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POVZETEK
Učitelji se zavedamo, da v šolo vstopajo učenci z različnim predznanjem; za romske učence je
to še posebej značilno. Zato je poučevanje romskih učencev za učitelje poseben izziv. Večina
romskih učencev slabo razume slovenski jezik; za sporazumevanje ga uporablja le v šoli.
V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljeni Romi kot etnična skupina z vsemi
svojimi značilnostmi ter teoretične osnove začetnega opismenjevanja, individualizacije ter
diferenciacije pouka.
V empiričnem delu je predstavljena akcijska raziskava, v kateri sem spremljala tri romske
učence in učenko pri začetnem opismenjevanju celotno šolsko leto. Na začetku šolskega leta
sem ugotovila njihovo predznanje, naredila individualni načrt za vsakega izmed njih in nato
spremljala njihov napredek. Delo sem diferencirala in individualizirala, prilagajala sem učne
metode, sredstva in oblike dela. Delo sem organizirala v manjših skupinah, da sem jim lahko
posvečala več pozornosti, v procesu smo sodelovale: učiteljica – razredničarka, druga
učiteljica v prvem razredu in romska pomočnica.
Ugotovila sem, da so romski učenci, če gledamo individualni razvoj, zelo napredovali, ker so
morali nadoknaditi tudi nekatere primanjkljaje iz predšolskega obdobja. Na podlagi rezultatov
sem se s kolegicama odločila, da učenka prvi razred ponavlja, ker smo mnenja, da se v prvem
razredu gradijo temelji, ki morajo biti dovolj trdni za nadaljnje izobraževanje.

Ključne besede: Romi, začetno opismenjevanje, individualizacija, diferenciacija, romski
pomočnik
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ABSTRACT
Teachers are aware that pupils who enter school have different levels of prior knowledge; that
being especially characteristic of the Romani. Thus, teaching Romani pupils presents a special
challenge for teachers. Most Romani pupils have difficulties with understanding the
Slovenian language and only use it as a means of communication at school.
The theoretical part of the thesis introduces the Romani as an ethnic group with all their
characteristics and the theoretical basics of initial literacy, individualisation and
differentiation of lessons.
The empirical part deals with an action research in which three Romani male pupils and one
female pupil were monitored during the initial literacy process during a whole school year. At
the beginning of the school year their prior level of knowledge was established. An individual
plan of work was prepared for each pupil and their progress was monitored. The work was
differentiated and individualised, teaching methods, means and kinds of work were tailored to
their needs. The work was organised in smaller groups so that more attention was being paid
to these pupils and the process involved the class teacher, the second teacher in the first grade
and a Romani teaching assistant.
The conclusions of the research are that the Romani pupils have made a considerable
progress, judging by their individual development, since they had to make up for their deficits
from the preschool period. Based on the results we reached the decision that the female pupil
should repeat a year since it is our opinion that the first year at school lays the foundations
which need to be strong enough to enable further education.
Keywords: The Romani, initial literacy, individualisation, differentiation, a Romani teaching
assistant
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1 UVOD
Na šoli, na kateri poučujem, so v oddelke vključeni tudi učenci Romi. Romi živijo v romskih
skupnostih, za katere sta značilna lasten jezik in kultura. Romski jezik se večinoma uporablja
v pogovorni obliki; branja in pisanja v romskem jeziku se Romi tako rekoč ne učijo, literature
v romskem jeziku je zelo malo in jim je težko dostopna.
Za učitelje v prvem razredu je poučevanje romskih učencev prav poseben izziv. Večinoma
slovenski jezik slabo razumejo in govorijo ter nimajo posebno velike želje po učenju le-tega.
Znanje jim ne pomeni vrednote, zato je za učitelje v prvih letih pomembno, da se zavedajo,
kaj lahko dosežejo z izražanjem naklonjenosti do romskih učencev, z upoštevanjem le-teh in z
občutljivostjo za njihove specifične potrebe ter kaj lahko s svojim pedagoškim delom
dosežejo, ko si pridobijo zaupanje njihovih staršev.
Romski učenci kljub rednemu obiskovanju pouka ne dosegajo minimalnih standardov znanja;
ne zaradi nižjih učnih sposobnosti, temveč zato, ker ne razumejo jezika poučevanja. Jezik je
namreč glavno sredstvo sporazumevanja med ljudmi in je tudi pomemben socializacijski
dejavnik.
V diplomskem delu želim ugotoviti začetno stanje predopismenjevalnih zmožnosti štirih
romskih učencev ob vstopu v OŠ. Prikazala bom, kako izdelati individualni načrt
opismenjevanja in spremljati napredek učencev ter kako oblikovati pouk, da romski učenci
čim bolj napredujejo v procesu opismenjevanja. Ugotavljala bom njihov napredek ter
opozorila na težave pri njihovem opismenjevanju v slovenskem jeziku.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ROMI V SLOVENIJI

2.1.1

PRISELJEVANJE ROMOV

»Izvor in naselitev Romov v Evropo sta bila dolgo zavita v temo. Šele znanost 18. in 19.
stoletja je to vprašanje nekoliko razsvetlila in zapisala, da je njihova pradomovina Indija. Iz
matične pokrajine so se po mnenju mnogih raziskovalcev začeli izseljevati zaradi osvajalnih
vojn na Indijo v 9. stoletju. Takrat so bili opaženi največji selitveni valovi indijskih
nomadskih skupin. Tako se je pričela njihova večstoletna selitvena pot. Vzrok njihovega
stalnega preseljevanja z vzhoda proti zahodu je bil nomadski način življenja, k temu pa je
poleg socialno-kulturnih značilnosti dodatno pripomoglo tudi nenehno preganjanje, zaradi
katerega se, četudi bi to hoteli, nikjer niso mogli ustaliti. Zato Romi vse do danes živijo v
dvojni socialno-kulturni stvarnosti – ohranjajo svoj tradicionalni način življenja, hkrati pa se
prilagajajo razmeram na območjih na katerih se naseljujejo. O poreklu Romov so se ohranili
številni miti in legende, ki so jih Romi prenašali s seboj z ustnim izročilom in so pri začetnem
raziskovanju nemalokrat zavedli tudi znanstvenike, ki so preučevali njihovo zgodovino«
(Brizani 2000: 6).
»Najstarejši pisni vir, ki priča o prisotnosti Romov na slovenskih tleh, je iz leta 1387 v
zagrebški škofijski sodni kroniki, ki omenja Cigana iz Ljubljane. Zato domnevamo, da so se
prvi Romi naselili v Sloveniji v 14. stoletju, čeprav je znano, da so v Evropi prvič zasledili
pripadnike tega ljudstva že ob koncu 11. stoletja« (Brizani 2000: 12).
»Naseljevanje Romov na slovensko ozemlje je v daljšem obdobju potekalo v treh smereh: iz
Hrvaške – današnji Dolenjski Romi, iz Madžarske – današnji prekmurski Romi in iz nemških
dežel – današnji gorenjski Romi ali Sinti. Smeri selitev nam nakazuje tudi današnja naselitev
romskih skupin, saj so ostali v bližini meja, od koder so prišli. Vsaka od teh skupin govori
lastno romsko narečje« (prav tam).
»Na slovensko ozemlje so se Romi naseljevali v manjših skupinah, v okviru rodovnih družin.
Vse do 18. stoletja so bili po načinu življenja nomadi. Z začetkom 18. stoletja govorimo o
prvih stalnih naselitvah posameznih romskih skupin na slovenskem ozemlju« (prav tam).

2.1.2

POLOŽAJ ROMOV V SLOVENIJI

»Slovenija se je zavezala k spodbujanju demokratizacije, spoštovanju človekovih pravic,
izboljšanju odnosov med etničnimi skupinami in varstvu manjšin. Vse državne in nedržavne
institucije so dolžne spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in
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skupin, kot izhaja iz Ustave Republike Slovenije in mednarodnih dokumentov, katerih
pogodbenica je Slovenija« (Devetak 2005: 47).
Pri nas v preteklosti pravni položaj Romov ni bil dovolj 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, da naj se pravni položaj Romov uredi
z zakonom – to 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, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki
živi v Sloveniji, ureja 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).
Romi so v Sloveniji še zmeraj diskriminirana in večinoma nezaposlena skupina prebivalstva,
vendar se položaj romske skupnosti zaradi ukrepov in prizadevanj 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 področnih zakonih
(šolstvo, kultura, mediji, lokalna samouprava), ki so že doslej zagotavljali posebne pravice za
romsko skupnost ter ob 19 izvoljenih svetnikih v občinskih svetih, ki soodločajo o reševanju
potreb Romov v občinah, v katerih živijo, Državni zbor končno realiziral določbo 65. člena
Ustave RS (Hrovat Muc 2011a).
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; tam delujejo posebni šestčlanski odbori za
romska vprašanja, ki jih imenujejo romski sveti, in na državni ravni, na kateri deluje Svet
romske skupnosti RS, ki ga sestavlja 21 članov. Romi imajo svoje romske svetnike izvoljene
v 19 občinah; s tem 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. 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 (prav tam).
Zaščita posebnih pravic romske skupnosti se ureja v naslednjih področnih zakonih:
3
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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 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.

Uresničevanje posebnih pravic Romov in izboljšanje položaja romske skupnosti pa je
navedeno še v raznih programih, strategijah in resolucijah na posameznih družbenih
področjih.

2.1.3

ROMSKI JEZIK

»Narod brez jezika je narod brez bodočnosti« je rek, ki ga je bilo slišati na neki proslavi ob
dnevu reformacije.
Jezika ne uporabljamo samo za sporazumevanje med ljudmi, temveč ima večji pomen, ki je
vreden največjega spoštovanja. Jezik je povezan z našo preteklostjo in bodočnostjo. Je eden
od simbolov naše domovine. Z njim se kaže naša kultura in tradicija.
Na svoj materni jezik moramo biti ponosni, ga braniti in spoštovati. Ob tem moramo
spoštovati tudi druge jezike.
V svojem jeziku govorimo, beremo, pišemo, pojemo in ga na tak način čuvamo in ohranjamo.
Če bomo to delali z zavestjo o jeziku bomo ostali narod z bodočnostjo, jezikom, tradicijo in
domovino.
Ravno tako moramo spoštovati tudi druge jezike in med njimi romski jezik: tako Romi kot
Neromi. V praksi opažamo, da se neromski učenci večkrat norčujejo iz romske govorice,
romski učenci, ki so v manjšini, pa se ga nato sramujejo.
Za romski jezik je značilno, da se je prenašal od ust do ust, zato ni ohranjenih veliko pisnih
del. Brizani (2000: 23) navaja: »A. Š. Dekurdemanš trdi, da so Romi imeli svojo abecedo,
sestavljeno iz 23 črk, hieroglifov. Mnogi njegovo trditev zavračajo, češ, da so Romi
uporabljali konvencionalne znake, ki so omogočali vizualno sporazumevanje (za
4
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sporazumevanje naj bi uporabljali listje, perje, kovinske in steklene predmete ali pa so na
točno določenih mestih izpisovali znake). Vsako pleme v preteklosti naj bi imelo svoj
znakovni sistem.«
Romski jezik je temeljna osnova, ki jo je romski narod prinesel s seboj iz domovine Indije.
Romani čhib (romski jezik) vsebuje kolektivne spomine Romov in njihovega razumevanja
sveta in sebe. Romski jezik je, se strinjajo mnogi romologi, »popis materialne in duhovne
kulture«, ki so ji nekoč pripadali, vsebujejo pa tudi elemente kultur drugih narodov, s katerimi
so prišli v stik med svojim dolgim potovanjem (Hrovat Muc 2011b).
Današnji romski jezik ima veliko narečij, ki so posledica razseljenosti Romov po svetu. Med
naseljevanjem Romov po Evropi se je romski jezik začel spreminjati. Romi, ki so se naselili
na določenem območju, so v svoj jezik začeli vnašati besede tam živečega ljudstva. Nastale so
posamezne različice oz. narečja romskega jezika. Ta narečja se med sabo razlikujejo
predvsem v izgovarjavi in v številu prevzetih besed okolja, v katerem določena skupnost
Romov živi. Tako npr. dolenjski Romi ne razumejo povsem govorice prekmurskih Romov.
Materni jezik današnjih Romov v Sloveniji se je do neke mere ohranil, ni pa se razvijal in
izpopolnjeval. V svoj jezik so sprejeli veliko slovenskih besed pa tudi popačenk. Romski
jezik se večinoma uporablja v govorjeni obliki. Branja in pisanja v romskem jeziku se Romi
tako rekoč ne učijo, literature v romskem jeziku je zelo malo in jim je težko dostopna.
V zgodovini Romi za seboj niso puščali pisane literature, ker so bili pretežno nepismen narod.
Bili pa so izvrstni pripovedovalci zgodb in legend ter pesmi, ki so jih praviloma zapisovali
drugi. V novejšem času je znanih kar nekaj romskih literarnih avtorjev. Zaradi neizdelanosti
in še ne dovolj široke uveljavljenosti nastajajočega standardiziranega knjižnega romskega
jezika ni zadosti pomembnih avtorjev (Brizani 2000).
»Romski jezik je ključ, ki odpira vrata nevidne preteklosti tega ljudstva iz njihove
pradomovine do območja, na katerem živijo danes. Zgodovina Romov v večji meri ni
zapisana, še posebej ne tista, ki so jo Romi pustili, tako da je preučevanje njihovega jezika
osnova za raziskovanje in morebitno obnovo kulture in zgodovine romskega naroda« (Hrovat
Muc 2011b: 3).
»Na to, da se je romski jezik v veliki meri relativno spremenil v odnosu do jezika, ki je bil
uporabljen v času njihovega bivanja v pradomovini, so močno vplivali narodi, s katerimi so
Romi sobivali, in njihovi jeziki. Spremembe so nastale predvsem pri ustvarjanju novih besed.
V njihovo besedišče je vključenih veliko prevzetih besed. Zaradi tega se je »romani čhib«
(romski jezik) razdelil na množico narečij in romske skupine se med seboj težko razumejo«
(Hrovat Muc 2011b: 5).
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2.1.4

ROMSKI OTROCI V OŠ

Vzgojo in izobraževanje v osnovnih šolah v Sloveniji urejata Zakon o osnovni šoli in Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Deveti člen Zakona o osnovni šoli (1996) govori o pravicah romske skupnosti in pravi:
»Osnovnošolsko izobraževanje pripadnikov romske skupnosti v Republiki Sloveniji se izvaja
v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.«
Za romske učence veljajo popolnoma enaki pogoji vključitve v osnovno šolo, spremljanja
pouka in napredovanja v višji razred kot za slovenske učence, čeprav vemo, da njihov materni
jezik ni slovenski.
Nekaj posebnih ugodnosti in pravic za romske učence je zapisanih v Pravilniku o normativih
in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2007); tam v 25. členu, ki govori o merilih
za oblikovanje oddelkov, piše, »da je normativ za oblikovanje oddelka v osnovni šoli 28
učencev, v oddelku, v katerem so najmanj trije romski učenci, pa je normativ 21 učencev.«
Razlika je tudi pri udeležbi drugega strokovnega delavca v 1. razredu, (4. člen istega
pravilnika), in sicer se obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca določi glede na število
učencev v posameznem oddelku. Če so v oddelek vključeni najmanj trije romski učenci, je
obseg pouka za drugega strokovnega delavca 15 ur tedensko za 10 do 14 učencev in 20 ur
tedensko za 15 do 21 učencev.
Za primerjavo: če v oddelku 1. razreda ni romskih učencev, je obseg ur pouka za drugega
strokovnega delavca 10 ur tedensko za 15 do 23 učencev in 15 ur za 24 do 28 učencev.
V členu 8a istega pravilnika je navedeno, da se za določeno število romskih učencev na šoli
sistemizira dodatno delovno mesto strokovnega delavca za delo z učenci Romi, in sicer za 4
do 8 učencev Romov 0,10 deleža delovnega mesta in za 9 do 13 učencev Romov 0,25 deleža
delovnega mesta.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) v 81. členu navaja: »Iz
državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za dejavnosti in naloge, ki so potrebne za
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanje:
–

sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov in učil za osnovno šolo, za
šolstvo narodne skupnosti in za izobraževanje pripadnikov slovenskega naroda v
zamejstvu in zdomstvu ter Romov.«

Obsežen dokument je tudi Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji
(Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 2004), ki vključuje
izhodišča, načela, cilje in temeljne rešitve za uspešnejše vključevanje Romov v vzgojo in
izobraževanje na vseh ravneh. V letu 2004 je bila izdana prva Strategija, leta 2011 pa še
Dopolnilo k Strategiji 2004.
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»Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2011) – dopolnjena verzija
je bila pripravljena z namenom, da na podlagi pregleda in ocene uresničevanja določb
Strategije 2004 predlaga rešitve in ukrepe, ki naj omogočijo še uspešnejše vključevanje otrok
pripadnikov romske narodne skupnosti v sistem vzgoje in izobraževanja, od vrtcev do
univerzitetnega in podiplomskega izobraževanja« (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov
v Republiki Sloveniji 2011: 3).
Ob tem je pomembno poudariti, da je uspešno vključevanje Romov v sistem vzgoje in
izobraževanja odvisno tudi od uspešnosti ukrepov na drugih področjih: urejanja bivanjskih
razmer, napredka na področju zaposlovanja, zdravstva itd. (prav tam).
V tem dokumentu navajajo tudi, da bo potrebno več koordinacije med posameznimi področji
družbenega delovanja, več komplementarnosti med nosilci posameznih aktivnosti ter večjo
aktivno vlogo romske skupnosti za učinkovitejše sistemske ukrepe, ker je »romska skupnost
pogosto le objekt, za katerega se načrtujejo ukrepi, in ne aktiven sogovornik, ki bi sam
prispeval k načrtovanju razvojnih ukrepov in s tem tudi prevzemal odgovornost za lastno
usodo« (prav tam).
Iz izkušenj vemo, da romski učenci v prvem triletju v večini radi prihajajo v šolo, še posebej,
če se čutijo sprejete od sošolcev in učiteljice. Sama v prvem razredu posvečam veliko
pozornost socialni vključenosti v skupino in to se potem obrestuje z rednim prihajanjem v
šolo in pozitivnim odnosom do šole. Če se otrok dobro počuti v šoli, po izkušnjah sodeč, tudi
romski starši bolj sodelujejo z učiteljico.
Krek in Vogrinc (2005) sta v empirični raziskavi ugotavljata, da romski učenci v višjih
razredih več izostajajo od pouka, marsikateri tudi predčasno zaključijo šolanje.
Romski učenci v višjih razredih vse težje sledijo pouku in glede na to, da vsak predmet
poučuje drug učitelj, imajo tudi manj podpore pri učiteljih. V nižjih razredih je otrokom še
zanimivo hoditi v šolo, ker se vedno dogaja nekaj zanimivega, drugačnega kot doma. Šolsko
delo še ni tako zahtevno, čeprav imajo primanjkljaje v poznavanju slovenskega jezika.
Kasneje se od učencev pričakuje čedalje več, veliko zadolžitev morajo opraviti doma, to pa
jim predstavlja čedalje večje težave, saj je njihova vrzel v znanju slovenskega jezika čedalje
večja in posledično ne razumejo učnega gradiva.
Skupina avtorjev, ki so sodelovali v okviru projekta UVRVI II (Uspešno vključevanje Romov
v vzgojo in izobraževanje II) vidi rešitve za uspešnejše izobraževanje Romov v zgodnjem
vključevanju romskih otrok v sistem izobraževanja (vključenost v vrtec), v odpravi nizkih
pričakovanj glede šolske uspešnost romskih otrok, upoštevanju socialno-kulturnih in drugih
okoliščin, v katerih živijo Romi, v premišljenih dejavnostih in aktivnostih, ki bi vodile do
pridobivanja znanja in socialne vključenosti. Ugotavljajo, da »ne obstajajo zapisani recepti,
modeli, ki bi opredeljevali, kako delati z omenjeno populacijo otrok v vrtcih in šolah,
obstajajo pa primeri dobre prakse, iz katerih bi se lahko učili, kako biti uspešnejši pri delu z
romskimi otroki v naših vrtcih in šolah.« (Brezovar idr. 2014: 7)
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V smislu zagotavljanja spodbudnega učnega okolja se učitelji srečujejo z nemalo težavami,
zlasti v smislu motiviranja učencev za redno obiskovanje pouka. Učitelji se zavedajo, da je
romskim učencem potrebno prilagajati program, tempo in hitrost dela, vendar naletijo na
težavo, ko morajo njihovo znanje oceniti. V dilemi so namreč, s katero oceno jih oceniti, če je
očitno, da nekaterih stvari morda nikoli ne bodo usvojili. Tukaj pride v ospredje tudi problem
glede pričakovanj do romskih učencev, ki so mnogokrat nižja, kot jih imajo učitelji do drugih
učencev. Oviro pri vključevanju romskih učencev v šolo predstavlja tudi nepoznavanje jezika
na eni in drugi strani – romski učenci ne znajo slovensko, učitelji pa ne romsko (Vonta,
2011).
Otroci Romi niso izenačeni v pogojih dela, saj zaradi neznanja slovenskega jezika ne zmorejo
slediti kurikulumu. Krek in Vogrinc (2005) sta ugotovila, da na šolsko neuspešnost romskih
učencev poleg jezika, kulture in socialne depriviligiranosti vplivajo tudi pomanjkanje
delovnih navad romskih učencev, saj doma nimajo ustreznih razmer za učenje, starši so
večinoma neizobraženi, zato otrokom ne znajo pomagati, veliko pa k neuspešnosti prispeva
tudi neredno obiskovanje pouka.

2.1.5

SOCIALIZACIJA V OŠ

»Mnogo kje še izpod šotora ali barake, kjer ni 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. Ravno to romskega otroka dela 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 navadah in seveda po oblikovanem vrednostnem sistemu.
Vse našteto jih dela drugačne in v njih vzbuja občutke manjvrednosti, to pa pripomore k
oblikovanju destruktivnega in agresivnega vedenjskega vzorca, s katerim se zavarujejo pred
predsodki, katerih so deležni« (Avsec, 1999, v Banfi, 2013: 13).
Romski otroci načeloma ne obiskujejo vrtca, torej se s šolo kot institucijo in s skupino
slovenskih otrok ob vstopu v prvi razred srečajo prvič. Na šoli, na kateri je potekala raziskava,
so v razredu v manjšini: dva, največ trije. V svoji trinajstletni praski dela v prvem razredu
opažam, da jim prve tedne ni prijetno. Zjutraj, ko jih starši pustijo v šoli, so prepuščeni sami
sebi, ne razumejo povsem jezika, nimajo prijateljev. Veliko jih joka, nekateri želijo pobegniti
domov. V teh trenutkih imamo učitelji odločilno vlogo, da tem otrokom pomagamo pri
vključevanju v skupino. Sama v prvih tednih v ta namen rada uporabim razne socialne igre,
najprej takšne, da se ne držijo za roke (predvsem zaradi slovenskih otrok, da jim tega ne
vsiljujem in da se tudi oni znebijo predsodkov), kasneje, ko se bolje spoznamo in ko se tudi
romski učenci malo sprostijo, pa tudi take, da se vsi skupaj primemo za roke. Vedno so
dobrodošle tudi otroške pesmice; predvsem bansi. Največje zaupanje si učitelj pridobi, če z
romskim otrokom spregovori kakšno besedo v romskem jeziku. Pred leti sem bila na krajšem
izobraževanju o romskem jeziku in kulturi in se tam naučila nekaj romskih besed ter šteti po
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romsko. Ko ti otroci zaslišijo, da učiteljica zna kakšno besedo tudi po romsko, je to v veliko
primerih prvi nasmeh na ustnicah in iskrica v očeh.
In kot je rekel Nelson Mandela: »Če govoriš z nekom v jeziku, ki ga razume, gre sporočilo v
njegovo glavo. Če pa mu govoriš v njegovem jeziku, gre sporočilo v srce.«
(http://www.rtvslo.si/kultura/citat/nelson-mandela/261253)
V knjigi Država želi, da ostanemo Cigani!, v kateri so zbrane teoretske refleksije
izključevanja/vključevanja Romov v Sloveniji Irena Zajec in Franci Jazbec v svojem
prispevku navajata: »Vključevanje Romov pomeni prepoznavanje njihove različnosti in hkrati
podobnosti ter spoštovanje in uveljavljanje njihove enakovrednosti, dostojanstva in temeljnih
pravic. Pomeni tudi ustrezno dajanje podpore in pomoči pri njihovem samoorganiziranju in
samopomoči. Vsakdo, ki dela z Romi in zanje, se mora zavedati etnične realnosti ter
sprejemati in spoštovati etnično in kulturno različnost« (Urh 2012: 82).
»Če si prizadevamo za oblikovanje šole, ki je inkluzivno naravnana, moramo poskrbeti, da
kurikul, načini poučevanja, razredna in šolska klima, načini vzpostavljanja in ohranjanja
discipline ter kaznovanja itd. za nobenega učenca niso izključujoči. Pri tem je zelo pomembna
vloga učitelja, ki se vsakodnevno sooča z učenci, ki prihajajo iz različnih okolij, družin,
kultur, so različnih narodnosti, govorijo drug jezik itd. Vsak učitelj mora biti v tem kontekstu
sposoben visoke stopnje odgovornosti in senzibilnosti za vsakega učenca posebej, ker skupno
šolanje prispeva k »razvoju odprtih družb in posameznikov, sposobnih spoštljivega sobivanja
in sodelovanja z drugačnimi.« (Lesar 2010: 11)
Socialno vključenost učencev lahko ugotavljamo s pomočjo sociometrične tehnike, kar sem
naredila tudi v svoji raziskavi.
»Sociometrija je tehnika, ki v svoji osnovi izhaja iz socialne psihologije in sociologije in
predstavlja eno novejših merskih metod, ki se uporabljajo v družboslovnih znanostih. S to
metodo dobimo podatek o tem, koliko je nekdo družaben, oziroma kakšne so »družabne«
značilnosti neke skupine. Tehnika je v svojih najbolj strogih metričnih opisih opredeljena kot
»metoda za merjenje družbenih odnosov v neki skupini.« S to tehniko želimo izmeriti
družabne odnose v neki skupini (povezanost med posamezniki v skupini) in položaj vsakega
posameznika v neki skupini. Z njo opredelimo, koliko je nek posameznik v skupini priljubljen
ali morda iz skupine izločen, osamljen, v kolikšni meri se s člani skupine ne razume in ali se z
njimi rad druži ali ne« (Kajtna 2009: 1).

2.1.6 ROMSKI POMOČNIK V OŠ
Vloga romskega pomočnika je večplastna. Po eni strani predstavlja tisto osebo v šoli ali vrtcu,
na katero se otroci Romi lahko obrnejo za pomoč pri premagovanju različnih težav, in v tem
okviru sodeluje s strokovnimi delavci šole ali vrtca, po drugi strani pa je njegova naloga
pomoč staršem otrok Romov pri stikih s šolo ali vrtcem. Romski pomočnik tako predstavlja
glavni vezni člen med šolo ali vrtcem in romsko skupnostjo (Skupaj do znanja: internetni vir).
9
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Nacionalno informacijsko središče je sistem potrjevanja in preverjanja neformalno
pridobljenega znanja. V njihovem katalogu strokovnih znanj in spretnosti najdemo tudi
poklicni standard romski pomočnik/romska pomočnica. V tem poklicnem standardu je
navedeno, da mora imeti romski pomočnik/pomočnica najmanj dokončano osnovno šolo in
šest mesecev izkušenj pri delu s pripadniki romske skupnosti ter mora ustno in pisno
obvladati slovenski jezik in romski jezik/dialekt (NPK – Nacionalna poklicna kvalifikacija,
poklicni standard: internetni vir).
Merila preverjanja, ki jih je potrebno upoštevati pri izdaji tega poklicnega standarda, so:
funkcionalna pismenost, verbalna komunikacija v slovenskem in romskem jeziku/dialektu z
odraslimi in otroki in neverbalna komunikacija, poznavanje položaja in potreb pripadnikov
romske skupnosti, zavzemanje in spodbujanje vrednot sožitja in multikulturnosti.
Standardi strokovnih znanj in spretnosti, ki naj bi jih obvladal/-a romski
pomočnik/pomočnica, so naslednji (povzela sem le tiste, ki se tičejo dela romske/-ga
pomočnice/pomočnika v osnovni šoli):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu,
neposredno sodeluje pri pouku otrok v dogovoru s strokovnimi delavci šole,
pomaga učencem pri odpravljanju jezikovnih težav,
pomaga učencem v podaljšanem bivanju in drugih oblikah bivanja v šoli, pri domačih
nalogah,
ugotavlja potrebe otrok v zvezi z njihovim vključevanjem v okolje in jim pri tem pomaga,
skrbi za vključevanje romskih učencev v pouk in za aktivno sodelovanje pri njem,
spodbuja dvojezično kulturo v oddelku,
sodeluje pri izdelavi vabil za roditeljske sestanke v romskem jeziku/dialektu,
vnaša elemente romske kulturne ustvarjalnosti v proces dela oddelka,
skrbi za dvojezično označevanje gradiv, sredstev, opreme in prostora in to spodbuja,
spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju v delavnice, k sodelovanju na prireditvah,
igrah in drugih dejavnostih šole ter sodeluje pri tem,
sodeluje pri pripravi in organiziranju počitniških dejavnosti v okviru šole,
pripravi in ponudi prostočasne aktivnosti v romskem naselju,
razvija učne delovne navade in utrjuje osvojeno znanje otrok,
navaja na smotrno uporabo materialov in čuvanje lastnine (npr. razvija skrb za šolske
potrebščine in pripomočke za delo ter odgovornost zanje),
obvlada različne oblike komuniciranja in jih ustrezno uporablja,
pozna osnove izobraževalnega sistema,
pozna osnovna didaktična in druga učna gradiva in pripomočke,
pozna načine ureditve prostora za različne učne dejavnosti,
pozna različne oblike dejavnosti, ki se izvajajo v okviru šole,
obvlada različne načine pomoči otrokom z jezikovnimi težavami,
pozna značilnosti romskih otrok, ki izhajajo iz njihove tradicionalne kulture in načina
življenja,
pozna osnove osebne higiene in nege ter deluje urejeno (prav tam).
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Pri delu s starši naj bi romski pomočnik/pomočnica obvladovala naslednja znanja in
spretnosti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pomaga staršem oz. skrbnikom pri komunikaciji s strokovnimi delavci šole ali vrtca,
komunicira s starši oz. skrbniki v slovenskem in romskem jeziku/dialektu,
spodbuja romske starše oz. skrbnike k čim boljšemu sodelovanju s šolo/z vrtcem,
motivira otroke in starše oz. skrbnike za redno prihajanje otrok v vrtec/šolo in predstavlja
pomen vzgoje in izobraževanja za nadaljnje življenje in pridobitev poklica,
motivira starše oz. skrbnike, da se redno udeležujejo roditeljskih sestankov in drugih
aktivnosti vrtca/šole,
sodeluje pri pripravi srečanj in vključevanju staršev oz. skrbnikov v organizacijo
prostočasnih in počitniških dejavnosti šole/vrtca,
seznanja starše oz. skrbnike s šolskim oz. z dnevnim redom šole/vrtca na njim ustrezen
način,
seznanja starše o dogajanjih v šoli in jim posreduje informacije, potrebne za medsebojno
sodelovanje,
zbira mnenja in predloge staršev oz. skrbnikov in jih posreduje strokovnim delavcem
šole/vrtca,
zagotavlja, da strokovni delavci šole/vrtca dobijo vse potrebne informacije, ki jih romski
starši oz. skrbniki želijo sporočiti, in nasprotno,
sodeluje pri dejavnostih s področja vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v romskih
naseljih,
poudarja pomen zdravega načina življenja,
poudarja pomen domačega učenja za napredek otrok pri šolskem delu,
po potrebi nudi pomoč staršem oz. skrbnikom in otrokom pri vključevanju v aktivnosti
CSD, lokalnih skupnosti in drugih organizacij,
obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem in romskem jeziku/dialektu,
pozna načine sodelovanja s starši,
pozna načine motiviranja za učenje,
pozna pomen vseživljenjskega učenja,
pozna pomen prostočasnih aktivnosti,
pozna in razume načela zdravega življenja (prav tam).

Romski pomočnik/pomočnica naj bi predstavljal/-a ključni dejavnik uspešne integracije
romskih otrok v izobraževanje ter zagotavljanje enakih možnosti, ker samo fizična integracija
z neromskimi otroki ne omogoča uspešnosti in ne daje izenačenih pogojev dela.
Na šoli, na kateri je potekala raziskava, imamo dve romski delavki: romsko pomočnico in
drugo, zaposleno v okviru javnih del. Tu je prepis intervjuja z romsko pomočnico. Vprašanja
so se nanašala na njeno delo in sodelovanje v trikotniku: učitelj – učenec – starši.
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1. Koliko časa ste že zaposleni kot romska pomočnica?
17 let in že od vsega začetka na isti šoli. Najprej sem pet let delala v okviru javnih del, nato tri
leta v okviru Zveze Romov, kasneje sem bila tri leta zaposlena v okviru Ljudske univerze
Kočevje. Sedaj pa sem zaposlena v okviru CŠOD (Center za šolske in obšolske dejavnosti).
(Na CŠOD izvajajo projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in
izobraževanja Romov v RS«. Delno ta projekt financira Evropska unija iz Evropskega sklada
ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. )
2. Katera je Vaša osnovna izobrazba in kje ste se izobrazili za opravljanje dela romske
pomočnice?
Moja osnovna izobrazba je končana osnovna šola, kasneje sem se izobraževala na RIC-u, kjer
sem opravila izobraževanje za odrasle in nazadnje sem opravila še izobraževanje za
nacionalno poklicno kvalifikacijo, da sem postala romska pomočnica. Opravila sem tudi izpit
iz romologije.
3. Se še vedno izobražujete?
Trenutno se izobražujem ob delu, za pomočnico v predšolski vzgoji.
4. Ali lahko opišete dela in naloge, ki jih opravljate kot romska pomočnica med poukom?
Zjutraj opravljam dežurstvo na šoli, nato sledijo ure po urniku v različnih razredih, v katerih
so vključeni romski učenci. Po končanem pouku pridejo romski učenci v moj kabinet in jim
pomagam pri opravljanju domače naloge, nato jih odpeljem na kosilo. Nazadnje pa sem
prisotna v oddelku podaljšanega bivanja.
5. Na katere načine pri pouku pomagate romskim učencem? Ste pretežno v učilnici ali v
ločenem prostoru?
Pri pouku največ pomagam tako, da učencem prevajam v romski jezik. Poleg tega pa jim
določeno snov, ki je ne razumejo, še enkrat razložim, dajem dodatna navodila, hkrati pa jih
navajam na red pri pouku, na skrb za šolske potrebščine. Večinoma sem z učenci v učilnici,
občasno jih odpeljem v kabinet; predvsem kadar glasno beremo, utrjujemo snov in podobno.
6. Kako bi opisali odnos med Vami in romskimi učenci? Na katerih področjih jim nudite
največ podpore, pomoči?
Romski učenci v meni vidijo osebo, ki jim pomaga pri šolskem delu, hkrati pa sem tudi
njihova zaupnica. Če se v času pouka karkoli zgodi, vedno pridejo k meni in se skupaj
pogovorimo. Tudi v času jutranjega dežurstva pred poukom se veliko učencev oglasi pri meni
in se pogovarjamo vsakodnevne stvari.
7. Kako Vas sprejemajo neromski učenci?
Nekateri imajo na začetku nekaj težav z zaupanjem, vendar se tudi z njimi dobro razumem.
Včasih med poukom pomagam tudi neromskim učencem in imamo dobre odnose.
8. Ali pri svojem delu uporabljate didaktična gradiva v romskem jeziku?
Gradiva v romskem jeziku je zelo malo. Imam nekaj pravljic, ki jih uporabimo tudi za
opravljanje bralne značke; predvsem v prvem razredu.
9. Kako bi opisali svoje sodelovanje z učiteljicami?
Med učiteljicami se počutim zelo sprejeto, se dobro počutim v kolektivu, učiteljice me
spoštujejo, ker vidijo, da delam in se trudim po svojih najboljših močeh.
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10. Na katerih področjih najbolj pomagate učiteljicam?
Največ pomagam pri pouku, in sicer pri usvajanju nove snovi, romske učence spodbujam, da
delajo domačo nalogo in se učijo (po pouku v mojem kabinetu), romskim staršem posredujem
razna obvestila ali jih pokličem po telefonu.
11. Na katere načine sodelujete z romskimi starši? Kako sprejemajo vašo pomoč do njih
samih in kako do njihovih otrok?
Z romskimi starši komuniciram po telefonu, večkrat jih vidim, ko po pouku pridejo po svoje
otroke, grem na obisk v njihova naselja. Moja naloga je, da prenašam informacije med šolo in
starši. Obveščam jih o šolskem delu, prenašam obvestila, pomagam pri izpolnjevanju raznih
obrazcev; pogovarjamo se tudi o obnašanju in disciplini njihovih otrok. S starši sem v dobrih
odnosih, v večini se mi zahvaljujejo za mojo pomoč. Naši pogovori večkrat tudi pomagajo, da
učenci bolj resno delajo v šoli in pri izboljšanju discipline.
12. Ali se Vam zdi, da imate za svoje delo dovolj pedagoških izkušenj?
Že dolgo delam v šoli in sem se veliko naučila od učiteljic, vseeno pa mi primanjkuje
didaktičnih metod, zato bi rada čim več delala z učenci Romi v razredu in ne zunaj njega.
13. Katera znanja bi po Vašem mnenju morali še pridobiti za večjo uspešnost pri delu?
Včasih imam težave pri znanju angleščine, matematike, občasno tudi slovenščine.
14. Koliko časa se še vidite na tem delovnem mestu?
Na svojem delovnem mestu se dobro počutim, rada opravljam to delo in upam, da bom še
dolgo ostala na tej šoli.
15. Bi še sami kaj dodali?
V letih, odkar sem zaposlena na tej šoli, z zadovoljstvom ugotavljam napredek pri
vključevanju romskih učencev v šolo, pri njihovem interesu za šolsko delo kot tudi večjo
osveščenost staršev za napredek njihovih otrok. Po zunanji urejenosti se romski učenci
skorajda ne ločijo več od neromskih (v večini so umiti, imajo čisto obleko). Bolj se zanimajo
za šolsko delo, rajši hodijo v šolo, vse več jih konča OŠ, več se jih vpisuje tudi v srednje šole.
Napredek je viden tudi pri starših – tistih, ki so se pred (nekaj) leti izobraževali v naši šoli in
smo vanje vlagali veliko truda za njihovo ozaveščenost o pomembnosti izobraževanja; sedaj
prihajajo v šolo že njihovi otroci. Res sem vesela, da se dogajajo premiki na tem področju, pa
čeprav počasi.

2.1.7 SODELOVANJE Z ROMSKIMI STARŠI
Avtorji Smernic za pripravo načrta osnovne šole in vrtca … (Brezovar idr. 2014: 12)
ugotavljajo: »Delo s starši je pri uspešnem vključevanju romskih učencev izjemnega pomena
…«
Šola kot institucija si mora s svojimi zaposlenimi, ki so v stiku z romskimi učenci,
prizadevati za vzpostavitev zaupanja in partnerskega odnosa z romskimi starši, ker bo le-to
pozitivno vplivalo na povečanje obiska pouka pri učencih in tudi na boljši učni uspeh.
Sodelovanje z romskimi starši mora v šoli potekati na vseh ravneh: učitelj – razrednik, drugi
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učitelji, vzgojitelj, romski pomočnik, svetovalna služba, ravnatelj ter vsi ostali strokovni
delavci, ki vstopajo v interakcijo z romskimi učenci. Pomembno je, da starše ozavestimo o
pomembnosti izobrazbe, da razvijejo pozitiven odnos do šole, znanja in učenja.
»Starši, ki se zavedajo pomembnosti šolskega sistema za uspešnost njihovih otrok v
odraslosti, niso več izjeme. Vse več je romskih staršev, ki cenijo šolo in jim znanje
predstavlja vrednoto, zato to zahtevajo tudi od svojih otrok. To je temelj, na katerem gradi
šola« (Brezovar idr. 2014: 11).
Šole, ki se zavedajo pomena sodelovanja z romskimi starši, bi se morale zavedati tudi načela
enakih možnosti. To pa ne pomeni samo, da do vseh staršev ravnajo enako tj. vsem pošiljajo
pisna obvestila, jih obveščajo na oglasni deski, spletni strani šole, po učencih …, saj nekateri
romski starši niso pismeni, zato teh sporočil ne razumejo, nimajo povezave do spleta, učenci
sporočil ne znajo prenesti na starše. Učitelji se velikokrat pritožujemo, da romski starši ne
prihajajo na pogovorne ure in roditeljske sestanke in se mogoče premalokrat vprašamo, zakaj:
mogoče se ne počutijo sprejete med večinskim prebivalstvom, ne razumejo jezika, se bojijo,
da bodo izpostavljeni, ne znajo izpolniti zahtevnih obrazcev …
Šola, ki se obnaša inkluzivno, bo našla tudi drugačne pristope do romskih staršev. V veliko
pomoč pri tem ji je lahko romski pomočnik in tudi senzibilen učitelj, ki začuti stisko teh
staršev in je pripravljen stopiti staršem naproti. Seveda se zavedanje o pomembnosti
izobraževanja, vključenosti v šolo razlikuje od družine do družine in včasih se res znajdemo v
»slepi ulici«.
V nadaljevanju navajam nekaj lastnih pozitivnih izkušenj navezovanja stikov z romskimi
starši v prvem razredu.
Pri večletnem delu z romskimi starši sem spoznala, da je zelo pomemben prvi stik (pri nas
imamo v navadi, da imamo prvi roditeljski sestanek že prvi šolski dan, ko starši izvejo
osnovne informacije), kako jih sprejmeš, da imaš enako spoštljiv odnos kot do drugih staršev,
jim pokloniš nasmeh in jih prijazno povabiš v razred. Kljub temu nekateri na prvi roditeljski
sestanek nočejo. Te starše nato v naslednjih dneh individualno povabim v razred, skupaj
pregledamo šolske potrebščine, in če je potrebno, pomagam pri predstavitvi in izpolnjevanju
raznih obrazcev. Starši so hvaležni in se tudi lepo zahvalijo za pomoč.
Na tak način sem začela sodelovati tudi s starši romske deklice, ki je bila pri šolskem delu
uspešna, starši so želeli, da bi čim bolj napredovala, a ji sami niso znali najbolje pomagati.
Mama (včasih tudi babica) se je večkrat po pouku oglasila pri meni, da sem ji razložila, kako
se učimo v šoli, da so potem vadili še doma. Deklica je redno delala tudi domače naloge.
Mama in babica sta redno, vsak dan, ko sta prihajali ponjo v šolo, vprašali tudi o obnašanju,
in če je bilo neprimerno, smo se z deklico takoj pogovorili.
Pred nekaj leti sem učila dečka, ki je živel z očetom in starejšim bratom. Deček se je hitro
navezal name, vedno je bil vesel, če se je lahko držal moje roke, ko smo šli na sprehod, in
najraje je sodeloval pri pouku, če sva delala individualno. Učno je bil dokaj uspešen, hitro je
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usvajal novo snov, vendar ni delal domačih nalog in ostalega domačega dela. Oče ni prihajal
v šolo in se ni zanimal za njegov napredek. Ko sem nekega jutra opazila, da je dečka v šolo
pripeljal oče, sem stopila do njega in ga prosila za pogovor. Pokazala sem mu sinove zvezke,
seznanila sem ga z njegovim napredkom in mu pokazala plakat, ki sva ga pripravila za
govorni nastop ter ga pohvalila tudi za predstavitev le-tega (romski učenci v večini v prvem
razredu ne želijo glasno govoriti pred ostalimi učenci). Oče je spoznal, da se trudimo za
njegovega sina, da nam je mar zanj in si želimo tudi mi, da bi čim bolj napredoval. Po tem je
pogosteje vprašal: »Kako kaj?« Nekega dne pa je med poukom potrkal na vrata in me poklical
iz razreda. Povedal je, da odhaja v zapor in da me lepo prosi, naj čuvam na sina in vztrajam,
da se bo v šoli učil. Obljubil je tudi, da se bo oglasil v šoli, ko bo na »dopustu«, in to je tudi
storil.
Primer dečka, za katerega se je izkazalo, da bo najbolje, da prvi razred ponavlja, prikazuje,
kako dobro je, če starši zaupajo šoli in učitelju. Deček je bil socialno in čustveno premalo zrel
za prvi razred. Vrtca ni obiskoval. Ko smo šli na sprehod mimo vrtca, je vsakič rekel, da bi on
tudi rad hodil v vrtec, da bi se igral. V šoli je komaj čakal, da je bil odmor, da se je lahko
malo poigral, med poukom pa je kar naprej spraševal, kdaj bo odmor. Za šolsko delo mu ni
bilo mar, imel je šibko predznanje na vseh področjih. Starši niso prihajali v šolo, večkrat smo
jih povabili, a se niso odzvali. Največkrat je kaj vprašala starejša sestra, po njej smo tudi
pošiljali obvestila. Nekega dne se je socialna delavka odpravljala v romsko naselje in me
povabila s seboj. Ko sva prispeli, so starši takoj izkazali gostoljubje in zadovoljstvo, da sem
prišla tudi jaz. Pogovarjali smo se o vsakdanjih stvareh. Mama mi je povedala, da sin doma
večkrat govori o meni in da gre rad v šolo, ker sem zelo prijazna. Izvedela sem, da je oče v
zaporu, mama pa doma s štirimi otroki. Mama je vprašala, kako gre sinu v šoli. Povedala sem,
da bi bilo zanj bolje, da gre naslednje leto ponovno v prvi razred; razumela je moje argumente
in mi potrdila. Ko smo jo ob koncu šolskega leta poklicali, da bi podpisala soglasje o
ponavljanju razreda, je to brez težav tudi naredila.
Romske starše večkrat obtožujemo, da ne pošiljajo otrok v šolo, da se ne zanimajo za njihov
napredek, in kot sem že omenila, da se ne udeležujejo skupnih sestankov, da ne preberejo
naših sporočil, da ne pomagajo otrokom pri šolskem delu … Mogoče je razlog za to tudi
pomanjkljiva pismenost v slovenskem jeziku. V nadaljevanju prikazujem nekaj opravičil
romskih staršev, ki so jih napisali ob odsotnosti njihovega otroka od pouka:
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Slika 1: Opravičila staršev romskih otrok

2.2 OPISMENJEVANJE V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

2.2.1

ZAČETNO OPISMENJEVANJE

»Začetno opismenjevanje je faza procesa za pridobivanje funkcionalne pismenosti, ki se
neformalno začne v zgodnji predšolski dobi, nadaljuje formalno, načrtno in sistematično z
všolanjem in zaključi z doseganjem minimalnih standardov …« (Golli idr. 1996: 9).
N. Zrimšek (2003: 7) pravi, »da je opismenjevanje proces, v katerem se posameznik usposobi
za branje in pisanje najrazličnejših besedil, si z njimi v vsakdanjem življenju pomaga in jih
zna uporabljati.«
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»Opismenjevanje v ožjem pomenu vključuje učenje branja in pisanja, v širšem pomenu pa
razvijanje vseh tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne pismenosti pri
učencu« (Pečjak 2000: 43).
P. Čelešnik (2013: 15) v diplomski nalogi povzema, »da je funkcionalna pismenost nekakšen
skupni imenovalec različnih vrst pismenosti, lahko bi rekli tudi nadpomenka. Pojem sam nam
pove, da gre za nekaj, kar funkcionira – oziroma s slovenskim izrazom deluje. Ima aplikativno
noto. Funkcionalno pismena oseba na primer razume in upošteva navodila, zna izpolniti
formalne obrazce, zna napisati svoj življenjepis, ki ga potrebuje za iskanje novega delovnega
mesta, zna primerjati različne podatke, zbrane v razpredelnicah ali grafih, s pomočjo
najrazličnejših pripomočkov (knjige, računalnik, medmrežje …) zna poiskati informacije, ki
jih potrebuje za šolanje, v poplavi dobljenih informacij zna ovrednotiti in kritično izbrati tiste,
ki so zanjo pomembne, in zavreči tiste, ki niso, sposobna je pozitivne komunikacije z drugimi,
prepozna umetniško delo in ga vrednoti ipd.«
Proces opismenjevanja vodi v pismenost, ki ga M. Cencič (1999: 4) definira kot proces
zapletenega, sestavljenega in povezanega dejanja, ki ne obsega le branja in pisanja, ampak
tudi govorjenje in poslušanje.
»Medtem ko se otroci govorjenja in poslušanja precej dobro naučijo v družinskem krogu pred
vstopom v šolo, se z učenjem pisanja in branja sistematično srečajo na začetku osnovne šole,
ko so za to psihofizično zreli. Govorimo o začetnem opismenjevanju, ki vključuje tako
pripravo na pisanje in branje kot tudi sistematično in vodeno spoznavanje črk ter urjenje
tehnike pisanja in branja na primeru preprostih besedil ter zagotavlja začetno pismenost«
(Bešter Turk 2003: 61).

2.2.2 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO
Slovenščina kot materni/prvi jezik za večino učencev in kot drugi jezik/jezik okolja za
pripadnike manjšin je ključni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. Učenci se pri
njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku,
razvijajo zavest o pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot državnem in
uradnem jeziku, o njenem položaju v Evropski uniji in njeni izrazni razvitosti na vseh
področjih javnega in zasebnega življenja (Program 2011: 4).
Kot navaja M. Bešter Turk (2011: 113), »je predmet slovenščina v osnovni šoli obvezni in
temeljni splošnoizobraževalni predmet z največjim številom ur pouka (v prvem razredu šest
ur na teden v drugem in tretjem sedem ur na teden …).«
»Cilji predmeta se uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom v sklopu štirih
sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, branja, govorjenja in pisanja« (Program 2011: 4) in
prav »razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini je eden izmed temeljnih ciljev
sodobnega pouka pri predmetu slovenščina v osnovni šoli« (Bešter Turk 2011: 111); to
pomeni »praktično in ustvarjalno obvladovanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti pa tudi
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jezikovno sistemskih temeljev« (Program 2011: 4) oziroma kot je v svojem prispevku
zapisala M. Bešter Turk (2011: 115): »Sporazumevalna zmožnost je torej to, kar človek zna
(ima na razpolago) za sporazumevanje (za opravljanje govornih dejanj) v raznih
sporazumevalnih okoliščinah. Ključni dejavnik uspešnega razvoja sporazumevalne zmožnosti
je posameznikovo (so)delovanje v okviru dejanskih sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja,
govorjenja, branja in pisanja; torej se sporazumevalna zmožnost razvija z rabo«.
»V vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih se predmet s cilji, vsebinami in dejavnostmi
učencev tesno povezuje z drugimi predmeti – to velja tudi za t. i. začetno opismenjevanje, ki
traja celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (in sicer v 1. in 2. razredu kot sistematično
usvajanje tehnike branja in pisanja, v 3. razredu pa kot njeno utrjevanje in izboljševanje);
učenci v tem obdobju poleg vstopanja v svet branja in pisanja opravljajo tudi druge
dejavnosti, na primer sodelujejo v pogovorih, kritično sprejemajo oziroma interpretirajo
govorjena in zapisana besedila, se (po)ustvarjalno odzivajo nanje, govorno nastopajo, pišejo
krajša besedila ter sistematično razvijajo svojo poimenovalno, skladenjsko, pravorečno,
pravopisno, slogovno, metajezikovno zmožnost in zmožnost nebesednega sporazumevanja«
(Program 2011: 4).

2.2.3

URESNIČEVANJE CILJEV PRI POUKU SLOVENŠČINE

»Pri predmetu slovenščina učenci tvorijo (govorijo, pišejo), sprejemajo (poslušajo, berejo) in
razčlenjujejo svoji starosti, sporazumevalnim in spoznavnim/domišljijskim zmožnostim,
izkušnjam in zanimanju neumetnostna in umetnostna besedila; tako dejavno razvijajo svoje
sporazumevalne, spoznavne in ustvarjalne zmožnosti ter si uzaveščajo temeljne razlike v
sprejemanju, tvorjenju in zgradbi neumetnostnih besedil« (Program 2011: 97).
»Uresničevanje splošnih in operativnih ciljev ni razčlenjeno po razredih, temveč je navadno
opredeljeno za celotno vzgojno-izobraževalno obdobje; to učitelju omogoča, da avtonomno
izbira hitrost obravnave ciljev in vsebin, njihovo zaporedje in s tem metode in oblike dela
glede na potrebe, zmožnosti in pričakovanje svojih učencev« (prav tam).
V učnem načrtu za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje so v sklopu Individualizirano,
postopno in sistematično razvijanje zmožnosti branja in pisanja besedil za področje Jezik,
navedeni naslednji operativni cilji:
»Učenci:
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sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti:
– vidno razločevanje,
– slušno razločevanje in razčlenjevanje,
– orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd.;
sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja:
– pišejo besede in preproste enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami,
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–

glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila, napisana s
tiskanimi črkami,
– pišejo besede in preproste enostavčne povedi s pisanimi črkami,
– glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila, napisana s
pisanimi črkami;
 sistematično razvijajo branje z razumevanjem in pisanjem preprostih besedil:
– šepetajoče oziroma tiho berejo svoji starosti, spoznavni, sporazumevalni in recepcijski
zmožnosti ustrezna besedila določene vrste,
– ustno določajo okoliščine nastanka besedila in sporočevalčevega namena,
– ustno povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost,
– ustno obnavljajo besedila,
– ustno vrednotijo zanimivost, razumljivost, resničnost idr. besedila in utemeljujejo
svoje mnenje,
– ustno izražajo svoja občutja med branjem,
– razvijajo pozitiven odnos do branja,
– ustno vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali,
– za vajo pišejo vezana besedila (npr. narek, prepis, nadaljevanje prebranega besedila),
– pišejo polvezana besedila (npr. pripoved ob neurejenem nizu slik, besedilo določene
vrste ob prebranem zgledu),
– ustno izražajo svoja občutja med pisanjem,
– ustno vrednotijo svoje in tuje besedilo, predlagajo popravke/izboljšave in utemeljujejo
svoje mnenje,
– ustno vrednotijo svojo pisno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali«
(Program 2011: 9, 10).

2.2.4 KDAJ ZAČETI OPISMENJEVATI
V učnem načrtu (Program 2011: 99) je zapisano didaktično priporočilo, da »učenci vstopajo v
svet branja in pisanja postopoma, sistematično in individualizirano. Glede na svoje predznanje
branja in pisanja ter razvite veščine, spretnosti in zmožnosti postopoma prehajajo skozi faze
oziroma dejavnosti začetnega opismenjevanja. Pomembno je, da učitelj na začetku obdobja in
sproti pri vsakem učencu preverja razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti, potrebnih za
branje/pisanje, nato pa za vsakega učenca izdela individualni načrt razvijanja zmožnosti
branja in pisanja. Skladno z zahtevami v tem učnem načrtu učenci torej:
– sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti,
– če imajo oziroma po tem, ko imajo ustrezno razvite predopismenjevalne zmožnosti,
sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja (najprej s tiskanimi črkami, nato s
pisanimi),
– če imajo oziroma ko imajo ustrezno usvojeno tehniko branja in pisanja, sistematično
razvijajo zmožnost branja z razumevanjem in zmožnost pisanja preprostih besedil.
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Učitelj naj bo pri začetnem opismenjevanju torej pozoren na priporočeno zaporedje usvajanja
veščin in spretnosti branja in pisanja, ritem usvajanja pa naj sproti prilagaja značilnostim in
zmožnostim posameznega učenca.«
»Začetno opismenjevanje je temeljna faza v procesu opismenjevanja in obsega tako pripravo
na branje in pisanje kot tudi sistematično obravnavanje in utrjevanje črk ter razvijanje in
urjenje tehnike branja in pisanja« (Zrimšek 2003: 7).
»Za začetno opismenjevanje je ključna sposobnost dekodiranja, ki pri branju pomeni
pretvarjanje črke v glas, pri pisanju pa (obratno) pretvarjanje iz glasovnega koda v grafični
kod (črko). Na dekodiranje pri opismenjevanju vplivata procesa vidnega in slušnega
zaznavanja« (Pečjak 2000a: 43).
Učenci naj bi na koncu 2. razreda praviloma že usvojili temeljno tehniko branja in pisanja, v
3. razredu pa branje in pisanje predvsem utrjevali in izboljševali.
Področja razvijanja predopismenjevalnih zmožnosti v 1. razredu so:
–
–
–

zaznavne sposobnosti (vidno zaznavanje in razločevanje, slušno zaznavanje: razločevanje
in razčlenjevanje ter glasovno zavedanje),
predpisalne spretnosti (razvijanje fine motorike, grafomotorike, drža telesa, drža pisala),
orientacija (na sebi, v prostoru, na papirju).

S sistematičnim opismenjevanjem pričnemo, ko je pri učencu usvojeno glasovno zavedanje;
to pomeni, da učenec v besedi sliši in določi prvi in zadnji glas ter pove zaporedje glasov v
besedi (besedo glaskuje).

2.2.5

VPLIV VRTCA NA PISMENOST

V predšolskem obdobju se prične t. i. pojavljajoča se/porajajoča se oz. predšolska pismenost.
»Otroci jo pridobivajo spontano in samoiniciativno daljše časovno obdobje v času pred
vstopom v šolo. Obsega predbralne in -pisalne spretnosti. V časovnem zaporedju otrok najprej
razvije koncept o tisku, nato grafično, fonološko zavedanje, zavedanje o glasovno-črkovni
skladnosti in besedno branje z dekodiranjem« (Grginič 2005: 68).
Pojav in razvoj pismenosti je natančno raziskala Miller (1995 v Zrimšek 2003: 14). »Avtorica
govori o pojavljajoči se pismenosti, ki opredeljuje to, kar otroci v predšolski dobi že vedo o
pismenosti in kako do tega pridejo. Takšen pogled na pismenost kaže , da v razvoju le-te ni
neke prelomnice, ki bi določala, kdaj otrok bere in piše. Te spretnosti se pojavljajo postopno
in brez formalnega poučevanja otrok v predšolski dobi. Raziskava je pokazala, da se otrok v
predšolski dobi, če živi v »pismenem okolju«, že zelo zgodaj uči o pismenosti in se je zaveda.
Vidni znaki razvoja pismenosti so: navidezno branje, branje tiska v okolici, poimenovanje črk
abecede, prepoznavanje enakozvočnic, branje besed v knjigah, spontano pisanje,
prepoznavanje in pisanje lastnega imena.«
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K temu neformalnemu razvoju pismenosti pa vodijo usmerjene in neusmerjene dejavnosti v
družini, vrtcu in okolju kot npr.: otroške pesmi in izštevanke, abecedne igre, prebiranje knjig z
odraslimi, igranje s črkami, oblikami črk, uganke, branje napisov v trgovinah, opazovanje
odraslih pri pisanju in branju (prim. Zrimšek 2003).
V Kurikulu za vrtce (1999) je za področje jezika navedeno, da je predšolsko obdobje
najpomembnejše za razvoj govora in vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z
odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne
in svetovne književnosti – lastne in tuje kulture. Otroci se v tem obdobju učijo izražati
izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti so povezane z
vsemi jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko (in
pragmatično), razvoj jezika pa je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti. Zlasti od tretjega
leta starosti dalje je pomemben tudi razvoj predbralnih in -pisalnih sposobnosti.
Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih
besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi
jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok
od otrok, in sicer v različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah,
ugankah, besednih igrah itn., ki so preživele kot skupna lastnina skozi generacije. Prav tako
pomembno je zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom ter zgodnje navajanje na rabo
knjige. V širšem pomenu sodi sem vključevanje v pisno kulturo kot pomembno sestavino
demokratizacije družbe (prav tam).
Pri otrocih, ki jim slovenski jezik ni materni jezik, mora vrtec prispevati k oblikovanju dobre
podlage za posameznikovo dvojezičnost, na kar opozarja Dodatek h kurikulu za vrtce za delo
z otroki Romov. Jezik je temelj lastne identitete, zato je potrebno pri delu z romskimi otroki
upoštevati in spoštovati tudi njihov materni jezik. Ena izmed nalog vrtca je spodbujanje
verbalizacije; pri tem pomanjkljivo znanje slovenščine pri romskih otrocih ne sme biti ovira.
Otroke je potrebno spodbujati k verbalizaciji, pa naj bo to v slovenskem ali romskem jeziku
ali pa v mešanici obeh (Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov 2002).

2.2.6 VPLIV DRUŽINSKEGA OKOLJA, DRUŽINSKE
IZOBRAZBE STARŠEV NA PISMENOST OTROK

PISMENOSTI

IN

V obdobju pojavljajoče se (oz. predšolske) pismenosti otroci spontano odkrivajo pisni jezik in
njegovo vlogo v otrokovem okolju, predvsem ko prihajajo v stik z zapisanimi besedili; »pri
tem je pomembno predvsem družinsko okolje, ki otroka opozarja na ta besedila, mu bere iz
knjig … oz. nudi možnost opazovanja odraslih pri pisanju in branju« (Bešter Turk 2003: 61).
Izobrazba staršev in dejavniki, povezani s stopnjo izobrazbe (življenjski pogoji, kultura
preživljanja prostega časa …), imajo pomembno vlogo pri razvijanju pismenosti pri otrocih.
Za pomembnejše kot založenost okolja z bralnim gradivom so se izkazale najrazličnejše
dejavnosti: branje knjig, obiskovanje knjižnice ipd., ki jih izvajajo družinski člani in so
povezane s pismenostjo (Knaflič 2002).
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Izobrazba staršev, predvsem pa izobrazba mame, je najpogosteje preučevani pokazatelj
socialno-ekonomskega statusa družine, saj se dosledno in pomembno povezuje z ravnanjem
staršev pri različnih dejavnostih v družini ter z njihovimi prepričanji o vzgoji otrok, in to ne
glede na etično in kulturno okolje, v katerem živijo (Bornstein idr. 2003; Marjanovič Umek in
Fekonja 2006 v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj 2008).
V tem obdobju je zelo pomemben tudi razvoj govora pri otrocih, saj več raziskav in avtorjev
(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak 2011: 13) navaja, »da obstaja povezanost med
govornim razvojem (zlasti besednjakom) in spretnostmi pojavljajoče se pismenosti ter
poznejšim učenjem branja ter da je otrokova govorna kompetentnost ob vstopu v šolo
pomemben napovednik njegove uspešnosti pri učenju branja v prvih dveh letih šolanja.«
»Ker je govor otrok tudi pomemben napovednik pismenosti, imata izobrazba staršev in
kakovost družinskega okolja pričakovano pomemben učinek tudi na bralno pismenost
otrok/mladostnikov, kot jo ocenjujejo v mednarodnih primerjalnih raziskavah znanja (npr.
PIRLS, PISA). Rezultati kažejo, da je bila razlika v dosežkih bralne pismenosti otrok, starih
od 9 do 10 let, kot so jo ocenjevali v raziskavi PIRLS (2006), med otroki staršev z visoko in
nizko izobrazbo 40 točk (razlika 40 točk pomeni približno eno leto šolanja)« (Marjanovič
Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak 2011: 17–18).
Otrok se v okolju, družini že od vsega začetka srečuje z govorom, s pisnim jezikom kot tudi z
branjem. Že od rojstva dalje se spontano uči govora, kasneje se sreča še s pisnim jezikom:
vidi razne napise na embalažah, obleki, obutvi, na naslovnicah revij, znake z napisi vidi ob
cesti. Znake lahko prepozna ob branju slikanice, ob računalniških igricah, opazuje starše pri
pisanju. Ti vsakdanji dogodki v otroku razvijajo željo, da se tudi sam preizkusi v pismenosti.
Prve krice krace pomenijo željo po pismenosti, posnemanju.
Prav tako je pomembna tudi zgodnja izpostavljenost otroški literaturi in drugim knjigam, ker
je to tudi eden od pomembnih vidikov spodbudnega družinskega okolja za razvoj pismenosti.
»Knjige ustvarjajo pomemben kontekst za učenje branja: otroci se pri skupnem branju (še
posebno, če se o prebranem pogovarjamo, odgovarjamo na vprašanja, povezujemo znano z
neznanim, informacije iz zgodbe povezujemo z otrokovimi izkušnjami in njegovem vedenju o
svetu) naučijo več novih besed kot pri drugih jezikovnih interakcijah, npr. pri obrokih ali med
igro, spodbujajo bralno razumevanje in že v obdobju zgodnjega otroštva omogočajo razvoj
bralnih tehnik« (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak 2011: 13).
Pomemben je tudi lasten zgled staršev, ki sami veliko berejo in se zavedajo, kako pomembno
je, da oni berejo otrokom in da branje sprejmejo kot vrednoto, saj tako poleg vsega, kar sem
že omenila, branje vpliva tudi na otrokov domišljijski svet in čustveni razvoj.
Ali kot je rekel Albert Einstein: «Če želite, da bo vaš otrok inteligenten, mu berite pravljice.
Če želite, da bo še pametnejši, mu berite še več pravljic« (Zakaj ravno pravljice?: internetni
vir).
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2.2.7 INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA POUKA
Individualizacija in diferenciacija se navadno omenjata združeno in med njima ni izrazite
meje, vendar ju ne moremo istovetiti.
Strmčnik (1993: 8) učno diferenciacijo definira kot »organizacijski ukrep«, s katerim šola
usmerja posameznike v občasne ali stalne, homogene ali heterogene učne skupine z
namenom, da bi jim pouk in učenje čim bolj prilagodila. Pravi, da je ključnega pomena, da
usmerjanje posameznikov v učne skupine glede na določene razlike poteka demokratično in
humano.
Diferenciacija pouka je prilagajanje na ravni vsebine, procesa in izdelka.
Kramar (2009 v Svetič 2014) učno diferenciacijo označuje kot procesno organizacijsko
značilnost pouka, za katero je značilno ločevanje učencev na posebne skupine, v katerih se
pouk izvaja po njim prilagojenem programu in na prilagojene načine. Njen namen je čim bolj
prilagoditi pouk in s tem izboljšati njegovo kakovost.
Strmčnik (1993) učno individualizacijo definira kot »didaktično načelo«, ki od učitelja
zahteva, da med učenci odkriva razlike, jih spoštuje, razvija in ob tem prilagaja skupno
poučevanje in učenje glede na posebnosti in potrebe vsakega posameznika. Bistvo
individualizacije je, da se spusti do učnih in drugih posebnosti učenca in s tem omogoči boljše
prilagajanje. Individualizacija pomeni, da tisto, kar je skupno in namenjeno vsem učencem,
prilagajamo posamezniku. Individualizacija skuša znotraj oddelkov upoštevati individualne
zmožnosti učencev, potrebe in želje s pomočjo variiranja učnih ciljev in vsebin, socialnih
učnih oblik, učnih metod in učnih medijev ter z vključevanjem individualizirane učne pomoči.
Zakon o osnovni šoli (1996) predpisuje za prvo triletje le notranjo diferenciacijo, se pravi
znotraj oddelka.
V Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004) je o individualizaciji
in diferenciaciji za učence Rome navedeno, da velja temeljno pravilo, da šole tudi pri
vključevanju romskih otrok uporabljajo obstoječe možnosti individualizacije in diferenciacije.
Uporabljajo naj se zgolj tiste oblike, ki so zakonsko že predpisane: individualizacija, v prvem
triletju notranja diferenciacija …
Diferenciacija pouka za romske otroke, ki bi se trajno izvajala tako, da bi učence poučevali
denimo matematiko in slovenski jezik v drugi učilnici, posebej če gre za uporabo prirejenih
gradiv na podlagi minimalnih standardov znanja, uvaja segregacijo, ki pripelje do zniževanja
standardov znanja. Vnaprejšnje pristajanje na zniževanje standardov ne rešuje problemov
šolanja romskih otrok. Oblike, ki segregirajo, četudi so lahko na kratek rok učinkovite, so v
vsakem primeru lahko le začasne rešitve. Trajno postavljeni cilj mora biti enakost možnosti
pri doseganju standardov znanja in rešitve z okrepljeno pomočjo za doseganje le-teh.
"Prilagoditev" nikakor ne sme biti znižanje zahtevnosti pri doseganju standardov znanja.
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2.2.8

INKLUZIVNA ŠOLA

»Termin inkluzija se pogosto izenačuje ali zamenjuje s terminom integracija, četudi je med
njima velika razlika« (Peček, Lesar 2006: 28).
»Z integracijo navadno mislimo prilagajanje posameznika (npr. otroka s posebnimi
potrebami) šolskemu okolju. Tudi ko govorimo o vključevanju romskih otrok v osnovno šolo,
mislimo na integracijo le-teh v redne oddelke, nikakor pa ne smemo nanje na splošno gledati
kot na otroke s posebnimi potrebami.
Inkluzija postavlja v ospredje težnjo po zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov in
razvrednotenj učencev, bodisi na osnovi motenj bodisi rase, spola, let, etičnosti, spolne
orientacije, religije ali česar koli drugega, kar nekaterim učencem nepotrebno oteži šolsko
življenje« (prav tam).
Glede na to, da imajo romski učenci jezikovne, socialno-kulturne in ekonomske primanjkljaje
glede na ostale učence, lahko inkluzivnost kot pedagoški pristop v sodobni šoli prispeva k
premagovanju teh primanjkljajev.
Inkluzija naj bi dala večji poudarek prilagajanju okolja, ne samo otrokom s posebnimi
potrebami, ampak vsakemu otroku posebej.
Inkluzija vključuje »drugačne otroke«: otroke s posebnimi potrebami, s specifičnimi učnimi
težavami, s težavami v socialni integraciji, otroke, ki izhajajo iz socialno depriviligiranih
okolij, otroke priseljencev, beguncev, manjšin in etničnih skupin. Inkluzija vključuje tako
načelo individualizacije kot tudi načelo diferenciacije, razume drugačnost vsakega otroka in
zahteva spremembo šolske in pedagoške kulture (Cencič 2010).
Sprejemanje posebnosti vsakega posameznika in prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela
vsakemu posamezniku je bistvo inkluzije.

2.2.9

KAKO
TEORIJO
UDEJANITI
V
PRAKSI
PRI
ZAČETNEM
OPISMENJEVANJU ROMSKIH UČENCEV V PRVEM RAZREDU

Iskanje konstruktivnih rešitev za šolanje romskih učencev je izjemno zahtevno, ker je treba
pri tem upoštevati specifičnosti življenja Romov v konkretnih družbenih okoljih, tam pa se
nemalo posebnosti kaže tako na ravni ekonomskih, socialnih, političnih kot tudi kulturnih
pogojev življenja. Kljub temu pa je zaslediti smernice pri oblikovanju konkretnejših rešitev na
sistemski in institucionalni ravni, npr.: organizacija poučevanja romskega jezika, organizacija
različnih oblik dejavnosti, ki bi omogočala doseganje vsaj minimalnih standardov znanja,
razvijanje mreže učne pomoči, razvijanje različnih oblik dela s starši z namenom doseganja
večje stopnje zaupanja staršev do šole, (do)usposabljanje učiteljev za poučevanje večinskega
(slovenskega) jezika kot jezika okolja, premagovanje prepričanja o učencih Romih kot o
učencih s posebnimi potrebami, uvedba romskega pomočnika v vrtec in osnovno šolo,
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vključevanje romskih otrok v programe predšolske vzgoje najpozneje s štirimi leti,
organizacija izobraževanja odraslih Romov (Lesar, Dežman 2012).
Pri vključevanju romskih otrok v vzgojno-izobraževalne ustanove naletimo na številne težave.
Največja je nepoznavanje slovenskega jezika, učitelji pa moramo biti pozorni še na druge
dejavnike: domače okolje, neredno obiskovanje pouka, učna motivacija, učne navade ter
pričakovanja učiteljev do teh učencev, ki so v večini primerov prenizka.
Krek in Vogrinc (2005: 134) ugotavljata, »da bi šolam in učiteljem, ki poučujejo romske
učence, zelo koristilo, če bi ustrezno sestavljena strokovna komisija pripravila priporočila za
izvajanje opismenjevanja romskih učencev v osnovni šoli in/ali gradivo, ki bi ga lahko učitelji
uporabljali pri izvajanju pouka. Ta priporočila oz. gradivo bi moralo vsebovati: dodatna
priporočila za izvajanje učnega načrta za slovenščino za romske otroke in izbirni predmet
romski jezik s kulturo; priporočila o tem, kako pri vseh šolskih predmetih (ne le pri
slovenščini ali romščini) poudarjati oz. dosegati cilje in standarde znanja, ki prispevajo k
opismenjenosti romskih učencev; priporočila o tem, kako naj se pouk individualizira in
diferencira (v okvirih sedaj obstoječih oblik diferenciacije) glede na različno raven znanja
slovenskega jezika pri romskih učencih; priporočila o tem, kako poučevati slovenščino kot
jezik, ki je za romske učence drugi oz. nematerni jezik.«
Brezovar idr. (2014: 21) opozarjajo, da »model diferenciacije in individualizacije ter
personalizacije v pedagoški praksi omogoča učencu, da napreduje po lastnem tempu, izbira
poti učenja, ki so mu bližje in zanj bolj učinkovite, načine in oblike pomoči, ki so mu
ponujene. Učitelj v ta namen izvaja pouk oz. prilagaja delo glede na posameznikove
zmožnosti, sposobnosti, tempo dela, težave, ki jih ima, specifične lastnosti, drugačne kulturne
in življenjske navade ter vrednote in jezik. Zelo pomembno je, da si učitelj ob spoznavanju
svojih učencev postavlja vprašanja: Kdo so moji učenci? Kaj že znajo, zmorejo, vedo
narediti? Česa ne vedo in česa ne zmorejo narediti? Kaj jih zanima, kakšni so njihovi interesi?
Kakšne podobne izkušnje že imajo? Kateri učni stil je zanje najučinkovitejši?«
»Ko si učitelj ustvari t. i. sliko razreda, lahko začne načrtovati in izvajati individualizacijo in
diferenciacijo. Več informacij ima učitelj o učencu, bolj bo sposoben in pripravljen pomagati
pripraviti realistična, vendar visoka učna pričakovanja ter bo učinkovitejši pri delu s
posameznim učencem in celotnim razredom« (prav tam).
Krek in Vogrinc (2005) se v svojem prispevku tudi sprašujeta, kako je mogoče diferenciacijo
in individualizacijo, ob tolikšnem jezikovnem primanjkljaju, ki ga imajo učenci Romi pri
začetnem opismenjevanju v slovenskem jeziku izvesti v okviru z zakonom dovoljene
organizacije pouka – znotraj matičnega oddelka.
Nadalje opozarjata, da je v prvem razredu devetletke pri pouku prisoten tudi drugi učitelj
(vzgojitelj) in da je tedaj organizacija dela takšna, da drugi učitelj romske učence individualno
ali v ločenih skupinah dodatno opismenjuje. Temeljno rešitev vidita v tem, da država za
prisotnost drugega učitelja nameni določen dodaten delež ur, pri čemer te dodatne ure niso le
v korist romskih, marveč tudi drugih učencev (prav tam). Sama pa na tem mestu dodajam tudi
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pomembnost vloge romskega pomočnika, brez katerega si po dolgoletnih pozitivnih izkušnjah
ne znam predstavljati dela z romskimi učenci.
Avtorja poudarjata, da je pouk potrebno organizirati tako, da odstranjujemo jezikovne
prepreke, ob tem pa je treba trdno vztrajati, da učenci dosežejo predpisane standarde znanja
pri vseh predmetih, ker doseganje le-teh omogoča napredovanje učencev iz nižjih razredov v
višje (prav tam).
Pritrjujem večini priporočilom, smernicam, nasvetom, ki sem jih zasledila v strokovni
literaturi, čeprav so nekatere smernice in priporočila še vedno samo na papirju. Pa vendar, ko
na začetku šolskega leta v razred sprejmeš romske učence, si prepuščen samemu sebi, svoji
iznajdljivosti, odprtosti do multikulturalizma, sočutnosti do teh otrok. Prvi trenutki
navezovanja stikov, občutka sprejetosti romskih otrok, zaupanja šoli so v prvi vrsti odvisni od
učitelja. Tisti, ki smo že več let v interakciji z romskimi prvošolčki, dobro poznamo njihove
stiske ob vstopu v šolo in nemalokrat za boljšo in kvalitetnejšo vključitev v šolo v prvih
mesecih v pouk vnašamo delček zamujene predšolske vzgoje, ki je ti učenci niso bili deležni;
pri tem pa imata pomembno drugi učitelj (vzgojitelj) in romski pomočnik.
Kako smo se vključevanja in začetnega opismenjevanja pri štirih romskih učencih lotili na
naši šoli, bom prikazala v nadaljevanju, v Empiričnem delu.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI
Romski učenci se ob vstopu v šolo večinoma prvič srečajo s šolo kot institucijo, ker jih večina
ni vključenih v vrtec. Izražanje v slovenskem jeziku je zelo skromno, zato je za učitelja
opismenjevanje romskih učencev toliko večji izziv.
Problem, ki sem ga želela raziskati v diplomskem delu, je, kako čim bolj učinkovito
opismeniti romske učence.
Cilji, ki sem jim sledila, so:
– ugotoviti začetno stanje predopismenjevalnih zmožnosti štirih romskih učencev ob vstopu
v OŠ,
– izdelati individualni načrt opismenjevanja in spremljati napredek teh učencev,
– oblikovati pouk tako, da bodo romski učenci čim bolj napredovali v procesu
opismenjevanja,
– ugotoviti napredek pri opismenjevanju učencev, vključujoč vse štiri sporazumevalne
dejavnosti: poslušanje, branje, govorjenje in pisanje,
– opozoriti na težave pri opismenjevanju romskih učencev v slovenskem jeziku,
– ugotoviti socialno vključenost romskih učencev.

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Kako razvite predopismenjevale zmožnosti imajo štirje romski otroci ob vstopu v OŠ?
2. Kako nadoknaditi primanjkljaje na področju predopismenjevalnih zmožnosti, ker so le-te
pomembne za uspešno opismenjevanje?
3. Kako organizirati pouk, da bodo romski učenci deležni čim več individualne pomoči in da
bodo čim bolj napredovali v procesu opismenjevanja?
4. Kolikšen je bil napredek pri opismenjevanju učencev (pri vseh štirih sporazumevalnih
dejavnostih: poslušanje, branje, govorjenje in pisanje) glede na začetno stanje?
5. Na kaj je potrebno paziti pri poučevanju romskih otrok, da se bodo njihovi primanjkljaji
na področju (pred)opismenjevanja zmanjšali?
6. Kako so socialno vključeni romski učenci?

3.3 VZOREC
V raziskavo so bili vključeni štirje romski učenci, ki so obiskovali prvi razred, in sicer deklica
in trije dečki z ene od dolenjskih OŠ ter romska pomočnica. Zaradi zagotavljanja anonimnosti
podatkov sem jih poimenovala s črkami: učenec A, učenec B, učenka C in učenec Č.
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3.3.1

OKOLJE, IZ KATEREGA IZHAJAJO UČENCI, KI SEM JIH SPREMLJALA
V RAZISKAVI

Kot navajata Krek in Vogrinc (2005), lahko na podlagi podatkov, ki jih pridobimo z intervjuji
po šolah, sklepamo, da lahko razlikujemo vsaj dve različni skupini romskih učencev glede na
dva tipa družin, iz katerih ti učenci prihajajo. Družinsko in siceršnje življenjsko okolje teh
dveh skupin se razlikuje v stopnji integracije v kulturo širšega okolja in v socialnoekonomskem statusu. Prvo skupino avtorja pogojno imenujeta skupina integriranih Romov. Ti
živijo v (urejenih) hišah ali v stanovanjskih blokih, imajo ugoden socialno-ekonomski
položaj, otroci iz teh družin vsaj deloma obvladajo slovenski jezik ob vstopu v osnovno šolo.
Drugo skupino pa sta pogojno poimenovala skupina neintegriranih Romov. Ti živijo v dokaj
izoliranih homogenih romskih naseljih, v katerih govorijo romski jezik in v katerih praviloma
niso zagotovljene temeljne bivanjske razmere (voda, kanalizacija, elektrika, utrjene ceste …).
Nekateri otroci iz te skupine pri vstopu v šolo ne razumejo in ne govorijo slovenskega jezika.
Za učence A, B in Č, ki sem jih spremljala za namen izdelave diplomskega dela, lahko rečem,
da pripadajo skupini integriranih Romov. Trije učenci živijo v romskem naselju, ki je ločen
od naselij večinskega prebivalstva, vendar je v večini dobro urejeno, živijo v hišah z vodo in
elektriko, urejenost okolice hiše pa je volja in skrb vsake družine posebej.
Učenka C tudi živi v romskem naselju, vendar ne v istem kot učenci A, B in Č in je od vseh
romskih naselij v naši okolici najbolje urejeno. Vse družine živijo v hišah, tudi okolica je
dokaj urejena. Znanje slovenskega jezika pa je od družine do družine različno.

3.3.2

IZOBRAZBA STARŠEV UČENCEV, KI SEM JIH SPREMLJALA V
RAZISKAVI

Starše romskih učencev, ki sem jih spremljala, sem vprašala o stopnji njihove izobrazbe.
UČENEC A UČENEC B UČENKA C UČENEC Č SKUPAJ SKUPAJ matere
IZOBRAZBA
mati oče mati oče mati oče mati oče mati oče
in očetje
NEDOKONČANA OŠ
+
+
+
+
+
+
2
4
6
DOKONČANA OŠ
+
+
2
0
2
SREDNJEŠOLSKA IZOBR.
0
0
0

Preglednica 1: Izobrazba staršev učencev v raziskavi
Iz Preglednice 1 je razvidno, da je najvišja izobrazba vprašanih staršev dokončana OŠ, in
sicer pri dveh materah; ena od njiju je bila sicer vpisana v prvi letnik srednje poklicne šole,
vendar je v tem času spoznala svojega partnerja, se poročila, imela otroke in opustila šolanje.
Z materami teh otrok sem se pogovarjala, ali svojim otrokom berejo knjige. Vse so
odgovorile, da ne. Knjig v romskem jeziku nimajo, slovenskih pa tudi ne kupujejo. Dve mami
sta povedali, da tudi sami slabo bereta slovenska besedila, obvestila iz šole po navadi
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preberejo starejši otroci v družini, ki znajo brati. Med sabo govorijo izključno v romskem
jeziku.

3.4 RAZISKOVALNA METODA
Izvedla sem aplikativno empirično raziskavo, in sicer kvalitativno akcijsko raziskavo.
Pri raziskavi sem uporabila naslednje tehnike zbiranja podatkov:
–
–
–
–

analizo dokumentov (pisnih izdelkov učencev),
opazovanje z udeležbo,
anekdotske zapise,
sociometrično tehniko.

Postopek zbiranja podatkov je bil sledeč:
Najprej sem preverila zmožnost učencev pri štirih sporazumevalnih dejavnostih.
a) Pisanje: grafomotorične vaje in samostojni zapis.
b) Branje: vidna zaznava in branje besed.
c) Poslušanje: poslušanje preprostih navodil, preverjanje poslušanja z razumevanjem,
slušno razločevanje in razčlenjevanje.
č) Govorjenje: smiselno odzivanje v pogovoru in samostojno tvorjenje govorjenih
besedil.
Na podlagi rezultatov sem naredila načrt dela za naprej; posameznemu učencu sem prilagajala
učne metode, oblike dela in pripomočke.
V začetku oktobra sem s sociometrično tehniko ugotavljala tudi socialno vključenost romskih
učencev.

3.5 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
3.5.1 ZAČETNO PREVERJANJE IN INDIVIDUALNI NAČRT
Z začetnim preverjanjem sem želela ugotoviti, kako razvite predopismenjevalne zmožnosti
imajo učenci Romi, in s tem odgovoriti na 1. raziskovalno vprašanje. Glede na to sem
izdelala individualni načrt dela, da bi učenci učinkovito nadoknadili primanjkljaje na področju
predopismenjevalnih zmožnosti ter s tem odgovorila na 2. raziskovalno vprašanje. Začetno
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stanje in individualni načrt sta predstavljena po sporazumevalnih dejavnostih (pisanje, branje,
poslušanje, govorjenje), znotraj teh pa glede na posamezne učence.

3.5.1.1 PISANJE: predpisalne spretnosti
UČENEC A
Spretnosti

Stanje

Cilj

Drža
telesa
pri
pisanju in pravilna
postavitev
pisalne
površine

Večkrat
ga
je
potrebno opozoriti,
da primakne stol ter
da levo roko položi
na mizo. Pisalno
površino
občasno
obrne levo-desno.

Pri pisanju sedi na
stolu, z nogami na
tleh, obe roki sta na
mizi.
Pisalno
površino
ima
postavljeno
pravokotno na mizo.

Drža pisala (pincetni Nima
pincetnega
prijem)
prijema, pisalo drži s
štirimi prsti, pisalo
močno stiska in z
njim pritiska na list.

Pisalo
drži
s
pincetnim prijemom,
piše sproščeno, roka
drsi
po
pisalni
površini.

Orientacija na sebi, v Ne loči levo-desno,
prostoru, na papirju
zgoraj-spodaj,
spredaj-zadaj na sebi
in v prostoru, zvezek
odpre, kjer je, pisati
začne enkrat na
sredini, drugič na
vrhu, včasih zvezek
obrne »na glavo«.
Risanje različne črte
(navpične,
vodoravne, cikcak) v
omejenem prostoru

Pri risanju črt v
omejenem prostoru
ima težave, črte so
neenakomerno dolge,
segajo
preko
omejenega prostora
ali so krajše in ne
segajo od začetka do
konca.
Risanje
krogov, Krog je pogosto
polkrogov
v narisan tako, da se
omejenem prostoru
črta ne stika, je
ovalne oblike, ni
narisan v omejenem
30

Načrt
dela/dejavnosti
Doslednost
pri
pravilnem sedenju in
pisanju ter pravilni
postavitvi
pisalne
površine.

Prijemanje majhnih
predmetov s palcem
in kazalcem, prstne
igre, risanje s prsti v
mivki, oblikovanje
plastelina.
Loči smeri: levo- Na listu mu s simboli
desno, zgoraj-spodaj, označimo
zgoraj
spredaj-zadaj.
(sonce),
spodaj
(trava), levo (metulj),
desno
(jabolko),
prstna igra: desna,
leva
roka,
ob
različnih priložnostih
ponavljamo pojme.
Riše različne črte v
omejenem prostoru.

Prstne
igre
za
razgibavanje prstov,
risanje
na
večji
površini, v mivki,
kinetičnem
pesku,
Riše
kroge
in risanje z različnimi
voščenke,
polkroge
v pisali:
krede,
debeli
omejenem prostoru.
flomastri,
barvice,
čopič.

Renata Mežič (2016): Težave romskih učencev pri začetnem opismenjevanju v prvem razredu osnovne šole.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

prostoru. S težavo
posnema
obliko
polkroga.
Risanje
vijuge, Vijuga
pogosto
spirale v omejenem preide v cikcak črto,
prostoru
spirale ne nariše.
Pisanje črk/besed
Ne zapiše nobene
črke ali besede, tudi
svojega imena ne
zapiše.
Preglednica 2: Predpisalne spretnosti učenca A

Riše vijuge in spirale
v
omejenem
prostoru.
Zapiše velike tiskane Preslika in prepozna
črke,
preproste zapis svojega imena.
besede in svoje ime.

Slike risanja črt učenca A

Slika 2: Navpične črte

Slika 3: Navpične črte

Slika 4: Poševne in cikcak črte

Slika 5: Okrogle črte
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Slika 6: Polkrožne črte

Slika 7: Različne črte

UČENEC B
Spretnosti

Stanje

Drža
telesa
pri
pisanju in pravilna
postavitev
pisalne
površine

Pravilno sedi za
mizo, leve roke nima
vedno
na
listu.
Pisalno
površino
postavi pravokotno
na mizo.

Drža pisala (pincetni Pravilno drži pisalo,
prijem)
roka
včasih
ni
sproščena.

Načrt
dela/dejavnosti
Pri pisanju sedi na Doslednost
pri
stolu, z nogami na pravilnem sedenju in
tleh, obe roki sta na pisanju.
mizi.
Pisalno
površino
ima
postavljeno
pravokotno na mizo.
Pisalo
drži
s Prstne igre, risanje s
pincetnim prijemom, prsti v mivki, risanje
piše sproščeno, roka na večji površini.
drsi
po
pisalni
površini.
Loči smeri: levo- Prstna igra: desna,
desno, zgoraj-spodaj, leva
roka,
ob
spredaj-zadaj.
različnih priložnostih
ponavljamo pojme.
Cilj

Orientacija na sebi, v Ne loči levo-desno,
prostoru, na papirju
zgoraj-spodaj,
spredaj-zadaj na sebi
in v prostoru, v
zvezku se dobro
orientira: piše od
leve proti desni, od
zgoraj navzdol.
Risanje različne črte Pri risanju črt v Riše različne črte v
(navpične,
omejenem prostoru omejenem prostoru.
vodoravne, cikcak) v ima občasno težave,
omejenem prostoru
črte
so
neenakomerno dolge,
segajo
preko
omejenega prostora
ali so krajše in ne
segajo od začetka do
konca.
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Prstne
igre
za
razgibavanje prstov,
risanje
na
večji
površini, v mivki,
kinetičnem
pesku,
risanje z različnimi
pisali:
voščenke,
krede,
debeli
flomastri,
barvice,
čopič.

Renata Mežič (2016): Težave romskih učencev pri začetnem opismenjevanju v prvem razredu osnovne šole.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Risanje
krogov, Krog je pogosto
polkrogov
v narisan tako, da se
omejenem prostoru
črta ne stika, je
ovalne oblike, ni
narisan v omejenem
prostoru. S težavo
posnema
obliko
polkroga.
Risanje
vijuge, Pri risanju vijug ima
spirale v omejenem težave.
prostoru
Pisanje črk/besed
Ne zapiše nobene
črke ali besede, niti
svojega imena ne
zapiše.
Preglednica 3: Predpisalne spretnosti učenca B

Riše
kroge
in
polkroge
v
omejenem prostoru.

Riše vijuge in spirale
v
omejenem
prostoru.
Zapiše velike tiskane Preslika in prepozna
črke,
preproste zapis svojega imena.
besede in svoje ime.

Slike risanja črt učenca B

Slika 8: Navpične črte
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Slika 9: Vodoravne črte

Slika 10: Poševne črte
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Slika 11: Cikcak črte in krogi
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Slika 12: Polkrožne oblike

UČENKA C
Spretnosti

Stanje

Cilj

Drža
telesa
pri
pisanju in pravilna
postavitev
pisalne
površine

Na stolu sedi zelo
nemirno, se preseda,
guga, sedi na nogi, z
levo roko si podpira
glavo, večkrat s
trupom leži na mizi.
Pisalno
površino
obrača levo-desno.

Pri pisanju sedi na
stolu, z nogami na
tleh, obe roki sta na
mizi.
Pisalno
površino
ima
postavljeno
pravokotno na mizo.

Drža pisala (pincetni Nima
pincetnega
prijem)
prijema, pisalo drži s
štirimi prsti, pisalo
močno stiska in z
njim pritiska na list,
roka ni sproščena.
Orientacija na sebi, v Ne loči levo-desno,
prostoru, na papirju
zgoraj-spodaj,
spredaj-zadaj na sebi
in v prostoru, zvezek
odpre, kjer je, pisati
začne enkrat na

Pisalo
drži
s
pincetnim prijemom,
piše sproščeno, roka
drsi
po
pisalni
površini.
Loči smeri: levo
desno, zgoraj spodaj,
spredaj zadaj.

Načrt
dela/dejavnosti
Navajanje
na
pravilno
sedenje.
Doslednost
pri
pravilnem sedenju in
pisanju v krajših
časovnih intervalih.
Navajanje
na
pravilno postavitev
pisalne površine.
Prijemanje majhnih
predmetov s palcem
in kazalcem, prstne
igre, risanje s prsti v
mivki, oblikovanje
plastelina.
Na listu mu s simboli
označimo
zgoraj
(sonce),
spodaj
(trava), levo (metulj),
desno
(jabolko),
prstna igra: desna,
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sredini, drugič na
vrhu, včasih zvezek
obrne »na glavo«.

Risanje različne črte
(navpične,
vodoravne, cikcak) v
omejenem prostoru

Risanje
krogov,
polkrogov
v
omejenem prostoru
Risanje
vijuge,
spirale v omejenem
prostoru

Pri risanju črt v
omejenem prostoru
se ne znajde, nima
predstave, od kod do
kod naj segajo črte,
najraje čečka po
svoje in odkriva,
kakšne sledi puščajo
pisala.
Krog nima oblike
kroga. S težavo
posnema
obliko
polkroga.
Vijuga
pogosto
preide v cikcak črto,
spirale ne nariše.

Riše različne črte v
omejenem prostoru.

Riše
kroge
in
polkroge
v
omejenem prostoru.
Riše vijuge in spirale
v
omejenem
prostoru.

Pisanje črk/besed

leva
roka,
ob
različnih priložnostih
ponavljamo pojme.
Individualna
navodila za vsako
vajo posebej.
Individualna
navodila,
vsako
črto/potezo
ubesedimo. Podloge
s črtkanimi črtami, ki
jih bo prevlekla.
Prstne
igre
za
razgibavanje prstov,
risanje
na
večji
površini, v mivki,
kinetičnem
pesku,
risanje z različnimi
pisali:
voščenke,
krede,
debeli
flomastri,
barvice,
čopič.

Ne zapiše nobene Zapiše velike tiskane Preslika in prepozna
črke ali besede, niti črke,
preproste zapis svojega imena.
svojega imena ne besede in svoje ime.
zapiše.
Preglednica 4: Predpisalne spretnosti učenke C
Slike risanja črt učenke C

Slika 13: Navpične, polkrožne črte, krogi ter spirale

36

Renata Mežič (2016): Težave romskih učencev pri začetnem opismenjevanju v prvem razredu osnovne šole.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Slika 14: Različni vzorčki

Slika 15: Ravne in krive črte

UČENEC Č
Spretnosti

Stanje

Drža
telesa
pri
pisanju in pravilna
postavitev
pisalne
površine

Pravilno sedi za
mizo, občasno z
nogama kleči na
stolu.
Pisalno
površino
občasno
obrača levo-desno.

Drža pisala (pincetni Pravilno drži pisalo s
prijem)
pincetnim prijemom,
s pisalom preveč
pritiska, roka ne drsi
sproščeno
po
podlagi.
Orientacija na sebi, v Ne loči levo-desno,
prostoru, na papirju
zgoraj-spodaj,
spredaj-zadaj na sebi
in v prostoru, v
zvezku se dobro
orientira: piše od
leve proti desni, od
zgoraj navzdol.
Risanje različne črte Pri risanju črt v
(navpične,
omejenem prostoru
vodoravne, cikcak) v ima občasno težave,
omejenem prostoru
črte
so
neenakomerno dolge,
segajo
preko

Cilj

Načrt
dela/dejavnosti
Doslednost
pri
pravilnem sedenju in
pisanju ter pravilni
postavitvi
pisalne
površine.

Pri pisanju sedi na
stolu, z nogami na
tleh, obe roki sta na
mizi.
Pisalno
površino
ima
postavljeno
pravokotno na mizo.
Pisalo
drži
s Prstne igre, risanje s
pincetnim prijemom, prsti v mivki, risanje
piše sproščeno, roka na večji površini.
drsi
po
pisalni
površini.
Loči smeri: levo- Prstna igra: desna,
desno, zgoraj-spodaj, leva
roka,
ob
spredaj-zadaj.
različnih priložnostih
ponavljamo pojme.

Riše različne črte v
omejenem prostoru.
Prstne
igre
za
razgibavanje prstov,
risanje
na
večji
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Risanje
krogov,
polkrogov
v
omejenem prostoru

omejenega prostora
ali so krajše in ne
segajo od začetka do
konca.
Krog je pogosto
narisan tako, da se
črta ne stika, je
ovalne oblike, ni
narisan v omejenem
prostoru. S težavo
posnema
obliko
polkroga.
Pri risanju vijug ima
težave.

Risanje
vijuge,
spirale v omejenem
prostoru
Pisanje črk/besed
Ne zapiše nobene
črke ali besede, niti
svojega imena ne
zapiše.
Preglednica 5: Predpisalne spretnosti učenca Č

površini,
zdrobu,
kinetičnem
pesku,
risanje z različnimi
pisali:
voščenke,
krede,
debeli
Riše
kroge
in
barvice,
polkroge
v flomastri,
čopič.
omejenem prostoru.

Riše vijuge in spirale
v
omejenem
prostoru.
Zapiše velike tiskane Preslika in prepozna
črke,
preproste zapis svojega imena.
besede in svoje ime.

Slike risanja črt učenca Č

Slika 16: Navpične in cikcak črte
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Slika 17: Ravne in polkrožne črte
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Slika 19: Polkrožne črte

Slika 18: Ravne črte in zanke

3.5.1.2 BRANJE: vidna zaznava in branje besed
UČENEC A
Spretnosti

Stanje

Cilj

Natančno
Na sliki opazi nekaj Natančno
opazuje
opazovanje
razlik (2 od 5-ih).
podobnosti in razlike
podobnosti in razlik
na sliki.
med slikami
Prepoznavanje
Loči sliko od besede,
enakega vzorca med prepozna
enak
različnimi vzorci
slikovni
vzorec,
besednega
ne
prepozna.
Prepoznavanje
Ne prepozna zapisa
zapisa svojega imena svojega imena.

Orientacija v knjigi

Pokaže
knjige.

Prepozna
enak
vzorec
med
različnimi vzorci.
Prepozna in zapiše
svoje ime.

začetek Orientira se v knjigi
(pokaže začetek in
naslov).

Načrt
dela/dejavnosti
Pogosto opazovanje
sličic in navajanje na
natančno opazovanje
ter iskanje razlik in
podobnosti.
Vaje v paru: eden
nariše vzorec, drugi
ga prepozna in ga
posnema, did. igra:
piščanček Tik.
V kotičku, v katerem
ima
šolske
potrebščine,
poleg
imena
narišemo
znak. Med kartončki
z imeni sošolcev
poišče
svojega,
preslika svoje ime.
V knjižnem kotičku
se uči rokovanja s
knjigami – tutorstvo
ostalih
učencev.
Obisk
šolske
knjižnice,
listanje
knjige in pogovor ob
tem
skupaj
z
učiteljico.
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Prepoznavanje črk

Ne pozna črk.

Prepozna
tiskane črke.

velike Črke spoznava s
stavnico, riše jih v
mivko, oblikuje jih iz
vrvice, prepoznava
jih s tipom.
Prepoznavanje
in Ne prepozna ali »Bere« napise na Igra vlog (trgovina,
poimenovanje raznih poimenuje
raznih embalaži, prepozna lekarna
…),
napisov/piktogramov napisov/piktogramov. in
razume opazovanje napisov
piktograme.
in piktogramov na
sprehodu.
Prirejanje
sličic Ne prireja sličice Besedam
prireja Kartončki s sličicami
besedam
besedam.
sličice.
in
besedami
–
namizna igra.
Glasno branje besed Ne bere.
Glasno bere krajše Učenje
strategije
ali povedi z velikimi
besede z velikimi branja.
tiskanimi črkami
tiskanimi črkami.
Preglednica 6: Vidna zaznava in branje besed učenca A

Stanje

Cilj

UČENEC B
Spretnosti

Natančno opazovanje Na sliki opazi nekaj Natančno
opazuje
podobnosti in razlik razlik (3 od 5-ih).
podobnosti in razlike
med slikami
na sliki.
Prepoznavanje
Loči sliko od besede,
enakega vzorca med prepozna
enak
različnimi vzorci
slikovni
vzorec,
poišče enake črke v
besedah.
Prepoznavanje zapisa Ne prepozna zapisa
svojega imena
svojega imena.

Orientacija v knjigi
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Pokaže
knjige.

Prepozna
enak
vzorec
med
različnimi vzorci.

Načrt
dela/dejavnosti
Pogosto opazovanje
sličic in navajanje na
natančno opazovanje
ter iskanje razlik in
podobnosti.
Did. igre: poišči pare
besed, spomin, kaj
sodi skupaj.

Prepozna in zapiše V kotičku, v katerem
svoje ime.
ima
šolske
potrebščine,
poleg
imena
narišemo
znak. Med kartončki
z imeni sošolcev
poišče
svojega,
preslika svoje ime.
začetek Orientira se v knjigi V knjižnem kotičku
(pokaže začetek in se uči rokovanja s
naslov).
knjigami – tutorstvo
ostalih
učencev.
Obisk
šolske
knjižnice,
listanje
knjige in pogovor ob
tem
skupaj
z
učiteljico.
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Prepoznavanje črk

Ne pozna črk.

Prepozna
tiskane črke.

velike Črke spoznava s
stavnico, riše jih v
mivko, oblikuje jih iz
vrvice, prepoznava
jih s tipom.
Prepoznavanje
in Prepozna
ali »Bere« napise na Igra vlog (trgovina,
poimenovanje raznih poimenuje
nekaj embalaži, prepozna lekarna
…),
napisov
napisov/piktogramov in
razume opazovanje napisov
(lekarna,
Spar, piktograme.
in piktogramov na
Petrol).
sprehodu.
Prirejanje
sličic Ne prireja sličice Besedam
prireja Kartončki s sličicami
besedam
besedam.
sličice.
in
besedami
–
namizna igra.
Glasno branje besed Ne bere.
Glasno bere krajše Učenje
strategije
ali povedi z velikimi
besede z velikimi branja.
tiskanimi črkami
tiskanimi črkami.
Preglednica 7: Vidna zaznava in branje besed učenca B

Stanje

Cilj

UČENKA C
Spretnosti

Natančno
Razlike opazi le ob Natančno
opazuje
opazovanje
usmerjenem vodenju. podobnosti in razlike
podobnosti in razlik
na sliki.
med slikami

Prepoznavanje
Loči sliko od besede. Prepozna
enak
enakega vzorca med Ne razume pojma vzorec
med
različnimi vzorci
vzorec.
različnimi vzorci.

Prepoznavanje
zapisa svojega imena

Ne prepozna zapisa Prepozna in zapiše
svojega imena.
svoje ime.

Orientacija v knjigi

V knjigi se ne Orientira se v knjigi
orientira, večkrat jo (pokaže začetek in
lista obrnjeno »na naslov).

Načrt
dela/dejavnosti
Pogosto opazovanje
sličic z jasno vidnimi
razlikami, navajanje
na samostojno in
natančno opazovanje
ter iskanje razlik in
podobnosti.
Did. igre: poišči par,
piščanček
Tik,
risanje
in
posnemanje
vzorčkov na večji
list.
V kotičku, v katerem
ima
šolske
potrebščine,
poleg
imena
narišemo
znak. Na mizi ima
kartonček s svojim
imenom.
Med
kartončki z imeni
sošolcev
poišče
svojega,
preslika
svoje ime.
V knjižnem kotičku
se uči rokovanja s
knjigami – tutorstvo
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glavo«.

Prepoznavanje črk

Ne pozna črk.

Prepozna
tiskane črke.

velike

Prepoznavanje
in Ne prepozna ali »Bere« napise na
poimenovanje raznih poimenuje
raznih embalaži, prepozna
napisov
napisov/piktogramov. in
razume
piktograme.
Prirejanje
besedam

sličic Ne prireja
besedam.

sličice Besedam
sličice.

prireja

Glasno branje besed Ne bere.
Glasno bere krajše
ali povedi z velikimi
besede z velikimi
tiskanimi črkami
tiskanimi črkami.
Preglednica 8: Vidna zaznava in branje besed učenke C

ostalih
učencev.
Obisk
šolske
knjižnice,
listanje
knjige in pogovor ob
tem
skupaj
z
učiteljico.
Črke spoznava s
stavnico, riše jih v
mivko, oblikuje jih iz
vrvice, prepoznava
jih s tipom.
Igra vlog (trgovina,
lekarna
…),
opazovanje napisov
in piktogramov na
sprehodu.
Kartončki s sličicami
in
besedami
–
namizna igra.
Učenje
strategije
branja.

UČENEC Č
Spretnosti

Stanje

Cilj

Natančno opazovanje Na sliki opazi nekaj Natančno
opazuje
podobnosti in razlik razlik (3 od 5-ih).
podobnosti in razlike
med slikami
na sliki.
Prepoznavanje
Loči sliko od besede,
enakega vzorca med prepozna
enak
različnimi vzorci
slikovni
vzorec,
poišče enake črke v
besedah.
Prepoznavanje zapisa Ne prepozna zapisa
svojega imena
svojega imena.

Orientacija v knjigi
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Pokaže

Prepozna
enak
vzorec
med
različnimi vzorci.

Načrt
dela/dejavnosti
Pogosto opazovanje
sličic in navajanje na
natančno opazovanje
ter iskanje razlik in
podobnosti.
Did. igre: poišči pare
besed, spomin, kaj
sodi skupaj.

Prepozna in zapiše V kotičku, v katerem
svoje ime.
ima
šolske
potrebščine,
poleg
imena
narišemo
znak. Med kartončki
z imeni sošolcev
poišče
svojega,
preslika svoje ime.
začetek Orientira se v knjigi V knjižnem kotičku
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knjige.

Prepoznavanje črk

Ne pozna črk.

(pokaže začetek in se uči rokovanja s
naslov).
knjigami – tutorstvo
ostalih
učencev.
Obisk
šolske
knjižnice,
listanje
knjige in pogovor ob
tem
skupaj
z
učiteljico.
Prepozna
velike Črke spoznava s
tiskane črke.
stavnico, riše jih v
mivko, oblikuje jih iz
vrvice, prepoznava
jih s tipom.
»Bere« napise na Igra vlog (trgovina,
embalaži, prepozna lekarna
…),
in
razume opazovanje napisov
piktograme.
in piktogramov na
sprehodu.

Prepoznavanje
in Prepozna
ali
poimenovanje raznih poimenuje
nekaj
napisov
napisov/piktogramov
(lekarna,
Spar,
Petrol, znak stop,
prehod za pešce).
Prirejanje
sličic Ne prireja sličice Besedam
besedam
besedam.
sličice.

prireja Kartončki s sličicami
in
besedami
–
namizna igra.
Glasno branje besed Ne bere.
Glasno bere krajše Učenje
strategije
ali povedi z velikimi
besede z velikimi branja.
tiskanimi črkami
tiskanimi črkami.
Preglednica 9: Vidna zaznava in branje besed učenca Č
3.5.1.3 POSLUŠANJE: poslušanje preprostih navodil, preverjanje poslušanja z
razumevanjem, slušno razločevanje in razčlenjevanje
UČENEC A
Spretnosti
Poslušanje
in
razlikovanje
različnih
zvokov
(zven dveh kozarcev,
trganje/striženje
papirja, udarjanje z
lesenimi
palčkami
…)
Poslušanje preprostih
navodil (pobarvaj po
navodilu,
obkroži,
podčrtaj, poveži …)

Načrt
dela/dejavnosti
Loči različne zvoke, Posluša in razlikuje Ob
dejavnostih
vendar jih ne zna različne zvoke.
poslušanja različnih
poimenovati/opisati
zvokov
dosledno
zaradi
poimenovati zvok.
pomanjkljivega
besednega zaklada.
Stanje

Cilj

Dosledno ne ravna Ravna po navodilih,
po navodilih, ne ki jih posluša.
pozna vseh barv, ne
pozna
navodila
obkroži, podčrtaj.

Sam
nariše
piktograme
za
navodila, ki jih ne
pozna,
učitelj
individulno podaja
navodila in dosledno
poimenuje
izraze.
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Sledenje navodilom Razume le preprosta
v
pravilnem navodila.
zaporedju

Poslušanje
z
razumevanjem
(posluša
krajše
besedilo in odgovarja
na vprašanja ali reši
nalogo)
Slušno razločevanje
dolžine besed in
prvega/zadnjega
glasu v besedi

Ne
razume
govorjenega besedila
in ne ve, kako rešiti
nalogo.
Občasno
in
ob
pomoči
učiteljice
razločuje besede po
dolžini. Ne razloči
prvega in zadnjega
glasu v besedi.

Did. igra palček
skakalček,
razvrščanje barvic in
delo s kolaž papirjem
za spoznavanje barv.
Navodilom sledi v Učitelj individualno
pravilnem zaporedju. podaja
navodila,
delamo v manjših
skupinah,
sošolci
pomagajo pri razlagi
navodil, igramo se
namizne igre (enka,
človek ne jezi se,
…).
Zmožen
z Individualno
delo,
razumevanjem
izberemo zelo kratka
poslušati
krajše besedila,
ki
jih
govorjeno besedilo.
slikovno
podkrepimo.
Razloči besede glede
na dolžino, razloči
prvi/zadnji glas v
besedi.

Slušno
Zna določiti le prvi Besede zloguje
razčlenjevanje besed: zlog v besedi, besed glaskuje.
zlogovanje
in ne glaskuje.
glaskovanje

Utrjevanje
razločevanja dolžine
besede
ter
prvega/zadnjega
glasu v besedi s
pomočjo sličic in
stavničnih listkov.
in Utrjevanje
zlogovanja ob krajših
(dvozložnih)
besedah, glaskovanje
besed s
pomočjo
stavničnih listkov.

Preglednica 10: Poslušanje učenca A
UČENEC B
Spretnosti
Poslušanje
in
razlikovanje
različnih
zvokov
(zven dveh kozarcev,
trganje/striženje
papirja, udarjanje z
lesenimi
palčkami
…)
Poslušanje preprostih
44

Načrt
dela/dejavnosti
Loči različne zvoke, Posluša in razlikuje Ob
dejavnostih
vendar jih ne zna različne zvoke.
poslušanja različnih
poimenovati/opisati
zvokov
dosledno
zaradi
poimenovati zvok.
pomanjkljivega
besednega zaklada.
Za nekatere pove, s
katerimi
predmeti
smo jih ustvarili.
Večinoma pobarva Ravna po navodilih, Sam
nariše
Stanje

Cilj
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navodil (pobarvaj po po danih navodilih, ki jih posluša.
navodilu,
obkroži, ne razume navodil
podčrtaj, poveži …)
obkroži,
podčrtaj,
poveži.

Sledenje navodilom Razume le preprosta
v
pravilnem navodila.
zaporedju

Poslušanje
z
razumevanjem
(posluša
krajše
besedilo in odgovarja
na vprašanja ali reši
nalogo)
Slušno razločevanje
dolžine besed in
prvega/zadnjega
glasu v besedi

Delno
razume
govorjeno besedilo,
samostojno ne ve,
kako po poslušanju
rešiti nalogo.
Slušno
razločuje
besede po dolžini.
Ne razloči prvega in
zadnjega glasu v
besedi.

piktograme
za
navodila, ki jih ne
pozna,
učitelj
individulno podaja
navodila in dosledno
poimenuje
izraze.
Did. igra palček
skakalček,
razvrščanje barvic in
delo s kolaž papirjem
za spoznavanje barv.
Navodilom sledi v Učitelj individualno
pravilnem zaporedju. podaja
navodila,
delamo v manjših
skupinah,
sošolci
pomagajo pri razlagi
navodil, igramo se
namizne igre (enka,
človek ne jezi se,
…).
Zmožen
z Individualno
delo,
razumevanjem
izberemo zelo kratka
poslušati
krajše besedila,
ki
jih
govorjeno besedilo.
slikovno
podkrepimo.
Razloči besede glede
na dolžino in razloči
prvi/zadnji glas v
besedi.

Slušno
Zna določiti prvi Besede zloguje
razčlenjevanje besed: zlog v besedi, v glaskuje.
zlogovanje
in dvozložnih besedah
glaskovanje
pove tudi zadnji
zlog.
Besed
ne
glaskuje.
Preglednica 11: Poslušanje učenca B

Utrjevanje
razločevanja
prvega/zadnjega
glasu v besedi s
pomočjo sličic in
stavničnih listkov.
in Utrjevanje
zlogovanja
daljših
besed in glaskovanje
besed s
pomočjo
stavničnih listkov.

UČENKA C
Načrt
dela/dejavnosti
Poslušanje
in Loči različne zvoke, Posluša in razlikuje Ob
dejavnostih
razlikovanje
vendar jih ne zna različne zvoke.
poslušanja različnih
različnih
zvokov poimenovati/opisati
zvokov
dosledno
(zven dveh kozarcev, zaradi
poimenovati zvok.
trganje/striženje
pomanjkljivega
Spretnosti

Stanje

Cilj
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papirja, udarjanje z besednega zaklada.
lesenimi
palčkami Za nekatere s prstom
…)
pokaže, s katerimi
predmeti smo jih
ustvarili.
Poslušanje preprostih Po danih navodilih Ravna po navodilih,
navodil (pobarvaj po ne barva, barv ne ki jih posluša.
navodilu,
obkroži, pozna, ne pozna
podčrtaj, poveži …)
izrazov
obkroži,
podčrtaj, poveži …

Sledenje navodilom Delno
razume
v
pravilnem preprosta navodila.
zaporedju

Poslušanje
z
razumevanjem
(posluša
krajše
besedilo in odgovarja
na vprašanja ali reši
nalogo)
Slušno razločevanje
dolžine besed in
prvega/zadnjega
glasu v besedi

Ne
razume
govorjenega besedila
in ne ve, kako rešiti
nalogo.

Večinoma razločuje
besede po dolžini.
Težave
ima
pri
določanju
dolžine
krajših besed. Ne
razloči prvega in
zadnjega glasu v
besedi.
Slušno
Besed ne zloguje in
razčlenjevanje besed: ne glaskuje.
zlogovanje
in
glaskovanje

Preglednica 12: Poslušanje učenke C
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Na kartonček nariše
piktograme za izraze,
kartonček ima kot
pripomoček, učitelj
individulno podaja
navodila in dosledno
poimenuje
izraze.
Did. igra poišči par
(barve)
ter
poimenovanje barv,
palček
skakalček,
razvrščanje barvic in
delo
s
kolaž
papirjem.
Navodilom sledi v Učitelj individualno
pravilnem zaporedju. podaja
navodila,
delamo v manjših
skupinah, igramo se
gibalne igre: dannoč, delo v paru:
eden pove navodilo,
drugi ga izvrši.
Zmožen
z Individualno
delo,
razumevanjem
izberemo zelo kratka
poslušati
krajše besedila,
ki
jih
govorjeno besedilo.
slikovno
podkrepimo.
Razloči besede glede
na dolžino, razloči
prvi/zadnji glas v
besedi.

Besede zloguje
glaskuje.

Utrjevanje določanja
dolžine
krajših
besed, razločevanje
prvega/zadnjega
glasu v besedi s
pomočjo sličic in
stavničnih listkov.

in Zlogovanje
s
pomočjo
besed
zapisanih na listkih
in razrezanih na
zloge, glaskovanje
besed s
pomočjo
stavničnih listkov.
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UČENEC Č
Spretnosti
Poslušanje
in
razlikovanje
različnih
zvokov
(zven dveh kozarcev,
trganje/striženje
papirja, udarjanje z
lesenimi
palčkami
…)
Poslušanje preprostih
navodil (pobarvaj po
navodilu,
obkroži,
podčrtaj, poveži …)

Sledenje navodilom
v
pravilnem
zaporedju

Poslušanje
z
razumevanjem
(posluša
krajše
besedilo in odgovarja
na vprašanja ali reši
nalogo)
Slušno razločevanje
dolžine besed in
prvega/zadnjega
glasu v besedi

Slušno
razčlenjevanje besed:
zlogovanje
in
glaskovanje

Načrt
dela/dejavnosti
Loči različne zvoke, Posluša in razlikuje Ob
dejavnostih
vendar jih ne zna različne zvoke.
poslušanja različnih
poimenovati/opisati
zvokov
dosledno
zaradi
poimenovati zvok.
pomanjkljivega
besednega zaklada.
Za nekatere pove, s
katerimi
predmeti
smo jih ustvarili.
Ne pozna vseh barv, Ravna po navodilih, Ob nalogah dosledno
pozna
navodilo ki jih posluša.
poimenuje navodila.
obkroži, poveži, ne
Did. igra Palček
ve,
kaj
pomeni
skakalček,
podčrtaj.
razvrščanje barvic in
delo s kolaž papirjem
za spoznavanje barv.
Večinoma
razume Navodilom sledi v Učitelj individualno
preprosta navodila.
pravilnem zaporedju. podaja
navodila,
delamo v manjših
skupinah,
sošolci
pomagajo pri razlagi
navodil, igramo se
namizne igre (enka,
človek ne jezi se …).
Delno
razume Zmožen
z Individualno
delo,
govorjeno besedilo razumevanjem
izberemo zelo kratka
in delno reši nalogo. poslušati
krajše besedila,
ki
jih
govorjeno besedilo.
slikovno
podkrepimo.
Stanje

Cilj

Slušno
razločuje
besede po dolžini.
Ne razloči prvega in
zadnjega glasu v
besedi.

Razloči besede glede
na dolžino, besede
zloguje in razloči
prvi/zadnji glas v
besedi.

Zna določiti prvi Besede zloguje
zlog v besedi, v glaskuje.
dvozložnih besedah
pove tudi zadnji
zlog.
Besed
ne
glaskuje.
Preglednica 13: Poslušanje učenca Č

Utrjevanje
zlogovanja
enozložnih
besed,
razločevanje
prvega/zadnjega
glasu v besedi s
pomočjo sličic in
stavničnih listkov.
in Utrjevanje
zlogovanja
daljših
besed, glaskovanje
besed s
pomočjo
stavničnih listkov.
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3.5.1.4 GOVORJENJE: smiselno odzivanje v pogovoru in samostojno tvorjenje
govorjenih besedil
UČENEC A
Spretnosti

Stanje

Cilj

Razločna izgovarjava Razločno izgovarja Razločno izgovarja
vseh glasov v besedi glasove,
slabo vse glasove v besedi.
izgovarja sičnike in
šumnike. Pri govoru
se
sliši
vpliv
romskega jezika.
Poimenovanje bitij, Besedni zaklad
predmetov, pojavov zelo skromen.
v knjižnem jeziku

je V
slovenskem
knjižnem
jeziku
poimenuje
bitja,
predmete in pojave v
svoji okolici ali na
sliki.
Smiselno
V pogovor se ne Smiselno sodeluje v
sodelovanje
v vključuje,
na pogovoru,
na
pogovoru,
vprašanja odgovarja vprašanja odgovarja
odgovarjanje v celih občasno, z besedami. v celih povedih.
povedih

Uporaba
Pozna
nekatere
vljudnostnih izrazov, vljudnostne izraze in
pozdravov
osnovne
pozdrave
(hvala, prosim, dobro
jutro, dober dan),
vendar jih spontano
ne uporablja.
Ureditev
slik
v Niz treh sličic uredi
pravem zaporedju in v pravilno zaporedje,
smiselno
vendar ob njih ne
pripovedovanje.
pripoveduje.

Preglednica 14: Govorjenje učenca A
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Pozna in uporablja
vljudnostne izraze in
pozdrave.

Slike
uredi
v
zaporedju prej potem
in
ob
njih
pripoveduje.

Načrt
dela/dejavnosti
Igra onomatopoija:
veter,
spodimo
kokoške
…,
poimenovanje sličic
z
besedami,
ki
vsebujejo sičnike in
šumnike.
Delo
z
romsko
pomočnico:
ob
sličicah, pravljicah,
na
sprehodu
spoznava
nove
besede.
Individualne
dejavnosti, delo v
paru: pogovor o
znani temi (kaj si
delal
včeraj,
najljubša igrača, jed
…),
vključevanje
romske pomočnice.
Igra vlog, dosledna
uporaba vljudnostnih
izrazov
in
pozdravljanje vseh v
razredu, sodelovanje
romske pomočnice.
Večkratno
ponavljanje
podobnih dejavnosti,
sam izreže sličice iz
revij in ob njih
smiselno
pripoveduje.
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UČENEC B
Spretnosti

Stanje

Cilj

Razločna izgovarjava Razločno izgovarja Razločno izgovarja
vseh glasov v besedi glasove,
slabo vse glasove v besedi.
izgovarja sičnike in
šumnike,
ne
izgovarja glasu »r«.
Pri govoru se sliši
vpliv
romskega
jezika.
Poimenovanje bitij, Besedni zaklad
predmetov, pojavov zelo skromen.
v knjižnem jeziku

je V
slovenskem
knjižnem
jeziku
poimenuje
bitja,
predmete in pojave v
svoji okolici ali na
sliki.
Smiselno
V pogovor se ne Smiselno sodeluje v
sodelovanje
v vključuje,
na pogovoru,
na
pogovoru,
vprašanja odgovarja vprašanja odgovarja
odgovarjanje v celih občasno, z besedami. v celih povedih.
povedih

Uporaba
Pozna
nekatere
vljudnostnih izrazov, vljudnostne izraze in
pozdravov
osnovne
pozdrave
(hvala, prosim, dobro
jutro, dober dan),
vendar jih spontano
ne uporablja.
Ureditev
slik
v Niz treh sličic uredi
pravem zaporedju in v pravilno zaporedje,
smiselno
ob
sličicah
pripovedovanje.
poimenuje, kar vidi.

Pozna in uporablja
vljudnostne izraze in
pozdrave.

Slike
uredi
v
zaporedju prej potem
in
ob
njih
pripoveduje.

Načrt
dela/dejavnosti
Igra onomatopoija:
veter,
spodimo
kokoške
…,
poimenovanje sličic
z
besedami,
ki
vsebujejo sičnike in
šumnike, vaje za
izgovarjavo
glasu
»r«.
Delo
z
romsko
pomočnico:
ob
sličicah, pravljicah,
na
sprehodu
spoznava
nove
besede.
Individualne
dejavnosti, delo v
paru: pogovor o
znani temi (kaj si
delal
včeraj,
najljubša igrača, jed
…),
vključevanje
romske pomočnice.
Igra vlog, dosledna
uporaba vljudnostnih
izrazov
in
pozdravljanje vseh v
razredu, sodelovanje
romske pomočnice.
Večkratno
ponavljanje
podobnih dejavnosti,
sam izreže sličice iz
revij in ob njih
smiselno
pripoveduje.

Preglednica 15: Govorjenje učenca B
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UČENKA C
Spretnosti

Stanje

Razločna izgovarjava Izgovarja
vse
vseh glasov v besedi glasove v besedi,
vendar redko in zelo
tiho govori, zato je
govor nerazumljiv.
Poimenovanje bitij, Besedni zaklad je
predmetov, pojavov zelo skromen.
v knjižnem jeziku

Smiselno
V pogovor se ne
sodelovanje
v vključuje,
na
pogovoru,
vprašanja odgovarja
odgovarjanje v celih z besedami ali s
povedih
kretnjami in to samo
v
pogovoru
z
učiteljico.

Uporaba
Pozna
nekatere
vljudnostnih izrazov, vljudnostne izraze in
pozdravov
osnovne
pozdrave
(hvala, dobro jutro,
dober dan), vendar
jih
spontano
ne
uporablja.
Ureditev
slik
v Niza treh sličic ne
pravem zaporedju in uredi
vedno
v
smiselno
pravilno zaporedje,
pripovedovanje
ob
sličicah
poimenuje, kar vidi.
Preglednica 16: Govorjenje učenke C

Cilj
Razločno izgovarja
vse glasove v besedi.

V
slovenskem
knjižnem
jeziku
poimenuje
bitja,
predmete in pojave v
svoji okolici ali na
sliki.
Smiselno sodeluje v
pogovoru,
na
vprašanja odgovarja
v celih povedih.

Pozna in uporablja
vljudnostne izraze in
pozdrave.

Načrt
dela/dejavnosti
Socialne igre med
sošolci,
delo
v
manjši skupini, v
paru,
vključitev
romske pomočnice.
Delo
z
romsko
pomočnico:
ob
sličicah, pravljicah,
na
sprehodu,
spoznavajo
nove
besede.
Skupinsko risanje na
temo, ki ji je blizu,
pogovor ob risbi,
družabne igre (v
kotičku
dom
in
družina, kuhinja …);
pomembno, da začne
zaupati učencem in
se prijetno počuti.
Igra vlog, dosledna
uporaba vljudnostnih
izrazov
in
pozdravljanje vseh v
razredu, sodelovanje
romske pomočnice.

Slike
uredi
v Individualno
delo,
zaporedju prej potem delo v paru –
in
ob
njih tutorstvo.
pripoveduje.

UČENEC Č
Načrt
dela/dejavnosti
Razločna izgovarjava Razločno izgovarja Razločno izgovarja Pričnemo z glasovno
vseh glasov v besedi glasove v besedi. Pri vse glasove v besedi. analizo: prvi, zadnji
govoru se sliši vpliv
glas v besedi.
romskega jezika.
Poimenovanje bitij, Besedni zaklad je V
slovenskem Delo
z
romsko
Spretnosti
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predmetov, pojavov skromen.
v knjižnem jeziku

Smiselno
sodelovanje
v
pogovoru,
odgovarjanje v celih
povedih
Uporaba
vljudnostnih izrazov,
pozdravov

V
pogovor
se
vključuje
ob
spodbudi,
na
vprašanja odgovarja
občasno, z besedami.
Pozna
nekatere
vljudnostne izraze in
osnovne
pozdrave
(hvala, prosim, dobro
jutro, dober dan),
vendar jih spontano
ne uporablja.
Ureditev
slik
v Niz treh sličic uredi
pravem zaporedju in v pravilno zaporedje,
smiselno
ob
sličicah
pripovedovanje.
poimenuje, kar vidi.

knjižnem
jeziku
poimenuje
bitja,
predmete in pojave v
svoji okolici ali na
sliki.

pomočnico:
ob
sličicah, pravljicah,
na
sprehodu
spoznava
nove
besede.
Medpredmetna
povezava z vsemi
učnimi predmeti.
Smiselno sodeluje v Pogovor o znanih
pogovoru,
na temah, spodbujanje k
vprašanja odgovarja sodelovanju
v
v celih povedih.
pogovoru.
Pozna in uporablja Igra vlog, dosledna
vljudnostne izraze in uporaba vljudnostnih
pozdrave.
izrazov
in
pozdravljanje vseh v
razredu, sodelovanje
romske pomočnice.
Slike
uredi
v
zaporedju prej potem
in
ob
njih
pripoveduje.

Večkratno
ponavljanje
podobnih dejavnosti,
sam izreže sličice iz
revij in ob njih
smiselno
pripoveduje.

Preglednica 17: Govorjenje učenca Č
Pregled stanja pri vseh štirih sporazumevalnih dejavnostih po začetnem preverjanju je
prikazano tudi v spodnji preglednici. Glede na zastavljene cilje, sem v kontrolno listo
zabeležila rezultate, ki so mi bili v pomoč pri organiziranju individualiziranega in
diferenciranega opismenjevanja, z namenom, čim bolj nadoknaditi primanjkljaje.

Legenda oznak v kontrolni listi:
+ cilj je dosežen,
O cilj je delno dosežen,
- cilj ni dosežen.
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UČENEC B

UČENKA C

UČENEC Č

GOVORJENJE

POSLUŠANJE

BRANJE

PISANJE
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Ima pravilno držo telesa in pravilno drži pisalo.
Se orientira na sebi, v prostoru in na papirju.
Riše različne črte v omejenem prostoru.
Preslika besedo.
Zapiše svoje ime.
Zapiše besede/povedi z velikimi tiskanimi črkami.
Natančno opazuje podobnosti in razlike na sliki.
Prepozna enak vzorec med različnimi vzorci.
Prepozna in zapiše svoje ime.
Orientira se v knjigi.
Prepozna velike tiskane črke.
»Bere« napise na embalaži, prepozna in razume
piktograme.
Besedam prireja sličice.
Glasno bere krajše besede z velikimi tiskanimi
črkami.
Posluša preprosta navodila.

O
O
O
-

+
O
O
O
O
O

-

O
O
O
O
O
O
O

-

-

-

-

-

O

-

O

Navodilom sledi v pravilnem zaporedju.
Z razumevanjem posluša govorjeno besedilo.
Ločuje besede glede na dolžino.
Členi besede na zloge.
Določi začetni, končni glas v besedi.
Določi mesto glasu v besedi.
Pove zaporedje glasov v besedi.
Razločno izgovarja vse glasove v besedi.

O
O
O

O
+
+
O

O
O

O
O
+
O
+

Pri govoru uporablja slovenski knjižni jezik.

-

-

-

-

Smiselno sodeluje v pogovoru, na vprašanja
odgovarja v celih povedih.
Uporablja vljudnostne izraze in pozdrave.

-

-

-

-

O

O

O

O

-

O

-

O

CILJ

Slike razvrsti v zaporedju prej-potem in ob njih
pripoveduje v povedih.
Preglednica 18: Začetno preverjanje
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3.5.2 PRIMERI DEJAVNOSTI PRI POUKU OD SEPTEMBRA DO DECEMBRA
Pri načrtovanju in organiziranju pouka sem sledila 3. raziskovalnemu vprašanju ter skušala
romskim učencem nuditi čim več individualne pomoči, da bi čim bolj napredovali v procesu
opismenjevanja.
Po začetnem preverjanju vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti sem ugotovila, da je njihovo
znanje dokaj šibko. Vrzeli so vidne na vseh področjih, ki jih ostali otroci uspešno pridobivajo,
razvijajo in usvojijo v predšolskem obdobju v vrtcu. Ko sem ugotovila dejansko stanje, sem
naredila individualni načrt, da bi učenci te vrzeli čim bolj kvalitetno nadoknadili pri pouku.
Vsi štirje učenci so bili vključeni v dopolnilni pouk, po pouku so dnevno imeli eno šolsko uro
z romsko pomočnico, ki je bila namenjena delanju domačih nalog in utrjevanju šolskega dela,
prav tako se je romska pomočnica aktivno vključevala med poukom (eno uro na dan). Pri
pouku je bila prisotna tudi druga učiteljica, s katero sva skrbno načrtovali dejavnosti, ki so
potekale ob hkratni prisotnosti obeh učiteljic. Dejavnosti sem skušala organizirati tako, da so
bile zanimive, z različnimi pripomočki: didaktične igre, igre vlog, slikovni material, prstne,
gibalne in socialne igre. Njihov napredek sem spremljala sproti z beleženjem v kontrolno
listo.
Najbolj sem se posvečala učenki C; bila je zelo sramežljiva, ko sem ji zastavila vprašanje, je
oči pokrila z rokami, glavo obrnila k tlom in ni želela z nikomer govoriti. Njeno razumevanje
slovenskega jezika je bilo zelo skromno, zato sem navodila podkrepila tudi s kretnjami (npr.
umij si roke – pokazala sem na umivalnik in podrgnila dlan ob dlan), dodatno ji je navodila
podajal romski sošolec v romskem jeziku. Med poukom je opazovala sošolce, kaj počnejo, in
velikokrat je brez razumevanja prepisovala od njih. Ko sem začela načrtno delati z učenci
Romi, se je tudi ona počasi sprostila. V jutranjem krogu smo se igrali socialne igre (zeleni
krokodil, stol poleg mene je prost …), prstne igre (pojdimo na vrt, miška kašo kuhala, ta pravi
…), prebirali krajše zgodbice in si ogledovali ilustracije (iz otroške revije Zmajček), prebrala
sem pravljico O dečku, ki se je bal vode, ki je napisana tudi v romskem jeziku, s čimer so
ostali učenci lažje razumeli, zakaj romski učenci ne morejo enakovredno slediti pouku. Vsi
štirje romski učenci so potrebovali individualni pristop, lahko bi rekla, da je bil eden od
učiteljev celo dopoldne zaposlen samo z njimi; to pa seveda ni bilo vedno mogoče, zato so
bili včasih tudi nemirni, med sabo so se pogovarjali, delali po svoje in kar naprej spraševali,
kdaj bo konec, da gredo domov. Zelo počasi in z veliko truda, a vztrajno so napredovali.
Opazila sem, da si želijo novih spretnosti in znanj, vendar so bili primanjkljaji preveliki, da bi
delali z enakim tempom kot ostali učenci. Najprej so morali nadoknaditi osnovne veščine, ki
so jih ostali pridobili v predšolskem obdobju.
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3.5.2.1 Primeri predopismenjevalnih dejavnosti: vaje za pravilno držo svinčnika ter
pisanje

Slika 20: Prijemanje in prenašanje drobnih Slika 21: Risanje črt s prstom v polento
predmetov z dvema prstoma

Slika 22: Risanje s prstom in palčko v mivko

Slika 23: Risanje črt z debelim flomastrom
na večji površini

Pri dejavnostih pisanja so bili vsi štirje učenci aktivni, delo jim je bilo zanimivo. Najraje so
delali praktične dejavnosti, grafomotorične vaje so delali na večjih listih z različnimi pisali,
šele kasneje so pisali v zvezke v omejenem prostoru.
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Slika 24: Grafomotorične vaje (Žerdin 1996)

3.5.2.2 Primeri predopismenjevalnih dejavnosti: vaje za orientacijo

Slika 25: Gibalna igrica LEVA, DESNA (Šoštar Olmer)
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Slika 26: Didaktična igra (Grginič, Zupančič
2004) za orientacijo v prostoru

Slika 27: Orientacija na listu (Kramarič idr.
2011)

Z orientacijo so imeli večje težave, zato smo to utrjevali pri vseh dejavnostih med poukom, v
korelaciji z vsemi učnimi predmeti.

3.5.2.3 Primeri predopismenjevalnih dejavnosti: vaje za vidno zaznavo in branje besed

Slika 28: Iskanje podobnosti in razlik na sliki Slika 29: Didaktična igra (Grginič, Zupančič
2004)
(Kramarič idr. 2011)
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Slika 30: Prepoznavanje napisov (Frančeškin
idr. 2004)

Slika 31: Poznavanje piktogramov (Kramarič
idr. 2011)

Slika 32: Stavnica za lažje prepoznavanje črk Slika 33: Črke iz lepila in zdroba za
prepoznavanje s tipom
(Grginič 2009)
Vaje za vidno zaznavo so se učencem zdele zelo zanimive. V igralnem kotičku so imeli na
razpolago razne sličice z napisi izdelkov, ki so jih uporabljali pri igri vlog (trgovina, gostinski
lokal, dom …). Ob tem so navezovali stike tudi z drugimi sošolci. Ob reševanju nalog so se
navadili samostojno »brati« piktograme in nekatere naloge so postopoma rešili brez dodatnih
navodil. Največ težav je bilo z zapomnitvijo črk. Najbolj so si pomagali s stavnico. Pri
uporabi stavnice smo najprej poimenovali sličice (večkrat, dan za dnem), ker so jim bile
nekatere besede neznane. Ko so to usvojili, so črko vedno povezali s sličico, jo lažje
prepoznali in kasneje tudi zapisali.
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3.5.2.4 Primeri predopismenjevalnih dejavnosti: vaje za poslušanje

Slika 34: Poslušanje in razločevanje različnih
zvokov

Slika 35: Poslušanje besedila ter naloge glede
na slišano besedilo (Kramarič idr. 2011)

Slika 36: Dolge in kratke besede (Kramarič
idr. 2011)

Slika 37: V paru iščemo kratko in dolgo
besedo

Slika 38: Enaki črki v besedi (Kramarič idr. Slika 39: Besede na isti začetni glas
(Kramarič idr. 2011)
2011)
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Slika 40: Besede na isti končni glas Slika 41: Prepoznavanje
(Kramarič idr. 2011)
(Kramarič idr. 2011)

enake

besede

Slika 42: Kje v besedi slišiš določen glas
Izvajala sem zelo preproste in prilagojene dejavnosti za poslušanje, ker je bilo razumevanje
slovenskega jezika zelo šibko. Najslabše je navodila razumela deklica, zato so ji pogosto na
pomoč priskočili ostali sošolci, vendar velikokrat ni želela komunicirati z njimi (z rokami si je
pokrila obraz in sklonila glavo med ramena); najraje je delala z romsko pomočnico ali z
učiteljicama v kotičku, kjer je bila sama. Navodila sem dodatno podkrepila s slikovnim
gradivom in dodatnim pojasnjevanjem, ko je bila prisotna romska pomočnica, ji je navodila
dala v romščini. Za delo so jo najbolj spodbudile pozitivne pohvale.
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3.5.2.5 Primeri predopismenjevalnih dejavnosti: vaje za odzivanje v pogovoru, širitev
besednega zaklada in razvijanje skladenjske zmožnosti

Slika 43: Sličice za spoznavanje novih besed
S temi in še podobnimi sličicami smo se igrali različne igre, s katerimi so učenci spoznavali
nove besede: sličice so gledali, si eno izbrali in poimenovali, kaj je na njej; sličice so gledali,
eden od učencev je poimenoval eno izmed njih, drugi jo je poiskal; sličice so bile skrite, vsak
je vlekel eno in jo poimenoval.
Težave sem opazila, ker imajo učenci v romskem jeziku drugačna poimenovanja npr. v
romščini vsem drobnim živalicam rečejo »čirikli« in ne poimenujejo posameznih (mravlja,
metulj, deževnik, čriček …). Zanimivo je bilo, ko je deček B dobil sličico, na kateri je narisan
kralj. Nekaj časa je premišljeval, potem pa rekel: »Eh, to je en gađo.« – to pomeni Nerom.

Slika 44: Niz sličic, ki jih uredi v pravilno zaporedje in tvori pripovedovalno besedilo
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Učenci so imeli težave pri tvorjenju povedi, ob sličicah so pripovedovali z besedami; povedi
so tvorili skupaj z učiteljičino pomočjo ali s pomočjo romske pomočnice.
3.5.2.6 Diferenciacija in individualizacija
V procesu opismenjevanja sem delo diferencirala in individualizirala; učenci so bili glede na
predznanje razdeljeni v tri skupine:
1. skupina: učenci s slabo razvitimi predopismenjevalnimi in opismenjevalnimi
sposobnostmi,
2. skupina: učenci z dobro razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi,
3. skupina: učenci, ki samostojno berejo in pišejo.
Učenci Romi so bili vključeni v 1. skupino. V tej skupini sem, ko je bila pri pouku prisotna
romska pomočnica, še dodatno diferencirala delo: nerazumljiva navodila so bila dana v
romskem jeziku, uporabljali so konkretna in nazorna sredstva (sličice, igrače, lutke …).

SPROTNA PRIPRAVA NA VIZ DELO
Šola:
Predmet: SLJ
Datum:
Učiteljica/vzgojiteljica:
Razred: 1.
Zaporedna številka ure:
Učna tema: Predopismenjevalne vaje
Učna enota: glas in črka K, utrjevanje grafomotoričnih vaj in samostojno pisanje besed
Učne metode: pogovor, razlaga, didaktična igra, demonstracija, delo z besedilom, metoda
pisnih del
Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna
Učna sredstva in pripomočki: razredni lutki Lili in Bine, sličice, obroči, didaktične igre iz
ABC-igralnice: ž – želva, gusar – grad, gibalno grafične vaje: ringa ringa raja, UL, magnetna
stavnica, zvezek za pisanje, svinčnik, debele barvice
Literatura:
Grginič, M., Zupančič, M. (2004). ABC-igralnica. Didaktične igre s priročnikom.
Žerdin, T. (1996). Ringa ringa raja gibalno-grafične vaje.
Cilji:
Razvijajo sposobnost poslušanja.
1.–3. skupina
Ozavestijo in pravilno izgovarjajo glasove.
1.–3. skupina
Zlogujejo besede.
1.–3. skupina
Določajo prvi/zadnji glas v besedi.
2. in 3. skupina
Določajo mesto glasu v besedi.
3. skupina
Pišejo ravne navpične in poševne črte.
1. skupina
Vadijo pisanje vzorčkov v omejenem 2. skupina
prostoru.
K danim sličicam zapišejo besedo.
3. skupina

Učiteljica

IZVEDBA UČNE URE
Učenci
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UVOD

SKUPNO DELO

Učiteljici z razrednima lutkama Lili in
Binetom zaigrata uvodno motivacijo.
Bine: Živjo, Lili. Kaj boš počela danes
popoldne?
Lili: Danes popoldne bom šla v Krško.
Bine: Boš šla sama?
Lili: Ne, z menoj grejo še Katja, Karmen,
Kristjan in Klavdija. S seboj pa bomo vzeli
še konja in kobilo.
Učenci, bi šel kdo z nami in koga ali kaj bi
vzeli s seboj?
Učiteljica 1 jasno in razločno izgovori glas
K (brez polglasnika).

Poslušajo dvogovor lutk Lili in Bineta.

Učiteljica 1 učence razdeli v dve skupini
(diferencirano delo), obe skupini dobita
sličice. Da navodilo:
Obe skupini bosta sedli na blazino; prva
skupina na modro, druga na rdečo
(postavljeni sta na različnih mestih v
razredu, da se učenci ne motijo med sabo).
– Učenci v 1. skupini sličice
poimenujte ter določite število
zlogov v besedi. Besedo še enkrat
izgovorite na glas; če beseda vsebuje
glas K, jo položite v zelen obroč,
sicer v rdečega;
– Učenci v 2. skupini poimenujte
sličice ter določite, kje v besedi
slišite glas K: na začetku, v sredini
ali na koncu, in sličico položite v
ustrezen obroč.
Druga skupina ima ob obročih ustrezen
piktogram, ki kaže, kam naj položijo sličico:

Glas K na začetku besede.

Glas K v sredini besede.

Glas K na koncu besede.
62

Naštevajo besede, ki se pričnejo na glas K.
Ugotovijo pravilo, kdo gre lahko z Lili: tisti, ki
pove besedo, ki se prične na glas K.
Nekajkrat skupaj z učiteljico izgovorijo glas
K, pri tem se z roko primejo za grlo, da
začutijo, da ta glas nastane v grlu.
DIFERENCIRANO DELO
Natančno poslušajo navodilo.

Vsaka skupina sede na svojo blazino.
Učenci 1. skupine poimenujejo sličice, s
ploskanjem zlogujejo besede in ugotovijo,
koliko zlogov ima beseda. Na glas izgovarjajo
besede in ugotavljajo, ali v besedi slišijo glas
K. Sličico položijo v ustrezen obroč.
Učenci 2. skupine poimenujejo sličice ter
ugotavljajo, kje v besedi slišijo glas K. Sličico
položijo v ustrezen obroč.
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Učiteljica 2 pripravi potrebna sredstva in je
prisotna pri prvi skupini in po potrebi vodi
in usmerja delo ter preverja pravilnost
izvedene naloge.
Učiteljica 1 je prisotna pri drugi skupini in
nadzoruje pravilnost izvedene naloge.

OSREDNJI DEL
Učiteljica 1 pove, da se bodo razdelili v tri
skupine, vsaka skupina bo sedla za svojo
mizo.
Učiteljica 2 učencem na mizo pripravi
didaktično gradivo ter da navodilo prvi in
drugi skupini.

Skupina 1: igrajo se didaktično igro Ž-želva
(ABC igralnica)
Iščejo sličice za besede, ki se začnejo na isti
glas, in jih zlagajo na podlago.

Igrajo se didaktično igro s sličicami. Sličice so
obrnjene navzdol. Učenci drug za drugim
Učiteljica 2 hodi med skupino 1 in 2 ter po
obračajo sličice. Ko sličico obrne, jo
potrebi pomaga. Posameznim učencem vmes poimenuje, določi število zlogov v besedi in z
postavlja vprašanja: kateri je začetni glas v
rokami izmeri, ali je beseda kratka ali dolga
besedi, koliko zlogov ima beseda, je beseda (med izgovarjavo besede dlani odmika drugo
kratka ali dolga.
od druge).
1. skupini
se
pridruži
romska
pomočnica in z romskimi učenci dela
individualno.

Učiteljica 2 da navodilo za didaktično igro
gusar – grad (ABC igralnica) za skupino 2.
Učencem zastavlja vprašanja, npr: »Kje v
besedi košara slišiš glas š?«
Učiteljica 1 da navodilo za reševanje UL
skupini 3 in po potrebi pomaga ter se
aktivno vključuje pri delu v skupini, v kateri
so romski učenci.
Učiteljica 1 pove, da glas K zapišemo s črko
K. Na tablo zapiše črko K. Ubesedi poteze

Skupina 2: igrajo se didaktično igro gusar –
grad: ob sličicah določijo prvi in zadnji glas v
besedi; ob učiteljičevem vprašanju, kje v
besedi se nahaja določen glas, skušajo določiti
mesto glasu v besedi.

Skupina 3: samostojno rešijo UL.

SKUPNO DELO
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zapisa: s prvo potezo zapišemo navpično
črto od zgoraj navzdol, nato z drugo potezo
dve poševni črti.

1

Vsi učenci ponovijo pojme: navpična, poševna
črta in ugotovijo, da iz takih črt zapišemo
črko K.

2

Učiteljica 2 govori prstno igro za
razgibavanje prstov: prve kapljice dežja.
Učiteljica 1 pove, da bodo spet delali v treh
skupinah.
Da navodila za delo:
Skupina 1 bo vadila risanje poševnih in
navpičnih črt na večjem listu. Prisotna bo
romska pomočnica.

Učenci ponavljajo za učiteljico in si razgibajo
prste.
DIFERENCIRANO DELO
Poslušajo navodila.
Skupina 1: vadijo pisanje navpičnih črt na UL
št. 23 in poševnih črt na UL št. 14 z debelimi
barvicami (Žerdin 1996).

Skupina 2 bo vadila pisanje različnih črt v
zvezku.

Skupina 2: natančno posnemajo vzorčke,
označene v zvezku za pisanje.

Skupina 3 bo ob sličicah na magnetni
stavnici sestavljala besede, ki vsebujejo črko
k in besede zapisala v zvezek za pisanje.
Preden jo bodo zapisali, bodo učiteljici 1
besedo prebrali in s tem ugotovili pravilnost
zapisa.

Skupina 3: izberejo si sličico, na magnetno
stavnico sestavijo besedo in jo prepišejo v
zvezek za pisanje.

ZAKLJUČEK

SKUPNO DELO

Učiteljica 1 vse učence povabi v krog na
blazino.
Vpraša jih:
»Kaj ste danes delali?
Kaj vam je bilo najbolj všeč?
Ste med sabo sodelovali?
So vam bile katere naloge pretežke? Če da,
katere?
Menite, da ste bili pri delu uspešni?
Pojasnite.

Učenci aktivno sodelujejo pri pogovoru in
odgovarjajo na vprašanja.

Po pogovoru učiteljica 2 prosi učence, da
pospravijo vse pripomočke na svoja mesta.

Pospravijo učne pripomočke na svoja mesta.
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Ocena dela 1. skupine: v uvodnem delu, ko so poimenovali sličice, zlogovali besede in
ugotavljali, ali besede vsebujejo glas k, so imeli romski učenci manjše težave pri
poimenovanju sličic, večje pri zlogovanju, glasu k pa v besedah niso slišali. Učenka C ni
želela sodelovati, je samo opazovala. Ko sem opazila zadrego romskih učencev, smo besedo
najprej zlogovali skupaj, nato so ponovili sami. V osrednjem delu, ko se je pridružila še
romska pomočnica, je bilo delo lažje. Učencem je nekatere besede povedala v romščini,
delala je skupaj z njimi, opazila sem, da so se romski učenci sprostili, vmes sem slišala tudi
smeh, predvsem, če se je kateri od njih zmotil. Med delom sem nekajkrat pristopila k njihovi
skupini in so hiteli pripovedovati besede, ki so bile zanje nove, pokazali so mi, katera beseda
je dolga in katera kratka (predvsem dečki, deklica je bila bolj zadržana; zato sem jo v
vprašanji spodbujala, da je kaj povedala).
Vsi štirje učenci zelo radi sodelujejo pri prstnih igrah, jih ne govorijo, a navdušeno kažejo z
gibi.
Pisanja nimajo radi, vendar so na UL, ki je bil opremljen s slikovnim gradivom, raje vadili
pisanje, obenem smo se pogovorili, kaj je narisano in kje lahko to vidimo. Všeč so jim bili
listi, ki so bili večji od tistih v zvezku.
V uvodnem delu sem opazila, da se ne želijo izpostavljati in govoriti pred ostalimi sošolci. Ko
so delali z romsko pomočnico, so bili bolj zgovorni; tudi, ko sem se jim pridružila, so se raje
pogovarjali z menoj kot sicer.
V bodoče bi bilo mogoče bolje, da poskusimo delo še v manjših skupinah ali v paru, da se
bodo navadili sodelovanja z ostalimi učenci in pa čim več vključevati romsko pomočnico.
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Priloga: UL za 3. skupino
1. Z ZELENO BARVICO OBKROŽI SLIČICE, PRI KATERIH SLIŠIŠ GLAS K, Z RDEČO BARVICO PA
PREČRTAJ SLIČICE, PRI KATERIH NE SLIŠIŠ GLASU K.

2. POIMENUJ SLIČICE. NA ČRTI S KRIŽCEM OZNAČI, KOLIKO ZLOGOV IMA BESEDA, V
KROŽCE PA OZNAČI, KJE V BESEDI SLIŠIŠ GLAS K (NA ZAČETKU, V SREDINI, NA KONCU).

__XX________

___________

___________

___________

__________

__________

3. ČRKE RAZDELI IN OBKROŽI TAKO, DA BODO ENAKE SKUPAJ.

K

K
R

R

K
R

R
R
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3.5.3 NAPREDEK PRI (PRED)OPISMENJEVANJU
Pri 4. raziskovalnem vprašanju se sprašujem o napredku pri opismenjevanju učencev glede
na začetno stanje. Na to vprašanje bom odgovorila v tem in naslednjem podpoglavju, v
katerih prikazujem dosežke vmesnega (januarskega) in končnega (majskega) preverjanja.
3.5.3.1 Vmesno (januarsko) preverjanje
V obdobju od začetka šolskega leta do konca januarja sem z romskimi učenci intenzivno
zmanjševala primanjkljaje pri predopismenjevalnih sposobnostih. Posebno pozornost sem pri
vseh urah pouka posvetila širjenju besednega zaklada in razvijanju govora (da so se
sporazumevali z drugimi in tvorili preproste povedi). Dečki so bili bolj pripravljeni na delo,
pri pouku so sodelovali, kmalu so se vključili v skupino. Učenca B in Č sta po pouku redno
hodila k romski pomočnici, da sta ob njeni navzočnosti naredila domačo nalogo, njuni starši
so se zanimali za šolsko delo. Učenec A je pri pouku sledil, si veliko zapomnil, domačih
nalog ni delal, po pouku je večinoma s starejšim bratom odšel domov. S starši nisem veliko
sodelovala, ker se niso odzivali na moja vabila. Deklica C je imela večje težave pri
socializaciji v oddelek. Tudi po petih mesecih ni veliko govorila z ostalimi učenci, večkrat jim
je nagajala, vzela je njihove šolske potrebščine, na stranišču je ostalim deklicam tiščala vrata,
da niso mogla ven, večkrat je koga uščipnila, čečkala po zvezkih sošolcev. Za šolsko delo ni
bila zainteresirana, med poukom je želela barvati pobarvanke, večkrat je spuščala
neartikulirane glasove, da je pritegnila pozornost ostalih. Domačih nalog ni opravljala, z
mamo sem se nekajkrat srečala, potrdila je moja opažanja, vendar povedala, da ji ona pri
šolskem delu ne more pomagati, starejše sestre pa doma nič ne upošteva.
Konec meseca januarja sem pri vseh štirih učencih preverila, kako so pripravljeni na
sistematično opismenjevanje (branje in pisanje velikih tiskanih črk). Rezultate sem vnesla v
kontrolno listo, to pa mi je bilo v pomoč pri nadaljnjem delu. Pri pouku sem nadaljevala z
diferenciacijo in individualizacijo. Ko je učenec dosegel napredek, sem rezultat v kontrolni
listi ponovno zabeležila ter za posameznega učenca določila višji cilj in nadaljnje korake dela.
Legenda oznak v kontrolni listi:
+ cilj je dosežen,
O cilj je delno dosežen,
- cilj ni dosežen.
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UČENEC A

UČENEC B

UČENKA C

UČENEC Č

GOVORJENJE

POSLUŠANJE

BRANJE

PISANJE

PODROČJE
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Ima pravilno držo telesa in pravilno drži pisalo.
Se orientira na sebi, v prostoru in na papirju.
Riše različne črte v omejenem prostoru.
Preslika besedo.
Zapiše svoje ime.
Zapiše besede/povedi z velikimi tiskanimi črkami.
»Bere« slikopise.
Prepozna zapis svojega imena.
Se orientira v knjigi.
Pozna in poimenuje velike tiskane črke.
Besedam prireja sličice.
Glasno bere besede/povedi z vel. tiskanimi črkami.
Posluša preprosta navodila.
Ločuje besede glede na dolžino.
Besede zloguje.
Določi začetni, končni glas v besedi.
Določi mesto glasu v besedi.
Besede glaskuje.
Razločno izgovarja vse glasove v besedi.

+
O
+
O
O
+
+
O
O
+
O
+

+
+
+
+
+
+
+
O
+
+
+
O
O

O
O
O
O
O
O
O
+

+
+
+
+
+
+
+
O
+
+
+
O
O
+

Pri govoru uporablja slovenski knjižni jezik.

-

-

-

-

Smiselno sodeluje v pogovoru, na vprašanja
odgovarja v celih povedih.
Uporablja vljudnostne izraze in pozdrave.

O

O

-

O

O

O

O

O

Slike uredi v zaporedju prej potem in ob njih
pripoveduje v povedih.

O

O

-

O

CILJ

Preglednica 19: Vmesno (januarsko) preverjanje
Analiza kontrolne liste vmesnega (januarskega) preverjanja
Učenec A je na področju pisanja napredoval, glede na začetno stanje, pri orientaciji ima še
težave z relacijo levo-desno. Ko preslika besede, se občasno zmoti, spušča črke, jih zapiše
napačno. Svojega imena ne zapiše pravilno. V imenu ima pet črk in navadno zapiše prve tri.
Samostojno ne zapisuje črk/besed/povedi.
Na področju branja je opazen le majhen napredek. Pri branju slikopisov pasivno sodeluje,
poimenuje le nekatere sličice, vendar besede niso skladenjsko ustrezne. Velikih tiskanih črk
ne prepozna (razen A in I), prepozna zapis svojega imena.
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Majhen napredek je viden tudi na področju poslušanja, predvsem zaradi nerazumevanja
slovenskega jezika na splošno. Preprosta navodila razume in se po njih tudi ravna, večkrat
potrebuje dodatno pojasnjevanje navodil. Pri določanju dolžine besed se občasno še zmoti
zaradi napačno izgovorjene besede (npr.: besedo telovadnica izgovori vadbica) ali pa si
besedo izgovori po romsko. Besede členi na zloge: ob zlogovanju ploska, toda pri dolgih
besedah včasih pozabi, kolikokrat je zaploskal; pri dolgih besedah rabi pomoč pri pravilni
izgovarjavi. Večinoma pove, kateri je prvi glas v besedi, pri določanju zadnjega glasu se še
moti.
Pri govoru se trudi, da bi govoril razumljivo, sičnike in šumevce izgovarja bolj razločno kot
na začetku. Povedi so nepovezane, ne uporablja ustreznega sklona, spola, števila, včasih med
govorom ne najde ustrezne besede niti slovenske niti romske. Na vprašanja odgovarja z
besedo; krajše odgovore včasih poda tudi v povedi, če ga spomnimo in mu pomagamo. Ob
vztrajni uporabi vljudnostnih izrazov učiteljice je nekatere pričel uporabljati tudi sam:
pozdravi zjutraj in ob koncu pouka, se zahvali, zna izreči voščilo ob rojstnem dnevu (v šoli
praznujemo rojstne dneve; slavljencu zapojemo, voščimo in potem imajo igralno urico, kar
jim je zelo všeč).
Učenec B in učenec Č sta dosegla zelo podobne rezultate. Od vseh štirih učencev sta najbolj
napredovala. Na področju pisanja sta izboljšala orientacijo na sebi, v prostoru in na listu,
grafomotorične vaje so bolj natančne, vzorčke zmoreta natančneje ponoviti in to v omejenem
prostoru (zvezek za pisanje). Zmoreta tudi preslikati besede in krajše povedi. Še vedno ne
zapišeta svojega imena, saj imata oba dolgo ime; učenec B ima ime sestavljeno iz osmih črk,
učenec Č pa iz desetih.
Tudi na področju branja sta zelo napredovala. Z veseljem »bereta« slikopise, s prstom sledita
in kadar delamo z obema hkrati, med sabo kar tekmujeta, kateri bo poimenoval sličico v
slikopisu. Z vprašanji o vsebini prebranega lahko ugotovim, da vsebino večinoma razumeta.
Prepoznata in poimenujeta približno polovico velikih tiskanih črk; pri tem si pomagata s
slikovno stavnico, ki jo imata kot pripomoček vedno na mizi. S pomočjo te stavnice si
pomagata tudi, ko iščeta črke, ki jih še ne poznata.
Velik napredek sta pokazala tudi pri členitvi besed na zloge, prepoznavanju prvega in
zadnjega glasu v besedi (skoraj vedno odgovorita pravilno), deček Č občasno ugotovi tudi kje
v besedi sliši določen glas. Navodila razumeta in se po njih ravnata.
Področje govora je pri vseh romskih učencih najbolj šibka točka. Ko slovenski jezik že dobro
razumejo, imajo pri govoru še vedno težave, kar je zelo tesno povezano tudi s pisanjem. Pri
govoru uporabljata domače izraze, romske besede, izražata se z besedami, samostojno ne
tvorita povedi. Ob sličicah pripovedujeta preproste povedi s pomočjo učiteljice.
Učenka C je imela zelo šibko predznanje in je od vseh štirih najmanj napredovala.
Pri pisanju jo še navajam na pravilno držo pisala, črte riše na liste večjega formata, nudim ji
vaje za razvijanje predpisalnih spretnosti (predvsem za razvijanje finomotorike). Levo-desno
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še zamenjuje, ne razume pojmov zgoraj-spodaj, spredaj-zadaj. Črk ne preslika/zapiše, tudi
svojega imena ne zapiše, ker ima tudi ona dolgo ime, sestavljeno iz devetih črk. Na splošno ne
riše/piše rada, najraje po svoje barva pobarvanke. Občasno v zvezku ponovi narisan vzorček,
vendar so črte okorne, ne segajo od črte do črte, hitro preneha z delom.
Na področju branja dosega nizke rezultate. Zapis svojega imena prepozna le na kotičku, kjer
ima poleg imena narisan še znak rožico. Pozna nekaj osnovnih piktogramov, ki jih
uporabljamo pri reševanju nalog v delovnem zvezku. Črk ne pozna, tudi ne loči števke od
črke (čeprav smo se števke začeli učiti že oktobra).
Pri poslušanju je napredovala toliko, da sledi preprostim individualnim navodilom. Ne
razume pojma dolga/kratka beseda, zmore pa besedo zlogovati, če učiteljica besedo pove na
glas in jo ona ponovi. Posameznih glasov v besedi ne sliši.
Področje govora sem težko spremljala, ker nekaj časa učenka skoraj ni govorila. Govor je zelo
skromen, nerodno ji je govoriti, najraje govori z romsko pomočnico v romskem jeziku ali z
učiteljico, vendar tako tiho, da je ostali ne slišijo. Slabo razume in govori slovenski jezik.

3.5.3.2 Končno (majsko) preverjanje
Legenda oznak v kontrolni listi:
+ cilj je dosežen,
O cilj je delno dosežen,
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UČENKA C

UČENEC Č

Ima pravilno držo telesa in pravilno drži pisalo.
Se orientira na sebi, v prostoru in na papirju.
Riše različne črte v omejenem prostoru.
Preslika besedo.
Zapiše svoje ime.
Zapiše besede/povedi z velikimi tiskanimi črkami.
»Bere« slikopise.
Prepozna zapis svojega imena.
Se orientira v knjigi.
Pozna in poimenuje velike tiskane črke.
Besedam prireja sličice.
Glasno bere besede/povedi z vel. tiskanimi črkami.

UČENEC B

CILJ

UČENEC A

BRANJE

PISANJE

PODROČJE

- cilj ni dosežen.

+
+
+
+
+
O
O
+
+
O
O
O

+
+
+
+
+
O
+
+
+
+
O
O

O
O
O
O
+
O
-

+
+
+
+
+
O
+
+
+
+
O
O

GOVORJENJE

POSLUŠANJE
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Posluša preprosta navodila.
Ločuje besede glede na dolžino.
Besede zloguje.
Določi začetni, končni glas v besedi.
Določi mesto glasu v besedi.
Besede glaskuje.
Razločno izgovarja vse glasove v besedi.

+
+
+
O
O
O
+

+
+
+
+
O
O
O

O
O
O
+

+
+
+
+
O
O
+

Pri govoru uporablja slovenski knjižni jezik.

-

-

-

-

Smiselno sodeluje v pogovoru, na vprašanja
odgovarja v celih povedih.
Uporablja vljudnostne izraze in pozdrave.

O

O

-

O

O

O

O

O

Slike uredi v zaporedju prej-potem in ob njih
pripoveduje v povedih.

O

O

-

O

Preglednica 20: Končno (majsko) preverjanje
Vsak učenec, ki sem ga spremljala v raziskavi, je med šolskim letom individualno zelo
napredoval. Ugotavljam, da so morali vsi štirje učenci nadoknaditi večje ali manjše
primanjkljaje iz predšolskega obdobja in so se v primerjavi z Neromi naučili mnogo več.
Poleg učne snovi so se morali naučiti socialnih interakcij, premostiti kulturne, socialne in
jezikovne razlike. Upoštevati moramo, da ti učenci doma nimajo podpore v smislu pomoči pri
šolskem delu.
Najbolj sta napredovala učenca B in Č in lahko rečem, da sta pripravljena na sistematično
opismenjevanje. Pri pouku sta zbrana in željna znanja, z ostalimi sošolci in z učiteljicami sta v
dobrih odnosih, kar zagotovo pripomore k večji želji po »biti uspešen«.
Učenec A ima še nekaj primanjkljajev, predvsem bo potrebno še veliko dela pri širitvi
besednega zaklada, dobro bi bilo, da bi po pouku redno obiskoval dodatne ure pri romski
pomočnici, ki so namenjene pisanju domačih nalog in utrjevanju znanja. Predvidevam, da bo
v drugem razredu lahko pričel s sistematičnim opismenjevanjem z velikimi tiskanimi črkami
po individualnem programu.
Učenka C je imela ob vstopu v prvi razred največ primanjkljajev. V prvih mesecih se je
želela le igrati, ker ni zmogla slediti šolskemu delu, je bila pri pouku večkrat moteča. Najbolj
se je veselila igralnih uric, ko so se lahko po želji igrali v kotičkih. Ob teh priložnostih je
pričela tudi komunicirati s sošolci; najprej neverbalno, kasneje je spregovorila tudi kakšno
besedo. Njeno znanje ob koncu šolskega leta je bilo res šibko (pri vseh učnih predmetih), zato
smo se skupaj s starši odločili, da bo prvi razred ponavljala. Menili smo, da je zanjo bolje, da
vse osnove, ki se jih učimo v prvem razredu še enkrat sliši in predela, pridobi na socialni
vključenosti, besednem zakladu in učnih navadah, da bo potem tudi delo v višjih razredih
zanjo lažje.
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Izdelki učencev A, B, C in Č – majsko preverjanje

Slika 46: Učenec Č: Samostojni zapis po nareku

Slika 45: Učenec Č: Vaja pisanja

Slika 47: Učenec A: Vaja pisanja in prepis
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Slika 48: Učenec B: Vaja pisanja in samostojen zapis besed, ki vsebujejo glas Ž

Slika 49: Učenka C: Grafomotorične vaje (maj)
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Slika 50: Slikopis (Kramarič idr. 2013)

Slika 51: K sliki zapiše besedo in obratno

Slika 53: Sliko priredi besedi (Kramarič idr.
2013)

Slika 52: K sliki zapiše besedo

3.5.4

KAKO UČINKOVITO ZMANJŠATI PRIMANJKLJAJE NA PODROČJU
(PRED)OPISMENJEVANJA

V 5. raziskovalnem vprašanju se sprašujem, na kaj je potrebno paziti pri poučevanju
romskih otrok, da se bodo njihovi primanjkljaji na področju (pred)opismenjevanja zmanjšali?
Kot sem že omenjala, je za uspešno vključevanje romskih otrok pomembno, da zagotovimo
ustrezne razmere za uspešno vključevanje v družbo. Pri tem ima veliko vlogo kakovostno
izobraževanje, ki pa se ne začenja z vstopom otroka v osnovno šolo, ampak mnogo prej, v
najzgodnejšem obdobju otrokovega razvoja.
Menim, da bi bilo za uspešnejše vključevanje romskih učencev v šolo ključnega pomena
vključenost v vrtec v predšolskem obdobju. S tem bi se izognili velikim primanjkljajem, ki jih
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imajo pri vstopu v šolo. Znanstveno je dokazano, da so mlajši učenci dojemljivejši za učenje
tujih jezikov, kar bi oni lahko usvajali v vrtcu. Naučili bi se socialnih veščin, osnov higiene, z
igro bi usvajali različna znanja in si širili splošno razgledanost. Tako pa so celo predšolsko
obdobje prepuščeni vzgoji in družbi naselja, v katerem živijo, z ostalimi otroki Neromi
pridejo prvič v stik, ko prestopijo prag šole. Na učitelja v prvem razredu pade vse breme, vsi
primanjkljaji in vse stiske, ki jih ti učenci doživljajo ob vstopu v šolo.
Pa vendar so to le otroci, ki najprej rabijo oporo, prijazno besedo in učitelja, ki jih razume. Ko
bodo začeli zaupati šolskemu okolju, se bo tudi zanimanje za šolsko delo pri večini povečalo.
Ti učenci znajo samo s pogledom izraziti veliko hvaležnost, če jih učitelj sprejme in jih ne
izloča, če je prijazen in jih prime za roko, ko jih sošolci zavrnejo. Nemalokrat se je zgodilo,
da so se romski učenci v prvem razredu zelo navezali na učiteljico in se še danes, ko so v
višjih razredih, spoštljivo vedejo do nje.
Na spodnji sliki je prikazan primer, ko si je učenec prej zapomnil, kako se zapiše moje ime in
ime druge učiteljice (eno črko je napisal narobe), kot svoje ime, ki ga je poskušal napisati na
vrhu lista, vendar ni bil uspešen.

Slika 54: Zapis imen

3.5.5 SOCIALNA VKLJUČENOST ROMSKIH OTROK
V obeh oddelkih 1. razreda, v katera so bili vključeni učenci Romi, ki so sodelovali v
raziskavi, sem v oktobru izvedla sociogram z dvema vprašanjema:
1. S kom bi najraje sedel pri pouku?
2. Komu bi najraje ponudil pomoč? (pomoč v smislu pomoči pri šolskem delu)
Z njim sem želela ugotoviti socialno vključenost/izključenost romskih učencev v oddelku in s
tem odgovoriti na 6. raziskovalno vprašanje.
Vsak učenec je lahko izbral največ tri sošolke/sošolce.
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Sociogram v razredu A:
Vprašanje: S kom bi najraje sedel pri pouku?
Legenda:
Deklice
Dečki
Enosmerna izbira
Dvosmerna izbira
S črkama BB je poimenovana romska deklica, ki jo v raziskavi imenujem učenka C in s
črkama HH romski deček, ki ga v raziskavi imenujem učenec Č.

BB

HH

Slika 55: S kom bi učenci v razredu A najraje sedeli
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Nominalni prikaz izbir na vprašanje: S kom bi najraje sedel pri pouku?

Diagram 1: Nominalni prikaz izbir s kom bi učenci v razredu A najraje sedeli

Razberemo lahko, da z romsko deklico nihče ne bi želel sedeti pri pouku; sama je izbrala tri
sošolce: dečka in dve deklici. Deček, ki ga je izbrala, je preprost, pošten, dobrosrčen,
pripravljen pomagati, prav tako deklici: tihi, mirni, v razredu skoraj neopazni, vendar zelo
marljivi pri šolskem delu.
Romskega dečka so izbrali trije sošolci, ki bi sedeli z njim pri pouku. Ena izbira je tudi
dvosmerna, in sicer med romskim dečkom in neromsko deklico, ki je za to deklico tudi edina
izbira med vsemi sošolci. Izbrana deklica je velika, močna, glasna, na trenutke ukazovalna in
pripravljena braniti šibkejše. Z romskim dečkom bi sedela tudi dva sošolca, ki sta mirna,
prijazna in v razredu manj opazna.
Romski deček bi poleg zgoraj omenjene deklice sedel še z dvema sošolcema, in sicer z
dečkoma, ki je označen s črkama »ČČ« in »DD«, ki sta v razredu zelo priljubljena, saj sta
med dečki zbrala največ izbir.
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Sociogram v razredu A:
Vprašanje: Komu bi najraje ponudil pomoč?
Legenda:
Deklice
Dečki
Enosmerna izbira
Dvosmerna izbira
S črkama BB je poimenovana romska deklica, ki jo v raziskavi imenujem učenka C in s
črkama HH romski deček, ki ga v raziskavi imenujem učenec Č.

BB

HH

Slika 56: Komu bi učenci v razredu A najraje ponudili svojo pomoč
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Nominalni prikaz izbir na vprašanje: Komu bi najraje ponudil pomoč?

Diagram 2: Nominalni prikaz izbir komu bi učenci v razredu A najraje ponudili pomoč

Podobno kot pri prejšnjem vprašanju se je pokazalo, da nihče od sošolcev ne bi želel nuditi
pomoč romski deklici. Ona bi jo ponudila dvema deklicama; ena od njiju je učno šibkejša,
druga je vzorna učenka in zelo dobro igra violino ter dečku, ki ima težave na učnem in
vzgojnem področju.
Romskemu dečku bi pomoč nudila dva sošolca: deklica in deček, pri čemer je pri dečku izbira
dvosmerna, se pravi, da bi tudi romski deček nudil pomoč temu sošolcu. On sam bi pomoč
ponudil še dvema dečkoma, in sicer je izbral ista sošolca kot pri vprašanju, s kom bi sedel. To
sta priljubljena učenca, eden izmed njiju je zelo dobrosrčen, drugi pa je razredni »zabavljač«.
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Sociogram v razredu B:
Vprašanje: S kom bi najraje sedel pri pouku?
Legenda:
Deklice
Dečki
Enosmerna izbira
Dvosmerna izbira
V tem razredu sta dva romska učenca; prvi je poimenovan s črko R in ga v raziskavi
imenujem učenec A, drugi s črko K in ga v raziskavi imenujem učenec B.

K

Slika 57: S kom bi učenci v razredu B najraje sedeli
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Nominalni prikaz izbir na vprašanje: S kom bi najraje sedel pri pouku?

Diagram 3: Nominalni prikaz izbir s kom bi učenci v razredu B najraje sedeli

Z romskim dečkom »A« nihče ne bi želel sedeti; sam je izbral tri sošolce: romskega dečka in
dve neromski deklici. Obe deklici sta prijazni in zelo družabni; ena od njiju je učno zelo
uspešna in rada sodeluje z ostalimi učenci ter jim pomaga.
Romski deček »B« je izbral tri sošolce: dečka, ki je miren, tih, učno uspešen in pripravljen
sodelovati z vsemi v razredu ter deklici, ki sta prav tako nevpadljivi, a prijazni in ustrežljivi. Z
njim pa bi želel sedeti romski deček »A«, kar je bila njegova edina izbira.
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Sociogram v razredu B:
Vprašanje: Komu bi najraje ponudil pomoč?
Legenda:
Deklice
Dečki
Enosmerna izbira
Dvosmerna izbira

K

R

Slika 58: Komu bi učenci v razredu B najraje ponudili pomoč
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Nominalni prikaz izbir na vprašanje: Komu bi najraje ponudil pomoč?

Diagram 4: Nominalni prikaz izbir komu bi učenci v razredu B najraje ponudili pomoč

Romskemu dečku »A« bi pomoč ponudil sošolec, ki je v razredu med učno uspešnejšimi
učenci, sicer pa miren in tih, pripravljen pomagati.
Romski deček »A« bi pomoč ponudil istim sošolcem s katerimi bi tudi sedel: romskemu
dečku in dvema učno zelo uspešnima učenkama.
Romskemu dečku »B« bi pomoč ponudil romski deček »A«.
Sam bi pomoč ponudil trem sošolcem. En izmed njih je med najuspešnejšimi pri šolskem
delu, druga dva sta med manj uspešnimi in večkrat potrebujeta individualno pomoč učiteljice.
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4 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem spremljala in ugotavljala napredek pri začetnem opismenjevanju
štirih romskih učencev v prvem razredu. Po ugotavljanju začetnega stanja sem predstavila
individualne načrte za vsakega izmed teh učencev, in sicer za vse štiri sporazumevalne
dejavnosti: pisanje, branje, poslušanje, govorjenje. Izvajala sem individualizirani in
diferencirani pouk, v proces sem vključevala romsko pomočnico ter ugotavljala, katere težave
imajo romski učenci pri začetnem opismenjevanju v prvem razredu.
Ugotovila sem, da imajo romski učenci ob vstopu v šolo največ primanjkljajev pri govorjenju
v slovenskem jeziku – posledično se težave pojavljajo tudi pri vseh (pred)opismenjevalnih
dejavnostih – pri vključevanju v oddelek in vzpostavljanju stikov s sošolci.
Vzorec učencev, ki sem jih spremljala, je premajhen za posploševanje, vendar lahko rečem,
da je za romske učence slovenski jezik tuji jezik, čeprav je jezik okolja, v katerem živijo, zato
se podobne težave pojavljajo iz leta v leto. Individualni načrti, sprotno spremljanje in
sodelovanje z romsko pomočnico so pripomogli h konkretnemu načrtovanju pouka in
napredku pri začetnem opismenjevanju. Romska pomočnica je bila vez med učenci, učiteljico
in starši. Na eni strani je učencem pomagala pri prevajanju iz slovenščine v romščino,
učiteljem pa pri razumevanju nekaterih romskih navad in običajev; prav tako je pomagala pri
vzpostavljanju stikov z romskimi starši.
Uspešno vključevanje in učno uspešnost romskih učencev lahko spodbujamo na več ravneh.
Odprto ostaja vprašanje, kako motivirati romske starše, da bi romske učence vključili v
predšolsko vzgojo, da bi pred vstopom v šolo že razvili socialne veščine in se naučili
slovenskega jezika. Zelo pomemben je odnos učitelja do učencev in staršev; ko začnejo
zaupati in se čutijo sprejete, je delo veliko lažje.
V slovenskem šolskem sistemu imamo učitelji zelo ohlapne smernice za delo z romskimi
učenci, čeprav je delo z njimi zelo specifično. Vsak učitelj se mora znajti po svojih najboljših
močeh. Vemo, da za vse učence veljajo minimalni standardi znanja, ki jih morajo usvojiti za
napredovanje v višji razred. Rada bi poudarila, da se v prvem razredu gradijo temelji znanja
pri vseh učnih predmetih, zato je za učence z velikimi primanjkljaji, tako na učnem kot na
jezikovnem področju, priporočljivo, da razred ponavljajo, namesto da učitelji zmanjšujemo
minimalne standarde znanja, ker s tem pri učencih vrzeli v znanju le poglabljamo. V prvem
razredu večina romskih učencev nadoknadi veščine in znanja, ki so jih vrstniki pridobivali v
vrtcu, hkrati se učijo tudi snov prvega razreda – med drugim tudi opismenjevanja v drugem
(slovenskem) jeziku. V primeru deklice, ki sem jo spremljala v raziskavi, sem ugotovila, da je
glede na začetno stanje uspešno napredovala, se naučila veliko novega, kljub temu pa ni
dosegla minimalnih standardov znanja. Menim, da bo naslednje šolsko leto (spet v prvem
razredu) pridobila potrebno znanje in veščine ter dosegala tudi uspehe, ki bodo (lahko)
pozitivna motivacija za delo in učenje.
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Velik izziv za učitelje je vzdrževati motivacijo za šolsko delo, tudi v višjih razredih, ker tam
interes za šolo upada; večina romskih učencev zaključi šolanje že pred devetim razredom in le
posamezniki nadaljujejo šolanje v srednji šoli.
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