendarle morda kje založila).
Sedaj se mi žal zdi precej verjetno, da je tudi takrat Harisa vzela šminko iz moje torbice, kot
je najverjetneje danes vzela bonbone« (19. teden) Ko sem začela delati na šoli, me je Isuf
opozoril, da je Harisa vzela moj svinčnik. Ko smo naslednjič pregledali Harisino peresnico,
svinčnika ni bilo več, Harisa pa je povedala, da ga je s sošolko zamenjala za drug svinčnik.
Sama sem takrat menila, da je Harisa svinčnik verjetno vzela po pomoti, vendar sem se ob
dogodku z bonboni spomnila tudi manjkajočega svinčnika. »Ob vsem tem se sedaj počutim
nekoliko slabo, predvsem zato, ker me je ves ta čas Harisa tako iskreno gledala v oči. Zanjo
sem se precej trudila in zdelo se mi je, da sva vzpostavili kar dober odnos. Ko pa pomislim,
da mi je na skrivaj pregledovala žepe v torbici in mi iz njih jemala stvari, pa občutek ni
preveč dober ... Osebno mi je sedaj kar neprijetno, zato je morda tudi dobro, da se v šolo
vrnem čez tri dni, ko bom dogodek lahko nekoliko predelala, premislila in prespala. Ne bi
želela, da vse to vpliva na moj odnos in zaupanje do Harise, kljub temu pa želim, da se stvari
razrešijo.« (19. teden) Isufova razredničarka se je strinjala z mojim mišljenjem in se
pogovorila z Isufom o kraji in njeni neprimernosti. Sama ga je povprašala, ali je on vzel
bonbone ter se pozanimala, če ve, kdo jih je vzel. Harisina razredničarka pa se je odzvala
precej drugače. Takoj, ko sem omenila, da je bila krivec najverjetneje Harisa, se je postavila
njej v bran. Odkrit pogovor se ji ni zdel primerna rešitev, svetovala mi je, naj še enkrat dam
bonbone v peresnico ali torbico in opazujem, če jih bo Harisa vzela. »Na koncu sem se
odločila, da jo bom povprašala ali je slučajno kaj gledala v mojo torbico. Ob mojem
vprašanju je seveda to takoj zanikala in povedala, da ona ni ničesar vzela in ni gledala v
mojo torbico. Ob vsem skupaj se je nekam sumljivo nedolžno držal tudi Isuf, ki je prav tako
povedal, da on ni ničesar vzel. Obema sem nato povedala, da drugim ne smemo jemati stvari,
ki niso naše. Nisem pa želela posebej pritiskati na Hariso in je izpostavljati, saj za njeno
dejanje nimam dokazov, sama pa ga zagotovo ne bo priznala. Ob vsem skupaj pa ostaja
neprijeten občutek, da mi je nekdo kradel in me lahko še naprej nedolžno in prijazno gleda v
oči. Morda pa je res kraja njihov način življenja in se jim zdi nekaj čisto normalnega in
samoumevnega in zaradi takšnega dejanja Harisa ne čuti posebnega obžalovanja, saj se ji ne
zdi, da bi storila kaj narobe. Spomnila sem se, da sem večkrat pazila tudi na stvari v
prostorih, kjer smo delali, saj se je kaj hitro zgodilo, da je kakšna radirka ali svinčnik iz mize
pristal v Isufovi ali Harisini peresnici. Res sem se večinoma osredotočala predvsem na
Isufova dejanja, verjetno zaradi njegove ekstravertiranosti – ker išče več pozornosti, je več
tudi dobi. Bila sem prepričana, da Harisa ne bi mogla vzeti ničesar, vendar mi spomini za
nazaj kažejo, da je stvari jemala tudi Harisa. Ob premlevanju dogodka s svinčnikom sem se
zavedela, da je bila Harisa že takrat tako prebrisana, da je ukraden svinčnik takoj zamenjala
za drugega in tako ukradenega predmeta ni imela več pri sebi, vendarle pa je imela nov
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svinčnik.« (20. teden) Ob tem dogodku ne gre toliko obravnavati vloge učiteljev, zdi pa se mi
zelo pomemben za oris vloge učencev v šoli. Oba učenca sta krajo sprejemala kot
samoumevno, ob čemer je krajo odkrito obsodila le ena razredničarka, druga pa je predlagala
naj na zvit način skušam odkriti resnico, naj pa se ne poslužujem odkritega pogovora. Sama
menim, da kraja v nobenem primeru ni dopustna, o tem pa se je odkrito potrebno pogovoriti
tudi z učenci in jim znova in znova razlagati, kaj je osebna in kaj tuja lastnina ter kako
pomembno je spoštovati lastnino nekoga drugega.
Zdi se mi, da se je na sestanku ob koncu šolskega leta v največji meri izrazilo vse, kar se je
kazalo skozi celotno obdobje mojega dela na šoli. Sama sem se pred sestankom trudila, da bi
končno zaključila individualne projekte pomoči za vseh pet učencev. Na sestanek sem se
odpravila s pričakovanjem, da se bomo skupaj pogovorili o vključevanju romskih učencev v
šolo in njihovemu delovanju skozi celotno obdobje vključevanja. Pričakovala sem različna
mnenja učiteljev, ugotovitve ob njihovem delu in težave, s katerimi so se ob delu soočali.
Doživela nisem skoraj ničesar od pričakovanega. »Sama sem imela ogromne težave s
pisanjem individualnih projektov pomoči starejšima učencema, s katerima sploh nisem delala,
njuna razrednika pa poučujeta tehnični pouk in športno vzgojo, kar pomeni, da prav tako ne
vesta, kako učenca delujeta pri učnih urah ostalih predmetov, kot sta slovenščina in
matematika. S pomočjo prostovoljke, ki dela z učencema, in nekaj delnih ocen predmetnih
učiteljev, sem individualne projekte pomoči vendarle napisala in se potrudila ter jih prinesla
na tim. Nekaj učiteljev je v družbi svetovalne delavke in ravnateljice že sedelo v zbornici,
nekaj pa jih je prišlo hkrati z mano. Ko sem vstopila, so se res pogovarjali o učencih Romih,
vendar je tema kaj kmalu nanesla na postopke pred usmerjanjem učencev, okrožnico, ki so jo
v tem tednu dobili svetovalni delavci (z novimi zahtevami glede postopkov in njihovega
evidentiranja) in dopolnilnem pouku ter možnostih vključevanja učencev vanj. Nekaj učiteljev
je izrazilo mnenje, da učenci Romi absolutno ne dosegajo minimalnih standardov in da ne
obvladajo niti osnov znanja (na primer osnovne računske operacije in abstraktno mišljenje)
ter da zaradi tega niti ne znajo, kaj lahko zapišejo kot cilje svojega dela, saj so le-ti čisto
osnovni in zato neprimerni za razrede, ki jih ti učenci obiskujejo. Ravnateljica jim je
svetovala, naj cilje skušajo čim bolj prilagoditi sposobnostim učencev in se ob tem zavedajo,
da vseh minimalnih standardov najverjetneje nikoli ne bodo dosegali – sistem devetletke pa je
naravnan tako, da bodo učenci kljub nedoseganju minimalnih standardov vendarle
napredovali. Na kratko so omenili možnost, da se na usmerjanje pošlje Gezima in Isufa,
Harisina razredničarka pa je dejala, da Harisa trenutno dobro napreduje in sledi pouku, zato
ne vidi potrebe, da bi se jo usmerjalo. Za tem so nekateri začeli vstajati in odhajati in tako se
je na moje presenečenje sestanek zaključil.« (20. teden) Sama sem pričakovala, da se bomo na
timu pogovarjali o tem, kaj je kdo delal z učenci, kako učenci napredujejo, kaj bi bilo
potrebno še storiti in podobno, vendar o tem ni bilo govora. Prav tako sem se sama precej
trudila s pisanjem individualnih načrtov pomoči, ki jih nato ni nihče niti pogledal, svetovalna
delavka jih je spela skupaj in vložila v osebne mape učencev. »Ob tem sem bila kar malce
razočarana, saj naj bi bilo v načrtih zapisano vse, kar se dela in kar naj bi se z učenci delalo,
ob tem pa tudi stanje učencev in cilji, ki jih želimo doseči. Očitno pa so ti obrazci sami sebi
namen – toliko, da se nekaj napiše in vloži v mapo, ker tako zahteva zakonodaja. Nato pa se v
praksi dela vse kaj drugega kot to, kar je v mapah zapisano« (20. teden) Po koncu sestanka
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sem izvedela še, da bi morala skozi celotno obdobje pisati dnevnik dela, ki bi mi ga v začetku
leta morala posredovati svetovalna delavka. Po novih navodilih iz strani ministrstva za šolstvo
pa sem morala izpolniti tudi obrazce za vse posamezne ure, ki sem jih izvajala z romskimi
učenci. Grenak priokus je ostal predvsem zaradi neprimernega odnosa s strani svetovalne
delavke, ki se na moje prošnje za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ni odzivala.
6.2.1

Analiza delovanja šole in učiteljev

Ob pregledu delovanja šole in vključevanja romskih učencev bi izpostavila dva pola in sicer
trud šole po čim boljši pomoči za učence in posledično veliko količino dodatne pomoči in na
drugi strani veliko natrpanost urnikov učencev z urami dodatne pomoči in posledično njihovo
izključenost iz razreda. Šola je učencem ob njihovi vključitvi zagotovila ure dodatne pomoči
za učence tujce, odobrene iz strani Ministrstva za šolstvo, ob tem še dodatne individualne ure
pomoči, ki sem jih prav tako izvajala jaz, ob tem pa še dodatne ure pomoči, ki jih je izvajala
prostovoljka in ob koncu ure opismenjevanja, ki jih je izvajala učiteljica, vključena preko
evropskega projekta bralne pismenosti. Vse to je pomenilo, da so bili učenci več kot polovico
časa odsotni iz razreda, kar je vplivalo na socialno interakcijo s sošolci in na njihovo
vključevanje v razred. Individualne ure pomoči so bile za učence zelo koristne, saj brez
dodatne pomoči ne bi zmogli slediti učnemu načrtu, kljub temu pa sem sama skozi celotno
obdobje ob tem opažala tudi mnoge pomanjkljivosti. Učenci so bili zaradi odsotnosti iz
razreda velikokrat tudi izključeni iz družbe svojih sošolcev, zamujali pa so tudi razredno in
socialno dinamiko, ki so jo lahko doživeli le v razredu, v družbi svojih vrstnikov. S tem so
prav tako zamujali priložnost za učenje socialnega jezika, ki ima pri učenju jezika prav tako
pomembno vlogo. Ob tem ugotavljam, da je šola s svojim delom hkrati zelo pozitivno
vplivala na razvoj učencev, ob tem pa je bil vpliv zaradi prekomerne odsotnosti tudi
negativen, saj se je kazala izključenost iz razreda.
Sama sem na eni strani videla učitelje, obremenjene z učnim načrtom in hkrati soočene z
učenci, ki prihajajo iz drugačne kulture ter ne govorijo jezika okolja. Na drugi strani sem
srečevala svetovalno delavko, ki poleg administrativnega dela in sprotnega reševanja težav na
šoli težko najde dodaten čas za nudenje pomoči učencem in učiteljem. Sama tukaj vidim
težavo v sistemu, ki učitelje obremenjuje z izpolnjevanjem učnega načrta in doseganjem
rezultatov, hkrati pa jim jemlje manevrski prostor za prilagajanje različnim potrebam svojih
učencev. Po drugi strani pa so učitelji ob delu z romskimi učenci prepuščeni lastni
iznajdljivosti, saj za te učence ni določenih smernic, ki bi natančno določale prilagoditve in
način dela, ki bi bil zanje najbolj primeren. Zaradi dodatne obremenitve je tako učiteljem
velikokrat ustrezalo, da se romski učenci umaknejo iz razreda in se z njimi dela individualno.
Hkrati pa menim, da je svetovalna delavka na šoli s svojim delom preveč obremenjena, da bi
lahko ustrezno delala tudi na področju interakcije z učenci in učitelji. Vključitev romskih
učencev v šolo ji je prineslo celotno področje dodatnega dela.
Kljub kritiki šole in učiteljev ter lastnega dela, ob čemer menim, da bi vsi akterji lahko v tem
obdobju storili več, kot smo, je treba priznati, da je šola za romske učence poskrbela po svojih
najboljših močeh. Pozitivno in vredno pohvale je dejstvo, da so na šoli takoj ob vključitvi
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romskih učencev skušali zmanjšati razlike med učenci tako, da so romskim učencem
priskrbeli ustrezne šolske pripomočke, potrebščine in opremo, da so se lahko učenci normalno
vključili v šolo. S tem, ko so sošolci v šolo prinesli odvečne šolske potrebščine in jih podarili
svojim novim sošolcem, so učence zbližali in jih približali romskim učencem. Šola je svojim
učencem pokazala, da je nove učence potrebno sprejemati in jim pomagati ob morebitnih
težavah, s katerimi so se srečali. V nasprotju s statističnimi podatki, ki kažejo na velik izpad
romskih učencev iz osnovne šole, so se tukajšnji učenci vsi obdržali v šoli do konca šolskega
leta in so šolo tudi bolj ali manj redno obiskovali.
Med mojim delom na šoli je bilo sicer nekaj težav z oblikovanjem urnikov, delitvijo ur
pomoči in oblikovanjem individualnih projektov pomoči, vendar bi kljub temu delo na šoli in
delo šole ocenila kot uspešno.

6.3 Vključevanje Gezima
Gezim je najmlajši izmed romskih otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, na kateri sem delala.
Vključen je v prvi razred osnovne šole. Sama sem se z Gezimom srečevala enkrat tedensko,
zaradi česar je bilo nekoliko težje vzpostavljati globlje vezi, največ časa je najino delo
potekalo predvsem na ravni učne pomoči. Najino delo bi tako lahko strnila v nekaj kratkih
determinantah, ki so se v časovnem okvirju odvile skozi celotno obdobje mojega dela na šoli:








branje slikanic, ki jih prinaša Gezim,
pomanjkanje pozornosti ob poslušanju,
molčečnost,
vedno boljše razumevanje jezika in navodil,
padec motivacije,
pomanjkanje volje do dela,
ponovna motivacija in volja do dela.

Gezim je bil od vsega začetka precej tih, a nasmejan ter dobrovoljen fant. »Gezim je zelo
molčeč in na večino vprašanj ne odgovarja ali pa odgovori s prikimavanjem ali
odkimavanjem.« (3. teden) Kot pozitivna se je pri urah izkazala tudi prisotnost Gezimove
starejše sestre Harise, ki obiskuje četrti razred. »Pri obeh sem zaznala veliko interesa za
učenje in precej pozitivno usmerjenost, kar tudi meni daje precej pozitiven občutek glede
nadaljnjega dela.« (3. teden) »Drugače je Gezim zelo molčeč, v celotni uri je komaj kaj
spregovoril. Odgovoril ni niti na vprašanje kako se počuti, medtem ko sta starejša brat in
sestra v četrtem in petem razredu ta odgovor že od začetka naučena – »v redu«.« (3. teden)
Začetne ure sva z Gezimom preživljala predvsem ob gledanju in prebiranju raznih slikanic, ki
jih je Gezim vsakodnevno prinašal v šolo. Ob tem je zanje pokazal veliko zanimanje in izrazil
željo, da bi tudi sam predstavil vsebino knjige v okviru bralne značke, kot so to počeli njegovi
sošolci. »...Njegova učiteljica me je prosila, če lahko preberemo knjigo, ki jo Gezim že ves
teden nosi s seboj v šolo in jo želi pripovedovati v okviru bralne značke.« (2. teden) »Gezim že
dva tedna v šolo nosi knjige, saj želi sodelovati pri bralni znački.« (3. teden) »Gezim je spet
prinesel knjigo, ki sem mu jo prebrala. To je sedaj že tretja knjiga. Očitno ga knjige zelo
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zanimajo in rad posluša različne zgodbe.« (4. teden) Do slikanic, ki jih je Gezim prinašal v
šolo, je pokazal veliko spoštovanje in skrbnost, ob čemer ga je pohvalila tudi knjižničarka.
»Takoj ko odprem vrata od učilnice, Gezim v roki drži slikanico in stoji ter čaka, da greva. V
prejšnjem tednu ga je knjižničarka izredno pohvalila, saj je zelo skrben in reden obiskovalec
knjižnice. Gezim skoraj vsak dan obišče knjižnico in si izposodi kakšno knjigo, slikanico. To si
odnese domov in jo naslednji dan vrne nazaj.« (6. teden)
Pri skupnem delu sva imela nekaj težav, saj je Gezim zgodbo, ki sem jo pripovedovala,
poslušal nekaj minut, nato pa mu je pozornost kmalu upadla. »Gezim je zgodbico najprej zelo
zavzeto poslušal, nato pa sem videla, da se je nekoliko naveličal. Ob tem razmišljam, ali se je
naveličal, ker je bil zgodba predolga, ali pa zato, ker ni razumel tega, kar sem brala.
Najverjetneje je na pomanjkanje pozornosti vplivalo eno in drugo. Vendar ko sem ga
povprašala, ali naj zgodbico preberem do konca, se je s tem strinjal.« (3. teden) »Celourno
branje pravljice Gezimu postane dolgočasno, zmanjka mu koncentracije, ob tem pa se mi zdi,
da ga zelo zanima, kaj počnejo sošolci v razredu.« (6. teden) Sama sem ob tem razmišljala kaj
storiti, da bi bile Gezimu najine ure bolj zanimive. Na začetku ure je namreč kazal veliko
veselja do dela, na sredini ure pa je le še pogledoval k vratom, ob čemer se je videlo, da se
želi vrniti v razred. Kasneje sem se pogovorila z učiteljico, s katero sva se strinjali, da z
Gezimom delam krajši čas, ki mu bo zato bolj zanimiv. »Tako kot prejšnjič, sem se z njegovo
učiteljico dogovorila, da gre Gezim od ure za 15 minut, toliko, da pregledamo knjigo, nato pa
se vrne. Sama imam občutek, da to tudi njemu zelo ustreza.« (6. teden)
Po dogovoru o krajšem času dela sem Gezima večkrat vključila v uro, ko sem delala z
njegovo starejšo sestro, Hariso. »Harisa ... Gezimu velikokrat prevaja vprašanja, ki jih jaz
postavljam. Kljub temu je Gezim večino časa tiho.« (6. teden) V Harisini družbi se je v
Gezimovem vedenju kljub molčečnosti vendarle opazila razlika, saj je bil takrat mnogo bolj
živahen, s Hariso pa se je pogovarjal v romskem jeziku.
Kljub nenehnemu branju slikanic, poimenovanju različnih predmetov in pogovorih o zgodbi,
je Gezim ostajal molčeč. »Gezim sam poimenuje predmete, ki so na slikah, povedal pa ni
ničesar, kar je bilo povezano z vsebino knjige.« (9. teden) Težave so se kmalu pokazale tudi
na področju branja in pisanja. Pri učenju le-tega Gezim ni zaostajal za svojimi sošolci, saj so
se črke pričeli učiti šele po njegovem vstopu v šolo, kljub temu pa je imel veliko težav pri
pisanju in prepoznavanju črk. »...vendar Gezimu branje ne gre dobro od rok, ob čemer pa ne
vem ali zaradi nerazumevanja mojih navodil, ali zaradi tega, ker si nisva dovolj blizu, da bi
se potrudil, ali pa zgolj zato, ker še ne zna povezovati črk v besede.« (10. teden) O tem sem se
pogovarjala tudi s prostovoljko, ki je pogosteje individualno delala z njim. »Prostovoljka mi
je razlagala, da Gezim glasno bere, ko bereta skupaj – za njo torej ponavlja besede, ko pa bi
moral besedo povedati sam, pa se ustavi.« (10. teden) Ob težavah, ki so se začele pojavljati,
sem sama začela iskati vzroke za le-te. »Gezim je še zmeraj zelo molčeč, pove zgolj kakšno
besedo. Večkrat pa se vidi, da razume veliko tega, kar sliši, vendar na to ne odreagira.
Sprašujem se, ali se tudi pri njem pojavljajo iste težave zaradi kulturnih razlik kot pri Isufu,
kjer je že vnaprej prepričan, da ne zmore tega, kar zahtevamo od njega, ali pa malce
izkorišča to, da je majhen in da je prišel iz tujine. Mislim, da je po nekaj obojega.« (10. teden)
Kulturne razlike pa so se pojavljale tudi na nekaterih drugih področjih, kot sta higiena in
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čistoča. »Gezim je imel danes oblečen izredno umazan pulover. Običajno so otroci kar čisti,
nosijo razmeroma čista oblačila, zato me je kar začudilo, da je bil Gezim danes tako umazan.
Skrbi me, da ga zaradi tega sošolci ne bi začeli izključevati.« (7. teden)
Največji napredek in razvoj v Gezimovem govoru sem sama opazila ob koncu aprila, ko sva
pregledovala slikanico o štorklji. »Gezima sem na začetku vprašala, če je to ptico že kdaj
videl. Ob tem sem prvič doživela, da je sam povedal nekaj besed in se je trudil sestaviti
stavek. Povedal je, da štorklje živijo tam, kjer je on doma in da jedo kruh, ki jim ga dajo.
Njegove besede so me zelo presenetile in razveselile, saj to pomeni, da se tudi Gezim počuti
dovolj varnega in sproščenega, da poskuša tvoriti stavke v njemu tujem jeziku.« (12. teden) Za
tem dogodkom je Gezim pričel precej napredovati, ustvarjal je tudi nove stike in prijateljske
vezi v svojem razredu. »Danes sem ga opazovala pri malici, kjer se je igral skupaj z nekaj
sošolci. Družbo je imel tudi po koncu pouka, ko so učenci čakali na podaljšano bivanje.
Gezim je bil takrat zelo razigran in nič kaj sramežljiv. Kljub svoji molčečnosti, se v družbi
vrstnikov očitno kar dobro znajde.« (12. teden) »Gezim je precej nasmejan otrok, ki to zna kar
malo izkoristiti. Ko bi moral prebrati besedo, je na vsak način skušal preusmeriti mojo
pozornost in si je iskal razne druge zaposlitve. Njegovo razumevanje jezika se je že precej
izboljšalo, sam tudi kdaj pa kdaj pove nekaj besed, kljub temu pa je še vedno zelo molčeč ...«
(15. teden).
Dobra volja in napredovanje je trajalo do sredine maja, takrat pa se je začel Gezim
spreminjati. Na to sta me najprej opozorili prostovoljka in Gezimova razredničarka.
Izpostavili sta »...delo z Gezimom (prvi razred), ki naj bi bil zmeraj bolj razdražen in
problematičen.« (16. teden) »Gezim je do sedaj kar nekajkrat manjkal v šoli.« (16. teden)
Prostovoljka je povedala, da »... mu je bilo včeraj zelo slabo, tako da je pri individualnem
delu celo zadremal.« (16. teden) Ko sva bila z Gezimom kasneje sama, sem ugotavljala, da
»Gezim neprestano išče lažje poti – zapisuje besedo, ki jo vidi napisano kje v prostoru, ob tem
pa se ves čas pretvarja, kot da globoko razmišlja, katero črko mora dodati. Ko pri tem ni
uspešen (ker ugotovim, da besedo zgolj prepisuje), si najde druge zaposlitve in pozornost
preusmerja drugam, da mu ne bi bilo potrebno ničesar delati.« (16. teden) Zaradi takšnega
vedenja tudi napredek ni bil več viden. Težave so se začele pojavljati tudi v razredu in v
odnosih s sošolci. »Gezima sem opazovala danes v jedilnici pri malici, kamor je že na začetku
prišel zelo nejevoljen. Najprej se je usedel k mizi, kjer običajno sedi prvi razred, ko pa so do
tja prišli tudi njegovi sošolci, je odšel na drugo stran jedilnice. Ko je učiteljica delila malico
(prvošolci si malice namreč ne vzamejo sami), je Gezim sedel na drugi strani in ni prišel po
malico. Ker sem mislila, da ga je učiteljica spregledala, sem jo opozorila, da je Gezim ostal
brez malice. To je že vedela, povedala je, da je namerno odšel od mize in da se kaj takega ni
zgodilo prvič. Ko je malico razdelila in se odpravila jest, se je Gezim vrnil na svoje mesto pri
mizi prvošolčkov. Učiteljica se je vendarle odpravila proti njemu in mu nesla malico, ki je
zanj ostala na pladnju, vendar je Gezim medtem že sam odšel po hrano tja, kjer si jo vzamejo
ostali učenci. Med malico je nato neprestano nagajal sošolcem in jim grozil, da jim bo v
obraz vrgel krožnik z namazom (»Ga hočeš? Ga hočeš?« - krožnik je držal v roki). Čez nekaj
časa sem videla, da se je pravkar umaknil od sošolca poleg sebe, ki ga je s pestjo udaril v
trebuh. Fantek ob njem se je s solzami v očeh kar sesedel na stol. Ko so se otroci nato
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odpravili iz jedilnice in pred vrati v koloni čakali učiteljico, je Gezim v trebuh uščipnil
drugega sošolca tako, da se mu je na trebuhu videla modrica. Nato pa je trmasto stal ob
strani.« (17. teden) »Gezimov napredek je tako zmeraj manjši, oziroma trenutno morda celo
stagnira.« (17. teden)
V začetku junija sem se ponovno pogovarjala s prostovoljko, ki je delala z Gezimom.
»Povedala je, da je prejšnji dve uri ona delala z njim in da se ji zdi delo z njim v zadnjem
času skoraj nemogoče. Gezim pri uri sploh več ne sodeluje. Noče delati niti matematičnih
nalog, ki so ga običajno veselile.« »...vendar tudi razne popestritve po nekaj urah niso bile
več učinkovite.« (19. teden) Sama sem se tako odpravljala ponj v razred z mešanimi občutki.
Pomanjkanje koncentracije, slabo razumevanje jezika ter pomanjkanje motivacije do dela –
vse to je slabo vplivalo na delo z Gezimom in njegov napredek, zato sem se odločila, da bom
nekako poskusila Gezima ponovno pripraviti do tega, da bo v učenje vložil tudi lasten trud.
»Že v začetku, ko sva se odpravljala iz razreda, sem ga opozorila naj me počaka, saj bova šla
do učilnice skupaj. Gezim mi je že nekajkrat zbežal sam naprej, ko sem se sama še
pogovarjala z njegovo učiteljico.« (19. teden) Medtem ko je Gezim pričakoval, da bom
zgodbo iz slikanice ponovno brala jaz, sem se sama odločila, da jo bo poskusil brati sam.
»Najprej je listal po knjigi, nato pa povedal, da to ni njegova knjiga, ampak mu jo je dala
učiteljica – želel mi je povedati, da je on ne rabi brati.« (19. teden) Ob moji vztrajnosti, je
»prebral« naslov. »Naslov je vedel na pamet, ustavilo pa se je že pri prvih besedah. Ob tem je
Gezim začel tarnati, da ga boli glava (na to me je opozorila tudi prostovoljka, ki je povedala,
da so bolečine v glavi in trebuhu vsakič izgovor za ne-delo pri uri).« (19. teden) Takrat sem se
odločila, da bom na nek način poskusila preusmeriti Gezima od iskanja lažjih poti, do
vlaganja lastnega truda v svoj napredek. Z njim sem se pogovorila o tem, da se mora truditi
tudi sam, saj za enkrat precej zaostaja za svojimi sošolci in da za to nima izgovorov. Razložila
sem mu, da obstaja možnost, da ne bo več obiskoval enake šole kot njegovi bratje in sestra,
saj ga lahko usmerijo v program z nižjim izobrazbenim standardom. Kljub temu, da ima
težave z jezikom, se mora tudi sam potruditi, da bo takšne in drugačne težave premagoval in
ob tem tudi napredoval. »Po moji krajši pridigi je Gezim vendarle pogledal knjigo in začel
izgovarjati besede, ki so bile napisane.« (19. teden) Zdi se mi, da je bila tukaj ključna točka,
ki je Gezima preusmerila k večji učinkovitosti. Bolje je začel funkcionirati v razredu – »...
sem šla po Gezima, ki je v razredu pridno vadil pisanje črk, ob čemer ga je učiteljica tudi
pohvalila ...« (19. teden), sodelovati pa je pričel tudi na najinih skupnih urah. »Večkrat sva
ponovila črke abecede, ki je zapisana na prvih straneh delovnega zvezka. Gezim nekaterih črk
ni znal izgovoriti, kljub temu, da sva jih večkrat ponovila. To mu tudi otežuje branje – saj ne
pozna vseh črk. Kljub temu pa me je presenetil z dobrim razumevanjem slovenskega jezika –
saj razume večino navodil, sam pa je izgovoril tudi nekaj besed.« (19. teden) »Gezim je po
enotedenski odsotnosti iz šole ponovno nekoliko boljše volje.« (21. teden) Do konca leta je
Gezim tako sam spregovoril nekaj besed, zelo dobro razumel navodila v slovenskem jeziku in
jim tudi uspešno sledil.
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6.3.1

Analiza vključevanja Gezima

Delo z Gezimom bi sama razdelila na tri obdobja – prvo je bilo uvajanje in spoznavanje.
Zaznamovalo ga je predvsem moje branje različnih slikanic, ki jih je Gezim prinašal s seboj
na najine skupne ure. Gezim je bil molčeč in poslušen. Zdi se mi, da je z zanimanjem poslušal
besede, ki sem jih izgovarjala in se trudil, da je spoznaval čim več različnih slovenskih besed.
Kmalu je Gezim dobro razumel različna navodila in vprašanja, kljub temu pa slovenskih
besed ni izgovarjal. Njegovo vedenje je bilo v skladu s šolskimi pravili. Bil je precej
dobrovoljen in pripravljen na šolsko delo, hkrati pa je v razredu spletal nove prijateljske vezi s
svojimi sošolci. Sošolci so ga medse sprejeli precej dobro, bili so mu pripravljeni pomagati
povsod, kjer je potreboval pomoč – posojali so mu zvezke, mu razlagali navodila in ga
vključili v medsebojno delo.
V drugem obdobju so se začele pojavljati težave. Gezimov učni napredek se je nekoliko
zaustavil, hkrati pa ni bil pripravljen sodelovati na individualnih urah. Gezim je postal
neposlušen in nagajiv. Pojavljati so se začele tudi težave v stikih s sošolci, do katerih je
Gezim postajal zmeraj bolj agresiven. Sama nisem bila toliko vključena v razred, da bi videla
kakšen odnos so imeli do njega njegovi sošolci in bi tako lahko tudi ugotavljala, ali Gezimova
agresivnost izvira tudi iz kakšne prikrite ali odkrite diskriminacije iz strani njegovih sošolcev.
Zagotovo je potrebno razumeti, da je kulturno okolje, iz katerega izhaja Gezim drugačno od
okolja, iz katerega prihaja večina njegovih sošolcev in kljub trudu, da bi se čim bolje vključil
v razred, otroci lahko zaznajo razlike in jih tudi izpostavijo. Sama menim, da bi se morala v
tem obdobju bolj posvetiti Gezimovim stiskam, ki so privedle do njegovega agresivnega
vedenja. Ob dogodkih, ko je namerno nasprotoval pravilom v jedilnici in ko je bil nasilen do
svojih sošolcev, sem se pogovorila z njegovo razredničarko, vendar sama reševanju težav ni
posvečala kake posebne pozornosti. O neprimernem obnašanju se je sicer pogovorila s
celotnim razredom ter na pogovor povabila Gezimovega očeta, ki pa se vabilu ni odzval.
Sama bi se tukaj morda lahko bolj vključila in se posvetila Gezimu in njegovemu doživljanju.
Tretje obdobje se je pričelo z mojim pogovorom z Gezimom o njegovem lastnem trudu in
posledicah, ki lahko sledijo, če v šoli ne bo sodeloval. Mislim, da sem ga s tem nekoliko
spodbudila, da se je pričel ponovno truditi in napredovati. Morda je po najinem pogovoru
Gezim zaznal, da sem tam tudi zaradi njega in da si želim, da bi v šoli napredoval. Ure
dodatne učne pomoči namreč niso bile namenjene le njegovi zabavi in razvedritvi, kot jih je
verjetno sam deloma doživljal, ampak predvsem njegovemu razvoju in napredku. Proti koncu
leta je bil Gezim nekaj dni odsoten iz šole, vendar vzroka za njegovo odsotnost nismo
izvedeli. Po izostanku se je v šolo ponovno vrnil precej dobrovoljen. Pri urah je sodeloval,
sam pa je začel izgovarjati tudi nekaj slovenskih besed in jih povezoval v stavke, kar me je še
posebej razveselilo.

6.4 Vključevanje Isufa
Isuf je srednji izmed šestih fantov v družini. Ima še dva starejša brata in tri mlajše brate ter
mlajšo sestro. V letošnjem letu je pri 11 letih starosti obiskoval peti razred devetletne osnovne
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šole. Isufa sem sama doživljala kot izredno živahnega in zgovornega fanta. Ob delu se je
težko zbral in ni dolgo vztrajal pri enaki dejavnosti, zato sem v delo z njim morala vlagati
največ truda, razmisleka, vztrajnosti in dobre volje.
Z Isufom sem se srečevala povprečno 8 ur tedensko.
Delo z Isufom je ves čas spremljal pritisk po spoznavanju in utrjevanju šolske snovi ter
zmanjševanju učnih težav, zaradi česar ni preostalo časa, ko bi se lahko v večji meri posvečala
tudi katerim drugim dejavnostim, pomembnim za Isufov socialni razvoj in vljučevanje v novo
okolje. Znova in znova je bilo potrebno nadoknaditi zamujeno snov in se truditi, da bi Isuf
lahko sledil pri pouku. Kljub temu sem se med napornim šolskim delom tudila, da sem ga
večkrat razvedrila, se mu približala in ga ves čas motivirala z raznimi pohvalami, ki so bile pri
delu z Isufom zelo velikega pomena.
Ob pregledu dela z Isufom bi izpostavila nekaj determinant, za katere menim, da najbolj
orisujejo situacije in delo skozi celotno obdobje:








težave z jezikom,
slabo predznanje in s tem povezane učne težave,
iskanje lažjih poti pri šolskem delu,
umik,
(ne)vključevanje v razred, družbo vrstnikov,
situacije na šoli, povezane z Isufovim neprimernim vedenjem,
živahnost, optimizem.

Vedenje
»Isuf je ob mojem prihodu v razred sedel v prvi vrsti, čisto pred katedrom. Sedel je sam in v
tišini, ni iskal pozornosti svojih sošolcev. Ko ga je učiteljica poklicala, je molče vstal in se
skupaj z nama odpravil iz razreda. Ob razlagi, da bo uro preživel z menoj, je le prikimal in se
z menoj odpravil proti prostoru, kjer sva delala. Skozi vso uro je bil zelo molčeč, izgledal je
nekako prestrašeno in zmedeno. Izgovarjal je besede v francoskem jeziku, ki pa jih sama
nisem razumela, ob tem pa sem imela občutek, da tudi on ne razume mnogo besed, ki sem jih
izgovarjala jaz...« (1. teden)
Isuf je na najinih prvih srečanjih deloval nekoliko prestrašeno. Temu je najverjetneje
botrovalo predvsem dejstvo, da zaradi velike naglice s spoznavanjem snovi in pridobivanjem
ocen nisva imela časa, da bi se najprej spoznala in vzpostavila vez ter nato nadaljevala z
delom. Predvsem zaradi pritiska učiteljev sva tako že na samem začetku začela s
spoznavanjem snovi, ob čemer mi je Isuf deloval precej zmedeno. Takoj so se pokazale tudi
velike težave s slovenskim jezikom. »Na začetku dela sem se mu predstavila in mu razložila,
da bova midva sedaj skupaj delala in da sem tam, da mu pomagam. Mislim, da večine, kar
sem povedala, ni razumel.«(1. teden)
Isufovo vedenje je bilo na začetku dela precej konstantno. Ob mojem prihodu v razred ni
kazal posebnega navdušenja, prav tako pa ni kazal interesa, da bi ostal v razredu s sošolci. V
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začetku ure je sodeloval pri učenju, nato pa mu je kmalu zmanjkalo volje in pozornosti, zato
se je zaposlil sam s sabo. Največkrat je čečkal na rob zvezka, s svinčnikom delal luknjo v
radirko ali kaj podobnega. Ob tem se mi je zdelo, da se kar izklopi in me več ne posluša.
Temu je najverjetneje botrovalo tudi slabo razumevanje tega, kar sem mu sama razlagala. Ob
koncu prvega meseca je postajal bolj komunikativen, vendar so hude težave z jezikom
ostajale. »Na začetku ure mi je Isuf želel nekaj povedati, vendar se je med stavkom ustavil, ker
ni našel besed. Zdi se mi, da tako kar obupa in pove »ne znam« ter ne nadaljuje naprej. Ob
tem ga je potrebno spodbujati, da najde besedo in konča to, kar je želel reči, saj je zanj to, kar
želi povedati očitno pomembno ... Večino stvari, ki jih je razumel, mi je pokazal s pomočjo
rok, brez besed.« (5. teden) Pri razlagi je bil vendarle vztrajen, pomagal si je z kazanjem in
različnimi glasovi. K temu je velikokrat pripomogla tudi Isufova klepetavost, saj je po nekaj
minutah znova začel razlagati kakšno novo stvar, ki se jo je spomnil. »Večkrat se zgodi, da
Isuf začne razlagati kakšno stvar, vendar ko med stavkom ne najde prave besede ali izraza,
zaradi tega takoj odneha. Ob tem sem ga vsakič opogumila in spodbudila, da je poskusil najti
kakšno drugo besedo ali mi pokazati na drugačen način. Sedaj si tako več pomaga tudi z
rokami, s kazanjem in z risanjem različnih stvari. Isuf je iz dneva v dan bolj zgovoren.« (7.
teden)

74

POGOVOR Z ISUFOM, 15. 6. 2012
E: Kaj pa Birsim se tudi poroči?
I: Kaj je to poroči?
E: Rekel si, da sta šla ata in mama na poroko.
I: Ja.
E: Birsim se bo tudi poročil?
I: Ne Birsim, a ja, Birsim, ja.
E: Kdaj se bo Birsim poročil?
I: Gle, u koliko vi lahko te.
E: Kaj?
I: U Francija gle u klko lahko delamo to, tri tri
leti lahko.
E: Kaj pri treh letih?
I: Se marie.
E: Kaj?
I: Marie.
E: Kaj marie? To je poroka?
I: Ja.
E: Kaj pri treh letih, ne moreš se pri treh letih
poročiti, pri trinajstih mogoče misliš.
I: Ne, lahko po enajstih, dvanajstih, samo
trinajst, štirinajst tak lahko.
E: Pri nas pa pri 15, ne? Koliko je Birsim star?
I: 13. Samo ne zdaj, ne zdaj.
E: Ne bo se zdaj poročil?
I: Gle, Fatmir, gle ... moj papi, oni, dedek em ...
in gle kaj je šal Italí, je vzel eno deklico in
prineso, pre Fatmir je reko bljak.
E: Za Fatmirja že iščejo deklice?
I: Ja.
E: Pa Birsim že ima deklico?
I: Ja.
E: Birsim jo že ima?
I: Pa ne zdaj.
E: Kaj pa?
I: 14 let.
E: Ko bo 14 let star se bosta poročila? 14 ali 15?
I: 14.
E: To je drugo leto. Koliko je pa Fatmir star?
I: 12.
E: Pa iz Italije je dedek pripeljal deklico?
I: Ja.
E: Pa jo je potem nazaj peljal?
I: Ne vem.
E: Od kod pa je Birsimova?
I: To ne znam vaske moj ata zdaj išče.

E: Za Birsima?
I: Ja, ena lepa. I za mene ne. Ne bom.
E: Ti pa si še premajhen.
I: Ja. Jaz ne bom poročila, ne bom jaz.
E: Ne boš se ti poročil?
I: Ne.
E: Kaj pa?
I: Tak.
E: Hm, ti boš rajši v šolo hodil, ne?
I: Ja.
E: Ja, saj to je tak boljše.
I: Jaz sem ne delam naloge (se nasmeji).
E: Ja naloge je pa treba delati doma. Ne delaj
luknje v radirko, od koga imaš to radirko?
I: Moj.
Isuf nadaljuje z delom.
I: Učiteljica idi v Pariz boljše živel tam či maš
ena vlka zgradba. Za tebe sve, kar maš.
E: V Parizu? Ah, težko je dobro živeti v Parizu.
I: Težko ja.
E: Drage so stvari v Franciji, ne? Drago je v
trgovini.
I: Gle koliko je en zvezek, 10 centov.
E: V Franciji? Hm, ne vem, če je.
I: Je.
E: Ja?
I: Jaz samo stalno kupim petarde, samo stalno.
E: Pa ne smeš metati petard.
I: Lahko. Noč lahko.
E: Nevarno je to, ker ti lahko prsti eksplodirajo.
I: Znam ka lahko, samo rakete.
E: Ja tisto pa za novo leto, ne? Se rakete
spuščajo.
I: Jaz samo lahko kak hočeš.
E: Za novo leto, drugače pa ne.
I: Ja samo ne avtobahn, ne u ...
E: Ne, v zrak, nekje na samem moreš ...
I: V zrak lahko vržeš.
I: E gle učiteljica, koliko ena puška, tak za ... gle
... tak vržeš i tak i petard dva not (kaže z rokami).
Tak samo, samo če delaš tak, apre on pride vun,
vrže fua. A moj brata glej kaj dela tak a petarda
apre direkt policijo fua (opisuje tresk petarde).

Okvirček 2: Dobesedno pretipkan pogovor z Isufom, 20. teden
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E: Ja, in kaj je bilo potem?
I: To ne znam. Preišče ko je to.
E: Sta pobegnila a ne?
I: Ne še.
Nadaljujeva z matematičnimi nalogami.
I: Učiteljica či prideš v naše hiše, ti si videl vun
kak je ni lepa, samo not kak je lepo.
E: Notri je lepo? Pa nekaj delate zdaj pri hiši, ne?
I: Ja.
E: Kaj delate?
I: Gle ona, ki zida moj ata, to je moja soba, ki
dela.
E: Sobo eno zraven še zidate?
I: Za mene. Gle vse moja brata spijo na vlke
zgoraj.
E: Zgoraj imajo sobo?
I: Ja.
E: Kje pa Harisa spi?
I: Harisa gle ona hiša vlka gori isto dela sobe. E
ona hiša dela hotel.
E: Hm, hotel.
I: Najboljše. Dobimo denar.
I: Moja dedek isto kad sam bio mali dela to,
samo ne bo več. Operacij.
E: Kdo?
I: Dela moja dedek.
E: Pa zdaj je dedek doma?
I: Ni doma. Francija.
E: V Franciji je?
I: Bolelo to vse. Ne vidi dobro.
E: Kaj pa babica?
I: Babica, dobro je. Samo v Avstriji je.
E: Ni doma babica?
I: Je doma, samo v Avstriji je, samo ne znam če
moja dedek pride tu isto ne mamica tudi tu.
E: Pa tu pri vas ni babice doma?
I: Ne.
E: Kdo pa je pri vas doma, samo mama in ata?
I: Ja.
E: Pa nihče drugi?
I: Ne.

E: Ste bili v sobi skupaj?
I: Gle kaj dela Tadej. Odpri okno, ena deklica i
gor samo pleže po steni.
E: Ni splezal po steni.
I: Jaz sam gle oni balkon ima oni železo, je gor
stopo, apre skoči, apre on apre tam še en, apre
učiteljica je vido.
E: Kaj pa je potem naredila? Kaj pa je rekla
učiteljica?
I: Apre je poklical ravnateljico de oni šolo v
naravi je išla apre je zaprto sve.
E: So vas zaklenili?
I: Okna i sve zaprto, sve, celo hiša. Avek oni so,
da ne vidiš nič.
E: Polkna?
I: Polkna, ja.
I: Gle kaj sam prineso v šolo v naravi psp.
E: Kaj si prinesel?
I: Psp.
E: Kaj je to?
I: Psp so igrice. Še na telefon.
I: To je romski, ne, to? (kaže na knjigo o Romih
na mizi)
E: Ja.
I: Jaz lahko preberem romsko malo.
E: Ja, ampak vi ne govorite iste romščine kot
govorijo tukaj v Sloveniji Romi, ne? Jaz imam
eno knjigo pa jo lahko v ponedeljek vzamem pa
bova pogledala, če kaj razumeš.
I: Jes sve razumem, samo francusko ne več.
E: Ne, zdaj že slovensko govoriš, ne?
I: Ja.

I: V šolo v naravi gle kaj sem delalo. Jaz i Tadej
e glej ... gle kak avek ki sam spim jaz. Luka,
Denis in Rok i jaz, štirje smo spali.
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Po nekaj tednih obiskovanja šole je Isuf v šolo začel prihajati zaspan in utrujen. »Že pred
poukom je učiteljici dejal (oziroma pokazal), da čuti bolečine v predelu ramen in prsnega
koša. Preden sva se odpravila izven razreda, mu je tako učiteljica povedala, da bo v primeru
slabega počutja poklicala njegove starše naj pridejo ponj in bo odšel domov. Meni je med
prvo uro razlagal, da je doma padel iz nadstropne postelje in se udaril v ramo. Pogledala
sva, ali ima kje kakšno modrico, vendar jih ni imel. Po prvi uri je učiteljici povedal, da ga več
nič ne boli. Meni je pa tudi ob koncu pouka dejal, da ga rame zelo bolijo in da težko premika
roko. Kasneje sva se o tem pogovarjali z Isufovo učiteljico, ki je dejala, da se je Isuf morda
prestrašil odhoda domov ali tega, da bi učiteljica klicala starše in ji je zato dejal, da ga več
nič ne boli.« (7. teden) »Ko je prišel v šolo, je izgledal utrujen in slabe volje« (9. teden) Zdi
se, da je Isuf na nek način izgubljal voljo do obiskovanja pouka in do dela v šoli. Kmalu sem
začela opažati, da je Isuf večino časa sam in da se ne vključuje v družbo vrstnikov. Tudi tukaj
je morda razlog za njegovo brezvoljnost.
Isufovo umikanje vrstnikom in samota je postajala zmeraj bolj izrazita. »Pred začetkom ure
sem opazovala Isufa, ki je kljub vsesplošni živahnosti v razredu sameval na svojem stolu in
nekako ni bil vključen v dogajanje v razredu.« (8. teden) Moja opažanja je potrdila tudi
Isufova razredničarka, ki je dejala, da »se Isuf ne vključuje v skupinske naloge. Ko bi moral
sodelovati v skupini, se od tega odmakne ... Zdi se mi, da na Isufovo sodelovanje v razredu
deloma vpliva tudi velika količina individualne pomoči, v katero je vključen. Hkrati pa brez
individualne pomoči Isuf ne bi mogel osvojiti vsaj dela znanja, ki ga osvoji na individualen
način.« (8. teden) Isuf je bil iz razreda odsoten več kot polovico časa, kar je zagotovo vplivalo
tudi na to, kako so ga dojemali njegovi sošolci. S tem na nek način ni postal »polnopravni
član« njihovega razreda, ampak tisti, ki je sicer njihov sošolec, vendar pouk obiskuje drugje.
Ob pogovoru o prijateljih, je Isuf povedal, da »nima nobenega prijatelja – ne v razredu in ne
doma. Vprašala sem ga, ali je imel kakšnega prijatelja v Franciji, vendar je rekel, da tudi
tam ni imel nobenega prijatelja. To se mi zdi kar zaskrbljujoče dejstvo, saj je Isuf v življenju
očitno kar precej sam. Seveda iz tega ne morem sklepati, da je osamljen, saj je lahko sam sebi
zadostna družba, vendar je za otrokov socialni razvoj stik z vrstniki zelo pomemben.« (14.
teden) Enega izmed redkih stikov z vrstniki sem opazila med malico, kjer se je Isuf večkrat
pogovarjal z mlajšim fantom, ki je prav tako sedel sam pri mizi. »Isuf je, kljub otrokom okrog
njega, večino časa sam. Ne išče stika z ostalimi učenci. Danes se je pri malici umaknil k
sosednji mizi, kjer je jedel sam ... V razredu se med odmorom Isuf drži večinoma zase, včasih
se pridruži fantom pri igri, vendar ga fantje nekako ne sprejmejo medse. Tudi, ko je igra
fantov bolj fizične narave (razno ruvanje in podobno), se Isuf vanjo ne vključuje. Včasih jim
želi kaj povedati, vendar ga fantje ne upoštevajo, zato se ponovno umakne.« (15. teden)
Običajno je med igro sošolcev Isuf najprej stal ob strani in opazoval dogajanje ter se vanj
poskusil vključiti, kasneje pa se je umaknil in se zaposlil s kakšnim drugim delom, kot je
gledanje skozi okno, hoja po hodniku ali brisanje table. Zdi se mi, da se je Isuf vendarle
nekako skušal vključiti v družbo, vendar so se ob tem vsakič pokazale velike razlike med njim
in njegovimi sošolci, ki so bile zanj očitno nepremostljive. Njegova izključenost se je
pokazala tudi med socialnimi igrami, ki sva jih s svetovalno delavko pripravili za Isufov
razred po njihovi vrnitvi iz šole v naravi. Pri igri, kjer so si s sošolci podajali vrvico, je Isuf
vrvico dobil čisto na koncu, ko so učenci preverjali kdo še vrvice nima (ne da bi mu jo kdo
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dal namenoma). Na koncu so se učenci razdelili v tri skupine, kjer so nato med seboj
tekmovali v izdelavi mostu. »Isuf je pogledoval proti drugim članom skupine in posnemal
njihovo ravnanje. Čez nekaj časa se je en del skupine pri delu združil in skušal skupaj narediti
most. Isuf je delal isto kot oni, vendar se ni priključil njihovemu delu.« (17. teden) Sama sem
takrat pričakovala, da se bo Isuf vendarle bolj vključil v delo razreda, vendar se je ob
skupinskem delu umaknil na stran. Pokazale so se težave z razumevanjem jezika. Med delom
mu je sošolka skušala povedati kaj naj naredi, vendar je ni razumel, zato je tudi ona kar hitro
obupala in nalogo dodelila drugemu sošolcu. »Občutek imam, da je tudi sošolcem nekako
nerodno ob Isufovem nerazumevanju, zato ga pustijo pri miru in se z njim preprosto ne
ukvarjajo. Ob tem pa svojo vlogo opravi še Isufova introvertiranost, tako da je v razredu
precej neopazen in ne poišče pozornosti ali pomoči takrat, ko bi jo potreboval.« (17. teden)
Ko sva šla po hodniku in delala na samem pa se je Isufovo vedenje kmalu spremenilo.
»Pozornost velikokrat išče na hodniku z oponašanjem živali in z raznimi čudnimi glasovi.
Morda se takrat, ko je med njim in ostalimi učenci na šoli določena razdalja, čuti bolj
pogumnega in takrat poišče pozornost, ki bi jo potreboval v razredu ali pri vključevanju v
družbo svojih sošolcev« (17. teden) »Pri Isufu pa je zmeraj bolj izrazito iskanje pozornosti.
Zdi se mi, da želi uveljavljati tudi svoj red, saj se je danes spet pojavilo udarjanje po mizi, ko
sem ga opozorila, da je storil kaj narobe (na primer zapisal napačno črko v besedi).« (12.
teden) Iskanje potrditve in pozornosti se je na večih področjih kazalo tudi kasneje.
Najverjetneje gre za kompenzacija zaradi pomanjkanja pozornosti, ki je Isuf v razredu ni bil
deležen.
Menim, da je ob izpostavljanju Isufove osamljenosti potrebno omeniti tudi odnos njegove
razredničarke, ki se je nekajkrat izkazal kot odklonilen in nekoliko neprijazen. »Ob samem
dogodku me je prav tako zmotil odnos učiteljice do Isufa, saj se je do njega obnašala precej
nenaklonjeno (»Isuf, kje imaš nalogo? Spet nisi nič naredil, niti pogledal nisi v zvezke.«). S
tem je Isufa sama v razredu izpostavila kot grešnega kozla, s čimer ta odnos prenaša tudi na
Isufove sošolce, ki ga zaradi tega še bolj izključujejo iz svoje družbe. Isuf se zato še bolj drži
sam zase in ne išče družbe drugih. (14. teden) Med Isufom in njegovo razredničarko je med
letom potekal nenehen boj zaradi neopravljanja domače naloge, ob katerem sem se sama
spraševala, ali ima vse skupaj sploh smisel. Ob zavedanju, da Isufa doma ne spodbujajo k
opravljanju domače naloge in ob Isufovi (ne)zavzetosti za šolsko delo, se sama sprašujem, ali
je sploh smiselno, da Isuf dobiva domačo nalogo. Znova in znova se je namreč izkazalo, da
domače naloge ni opravil in zmeraj je bil zaradi tega Isuf okregan, kar je ponovno vplivalo na
njegovo vlogo v razredu. Kljub temu, da bi tudi Isuf moral prevzeti del odgovornosti in se
navaditi na opravljanje domače naloge, je potrebno pogledati celotno situacijo in se zavedati,
da je že obiskovanje šole za te romske otroke, ki ne govorijo slovenskega jezika, svojstven
izziv in obremenitev, zato se mi ne zdi bistveno, da se jih obremenjuje še z dodatnim delom,
ki ga doma ne opravijo.
Ob koncu drugega meseca so se pri delu z Isufom začele pojavljati razne težave. Isuf je
postajal nejevoljen, razdražen in včasih celo agresiven. Ob reševanju nalog je izražal
nejevoljo in se pogosto umikal od dela. »Nekajkrat je odšel iz razreda, gledal je skozi okno in
izkazoval nejevoljo ob vsaki nalogi, ki jo je bilo potrebno opraviti.« (10. teden) »Isufovo
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obnašanje je čedalje slabše, ob vsakem navodilu za nalogo namreč izraža negodovanje »Joj,
že spet. Jaz tega ne bom delal.« in podobno. Na vprašanja večinoma odgovarja z besedama
»nič« (ob vprašanju kaj si počel doma in podobno) in »ne vem« (ob vseh ostalih vprašanjih)
... Za vsako stvar je povedal »ne vem«, na koncu pa se je celo obrnil vstran in ni več želel
sodelovati. Med uro večkrat udarja s pisalom ali roko po mizi, da bi pokazal kako je jezen«
(11. teden) Jasno je izražal tudi nezadovoljstvo z ocenami, predvsem takrat, ko je dobil »le«
pozitivno oceno. »Nad oceno je bil Isuf zelo razočaran in jezen. To je kazal z udarjanjem po
vratih in stebrih na hodniku ... V razredu je še jezno zalučal peresnico na mizo.« (10. teden)
Na Isufovo agresivnost me je opozorila tudi razredničarka četrtega razreda, ki je povedala, da
je do nje prišel učenec, ki naj bi ga Isuf udaril na stranišču.
Po pogovoru o neprimernem obnašanju v šoli in sodelovanju pri pouku, se je v prihodnjem
tednu Isuf trudil, da bi svoje vedenje izboljšal. »... zavestno se je trudil, da ne bi kazal odpora
pri vsaki nalogi in da bi sodeloval pri uri. To je med delom tudi sam povedal – »danes pa sem
priden, ne?«.« (12. teden) »Ob koncu ure je Isuf na pol vprašal in na pol zatrdil, da je bil
danes zelo priden. Ob tem sem ga sama seveda tudi posebej pohvalila, saj je bil danes res
precej delaven.« (18. teden) Isuf je ob delu potreboval veliko potrditev, da je dober, uspešen
in da zmore. Potrditve je potreboval tudi glede samega vedenja in lastnega obstoja. »V začetku
ure se je pohvalil, da ima oblečeno novo srajco. Tudi sama sem ga pohvalila, da mu srajca
lepo pristoji.« (18. teden)
Težavno obnašanje se je kljub začetnemu trudu in želji po izboljšanju, nadaljevalo tudi v
prihodnjih tednih. Isuf je na vseh področjih začel iskati lažje poti, na katerih si je pomagal
tudi z laganjem in goljufanjem. Začel je prepisovati rezultate in lagati o tem, da je sam rešil
naloge. Naknadno je popravljal svoje kontrolne naloge in trdil, da je naloge sam rešil
pravilno. Ob tem je pripovedoval razne izgovore, ki jih je sproti tudi spreminjal. »Pred
učiteljico, ki mu je naloge pregledala in ugotovila, da so večinoma rešene pravilno, je
zatrjeval, da je naloge rešil sam – na pamet. Kasneje je najprej povedal, da se je on to naučil
računati na pamet v Franciji (pretvarjanje mesecev v leta), nato je povedal, da mu je pri
nalogi pomagal učitelj podaljšanega bivanja, na koncu pa je priznal, da je rešitve le prepisal,
sam pa ni izračunal ničesar. Takšen način se kaže pri večini Isufovega dela. Ves čas čaka, da
mu nekdo pove kaj naj naredi, ob tem pa sam ne stori ničesar drugega.« (12. teden) Ob
soočenju z Isufom ob njegovem neprimernem obnašanju ali goljufanju, je Isuf pogosto
vztrajal pri svoji zgodbi in ni priznal svoje napake. » Isuf je bil ob tem izredno užaljen.
Povedal je, da več ne bo delal ničesar in se odšel skrit za stole. Kasneje je razredničarka
vendarle z njim opravila pogovor glede njegovega dejanja (prirejanja rezultatov na kontrolni
nalogi) in mu povedala, da s tem kaže to, da ni pošten. Povedala mi je, da je tudi v šoli v
naravi prišlo do situacije, ko je bil Isuf med sporom izredno užaljen in je prav tako jezno
odšel iz prostora in za seboj zalučal vrata. Kljub lastni krivdi le-te ne prizna in naprej trmasto
vztraja pri svojih lažeh.« (17. teden) Zdi se, da se je Isuf zavedal svojih dejanj, vendar je na
nek način vendarle skušal zaščititi lastno samopodobo s tem, da je proti drugim nastopil še
bolj agresivno in trmasto vztrajal pri svojem.
Med individualnim delom Isuf kmalu ni več kazal skoraj nobenega zanimanja za snov in učno
delo. Največkrat je le še čakal, da mu povem odgovor, da ga zapiše. Kasneje ni več sam niti
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zapisoval odgovorov, ampak je čakal, da mu narekujem posamezne črke. Sama ne vem, kjer
iskati odgovor za Isufovo vedenje. »Opažam, da se je Isuf zelo navadil na to, da se vse dela
namesto njega in da sam ne rabi storiti ničesar, oziroma le tisto kar je res nujno potrebno (na
primer po nareku zapisati odgovor – in še ob tem se po novem sam ne potrudi, da bi zapisal
besedo, ampak čaka na narek posameznih črk). Ne zanima ga namreč snov, ki jo
obravnavamo, ne trudi se, da bi si karkoli zapomnil ali kaj razumel, ampak samo čaka na
končna navodila kaj naj kam zapiše in kdaj bo konec ure.« (12. teden) Pri delu je prav tako
postajalo vidno, da Isuf neprestano išče lažje poti in se ob resnih nalogah kmalu umakne. »Na
njegovo iskanje lažjih poti me je opozoril tudi učitelj podaljšanega bivanja, ki je povedal, da
mu je razredničarka uredila prisotnost v jutranjem varstvu (vsak dan je namreč Isuf
radovedno pogledoval v prostor, kjer jutranje varstvo poteka). Ko je bil dva dni dejansko
vključen v aktivnosti, je ugotovil, da je pri tem potrebno tudi kaj delati, zato se je odločil, da
tam ne bo več prisoten, saj bi raje pred poukom hodil po hodnikih šole.« (12. teden) Opazila
sem, da se Isuf pri delu, ki mu ni blizu, umakne. Umik je zaznamoval večino Isufovega
vedenja skozi celotno obdobje, ko sem delala z njim. »Ponovno je gledal v prazno, si vlekel
lase čez oči in govoril, da ga boli glava (to pove vsakič, ko se sreča s kakšno težjo nalogo).«
(15. teden) Isuf je sprva ob nalogah kazal navdušenje in zagon, ko pa se je srečal z nalogo, ki
je ni dobro razumel ali znal rešiti, se je kmalu umaknil. Razlog je morda v tem, da je bil že
vnaprej prepričan, da naloge ne bo zmogel rešiti in se je umaknil. Ali pa je želel vnaprej
zavarovati svojo samopodobo, ki bi bila ob nezmožnosti reševanja naloge okrnjena in se je
zaradi tega umaknil od dela. Sama sem v tistem času ugotavljala, da Isuf zmeraj manj dela
opravi samostojno. »Mislim, da ga bo vendarle na nek način potrebno postaviti na realna tla
in mu pokazati, da je za doseganje uspehov v življenju potrebno vlagati predvsem lasten trud
in ne samo čakati, da bodo drugi naredili vse namesto tebe. Potrebno pa je najti primeren
način za to in ob tem seveda tudi upoštevati tudi vse omejitve in ovire, s katerimi se je Isuf v
življenju srečal in se z njimi še srečuje. Seveda pa to ni ovira pri tem, da se zastavijo neke
realne zahteve, ki pa jih Isuf ne glede na ovire in omejitve lahko sam dosega.« (12. teden)
Njegovo vedenje je ves čas nihalo – nekaj časa je kazal interes in voljo, nato pa se je ponovno
umaknil in govoril, da mu je vseeno za vse. Čez nekaj časa si je znova premislil in se posvetil
učenju ali ponavljanju snovi. »Na začetku je povedal, da mu je vseeno, če dobi nezadostno
oceno in da se pesmice ne bo učil ... Proti koncu ure pa je Isuf sam predlagal, da bi še enkrat
ponovila pesmico. Odločil se je celo, da jo bo zapel sam.« (14. teden)
Na Isufovo delo je zelo vplivalo tudi njegovo razpoloženje. Ko je bil dobre volje, je bil za
delo mnogo bolj motiviran in pri delu tudi mnogo bolj uspešen. Spremenilo se je tudi njegovo
vedenje. »Zaradi svojega dobrega razpoloženja se je Isuf danes zelo lepo obnašal, bil je zelo
prijazen in spoštljiv.« (18. teden) »Ker je bil kar dobro razpoložen, mu je tudi delo šlo precej
dobro od rok.« (19. teden) Žal pa je bilo skozi leto nekaj dogodkov, ki so Isufu jemali
motivacijo in povzročali ponoven umik. Eden izmed dogodkov, ki je močno vplival na
Isufovo motivacijo, je bilo opravljanje kolesarskega izpita. Isuf se je ves teden močno veselil
opravljanja izpita. Vsak dan, ko so imeli vaje vožnje s kolesom, je bil zelo dobre volje in
posledično je bil pri urah tudi mnogo bolj uspešen. Na dan opravljanja izpita pa je izvedel, da
izpita ne bo smel opravljati, saj ni opravil teorije (ker ni obiskoval učnih ur). Ko so njegovi
sošolci opravljali kolesarski izpit, je Isuf moral vaditi matematiko. Delo z njim je bilo takrat
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skoraj nemogoče. »Po uri se je pri meni oglasila prostovoljka, ki je to uro delala z Isufom.
Povedala mi je, da je bilo to uro delo z Isufom skoraj nemogoče, saj je vsakih nekaj minut
spraševal zakaj on ne sme delati izpita za kolo. Zaradi tega se Isuf nikakor ni zmogel
osredotočati na matematične naloge, ki jih je moral reševati že drugo uro zapored, kljub
temu, da njegovi sošolci ta dan niso imeli pouka. Odločitev, da Isuf ne sodeluje pri tehniškem
dnevu, se tudi meni ni zdela ustrezna, zato sem brez težav razumela Isufovo nejevoljo in
žalost.« (19. teden) Zdi se mi, da so takšni dogodki, ko je bil Isuf izključen iz dejavnosti, ki so
ga veselile, izničili skoraj ves trud za lepše obnašanje in učenje v preteklih tednih. To je Isufu
ponovno vzelo motivacijo in povzročilo njegov umik. »Pokazala sem mu nalogo na drugi
strani, kjer je bilo seštevanje in odštevanje. Seštevanje mu je še šlo od rok, pisno odštevanje s
prehodom pa nikakor. To je snov, ki jo obvladajo četrtošolci. Tako ni želel nadaljevati tudi s
to nalogo. Mislim, da bi bilo vseeno katero nalogo bi začel reševati, prav vsaka bi se mu zdela
prezahtevna. Isuf zmeraj išče lažje poti, ko pa bi moral dejansko kaj storiti, se od tega hitro
umakne. Danes res ni bil prave volje za uspešno šolsko delo. Ves čas je pogledoval skozi okno
(oziroma skozenj gledal z velikim zanimanjem), ukvarjal se je z raznimi predmeti na mizi, se
zibal na stolu, hodil na stranišče in podobno.« (21. teden)
Kljub raznim vzponom in padcem, je bil pri Isufovem vedenju in učenju ob koncu leta viden
opazen napredek. Isuf je postajal zmeraj bolj vljuden in prijazen. »Seveda je še dolga pot do
tega, da bi dosegel vsaj minimalne standarde, vendar menim, da je zelo pozitiven vsak
napredek, ki ga lahko opazimo. Isuf prav tako spoštuje moja navodila in ukaze, ko se ne
obnaša čisto primerno in tako preneha s svojim početjem – na hodniku je zmeraj tekal naprej,
po tleh brcal peresnico, skakal v zrak in spuščal različne glasove. Po neprestanem
opozarjanju in navodilih kako naj se bolj primerno vede, mi sedaj uspe že to, da vsaj kratek
čas gre poleg mene na hodniku in ni več tako zelo glasen, kot je bil. Seveda ga je potrebno
vmes tudi opozarjati, ampak se na ta opozorila odziva« (19. teden) Pozitiven korak naprej
sem začutila tudi, ko sem se ob koncu leta pridružila Isufu pri uri naravoslovja in videla, da
pri izvajanju poskusov sodeluje s svojim sošolcem, s katerim sta se pri delu dobro ujela in ob
tem tudi lepo sodelovala.
Zdi se mi, da sem povzetek celotnega obdobja dela z Isufom doživljala zadnji dan pouka.
»Isuf je ob mojem prihodu v razred sedel žalosten pri mizi, nogo je ovito v obkladek držal na
stol. Pred poukom so bili namreč fantje v telovadnici, kjer si je Isuf med igranjem nogometa
poškodoval gleženj. V trenutku, ko sem ga zagledala, se mi je zdel oddaljen iz razreda bolj kot
kadarkoli. Ne po svojem izgledu, ne po vedenju Isuf ni del razreda. Še zmeraj je samotar, ki
ne išče družbe pri sošolcih, sošolci pa ne iščejo njegove družbe.« (21. teden) Isuf v razredu ni
našel svojega zaveznika, najverjetneje ga niti ni iskal. K temu je zagotovo pripomogla
njegova kulturna drugačnost in njegova intorvertiranost, zaradi katere ni iskal posebne
pozornosti. V razredu se Isuf ni počutil sproščenega, prav tako pa sošolci niso bili sproščeni v
njegovi družbi. »Prvo uro sva tako preživela v razredu skupaj z ostalimi. Medtem ko je
razredničarka ostalim pregledovala delovni zvezek pri matematiki, sva tudi midva z Isufom
rešila nekaj matematičnih nalog. Priznati moram, da se je Isuf pri delu precej trudil. Opazila
pa sem, da mu je bilo pred sošolci precej nerodno, saj je s težavo reševal naloge, ki njegovim
sošolcem ne povzročajo nobenih težav (na primer pisno seštevanje – Isuf se je zelo trudil, da
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bi skril prste, s pomočjo katerih je sešteval in le na skrivaj je pogledoval na stotični kvadrat, s
katerim si je pomagal pri računanju). Tudi mene so zmotili razni fantje, ki so se ustavljali pri
mizi, pogledovali naloge, ki sva jih reševala in govorili, kako je to enostavno. Zdi se mi, da so
s tem želeli še bolj izločiti Isufa.« (21. teden)
Učenje
Pri učnem delu z Isufom so se venomer pojavljali različni dejavniki, ki so šolsko delo in
usvajanje nove snovi precej oteževali. Najprej je potrebno omeniti predvsem težave z
jezikom, ki so mnogokrat onemogočale že to, da bi Isuf vsaj razumel o čem je govora pri uri.
»Velike težave je predstavljalo dejstvo, da Isuf ni razumel nekaterih osnovnih, a zelo
pomembnih besed, kot so 'ponovi', 'preberi', 'povej' ... « (1. teden) Ko sva se z Isufom srečala
prvič, sva morala pripraviti plakat, ki ga je kasneje predstavil pri predmetu družba. Kmalu
sem ugotovila, da Isuf ne razume in ne govori slovensko. Naslednji dan sem prišla v šolo
nekoliko bolj pripravljena, da bi Isuf vsaj nekoliko razumel, kaj mu želim povedati. »Ker Isuf
ne govori slovensko, sem si v okviru priprav na najino skupno delo pripravila nekaj osnovnih
izrazov v francoščini.« (1. teden) Kljub temu, da sem si pripravila nekaj francoskih izrazov, je
Isufovo nepoznavanje slovenskega jezika predstavljalo zelo velike težave pri učnem delu.
»Isufov besedni zaklad je trenutno sicer še izredno šibak ...« (2. teden) Velike težave so se
pojavljale predvsem pri učenju družboslovnih predmetov, kjer Isufu ni bila blizu niti tematika
snovi (na primer spoznavanje pokrajinskih enot Slovenije), ob tem pa ni razumel niti besed, ki
jih je snov vključevala. »Tukaj so se ponovno pojavile težave z jezikom, saj Isuf ni razumel
skoraj ničesar, kar sem mu želela razložiti.« (2. teden) »Tudi danes, tako kot na prejšnjih
srečanjih, nama je delo oteževalo nepoznavanje jezika.« (3. teden) Ob razumljivih težavah pri
branju slovenskega besedila, je imel Isuf težave tudi pri prepisovanju. »Prepisati je moral
dele miselnega vzorca, ki ga je pripravil učitelj. Že samo prepisovanje mu je delalo kar nekaj
težav, tako da se vsebini niti nisva utegnila posvetiti.« (3. teden)
Druga težava, ki se je kmalu izrazila pri učenju, je bilo Isufovo pomanjkljivo predznanje, ki se
je izražalo na različnih področjih. Kljub temu, da je ob začetku najinega dela Isuf pokazal
veselje do matematike, ki sem ga sama dojemala kot precej pozitivnega, se je kmalu izkazalo,
da ima pri matematiki velike težave. »Najprej sem mu morala razložiti koliko je en centimeter
in koliko je en decimeter.« (2. teden) »... sem opazila, da ima Isuf težave z osnovnimi
operacijami, kot je seštevanje in odštevanje. Zelo slabo je tudi njegovo poznavanje
poštevanke.« (3. teden) V pogovoru o dogodkih v preteklem tednu, sem ob koncu prvega
meseca ugotovila, da Isuf prav tako ne pozna dni v tednu in mesecev v letu, težave s
časovnimi enotami so se pokazale tudi pri kasnejšem delu. »Pri matematiki namreč
spoznavajo čas, Isuf pa niti ne pozna ure. Sam ne zna razbrati koliko je ura, ne ve koliko
minut ima ena ura, koliko ur ima en dan, koliko dni je v tednu in koliko mesecev je v letu.
Povedati je znal le to, da ima rojstni dan septembra ... Isuf nima nobene predstave o času.«
(12. teden) »Tako Isuf kot tudi Harisa nimata predstave o koledarju, ne poznata mesecev v
letu in ne letnih časov. Oba sta znala povedati, oziroma na koledarju pokazati kdaj imata
rojstni dan, to je pa tudi vse. Težave sta imela tudi s tem, kaj pomeni jutri, včeraj,
predvčerajšnjim in pojutrišnjem.« (14. teden). Težave z jezikom so se pojavljale na vseh
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področjih. »Nekatere zelenjave, ki je bila narisana, namreč sploh ni poznal – ni je znal
poimenovati niti v romskem ali francoskem jeziku.« (4. teden)
Kmalu po začetku dela pa so se kljub različnim težavam, izražala tudi pozitivna področja, s
katerimi sem lahko Isufa motivirala za delo. Veliko zanimanja je pokazal do knjig. »V ta
namen sem si v knjižnici izposodila nekaj leksikonov in knjig o živalih. Isuf se jih je precej
razveselil, s tem sem ga tudi takoj pritegnila, da je prišel k mizi. Knjige si je z veseljem
ogledoval in opazoval različne živali, ki sva jih skupaj tudi poimenovala.« (5. teden) S
pomočjo različnih slikanic in leksikonov o živalih je tako Isuf z zanimanjem spoznaval
besedišče in vadil branje v slovenskem jeziku. Knjige so ga na začetku dela spodbudile tudi k
temu, da je tudi doma vsaj nekaj časa posvečal učenju. »Prav tako mi je danes zjutraj takoj,
ko me je zagledal, prihitel povedat, da se je tudi doma učil o živalih, o dinozavrih, ki sva jih
včeraj gledala v knjigah. Med zadnjo uro me je tako Isuf prosil, če si lahko v knjižnici
izposodi kakšno knjigo o dinozavrih.« (5. teden)
Dejavnik, ki je prav tako oteževal Isufovo šolsko delo, je bil nered v njegovi torbi in v
zvezkih. V prvih dneh je Isuf k uri prihajal vsakič z drugačnimi šolskimi potrebščinami, med
katerimi največkrat ni bilo svinčnika in radirke, ki ju je pri delu nujno potreboval. Ker ni imel
svojih delovnih zvezkov, je imel večino nalog skopiranih. Kljub temu, da bi si liste moral
sproti zlagati v posebne mape, ki sta jih skupaj z razredničarko pripravila na začetku dela, se
to največkrat ni zgodilo. Listi z nalogami so se zato sproti izgubljali. »Zdi se mi, da bo pri
Isufu potrebno delati na strukturiranju, saj ima tudi med šolskimi stvarmi velik nered (listi za
matematiko so zmečkani v torbi, tako da glede snovi nima nobene strukture).« (5. teden) »Ker
Isuf nima učbenikov, ima večino snovi skopirane na listih, ki so brez pravega reda nametani v
torbi. Žal je tudi to eden izmed dejavnikov, ki precej otežujejo Isufovo učenje, saj snovi nima
sistematično urejene tako, da bi si stvari lahko še naknadno pogledal in se kaj naučil. Bolje bi
bilo, če bi si liste sproti lepil v zvezek in si čim več stvari zapisal. Vendar učitelji tega pri njem
ne spodbujajo, zato tega ne počne.« (15. teden) Enkrat mesečno sva liste v torbi skupaj
razvrstila in uredila, vendar Isuf z razvrščanjem ni nadaljeval, zato so bili kmalu listi ponovno
nametani in zmečkani v njegovi torbi.
Tako pri spremljanju pouka kot pri individualnem delu, so se kmalu pokazale težave z
ohranjanjem pozornosti, ob razlagi in utrjevanju snovi pa tudi težave z memoriranjem snovi,
saj si Isuf snovi ni zapomnil, tudi če sva jo ponavljala nekaj dni. »Isuf ima pri pouku veliko
težav, saj ima izredno slabo koncentracijo. Danes je bilo zelo razvidno, da se trudi, da bi mu
uspelo, vendar se ni zmogel zbrati, da bi reševal naloge.« (5. teden) Ko se je znašel v
nekoliko drugačnem okolju, se je pri delu težko zbral, kar je močno vplivalo na rezultate pri
kontrolnih nalogah. »Isuf je imel pri reševanju testa kar nekaj težav. Najprej se je naloge
precej veselil, nato pa je bil zelo nervozen, težko se je zbral. Na začetku nekako sploh ni vedel,
kako naj se loti reševanja nalog, kljub temu da so bile enake kot tiste, ki sva jih reševala že
ves teden. Večkrat sem ga morala opozoriti, naj se zbere in rešuje nalogo.« (6. teden) Zaradi
slabe zmožnosti koncentracije je pri delu potreboval veliko opore in spodbud, ki so prekinile
njegov miselni tok, ob čemer se je ponovno zbral in nadaljeval z reševanjem. »Vsakič, ko sem
ga opozorila in spodbudila naj rešuje, ker zna rešiti nalogo, se je spet zbral in nadaljeval. To
se je dogajalo kar naprej. Po vsakem delčku naloge sem ga morala ponovno opozoriti, naj
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nadaljuje.« (6. teden) Kmalu sem opazila, da Isuf pri delu postaja zmeraj manj samostojen.
»Ko sva bila sama, je Isuf uspešno reševal račune.« (9. teden) Zanimivo je, da je naloge sam
uspešno reševal, ob delu v razredu ali v družbi Harise pa računov ni zmogel rešiti. »Harisa je
bila pri delu kar uspešna – naloge je reševala tudi, ko ji nisem pomagala, medtem ko Isuf ni
sam niti začel računati. Ko nisem bila obrnjena proti njemu, ni storil čisto ničesar. Kljub
spodbudi naj sam začne računati in naj se potrudi, ni delal sam, ponavljal je, da ne ve (kljub
temu, da je obvladal postopek in bi sam brez težav zmogel rešiti račun).« (9. teden) Tukaj se
mi postavlja vprašanje, zakaj je bilo temu tako. Z Isufom sva določeno snov, kot je na primer
pisno deljenje vadila nekaj tednov. Ko sva bila sama, je račune reševal brez težav, vse to pa se
je v razredu v trenutku spremenilo. Morda se je Isuf ob individualnem delu počutil dovolj
sproščenega in posledično tudi samozavestnega, da je verjel v svoje sposobnosti, ob le majhni
spremembi okoliščin pa se je to spremenilo in Isuf se je ponovno umaknil, zaradi česar več ni
zmogel rešiti naloge. »Tudi njegova razredničarka me je pred začetkom dela opozorila na
težavo, ki sem jo prejšnji teden opazila sama – to, da Isuf brez stoodstotne pozornosti in
pomoči sam ne stori ničesar.« (10. teden)
Težave so se kar naprej pojavljale tudi zaradi domače naloge, ki je Isuf skoraj nikoli ni
opravil. Sama sem se zaradi tega začela spraševati, ali Isuf sploh razume kaj termin domača
naloga pomeni. »Ob mojem naročilu za domačo nalogo Harisa vedno pridno prikimava,
vendar nisem prepričana, da doma dejansko dela kaj za šolo. Ko jo vprašam, ali se je doma
kaj učila, sicer zmeraj pove, da se je. Podobno se dogaja z Isufom. Učiteljica je namreč
povedala, da jo vsak dan večkrat sprašuje kaj ima za domačo nalogo (ob koncu pouka vsakih
nekaj minut pride vprašat kaj ima za nalogo), vendar doma nikoli ne naredi ničesar. Meni
včasih pokaže kaj je naredil doma (kakšen račun ali kaj podobnega), vendar se je do sedaj še
vedno izkazalo, da je to delal v šoli z učiteljico. Sprašujem se, ali sploh poznata izraz domača
naloga oziroma ali si ob tem predstavljata isto kot mi. Zanimivo mi je, da se Isuf vsakodnevno
ukvarja s tem, kaj ima za nalogo, pa vendarle doma ne stori prav ničesar.« (10. teden)
Ob mnogih urah individualne pomoči in velikem trudu je bil kljub težavam pri Isufu napredek
kmalu opazen. K temu je v veliki meri pripomogla tudi Isufova živahnost in klepetavost.
»Tudi Isuf je iz dneva v dan bolj zgovoren in se trudi povedati kaj po slovensko.« (5. teden)
»Zanimivo se mi zdi, da je Isuf v primerjavi s Hariso mnogo bolj zgovoren, vendar so Harisini
stavki slovnično mnogo bolj pravilni kot njegovi ... Isufova pripoved pa je mešanica
francoskega, slovenskega in nekakšnega srbo-hrvaškega jezika (slovnica je bolj srbo-hrvaška
kot slovenska). Ob tem si Isuf zelo veliko pomaga tudi s kazanjem in obrazno mimiko.« (18.
teden) Med individualnimi urami me je Isuf večkrat želel zamotiti s svojimi pripovedmi o
dogajanju doma, o družinskih članih in z raznimi vprašanji, ki se jih je v tistem trenutku
spomnil. Njegovi pripovedi sem večkrat sledila in odgovarjala na njegova vprašanja, saj je bil
vsak pogovor koristen za učenje jezika. Ko sem sama Isufa opozarjala na napake med
pogovorom, se je tudi sam potrudil in besedo ali stavek izgovoril pravilno.
V začetku dela sem mu pri matematiki pripravila razne pripomočke, s katerimi si je lahko
olajšal delo. S tem je Isuf začel napredovati in se učiti. »Napredek se vidi pri uporabi
pripomočkov, ki sem mu jih pripravila. Sedaj si tako sam vzame list, ki ga potrebuje
(poštevanko ali stotični kvadrat) in ga uporabi. Sam si je poiskal ustrezen list s podatki, ki jih
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je potreboval in jih nato tudi ustrezno uporabil. (6. teden) Moja pobuda po urejanju učnih
listov in zapisovanju nalog v zvezek je pripomogla tudi k večji sistematičnosti in urejenosti
šolskih potrebščin. »Sedaj ima v zvezku urejene naloge, ki so na enem mestu, tako da lahko
zmeraj pogleda na kakšen način je potrebno kaj reševati.« (6. teden)
Izredno velik del časa sva z Isufom posvečala utrjevanju učne snovi, zaradi česar sem bila
kasneje tudi sama zelo ponosna na pozitivne rezultate, ki jih je dosegel pri ocenjevanju
znanja. »Kljub temu, da časa pisanja kontrolne naloge nismo podaljšali, je Isuf zbral dovolj
točk za pozitivno oceno, na kar sem sama zelo ponosna, saj je pisal enak test kot ostali. Isuf
pa sedaj spet nekoliko zaostaja za snovjo, saj sva en teden vadila snov za ocenjevanje znanja,
medtem ko so njegovi sošolci spoznavali novo snov. Sama sem kljub temu optimistična.
Potrebno bo delati na tem, da bo Isuf naloge vadil tudi doma.« (6. teden)
Ob koncu šolskega leta so se pokazali določeni rezultati najinega trdega dela. Kljub delu, vaji
in utrjevanju, je bilo za doseganje rezultatov zelo pomembno Isufovo razpoloženje. »Ker je
bil kar dobro razpoložen, mu je tudi delo šlo precej dobro od rok. Sama sem bila kar
presenečena nad Isufovim reševanjem nalog. Sam je znal poimenovati celo like in telesa – z
razlago le-tega sem se sama mučila kar nekaj časa, vendar se mi je takrat zdelo, da sem bila
neuspešna. Toda Isuf si je imena vendarle zapomnil in jih zna celo pravilno zapisati. Z nekaj
moje razlage je pri preverjanju dobil točke, s katerimi bi si pri ocenjevanju zaslužil oceno
prav dobro.« (19. teden) Isuf je ob končnem preverjanju znanja pokazal rezultate, ki so me
pozitivno presenetili. »Tudi tokrat me je njegovo znanje kar presenetilo, saj sem se v
preteklosti zelo mučila z razlago samostalnika in pridevnika ter določanja njunih lastnosti.
Takrat sem bila prepričana, da si Isuf ni zapomnil ničesar, kar sva skupaj delala, pa vendar
to znanje sedaj od nekod pronica in ga Isuf tudi uporabi. Seveda je še dolga pot do tega, da bi
dosegel vsaj minimalne standarde, vendar menim, da je zelo pozitiven vsak napredek, ki ga
lahko opazimo.« (19. teden)
»Opazila sem, da Isuf v primerjavi z začetkom, precej lepše piše. Na začetku je pisal izredno
velike črke, ni imel občutka kam je potrebno kaj napisati, zaradi česar mu je skoraj vedno
zmanjkalo prostora za pisanje, prav tako pa je imel podatke razmetane po celotnem listu.
Sedaj najprej pogleda kam mora kaj zapisati in temu tudi prilagodi velikost pisave.« (19.
teden) Boljša urejenost in struktura sta bila vidna tudi na mizi med delom, saj je Isuf pred
začetkom ure pripravil pripomočke, ki jih je pri uri potreboval, ostale pa umaknil na stran.
Pospravil je tudi peresnico, ki jo je na začetku najinega dela kar naprej držal v rokah in iz nje
jemal različne stvari, s katerimi se je kratkočasil. Ob koncu leta sem bila sama zelo ponosna
na napredek, ki ga je Isuf v tem obdobju dosegel na učnem področju.
Doživljanje in motivacija
Na začetku najinega dela je Isuf deloval prestrašeno in zmedeno. Razumeti je potrebno, da se
je znašel v novem okolju, ob čemer mu je velike težave povzročal tudi jezik. Zdi se mi, da je
jezik Isuf predstavljal največje težave izmed treh otrok, s katerimi sem delala. Isuf je sprva
namreč kar veliko govoril francosko, česar pri drugih dveh nisem zaznala, saj sta se
pogovarjala v romskem jeziku. Sama sem iskala pot do Isufa in do tega, da bo razumel kaj mu
govorim, saj je sprva izgledalo kot da ne razume prav ničesar, kar mu razlagam. Poleg učenja
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jezika, sem iskala še druga področja, ki so Isufa zanimala in bi lahko bila dober motivator za
nadaljnje delo. Eno izmed področij, ki so se kazala kot zanimiva za Isufa, je bila matematika.
»Do matematike je pokazal veliko veselja, kar se mi zdi pozitiven dejavnik.« (1. teden) Prav
tako sem že zelo kmalu sem ugotovila, da bo potrebno delati čim bolj raznolike naloge in
izmenjevati različne dejavnosti. »Zaradi nenehnega ponavljanja ene in iste stvari, se je Isuf
nekoliko naveličal, zato sva z delom zaključila, on pa se je vrnil v razred.« (1. teden)
Isuf je k uri običajno prišel pripravljen na delo, vendar so težave z razumevanjem pogosto
pomenile tudi upad njegove motivacije. Ko je ugotovil, da mu snov, ki jo obravnavava ni
blizu, je kmalu izgubil voljo do poslušanja, zaradi česar se je Isuf pogosto umikal v svoj svet.
Ukvarjal se je s pripomočki v peresnici, trgal radirko, čečkal po listu in podobno. Skozi
celotno obdobje dela z njim sem se tako trudila, da bi v takih trenutkih ponovno pridobila
njegovo pozornost in zanimanje. Proti koncu šolskega leta je bilo takšnega umikanja zmeraj
manj. Isuf se je navadil, da je pospravil peresnico in vse pripomočke, ki jih pri uri ni
potreboval, na rob mize in se jih med uro ni dotikal. Sama sem to doživljala kot svojevrsten
dosežek, sedaj pa vendarle razmišljam, ali je bil to res dosežek, saj je bila sprememba
predvsem fizična, miselno pa se je Isuf še naprej umikal in odklapljal. Kljub temu so pri delu
pomembni majhni koraki in že majhne spremembe so v taki situaciji velik dosežek.
Isuf je s svojimi dejanji skušal najti svoje mesto v šoli. Ker ga razred ni sprejel, je svojo
pozornost iskal na hodniku s kričanjem, tekanjem in oponašanjem živali ali kakšnih drugih
zvokov. Družbo je iskal tudi pri nekaterih zaposlenih na šoli – opazila sem, da Isuf zelo rad
hodi k administratorki, ki mu kopira delovne liste. Do nje se je obnašal zelo spoštljivo,
prijazno in domače. Medtem ko se je do nekaterih zaposlenih obnašal zelo lepo, se je pa
precej drugače vedel do zaposlene preko javnih del, ki je učence spremljala na avtobus.
Prostovoljka, ki je prav tako delala z romskimi učenci, me je opozorila, da »se je Isuf zelo
grdo obnašal do varnostnice na šoli, ki je Romske otroke (skupaj z ostalimi) želela pospremiti
na avtobus. Ker Romi še niso hoteli iti domov, se je Isuf zelo neprimerno in nespoštljivo vedel,
zaradi česar je šla varnostnica tudi do ravnateljice.« (20. teden) Takšno vedenje zanj sicer ni
bilo značilno, zato sem mnenja, da je bil povod za takšno obnašanje predvsem Isufov starejši
brat Birsim, ki je bil s svojim vedenjem Isufov zgled.
Isuf se je v svojih pripovedih velikokrat vračal v Francijo. Med delom mi je večkrat
pripovedoval o življenju v Franciji in dogodkih, ki so se tam zgodili. Ko sva delala z
računalnikom, me je skoraj vsakič prosil, da poiščeva fotografije posnete v Franciji. Prav tako
sva Francijo poiskala na zemljevidu. To se mi je zdelo zanimivo, saj obdobja, ko so živeli v
Franciji, ni opisoval kot pozitivnega. »Ker nama je ostalo še nekaj časa, je Isuf prosil, če
lahko poiščeva tudi nekaj fotografij iz Francije. Najprej sva pogledala zemljevid, kjer je Isuf
pokazal mesto, v katerem so v Franciji živeli – Lyon. Nato sva gledala fotografije, posnete v
Lyonu. To je izredno veliko mesto, kar nakazuje na veliko bedo prebivalcev, ki živijo na
njegovem obrobju. Ob vprašanju, če je mesto lepo, je Isuf namreč odgovoril, da ne. Tam naj
bi namreč smrdelo po psih in njihovih iztrebkih (Isuf je nekaj razlagal o tem, vendar nisem
čisto razumela kaj). Povedal je, da so v Franciji živeli v štirih različnih mestih, kar pomeni,
da so se v treh letih preselili kar štirikrat. Sama menim, da je mogoče razlog tudi v težavah z
roko zakona, ki jih je imela družina ob različnih krajah, ki so jih izvedli. Danes je Isuf v šolo
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prinesel tudi učbenik iz Francije, ki mi ga je zelo ponosno pokazal.« (10. teden) Zdi se mi, da
je Isuf kljub slabim izkušnjam v Franciji (s Hariso sta namreč pripovedovala, da so jih učitelji
v šoli tepli, Isuf je pripovedoval o pretepanju policistov in podobno), to izkušnjo doživljal kot
nekaj svojega. Bil je vključen v šolo, ki ni bila njegova, v šolo je nosil pripomočke, ki so mu
jih podarili učenci iz šole, spoznaval je snov, ki mu ni bila domača in učil se je o državi, ki je
ni doživljal kot v polni meri svojo državo. Izkušnja življenja v Franciji pa je bila le njegova, o
njej ne jaz in ne njegovi sošolci nismo vedeli ničesar, o njej ga nismo poučevali, bila je
njegova in on jo je poznal. Zdi se mi, da je predvsem to razlog za Isufovo nenehno vračanje k
Franciji. Sama sem njegove pripovedi zato zmeraj poslušala z zanimanjem, Isuf pa je užival,
ko mi je o tem lahko pripovedoval. Tudi to je bil poseben motivator, ki je vplival na njegovo
uspešnejše delo v šoli, saj je s tem postal Isuf nekaj posebnega, to svojo posebnost pa je tudi
sam doživljal kot pozitivno.
6.4.1

Analiza vključevanja Isufa

V začetku dela z Isufom je bil Isuf optimističen in nekoliko sramežljiv fant. Po nekajletni
odsotnosti iz Slovenije se je sicer znašel v istem okolju, kot pred odhodom v tujino, vendar so
ga izkušnje zadnjih let toliko spremenile, da je bilo to okolje zanj ponovno novo. Zdi se mi,
da je bil Isuf izmed učencev, s katerimi sem delala, najbolj navezan na francoski jezik in na
življenje v Franciji. Sprva je bil Isuf molčeč, deloval je nekoliko zmedeno. Menim, da je želel
najprej spoznati novo okolje in preučiti situacijo, v kateri se je znašel. Pri urah je poslušal in
po navodilih tudi sodeloval, vendar ni bil samoiniciativen. V prvih tednih se je želel vključiti
v družbo vrstnikov, sošolci so mu bili pripravljeni pomagati. Tako pri individualnih urah kot
pri druženju z vrstniki pa se je kot ena izmed večjih težav izkazalo slabo poznavanje jezika.
Kljub temu, da je Isuf zelo komunikativen, slovenskega jezika dolgo ni osvojil, pri pogovoru
pa si je veliko pomagal z rokami in glasovi. Sama sem njegov način pogovora kmalu
razumela, opazila pa sem, da so sošolci z razumevanjem Isufa imeli več težav, zato so se
njegovi družbi sčasoma začeli izogibati. Zaradi tega se je začel umikati tudi Isuf.
Po nekaj tednih je Isuf v šolo začel prihajati zaspan in utrujen, pri individualnih urah pa ni več
kazal zanimanja za snov ali delo. Menim, da je svoj začetni optimizem Isuf izgubljal
predvsem zaradi slabih oziroma nezadovoljujočih odnosov s sošolci in ostalimi na šoli. Isuf je
bil večino časa sam, tako pri pouku, ko je sam sedel pri mizi, kot med odmori. Hkrati pa tudi
sam ni iskal družbe vrstnikov. Svojo osamljenost je kmalu začel kompenzirati s spuščanjem
glasov, ko sva šla po hodniku, z agresijo, željo po prevladi, nesodelovanjem in podobno. Zdi
se mi, da se je pri urah na nek način želel uveljaviti, ker pa mu to ni uspelo s šolskim uspehom
ali dobrimi odnosi, je za kompenzacijo iskal druge načine. To je poleg slabega predznanja in
težav s koncentracijo dodatno slabšalo njegov učni uspeh in negativno vplivalo na njegovo
motivacijo za nadaljnje delo. Obdobje, v katerem sem imela pri delu z Isufom tudi sama kar
nekaj težav, je bilo zanj šolsko kar naporno. Večino ur sem se sama trudila, da bi zmanjšala
Isufove primanjkljaje v znanju, zato sva veliko vadila in reševala različne naloge. To je bilo
za Isufa precej naporno, v delo pa je tudi sam moral vlagati veliko truda. Kljub trudu in delu
pa veliko časa ni bilo rezultatov v dobrih ocenah, saj sva nenehno skušala zmanjšati zaostanek
za vrstniki. To je Isufa nekoliko potrlo, saj je veliko vadil, ocene pa so bile še zmeraj slabe.
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V zadnjih tednih šole so se stvari začele spreminjati. Isuf je dobil nekaj ocen, s katerimi je bil
zadovoljen. To ga je motiviralo za nadaljnje delo, hkrati pa je pozitivno vplivalo tudi na najin
odnos in na Isufove odnose z učitelji. Sama deloma obžalujem, da se odnosi v razredu niso
vidno izboljšali, Isuf pa do konca leta ni vzpostavil prijateljskih vezi z nobenim izmed
učencev na šoli. Menim, da je tukaj mogoče najti tudi vzrok za Isufovo nenehno vračanje k
Franciji in življenju v Franciji. Isuf je v iskanju lastnega mesta in obstoja našel točko, ki je
bila le njegova. Ob tujem jeziku in v tuji državi, tujih zvezkih, šolskih pripomočkih in vsem
ostalem, je bila le izkušnja s Francijo njegova in mu je nihče ni mogel odvzeti. Do konca
šolskega leta je Isuf ostal optimističen in klepetav fant, pripravljen na nove izkušnje. Veliko
bo še potrebnega, da se bo zmogel v polni meri soočiti s svetom, v katerem se je znašel,
vendar verjamem, da mu bo ob delu, razvoju in vztrajnosti nekoč vendarle uspelo.

6.5 Vključevanje Harise
Harisa je edino dekle izmed sedmih otrok v družini, stara je 10 let. V letošnjem letu je
obiskovala četrti razred osnovne šole. S Hariso sem delala povprečno 8 ur na teden.
Vedenje
Na najinem prvem srečanju je bila Harisa precej sramežljiva in zadržana. »Harisa je zadržana
deklica. Po besedah učiteljice se nerada pogovarja, kljub temu, da razume kaj ji govoriš, saj
se zaveda, da besed ne izgovarja pravilno. Zaradi tega je dobro, da se jo spodbuja, naj čim
več besed ponovi in sama izgovori. Na začetku najinega dela je bila precej sramežljiva, ko pa
je videla, da ni nič narobe, če besede ne izgovori pravilno, pa se je opogumila in jo ponovila
še nekajkrat.« (2. teden) Kljub njeni molčečnosti sem jo sama že na prvem srečanju doživljala
kot precej optimistično in pozitivno. Ko se nama je pri uri pridružil kateri izmed Harisinih
bratov, se je njeno vedenje spremenilo. Harisa se je v družbi katerega izmed svojih bratov
takoj razživela in postala bolj komunikativna. Z bratoma se je na začetku dela pogovarjala
predvsem v romskem jeziku. Z Isufom sta sprva veliko sodelovala. »Učenca sta se med delom
oba medsebojno spodbujala in si pomagala. Pozitivno se mi je zdelo tudi to, da sta si
pomagala tudi s prevodom, če kateri izmed njiju ni nečesa razumel.« (2. teden) »Tam se je
Harisa precej bolj razživela, saj se je s svojim bratom lahko pogovarjala v lastnem jeziku.«
(2. teden) Pri njenem mlajšem bratu Gezimu je Harisa sprva večkrat prevzela vlogo starša in
učitelja. »Zdi se mi, da je bila tukaj Harisa najbolj pogumna, saj se je precej trudila, da bi
pomagala svojemu mlajšemu bratu. Tako kot sem poprej jaz spraševala njo, je sedaj ona
spraševala Gezima, kako se imenujejo posamezni predmeti. Ko Gezim česa ni razumel, mu je
prevajala v romski jezik.« (2. teden) »... sta oba s Hariso precej sramežljiva in raje ničesar
ne povesta, kot pa da bi povedala narobe. Tudi danes se je izkazalo kot koristno to, da sta bila
oba skupaj, saj je Harisa prevajala stvari, ki jih Gezim ni razumel.« (3. teden) Ko je Harisa
Gezimu prevajala moje besede, sem videla, da kar dobro razume slovenski jezik.
Harisa je bila zelo tiha in zadržana skoraj vso obdobje, ki sva ga preživeli skupaj. Pri govoru v
slovenskem jeziku je napredovala zelo počasi, vendar konstantno. Od začetnega poslušanja,
brez odgovorov, je v prvem mesecu najinega skupnega dela napredovala do ponavljanja
nekaterih besed. »Mislim, da se pri Harisi kaže nekaj napredka v tem, da sama ponavlja
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besede, ki jih poveš. V začetku jo je bilo potrebno kar precej spodbujati, da je ponovila
kakšno besedo. Sedaj pa se že sama trudi, da izgovarja besede.« (4. teden) Razvoj njenega
govora v slovenskem jeziku se je nadaljeval z določenimi besedami, ki jih je začela
izgovarjati samostojno. »Harisa se mi je danes zdela precej pozitivna. Povedala mi je, da
imajo doma majhnega kužka bele barve, s katerim se je igrala med počitnicami. Igrala se je
tudi s svojimi tremi mlajšimi bratci. Vesela sem, da je Harisa sama spregovorila nekaj
besed.« (5. teden)
Ob koncu drugega meseca dela s Hariso so se začele pojavljati določene težave. Harisa je
začela izostajati iz šole, na njeno spremenjeno vedenje pa me je opozorila tudi prostovoljka,
ki je prav tako individualno delala s Hariso. »Prostovoljka, ki prav tako dela z učenci Romi,
mi je povedala, da se ji zdi Harisa po vrnitvi v šolo nekoliko odtujena, njeno znanje pa je še
slabše, kot je bilo prej.« (8. teden) Pogosti izostanki iz šole so pri Harisi povzročili
primankljaje pri naučeni snovi, ki so poleg slabega predznanja in težav z jezikom slabo
vplivali na Harisino učno uspešnost. Sama sicer takrat nisem opazila večjih težav v Harisinem
obnašanju. »... vendar je verjetnost tudi ta, da s Hariso zaenkrat še nisva vzpostavili odnosa, v
katerem bi se mi lahko odprla, z drugo prostovoljko pa sta se bolj zbližali. Tako lahko ona
bolj opazi razlike v obnašanju Harise.« (8. teden)
O Harisi sem se veliko pogovarjala tudi z njeno razredničarko. »Hariso sem posebej pohvalila
glede njenih bralnih sposobnosti, saj se je njeno branje v zadnjem času izredno izboljšalo. Zdi
se mi pomembno, da se tudi v pogovoru z razredničarko pozitivne stvari še posebej
izpostavijo, saj to velikokrat sproži tudi boljši učiteljev odnos do učenca. V pogovoru sva
izpostavili tudi Harisin občutek za red in njeno pridnost – Harisa je namreč precej skrbna in
poslušna. Razredničarka je povedala, da pozorno spremlja vsaka navodila in ji nikoli ne
ugovarja.« (9. teden)
Na socialnem področju se je Harisa kmalu vključila v razred. »Hariso sem opazila tudi na
hodniku v družbi sošolk, kjer se je trudila vključevati v pogovor. Harisa tako ima nekaj
sošolk, ki so jo sprejele medse.« (5. teden) Največ stikov je vzpostavila z eno sošolko.
»Harisa je rekla, da ima eno najboljšo prijateljico, ki je njena sošolka in soseda. Z njo se
skupaj igrata tudi ob popoldnevih in čez vikende.« »Harisa je povedala, da je imela tudi v
Franciji prijateljico, ki ji je bila blizu. Njen odnos s sošolkami večkrat opazujem pri malici,
kjer se Harisa vključuje v pogovore in je aktivna v odnosu z drugimi.« (14. teden) Harisino
navezovanje stikov s sošolci se mi je zdelo zelo spodbudno za njen razvoj. Pridobila je
prijateljico, ki ji je med poukom večkrat prevajala in razlagala razna navodila, kasneje pa je
bila včasih situacija tudi obrnjena, saj je tudi Harisa svoji prijateljici večkrat priskočila na
pomoč pri reševanju nalog ali celo pri razlagi navodil.
»Harisa se mi drugače zdi zelo poslušna in skrbna. Pri delu z njo ni večjih težav, opažam pa,
da je zadnje čase precej molčeča, oziroma sem jo s svojim načinom dela verjetno nekoliko
razvadila. Ko jo kaj vprašam kar molči in čaka, da ji nato sama ponudim odgovor (ali več
možnih odgovorov in nato sama izbere pravilnega) – na primer, zmeraj ko jo vprašam, kaj je
delala doma, pove, da se je igrala. To je odgovor, ki se ga je naučila in ga zmeraj ponovi ...
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Harisa tako velikokrat čaka na ponujene odgovore, sama pa se ne potrudi, da bi sestavila
kakšen stavek ali povedala nekaj zaporednih besed.« (16. teden)
V sredini meseca maja se je Harisino vedenje začelo spreminjati. »Prostovoljka je prav tako
izpostavila delo s Hariso, ki ne želi sodelovati pri individualnih urah. Med delom se včasih s
prostovoljko ne strinjata, ob čemer se Harisa z njo prereka, da nima prav (Harisa trdi, da
ima prav ona, čeprav nima). Ob novih nalogah ji pove, da jih ne želi reševati.« (16. teden)
Sama nisem imela takšnih izkušenj, kar sem pripisovala predvsem dobremu odnosu, ki sva ga
s Hariso zgradili v tem času. Sama sem se zelo trudila, da bi se Harisi približala in zanjo
ustvarila dovolj varen prostor, v katerem se lahko odpre in razživi. Čez nekaj časa se je tako
tudi Harisa začela nekoliko spreminjati, postala je bolj živahna in razigrana. Med uro, ko sem
delala skupaj z njo in njenim bratom Isufom, pa je pokazala, da zna dobro poskrbeti tudi za
svoje lastne potrebe. Harisa je pri uri delala naloge v matematičnem delovnem zvezku, pri
čemer jo je motila Isufova prekomerna živahnost. »Zato je vzela svoje stvari in se odpravila
do mize, ki je stala za nami. Do konca ure je delala sama pri drugi mizi. Ko je potrebovala
pomoč, me je poklicala, večkrat pa sem tudi sama stopila do nje in ji pomagala z razlago.
Harisa je hitro sama ugotovila postopek dela in naloge kar uspešno reševala. Všeč mi je, da
je sama našla način kako si olajšati delo oziroma se umakniti od motečih dejavnikov. Danes
je bila prvič pri uri precej razigrana. Medtem, ko sem za trenutek stopila iz razreda, se je
namreč skrila za stole v prostoru in se z menoj tako pošalila.« (10. teden) Kasneje se je
zgodilo nekaj, kar me je prepričalo, da sem na pravi poti in da se moj trud, da bi se približala
Harisi, obrestuje. »Danes je bila vso uro kar precej pridna in se je trudila, da bi si zapomnila
snov, ki sva jo ponavljali. Med uro je imel Harisin razred razredno fotografiranje. Po koncu
fotografiranja je Harisa razredničarki povedala, da se bo vrnila k individualni uri. Povedala
je: »Jaz grem k moji Evi.« To se mi je zdelo izredno simpatično, hkrati pa se mi zdi, da ta
stavek nakazuje tudi na kar dober odnos, ki sva ga zgradili v zadnjih tednih.« (13. teden)
Kljub na videz dobremu odnosu, ali pa prav zaradi njega, so se v zadnjem obdobju najinega
dela stvari začele spreminjati. Harisa je postajala zmeraj bolj uporniška in neposlušna.
»Harisa je bila danes neke čudne volje. Zaradi zasedenosti prostora, kjer običajno delamo,
smo se odpravili v kabinet prve triade. Harisa je takoj začela gledati različne stvari, ki so bile
na mizi. Večkrat sem jo opozorila, da se ne sme dotikati ničesar, kar ni njeno, vendar mojih
opozoril ni upoštevala. Isuf in Harisa sta najprej sama sedla za mizo, vendar sem prosila, da
se zamenjata, saj bi na svojem stolu Harisa videla besedilo za narek. Ob menjavi položaja je
bila zelo nezadovoljna, kar je tudi izrazito pokazala (govorno je negodovala, ob tem pa je na
mizo nejevoljno vrgla svoj list za narek) ... Zaustavila sem jo s tem, ko sem jo vprašala, zakaj
se danes tako neprimerno obnaša, če običajno ni takšna. Nato je sedla na svoj stol in čakala
začetek besedila. Ob mojih besedah je Isuf povedal, da se Harisa tudi doma tako obnaša in da
ne posluša in ne uboga mame.«(20. teden) »Zdi se mi, da je bila danes vendarle precej
zadržana in sramežljiva. Na hodniku je hodila za mano.« (20. teden) Njenega vedenja ne
pripisujem pomanjkljivostim najinega odnosa, ampak menim, da se je v tem obdobju s Hariso
dogajalo nekaj, čemur bi bilo potrebno nameniti več pozornosti. Harisa je takrat tudi večkrat
manjkala v šoli, vendar nihče ni izvedel vzrokov za njen izostanek.
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Ob koncu šolskega leta se je pripetil dogodek, ki je zame pustil nekoliko grenko noto v
spominu na celotno obdobje mojega dela na šoli. V torbici, ki sem jo imela ob sebi med
individualnim delom, so zmanjkali bonboni. Tisti dan sem sicer delala z vsemi tremi učenci,
zato nisem vedela, kdo jih je vzel. O tem sem se pogovarjala tudi s Harisino razredničarko,
Harisa pa je del pogovora verjetno tudi slišala. Njeno vedenje se je spremenilo, ko sva se
naslednjo uro zaradi zasedenosti prostora, kjer sva običajno delali, odpravili v učilnico na
drugi strani šole. »Zdi se mi, da Harisi ni čisto odgovarjalo, da greva nekam na samo. Morda
je pričakovala, da bom zahtevala bonbone nazaj in jo skušala prisiliti v priznanje njenega
dejanja. Med pogovorom z njeno razredničarko je bila Harisa namreč v razredu, ne vem pa
koliko pogovora je slišala in razumela. Najverjetneje je predvsem začutila, o čem teče
pogovor, slišala in razumela pa ni prav veliko. Kljub samoti sem se odločila, da na Hariso ne
bom pritiskala, tako sva se osredotočili predvsem na matematične naloge.« (20. teden) V
tistem obdobju se je Harisa od mene nekoliko odtujila. Ponovno je postala molčeča in
sramežljiva. Sama sem dogodek z bonboni skušala odmisliti in ga predelati na samem,
odločila pa sem se, da to ne bo vplivalo na moje delo, zato sem se Harisi posvečala v enaki
meri kot prej. Še naprej sem se trudila, da bi ji bilo prijetno in da bi se lahko sprostila.
»Opažam, da Harisa postaja nekoliko uporniška, kar je lahko tudi pozitivno, saj je znak tega,
da se Harisa v šoli počuti bolj sproščeno in domače in zaradi tega upa izražati svoja čustva in
počutje. Zagotovo je boljše, da kaže svoja čustva, kot da sramežljivo čaka na navodila, ki jih
bo dobila in jim pridno prikimava. Seveda uporništvo zmeraj ni dobro, vendar se s pravo
spodbudo lahko njeno vedenje hitro spremeni.« (21. teden) Ob koncu leta je bila Harisa še
zmeraj precej molčeča, kljub temu pa je postala bolj razigrana in nagajiva. Zdi se mi, da se je
v tem obdobju precej odprla – začela je skrbeti tudi za svoje lastne potrebe, postavila se je
zase ter nekoliko stopila izven svojega varnega prostora ter začela raziskovati okolico in ljudi
ter lepote, ki jih raziskovanje prinaša. Osebno me je vsakič pozitivno presenetila predvsem
njena igrivost, ki se je pokazala le v posebnih trenutkih. Večino časa je Harisa namreč
vendarle delovala precej resno, odraslo, pridno in delovno.
Učenje
Že na začetku najinega skupnega dela sem ugotovila, da so naloge, ki jih Harisa rešuje pri
pouku na višjem nivoju kot pri njenem starejšem bratu Isufu, ki obiskuje peti razred. Kljub
temu so se pri učenju pojavljale najrazličnejše težave, povezane z nepoznavanjem jezika in
slabim predznanjem. »Harisino razumevanje slovenščine je nekoliko boljše kot Isufovo,
vendar tudi ona ni poznala dni v tednu ...« (3. teden) Tukaj ni šlo le za slabo razumevanje
jezika, učenca nista poznala vseh mesecev v letu, dni v tednu, prav tako pa nista znala določiti
ure. »Tako Isuf kot tudi Harisa nimata predstave o koledarju, ne poznata mesecev v letu in ne
letnih časov. Oba sta znala povedati oziroma na koledarju pokazati, kdaj imata rojstni dan, to
je pa tudi vse. Težave sta imela tudi s tem, kaj pomeni jutri, včeraj, predvčerajšnjim in
pojutrišnjem.« (14. teden) Harisa je imela težave z branjem in s pisanjem v slovenskem
jeziku. »Po navodilih njene učiteljice sva vadili predvsem branje, s katerim ima Harisa kar
nekaj težav. Te težave so seveda razumljive in jih ne gre obsojati, saj je način izgovorjave
večine črk v francoščini precej drugačen kot v slovenščini.« (3. teden) Poleg tega, da Harisa
na začetku najinega dela ni znala prebrati skoraj nobene črke, črk pa prav tako ni zmogla
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povezovati v besede, so se kazali tudi kar veliki primanjkljaji na področju osnov matematike.
»Spet so se pokazale težave zaradi slabega znanja poštevanke. Opazila sem tudi, da je Harisa
mnogo bolj spretna, ko je primerne volje. Ko pa ni zbrana, pa ji ne grejo niti osnovne
operacije seštevanja in množenja majhnih števil.« (4. teden) Pri računanju osnovnih operacij
seštevanja in odštevanja sem opazila nekaj zanimivega. »...da ji je seštevanje mnogo lažje, če
ga lahko opravi pisno. Tudi majhne številke sem ji tako danes pisala na list in jih je tako
pisno seštevala, medtem ko ji to ustno nikakor ni uspelo.« (4. teden) Takšni primanjkljaji v
znanju so bili pogosto vzrok za mnoge težave pri razumevanju nove snovi, ki bi jo Harisa
morala usvojiti.
Zaradi velikih težav pri branju in pisanju sva se pri delu s Hariso največkrat posvečali
predvsem temu področju. »Ob koncu ure sva vadili tudi pisanje nareka, pri katerem je imela
Harisa velike težave. Zapisati ji je uspelo le enozložne in kakšno enostavno dvozložno
besedo.« (6. teden) »Te stavke je Harisa najprej poskusila na glas prebrati, vendar ima kar
veliko težav z branjem.« (9. teden) Sprva sem ji besede narekovala predvsem z izgovarjanjem
posameznih črk, šele kasneje sem prešla na izgovarjanje posameznih zlogov v besedi.
Ob delu je bila Harisa pogosto precej negotova, neprestano je iskala mojo potrditev. »Harisa
je še vedno precej molčeča. Večino časa čaka, da druga oseba pove namesto nje, sama pa
potem pritrdi ali zanika trditev ali pa ponovi kakšno besedo. Pri branju ima kar nekaj težav.
Po vsaki prebrani besedi me pogleda in čaka, da besedo sama še enkrat ponovim.« (6. teden)
»Harisa vedno išče potrditev, da je naredila prav. Ob vsaki številki vpraša in pogleda, da ji
jaz potrdim, da je pravilno in nato zapiše.« (9. teden) Sama sem se ob tem trudila, da bi za
Hariso ustvarila varno in prijetno vzdušje, v katerem se je lahko čim bolj sprostila. Pokazati
sem ji želela, da ni nič narobe če se zmoti in da naj kar pogumno poskuša naprej. V
določenem trenutku me je nekoliko začelo skrbeti, da Harisa na takšen način ne bo
napredovala. Želela sem, da v svoje učenje vlaga tudi lasten trud, ne da bi ji vse ponudila kar
sama. Ob tem sem se vendarle zavedala velikega pomena pohvale in spodbude, saj je to na
Hariso zelo dobro vplivalo.
Kljub negotovosti je Harisa pri jeziku kar dobro napredovala. »V primerjavi z začetkom
najinega dela Harisa sedaj razume skoraj vsa vprašanja, ki jih postavim, ko pa česa ne
razume, pa sama tudi vpraša (na začetku je kar molčala, zaradi česar nisem vedela, ali me
razume ali ne).« (9. teden) »O Harisi sem se pogovarjala tudi z njeno razredničarko, ki je
povedala, da se Harisa v razred dobro vključuje. Ko učiteljice ni poleg, komunicira s sošolci.
Težave ima predvsem z učnim jezikom, socialni jezik ji ne dela toliko težav. Prav tako začne
Harisa pri pouku tudi postavljati vprašanja, ko česa ne ve.« (9. teden)
»Ker se je njeno branje izboljšalo, se bom v prihodnje ob individualnih urah posebej
osredotočila še na pisanje, s čemer ima Harisa še vedno izredno veliko težav. Po nareku le
stežka napiše kakšno besedo, napisati uspe zgolj enostavne, enozložne besede.« (13. teden) Z
mnogo truda in vaje je Harisa v šoli vendarle konstantno napredovala. Ves čas sem tako iskala
področja, na katerih je bilo potrebno še delati. »Branje se pri Harisi izboljšuje, z nekaj vaje pa
se bo po mojem mnenju izboljšalo tudi pisanje. Težava je v tem, da Harisa ne sliši glasu, ki ga
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izgovori v besedi, da bi ga lahko pretvorila v črko. Upam, da se bo z vajo ta težava rešila.«
(14. teden)
Do sredine maja je Harisa zmogla po nareku zapisati nekaj krajših besed, brati besedilo v
slikanici in izgovarjati krajše stavke v slovenskem jeziku. »... je Harisa po nareku zapisala
nekaj besed. Opazila sem, da je podobne stvari vadila tudi z drugo učiteljico, saj je bil poleg
branja opazen tudi napredek pri njenem pisanju.« (15. teden) Negotovost pri govoru v
slovenskem jeziku pa jo je vendarle pogosto ovirala, da bi sploh kaj povedala. »Njena
slovnica je tako še zmeraj izredno šibka, kljub temu, da jezik razume razmeroma dobro ...
Harise pa ne morem popraviti in opozoriti na pravilno izgovorjavo, saj ne izgovarja skoraj
nobenih besed. Ko hoče kaj povedati, se zelo hitro ustavi, saj ne najde besede, ki bi jo v
povedi rada uporabila.« (16. teden) Meni je tako največkrat preostalo le to, da sem sama čim
več razlagala in govorila v slovenščini ter se trudila, da bi večino tega Harisa tudi razumela.
Ker je ob učenju jezika velikega pomena tudi socialni jezik, ki ga otroci osvojijo najprej, sem
se velikokrat sama trudila, da sem ji kakšno stvar razlagala v socialnem jeziku, ki je bil Harisi
bližji kot strokovni jezik, ki ga uporabljajo učbeniki in učitelji v šolah.
Harisa je vsako stvar najprej dobro premislila in se nato odločila ali bo stavek izrekla na glas.
Ko je vendarle kaj povedala, me je pogosto presenetila pravilnost njene izgovorjave in
slovnična pravilnost stavkov glede na njeno znanje. »Njeni stavki niti niso tako nepravilni in
izgovorjava je čisto primerna ... Harisa besede lepo medsebojno povezuje, sklanja in sprega,
se ozira na predloge in podobno.« (17. teden) Očiten napredek je bil viden tudi pri Harisinem
branju in pisanju. »Potrebno je omeniti, da me je Harisa danes pri pisanju nareka izredno
presenetila, saj ji gre pisanje v primerjavi z začetkom že izredno dobro od rok.« (18. teden)
Pri vaji pisanja po nareku je Harisa postajala precej ustvarjalna. »Zdelo pa se mi je zelo
zanimivo, da včasih zapiše kakšno besedo, ki niti približno ne zveni kot tista, ki bi jo morala
zapisati – danes sem ji namreč narekovala besedo Pohorje, ona pa je napisala besedo očka in
me pogledala, če je to pravilno (podobno je namesto besede bil danes napisala ˝ditker˝ ali
nekaj podobnega). Sama ne razumem prav dobro, zakaj včasih kaj takega stori. Besedo je
nato zradirala in napisala pravilno besedo.« (18. teden) Napačno zapisane besede je Harisa
nato na glas prebrala in ugotavljala ali zvenijo enako kot beseda, ki sem jo narekovala jaz. To
se ji je zdelo zelo zanimivo.
V pomoč pri reševanju matematičnih nalog sem Harisi že na začetku leta pripravila razne
pripomočke, kot je stotični kvadrat, zapisana poštevanka in podobno. Harisa se je hitro
navadila uporabljati pripomočke, ki so ji bili v veliko pomoč. Pokazala je veliko veselja do
matematike, pri kateri je bila tudi precej uspešna, saj je skozi vse leto brez težav sledila snovi,
ki so jo obravnavali v razredu. »List z nalogami, ki mi ga je dala Harisina učiteljica, je rešila
v dobrih desetih minutah, zato sem jo poslala v razred po dodatne naloge. Tudi s temi ni
imela večjih težav, le jaz sem ji morala prebrati navodila, ki jih sicer ne bi razumela.« (19.
teden) »Drugo uro sva delali matematične naloge, ki so ji ostale nerešene v delovnem zvezku.
Harisa je naloge delala z zadovoljstvom, povedala je, da ima zelo rada matematiko. Pri delu
ni imela skoraj nobenih težav, saj zelo hitro usvaja različne postopke. Ugotovila sem, da zna
tudi nekaj začetnih števil poštevanke in na pamet sešteva manjša števila, kar je zelo velik
napredek od začetka njenega vključevanja v šolo.« (21. teden)
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Doživljanje in motivacija
Harisa je precej skrbna in poslušna učenka. Zmeraj ko sva kaj delali, je poslušala moja
navodila in jim tudi sledila. Za šolsko delo je bila motivirana predvsem na področjih, ki so ji
bila blizu, pri predmetih, kjer je učenje predvsem na bazi memoriranja snovi, pa je imela
zaradi slabšega razumevanja jezika, kar nekaj težav, zaradi česar je bila tudi njena motivacija
manjša.
Na Harisino delo je precej vplivalo njeno razpoloženje. Sama sem se večkrat trudila, da bi jo
razvedrila, saj je bila tako bistveno bolj uspešna. Ugotovila sem, da je bilo zanjo precej
spodbudno, ko sem se sama trudila, da bi se naučila njenega jezika. Tako sem se sama znašla
v podobni situaciji, kot jo je ona vsakodnevno doživljala pri učenju in razumevanju
slovenskega jezika. »Med pogovorom pa sem jo večkrat opozorila, da naj uporabi besedo, ki
jo pozna (romsko, francosko), če ne pozna slovenske besede. Tako sva dele telesa poimenovali
tudi v romskem jeziku. Takrat sem se sama trudila, da sem ponavljala za Hariso. Ko je videla,
da imam tudi jaz težave z izgovorjavo romskih besed, se je bolj sprostila pri izgovarjanju
slovenskih besed, saj ji ni bilo tako nerodno.« (5. teden) »Ob tem sem ji predlagala, da vse to
poimenuje tudi v svojem jeziku, kar ji je bilo sprva čudno, ko pa je videla, da me zanima in da
želim tudi sama ponoviti za njo, pa ji je bilo všeč.« (9. teden) Vsakič, ko sva vključili tudi
besede iz romskega jezika, je to na Hariso delovalo precej spodbudno. Takrat se je tudi sama
opogumila in izgovarjala besede v slovenščini. »Ko sem videla, da ima Harisa nekaj težav z
razumevanjem (tudi mojih vprašanj), sem jo skušala nekoliko razvedriti. Harisina neverbalna
govorica hitro sporoča, ko ji je nekaj pretežko ali ne razume kaj hočem od nje – izraz na
obrazu se ji čisto spremeni ... Ob tem, ko sem sama poskušala tudi ponoviti besede v romščini,
se je Harisi obraz precej razvedril. Tako sem ponovno pridobila njeno pozornost in delo sva
uspešno nadaljevali do konca ure.« (15. teden)
Kot zelo spodbudna za Hariso, zlasti na začetku leta, se je izkazala Gezimova prisotnost pri
urah. »V družbi z Gezimom se Harisa precej sprosti in tako postane tudi bolj zgovorna.
Mislim, da je pri njej kar opazen napredek pri jeziku in govoru.« (5. teden) »Gezimu
velikokrat prevaja vprašanja, ki jih jaz postavljam.« (6. teden) Gezim je Harisin mlajši brat.
Mislim, da je prav zaradi tega ob njem Harisa prevzemala starševsko vlogo, saj se je do njega
večkrat obnašala kot vzgojiteljica in učiteljica. Poskrbela je, da je Gezim razumel moja
navodila, ob tem pa mu je tudi sama postavljala različna vprašanja in mu dajala naloge.
Harisa je bila pri urah večkrat precej negotova. »Ko hoče kaj povedati, se zelo hitro ustavi, saj
ne najde besede, ki bi jo v povedi rada uporabila. Zato hitro obupa in ne pove ničesar. Ob
tem si ne pomaga niti z rokami, da bi kaj prikazala z neverbalno komunikacijo.« (16. teden)
Spodbujala sem jo, naj pri razlagi uporabi tudi mimiko telesa, naj pokaže z rokami ali pa kaj
nariše. »Harisa je sicer precej molčeča in zadržana glede govora, vendar ob nekaj spodbudah
naj vendarle poskuša kaj povedati (naj ob tem uporabi tudi kretnje z rokami, ali pa kaj
nariše), ob spodbudnem in prijaznem okolju in ko ima dovolj časa na razpolago, se Harisa
vendarle opogumi in začne govoriti.« (17. teden) »Ob Harisinem molku sem jo danes posebej
spodbujala, naj kakšno stvar, ki je ne zna poimenovati, nariše, vendar je raje poiskala besedo,
z risanjem in s kretnjami pa si ni pomagala.« (18. teden)
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Zelo zanimiv se mi je zdel dogodek, ko sva ob koncu meseca maja s Hariso vadili pisanje po
nareku. Kljub temu, da ji je učiteljica naročila, naj narek piše s kemičnim svinčnikom, sem ji
sama predlagala naj raje uporabi navaden svinčnik, saj je tako lažje sproti popravljala napake,
ki jih je delala pri pisanju. Moj predlog je Harisa kar nekako izkoristila, saj je zaradi
možnosti, da napake popravi, pri pisanju dejansko delala več napak, kot bi jih naredila, če bi
pisala s kemičnim svinčnikom. »Zdi se mi, da je bila Harisa pri pisanju precej ustvarjalna in
je nekatere besede pisala kar po svoje. Te napačno zapisane besede je nato sama na glas
prebrala in tako že sama takoj ugotovila, da ne zvenijo enako kot beseda, ki sem jo izgovorila
jaz. Napačen črke je tako brisala in pisala pravilne. Zdi se mi, da ji je bilo všeč, ko je bila pri
pisanju ustvarjalna in je ugotavljala kako zvenijo skupaj zapisane črke, ki jih je zapisovala.«
(17. teden)
Razumevanje jezika je zelo pomembno pri predmetih, ki temeljijo na razumevanju in učenju
večjih količin besedila, kot je na primer družbena vzgoja. Tukaj sem imela tudi sama veliko
težav z razlago snovi, ob večji količini snovi pa je tudi Harisa izgubljala motivacijo in voljo,
da bi me sploh poslušala. »Opazila sem, da Harisa večkrat prikima, ne da bi razumela kaj ji
pravzaprav razlagam. Ob tem pa večkrat tudi sama ne vem, kako ji razložiti snov tako, da jo
bo razumela. Pri takšni snovi gre večinoma predvsem za memoriranje besed, ki jih Harisa
bolj ali manj ne razume. Sama sem se ob tem predvsem trudila, da bi ji pojme prikazala na
njej razumljiv način, vendar ne vem, koliko sem bila pri tem uspešna.« (13. teden) »Večina
besed je bila za Hariso tuja, kar je precej oteževalo razlago snovi in njeno razumevanje le-te.
Za boljše razumevanje sem uporabila računalnik in Harisi snov prikazovala s pomočjo
različnih fotografij, vendar je bila zaradi velike količine neznanih podatkov Harisa na koncu
ure precej zmedena, sama pa sem se spraševala o smislu svojega početja. Verjetno bi bilo
boljše, če bi snov skrčila in ji razložila le eno stvar, ki bi jo dejansko razumela, kot pa da sem
hitela, da bi ji razložila čim več vsega, Harisa pa ob tem najverjetneje ni razumela skoraj
ničesar, oziroma se je že v začetku ure nehala truditi s poslušanjem moje razlage.« (19. teden)
Slabše razumevanje jezika in prihod iz druge kulture v nov in drugačen svet bi marsikoga
ohromila in mu vzela voljo do učenja in šolskega dela. Harisa je bila kljub temu vso obdobje
precej motivirana za učenje. Bila je zelo vztrajna, saj se je trudila s poslušanjem tudi takrat, ko
se je meni sami zdela snov preobsežna in sem se tudi jaz soočala s težavami kako razložiti
snov, da jo bo razumela. Na začetku je bila Harisa zelo tiha in zadržana, po nekaj mesecih pa
se je začela odpirati in je postajala zmeraj bolj razigrana ter pogumna. Zelo dobro je na njen
razvoj vplivalo prijateljstvo, ki ga je spletla z eno izmed svojih sošolk, s katero sta se
srečevali tudi ob vikendih. Tako je bila Harisa v stikih z okoljem in predvsem z jezikom
okolja tudi čez vikende in med počitnicami.
Harisino vedenje se je mnogokrat spreminjalo glede na okolje, v katerem sva delali, nanjo pa
so vplivale tudi osebe, ki so bile ob najinem delu prisotne. Nekajkrat sva se zaradi stiske s
prostorom morali umakniti v kabinet. Enkrat je bil tam prisoten tudi eden izmed učiteljev.
Takrat se Harisa nikakor ni zmogla zbrati, zaradi česar sva bili tisto uro učno skoraj
popolnoma neučinkoviti. »V začetku ure sva se morali umakniti iz prostora, kjer sva običajno,
zato sva delali v kabinetu. Harisa tam ni bila sproščena, zato se tudi ni zmogla osredotočati
na mojo razlago. Najbolj jo je motilo, ko je v kabinet prišel eden izmed učiteljev. Kar strmela
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je vanj in sploh ni poslušala kaj ji govorim (ko je prišla učiteljica, me je lahko še naprej
poslušala). Ob tem se sprašujem, kakšen odnos ima do moških v svojem življenju oziroma
kakšen odnos imajo moški do nje. V romski kulturi imajo dekleta drugačno vlogo kot fantje,
kar se najverjetneje izraža tudi v Harisini družini.« (10. teden)
Harisino uporništvo, ki se je pokazalo proti koncu šolskega leta, sem sama doživljala kot njen
pozitiven razvoj. Skozi celotno obdobje je bila namreč precej poslušna. »Ob mojem naročilu
za domačo nalogo Harisa vedno pridno prikimava, vendar nisem prepričana, da doma
dejansko dela kaj za šolo. Ko jo vprašam ali se je doma kaj učila sicer zmeraj pove, da se je.«
(10. teden) Ob tem sem ugotavljala, da mi zmeraj pritrjuje, ker se to spodobi in ker mora
prikimati, kljub temu pa sem želela, da bi tudi sama pokazala svoje mnenje in voljo. Harisine
trme, vztrajanja pri svojem in postavljanja na lastne noge sem se tako tudi deloma razveselila.
Vse to je namreč pomenilo, da se Harisa razvija in da je na dobri poti, da postane oseba, ki bo
sledila lastnim občutkom in zadovoljila lastne potrebe. Kot edina punca izmed sedmih otrok v
romski družini je namreč v položaju, kjer velikokrat prevzema predvsem vlogo matere in
gospodinje. Sama bi želela, da Harisa doživi tudi lepo otroštvo in se zna zavzeti sama zase.
6.5.1

Analiza vključevanja Harise

Harisa je bila v začetku leta sramežljiva, molčeča in negotova učenka. Za svoja leta je
delovala precej odraslo. Na najinih srečanjih je zmeraj skrbno poslušala mojo razlago in
navodila ter jim brez ugovarjanja tudi sledila. V samem začetku so se pri njej izrazile različne
težave, povezane z razumevanjem jezika in pomanjkljivosti v predznanju. Pri individualnih
urah sva se tako v prvem obdobju posvečali predvsem učenju branja in pisanja, ob čemer je
Harisa zmogla prebrati le enozložne ali enostavne dvozložne besede, ob pisanju po nareku pa
sem ji morala izgovarjati vsako črko posebej. Harisa je večino ure le poslušala, ob
izgovarjanju slovenskih besed pa ji je bilo nelagodno.
V drugem obdobju najinega dela je Harisa začela osvajati določene veščine, ob katerih se je
počutila bolj sproščeno. Pri matematiki sem ji pripravila različne pripomočke, s katerimi si je
pomagala pri reševanju nalog. Te pripomočke je hitro osvojila, z njihovo pomočjo pa je bila
pri delu tudi zelo uspešna. Tako je brez posebnih težav reševala matematične naloge na nivoju
svojega razreda. Več težav je ostajalo na področju branja in pisanja, zato sva se pri
individualnih urah posvečali predvsem temu. Harisa je hitro razumela veliko slovenskega
jezika, kar se je kazalo, ko je Gezimu prevajala moja vprašanja. Kljub temu, da je ostajala
precej molčeča, so bili stavki, ki jih je izgovarjala slovnično kar pravilni. Menim, da je Harisa
morala najprej razumeti jezik in ga v sebi nekako predelati, šele nato je bila dovolj sproščena,
da je začela izgovarjati stavke v slovenskem jeziku. Da bi ji bilo delo bližje, sem jo večkrat
spodbujala, naj besede izgovori v jeziku, ki ga pozna – romskem ali francoskem.
V sredini in proti koncu šolskega leta je Harisa iz neznanih razlogov večkrat izostala iz šole.
To je vplivalo na njeno učno uspešnost in deloma tudi na odnose, ki jih je zgradila z menoj in
prostovoljko, ki je prav tako delala z romskimi učenci. Prostovoljka je povedala, da sta se s
Hariso odtujili, Harisa pa je postala neposlušna in uporniška. Sama sem v Harisinem
uporništvu videla tudi pozitiven vidik, saj je v prvi polovici leta Harisa le prikimavala in
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sledila navodilom. Med delom je postala tudi bolj igriva in ustvarjalna. Ko sva vadili pisanje,
je Harisa včasih namerno narobe zapisovala besede in jih nato na glas prebrala. Tako je
ugotavljala kako zvenijo narobe zapisane besede in ali so podobne tistim, ki sem jih
izgovarjala jaz. Ob tem je bil viden velik napredek pri njenem branju in pisanju.
V prvih mesecih se mi je zdelo, da se Harisi nikakor ne morem približati. Zaradi njene
molčečnosti in sramežljivosti velikokrat nisem zmogla razbrati njenega počutja. Tako sem se
vso obdobje trudila, da bi se Harisa v moji družbi lahko sprostila in odprla. Želela sem ji
pokazati, da ni nič narobe, če se zmoti, če dela napake, pomembno je, da poskuša in vztraja.
Menim, da sva do konca leta zgradili dober odnos, v katerem se je Harisa lahko sprostila in
vsaj deloma odprla. Pri urah je bila tako bolj sproščena in igriva, kar me je zmeraj razveselilo.
Trenutki, ko je Harisa postala nekoliko nagajiva in igriva, so bili precej pozitivni in posebni,
saj je Harisa vendarle večino časa ostajala pridna, skrbna, delovna in mirna.

6.6 Moje lastno delo in doživljanje
Moje delo
Odločila sem se, da bom v diplomski nalogi naredila študijo primera vključevanja romskih
učencev v osnovno šolo.
Pred začetkom dela na šoli sem si po posvetu z mentorjem pripravila okvirne načrte svojega
dela v prihodnjem obdobju in cilje, ki bi jih s svojim delom rada dosega. Veliko sem
razmišljala o delu z romskimi učenci in področjih, ki jim je potrebno posvečati dodatno
pozornost. »Ob vsem skupaj je pomembna odločitev ali bom z otroki delala tudi doma ali
samo v šoli. Seveda bo delo veliko bolj bogato, če bom lahko delala z njimi tudi doma, saj je
pri socialnopedagoškem delu zelo pomemben življenjski prostor uporabnikov. Pomembno je
spoznati iz kakšnega okolja otroci prihajajo, saj to vpliva na njihovo funkcioniranje v šoli.
Poleg tega je pomembno tudi to, da z delom doma lahko vplivaš tudi na starše, jim svetuješ in
pomagaš odpraviti morebitne napake, ki jih delajo.« (pred začetkom dela) Glede lastnega dela
sem bila precej optimistična in polna idej. »Najprej spoznavanje situacije, možnosti, ki jih
imajo otroci v ožjem, domačem okolju, v šoli, kako je z družinsko mrežo in podobno. Nato je
potrebno definirati potrebe in primanjkljaje, ki nastajajo ob zadovoljevanju teh potreb. Videti
je potrebno kakšna je njihova akademska in šolska situacija. Nato je treba narediti
individualni načrt intervencij, ob čemer je potrebno ugotoviti kakšno je stališče šole – kaj šola
potrebuje in kaj šola nudi (koliko ur dela na šoli in kakšen del dela na njihovem domu). V
individualni načrt je potrebno vključiti cilje, ki jih z delom želimo doseči. Nato pa je potrebno
začeti delati. Vmes med delom bo potrebna evalvacija glede doseganja in spreminjanja ciljev,
na koncu pa je potrebno izvesti evalvacijo skupaj s šolo in starši.« (pred začetkom dela)
Da bi se podrobneje dogovorila o delu na šoli, sem se sestala z ravnateljico šole in s
svetovalno delavko. »Sama sem jima predstavila, kako si predstavljam svoj potek dela (cilji,
individualni program, izvedba in evalvacija), s čimer sta se obe strinjali. V prihodnje se bo
potrebno sestati tudi z vsem razredniki teh učencev in skupaj z njimi sestaviti individualne
načrte.« (pred začetkom dela) Nato pa sem začela delati. Prve ure sem delala predvsem z
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učencem petega razreda – Isufom, saj se je pri njem pojavila največja potreba po individualni
pomoči. Na začetku dela z vsemi učenci sem se najprej trudila, da bi učence nekoliko bolj
spoznala in se z njimi zbližala. »Hkrati sem najprej Isufa želela spoznati, tako da bom videla
kakšna je situacija glede njegovega poznavanja jezika in kakšne so potrebe po nadaljnjem
delu.« (1. teden) Kmalu za tem sem začela delati tudi s Hariso, učenko četrtega razreda, eno
uro tedensko pa še z Gezimom, učencem prvega razreda.
Pri romskih učencih so se kmalu po vključitvi v šolo pojavile različne težave na področju
učenja, pokazal se je tudi precejšen primanjkljaj v predznanju, zaradi česar so težko sledili
novi snovi, ki so jo jemali v razredu. Vse to je povzročilo velik pritisk učiteljev po utrjevanju
snovi in zmanjševanju primanjkljajev, zaradi česar sem se večino svojega dela z učenci
morala posvečati predvsem dodatni učni pomoči, pogosto pa je zmanjkovalo časa za druge
dejavnosti, ki sem jih sama načrtovala pred začetkom dela.
Pred vsako uro sem se posvetovala s posameznim učiteljem o tem, kaj je potrebno delati pri
naslednji uri. V začetnih urah z Isufom je bila to predvsem priprava plakata in ustnega
nastopa pri slovenščini. V ta namen sem sama pripravila različne fotografije in besedilo, ki
sva si ga nato z Isufom skupaj pogledala. Hkrati sem si pripravila francosko-slovenski
slovarček, saj Isuf večine mojih besed ni razumel, sam pa je veliko besed izgovarjal v
francoščini. »Nato sem nekoliko pobrskala po internetu, poiskala različne slike vojakov in
njihove opreme, slikam dodala napise in se na tak način pripravila na najino delo.« (1. teden)
Kljub pritisku po spoznavanju nove snovi, sem se pri prvih urah dela z učenci posvečala
predvsem spoznavanju slovenskega jezika, saj je nepoznavanje jezika onemogočalo nadaljnje
učno delo. »Ker sem danes spet delala z Isufom, sem si včeraj ponovno oblikovala slovensko
francoski slovarček, v katerega sem dodala še nekaj besed.« (1. teden)
»Mislim, da je bilo današnje srečanje precej produktivno, saj sva glede na to, da je bilo to
najino prvo srečanje, naredila kar veliko. Delala sva na razvijanju slovenščine, posvetila sva
se temi, ki jo mora spoznati pri spoznavanju družbe in pisala sva preverjanje znanja pri
matematiki.« (1. teden) Individualne ure so bile tako precej polne različnih nalog, ki jih je bilo
potrebno opraviti in za učence kar naporne.
Po prvih urah dela z učenci je sledilo oblikovanje urnika. »Skupaj z ravnateljico sva delno
oblikovali urnik, vsaj glede na ure, ki jih imajo učenci vpisane za slovenski jezik. Do konca
leta bo potrebno izvajati 150 ur učenja slovenskega jezika, še enkrat toliko ur pa bi rada
posvetila ostalim dejavnostim, nekatere bodo zavzeli drugi šolski predmeti, nekatere pa bi
rada posvetila socialni interakciji z drugimi učenci in različnim socialno integrativnim
tematikam.« (1. teden) Urnik smo razdelili tako, da z učenci nisem delala le individualno,
ampak tudi z več učenci hkrati. Ker se je v šolo vključila še študentka, ki je z učenci delala
prostovoljno, so na šoli urnik oblikovali tako, da sem sama delala le z mlajšimi tremi učenci –
osemletnim Gezimom, desetletno Hariso in enajstletnim Isufom.
Na začetku dela sem zbirala različne ideje za delo z učenci. »Glede pisnih vaj in nalog se bom
uprla na učbenike, prilagojene Romom, ki jih je pripravila Ana Marija Kozlevčar. Prav tako
so zelo zanimive različne igre, pri katerih se lahko naučijo poimenovati predmete, kot je na
primer spomin. Učenje je na zanimiv način mogoče tudi preko slikanic, slovenskih risank in
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slovenskih filmov. Pomembno je, da naloge in slikanice vsebujejo tematiko, ki je tem otrokom
blizu, saj se bodo težko učili o stvareh, ki jih ne poznajo in jim niso blizu. Glede dela bi se
bilo dobro obrniti tudi na ljudi, ki se ukvarjajo z vključevanjem Romov v osnovne šole. V ta
namen se bom v bližnji prihodnosti obrnila na Zavod za izobraževanje v Murski Soboti ali na
katero izmed osnovnih šol, kjer se s takšno problematiko bolj aktivno ukvarjajo in imajo na
tem področju več izkušenj. Od tam bi lahko pridobila različne nasvete o delu ter morda tudi
kakšno učno gradivo, ki mi bo pri mojem delu v veliko pomoč.« (2. teden) Iz omenjenih
učbenikov sem uporabila le nekaj začetnih nalog, kasneje pa se je izkazalo, da se naloge v
zadostni meri ne pokrivajo s snovjo, ki jo učenci obravnavajo pri pouku, zaradi česar je bilo
ustrezneje reševati naloge iz delovnih zvezkov, ki so jih imeli učenci. Te naloge sem sproti
poskušala prilagajatik kolikor se je dalo. »Poleg tega pa sem opazila, da ima Isuf težave z
osnovnimi operacijami, kot je seštevanje in odštevanje. Zelo slabo je tudi njegovo poznavanje
poštevanke, zato sem se odločila, da bova naslednjič, ko bova imela matematiko, ne glede na
učni načrt, delala poštevanko.« (3. teden)
V prvih urah sem se z učenci predvsem pogovarjala. »Ker smo bili trije, sem se odločila, da
se bomo to uro pogovarjali o različnih predmetih. Preko pogovora tako oba spoznavata
slovenski jezik. Vnaprej sem si pripravila nekaj slik predmetov, pod katere je bilo potrebno
zapisati, kaj je na sliki.« (2. teden) Preko pogovora sem skušala učencem predstaviti čim več
slovenskih besed, zato sem vajo učenja jezika in poimenovanja različnih predmetov v
prostoru in na slikah uporabljala skozi celotno uro. »Danes sem si med delom pomagala tudi
z risanjem« (2. teden) Pri pogovoru je bilo risanje zelo koristno, saj učenci večkrat niso
razumeli, o čem jim govorim. Jezik je predstavljal precejšnjo oviro pri mojem delu. »Tudi
danes, tako kot na prejšnjih srečanjih, nama je delo oteževalo nepoznavanje jezika.« (3.
teden) Pri učenju so učenci uporabljali tudi romske besede, k čemur sem jih sama spodbujala
in se jih tudi poskušala naučiti. To je tako Hariso kot Isufa zmeraj veselilo in motiviralo, saj
sta videla, da imam tudi jaz težave z njunim jezikom. »Med pogovorom pa sem jo večkrat
opozorila, da naj uporabi besedo, ki jo pozna (romsko, francosko), če ne pozna slovenske
besede. Tako sva dele telesa poimenovali tudi v romskem jeziku.« (5. teden)
Med delom sem večkrat sama opazila različna področja, na katerih bi učenci potrebovali
dodatno pomoč. Tem področjem sem se sproti posvečala in težave poskušala vsaj omiliti, če
že ne odpraviti. »V drugi polovici ure pa smo se nekoliko posvetili izgovorjavi številk, saj sem
opazila, da imata pri tem oba težave (dvanajst – dvajset, trinajst – trideset in podobno).
Pripravila sem tudi delovne liste, kjer je k številkam potrebno napisati tudi besedni zapis.« (3.
teden) Z učitelji sem se pogovarjala o prilagajanju načina dela in s tem tudi prilagajanju nalog
ter snovi, ki je bila za učence pretežka.
Ob ugotovitvi, da imata Isuf in Harisa težave z osnovnim znanjem, sem zanju začela
pripravljati različne pripomočke, ki so bili kasneje tako meni, kot tudi njima v precejšnjo
pomoč. V začetku so bile to različne slike s slovenskimi poimenovanji, kasneje pa predvsem
razni matematični pripomočki in sheme za pomoč pri slovenskem jeziku.
Ker je Isuf izrazil zanimanje za knjige, sva se skupaj kmalu odpravila v knjižnico, saj sem se
trudila izkoristiti vsako njegovo zanimanje in ga s tem še bolj spodbuditi. »Tako sva se skupaj
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(z Isufom) odpravila v šolsko knjižnico, kjer smo skupaj s knjižničarko iskali knjigo, ki bi Isufu
bila všeč. Ob tem sem bila pozorna na to, da bo knjiga vključevala tematiko, ki je Isufu blizu,
saj o stvareh, ki jih ne pozna ali še ni nikoli slišal zanje, ne bi bilo smiselno brati.« (4. teden)
Predvsem v začetnih mesecih sem se o svojem delu večkrat posvetovala z ravnateljico šole in
svetovalno delavko. »Danes sem tako šla do ravnateljice s predlogom, da bi se s starejšima
fantoma dobivala izven pouka in z njima delala tudi druge stvari, ne le učno pomoč. Moje
mnenje je, da se bodo problemu ob neobravnavanju samo še stopnjevali, zato bi rada
izkoristila svojo prisotnost na šoli in poskušala kaj ukreniti glede tega.« (4. teden) Tako
ravnateljica kot tudi svetovalna delavka sta se z mojim predlogom strinjali, vendar je žal
ostalo le pri tem – moji predlogi in njuno strinjanje. Sama razmišljam, da bi morala biti
verjetno še bolj samoiniciativna in bi se morala o dodatnih urah dogovoriti še z razredniki
starejših fantov, oblikovati urnik in začeti izvajati še več dodatnih ur. Ker s strani šole ni bilo
dodatne iniciative po takšnem delu, sem nadaljevala z delom le z mlajšimi tremi otroki.
Veliko sem se ukvarjala tudi s pripravo individualnih projektov pomoči za učence, ki bi
morali biti oblikovani do konca prvega meseca vključitve učencev v šolo. »Prav tako bom po
šolskih počitnicah, ki so prihodnji teden, začela s pripravo individualnih načrtov. Dogovorile
smo se, da bom sama šla do učiteljev in skupaj z njimi pripravila individualne programe dela
za učence. Ob tem se bom osredotočila tudi na socialno področje, na podlagi tega pa bom
nato pripravila tudi aktivnosti, ki naj bi pozitivno vplivale na razvoj otrok in na klimo na šoli.
Dejavnosti bo mogoče izvajati individualno in tudi v okviru razrednih ur s celotnim razredom.
Prav tako se bom v prihodnje vključila v ure podaljšanega bivanja in različne ure pri pouku,
kjer bi rada opazovala, kako otroci funkcionirajo v razredu, kakšen odnos imajo do njih
učitelji in kakšnega sošolci. Mislim, da mi bo to pomagalo pridobiti bolj celostni pogled v
situacijo, ki se na šoli razvija.« (4. teden) Od načrtovanega dela sem žal uresničila le malo
ciljev, saj sem večino časa na željo učiteljev z učenci delala individualno ali v paru.
Zdi se mi, da sem pri delu zmeraj bolj čutila omejenost z učno pomočjo in nadoknadenjem
snovi, ki so jo učenci zamujali pri pouku, kar se nekako ni skladalo z mojimi začetnimi
idejami o delu z romskimi učenci. S strani učiteljev je zaradi primankljajev, ki so se kazali pri
učencih, prihajalo veliko zahtev, ki jih je bilo težko uresničevati. »Na priporočilo Isufove
učiteljice sva tako sestavila vprašanja in odgovore, ki bi se jih naj naučil na pamet. Sama
menim, da je to za Isufa zelo težka naloga, saj ima z jezikom precejšnje težave. Mislim, da je
veliko že to, da lahko slikanico prebere na glas, torej, da pravilno izgovarja slovenske besede
in da razume vsebino knjige. Zahtevati od njega, da jo opiše s svojimi besedami pa je
zaenkrat absolutno preveč.« (5. teden) Ob želji in zahtevi, da bi učenci vsaj v določeni meri
dosegali minimalne standarde znanja, je velikokrat zmanjkalo časa za sprehode, pogovore,
igre in razne druge dejavnosti.
Zaradi različnih učnih težav, ki so se kazale predvsem pri Isufu, kot so težave z
razumevanjem, s koncentracijo, pomnjenjem snovi in podobno, se mi je zdelo pomembno, da
Isufa, pa tudi Hariso predvsem naučim raznih strategij, s katerimi si nato sama lahko
pomagata do boljših rezultatov. Pri matematiki je šlo na začetku predvsem na zapisovanje
pomožnih računov, kasneje pa za uporabo pripomočkov, ki sem jih pripravila. »Obema sem
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pripravila pripomočke, kot je stotični kvadrat, poštevanka in merske enote (koliko cm je dm in
podobno). Delo s pomočjo pripomočkov je bilo mnogo lažje ... Ob tem se mi zdi dobra
strategija ta, da se Isuf nauči pomagati samemu sebi tako, da si bo v prihodnje tudi sam
zapisoval takšne račune, da jih bo lahko lažje izračunal.« (5. teden) Pri razlagi nove snovi in
ponazoritvi le-te, sem si kasneje veliko pomagala s fotografijami, ki sem jih skupaj z Isufom
ali Hariso iskala na internetu.
Priprava individualnih načrtov pomoči za učence, s katerimi sem delala, se je sčasoma
izkazala kot precej težka naloga. Mnogi učitelji na predmetni stopnji pri pripravi načrtov niso
bili pripravljeni sodelovati, saj so bili mnenja, da je to delo svetovalne delavke. Svetovalna
delavka mi je pomagala predvsem s podpornimi besedami in posredovano literaturo o pripravi
individualnih načrtov. Njeno mnenje je bilo, da ima vodilno vlogo pri pripravi načrtov
razrednik. Sama sem tako tavala od enega in drugega. Na šoli prav tako niso sklicali
pričakovanega timskega sestanka, na katerem bi se skupaj pogovorili o romskih učencih.
Sama sem se tako pogovorila z razredniki učencev ter prostovoljko, ki je z učenci delala
individualno in skupaj z njimi pripravila individualne načrte. »Ker je zaradi časovnega
usklajevanja in slabe pripravljenosti za delo s strani učiteljev težko sklicevati timske sestanke,
sem za vsakega učitelja pripravila obrazce, ki jih bodo izpolnili, nato pa se bom z njimi tudi
osebno pogovorila, da bo vsak predstavil svoj vidik na določenega učenca in delo z njim. Vse
skupaj bom nato vključila v individualne programe.« (6. teden) V naslednji stopnji priprave
individualnih projektov pomoči sem pripravila obrazce individualnega programa za
razrednike in dodatne obrazce za predmetne učitelje, v katerih je bilo potrebno opredeliti
močna in šibka področja pri posameznem predmetu ter izpostaviti potrebne prilagoditve v
pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Programe za mlajše tri učence sem pripravila skupaj
z njihovimi razredničarkami, pri starejših učencih pa sem se po pomoč obrnila predvsem na
prostovoljko, ki je z njima delala.
»Isuf se ni zmogel osredotočiti na reševanje nalog, kljub temu, da sem ga pri tem spodbujala
in mu pomagala.« (5. teden) Ob delu z Isufom sem večkrat skoraj obupala. Snov sem mu
razlagala na skoraj vse možne načine, on pa še vedno ni razumel, kaj mu razlagam (včasih je
izgledalo, kot da se niti ne trudi razumeti). To me je spravljalo v slabo voljo, hkrati pa gnalo
naprej, da sem razmišljala in iskala nove in drugačne načine za ponazoritev snovi. »Navodila
sem mu brala ustno in mu jih dodatno razlagala. Prav tako sem mu dodatno razlagala pisne
naloge in mu postavljala dodatna podvprašanja.« (5. teden) V svoji želji, da bi Isuf razumel
snov, sem morda od njega zahtevala preveč – preveč ponavljanja in vztrajnosti. Ko sem to
sama ugotovila, sem se ustavila, zadihala in nato nadaljevala. Uro sem večkrat prekinila tudi
takrat, ko sem videla, da sta Isuf ali Harisa utrujena in se ne moreta zbrati. »Uro sem vmes
prekinila in z Isufom naredila nekaj vaj za sproščanje – vstala sva, globoko zadihala in se
pretegnila.« (6. teden) Pri delu z učenci je bila velikega pomena predvsem spodbuda. »Isuf je
imel pri reševanju testa kar nekaj težav. Vsakič, ko sem ga opozorila in spodbudila naj rešuje,
ker zna rešiti nalogo, se je spet zbral in nadaljeval. To se je dogajalo kar naprej. Po vsakem
delčku naloge sem ga morala ponovno opozoriti naj nadaljuje.« (7. teden) Tudi Harisa se je
večkrat želela vdati, ko je imela težave pri iskanju besede v slovenskem jeziku. »Povedala mi
je, da je izdelala rožo, nato pa se ji je zataknilo, ko mi je hotela razložiti, na kakšen način jo
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je izdelala. Ko se je hotela vdati (da tega pač ne bi razložila), sem jo spodbudila in ji dejala,
da to zmore razložiti in naj se potrudi. Tako je vzela svinčnik in mi postopek narisala – pri
razlagi si je pomagala tudi s kretnjami z rokami.« (9. teden)
Eno izmed področij, ki se je izkazalo kot potrebno dodatne pozornosti, je bila Isufova slaba
organiziranost. »Zdi se mi, da bo pri Isufu potrebno delati na strukturiranju, saj ima tudi med
šolskimi stvarmi velik nered (listi za matematiko so zmečkani v torbi, tako da glede snovi
nima nobene strukture). V prihodnje se bo potrebno posvečati temu, da si bo Isuf sproti urejal
delovne liste, verjetno bi bilo najbolje, da si jih lepi v zvezek, saj se tako ne morejo izgubiti.«
(6. teden) Isufa sem tako skozi celotno obdobje navajala na red – na mizi je imel le
pripomočke, ki jih je pri uri potreboval. Peresnico, s katero je imel v začetnih urah veliko
opravka, je kasneje odlagal na rob mize in se je pri uri ni več dotikal. Sistematičnost pa sva
uvajala tudi v šolsko delo s tem, ko si je naloge zapisoval v zvezek, kjer so bile bolj pregledno
urejene. »Vadila sva tako, da sem mu jaz napisala nalogo v zvezek, on pa jo je rešil. Takšen
način dela se mi zdi bolj sistematičen, prav tako pa ima sedaj v zvezku urejene naloge, ki so
na enem mestu, tako da lahko zmeraj pogleda na kakšen način je potrebno kaj reševati.« (6.
teden)
Medtem ko sva nered v Isufovi torbi in med šolskimi pripomočki urejala pri individualnih
urah, je težava postalo Isufovo neopravljanje domače naloge. »Ker se pojavlja veliko težav
zaradi tega, ker Isuf ne opravlja domače naloge, sva se o tem posebej pogovorila. Poudarila
sem mu, da se mora odgovore naučiti tudi doma, saj v šoli za to ni dovolj časa.« (6. teden)
Da bi pri njem vzbudila zanimanje in veselje do dela, sem iskala tudi področja, ki ga zanimalo
in bi se jim želel posvečati tudi v prostem času. »Med zadnjo uro me je tako Isuf prosil, če si
lahko v knjižnici izposodi kakšno knjigo o dinozavrih. Dogovorila sva se, da bova šla v
knjižnico ob koncu ure, knjigo pa bo lahko gledal med podaljšanim bivanjem, nato pa jo vrnil
v knjižnico.« (6. teden)
Da bi bolje spoznala učiteljice, s katerimi sem delala, in se naučila kaj novega o romski
tematiki v osnovnih šolah, sem se v družbi razredničark romskih otrok, udeležila delovnega
srečanja učiteljev, ki poučujejo učence Rome, ki ga je v Murski Soboti organiziral Zavod
republike Slovenije za šolstvo. »Osebno se mi zdita pomembni predvsem dve stvari, ki smo jih
izvedeli: to, da je potrebno čim več pomoči nuditi v razredu, ne izven razreda (kot trenutno
delamo) in to, da se kot uspešna kaže pomoč na domu, če jo starši sprejemajo. Dogovorjena
sem s svetovalno delavko, da se priključim srečanju, ko bo naslednjič oče otrok prišel na šolo.
Tako bom z njim navezala stik, s svetovalno delavko pa mu bova predstavili možnosti za obisk
na domu.« (6. teden) Žal mi to do konca šolskega leta ni uspelo, saj me svetovalna delavka ni
obvestila o nobenem obisku romskih staršev na šoli. O obisku na domu sem se pogovarjala z
Isufom, ki mi je kasneje povedal, da se mama ne strinja s tem, da bi jih obiskovala na domu.
Romski učenci so se na videz precej razlikovali od ostalih učencev na šoli. Seveda na barvo
svoje kože ne moremo vplivati, vplivamo pa lahko na lastno higieno in skrb za svoje zdravje.
Med delom sem kmalu opazila, da ima Isuf precej umazane roke. »Pred malico sva si z
Isufom skupaj umila roke, saj sem med delom opazila, da ima roke skoraj črne od umazanije.
Najprej si jih je Isuf želel le oplakniti z vodo, vendar sem tudi sama stopila do umivalnika,
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tako da sva si oba temeljito umila roke z milom. Sama sem si umila roke tudi zato, da se Isuf
ne bi počutil umazan ali stigmatiziran. Tako pa je to opravilo, ki ga mora opraviti vsak.« (9.
teden) Roke sva si tako skupaj umivala vsakič pred malico. Isuf si jih je mnogokrat želel le na
hitro oplakniti z vodo, vendar sem ostajala dosledna in sem si tudi sama vsakič roke temeljito
oprala z milom. Isuf je nato ponovil za mano.
Kljub obremenjenosti s šolskim delom, sem del ur namenila tudi pogovorom o družini,
težavah v šoli, počutju, vsakdanjih temah in podobno ter drugim aktivnostim, s katerimi sem
učence nekoliko razbremenila in se jim približala. »Zadnjo uro sva se z Isufom šla različne
družabne igre – štiri v vrsto, vislice in podobno.« (10. teden)
Pri učencih sem iskala močne točke, ki so meni olajšale razlago snovi, učencem pa njeno
pomnjenje. »Iran je izrazito vizualen tip, zaradi česar mi različne sheme in fotografije zelo
pomagajo pri razumevanju, pri Harisi pa nekako ne morem ugotoviti, na kakšen način si
lahko olajša učenje. Ugotavljam, da vizualni pripomočki pri njej niso tako koristni kot pri
Isufu« (12. teden) Pri delu sem tako preizkušala različne strategije, izmed katerih so bile
nekatere bolj, druge manj uspešne. »Potrebno pa je najti primeren način za to in ob tem
seveda tudi upoštevati tudi vse omejitve in ovire, s katerimi se je Isuf v življenju srečal in se z
njimi še srečuje ... Ker zgolj branje besedila ne bi bilo kaj prida učinkovito, sem se odločila,
da bova poskusila delati drugače – brala sva po en stavek, nato pa si je Isuf v njem podčrtal
pomembne besede. Na koncu si je Isuf te besede (večja mesta, pokrajine, kmetijske dejavnosti
in podobno) po sklopih tudi izpisal ... Tako mu je bila snov nekoliko bolj blizu in delo lažje.
Zdi se mi, da ga je takšen način dela tudi precej pritegnil, saj sva uro preživela skorajda brez
pritoževanja.« (12. teden)
»Ker se Isuf ni naučil pesmice in je poleg tega doma pozabil tudi list z besedilom, je
učiteljica povedala, da bo dobil nezadostno oceno. Kljub temu pa sem se odločila, da na
internetu poiščem besedilo pesmi in jo z Isufom ponoviva.« (14. teden) Ob raznih nesoglasjih
z učitelji sem bila zaveznik romskih učencev. Kljub temu, da se Isuf pesmi ni naučil in je imel
obljubljeno negativno oceno, sem mu pomagala in del ure posvetila tudi učenju pesmi. V
Isufa nisem silila, ampak sem se prilagajala njegovim željam in potrebam, tako da sva pesem
ponovila, ko je sam tako želel. Pri učencih je bilo lahko opaziti, ko so imeli pri delu težave in
jim je zmanjkalo volje in motivacije. Trudila sem se, da sem se v takšnih trenutkih hitro
odzvala. »Ko sem videla, da ima Harisa nekaj težav z razumevanjem (tudi mojih vprašanj),
sem jo skušala nekoliko razvedriti. Harisina neverbalna govorica hitro sporoča, ko ji je nekaj
pretežko ali ne razume, kaj hočem od nje – izraz na obrazu se ji čisto spremeni. To sem
opazila tudi danes. Videla sem, da kmalu ne bo več zainteresirana za delo, če ne bom česa
spremenila, zato sva se začeli pogovarjati o tem, kako se slovenske besede izgovarjajo v
romskem jeziku, ki ga govorijo doma. Spraševala sem jo o besedah, ki so bile povezane z
zgodbo, ki jo bereva. Ob tem, ko sem sama poskušala tudi ponoviti besede v romščini, se je
Harisi obraz precej razvedril. Tako sem ponovno pridobila njeno pozornost in delo sva
uspešno nadaljevali do konca ure.« (15. teden) V vlogo zaveznika sem se postavila tudi
takrat, ko je Isuf odhajal v šolo v naravi. Ker se do takrat še ni dobro vključil v razred, sem se
pogovorila z učiteljem, ki se je šole v naravi udeležil kot spremljevalec. »Opozorila sem ga,
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da je Isuf veliko sam, da ni vključen v razred in ga prosila, če mu lahko posveti nekaj dodatne
pozornosti, da ga razred ne bo še bolj izključil in da ne bo preveč osamljen.« (15. teden)
Da bi se Isufov razred bolje medsebojno povezal, sva s svetovalno delavko po njihovi vrnitvi
iz šole v naravi zanje pripravili razredno uro na temo timskega dela. Pri uri smo se šli različne
igre, ki poudarjajo timsko delo, vendar do večjega napredka pri Isufovi komunikaciji z
razredom ni prišlo.
Zaradi težavnosti snovi pri pouku, je bilo velikokrat potrebno prilagajati naloge, ki so jih
učenci reševali. »Ker se mi naloge v učbeniku niso zdele primerne za Isufa, sem se odločila,
da bo pisanje velike začetnice raje vadil s pomočjo nareka, v katerega sem vključila različna
lastna in zemljepisna imena. Ko je napisal krajši odstavek, ga pisanje ni več zanimalo, zato
sem pripravila knjigo s pravljico, ki so jo napisali romski otroci.« (19. teden) Sama sem
dejavnosti prilagajala vsakemu učencu posebej in se trudila, da bi jim bila snov razumljiva
kljub težavam z jezikom. Pri tem sem si pomagala z računalnikom, risanjem, s kazanjem in z
vsem, česar sem se sproti domislila.
Zadnji dan sem se od učencev poslovila s prošnjo, da mi vsak nariše risbico za spomin. »Ker
sem se želela lepo posloviti od otrok, sem prinesla nekaj sladkega za pojesti, vsakemu pa sem
dala še eno čokolado za domov.« (21. teden) Z vsakim posebej sem se pogovorila in jim
zaželela uspešno delo, veliko volje in veselja ter vse dobro v njihovem življenju.
Moje doživljanje
Po prvih dogovorih z vodstvom šole sem bila sama precej motivirana in optimistična.
»Občutki so zaenkrat precej pozitivni, saj imajo na šoli pozitiven odnos do vključevanja teh
učencev. Svetovalna delavka je dejala, da jih tudi ostali učenci na šoli precej dobro
sprejemajo, starejši fantje so zaenkrat glavni »frajerji« na šoli. To se mi zdi zelo dober znak
za nadaljnje delo. Prav tako je bil eden izmed fantov že pohvaljen od učiteljice za matematiko,
saj mu matematika gre dobro od rok.« (pred začetkom dela)
Kmalu po začetku dela z učenci sem ugotovila, da bo moje delo skoraj v celoti obsegalo
predvsem učno pomoč, zaradi česar sem bila nekoliko razočarana, saj so bila moja
pričakovanja glede dela z učenci drugačna. Že ob prvih urah individualne pomoči sem
začutila precejšen pritisk s strani učiteljev po spoznavanju in utrjevanju učne snovi in po
zmanjševanju učnih primanjkljajev, ki so se kmalu začeli kazati pri vseh romskih učencih. Na
to je na začetku mojega dela precej vplivala tudi odločitev šole, da bodo učenci ocenjeni že v
prvem ocenjevalnem obdobju, kar je pritiske s strani učiteljev še stopnjevalo, v meni pa
vzbujalo precej nelagodja in stresa.
Situacija na šoli ob začetku mojega dela je bila spodbudna. »Zanimiva se mi je zdela situacija,
ko sem v razredu povedala, da Isuf potrebuje učbenik in je veliko otrok v trenutku pograbilo
svoje torbe, da bi mu posodili učbenik. Nato sem dejala, da ima svoj učbenik. Ko ga je iskal v
torbi, so sošolci kmalu začutili, da ne ve točno kaj išče, zato je eden izmed fantov hitro iz
torbe potegnil svoj učbenik in mu prijazno pokazal, kaj naj poišče. To se mi zdi dober
varovalni dejavnik, saj so stiki s sošolci in ostalimi učenci na šoli v takšnih situacijah zelo
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pomembni. Dobro je, da jih ostali učenci sprejemajo in se trudijo pomagati. Otrok se namreč
od sovrstnikov in izven šole oziroma uradnega šolanja nauči zelo veliko stvari.« (1 .teden)
Isufov razred je na začetku deloval precej sprejemajoče. Učenci so se ob zaznavanju Isufovih
težav hitro odzvali in mu želeli pomagati. To je tudi mene navdajalo z optimizmom, saj dobri
odnosi v razredu pozitivno vplivajo na razvoj in delovanje učenca.
Pri delu sem se že med prvo uro soočila z veliko težavo – nepoznavanjem jezika. Romski
otroci niso poznali slovenskega jezika, sama pa nisem poznala romskega jezika. »Tudi sama
opažam, da je slabo znanje slovenščine ogromen dejavnik pri učenju nove snovi, ki jo otroci
spoznavajo pri pouku. Pomemben cilj dela z njimi je letos tako predvsem spoznavanje osnov
slovenskega jezika. Potrebno bo začeti pri samih osnovah, vsaj pri mlajših treh otrocih.« (1.
teden) Veliko dela in energije sem tako morala vložiti že v to, da so učenci razumeli, kaj jim
razlagam, saj na začetku niso poznali skoraj nobenih slovenskih besed. Isuf je izgovarjal
francoske besede, Harisa in Gezim pa sta bila tiho. Ob tem sem bila sama precej negotova
glede svojega dela.
Po prvem tednu sem z mentorjem delila svoje vtise, hkrati pa sva se pogovorila o nadaljnjem
delu. »Konzultacije z mentorjem so mi dale misliti – hkrati se mi zdi, da je, vsaj v moji glavi,
načrt dela nekoliko bolj strukturiran, po drugi strani pa čutim veliko praznino in mnogo
vprašanj glede dela, ki naj bi ga v prihodnje opravljala. Kot je dejal moj mentor, je moje delo
trenutno precej partizansko. Sem na začetku in tudi sama zaenkrat še točno ne vem, kaj in
kako.« (2. teden) Sama na začetku nisem vedela, kako točno se lotiti dela, saj sem se v takšni
situaciji znašla prvič v življenju. O svojem prihodnjem delu sem tako veliko razmišljala,
iskala različne načine dela in si skušala zastaviti cilje, ki bi jih skozi celotno obdobje rada
dosegla. »Morda je pa dobra stvar v tem, da so tudi ti na novo vključeni učenci na začetku in
bomo tako lahko skupaj utirali svojo pot. Jaz bom poskušala pomagati njim, oni pa bodo
pomagali meni. Vsako delo mora potekati obojestransko, saj drugače ni učinkovito. To mi
daje nekaj upanja za naše nadaljnje uspehe.« (2. teden)
Ko sem se po dveh dneh odsotnosti v drugem tednu vrnila v šolo, sem doživela nekoliko
negativno presenečenje. Na šoli so namreč urnik dodatnih ur pomoči učencem Romom
dokončno oblikovali brez moje prisotnosti, hkrati pa so v moj urnik vključili le mlajše tri
učence. V šolo se je prostovoljno vključila tudi študentka, ki je delala z vsemi petimi učenci.
»Ob tem se sama sprašujem, ali je dobro, da bodo otroci toliko odsotni od pouka, saj je za
njihovo vključevanje v razred dobro, da so v stikih s svojimi učenci. Sama menim, da so
zaradi velike odsotnosti od pouka, otroci lahko stigmatizirani. Možnost bi bila, da se obe s
prostovoljko vključujeva v razred, vendar je to nemogoče, ko imam hkrati dva učenca, ob tem
pa je tudi stališče učiteljev takšno, da je bolje z njimi delati izven razreda.« (2. teden) Sama
sem si delo predstavljala drugače, zato so me odločitve učiteljev in na takšen način oblikovan
urnik nekoliko presenetili. Prav tako sem si v sebi ustvarila neko idealno podobo sebe, kot
edinega zaveznika romskih učencev na šoli, ki se je kmalu razblinila, saj nisem bila edina, ki
je delala z njimi, hkrati pa sem delala samo s tremi učenci, starejših fantov pa nisem uspela
bližje spoznati. To dejstvo me je razočaralo.
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Spoznanju, da urnik ni oblikovan po mojih željah, je sledilo spoznanje, da pri delu ne bom
tako avtonomna, kakor bi si sama želela. »Prav tako se glede dela trenutno počutim precej
utesnjeno, saj izgleda, da bo potrebno delati z učenci to, kar si bodo vnaprej pripravili
učitelji, sama pa bi bila rada glede svojega dela vsaj nekoliko avtonomna, da bi lahko v delo
vključila tudi nekaj socialno-pedagoške tematike.« (2. teden)
Težave z jezikom so bile prisotne skozi celotno obdobje mojega dela na šoli in so
predstavljale največjo oviro pri delu. »Tukaj so se ponovno pojavile težave z jezikom, saj Isuf
ni razumel skoraj ničesar, kar sem mu želela razložiti. Opazila sem, da se je moje razlage
kmalu naveličal, saj me ni razumel. Ob tem se sprašujem, na kakšen način bi mu bilo mogoče
predstaviti snov, da bi mu bila bolj razumljiva.« (2. teden) Na začetku dela sem se tako
posvečala predvsem spoznavanju slovenskega jezika preko pogovora, poimenovanja
predmetov in podobno. Ko sem v začetnih urah delala z dvema učencema hkrati, sta se med
seboj običajno spodbujala in si medsebojno prevajala neznane besede. Običajno precej
molčeča Harisa se je pri delu z Gezimom zelo spremenila. »Zdi se mi, da je bila tukaj Harisa
najbolj pogumna, saj se je precej trudila, da bi pomagala svojemu mlajšemu bratu. Tako kot
se poprej jaz spraševala njo, je sedaj ona spraševala Gezima, kako se imenujejo posamezni
predmeti. Ko Gezim česa ni razumel, mu je prevajala v romski jezik. Pri obeh sem zaznala
veliko interesa za učenje in precej pozitivno usmerjenost, kar tudi meni daje precej pozitiven
občutek glede nadaljnjega dela.« (2. teden) Medsebojno sodelovanje učencev in sodelovanje
učencev pri uri me je zelo veselilo in mi dajalo upanje, da bo moje delo obrodilo sadove.
Takšni trenutki so mi pogosto dali večji zagon za lastno delo.
Na začetku sem se soočala s težavo, kako se otrokom približati, saj je meni osebno bil
najbližji način zbliževanja s pomočjo pogovora, kar pa pri učencih, ki niso poznali jezika,
skorajda ni bilo mogoče. »V začetku ure sem ga želela povprašati, kako se mu je zdela
predstava, ki so si jo ogledali v okviru šole. Takrat sem ugotovila, da Isuf ne pozna dni v
tednu.« (3. teden) Vsakič, ko sem želela začeti pogovor z učenci, so se pojavile težave z
jezikom. Velikokrat sploh niso razumeli kaj jih sprašujem. Zdi se mi, da je to precej vplivalo
na moje delo in predvsem moje počutje, saj zaradi slabega medsebojnega razumevanja pri
delu nisem bila popolnoma sproščena. Venomer sem namreč iskala različne besede, da bi
učenci razumeli vsaj osnovo tega, kar sem jim želela razložiti. Ko sedaj pogledam nazaj,
pogovor z učenci, ki ne razumejo jezika, ni najustreznejši način. Pri vzpostavljanju odnosa je
namreč zelo pomembna tudi neverbalna komunikacija – pogled, ton glasu, drža telesa in
podobno. Menim, da so bili tudi to elementi, ki so me zbližali z učenci, s katerimi sem delala.
Harisa in Isuf sta med urami dodatne pomoči zahtevala veliko moje pozornosti, zato je bilo
delo z obema hkrati običajno kar naporno, »saj brez moje pozornosti nobeden od njiju ni
počel ničesar. Takšen način dela je zaradi tega kar težaven, oziroma izkoristek ure je manjši,
kot če delam z vsakim individualno.« (4. teden) »Kljub temu, da sta le dva, je delo kar
težavno, saj oba zahtevata veliko pozornosti. Ko sem se posvetila Harisi, je Isuf počel vse
drugo, razen matematike. Prav tako tudi Harisa ni bila kaj prida učinkovita, ko sem Isufu
pomagala pri njegovih nalogah.« (5. teden) Ob takšnih skupnih urah sem zaradi tega delo
skušala prilagajati skupinski obliki, težji snovi, ki je zahtevala dodatno razlago pa sem se
posvečala v individualnih urah. Hkrati je delo oteževala še prostorska stiska na šoli, zaradi
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česar so bili v prostoru, kjer sem delala, včasih prisotni še drugi učenci. »Danes je bilo delo še
posebej težko, saj v prostoru, kjer delamo, nismo bili sami. Poleg se je namreč nekaj učencev
pripravljalo na tekmovanje. Kljub temu, da na mojo prošnjo učenci niso bili glasni, so
izredno motili Isufovo pozornost. Stvar je prišla tako daleč, da na koncu (četrto uro pouka)
sploh nisva mogla več ničesar opraviti, saj je bil Isuf popolnoma brez koncentracije.« (4.
teden) Ob Isufovi slabi koncentraciji sem bila posledično tudi sama negotova in utrujena.
Po nekaj tednih dela na šoli so se moja opažanja situacije in klime na šoli spremenila. »Stvari
se počasi odvijajo, vendar ugotavljam, da bom morala biti pri delu precej samoiniciativna.
Danes sem šla do ravnateljice s predlogom, da bi imela z otroci tudi nekaj ur izven pouka,
kjer z njimi ne bi delala le učnih stvari, ampak tudi kaj iz socialno-integracijskega področja,
saj je na šoli vse večkrat slišati, da imajo učitelji težave pri svojem delu. Otroke začenjajo
sošolci izključevati, prav tako pa sama opažam slabe odnose tudi s strani učiteljev. Upala sem
sicer na kaj podpore s strani svetovalne delavke, vendar opažam, da bom morala delati
predvsem sama.« (5. teden) Zaradi težav pri povezovanju s svetovalno delavko in učitelji sem
imela težave tudi pri pripravi individualnih načrtov pomoči, kar je do konca šolskega leta
predstavljalo eno izmed precej stresnih področij dela. Kljub temu, da bi programi morali biti
pripravljeni kmalu po vključitvi učencev v šolo, se je postopek vlekel skoraj do konca
šolskega leta. Sama sem pričakovala več sodelovanja s strani učiteljev in šolske svetovalne
službe, vendar sem na koncu šla do vsakega posebej, zbrala podatke in programe napisala
sama. Po pomoč sem se obrnila tudi na prostovoljko, ki je prav tako delala z učenci Romi in
jih je v tem obdobju dobro spoznala. Med samim postopkom sem bila precej razočarana,
zlasti ob ugotovitvi, da se programi pišejo zgolj zaradi birokratskih zahtev, dejansko pa se
noben izmed učiteljev z njimi ni želel ukvarjati. Moja pričakovanja so bila drugačna, čemur je
posledično sledilo presenečenje in razočaranje.
Pri individualnih urah sem bila večkrat tudi zelo zadovoljna in vesela. Ob zavedanju, da ne
smem pričakovati večjih sprememb naenkrat, sem bila zadovoljna ob vsakem manjšem
premiku in napredku, ki se je pokazal pri učencih, s katerimi sem delala. »Zadnjo uro sem
danes preživela s Hariso, s katero sva se pogovarjali o človeškem telesu. Kar nekaj stvari je
Harisa znala poimenovati že sama, druge pa sem poimenovala jaz, ona pa je ponovila za
mano. Nato sva vadili na različne načine – enkrat je Harisa dele telesa kazala na sliki in jih
poimenovala, drugič sem jaz poimenovala del, ona pa ga je pokazala, tretjič pa sem jaz
kazala dele telesa, ona pa jih je poimenovala. Tako sem se potrudila, da je bilo učenje za
Hariso nekoliko bolj zanimivo.« (7. teden) Zaradi težav z jezikom, me je veselilo že to, da je
učenec vedel, o čem mu razlagam. Ko sem z različnimi načini dela motivirala Hariso, je to
veselilo in motiviralo tudi mene, da sem z veseljem iskala nove načine dela in se pri delu še
bolj potrudila. »Opazila sem, da Harisa večkrat prikima, ne da bi razumela, kaj ji pravzaprav
razlagam. Ob tem pa večkrat tudi sama ne vem, kako ji razložiti snov tako, da jo bo razumela
... sama sem se ob tem predvsem trudila, da bi ji pojme prikazala na njej razumljiv način,
vendar ne vem, koliko sem bila pri tem uspešna.« (13. teden) Pogosto sem se spraševala, ali
učenci sploh razumejo kaj jim razlagam ter kako jim snov razložiti, da me bodo razumeli.
Tukaj sta veliko vlogo odigrala slabo predznanje učencev in slabo znanje jezika, v katerem
sem jim razlagala snov.
107

Napredek vendarle zmeraj ni bil viden. V sredini ocenjevalnega obdobja so se predvsem pri
delu z Isufom začele pojavljati različne težave, ob katerih tudi sama nisem več vedela kako
naprej. »Kljub spodbudi naj sam začne računati in naj se potrudi, ni delal sam, ponavljal je,
da ne ve. To me je kar ujezilo, saj pisno deljenje vadiva že tri tedne.« (9. teden) Z Isufom sva
se veliko ukvarjala z utrjevanjem snovi pri matematiki. Ko sem bila sama prepričana, da je
pripravljen in da zmore sam reševati naloge, se je nekje zalomilo in Isuf pri urah ni več
sodeloval. »Zaradi tega sem sedaj nekako v dilemi, saj se sprašujem, ali je bil najin način
dela do sedaj primeren oziroma pravilen.« (9. teden) Odnos z Isufom se je poslabšal, Isuf pa
je imel čedalje več izpadov med urami, ko pri urah ni želel sodelovati, se pogovarjati ali
reševati nalog. Ob tem sem se sama začela spraševati o načinu svojega dela in o svojem
prihodnjem delu. »Danes sem se prvič resno vprašala o primernosti načina svojega dela. Ko
sem delala skupaj s Hariso in Isufom, sem imela kar nekaj težav s tem, kako pripraviti Isufa
do tega, da bo rešil kakšno nalogo. Med uro, ko bi moral vaditi računanje, je jezno odšel iz
razreda, kljub temu, da sem mu povedala naj najprej reši en račun. Tudi sama ne odobravam
raznih prepovedi in negativnih sankcij, vendar v tistem trenutku nisem več našla druge
rešitve.« (10. teden) »Danes je bil v šoli kar naporen dan. Isufovo obnašanje je čedalje slabše,
sama pa več ne vem, kako naj ravnam. Zavedam se, da se s siljenjem in ukazovanjem ne
doseže veliko ali skoraj nič, vendar se sama na Isufovo obnašanje težko drugače odzivam.«
(11. teden) Ob dogodkih z Isufom sem veliko razmišljala o lastnem delu in svojem vplivu na
učence. Hotela sem ponovno vzpostaviti odnos z Isufom, v katerem bi bil Isuf pripravljen
sodelovati in mi zaupati morebitne težave. Z Isufom sem se začela več pogovarjati o njegovih
delovnih navadah, počutju in prihodnosti. Po nekaj pogovorih se je stanje spremenilo, Isufu
pa sem se lahko ponovno približala.
Ob koncu šolskega leta se je zgodilo nekaj zame osebno neprijetnih dogodkov. Prvi izmed
njih se je zgodil, ko je Isuf med mojo odsotnostjo popravil rezultate na svojem testu in jih
prepisal od sošolca, ki je imel naloge pravilno rešene. Kljub temu, da se je jasno videlo, da je
rezultate popravil, je svoje dejanje skorajda užaljeno zanikal. »Njegovo dejanje me je danes
res ujezilo, prav tako pa sem bila tudi sama delno užaljena, saj se mi zdi, da je s tem izdal
moje zaupanje.« (17. teden) Kasneje se je pripetil dogodek, ko so iz moje torbice zmanjkali
bonboni. Noben izmed otrok ni priznal kraje, vendar sem sama v največji meri sumila Hariso,
saj je le ona tisti dan ostala sama v prostoru, kjer smo delali. Tudi tukaj sem bila razočarana,
saj se mi je zdelo, da so učenci izdali moje zaupanje. Ko sedaj, nekoliko kasneje razmišljam o
Isufovem popravljanju rezultatov, se mi zdi, da ni šlo za izdajo mojega zaupanja, ampak zgolj
za željo po uspehu in v določeni meri preživetju. Isuf se je zavedal, da njegovi rezultati niso
pravilni in v želji, da bi vsaj enkrat uspel, je izbral lažjo pot. Ob koncu leta je vendarle
uspešno rešil test in ob tem videl, da tudi s trudom in učenjem naloge lahko reši pravilno in
pridobi dobro oceno.
Dogodek z bonboni pa je kljub premisleku vendarle v meni pustil nekoliko negativen pečat.
Res je romski odnos do lastnine drugačen od našega, ob čemer se jim zdi, da je lastnina
skupna, vendar so se vsi trije otroci dobro zavedali, da je to moja torbica in iz nje sama
vzamem stvari, ki spadajo na mizo, ostale stvari pa niso zanje ali za uporabo. Ko sem kasneje
ugotovila, da so čez leto zmanjkale tudi druge stvari – šminka, vazelin za ustnice in svinčnik,
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je bil občutek še toliko slabši. Zdelo se mi je, da je Harisa kasneje pričakovala, da jo bom
povprašala o bonbonih, vendar se mi je zdelo škoda krhati odnos z obtoževanjem. Kraje
najverjetneje ne bi priznala. Sem pa se z Isufom in Hariso pogovorila o lastnini in jemanju
stvari, ki nam ne pripadajo in s tem nekoliko umirila svoje slabe občutke. Morda pa se je
Harisi zdelo, da sva si dovolj blizu, da si lastnino lahko deliva. Morda se ji je zdelo, da je
najin odnos dovolj dober in domač, da lahko sama vzame stvari iz moje torbe. Ker se o tem z
njo nisem odkrito pogovorila, ne morem trditi, kaj se je v resnici zgodilo.
Moje delo in delo učencev skozi celotno obdobje na šoli je ob koncu šolskega leta obrodilo
sadove. Isuf je kar uspešno reševal naloge pri pouku. »Večkrat med delom imam namreč
pomisleke ali je redna osnovna šola res najbolj primerna zanj ali bi bil bolj uspešen v šoli z
nižjim izobrazbenim standardom, saj včasih daje vtis, kot da ne more usvojiti niti čisto
preprostih stvari. Potem se pa spet zbere in preseneti s svojim znanjem.« (17. teden) »Sama
sem bila kar presenečena nad Isufovim reševanjem nalog. Sam je znal poimenovati celo like
in telesa – z razlago le-tega sem se sama mučila kar nekaj časa, vendar se mi je takrat zdelo,
da sem bila neuspešna. Toda Isuf si je imena vendarle zapomnil in jih zna celo pravilno
zapisati. Z nekaj moje razlage je pri preverjanju dobil točke, s katerimi bi si pri ocenjevanju
zaslužil oceno prav dobro.« (19. teden) Harisa je postajala zgovorna in razigrana, Gezim pa je
sam povedal nekaj stavkov in začel brati enostavnejša besedila. Takšni dosežki so me izredno
razveselili in mi pokazali, da se je trud izplačal, hkrati sem izredno ponosna na učence, ki so
se kot pripadniki druge kulture vključili v osnovno šolo, se naučili jezika in v šoli tudi
vztrajajo. Napredek pri učencih, zlasti v govoru in razumevanju, pa tudi glede učenja in
ocenjevanja, so opazili in pohvalili tudi učitelji.
Na vse tri učence, s katerimi sem delala, sem se v tem obdobju precej navezala. S svojimi
zanimivimi stavki, drugačno kulturo in raznimi prigodami so popestrili prav posebno obdobje
mojega življenja, zato je bilo slovo na zadnji šolski dan zame kar težko. Sama si želim, da jim
bo uspelo usvojiti slovenski šolski sistem in bodo uspešno zaključili šolanje ter tudi kasneje
uspeli v življenju ter uresničili svoje želje, cilje in sanje.
6.6.1

Analiza lastnega dela in doživljanja

Ko sem se odločila, da bom delala z romskimi učenci, ki so prišli iz tuje države in ne govorijo
slovenskega jezika, je bilo to zame popolnoma novo področje dela. Pred delom sem s
pomočjo literature spoznavala Rome iz Slovenije in sveta, ob vključitvi v šolo in začetku dela
pa sem kmalu spoznala, da so besede zapisane v literaturi eno, praksa je pa nekaj drugega.
Srečala sem se z otroci, ki so zmedeno sedeli, čakali kaj bom povedala, hkrati pa večine tega,
kar sem jim razlagala, niso razumeli. Na začetku mojega dela je bilo tako najpomembnejše
predvsem medsebojno spoznavanje in sporazumevanje. Po prvih urah dela z Isufom sem
ugotovila, da ne razume skoraj ničesar, kar sem mu govorila. Podobne izkušnje so sledile s
Hariso in Gezimom. V pomoč pri delu sem si pripravila nekaj francoskih izrazov, vendar je
nekaj razumevanja in interesa za francoščino pokazal le Isuf, Harisa in Gezim pa sta se med
seboj pogovarjala v romskem jeziku. Zaradi različnih dialektov, ki jih govorijo Romi v
Sloveniji ni romsko-slovenskega slovarja, s katerim bi si pri delu lahko pomagala, saj se med
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seboj ne razumejo niti Romi, ki živijo na različnih predelih v Sloveniji. Tako je slabo
razumevanje jezika in posledično medsebojno nerazumevanje ostalo težava, ki mi je delala
največ preglavic do konca šolskega leta. Sama pa sem se znašla pred izzivom kako se
sporazumevati z učenci, ki ne govorijo slovensko in kako te učence naučiti učno snov, ki je
zapisana v učnem načrtu.
Vsi trije učenci, s katerimi sem delala, so imeli pri spoznavanju učne snovi različne težave.
Zlasti Harisa in Isuf sta pri pouku težko sledila, saj ob težavah z jezikom nista imela
usvojenega osnovnega znanja, kot so osnovne računske operacije, poštevanka, branje in
pisanje. Večino individualnega dela sem tako posvečala zmanjševanju teh primanjkljajev in
učenju strategij, kako si ob delu kljub primanjkljajem pomagati. Ob tem pa je bilo zmeraj
potrebno spoznavati tudi novo snov, saj so morali učenci vsaj v določeni meri slediti snovi, ki
so jo spoznavali njihovi sošolci. Sama sem čutila pritisk s strani učiteljev, da učenci čim
hitreje usvojijo novo snov, hkrati pa tudi njihovo stisko, saj so se poleg ostalega dela v
razredu tudi oni srečali z učenci, ki niso razumeli in govorili slovensko, poleg tega pa so
prihajali tudi iz drugačne kulture.
Zaradi težav z razumevanjem jezika sem kmalu začela iskati različne načine, kako učencem
prikazati snov. Veliko sem si pomagala z računalnikom, s spletom, slikanicami, fotografijami,
z risanjem, s kazanjem in celo z oponašanjem glasov. Različni načini dela so pritegnili tudi
pozornost učencev in jih motivirali za delo. Kolikor se je dalo, sem sproti prilagajala naloge v
delovnih zvezkih, povezane s snovjo, ki smo jo obravnavali. Delo sem ves čas prilagajala tudi
posameznemu učencu – Isufa je bilo potrebno umirjati, navajati na red in strukturo ter mu
pomagati, da se osredotoči na delo. Z Gezimom sva si največkrat ogledovala slikanice, ko mu
je postalo dolgčas, pa je bilo potrebno iskati različne druge aktivnosti, ki so ga pritegnile.
Pomemben je bil predvsem pogovor, spoznavanje jezika in učenje novih besed. Medtem ko
sem Isufa najlažje pritegnila in mu razložila snov s pomočjo slik in fotografij, pa sem imela
težave z ugotavljanjem kako najuspešneje prikazati snov Harisi. Ker je bila že od začetka
precej mirna, poslušna in sramežljiva, sem se pri delu s Hariso trudila, da bi zanjo, preko
grajenja dobrega medsebojnega odnosa, ustvarila varen in prijeten prostor, v katerem se je
lahko sprostila in razživela.
Sama sem na začetku v šolo stopila z nekoliko naivnim prepričanjem, da se bom z otroci
predvsem igrala, da bomo slikali, risali, gledali filme in se spoznavali skozi različne
aktivnosti. Kmalu sem se soočila s šolskim sistemom, ki zahteva, da učenci dosegajo
določene rezultate, vzgoja, igra in socializacija pa so drugotnega pomena. Jezika so se učenci
tako učili preko razlage snovi in ne preko iger ter ostalih aktivnosti, ki sem jih načrtovala na
začetku leta. Ko pogledam nazaj, sem bila sama morda prav tako preveč storilnostno
naravnana, vendar je v prvi vrsti potrebno otrokom pomagati, da se uspešno vključijo v šolski
sistem, saj jih bo v nasprotnem primeru sistem slej ko prej izločil. Med urami pa sem vendarle
našla tudi čas za igro, pogovor in druženje, kar je nekoliko razbremenilo tako mene kot tudi
učence.
Zdi se mi, da sem imela skozi celotno obdobje dela na šoli željo in občutek, da je potrebno
storiti še kaj več. Sama sem želela delati tudi s starejšima fantoma, vendar so na šoli urnik
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oblikovali tako, da sem delala le z mlajšimi učenci. Večkrat sem se pogovarjala z ravnateljico,
s svetovalno delavko in z razredniki ter jim predlagala, da bi z učenci delala še kakšno
dodatno uro po pouku, ko bi se posvečala socialni interakciji in socialnemu razvoju učencev,
vendar se to do konca šolskega leta ni zgodilo. Učenci so bili že med poukom zelo
obremenjeni s količino dodatne pomoči, sama pa sem se kasneje posvetila delu z učenci, ki
sem jih imela na urniku. Trenutno obžalujem, da nisem bila bolj samoinicativna, vendar
menim, da sem v tistem trenutku naredila to, kar sem takrat zmogla in kar je bilo mogoče.
Na otroke, s katerimi sem delala, sem se v tem obdobju zelo navezala. Delo, ki je bilo novo
zame, je bilo novo tudi za njih, saj smo se skupaj srečali v situaciji, ki nam ni bila poznana.
Menim, da sem na otroke s svojim delom precej vplivala, upam pa, da sem v tem obdobju
uspela ustvariti podlago, ki jim bo v pomoč v prihodnjih letih šolanja. Želim si, da bodo
učenci kolikor se da vztrajali v šoli in si bodo v življenju zastavljali cilje ter jih tudi
uresničevali.
Svoje delo bi v celoti strnila na nekaj komponent, ki so ga sestavljale:
 spoznavanje učiteljev, njihovih potreb in stališč,
 spoznavanje učencev, njihovih potreb in stališč,
 priprava individualnih načrtov pomoči,
 pomoč pri razlagi nove snovi in utrjevanju,
 navajanje na samopomoč učencev s pomočjo novih strategij in pripomočkov,
 pogovori z učitelji,
 iskanje področij, potrebnih dodatne pozornosti,
 sprotno reševanje težav,
 motiviranje, iskanje močnih točk,
 zbliževanje, pogovor.
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7 Interpretacija rezultatov in sklepne ugotovitve
Strokovna literatura, ki obravnava vzgojo in izobraževanje Romov, navaja različne
determinante vzgoje in izobraževanja romskih otrok, ob tem pa izpostavlja tudi specifične
probleme, ki se ob izobraževanju pojavljajo. Med delom z romskimi učenci v osnovni šoli
sem se z večino teh težav soočila tudi sama.
Kulturna drugačnost in drugačen jezik sta tista, ki zaznamujeta romske učence v tolikšni meri,
da njihovi vrstniki te drugačnosti ne morejo prezreti. Učenci, s katerimi sem delala, so se pred
nedavnim vrnili v Slovenijo po nekaj letih bivanja v Franciji. Učenci niso govorili niti
slovenskega niti francoskega jezika, kar je pri delu z njimi povzročalo največje težave. Poleg
težav z jezikom so se kmalu po njihovi vključitvi v redno šolanje pojavile mnoge
pomanjkljivosti v njihovem predznanju in različne težave pri učenju in spoznavanju nove
snovi. Vsi trije učenci, s katerimi sem delala, so bili v začetku dela zelo molčeči. Medtem ko
sta bila Isuf in Harisa pred odhodom v tujino že vključena v slovensko osnovno šolo, se je
najmlajši, osemletni Gezim, s slovenskim šolstvom in posledično tudi z jezikom, srečal prvič
v življenju. Delo z njim je temeljilo predvsem na branju in gledanju slikanic ter krepitvi
besedišča. Do konca leta je Gezim razumel in sledil večini navodil v slovenskem jeziku, sam
pa je izgovarjal tudi nekaj slovenskih besed.
Berčon (2004) med pomembnejše determinante pri izobraževanju romskih učencev prišteva
delovne navade učencev, ki so povezane tudi z domačim okoljem, saj ob neurejenem
socialnem življenju in polpismenosti staršev ne gre pričakovati, da bi starši doma otrokom
ponudili pomoč pri učenju. Avtor navaja, da so pri romskih otrocih opazne šibke navade in
slabo zanimanje za šolsko delo. Otroci tako pri nobeni akciji niso vzdržljivi in se težje
koncentrirajo (prav tam). To so determinante, ki sem jih pri delu pogosto zaznavala tudi sama.
Pri učencih se je prav tako kazala izrazita prikrajšanost v izkušnjah in predznanju. Tako Isuf
kot tudi Harisa nista imela usvojenih osnov znanja, kot so osnovne računske operacije in
poznavanje poštevanke. Oba sta imela težave z branjem in pisanjem besedil v slovenskem
jeziku. Pri Isufu sem opažala motnje v pozornosti in koncentraciji in številne druge učne
težave, ki so ovirale njegov učni napredek. Poleg težav z učenjem so se kmalu pojavile tudi
težave v socialni interakciji, saj se Isuf ni vključeval v družbo svojih vrstnikov, niti ni
sodeloval pri skupinskem delu pri pouku. Z mnogimi urami dodatne pomoči je Isuf
napredoval predvsem na učnem področju, težave v socialni integraciji pa so ostajale tudi ob
koncu šolskega leta. Desetletna Harisa ima kot edina hčerka v družini drugačno vlogo kot
njeni bratje, saj je edina, ki mami pomaga pri gospodinjenju in skrbi za mlajša brata. Harisa
je bila predvsem na začetku dela precej mirna in resna, ob vzpostavitvi dobre klime in odnosa
zaupanja, pa se je razživela in postala tudi nekoliko bolj igriva. Kljub pomanjkljivemu
predznanju, se pri Harisi niso kazale druge učne težave, v šoli je do konca leta konstantno
napredovala in dosegala tudi nekatere minimalne standarde znanja.
Poleg kulturne drugačnosti romskih učencev in nepoznavanja jezika avtorji navajajo tudi
druge težave pri vključevanju romskih učencev v osnovne šole. Med drugim Tancer (1994)
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kot enega izmed vzrokov navaja tudi odnos učiteljev, ki romskim otrokom v preteklosti niso
posvečali veliko pozornosti, zaradi česar so bili romski učenci zapostavljeni tako od sošolcev,
kot od učiteljev. Tancer navaja, da so romski učenci v preteklosti običajno sedeli v zadnjih
klopeh in so bili s tem ločeni od ostalih učencev. Žal sem podobne oblike ločenosti romskih
učencev opažala tudi sama. Ponekod so učenci dejansko sedeli sami v zadnji klopi, ločeni od
ostalih učencev pa so bili tudi v trenutku, ko so morali sami sesti pred učiteljev kateder. Sama
sem kot obliko ločenosti romskih učencev od ostalih vrstnikov videla tudi v natrpanosti
urnikov romskih učencev z urami dodatne pomoči, saj so bili skoraj polovico časa odsotni od
pouka. Individualna pomoč, ki je bila za učni napredek učencev bistvenega pomena, je tako
postala tudi negativna determinanta pri vključevanju učencev v družbo sošolcev, spoznavanju
razredne klime ter krepitvi socialne interakcije z vrstniki. Ob tem je seveda nujno poudariti,
da bi bilo brez dodatne individualne pomoči, vključevanje romskih učencev v šolo mnogo
težje oziroma skoraj nemogoče.
Ključna težava pri delu z romskimi učenci, ki jo izpostavljajo tudi mnogi avtorji, je bil jezik.
Slabo poznavanje jezika je vplivalo na komunikacijo učencev z učitelji in sošolci, na
vzpostavljanje odnosov ter predvsem na spoznavanje snovi pri vseh predmetih. Ker učenci
niso poznali niti osnov jezika, niso razumeli snovi, ki bi jo morali spoznavati. Jezik je
predstavljal težavo, ki se je med delom pogosto zdela celo nepremostljiva, saj tudi s pomočjo
kazanja, risanja in uporabe slik ter fotografij nisem uspela razložiti snovi, ki je bila za učence
predvidena v učnem načrtu.
Ob vključevanju romskih učencev je potrebno izpostaviti tudi vlogo šole, ki je z nudenjem
dodatne pomoči na vključevanje učencev delovala hkrati pozitivno in negativno. Moteč je bil
odnos nekaterih učiteljev, ki so do romskih učencev delovali odklonilno, s čimer so podoben
odnos posredno spodbujali tudi pri ostalih učencih. Prav tako bi sama želela, da šola načrtno
posveti več časa obravnavanju različnih oblik diskriminacije in zmanjševanju predsodkov. Ob
pregledu delovanja šole pa vendarle ugotavljam, da so na šoli storili to, kar je bilo v tistem
trenutku mogoče in bili pri tem uspešni.
Med pregledom lastnega dela sem ugotovila, da je bilo moje delo skozi celotno obdobje
precej pestro. Ob izvajanju dodatnih ur pomoči romskim učencem sem zanje pripravljala tudi
individualne programe pomoči, sodelovala z učitelji, vodstvom šole in s svetovalno službo.
Zlasti se mi je zdelo pomembno, da sem na šoli venomer v vlogi zagovornika romskih
učencev, ob čemer sem v pogovorih z učitelji pogosto izpostavljala napredek učencev in
njihove pozitivne lastnosti. Kljub temu, da sem imela med delom neprestano občutek, da bi
morala storiti še kaj več, na koncu ugotavljam, da sem storila vse, kar sem v tistem trenutku
zmogla.
Romski učenci so se do konca šolskega leta bolj ali manj uspešno vključili v osnovno šolo.
Pri njih se je pokazal napredek v znanju in poznavanju jezika, kljub temu, pa ostajajo težave,
ki potrebujejo dodatno pozornost tudi v prihodnje. Tukaj je potrebno omeniti zlasti Isufove
učne težave, ki se brez dodatne obravnave v prihodnjih letih ne bodo izboljšale ter potrebo po
dodatnem učenju slovenskega jezika, ki bo učencem olajšal spoznavanje učne snovi.
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IV.

Zaključne misli

Beseda Rom, ki v svojem pomenu predstavlja človeka v plemenitem pomenu besede, je v
družbi kljub temu pogosto doživljana slabšalno in zaničevalno. Še slabše je pojmovanje
besede Cigan, ki v današnjem času pomeni hudo žalitev človeka in je sinonim za vse, kar je
najslabšega, kar izključuje človeka iz količkaj kulturnega okolja in družbe ter naziv za
človeka, ki še ni našel svojega mesta (Šiftar, 1999). To so poimenovanja ljudstva, ki se v svoji
dolgi zgodovini srečuje s preganjanjem in socialnim izključevanjem. Žal je opis besede cigan,
ki nakazuje naziv človeka, ki še ni našel svojega mesta, aktualen tudi v današnjem času. Romi
se tudi danes pogosto srečujejo s socialnim izključevanjem, ki se kaže na različnih ravneh –
izobraževanju, zaposlovanju, zdravstvu in stanovanjskem področju (Gnezda, Mlakar in
Trobič, 2006).
Zaradi kulturne drugačnosti in drugačnih predhodnih izkušenj se različne težave pojavljajo
tudi pri izobraževanju romskih učencev. S strani učiteljev je pogosto slišati pripombe, da so
romski otroci v šolah problematični, agresivni, nasilni, nedelavni, neprilagodljivi, vzgojno
zanemarjeni, da terorizirajo in negativno vplivajo na neromske učence, ipd. Avsec (1999) ob
tem poudarja, da se je potrebno vprašati, kaj doživlja in kako se počuti romski otrok v
množici njemu tujih vrstnikov. Ob takšnem razmišljanju lahko vidimo mnogo dejavnikov, ki
kažejo na diskriminacijo in prikrajšanost, ki jo ta romski otrok pogosto doživlja. Hkrati pa so
učitelji, ki poučujejo romske učence v nehvaležni situaciji, saj so smernice za delo z učenci
Romi napisane na zelo splošni ravni, kar pomeni, da učiteljem ne prinašajo posebnih nasvetov
oziroma navodil kako ravnati v vsakodnevnih šolskih situacijah.
Sama sem se v delo z učenci Romi vključila z različnimi pričakovanji. Zavestno sem želela
pozabiti na vse predsodke, ki v družbi veljajo v povezavi z romsko kulturo in načinom
življenja ter se v šoli postaviti v vlogo glavnega zaveznika učencev, s katerimi sem delala.
Delo sem si sprva predstavljala drugače, kot se je izkazalo kasneje. Medtem, ko sem sama
pričakovala individualne ure, polne raznih socialno-integracijskih dejavnosti, učenja jezika s
pomočjo pogovorov, gledanja filmov in podobnega, sem se kmalu soočila s šolskim
sistemom, ki teži k temu, da učenci v čim krajšem času spoznajo čim več snovi. Moje delo je
bilo tako namenjeno pretežno zmanjševanju primanjkljajev na različnih področjih učenja, ki
so se pojavljale pri učencih, s katerimi sem delala. Na moje delo je deloma vplivala kulturna
drugačnost romskih učencev, največ težav pa je povzročalo zlasti slabo poznavanje
slovenskega jezika.
Na koncu ugotavljam, da je ob ohlapno zastavljenih smernicah za delo z romskimi učenci v
osnovnih šolah, ter ob nepoznavanju jezika romskih učencev, delo učiteljev precej težka
naloga. Sama sem se pri delu soočala z raznimi težavami, za reševanje katerih je bilo potrebne
mnogo volje, vztrajnosti, pa tudi inovativnosti in ustvarjalnosti. Hkrati ugotavljam, da vse te
težave niso nepremostljive, kljub temu, da tudi sama včasih nisem vedela kako naprej. Vsaka
novo naučena in izgovorjena beseda v slovenskem jeziku mi je dala zagona za nadaljnje delo.
Ob koncu svojega dela sem ponosna na vse tri učence, s katerimi sem delala. Pred odhodom v
tujino so se deloma privadili bivanju v Sloveniji, ki so jo nato zapustili. Po triletnem bivanju v
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Franciji, so se ponovno vrnili v Slovenijo in začeli spoznavati novo okolje, ki so ga v teh letih
že pozabili. Soočili so se z drugačno kulturno in tujim jezikom. Šola jim je dodelila veliko ur
dodatne pomoči, ko sem se celotno uro posvečala le njim. Kljub temu, da večine vsega, kar
sem jim razlagala, niso razumeli, so me potrpežljivo poslušali in se trudili, da bi razumeli, kaj
jim pripovedujem. Kljub neštetim uram ponavljanja iste snovi, so se z nasmehom vračali k
naslednji uri in do konca leta vztrajali v šoli, ki do njih ni bila vedno le sprejemajoča. Ob
koncu leta se je ves trud obrestoval, saj se je pokazal napredek na učnem področju učencev,
pa tudi napredek pri govoru, branju in pisanju v slovenskem jeziku.
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