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IZVLEČEK
Izsledki mnogih raziskav govorijo o nizki stopnji izobrazbe, brezposelnosti in okrnjenih stikih
romskega prebivalstva z ostalim prebivalstvom.
V diplomski nalogi je obravnavana problematika (ne)vključenosti romskih otrok v predšolsko
vzgojo. Predšolska vzgoja je za otroke bistvenega pomena, saj nudi možnost izenačiti
izobrazbene možnosti, sposobnosti, potenciale in dosežke romskih otrok, ki prihajajo iz
socialno depriviligiranega okolja, z izobrazbenimi možnostmi, sposobnostmi, potenciali in
dosežki otrok, ki prihajajo iz večinskega okolja. Z gradnjo temeljev in širjenjem znanja je
možnost socialne izključenosti manjša, ustvarjajo pa se možnosti za socialno vključenost,
širjenje mreže, poveča se socialni in kulturni kapital vseh vključenih.
Pri snovanju smotrnega enakopravnega izobraževalnega procesa je potrebno upoštevati koncept
socialnega in kulturnega kapitala, ki je ključnega pomena pri vzpostavljanju demokratičnega
okolja, kjer se oblikujejo mreže, omrežja, temelječa na recipročnosti in participaciji tako pri
večinskemu kot romskemu prebivalstvu. Vključevanje romskega prebivalstva v mreže pa je
zelo zahtevno, kompleksno opravilo. In ravno izobraževanje lahko prispeva k povečanju
socialne mreže. Široka socialna mreža, v kateri se skriva socialni in kulturni kapital
posameznikom, v našem raziskovanju pripadnikom romske skupnosti, omogoča, da vstopijo v
širšo družbo. Zato moramo dati poudarek konceptu dobrih projektov, ki nudijo širitev socialne
mreže, spodbujajo vključevanje, hkrati pa moramo poznati, se seznaniti z osnovami socialnega
in kulturnega kapitala.
Skozi raziskavo dela z romskimi otroki v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj in vključenostjo v
projekt DSKK bomo raziskali, utemeljili in analizirali, zakaj je vključenost romskih otrok v
predšolsko vzgojo nizka, kakšni so razlogi za to in kakšne spremembe so potrebne, da se bo
vključenost povečala.
Dobro zasnovano, izvedeno in evalvirano delo, projekti, upoštevajoč vsakega posameznika,
njegove želje, potrebe in kulturne ter zgodovinske prvine, lahko obrodi sadove in omogoči
premike tako na področju izobraževanja, posledično pa zagotovi ohranjanje kulturne dediščine
in romskega jezika.

Ključne besede: Romi, socialni kapital, kulturni kapital, predšolska vzgoja, izobraževanje
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ABSTRACT
The results of many researches point to low levels of education and unemployment among the
members of the Roma community and their limited contacts with the majority population.
This dissertation deals with the subject of ex/inclusion of the Roma children in the preschool
education system. Preschool education is of key importance for children, because it creates
possibilities for equalling educational opportunities, abilities, potentials and achievements of
the Roma children, who come from socially weak environment, in relation to non-Roma
children. Basic education and expanding knowledge can help lessen social exclusion and thus
present better opportunities for social inclusion and network expansion, but can also increase
social and cultural capital of everyone involved.
When creating an efficient, universal and just educational process, it is necessary to consider
the concept of social and cultural capital, which plays an important role in establishing a
democratic environment in which networks based on reciprocity and participation of both the
Roma and the majority population develop. The task of including the Roma community into
networks is an extremely challenging and complex one. And it is education that can contribute
greatly to the expansion of the social networks. A wide social network, hiding the social and
cultural capital within, enables the individuals, in this case the members of the Roma
community, to integrate into the wider society. Therefore, it is necessary to focus on the concept
of good projects that expand social networks and promote integration, while at the same time it
is necessary to know the principles of social and cultural capital.
This dissertation explores, determines and analyses the reasons behind low inclusion of the
Roma children in preschool education and discusses the necessary changes to increase their
inclusion based on the experiences of working with the Roma children in the preschool Vrtec
Otona Župančiča Črnomelj and the participation in the project The increase in social and
cultural capita in areas with a Roma population.
Well-thought-out projects with good execution and evaluation that take into account each
individual and his/her wishes, needs, but also cultural and historical aspects can yield good
results and enable positive shifts in the field of education, while at the same time preserve the
cultural heritage and the Roma language.
Key words: The Roma community, social capital, cultural capital, preschool education,
education
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1.0 UVOD
Diplomsko delo obravnava ljudstvo – Rome, s poudarkom na vključenosti romskih otrok v
izobraževanje – predšolsko vzgojo.
Otroštvo sem preživela v Metliki, a sem se z romskimi otroki osebno srečala šele v prvem
razredu osnovne šole. To je bil tudi edini razred, ki sem ga obiskovala skupaj z njimi.
V Starem trgu ob Kolpi, kjer sem obiskovala osmi razred osnovne šole, je bila slika popolnoma
drugačna. Romski otroci so bili prisotni v vseh razredih osnovne šole in jo večinoma tudi
uspešno zaključili.
Šele po zaposlitvi v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj in nato čez nekaj let, ko sem nastopila z
delom v romskem oddelku, sem se začela spraševati in raziskovati, zakaj otroci Romov ne
obiskujejo vrtca ali ga obiskujejo neredno.
A najprej sem si morala zastaviti vprašanja, kdo Romi sploh so, kakšna je njihova kultura, kje
in kako živijo.
Prišla sem do spoznanja, da so romski ljudje, naseljeni na obrobju mest, sicer revni in večinoma
brezposelni, a bogati s kulturo, jezikom in notranjo harmonijo, v sožitju z naravo in
sočlovekom. Le mi – večinsko prebivalstvo smo okoli njih postavili visoko ograjo in jo
»okrasili« s predsodki in stereotipi. In te ograje se zavedajo tudi Romi.
Z vključitvijo v projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, v katerih živijo
predstavniki romske skupnosti (DSKK) in delom z romskimi otroki sem želela narediti
spremembe, korak v prihodnost, romskim otrokom in staršem ponuditi nove možnosti za lastno
aktivnost v življenju, zavedajoč se, da sami lahko vplivajo nanj, sebi pa razširiti vedenje o
romski skupnosti, kulturi in jeziku.
S pomočjo analize in primerjave različne literature, lastnega dela, evalvacije projekta in
podatkov bom odgovorila na naslednja vprašanja: Kateri so vzroki za nizko število vključenosti
otrok romskega porekla v vrtec? Ali bo projekt »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v
okoljih, v katerih živijo predstavniki romske skupnosti« pripomogel k večjemu vključevanju
romskih otrok v vrtec? In če da, kakšni so razlogi za to? Hkrati pa sem izpostavila probleme in
izzive za nadaljnje delo.
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2.0 KLJUČNI OPERATIVNI POJMI
V prvem delu se bomo osredotočili na teorijo o socialnem in kulturnem kapitalu ter ostalih
vrstah kapitala ter skušali povezati, zakaj so tako pomembni za kakovost in boljše življenje
vsakega posameznika, predvsem v dobi hitro razvijajoče in spreminjajoče se družbe.
Najprej se bomo ustavili pri ključnih pojmih, ki so osnova za nadaljnje raziskovanje: socialni
kapital, kulturni kapital, človeški kapital in intelektualni kapital.
Socialni kapital se v praksi in v vsakdanjem življenju pogosto pojavlja z ostalimi ključnimi
koncepti in v povezavi z njimi deluje komplementarno. V nadaljevanju ga ne bomo ločevali od
drugih, kajti v življenju posameznika in družbe ne nastopajo samostojno oz. ločeno. Velikokrat
se prepletajo med seboj, se dopolnjujejo in nadgrajujejo; različni raziskovalci jih opredeljujejo,
poimenujejo in vrednotijo nekoliko drugače, a med njimi ni mogoče vzpostaviti hierarhije, saj
so vsi med seboj povezani.

2.1 Socialni kapital

Socialni kapital je relativno nov sociološki koncept, ki pa se je v metaforičnem smislu
uporabljal že dolgo. V ospredje so ga v postavili teoretiki Pierre Bourdieu, James Coleman in
Robert Putnam.
Ideja je bila znana že sociološkim klasikom, kot je na primer Émile Durkheim. Slednji jo je
označil kot idejo o pomembnosti medosebnih vezi, ki delujejo kot temeljni gradniki širše
družbene strukture. V ožjem smislu pa je ideja socialnega kapitala povezana s pomembnostjo
socialnih omrežij, ki posameznikom predstavljajo dragocena sredstva, saj jim omogočajo
skupno sodelovanje in medsebojne interakcije, ki obrodijo skupno korist ter na ta način nudijo
temelje za družbeno povezanost oziroma kohezijo (Field, 2003).
S tega stališča sta socialni in kulturni kapital vedno bolj proučevana. Številni znanstveniki iz
različnih vej znanosti raziskujejo aktualna pojma. Zanima jih, kako jih je moč meriti in kateri
dejavniki najbolj spodbujajo dvig socialnega in kulturnega kapitala ter kako vplivati nanje.
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Socialni kapital vključuje skupna pravila in vrednote, dobro razvite socialne mreže, visoko
raven zaupanja, visoko državljansko zavzetost, simbole in obrede, soodvisnost in vzajemnost,
prostovoljstvo in dejavnosti skupnosti (Putnam 2000 v West Burnham et al. 2007).
Družba niso le posamezniki, temveč so odnosi tisti, ki štejejo. Odnosi pa so vezi, medsebojni
stiki, ki se vzpostavljajo med posamezniki, ljudmi in tvorijo razmerja. Le ta so lahko zavedna
ali nezavedna, enkratna ali se nadaljujejo v skupek razmerij in tvorijo celoto, mrežo. Mreža pa
nam dovoljuje skupno delo in zmožnost doseči cilje, ki jih kot posamezniki ne bi bili zmožni.
Pierre Bourdieu, eden vodilnih sodobnih francoskih sociologov, se je v svojem delu največ
ukvarjal z vzpostavljanjem moči v družbi. Preučeval je načine, kako se moč in družbeni red
prenašata in ohranjata iz generacije v generacijo. V nasprotju od tradicionalnega –
ekonomskega kapitala je poudarjal pomen kulturnega, socialnega in simbolnega kapitala. Tako
je opredelil tri temeljne oblike in interakcijo med vsemi tremi viri kapitala (Bourdieu, v Dika
& Singh, 2002): Ekonomski kapital, kulturni kapital, ki ga lahko dokažemo v obliki
izobrazbenih kvalifikacij, ter socialni kapital, ki vključuje družbene vezi, stike in drugo. Vse
oblike kapitala so sicer izpeljane iz ekonomskega kapitala, a jih ni mogoče prenesti na
ekonomsko plat, temveč so le v soodvisnosti z ekonomskim kapitalom.
Bourdieu (v Rončevič, 2008:124) definira socialni kapital kot »agregat dejanskih in
potencialnih resursov, ki so povezani s posedovanjem trajnih omrežij bolj ali manj
institucionaliziranih odnosov vzajemnega poznanstva ali prepoznavanja ali – z drugimi
besedami – s članstvom v skupini, ki vsakemu od članov nudi podporo kolektivno
posredovanega kapitala, »priporočilo«, ki jim daje pravico do zaupanja v različnih pomenih
besede«.
Coleman (1988) je dal poudarek vlogi socialnega kapitala pri ustvarjanju človeškega kapitala
in vplivu le tega na izobrazbo otrok.
Razmišlja o povezavi zaupanja s socialnim kapitalom, ki je skrit v sposobnostih ljudeh, ki so
enako ciljno usmerjeni, da zaupajo drug drugemu, se izpostavijo določeni meri tveganja, da bi
ta cilj tudi uresničili, dosegli (Coleman, 1990). Tako je tudi družba, skupnost, z vzpostavitvijo
medsebojnih odnosov najprej izpostavljena tveganju nesprejetosti.
Coleman (v Rončevič, 2008:125) je v študiji izobraževalnih učinkov ugotovil, da »je socialni
kapital definiran s svojo funkcijo. To ni ena sama entiteta, temveč niz različnih entitet, ki imajo
dve lastnosti skupni: vse so sestavljene iz nekega aspekta družbenih struktur in pospešujejo
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določeno delovanje akterjev – bodisi posameznikov ali korporativnih akterjev – znotraj
strukture«.
Za razliko od Bourdieujevega razmišljanja o socialnem kapitalu, ki je naravnan na
posameznika, se Coleman opredeli na socialni kapital, ki je viden v tvorjenju omrežjih in se
kaže v učinkih skupine, vodi v uspešnejše rezultate, produktivnost.
Tako je socialni kapital v družini izmeril s fizično prisotnostjo odraslih in s pozornostjo, ki jo
starši namenjajo svojim otrokom (Rončevič, 2008).

Putnam (2001) pa je pisal o upadu socialnega kapitala v Združenih državah Amerike, ki ga je
povezoval predvsem z upadom aktivne državljanske udeležbe. Bližje mu je bilo Colemanovo
raziskovanje oziroma vrednotenje socialnega kapitala.
Putnamova (v Rončevič, 2008:125) definicija socialnega kapitala:
»Socialni kapital se nanaša na obliko družbenih organizacij, kot so zaupanje, norme in
omrežja, ki lahko izboljšajo učinkovitost družbe z olajševanjem koordiniranih delovanj /…/«.
Razvil je t.i. Putnamov instrument, v katerega je vključil komponento omrežja (Rončevič,
2008). Socialni kapital je razdelil glede na to, kje se pojavlja oz. razvija. Tako poznamo vezivni
kapital (angl. Bonding), katerega vezi nastajajo v homogenih skupinah, družini, med sosedi …
Posamezniku zagotavlja varnost, solidarnost, vzajemnost, deluje kot »lepilo«. Vezi, ki so sicer
nekoliko šibkejše, površinske in nastajajo v heterogenih skupinah, šoli, vrtcih, širšem okolju,
tvorijo premostitveni (angl. Bridging) kapital. Posamezniku omogočajo graditev zaupanja v
širši skupnosti, prenosa informacij in so nujne za obstoj in razvoj sodobne družbe
(http://sk.solazaravnatelje.si).
Da bi lažje razumeli koncept socialnega kapitala kot socialnega znanja in povezav, ki
omogočajo ljudem doseganje lastnih ciljev in širjenje družbene, socialne mreže, ga je smiselno
pojasniti v navezavi na druge pojme.
V povezavi s socialnim kapitalom so uporabljeni pojmi kot so vezi, norme, pričakovanja in
obveznosti. Ključne sestavine oz. komponente socialnega kapitala so zaupanje, recipročnost in
omrežja.
Fukuyama (1995), ameriški politolog, politični ekonomist in pisec, se ukvarja z ravnjo zaupanja
v družbi, njegovo delo je zato še posebno zanimivo, ko govorimo o zaupanju v povezavi s
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socialnim kapitalom. Zaupanju namreč pripisuje odločilen pomen pri razumevanju ter
ustvarjanju ekonomskega in družbenega reda in ga enači s socialnim kapitalom. Tako poda
lastno definicijo socialnega kapitala:
»Socialni kapital je zmožnost, ki izhaja iz prevladovanja zaupanja v družbi ali v njenih
določenih delih« (Fukuyama, 1995:26). Velikost socialnega kapitala je tako v svojih zgodnjih
raziskavah in študijah meril le z eno spremenljivko – visoko ali nizko stopnjo zaupanja, kasneje
pa je vanje vključi tudi druga merila, razlike med bonding (vezivnim) in bridging
(premostitvenim) socialnim kapitalom pa vplete v raziskave takrat, ko govori o družbah z malo
zaupanja. Meni, da so slednje bogate s kapitalom, ki se je razvil znotraj družin.
Najočitneje je pomembnost zaupanja v povezavi s socialnim kapitalom izražena v razmišljanju
Colemana, ki socialni kapital razume kot sposobnost ljudi, da delajo skupaj, da bi dosegli
skupne cilje v organizacijah in skupinah, za kar je seveda potrebna določena mera zaupanja, ki
pa v takšnem skupinskem ravnanju predstavlja tudi določeno mero tveganja (Coleman 1990).
Eric Uslaner (2002) razlikuje med partikulariziranim – osebnim zaupanjem in generaliziranim
zaupanjem. Slednje predstavlja splošno zaupanje v soljudi, zaupanje v državne institucije.
Razvoj demokratičnih socialnih vrednot temelji na zaupanju v institucije blaginje, ki so
značilnosti moderne družbe.

2.2 Kulturni kapital

Kulturni kapital vključuje vrednote, tradicijo, vzgojo in omiko, jezik, znanje, veščine,
poznavanje pravil in motivacijo pa tudi lastnino vsakega posameznika (knjige, oblačila, slike).
Najpogosteje ga je moč meriti s stopnjo izobrazbe.
Bourdieu (v Vehovar, 2009) z opredelitvijo kulturnega kapitala daje poudarek povezanosti med
posameznikovim družbenim razredom, kulturo in izobraževanjem. Loči več oblik kulturnega
kapitala.
»Kulturni kapital se odraža v trajnih dispozicijah duha in telesa, v popredmeteni obliki v
kulturnih dobrinah, npr. kot knjige, slovarji, umetniški proizvodi ali glasbeni instrumenti, v
institucionalizirani obliki pa kot izobrazbena dokazila« (Bourdieu v Vehovar, 2009:58).
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Ravno Bourdieu (v Rončevič, 2008) je pojem kulturni kapital vpeljal na področje
izobraževanja. Zanj kulturni kapital pomeni imeti in obvladovati vzorce prevladujoče kulture
neke družbe. Raziskovalec je koncept kulturnega kapitala uporabil v svoji raziskavi o razredu
in izobrazbi. Tako ugotavlja, da se kulturni kapital lahko odraža tudi v utelešeni, poosebljeni
ali simbolični, popredmeteni obliki, lahko pa je institucionaliziran. Tako ga v utelešeni obliki
prepoznamo kot delo na samem sebi (self-improvement), pridobimo ga nezavedno. V
popredmeteni obliki je v različnih kulturnih dobrinah, ki so vezane na utelešen kapital, a slednji
ima možnost prenosa. V institucionalizirani obliki je kulturni kapital moč preveriti v
izobrazbenih dokazilih, spričevalih, diplomah. Lahko ga ločimo od nosilca in ga primerjamo z
drugimi.
Kulturni kapital je tako oblika kapitala, ki se nanaša na posameznikove kulturne aktivnosti in
izkušnje, ki jih pridobi z aktivnostjo.
»Kulturni kapital je posedovanje znanja in veščin, poznavanj norm in vrednot ter stopnja
motivacije posameznika« (Baranja et al, 2010:6).
Kulturni kapital in človeški kapital sta si podobna. Pri obeh je v središču posameznik. Kulturni
kapital mnogi povezujejo s socialno-ekonomskim statusom posameznikov ter njihovo socialno
vključenostjo oziroma izključenostjo, saj naj bi posamezniki z različnim socialno-ekonomskim
statusom posedovali različno količino kulturnega kapitala. Posledično je tako socialna
vključenost ali izključenost podlaga za razvrščanje posameznikov na hierarhično lestvico.
Vse to pomeni, da so otroci, ki prihajajo iz različnega okolja, z različno stopnjo kulturnega
kapitala staršev, že v samem začetku v neenakovrednem položaju (Bourdieu v Vehovar et al,
2009).
Pri pridobivanju kulturnega kapitala so v bistvu v prednosti tisti otroci, ki so se rodili v družinah,
ki si že lastijo razne oblike kulturnega kapitala. Pridobivanje kulturnega kapitala poteka namreč
vse od trenutka rojstva in ravno v teh okoliščinah tega otroci z družbenega obrobja ne doživijo
(Vehovar et al, 2009). Raziskovalci se tudi strinjajo, da bodo otroci z nižjih ravni oz. tisti otroci,
katerih forme kapitala se razhajajo od sprejemljivih form kapitala dominantnih družbenih
skupin, ne glede na svoj dejanski kognitiven kapital oziroma potencial, izgubili.
Tukaj lahko vključimo raziskavo, ki temelji na generacijskem prenašanju neenakosti in socialne
izključenosti, ki ljudi že z rojstvom zaznamuje v določeni družbeni prostor. Ljudje ne začnejo
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živeti v nevtralnih, nestrukturiranih okoljih, temveč so vrženi v različne družbene prostore, ki
jim pomembno določajo pogoje in priložnosti v življenju. (Dragoš, Leskovšek, 2001).

2.3 Človeški kapital

Človeški kapital je pojem, ki se za razliko od socialnega kapitala nanaša na vsakega
posameznika. Država ima veliko človeškega kapitala. O njem govorimo, ko raziskujemo
vedenje posameznika, o socialnem pa takrat, ko je predmet raziskovanja skupina in njeno
vedenje, socialni odnosi.
Človeški kapital je tako vsota posameznikovih kompetenc, ki jih le ta poseduje s svojimi
veščinami, spretnostmi, izkušnjami, znanjem in sposobnostmi.
Ekonomist Theodore Schultz je eden prvih uporabil izraz človeški kapital in z njim opisal
vrednost človeških zmožnosti. Pridobimo ga lahko z investiranjem v posameznika, ne moremo
pa ga kupiti ali prodati. Izobrazba in izobraževanje imata po njegovem mnenju v človeškem
kapitalu osrednje mesto (Bevc, 1991).
Gary Becker (2008) je avtor najbolj znane aplikacije ideje človeškega kapitala. Opredelil in
izmeril je neposredne ekonomske koristi izobraževanja ter usposabljanja za posameznika in za
družbo.
Ko posameznik ponotranji svoj človeški kapital, se ga zave, je nato od njega odvisno, ali ga je
pripravljen posredovati, investirati v nek drug proces.
V ekonomskem svetu se zavedajo, da je vse večja potreba po ljudeh z osebnim, človeškim
kapitalom. Organizacije ga ne morejo vzeti za samoumevnega, saj je od posameznikove volje
in želje odvisno, kje in kako ga bo vložil.
Najpomembnejše investicije v človeški kapital so tako šolanje oz. izobraževanje, zdravje in
strokovna usposobljenost. In ravno od teh investicij je odvisen nadaljnji zaslužek, kvaliteta
življenja in zdravje posameznika. Zelo pomemben dejavnik pri naložbah v človeški kapital pa
je vpliv družine oziroma staršev.
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2.4 Intelektualni kapital

»Intelektualni kapital lahko definiramo kot dinamičen in kompleksen sistem intelektualnih
pridobitev, ki jih posameznik naredi pri svojem delovanju in s tem ustvarja določeno korist
oziroma vrednost sebi in ostalim vključenim« (Mihalič, 2006:31).
Pri raziskovanju na temo intelektualnega kapitala pridemo do potrditve, da je znanje v današnji
družbi vrednota in je v življenjskem tempu vsakodnevnih sprememb zelo cenjeno, saj
zagotavlja možnost nenehnih sprememb in prilagajanje v različnih okoljih. Od posameznika pa
je odvisna njegova lastna aktivnost na področju pridobivanja znanja in informacij.
Židanova (2007:21) izpostavlja, da je znanje »dejavnik socializacije, sredstvo posameznikovega
in družbenega preživetja, človekove duhovne rasti, posameznikovega prilagajanja, njegove
kulture in civiliziranosti, njegovega obvladovanja sprememb in oblikovanja državljanske,
participatorne

kulture,

sredstvo

ozaveščanja

in

človekovega

izgrajevanja

kulture

vseživljenjskega učenja«.
Navaja tudi, da je »bogatitev in širjenje znanja izzivalno, prijetno in odgovorno delo.«
Loči raznovrstna znanja:


konceptualna znanja (know what): predstavljajo poznavanje dejstev na določenem področju
in jih pridobimo z dolgoročnim šolanjem;



aplikativno znanje (know how): spretnosti, znati delovati na določen način in ga uporabimo
v praksi



sistemsko znanje (know why): ta znanja omogočajo poglobljeno razumevanje spleta
vzročnih odnosov na določenem področju, predvidevanje interakcije različnih vplivnih
dejavnikov in možne posledice (Židan, 2007).

Prav tako kot kulturni kapital, ki predstavlja zalogo posameznikovega kulturnega udejstvovanja
in izkušenj iz področja kulture, je tudi intelektualni kapital soroden človeškemu kapitalu,
predstavlja pa zalogo posameznikovega znanja, potencialov in sposobnosti, ki lahko ustvarjajo
nove vrednosti in kvalitete.
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3.0 RAZLOGI ZA SPODBUJANJE SOCIALNEGA IN
KULTURNEGA KAPITALA

V nadaljnjem raziskovanju bomo uporabljali izraza socialni in kulturni kapital, ki pa v sebi, ne
glede na to, kje se pojavljata, nosita tako intelektualni kot tudi človeški kapital. Skupaj pa
delujeta kot celovit proces.
V okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala se je oblikovala naslednja opredelitev:
»Socialni in kulturni kapital posameznika je bogastvo, ki izvira iz sodelovanja in vpetosti v
socialne vezi in mreže. Povečuje občutek pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter omogoča
razvoj posameznika in skupnosti.« (http://sk.solazaravnatelje.si)
Glavna značilnost socialnega kapitala so tako pozitivni odnosi. Ni pomembna le količina,
temveč tudi kakovost socialnih stikov. Le te vsak posameznik vzpostavlja v okolju, v katerem
živi in dela, hkrati pa tudi v družini, šoli, med vrstniki in širši družbi, skupnosti, ki ji pripada.
Razlogi za spodbujanje SKK (http://sk.solazaravnatelje.si)


bogastvo posameznika,



širjenje, vzpostavljanje kulturno raznolikih mrež,



prepoznavanje priložnosti,



izkoristek socialnih stikov in okolja



zavzemanje želenega mesta v družbi.

Ravno bogastvo posameznika, njegovo znanje, veščine, spretnosti in ostale naložbe, ki si jih
pridobi skozi življenje in so skrite v socialnih vezeh in mrežah, so razlog za spodbujanje
socialnega in kulturnega kapitala.
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4.0 OBLIKOVANJE IZOBRAŽEVALNO-EDUKATIVNEGA
PROCESA
Levin (2005) poda navodila za uspešno vzgojno izobraževalno politiko: zgodnje otroštvo,
izobraževanje odraslih, vključenost staršev in skupnosti, povezovanje različnih izobraževalnih
sektorjev in nadgradnja z ekonomskimi in socialnimi politikami:


V šolskem okolju zmanjševati prepade med različnimi stopnjami znanja, ki so hkrati
kazalniki otrokovega vezivnega kapitala, povečati motivacijo otrok in krepiti znanje in
sposobnosti učiteljev, načrtovati in evalvirati šolski proces.



Za post-sekundarno izobraževanje pa omogočiti dostopnost, spodbujati k uspehu in
podpirati inovacije.

Upoštevajoč zgoraj navedene usmeritve pridemo do uspešno začrtane izobraževalne politike.
Raziskave so pokazale, da pristopi, katerih cilj je oblikovanje skupnih norm, vrednot in idej,
širjenje omrežij, vplivajo na razvoj socialnega kapitala med otroki in ostalimi, vključenimi v
izobraževalni proces. Tako spodbujajo vključene k aktivnem sodelovanju v učnem procesu in
zunaj njega ter krepijo vezi med posamezniki in skupinami.
Participacija je torej tako vzrok kot tudi posledica socialnega kapitala in z namenom, da
izboljšamo izobraževalno politiko našega vrtca in naredimo korak k dvigu socialnega in
kulturnega kapitala ter tako zagotovimo boljše možnosti romski skupnosti, smo se v našem
vrtcu odločili, da se vključimo v projekt »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, v
katerih živijo predstavniki romske skupnosti«.
Vendar pa se moramo pred samo razlago zakaj, kako in s kakšnim namenom, najprej
osredotočiti na našo ciljno skupino – Rome oz. romsko skupnost.
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5.0 ROMI
5.1 Izvor Romov
Romi so ena najstarejših in največjih etničnih skupin, ki živi v večini evropskih držav
(Romunija, Slovaška, Grčija, Turčija, Madžarska, Španija, Italija, Francija, Nemčija, Avstrija,
Slovenija). V nekaterih virih zasledimo, da se nahajajo tudi v zahodni Aziji, Latinski Ameriki,
na jugu ZDA in na Bližnjem vzhodu. Nimajo lastne države. V Evropi jih živi 8 do 10 milijonov,
kamor naj bi se po nekaterih virih priselili med devetim in štirinajstim stoletjem (McDonald et
al., 2001).
Po jezikovnih in genetskih značilnostih lahko sklepamo, da Romi izhajajo iz indijskega
podkontinenta. Romski jezik sodi med indoarijske jezike (jeziki Indije), ki so indoevropskega
izvora.
Kot prostovoljna ali najeta delovna sila so okoli leta 700 prišli na sever, v pokrajino Antiohijo,
kasneje Bizanc. Nato so potovali v Evropo in kasneje še v Ameriko. Že v začetkih so grdo
ravnali z njimi, v nekaterih delih Evrope so bili še pred 150. leti zasužnjeni, med holokavstom
pa je bilo ubitih pol milijona Romov.
V večjem delu kontinentalne Evrope so Romi poznani kot cigani (iz madžarske besede cigány).
Beseda izhaja iz grške besede atsinganoi (latinsko adsincani) in pomeni nedotakljiv.

5.2 Poimenovanje

Beseda Rom izhaja iz sanskrtske besede, ki pomeni človek(a), (poročen) moški. Z njo
označujemo pripadnika romskega naroda Romani – poimenovanje romščine – pridevnik ž. sp.
ed., iz besede Rom, pomeni pa govorca tega jezika. Amari čhib – »naš jezik« in romanes s
prvotnim pomenom na romski način (Baranja et al, 2011).
Različna poimenovanja Romov po svetu nam dajo vedeti, da so si besede, ki označujejo to
ljudstvo podobne in imajo vse negativen prizvok.
bolgarsko – Aciganiny
češko – Cigan, Cingan, Cikan
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francosko – tzigane
hrvaško oziroma srbsko – cigan, ciganin
italijansko – Zingaro
litavsko – Ciganos
madžarsko – Czigany
malorusko – Cyhan
nemško – Zigeuner, Sinti
poljsko – Cygan
portugalsko – Giganos
romunsko – Tigan
rusko – Cygany
slovaško – Cigan
slovensko – cigan
špansko – Gitano
turško – Čingane

Poimenovanje »Cigan« in druge besede so žaljive tako za ljudi, ki so označeni z njo kot tudi za
govorca, pisca, ki jo uporablja, zato je ne bomo uporabljali ali pa jo bomo zapisali v navednicah.
8. aprila leta 1971, ko je bil v Londonu prvi svetovni kongres Romov, odločili za skupno
poimenovanje vseh ljudi romskega porekla z besedo, ki izhaja iz romskega jezika – Rom in v
spomin na ta dogodek je bil 8. april izbran kot njihov svetovni dan.
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5.3 Romi v Sloveniji
5.3.1 Zgodovina Romov v Sloveniji

Romi na slovenskem so prvič omenjeni v škofijski sodni kroniki iz Zagreba leta 1387. Listine,
ki jih najdemo v Sloveniji so nekoliko mlajše, a nakazujejo prisotnost Romov v naših krajih z
zapisi priimkov: Czigayner in Zygeuner. Natančnejše in bolj obširne omembe Romov se
pojavijo šele v 17. stoletju (http://www.project-redupre.eu/slovenia-1.html).
Tako so se ob meji z Avstrijo, Madžarsko in s Hrvaško Romi pričeli stalno naseljevati v 17. in
18. stoletju. Tudi današnja poseljenost Romov pri nas je bila pogojena že v preteklosti, hkrati
pa so na izbiro kraja vplivale predhodno že poseljeni kraji z romskim prebivalstvom. Družine
Romov so se večinoma naselile na obrobjih vasi in naselij ter v obmejnih krajih. Nekateri Romi
pa so bili nomadi in so samo potovali po krajih v Sloveniji (Štukelj, 2004).
Že takrat so jim oblasti izbirale lokacijo za preselitev ali pa jim naselitev tudi prepovedale
(Klopčič, 2007).
Romske skupine na Slovenskem razvrstimo v tri rodove, katerih razlike so predvsem v narečju,
ki ga govorijo in izbira kraja naselitve. Tako jih delimo na dolenjske, prekmurske in gorenjske
(Štukelj, 2004).
Zanimiv je podatek, da so v začetku 20. stoletja organizirali posebne vaške straže, ki so bile
pripravljene na obrambo pred Romi in njihov prihod naznanjale oblastem. S takšnimi posegi so
želele oblasti preprečiti klateštvo in pridobiti kontrolo nad dejavnostmi Romov (Klopčič, 2007).
Le te pa so se na področju izobraževanja že zelo zgodaj zavedale pomena rednega obiskovanja
pouka in vključevanja romskih otrok (Klopčič, 2007).

5.3.2 Naselitev Romov v Sloveniji

Romi so v Sloveniji tradicionalno naseljeni na območju Prekmurja, Dolenjske in Bele krajine
ter Gorenjske. Naselja so strnjena, večinoma v bližini gozdov, izven mestnih središč, vasi.
Največ Romov je v Prekmurju, v okolici Novega mesta na Dolenjskem. Romi iz nekdanje
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Jugoslavije pa so se naselili v večjih industrijskih središčih kot so na primer Maribor, Velenje,
Celje, Jesenice in Ljubljana (Klopčič, 2007).
Na Statističnem uradu Republike Slovenije je zaveden podatek: »Po ocenah različnih institucij
(centri za socialno delo, upravne enote, nevladne organizacije) v Sloveniji živi približno od
7.000 do 12.000 Romov«
V letu 2002 se je za pripadnike romske skupnosti ob popisu prebivalstva opredelilo 3.246
prebivalcev Za materni jezik je 3.834 oseb navedlo romski jezik. Leta 1991 se je ob popisu
prebivalstva za pripadnike romske skupnosti opredelilo 2.259 oseb, 2.752 oseb je kot materin
jezik navedlo romski jezik. (Klopčič, 2007). Iz primerjave podatkov obeh popisov lahko
sklepamo, da je večje število opredeljenih Romov ob zadnjem popisu znak, da se tudi Romi
zavedajo lastne identitete in se je ne sramujejo.
Tudi gostoto poselitve romskega prebivalstva otežujejo trije dejavniki:


visoka stopnja prostorske razpršenosti;



nestalnost etničnega opredeljevanja; ker se Romi še vedno sramujejo lastne identitete
oziroma jo želijo prikriti



jezikovna in kulturna heterogenost romskega prebivalstva v Sloveniji.

Graf 5.1: Število Romov v popisih prebivalstva od leta 1953 do 2002
Število Romov v popisih prebivalstva od leta 1953 do 2002
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Podatki občinskih centrov za socialno delo kažejo popolnoma drugačno sliko, saj je samo na
območju dolenjske regije prijavljenih 2.246 Romov, ki prejemajo socialno podporo.

Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2002 je število Romov 3246. Največ uradno
opredeljenih Romov prebiva v Mariboru (613), Novem mestu (562), Murski Soboti (439),
Ljubljani (218), Puconcih (137), Kočevju (127), Šentjerneju (98), Metliki (90), Lendavi (86),
Tišini (86) in Črnomlju (85) (http://www.stat.si/).

Slika 5.1: Teritorialna poselitev Romov v Sloveniji v letu 2002

Vir: Klopčič, 2007
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5.3.3 Naselitev Romov Beli krajini

Bela krajina ima tri občine. Romi so se naselili na obrobju mest, v bližini gozdov.
V občini Metlika so po podatkih Centra za socialno delo Metlika naseljeni v petih romskih
naseljih: Rosalnice – Boriha, Križevska vas, Dobravice, Gradac in Svržaki, ki je tudi največje
med njimi. Nekaj Romov je naseljenih tudi v stanovanjski hiši ali bloku v Metliki.
Po podatkih Centra za socialno delo Črnomelj živijo Romi v občini Semič v romskem naselju
Sovinek, na obrobju vasi Vrčice, Blatnik, Srednja vas, Črmošnjice in v centru mesta Semič.
V občini Črnomelj, podatke katere tudi vodi Center za socialno delo Črnomelj imamo štiri
romska naselja: Lokve, Kanižarica, Čudno selo in Drenovec. Naseljeni pa so tudi na obrobju
vasi Rodine, Dobliče, Cerkvišče, Ručetna vas ter v stanovanjski hiši ali bloku v središču mesta
Črnomelj.
Po podatkih pristojnih centrov naj bi v letu 2011 v občini Črnomelj živelo 540 Romov, kar je
3,5 % celotnega prebivalstva v občini, v občini Metlika je bilo istega leta 355 Romov, v občini
Semič 212.
Slika 5.2: Poseljenost romskega prebivalstva v Beli krajini
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5.4 Umestitev Romov

Romi so v slovenskem prostoru umeščeni kot romska skupnost in ne kot manjšina, zato so jim
mnoge pravice in dobrine, ki bi si jih s pripadnostjo manjšini lahko zagotovili, odvzete. Tako
je večinoma romska populacija oziroma romska skupnost v Sloveniji ovrednotena kot
marginalizirana skupina, katere socialni status je na ali pod pragom revščine, hkrati pa so zaradi
negativnega vrednotenja težko sprejemljivi v okolju, v katerem živijo.
Rome, ki jih prizadeva revščina, uvrščamo med pripadnike socialnih slojev, pripadnike etnične
manjšine, ki so na dnu etnične jih »stratifikacijske« strukture (Klinar, 1991).
Klinar (1991) tako opredeljuje romsko etnično skupino kot družbeno skupino v nastajanju.
Tudi pri romski etnični skupini nas zanima način integriranja v širšo družbo. Pozornost je
usmerjena v zaposlovanje, zdravstvo in šolstvo. Romi so družbena skupina, katere socialna
izključenost se povečuje in vodi v izoliranost. Daljša izoliranost pa povzroča trajno
marginalnost s področja dela oz. marginalno udeleženost na trgu dela, kar Rome posledično
izključuje iz socialnega omrežja.

5.5 Pravni in politični vidik Romov
5.5.1 Nacionalna zakonodaja

Slovenija se je zavezala k spodbujanju demokratizacije, spoštovanju človekovih pravic,
izboljšanju odnosov med etničnimi skupinami in varstvu manjšin. Vse institucije (državne in
nedržavne) so dolžne spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in
skupin, kot to izhaja iz Ustave Republike Slovenije in mednarodnih dokumentov, katerih
pogodbenica je Slovenija (Devetak, 2005).
Republika Slovenija se je ob osamosvojitvi s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije zavezala, da zagotavlja varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije ne glede na njihovo
pripadnost, brez sleherne diskriminacije, v skladu z Ustavo Republike Slovenije in veljavnimi
mednarodnimi pogodbami.
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Pravni položaj Romov v Sloveniji urejajo:


na državni ravni:
o Ustava,
o področna zakonodaja (zakoni),
o določbe ratificiranih mednarodnih dokumentov in priporočila posameznih
mednarodnih organizacij in ustanov;



na lokalni ravni:
o statuti,
o varovanje pravic pripadnikov narodnih oziroma etničnih skupin je v slovenski
zakonodaji,
o zagotovljeno na dveh ravneh, ki se medsebojno dopolnjujeta:
o varovanje individualnih pravic posameznikov,
o z zagotavljanjem posebnih pravic pripadnikom manjšinskih skupnosti.

5.5.2 Ustava
Ustava RS se na romsko skupnost neposredno obrača le v 65. členu, ki pravi, da status in
posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. Vendar pa se lahko romska
manjšina opre tudi na določene druge člene Ustave, ki jo zadevajo posredno. To so predvsem
14., 61., 62. in 63. člen.
14. člen Ustave zagotavlja enakost vseh ljudi v Sloveniji, ki uveljavlja tako imenovano načelo
enakost pred zakonom. V skladu s to določbo so vsem prebivalcem v Sloveniji zagotovljene
enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero,
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost
ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Gre za ustavno prepoved diskriminacije, ki zavezuje
tako zakonodajalca kot tudi ostale odločujoče organe, da ob odločitvah, ki zadevajo človekove
pravice in temeljne svoboščine, spoštujejo načelo enakosti. Ta ustavna določba velja tako za
državljane kot za tujce in zagotavlja enakost pred zakonom za vse. Vse zakone in podzakonske
predpise ali kakršnekoli akte državnih organov, ki niso v skladu s to ustavno določbo, je mogoče
izpodbijati s pritožbo na Ustavno sodišče. 61. člen vsakomur priznava pravico, da svobodno
izraža pripadnost svojemu narodu in narodni skupnosti ter pravico, da goji in izraža svojo
kulturo ter uporablja svoj jezik in pisavo.
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62. člen določa, da ima pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopkih pred
državnimi in drugimi organi, ki opravljajo javno službo, vsakdo pravico, da uporablja svoj jezik
in pisavo na način, ki ga določa zakon.
Po 63. členu Ustave je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti
ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti
protiustavno.
Celotno podpoglavje je povzeto iz https://zakonodaja.com/ustava/urs.

5.5.3 Področna zakonodaja
Določbe o pravnem varstvu posebnih pravic Romov v Sloveniji so zajete v naslednjih
področnih zakonih:


Zakon o romski skupnosti,



Zakon o lokalni samoupravi,



Zakon o lokalnih volitvah,



Zakon o evidenci volilne pravice,



Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,



Zakon o vrtcih,



Zakon o osnovni šoli,



Zakon o medijih,



Zakon o knjižničarstvu,



Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,



Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,



Zakon o Radioteleviziji Slovenija,



Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Poleg teh pa položaj Romov v Sloveniji posredno urejajo še:


Zakon o delovnih razmerjih,



Zakon o uresničevanju načelu enakega obravnavanja,



Zakon o varstvu osebnih podatkov.
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Leta 2004 je bila sprejeta Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji.
Vključevala je izhodišča, načela, cilje in temeljne rešitve za uspešnejše vključevanje Romov v
vzgojo in izobraževanje na vseh ravneh. Le ta je bila leta 2011 tudi dopolnjena in 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 2011 poudarja, da uspešno vključevanje Romov v
slovensko družbo ni le problem vzgojno izobraževalnih ustanov. Tudi tukaj je poudarjeno, da
bo integracija romskih otrok v vrtce, šole in izobraževalne zavode, družbo uspešna le ob
sodelovanju vrtcev in šol, centov za socialno delo, ljudskih univerz, uradov za zaposlovanje,
zdravstvenih ustanov, kulturnih centrov in nevladnih organizacij ter policije.
Omeniti velja še nekatere strateške dokumente s področja vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji, ki jih je bilo treba upoštevati pri pripravi Strategije 2011.


Strategija

vseživljenjskosti

učenja

v

Sloveniji

(julij

2007)

(http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/IU201
0/Strategija_VZU.pdf).


Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do
univerzitetnega

izobraževanja

(2007)

(http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/

pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/trajnostni_smernice_VITR.doc).


Odkrivanje

in

delo

z

nadarjenimi

učenci

(februar

1999)

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/progra
m_drugo/Odkrivanje_in_delo_z_nadarjenimi_ucenci.pdf).
V obdobju 2005–2010 je bilo vnesenih kar nekaj določb o vzgoji in izobraževanju Romov
(romska tematika je bila v predpise vzgoje in izobraževanja vključena že leta 1996, pozneje pa
se je zakonodaja dopolnjevala) v zakone s področja vzgoje in izobraževanja in sprejetih je bilo
nekaj strateških dokumentov ter nekaterih področnih zakonov s področja vzgoje in
izobraževanja.
Hkrati ali pred dopolnjeno Strategijo, v obdobju 2004–2010 je bilo sprejetih kar nekaj
dokumentov, ki zadevajo urejanje položaja romske narodne skupnosti v Sloveniji. Med
dokumenti, ki se nanašajo na romsko narodno skupnost, velja omeniti:


Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/2007).
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ukrepov

za

Rome

za

obdobje

2010–2015).

(http://www.arhiv.uvn.gov.si/fileadmin/uvn.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/Program_uk
repov.pdf).

Romsko tematiko na področju izobraževanja zajemajo naslednji zakoni in so za nas bistvenega
pomena:


Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05) v 25., 81.
in 84. členu.



Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 - UPB) v 7. in 14. členu.



Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 - UPB) v 9. členu.

5.6 Romi in izobraževanje
Na

področju

izobraževanja

se

moramo

najprej

opreti

na

4.

člen

ZromS-1

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4405), ki pravi, da je Slovenija dolžna
ustvariti takšne pogoje, ki bodo pripadnike romske skupnosti vključili v sistem vzgoje in
izobraževanja in bo tako zagotovila pogoje za dvig izobrazbene ravni. Nameniti mora tudi
posebno skrb na področju zaposlovanja Romov, jih spodbujati k poklicnemu izobraževanju in
usposabljanju ter posledično tudi k samemu zaposlovanju.
Tretji odstavek tega člena nalaga Sloveniji spodbujanje ohranjanja in razvoja romskega jezika
ter kulturne, informativne in založniške dejavnosti.
Po podatkih o izobrazbeni strukturi v letih 1991 in 2002 lahko ugotovimo, da je bilo še vedno
več kot 65 % romske populacije z nedokončanim obveznim izobraževanjem. Tudi delež
uspešnosti glede na ostalo populacijo je bistveno nižji. Uspešnost romskih otrok v OŠ v
Nacionalni študiji (Vonta et al, 2011) potrjuje zgoraj navedeno dejstvo, saj je takšnih otrok še
vedno več kot 60 %.
Ker se izobraževanje ne začne šele z vstopom v šolo, temveč je predšolsko obdobje eden od
odločujočih dejavnikov za nadaljnjo uspešnost, je moč razloge za visoko neuspešnost romskih
otrok v OŠ, ki so bili ugotovljeni v različnih študijah v slovenskem prostoru (Režek, 2007;
Lesar, 2007; Vonta et al., 2011) preslikati na področje predšolske vzgoje. Ti so naslednji:
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jezikovne in kulturne razlike, s katerimi se soočajo romski učenci v domačem, družinskem,
lokalnem in institucionalnem okolju,



socialna prikrajšanost,



slabi pogoji za učenje v domačem okolju in slaba podpora staršev pri učnem procesu



neredno obiskovanje,



nizka pričakovanja učiteljev v odnosu do romskih učencev,



pomanjkanje kulturno ustreznih didaktičnih sredstev in gradiva ali neustreznost le tega,



slaba usposobljenost učiteljev za delo z romskimi učenci in za ustvarjanje inkluzivnega
učnega okolja v šoli ter zagotavljanje enakih možnosti za razvoj potencialov vseh učencev
ter tudi njihovih zmožnosti za ozaveščanje in spopadanje s stereotipi in predsodki,



nizka stopnja sodelovanja med šolami ter romskimi in neromskimi starši,



nizka stopnja vključenosti romskih otrok v predšolske programe.

Za preseganje slabših pogojev in marginalnega položaja Romov v družbi vodi pot v njihov
lepši, obetavnejši in boljši jutri skozi vzgojo, izobraževanje in zaposlovanje. Brez vzgoje in
izobraževanja mladih rodov Romov ni perspektive. S pravočasnim vključevanjem romskih
otrok v organizirane oblike predšolske vzgoje nadomestimo otrokov deficit, ali vsaj omilimo
ostrino okolja, iz katerega prihaja (Tancer, 1994).
Že Levičnik (1990) je pripisal velik pomen vključitvi v predšolske vzgoje, kjer morajo biti zajeti
temelji za lažji prehod oz. soočenje otroka z dvema različnima družbenima in kulturnima
sistemoma.
Škof (1991) pa je opozoril na veliko število romskih otrok, ki so vključeni v osnovne šole s
prilagojenim programom; v nekaterih okoljih naj bi predstavljali skoraj polovico vseh romskih
otrok.
Tudi pri nas je praksa še vedno takšna. Menimo, da je temu tako, ker otrok ne more pokazati
svojega znanja, če izpraševalec govori drug jezik kot vprašani.

5.7 Socialni in ekonomski položaj romske skupnosti
Težave, ki jih ima romska etnična skupnost v Sloveniji, posegajo in se odražajo na vseh
področjih njihovega življenja. Največja prepadnica v primerjavi z ostalo populacijo je vidna
predvsem na področju izobraževanja, zaposlovanja in bivanjskih razmer. Pogosto so tarče
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izključevanja, diskriminacije, nestrpnosti in rasizma. Delno je to posledica pomanjkanja
mediacije med romsko skupino in večino.
Vlada Republike Slovenije je leta 1995 sprejela Program ukrepov za pomoč Romom, ki
vključuje dejavnosti raznih državnih organov in javnih služb na tem področju. Ukrepi za
izboljšanje položaja Romov v programu iz leta 1995 so usmerjeni predvsem v urejanje
življenjskih razmer, zagotavljanje sredstev za preživetje in izobraževanje romske populacije.
Izvajanje tega programa nadzoruje medresorska vladna komisija za romska vprašanja. Vendar
pa so se tudi pri izvajanju tega programa pojavile težave, predvsem v smislu nezadostnih
finančnih sredstev na državni ravni in redki vključenosti predstavnikov romske skupnosti v
postopek ocenjevanja (Klopčič, 2007).
Sprejet je bil tudi Nacionalni program ukrepov za izboljšanje položaja romske skupnosti v
Sloveniji, ki posega in načrtuje radikalne posege na vsa področja vsakdanjega življenja, ki
zadevajo romsko skupnost.

5.8 Izobrazbena struktura
O vzgoji in izobraževanju romskih otrok na ozemlju današnje Slovenije pred drugo svetovno
vojno ni nikakršnih zanesljivih podatkov.
Sreški šolski nadzornik je v poročilu o šolanju romskih otrok med vojnama v Prekmurju zapisal:
»Napredovanje cigančkov je slabo, redki so, ki pridejo v IV. razred osnovne šole; kazen zaradi
slabega šolskega obiska otrok ne učinkuje« (Tancer, 1994: 70).
Iz nekaterih šolskih poročil in časopisnih zapisov je moč razbrati, da so se že takrat srečevali z
nizkim obiskom in posledično slabšim uspehom v osnovni šoli. Ta problem je aktualen še
danes.
Prelomnico v aktivnem reševanju šolanja romskih otrok v Sloveniji pomeni leto 1972, ko je
tedanja Republiška izobraževalna skupnost obravnavala problematiko vzgoje in izobraževanja
otrok Romov v Sloveniji in sprejela sklepe, ki so pomenili zagotovilo za pedagoško in finančno
reševanje romske problematike (Tancer, 1994).
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Navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence, ki jih je leta 1993 sprejel Strokovni
svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje, predstavlja temelje za strokovno
usmerjanje vzgoje in izobraževanja (Tancer, 1994).
Navodila so vsebovala usmeritve o vpisu v šolo, razporejanje romskih otrok po razredih, delo
na začetku šolanja, prilagajanje učnega programa od prvega do tretjega razreda in od četrtega
do osmega razreda, ocenjevanje in napredovanje, usmeritve o šolskem obisku, pedagoških
delavcih in o povezovanju s starši (Tancer, 1994).
Zavedati se moramo, da je v Evropi okoli štiri milijone romskih otrok, a so le redki vključeni v
vzgojo in izobraževanje. Vključenost romskih otrok v vzgojo in izobraževanje večinoma
predstavlja prvi stik s širšo skupnostjo, kar jim je z nevključenostjo odvzeto .
Primeri iz prakse kažejo, da so na lokalni ravni večinoma prisotni hudi pritiski s strani
večinskega prebivalstva po ločevanju romskih in neromskih otrok, kar je odraz prisotnosti
rasnih predsodkov ( http://www.project-redupre.eu/slovenia-1.html).
Graf 5.2: Romsko prebivalstvo glede na spol in izobrazbo za leto 2002
Romsko prebivalstvo glede na spol in izobrazbo za leto 2002

Srednja splošna in strokovna,
višja in visoka

Nižja in srednja poklicna
Moški

Osnovna

Nepopolna osnovna

Ženske

Vir: Klopčič, 2007

V povprečju več kot 65 odstotkov pripadnikov romske skupnosti nima končane osnovne šole,
kar potrdi nizko stopnjo izobrazbe Romov. Iz grafa je razvidno, da ima osnovnošolsko
izobrazbo končano več moških (Klopčič, 2007).
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Izobrazbena stopnja romske skupnosti v Sloveniji je precej nizka. Čeprav je veliko število otrok
vključenih v predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje, je posledica nerednega
obiskovanja pouka in vrtcev, da zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje na nižjih stopnjah
ali pa ga sploh ne zaključijo. Razlog za takšno stanje sta predvsem slabo znanje slovenskega
jezika, pomanjkljiva socializacija otrok in pa vsekakor tudi odrinjenost romskih otrok od ostalih
vrstnikov (Devetak, 2005).
Revščina, neurejene bivalne in socialne razmere ter pomanjkanje motivacije in spodbud znotraj
družine in romske skupnosti so dejavniki nizke izobraženosti Romov, slabše šolske obveznosti
in nerednega obiskovanja.
(Macura – Milovanović, 2006) ravno tako opozori na slabše pogoje, ki jih imajo otroci Romov
za učenje, a hkrati opozori na značilnosti izobraževalnega sistema, ki ni sposoben na pluralnost
in upoštevanje otrokovega socialnega in življenjskega okolja.

5.8.1 Specifične težave pri izobraževanju romskih otrok
Težave pri izobraževanju romskih otrok se lahko kažejo v fizični, izobraževalni in socialni
izključenosti teh otrok iz sistema izobraževanja, posledično pa se romski otroci nanj odzovejo
z nerednim obiskovanjem pouka, slabo motivacijo za učenje in izpisom iz šole.
Specifične težave po Macura – Milovanović (2006):


izključenost romskih otrok iz sistema izobraževanja,



neredno obiskovanje pouka, slab šolski uspeh, prenehanje šolanja,



segregacija,



negativna identiteta romskih otrok.

Zgoraj navedene težave se nanašajo predvsem na osnovnošolsko izobraževanje, a so razlogi in
težave pri vključenosti v vrtce enaki. Ravno tako se spopadamo z nizko vključenostjo otrok v
vrtce, nerednim obiskovanjem ali celo izpisi. Segregacija je prisotna tudi pri nas, saj vse otroke,
ki niso vpisani v redne oddelke, povabimo k vpisu v romski oddelek, saj se nam zaenkrat to zdi
boljša rešitev kot popolna izključenost iz institucionalizirane predšolske vzgoje. Z negativno
identiteto pa se žal še vedno srečujejo vsi romski predšolski otroci, saj je le ta zakoreninjena v
vseh nas.
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5.8.2 Ovire pri inkluziji romskih otrok v izobraževalni sistem
Po Macura – Milovanovič (2006) so ovire, ki se pojavljajo oziroma preprečujejo romskim
otrokom inkluzijo, zelo kompleksne, med seboj povezane in so splošni vzrok za zgoraj
navedene težave. Mednje sodijo predvsem:


izobraževalna politika za Rome, ki se nanaša na preteklost in stigmatizacijo,



revščina Romov,



predsodki, rasizem in diskriminacija Romov,



pomanjkljivosti v izobrazbi učiteljev, ki od romskih otrok ne pričakujejo uspeha,



posamezne prvine romske kulture, kjer se ustvarjajo družine zelo zgodaj.

Tudi tukaj je potrebno dopisati, da si ne le osnovne šole temveč tudi predšolski zavodi
prizadevamo k inkluziji romskih otrok v izobraževalni sistem. Poleg izobraževalne politike,
prizadevanj vlade, socialnih in nevladnih organizacij za odpravljanje revščine ter ciljne
usmerjenosti večinskega prebivalstva k strpnosti, sprejemanju drugačnosti, aktivnosti Romov
v svetu kulture, je pomanjkljiva izobrazba strokovnih delavcev problem, ki bi ga bilo potrebno
reševati tokom edukacije in v nadaljnjih letih službovanja. Še vedno je s strani strokovnih
delavcev opaziti odklonilen odnos s strani strokovnih delavcev do Romov kot tudi sodelavcev
do strokovnega delavca, ki je vključen v delo z romskimi otroki in njihovimi starši.
Ločevanje romskih otrok od drugih učencev dolgoročno vodi v segregacijo romskih otrok, zato
je bil leta 2003 narejen velik korak k integraciji v izobraževanju Romov in preprečevanju
diskriminacije s prepovedanimi ločeni razredi za romske otroke. K dvigu izobrazbe je
pripomogla tudi Strategija za izobraževanje Romov, ki je bila sprejeta leta 2004
(http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_izobrazevanja/projekti/enake_
moznosti/). Njen najpomembnejši cilj je bil vključevanje Romov v izobraževanje na vseh
starostnih stopnjah, od predšolske vzgoje pa do izobraževanja odraslih. Strategija temelji na
načelih sodobnega multikulturnega poučevanja. Leta 2003 je Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport začelo s financiranjem projekta »Standardizacija jezika Romov v Sloveniji in
vključevanje romske kulture v vzgojo in izobraževanje«, ki je del integralnega projekta,
katerega namen je vključitev romskega jezika in kulture v programe javnih vzgojno
izobraževalnih institucij.
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5.8.3 Izključenost Romov iz izobraževalnega procesa
Za čas pred drugo svetovno vojno ni o vzgoji in izobraževanju skorajda nikakršnih zanesljivih
podatkov. Le iz posameznih poročil lahko sklepamo, da je le nekaj Romov obiskovalo osnovno
šolo, po vsej verjetnosti neredno in ne vsa leta šolske obveznosti. Šole tem otrokom verjetno
niso posvečale posebne pozornosti, niti niso vzgojno ukrepale, če niso redno obiskovali pouka
(Tancer, 1994). Tudi Šiftar (v Tancer, 1994: 69) pravi, »… da so cigani začeli hoditi v šolo
sorazmerno pozno, kar je bilo predvsem odvisno ne samo od njih in njihove volje, ampak od
razpoloženja učiteljev, od odnosov bogatejših vaščanov do ciganov, kajti ti so imeli tudi v šoli
glavno besedo in končno je o tem odločala tudi splošna politika na določenem območju in v
določenem obdobju.« Tancer (1994) meni, da je bilo še slabše med dolenjskimi Romi, ki so
živeli v še hujših bivalnih razmerah.
Tancer (1994) ugotavlja, da so bolj zanesljivi podatki o vzgoji in izobraževanju romskih otrok
v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Takrat so se namreč začele spremembe na področju vzgoje
in izobraževanja. Vključil se je tudi Zavod za šolstvo SRS.
Tancer v članku Izobrazbeni manjko – velika ovira v družbenem uveljavljanju Romov (2006)
izpostavlja tri časovna obdobja, ki so bistveno zaznamovala kakovostne preskoke v šolanju in
izobraževanju romskih otrok.


Prvo obdobje: od leta 1945 do leta 1970:
Do tega leta ni bilo nobenega spremljanja oz. evidence, koliko romskih otrok je bilo
vključeno v osnovno šolo in kakšen je bil njihov uspeh.



Drugo obdobje: od 1970 do 1990:
Za to obdobje je značilno, da so takratne samoupravne skupnosti za vzgojo in izobraževanje
imele vpogled v vključevanje in napredovanje romskih otrok v OŠ in tudi ga tudi finančno
podpirale. Pri Zavodu za šolstvo je bila imenovana posebna komisija, ki je spremljala
vključevanje romskih otrok v OŠ. Leta 1987 je nastala analitična študija o vzgojnih in učnih
dosežkih učencev Romov v šolskem letu 1986/87. Študija je bila prvi celostni analitičnosintetični prikaz osnovnošolskega izobraževanja otrok Romov v Sloveniji.



Tretje obdobje: od leta 1990 naprej:
Za to obdobje je značilen drugačen in izpopolnjen pristop. Zavod za šolstvo RS je leta 1991
predpisal Navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence in jih leta 2000 uvedel
za devetletno OŠ. Leta 1992 je isti zavod sprejel razvojno – raziskovalni projekt »Vzgoja
in izobraževanje romskih učencev v OŠ«, kjer so preverjali ustreznost in učinkovitost
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nekaterih organizacijskih oblik, združevanja učencev in didaktičnih postopkov ter tako
pridobili temeljne vsebinske, organizacijske, didaktične in metodične izkušnje za uspešno
učno delo z romskimi učenci. Leta 1993 so bila uradno sprejeta Navodila za prilagajanje
programa OŠ za romske učence.

6.0 PROJEKT »DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA
KAPITALA«
6.1 O projektu
Projekt je izveden v našem vrtcu oziroma kraju na povabilo Pedagoškega inštituta. Ta je poleg
Geodetskega inštituta Slovenije, Romskega akademskega kluba, Društva za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto, Osnovne šole Leskovec pri Krškem – enota vrtec in Centra
za socialno delo Trebnje eden od konzorcijskih partnerjev v projektu »Dvig socialnega in
kulturnega kapitala v okoljih, v katerih živijo predstavniki romske skupnosti«, v nadaljevanju
DSKK. Koordinator projekta je Inštitut za narodnostna vprašanja.
Temeljni cilj projekta je ustvarjanje pogojev za preseganje začaranega kroga družbene
izključenosti pripadnikov romske skupnosti, iz katerega je mogoče izstopiti le z ustreznim
dvigom socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, v katerih živijo pripadniki te skupnosti.
Projekt kot najbolj učinkovito pot iz tega kroga izpostavlja izobraževanje in teži k dvigu
izobrazbene ravni romske skupnosti ter k večji osveščenosti o pomenu izobrazbe kot ključnemu
dejavniku za nadaljnji razvoj te skupnosti (http://www.inv.si/).
V okviru projekta so se izvajale naslednje aktivnosti:


pregled in ocena do sedaj izvedenih projektov na področju izobraževanja Romov,



izdelava prostorske in demografske analize okolij, v katerih živijo pripadniki romske
skupnosti,



razvoj in izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za predšolske otroke in
njihove družine,



ustanavljanje izobraževalnih inkubatorjev v romskih naseljih,



nudenje učne pomoči na ravni osnovne in srednje šole ter druge aktivnosti, usmerjene v
izboljšanje vključenosti romskih otrok v izobraževalni proces,
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načrtovanje, organizacija in izvedba usposabljanja učiteljev, socialnih in drugih strokovnih
delavcev za delo z romskimi otroki in mladostniki,



razvoj in izvajanje obšolskih programov in prostočasnih aktivnosti za otroke, mladino in
starše v okoljih, v katerih živijo pripadniki romske skupnosti,



transnacionalno povezovanje in izmenjava praks na področju vzgojno-izobraževalnega dela
z Romi (http://www.khetanes.si).

Projekt DSKK je bi že v osnovi zasnovan tako, da najprej spodbudi vključene vrtce, šole in
ostale sodelujoče k razmisleku o vrednosti in pojavnih oblikah socialnega in kulturnega kapitala
v življenju in bogastvu vsakega posameznika, politiki izobraževanja in možnosti dviga
socialnega in kulturnega kapitala.
Vključene šole in vrtci (v nadaljevanju strokovni delavci) smo se najprej seznanili s socialnim
in kulturnim kapitalom, ga poiskali v sebi in okolju, iz katerega prihajamo. Nato smo šli skozi
vrsto izobraževanj, katerih namen je bil odkriti, ubesediti in spremeniti stereotipe in predsodke
o romski skupnosti v cilje in izzive, se seznaniti z bogastvom in kulturo ter načinom življenja
romske skupnosti. Slednji predstavlja njihov osnovni kapital. Z vključenostjo smo tudi
strokovni sodelavci širili mrežo, socialne stike z ostalimi vključenimi, sodelujočimi – večinoma
iz istih strokovnih krogov. S povabilom in vključenostjo romskih sodelavcev pa se je zgodil
korenit kazalec dviga socialnega in kulturnega kapitala, saj vključenost romskega sodelavca
predstavlja širitev mreže v romsko skupnost, ki je v projektu naša ciljna skupina. Romski
sodelavec za nas predstavlja vez med večinskim in romskim prebivalstvom in je ključ za vstop
v romsko naselje. Romski sodelavec v sebi nosi kapital – izhaja iz romske sredine, pozna
prebivalce v tamkajšnjem romskem naselju in ima že vzpostavljene stike z njimi, govori romski
jezik in je »vir« romske kulture ter običajev. Hkrati pa z lastnim vstopom nudi možnost širitve
vezi in odnosov tudi nam. Tako smo si na začetku projekta zagotovili možnosti za
prepoznavanje in zavedanje lastnega in tujega SKK, ciljne skupine – romske skupnosti in
usmeritve za nadaljnje delo. Katera področja kurikuluma bodo vpletena v načrtovanje in
izvedbo delavnic v romskem naselju, oziroma kako doseči dvig socialnega in kulturnega
kapitala med pripadniki romske skupnosti pa je bilo prepuščeno strokovnim delavcem vrtca,
šole in romskemu sodelavcu.
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6.2 O projektu v našem vrtcu

Ob vključenosti v projekt smo si tudi v našem vrtcu zastavili lasten cilj, in sicer pridobiti si
zaupanje staršev in otrok, pripadnikov romske skupnosti v vrtec kot ustanovo in v nas,
strokovne delavce. Namen vseh nas je večja vključenost predšolskih otrok in redno obiskovanje
vrtca kot ustanove, kjer se izvaja predšolska vzgoja.
Projekt je izveden v našem vrtcu oziroma kraju na povabilo Pedagoškega inštituta. Sama sem
pristopila v letih, ko sem bila vzgojiteljica v romskem oddelku in se mi je vključenost v projekt
zdela edina in prava rešitev.
Poglavitni cilji vključenosti Vrtca Otona Župančiča Črnomelj so: pritegniti zanimanje in interes
predšolskih otrok in njihovih staršev za dejavnosti v naselju in vrtcu, seznanitev otrok (ki so ali
niso vključeni v vrtec) in njihovih staršev s predšolsko vzgojo, vpis oziroma redno obiskovanje
romskega ali drugega oddelka vrtca vsaj leto dni pred vstopom v vrtec, izvedba delavnic v
romskem naselju (pomoč otrokom in njihovim staršem za zagotavljanje enakih možnosti in
spodbujanje socialne vključenosti) ter napredek v sobivanju dveh kultur, pritegnitev staršev za
aktivno sodelovanje, vključevanje v dejavnosti, igro otrok, rahljanje jezikovne bariere
(vključenost romske pomočnice za premagovanje ovir tako z moje kot tudi otrokove in
starševske strani), pridobitev zaupanja otrok in staršev vame, kot osebo, zaposleno v vrtcu in v
vrtec, izobraževalno ustanovo ter bogatenje lastne osebnosti in novi izzivi.
Najpomembnejši akter socialnega in kulturnega kapitala je bogastvo posameznika. Z znanjem
o pomembnosti in potrebi po vključevanju predšolskih otrok v institucionalizirano predšolsko
vzgojo, s poudarkom na otrocih, ki izhajajo iz socialno depriviligiranega okolja, smo strokovni
delavci prenašali to znanje med romske prebivalce, predvsem starše in otroke. Z vstopom v
okolje, v katerem živijo pretežno pripadniki romske skupnosti in izvedbo dejavnosti, ki so bile
namenjene otrokom in staršem Romom in osebnim stikom, smo si pridobile zaupanje in
omrežje večinskega prebivalstva z romsko skupnostjo, ki sta ključni sestavini socialnega
kapitala. Zaupanje pa je hkrati odločujoča komponenta socialnega in kulturnega kapitala
dobrega sodelovanja, ki si ga mora strokovni delavec pridobiti tako pri otrocih kot tudi pri
starših, če želi, da slednji vključijo otroka v delavnice, vrtec in sodelujejo z njim, ne glede na
to, ali so pripadniki romske skupnosti ali večinsko prebivalstvo.
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6.2.1 Vključevanje otrok v predšolsko vzgojo
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v letu 2015/2016 v vrtce (tako
zasebne kot javne) vključenih 85.407 otrok, kar predstavlja 78,1 % vseh otrok v starosti od
enega do petih let. Število otrok, vključenih v vrtce, je bilo v opazovanem šolskem letu za 0.8
% večje kot prejšnje leto.
Strateški cilj EU 2020 o vključenosti otrok do 4. leta starosti do vstopa v obvezno izobraževanje
v predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih še ni dosežen. Evropski strateški cilj, zapisan v
dokumentu Izobraževanje in usposabljanje 2020, predvideva, da naj bi bilo v predšolsko
izobraževanje vključenih 95 % otrok te starosti (http://www.stat.si/StatWeb/sl/prikazinovico?id=5162&idp=9&headerbar=7).

Graf 6.1: Delež otrok, vključenih v vrtce
Delež otrok vključenih v vrtce (po starostnih obdobjih)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Prvo starostno obdobje (%)
43,7
49,2
51,4
53,7
55,6
55,5
54,1
56,1
57,5
Drugo starostno obdobje (%) 82,1
84,1
85,8
87,3
88,8
87,9
87,2
88,0
88,5
Skupaj (%)
62,2
70,2
71,9
74,0
75,9
75,6
75,0
76,8
78,1
Prvo starostno obdobje (%)

Drugo starostno obdobje (%)

Skupaj (%)

Vir: http://www.stat.si/

Podatke Statističnega urada RS sem podala kot primerjavo in v vednost, da mora strateški načrt
EU2020 poznati in se zavedati tudi problema nizke vključenosti romskih otrok v predšolsko
vzgojo.

- 31 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Darja Muhvič; diplomska naloga

6.2.2 Vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo
Za delo z romskimi otroki je najpomembnejši nacionalni dokument Kurikulum za vrtce (1999),
ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, ukvarja pa se tudi z novejšimi teoretskimi pogledi na
zgodnje otroštvo. V njem so predstavljeni cilji kurikula za vrtce in iz njih izpeljana načela.
Zavedajoč se drugačne kulture, stila življenja in romske identitete, ki jih imajo otroci Romov,
je bil decembra 2002 sprejet Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov. Že takrat je
bilo zapisano, da so romski otroci vključeni v več kot 40 vrtcev v Sloveniji. Največ jih je na
Dolenjskem, v Posavju, v Beli krajini, na Štajerskem in v Prekmurju.
Načini vključevanja otrok Romov so trije: integracija v redne skupine, vključenost v romske
oddelke in romske vrtce, ki so v prvi vrsti odvisni od romskih staršev, ki otroka vpišejo in
vključijo v vrtec. Drugi dejavnik je okolje, mesto, v katerem živijo pripadniki romske skupnosti.
To posledično določa, ali imajo v kraju romski vrtec, ki se nahaja v romskem naselju ali bližini
tega. Tretji pa so včasih tudi večinski prebivalci, ki bodisi nočejo vpisati svojega otroka v
skupino z romskim otrokom ali romskim otrokom pokažejo, da niso zaželeni v njihovi sredini.
Zapisano pa je tudi, da je Dodatek h kurikulu za vrtce pomoč vodilnim in strokovnim delavcem
vrtca pri ustvarjanju pogojev za uresničevanje pravic romskih otrok do enakih možnosti.

Za otroke Romov in delo z njimi je potrebno pri delu udejanjiti predvsem slednja načela
Kurikula za vrtce:


načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca ter strokovnih
delavcev vrtca,



načelo enakih možnosti ter upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma,
v katerem naj vsak posameznik doživlja vrtec kot okolje, v katerem so enake možnosti za
vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno
konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.,



načelo sodelovanja s starši in



načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.

Uspešno vključevanje Romov v sistem vzgoje in izobraževanja je odvisno tudi od uspešnosti
ukrepov na drugih področjih: urejanja bivanjskih razmer, napredka na področju zaposlovanja,
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zdravstva itd. S spremembo in sprejetjem ukrepov na navedenih področjih bi pripadnikom
romske skupnosti zagotovili enakovredne pogoje v primerjavi z večinskim prebivalstvom.
Napredek bi bil v prvi meri viden v obliki socialne vključenosti, s tem se bi povečal socialni in
kulturni kapital, širila bi se mreža odnosov in pot do izobraževanja bi bila naslednji pričakovan
korak.
Doseči ga je mogoče, ko se poleg oblik izobraževanja formalnega sistema upoštevajo in
spodbujajo še oblike neformalnega izobraževanja, delo nevladnih organizacij itd. in so zajeti
vsi segmenti vseživljenjskega učenja.
Sistem izobraževanja ni samostojna enota, temveč je vključenost romskih otrok cilj.
Vsak otrok ima pravico naučiti se v svojem jeziku reči mama, avto ali hiša. Vsi se radi naučimo
reči te besede tudi v večini tujih jeziku, a le redki so tisti, ki bi se radi naučili, kako se reče
mama v romskem jeziku.
Vrtci so najmočnejši centri predšolske vzgoje v lokalnih skupnostih.
Pomen dostopnosti izobraževalnih programov, zagotavljanje enakih možnosti za ogrožene
otroke, skrb za pridobivanje dokazov o učinkih kakovostnih programov za ogrožene otroke in
njihove starše sta v svoji raziskavi na otrokov poznejši razvoj potrdila tudi Marjanovič Umek
in Fekonja (2005).
Vse več je tudi raziskovalnih dokazov (Schweinhart et al., 1993; Yoshikawa, 1995;
Schweinhart, 2007), da lahko kakovostni vzgojno-izobraževalni programi v predšolskem
obdobju izrazito vplivajo na:


otrokov nadaljnji razvoj,



kakovost življenja posameznika in družbe, še posebej na otroke iz rizičnih skupin,



uspešnost otrok v življenju,



prispevajo k boljšemu zdravju,



zmanjšujejo možnost asocialnega in kriminalnega vedenja in



spodbujajo kognitivni in socialni razvoj.

Da bi spodbujali – dvignili socialni in kulturni kapital v romskem naselju med pripadniki
romske skupnosti, hkrati pa spodbujali »osebni« kapital vsakega posameznika, moramo izhajati
iz dejstev, da prihajajo romski otroci iz socialno prikrajšanega okolja. Le ta jim ne nudi
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zadostne spodbude za vzgojo in izobraževanje, hkrati pa se moramo zavedati, da je slovenščina
njihov drugi jezik. Izhajajoč iz tega dejstva in s ciljem spodbudili kapital, ki ga nosijo v sebi,
od otrok ne smemo in ne moremo pričakovati, da je jezikovni razvoj na enaki stopnji kot pri
drugih otrocih, ravno tako pa tudi starši romskih otrok nimajo visokih pričakovanj in zaradi
lastne neizobraženosti in slabih razmer, v katerih živijo, ne morejo podpirati izobraževanja
svojih otrok.
Razloge za nevključevanje Romov, ki so poti do uresničitve cilja – vključevanje otrok staršev
Romov najdemo tudi v (http://sk.solazaravnatelje.si/):


Vrtci in druge organizacije ne osveščajo staršev romskega porekla dovolj o nujnosti zgodnje
vključitve njihovih otrok v institucionalno predšolsko vzgojo in se ne potrudijo približati
vrtca otrokom in staršem romskega porekla in jim dati vedeti, da so zaželeni.



Starši romskega porekla niso zainteresirani za vrtec, saj izobraževanje zanje ni vrednota in
verjamejo, da je za otroka bolje, da odrašča pri materi.



Primankljaj vzgojiteljev, ki bi želeli delati z romsko populacijo.



Občina nima interesa, da bi bili otroci romskega porekla vključeni v vrtec, saj mora zanje
plačati polno ceno, saj so največkrat oproščeni plačila.

Na začetku naloge lahko ugotovimo, kako pomemben in potreben je socialni in kulturni kapital.
Ne glede na to, koliko osebnega kapitala premore posameznik, ga brez vzpostavljene mreže ne
more ne širiti ne dovoliti, da si ga poveča. Od omrežja, ki ga posameznik vzpostavi v družbi oz.
v okolju, kjer živi, je v nadaljevanju odvisna kvaliteta življenja. Zagotovi si vstop v družbo in
je lahko v vlogi delitelja ali prejemnika znanja. To je še posebej pomembno za pripadnike
romske skupnosti, ki imajo omejene stike za vzpostavljanje mreže z večinskim prebivalstvom.
Razloge za omejene stike lahko najdemo v:


naselitvi romske skupnosti, v kateri živijo (obrobje mest),



drugačni kulturi, stilu življenja,



jeziku,



vrednotah in



bivanjskih in socialnih razmerah.
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6.2.3 Vključevanje romskih otrok pred, med in po projektu v vrtcu Črnomelj
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (v nadaljevanju Vrtec Črnomelj) je nosilec »razvoja« za
predšolske otroke v občini Črnomelj. Ustanovljen je bil leta 1973.
V vrtcu že vrsto let vključujemo otroke Rome v vzgojni program. Začetki segajo v leto 1979,
ko se je začel izvajati krajši program, ki je bil namenjen otrokom Romom. Leta 1999 pa se je
začelo vključevanje romskih otrok v redne oddelke. Večinoma so prišle pobude s strani vrtca,
nekaj pa tudi s strani staršev. Zadnja leta izvajamo poldnevni program v oddelku za otroke
Rome, stare od tri do šest let.
Romski oddelek je tako v našem vrtcu že stalna praksa (najprej v okviru zunanje male šole) in
je nastal iz potrebe, da se lahko vanj vključijo otroci, ki še niso vpisani v redne oddelke vrtca
in katerih starši nimajo možnosti voziti otroka v in iz vrtca (organiziran prevoz otrok z
vrtčevskim kombijem) ali imajo predsodke, strah pred vključevanjem otrok v ustanovo (stalna
spodbuda za vključevanje in spremstvo otrok v vrtec).
Vrtec oziroma program poteka v obliki poldnevnega programa, tako da otrok ne čuti pritiska
»zidov« in ima možnost sodelovanja v vseh dejavnostih, ki so v skladu z veljavnim nacionalnim
programom »Kurikulum«.
Pri tem se srečujemo s problemi že pri oblikovanju skupine; nimamo vpogleda, koliko je otrok,
starih od 3 do 6 let, ki se lahko vključijo v vrtec Črnomelj. Če niso prejemniki socialne pomoči,
jih Center za socialno delo nima na seznamu, če se selijo iz občine v občino ali ima mati stalno
prebivališče kje drugje). Tako se vsako leto skupaj s svetovalno delavko vrtca in socialno
delavko iz CSD Črnomelj (z okrnjenim seznamom) odpravimo v romska naselja in jih vabimo
»od vrat do vrat«.
Jezikovna ovira v našem kraju ni tako v ospredju – vsaj v predšolskem obdobju ne, saj otroci
razumejo in govorijo slovenski jezik (vsaj do te stopnje, da komunikacija poteka nemoteno).
Se pa nepoznavanje jezika pokaže pri razsežnosti znanja, ki ga otroci »prinesejo« s seboj v
vrtec. Le to ni primerljivo z znanjem otrok iste starostne stopnje. Proces dela v predšolski vzgoji
nam dopušča oziroma od nas zahteva, da cilje prilagodimo vsakemu posamezniku, jih po
predhodnem opazovanju, analizi in lastni evalvaciji tudi podkrepimo. Takšen način dela nam
da možnosti, da utrdimo temeljno, osnovno znanje (tukaj bi bila v veliko pomoč oseba, ki bi
govorila romski jezik) in nato le-to postopno nadgrajujemo. A tu se pojavi nov problem, ko že
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vključeni otroci ne obiskujejo ali neredno obiskujejo vrtec in je veriga nadgrajevanja
prekinjena.
Tako je že vrsto let naša težava majhno število vključenih otrok Romov v poldnevni program
kot tudi v redne oddelke in neredno obiskovanje otrok.
Čeprav vključevanje pripadnikov romske skupnosti v vzgojo in izobraževanje poteka tudi z
novimi in inovativnimi pristopi, se moramo še vedno vprašati, ali je tak pristop pravilen,
sprejemljiv za Rome ali pa je naravnan na večinsko družbo.
Graf 6.2: Romski otroci, vključeni v romski oddelek in redne oddelke
Romski otroci, vključeni v romski oddelek in redne oddelke
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Vir: Dnevniki dela Vrtca Otona Župančiča Črnomelj

Zavedati se moramo, da romsko vprašanje zadeva vse. Uspešno ga bomo reševali le, če bomo
spoštovali drug drugega in sodelovali, pri čemer pa moramo upoštevati pravico, da smo
enakopravni (Klopčič in Polzer, 2003).
Tudi v našem vrtcu se zavedamo, da je (ne)vključenost romskih otrok v predšolsko vzgojo
problem, kajti le ta ne izgine pri šestih letih, ko otrok vstopi v osnovno šolo. Nevključenost v
katerokoli obliko predšolske vzgoje le poveča prepadnico med znanjem, ki ga premorejo otroci,
vključeni v predšolsko vzgojo, in tistimi, ki vrtca niso obiskovali. To je še zlasti pomembno za
otroke, ki odraščajo v okolju, v katerem so na kateremkoli segmentu družbe socialno izključeni.
Z vključenostjo v predšolske vzgoje je otrok v družbi vrstnikov, spoznava pravila, širi znanje
idr., s tem si povečuje socialni in kulturni kapital, saj mu družba, vključenost v vrtec kot
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vzgojno-izobraževalno ustanovo, strokovni delavci in ostali, vključeni v vzgojo in
izobraževanje ter širše okolje, v kateri se ustanova nahaja, omogoča stike. Stiki so prvi koncept
za vzpostavljanje omrežja, ki je v odnosu marljivega pajka. Z lastno motivacijo in vključenostjo
v proces pa se »pajkova mreža« veča in veča. Njegova socialna mreža, socialni kapital tako ni
omejen z njegovim ožjim, družinskim okoljem, temveč se združi, ustvarja nove vezi in mreže
s novim, pridobljenim kapitalom.
Otrok si z vključenostjo v vrtec poleg vezivnega socialnega kapitala krepi tudi premostitveni
kapital. Zavedajoč se vezivnega (angl. Bonding) kapitala, katerega osnova so vezi, ki nastajajo
v družini, med sosedi, v homogenih skupinah in posamezniku zagotavljajo varnost, pa le ta
potrebuje tudi premostitveni (angl. Bridging) kapital, katerega vezi se ustvarjajo v sodelovanju
z okoljem. Niso tako močne kot pri vezivnem kapitalu, a posamezniku omogočajo izmenjavo
informacij, idej in novosti in so nujne za razvoj in obstoj družbe.
Romski otrok tako z vključitvijo v vrtec prinese s seboj vezivni socialni kapital – od doma in
od stikov z ostalimi prebivalci romske skupnosti. Z vzpostavljanjem novih stikov in odnosov z
otroki, zaposlenimi v vrtcu ter ostalimi sodelujočimi v procesu vzgoje in izobraževanja,
izmenjavanjem informacij in usvajanjem novih znanj pa je bogatejši za premostitveni kapital,
ki ga je prejel v vrtcu in širšem okolju. Tako je ne le bogatejši za premostitveni socialni kapital,
temveč lahko z novimi omrežji nadgradi vezivni kapital in ga posreduje tudi ostalim družinskim
članom in prijateljem v romskem naselju.
Lep primer vezivnega in premostitvenega kapitala sem doživela med delom v romskem
oddelku. V romski oddelek sta bila vključena bratec in sestrica – dvojčka. Leto zatem se je v
oddelek vpisal tudi njun mlajši brat in sosedova deklica. Slednja sta mi že ob vstopu v vrtec
zapela pesem, ki smo jo osvojili v prejšnjem šolskem letu. Dvojčka sta tako novo osvojeno
znanje, ki sta ga pridobila v vrtcu, posredovala drugim otrokom v svojem okolju, jim približala
vrtec in delo v njem, širila vezi, mrežo, jih obogatila s premostitvenim kapitalom.
Otroci staršev Romov so najšibkejši člen naše mreže. Vzrok za to je nepoznavanje slovenskega
jezika ali šibko znanje le tega, slabi bivanjski pogoji in tudi zakoreninjeni stereotipi širše
družbe, zaradi česar se mreža le manjša, veča pa se mreža socialne izključenosti. Tako otroci
velikokrat ne dokončajo osnovne šole ali pa so celo preusmerjeni v šolo za otroke s prilagojenim
programom. To pa ni ravno dobra odskočna deska za boljšo prihodnost in spremembe.
Zato je cilj našega vrtca vključenost čim večjega števila otrok, s poudarkom na vključevanju
romskih otrok v redne oddelke ali romski oddelek in tako ne moremo mimo izjave raziskovalca
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na področju Romov Avsca (1999), ki pravi, da je »vključenost v predšolsko vzgojo za vsakega
otroka, ne le romskega, bistvenega pomena, saj zelo vpliva na poznejšo šolsko uspešnost«.
Delo oziroma analizo dela v romskem oddelku bom zaradi boljše in lažje preglednosti razdelila
v tri časovne sklope, ki so opredeljeni glede na vključenost v projekt »Dvig socialnega in
kulturnega kapitala v okoljih, v katerih živijo pripadniki romske skupnosti«, in sicer:


Od leta 2007 do leta 2010



Od leta 2010 do leta 2013



Od leta 2013 do leta 2016

Graf 6.3: Obiskovanje vrtca romskih otrok v romskem oddelku
Obiskovanje vrtca romskih otrok v romskem oddelku
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S pomočjo zgornje tabele oziroma zbranih podatkov in vpogleda v različno literaturo lahko
odgovorimo na prvo raziskovalno vprašanje: »Kateri so vzroki za nizko število vključenosti
otrok romskega porekla v vrtec?«
Berger in Luckmann poudarjata, da je »primarna socializacija običajno najpomembnejša za
posameznika in da ji mora biti podobna osnovna struktura celotne sekundarne socializacije.
Vsak posameznik se rodi v objektivno družbeno strukturo, znotraj katere se sooča s
pomembnimi drugimi, ki so zavezani za njegovo socializacijo«. Romska primarna socializacija
pa se bistveno razlikuje od sekundarne, torej od širšega družbenega okolja, kamor uvrščamo
npr. vrtec in šolo (Berger in Luckmann v Tancer, 1994, 95–97).
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Vzroki za nizko vključenost v vrtec s strani romskih staršev so:


slaba informiranost romskih staršev o pomembnosti predšolske vzgoje za otroke, ker se niti
širša skupnost kot tudi strokovni delavci zaradi prevelikega vpisa otrok večinskega
prebivalstva in čakalnih list ne osredotočimo na skupino romskih otrok kot našo ciljno
skupino;



predsodki do vrtca kot izobraževalne ustanove, imajo romski starši bodisi slabe lastne
izkušnje z izobraževalno ustanovo ali pa jih je strah, da v vrtcu ne bo poskrbljeno za njihove
otroke;



nesprejetosti romskih otrok in njihovih staršev najdemo v predsodkih in stereotipih s strani
večinskega prebivalstva;



neizobraženosti staršev, ki prenašajo svoje znanje, neznanje ter odnos do izobrazbe na svoje
otroke;



zagotovljeno domače varstvo, ki je le odraz nezaposlenosti staršev;



skrb in pokroviteljski odnos (pretežno zelo mladih) staršev, ki zaradi vloge staršev ne
morejo nadaljevati z lastnim izobraževanjem, hkrati pa so nezmožni predati otroke v varstvo
in izobraževanje drugim;



oddaljenost od vrtca jim predstavlja oviro, saj zaradi nizkega standarda življenja vsi nimajo
osebnih avtomobilov, pretežno ženske tudi izpita zanj ne.

6.2.4 Moje delo z romskimi otroki
V Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj sem v šolskem letu 2007/2008 nastopila delo kot
vzgojiteljica v romskem oddelku Ježki. Ravno v tistem letu smo prešli iz krajšega programa v
poldnevni program in tako na pobudo nekaterih romskih staršev in samega vrtca otrokom v
času obiskovanja vrtca omogočili in zagotovili zajtrk, malico in kosilo. Glede na razmere, v
katerih živijo nekateri romski otroci in njihovi starši in na podlagi takratnega znanja o dohodkih
in bivanjskih razmerah Romov, je bil to prvi korak za zagotavljanje enakih možnosti otrok, ki
obiskujejo predšolsko vzgojo v našem vrtcu.
Vsi otroci imajo pravico vpisati se v redne oddelke vrtca, a to je za romske starše nemalokrat
birokracija, kateri niso dorasli. Zato sem otroke, ki niso vključeni v predšolsko vzgojo in
njihove starše v mesecu septembru 2007 skupaj s socialno delavko iz Centra za socialno delo,
s katero sva si na CSD Črnomelj sestavili seznam predšolskih otrok, starih 3–6 let, in našo
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svetovalno delavko iz vrtca, obiskala na domu v romskih naseljih Lokve, Kanižarica,
Kanižarica – Jama in Čudno selo. Najprej sem jim na kratko predstavila sebe, vrtec in delo v
romskem oddelku ter ponudila možnost vpisa, hkrati pa jih seznanila s prednostmi obiskovanja
vrtca, romskega oddelka, nato pa smo še pokramljali o raznih temah, aktualni problematiki, s
socialno delavko vrtca pa so se dogovarjali o nakupu drv za zimo, menjavi oken, strehe. Že po
prvem obisku sem lahko videla, da si romski starši želijo dobro, boljši jutri za njihove otroke,
a so do otrok zelo zaščitniško naravnani, hkrati pa se zavedajo, da segregacija ni pravilna pot
do napredka. To je bil moj prvi obisk naselja, ki sem ga predhodno opazovala le med vožnjo.

Od leta 2007 do leta 2010:
V letu 2007/2008 je bil romski oddelek v enoti na Majerju. Za sosede smo imeli najprej eno
skupino otrok, starih 1–3 let, nato se ji je pridružila še ena. To leto je oddelek obiskovalo
največje število otrok in tudi rednost je bila od januarja do meseca marca na zadovoljivi ravni.
Nato pa je začelo število otrok in njihovo obiskovanje upadati. Povečanje upada števila otrok
pa je v mesecu maju še pospešila selitev na drugo lokacijo (selitev zaradi prostorske stiske oz.
odprtje novega oddelka 1. starostne skupine).
Naslednje leto (2008/2009) sem bila še vedno zaposlena kot vzgojiteljica v romskem oddelku.
Zadržali smo zadnjo lokacijo, v dislocirani enoti Dijaški dom, kjer sta se nam pridružili še dve
skupini otrok, starih 3–4 leta (ravno tega leta je bil sprejet zakon, da je vrtec plačljiv le za prvega
predšolskega otroka in temu primerno je bil povečan vpis v ostalih oddelkih, v vrtcu pa je bila
izjemna prostorska stiska).
Tudi tega leta smo s svetovalno delavko iz CSD Črnomelj in svetovalno delavko vrtca ubrale
isto pot ter povabile romske otroke k vpisu v romski oddelek. Obiskale smo jih v mesecu
septembru. Novost tega leta je bila še, da smo jih po prvem pogovoru obiskale še enkrat, in
sicer dan pred predvidenim začetkom. Ta ideja se nam je porodila že leto poprej, kajti želele
smo dati poudarek večkratnemu stiku in starše opomniti na datum pričetka.
Vpisanih je bilo največ otrok doslej, a se že na začetku zatakne pri izpolnitvi prvega pogoja za
vstop v vrtec, ko morajo otroci opraviti zdravniški pregled (velikokrat ni razlog, da otroci in
posledično starši tega ne bi bili zmožni, temveč jim je to odveč in prvi možen izgovor za
neobiskovanje). Takšni in podobni razlogi se skrivajo v številu otrok, ki so vpisani v vrtec, a ga
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nikoli ali redkokdaj obiščejo. To je najbolj razvidno iz podatka, da je bila v letu 2008/2009
povprečna prisotnost le 30,2 %, kar je za skoraj 15 % manj kot leto poprej.
Leto 2009/2010 ni bilo nič boljše. Kljub že ustaljeni praksi, pridobljenemu zaupanju s strani
staršev in otrok in dobrih odnosih je odstotek prisotnih otrok upadal (v primerjavi z letom
2008/2009 za 8,7 %, z letom 2007/2008 pa za kar 23,5 %). Temu je botrovalo tudi dejstvo, da
se je vodstvo vrtca zaradi manjšega števila otrok v oddelku odločilo, da sem večkrat kot
vzgojiteljica v romskem oddelku skupaj s prisotnimi romskimi otroki nadomeščala katero od
vzgojiteljic v drugem oddelku (bolniška odsotnost, dopusti, itd.). To smo staršem predstavili v
pozitivni luči, da je za njihove otroke združitev koristna z vidika socializacije, spoznavanja
drugih in druženja, a je v primeru nastalih konfliktov ali nestrinjanja s takšno odločitvijo otrok
ostal doma.
Od leta 2010 do leta 2013
Zaradi nerednosti obiskovanja vrtca, nizkega števila romskih otrok, vključenih v redne in
romski oddelek, zaradi osebne potrebe narediti nekaj več in novih izzivov smo se v šolskem
letu 2010/2011 skupaj s sodelavko Petro Pezdirc in svetovalno delavko vrtca Ivano Leko
odločile, da se vključimo v projekt »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, v katerih
živijo predstavniki romske skupnosti«, h kateremu smo povabile tudi romsko sodelavko
Madalino Brezar.
V sklopu projekta je konzorcijski partner Pedagoški inštitut za vse vrtce in udeležence
(strokovni delavci in romske sodelavce) organiziral nekaj strokovnih srečanj, predavanj in
delavnic na temo romske problematike, osveščenosti, rahljanja stereotipov idr., nato pa še
evalvacije in monitoring po izvedenih delavnicah ter obiskom v različnih romskih naseljih v
Sloveniji.
Strokovna srečanja in predavanja so bila zame kot strokovno delavko vrtca zelo koristna, saj
sem se seznanila s konceptom socialnega in kulturnega kapitala. Na podlagi novo pridobljenega
znanja in utemeljitvijo že znanega sem lahko skupaj z ostalimi strokovnimi delavci in romsko
sodelavko našega vrtca snovala in načrtovala delo v projektu. Vzpostavila sem stik s
strokovnimi sodelavci iz ostalih vrtcev. Izmenjali smo si različna mnenja, informacije, primere
dobre prakse ter smernice za nadaljnje delo z romskimi otroki. Strokovni delavci Pedagoškega
inštituta so me usmerjali tako pri načrtovanju kot tudi izvedbi dejavnosti, a hkrati niso posegali
v avtonomnost vzgojitelja. Z evalvacijo ter z monitoringi po izvedeni aktivnosti smo si
odgovorili na različna vprašanja: Ali je izvedena dejavnost vplivala na dvig socialnega in
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kulturnega kapitala vsakega posameznika? Kakšni so bili izzivi, problemi? Katere smernice
bomo upoštevali pri nadaljnjem delu?
V letu 2011/2012 in 2012/2013 smo v Vrtcu Črnomelj v sklopu projekta, v katerem smo se
odločile za Spoznavno animacijske dneve v vrtcu in šoli, izvedle kar nekaj delavnic – 15
delavnic v romskem naselju na Lokvah, dve delavnici pa v Vrtcu Črnomelj, enota Čardak.
V projekt naj bi bila vključena tako šola kot tudi vrtec ter romska sodelavka, a se v osnovni šoli
niso odločili za sodelovanje.
Na izbiro kraja delavnic (romsko naselje Lokve) je vplivalo več dejavnikov:


največje romsko naselje v občini Črnomelj,



v naselju je največ predšolskih otrok, ki predstavljajo potencial za vključitev v vrtec in
šolskih otrok,



romska sodelavka je iz naselja Lokve,



okolje in romsko prebivalstvo v romskem naselju Lokve je ciljna skupina za dvig socialnega
in kulturnega kapitala.

Seznam delavnic v šol. letu 2011/2012
Preglednica 6.1: Seznam delavnic v šol. letu 2011/2012
Datum

Naslov
Zelo lačna
8. 10. 2011
gosenica
Kako naredimo
9. 11. 2011
veter?
Novoletni
6. 12. 2011
okraski
19. 1. 2012 Gibalna urica
23. 2. 2012 Igre na snegu
Pomaranča za
12. 4. 2012
vse
Pravljična urica
28. 5. 2012
»Tema«
29. 5. 20102 Čarobna vreča
Športna urica v
30. 5. 2012
vrtcu
Vir: lasten

Kraj izvedbe
Romsko naselje Lokve
Romsko naselje Lokve
Romsko naselje Lokve
Romsko naselje Lokve
Romsko naselje Lokve
Romsko naselje Lokve
Romsko naselje Lokve (delavnica je bila izvedena na obeh
straneh v naselju)
Romsko naselje Lokve
Vrtec Črnomelj
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Slika 6.1: »Kako naredimo veter«

Vir: lasten

Seznam delavnic v šol. letu 2012/2013
Preglednica 6.2: Seznam delavnic v šol. letu 2012/2013
Datum

Naslov
Sadje in
8. 11. 2012
zelenjava
9. 11. 2012 Razbita buča
12. 11.
Domače živali
2012
14. 11.
Živali v gozdu
2012

Kraj izvedbe
Romsko naselje Lokve
Romsko naselje Lokve
Romsko naselje Lokve
Romsko naselje Lokve

Romsko naselje Lokve (delavnica je bila izvedena na obeh
straneh naselja)
27. 6. 2013 Kuhajmo skupaj Vrtec Črnomelj
Vir: lasten
26. 6. 2013 Palačinke
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Slika 6.2: »Kuhajmo skupaj«

Vir: lasten

Pri načrtovanju delavnic smo strokovne delavke vrtca upoštevale Kurikulum za vrtce in
Dodatek kurikuluma za Rome. Izhajale smo iz otrok in zato so bile delavnice ciljno usmerjene,
da so si lahko otroci igračo, umetnijo ali kakšen drug izdelek odnesli domov (vetrnica, božični
aranžma, lutka …). Vključile smo tudi romsko sodelavko, ki nas je skozi delo usmerjala z
vpetostjo romske kulture, velik poudarek smo namenile tudi jezikovnemu področju. Vsebina
delavnic je bila raznolika, a je izhajala iz dejstva, da otrokom ponudimo vsebine, ki so jim blizu
(npr. veter, palačinke), jih lahko izvedemo na prostem (igre na snegu) in so dostopna vsem
otrokom, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo (načelo enakih možnosti in upoštevanje
različnosti). Velik poudarek smo namenile medpodročni povezavi, v vse dejavnosti pa smo
vpletle področje jezika. Tukaj nam je bila v veliko pomoč romska sodelavka. Z znanjem
romskega jezika je bila velikokrat v vlogi prevajalca (tako za udeležene starše kot tudi za
otroke), posredovalca znanj (branje pravljice, petje pesmi v romskem jeziku, izdelava plakata
o domačih živalih v romskem in slovenskem jeziku). Hkrati pa smo se strokovne delavke skupaj
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z romsko sodelavko pri delu velikokrat oprle na gradivo, ki je bilo izdano in pripravljeno ravno
za potrebe projekta. Vseboval je gradivo za dejavnosti za otroke različnih starosti, trijezične
pravljice, romsko-slovenske slovarje in primerna didaktična sredstva.
Načrtovanja, izvedbe in evalvacije pa ne bi bile možne, če ne bi bile strokovne delavke vrtca
motivirane za delo z romskimi otroki, nenehno sodelovale med seboj in usklajevale delo in
ostale obveznosti z aktivnostmi v projektu ter bile druga drugi v pomoč, saj smo bile vse
prisotne na delavnicah tako v romskem naselju kot tudi v vrtcu, ne glede na to, katera se je
podpisala kot izvajalka aktivnosti.
Že pri vključitvi vrtca v projekt, načrtovanju, snovanju aktivnosti in nadaljnji izvedbi smo
zgradili temelje za DSKK, saj se zgoraj navedene aktivnosti nanašajo na mreženje, povezovanje
in sodelovanje. Z izvedbo delavnic v romskem naselju in z vključenostjo strokovnih delavcev
vrtca, ki so bili na kakršenkoli način že predhodno vpeti v delo z romskimi otroki ali pa so zanj
osebno motivirani, ter povabilom romske sodelavke iz naselja v projekt smo si med romsko
populacijo pridobile zaupanje, gradile smo dobre odnose, hkrati pa so prebivalci tamkajšnjega
naselja začutili pripadnost. To smo utrdile še s posredovanjem znanj, ki izhajajo iz romske
kulture. Vsi zgoraj navedeni dejavniki povečujejo socialno vključenost in samozavest. Romska
sodelavka je tudi zgled ostalim prebivalcem, saj je z lastno aktivnostjo, vključenostjo potrdila
lastne kompetence, osebni socialni in kulturni kapital, ki ga imajo tudi pripadniki romske
skupnosti – poznavanje romskega jezika, kulture in zavedanje lastne identitete. Tako je ostalim
prebivalcem predstavila, zakaj jih je smiselno prenašati na otroke.
Na začetku smo delavnice izvajale mesečno, vendar smo spoznale, da je večji učinek in višja
udeležba otrok, če izvedba poteka v strnjenem neprekinjenem obsegu. Tukaj smo same skozi
delo prišle do zaključka, da intenziteta odnosov, v našem primeru izvajanje delavnic v romskem
naselju, pripomore k zagotavljanju boljših pogojev za DSSK.
Skozi celoten projekt smo se srečevale tako z izzivi kot tudi s težavami, a smo jih s pomočjo
romske pomočnice, staršev in otrok sprotno reševale:


Romska pomočnica, gospa Madalina Brezar, je bila skozi celoten projekt naša prevajalka
in hkrati most med strokovnimi delavkami, sodelujočimi v projektu in Romi. Romska
sodelavka je tudi sama aktivna na področju ohranjanja romske kulturne dediščine. Sama ali
v sodelovanju z očetom in sestro je prevedla nekaj slovenskih in romskih pravljic, leta 2008
pa je tudi izdala romsko-slovenski slovar. Otroci sicer nimajo težav s sporazumevanjem v
slovenskem jeziku, a je bilo ob uvajanju novih tem med izvedbo na delavnicah veliko
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nejasnosti in nam je priskočila na pomoč. Ob zaključku projekta in evalvaciji lastnega dela
pa smo ugotovile, da bi bilo še boljše, če bi jo vključile že v samo načrtovanje dejavnosti in
bi tako zajele še kakšne teme iz romske kulture in njihovega življenja.


Romski starši so slabo obiskovali delavnice, a so nanje pošiljali šolske otroke, ki so bili
hkrati sodelujoči in varuhi mlajšim, predšolskim otrokom. Z veseljem so nam odprli vrata
svojih domov, ko smo jim prinesle vabila in nekateri tudi odstopili lastna dvorišča za
izvedbo delavnic.



Prostor za izvedbo delavnic je bil uganka že od samega začetka. Ker v naselju Lokve ni
inkubatorja ali skupnih prostorov, smo bile primorane izvesti delavnice na prostem
(dvorišča hiš). Lokacijo smo večkrat zamenjale, ker je veliko Romov sprtih med seboj in
niso dovolili obiskovanja delavnic, če so se le te izvajale pri »napačni« hiši. Prvo delavnico
smo izvedle na dvorišču romske pomočnice.



Sodelovanje z OŠ Mirana Jarca Črnomelj ni bilo nikoli realizirano. Vzrokov je bilo več. V
letu 2012/2013 je strokovno delo v romskem oddelku prevzela vzgojiteljica Tjaša Štrucelj,
ki se nam je naknadno pridružila tudi v projektu. Sama sem bila zaradi daljše bolniške
odsotnosti dodeljena v dislociran oddelek v OŠ Loka, a sem bila teden dni z vzgojiteljico v
oddelku, skupaj z njo in svetovalno delavko smo povabile otroke k vpisu (od vrat do vrat v
vseh treh naseljih), jo predstavila otrokom in staršem, njej pa podala smernice in lastne
izkušnjo o delu z romskimi otroki. Ker je bilo v tem letu še več nepredvidenih bolniških
odsotnosti, ki so trajale daljše obdobje (starejše delavke pred upokojitvijo, rizična
nosečnost, huda bolezen), je bila tudi sama primorana skupaj z romskimi otroki
nadomeščati delavce v drugih oddelkih.

V šolskih letih 2011/2012 in 2012/2013, se je v času vključenosti v projekt in aktivni izvedbi
dejavnosti znotraj romskega naselja Lokve, nekoliko zvišala prisotnost otrok v romskem
oddelku, in sicer glede na leto 2010/2011, ko je bila povprečna prisotnost otrok v romskem
oddelku najnižja (18,5 %), je v letu 2011/2012 višja za 3 %, v letu 2012/2013 pa kar za 7 %.
Tudi vključenost v redne oddelke je nekoliko večja.
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Graf 6.4: Primerjava prisotnosti otrok in staršev na delavnicah
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V obdobju izvajanja projekta (2011–2013) je bilo na posameznih delavnicah v naselju prisotnih
veliko otrok, a le eden ali dva romska starša, ki pa so celotno dogajanje opazovali le od daleč
in mlajše otroke prepustili v varstvo starejšim.
Strinjam se z mnenjem T. Avsca (1999: 107), ki pravi, da so »razlogi za to v nezaupanju staršev,
ki se neradi ločujejo od majhnih otrok, v oddaljenosti vrtca od majhnih naselij in podobno.
Izkušnje kažejo, da je predšolska vzgoja učinkovitejša tam, kjer je uspelo vrtec približati
romskemu okolju in kjer je vzpostavljeno tudi večje sodelovanje s starši.«
Skozi delo in vključenost v projekt ter po pogovorih s starši in opazovanju le teh sem prišla do
naslednjih ugotovitev, ki so možni vzroki za slabo udeležbo staršev na delavnicah:


nezaupanje staršev vase in v ustanovo,



nepoznavanje izvajalcev in načina dela,



strah staršev pred lastnim neznanjem,



slaba informiranost o pomenu predšolske vzgoje,



slabi medsosedski odnosi (družine so sprte med sabo in posledično ne želijo, da imajo otroci
stike s sosedovimi otroki),



priložnost za zaposlitev in varstvo otrok brez prisotnosti staršev,
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mnenje staršev, da njihova udeležba na delavnicah ni potrebna, zato mlajše otroke
prepustijo v varstvo starejšim bratom ali sestram ali pa starejšemu sosedovemu otroku, ki
mlajše otroke pripelje na delavnice.

Združitev znanja o socialnem in kulturnem kapitalu je moč prenesti tudi v izobraževalnoedukacijsko politiko. Menim, da je bil to najpomembnejši načrt snovalcev projekta DSKK in
se je z izvedbo delavnic, najprej za strokovne delavce in ostale sodelujoče (romski pomočniki,
svetovalni delavci vrtca), nato pa upoštevajoč vsakega posameznika v romski skupnosti in
načela, ki so nujna za sodelovanje z namenom ohranjati romsko kulturo in lastno identiteto,
pokazal kot dober začetek za premike v vsakem od nas, hkrati pa obrodil sadove na nivoju
izobraževalne politike, ki je posledica dviga socialnega in kulturnega kapitala.
Raziskave so pokazale, da uporaba izobraževalnega pristopa, ki spodbuja nastanek skupnih
norm, vrednot in idej znotraj omrežij, pozitivno vpliva na razvoj socialnega kapitala med
udeleženci, tako da vzpodbudi aktivno sodelovanje med posamezniki in skupinami.
Participacija je torej tako vzrok kot tudi posledica socialnega kapitala.
Skozi izvedbo projekta, ki ni zajemal le enkratnih dogodkov – delavnic, smo bili strokovni
delavci v nenehnem sodelovanju z romskimi starši in njihovimi otroki. Tako smo se že pred
načrtovano izvedbo srečali vsi strokovni delavci, vključeni v projekt (vzgojitelj, svetovalni
delavec, romski pomočnik) in sestavili načrt o temi, namenu in cilju posamezne delavnice in si
razdelili delo, vloge. Mreže, ki so sestavni del socialnega in kulturnega kapitala, so bile
usmerjene v dejavnosti za otroke tako, da smo najprej gradili odnose znotraj vrtca in jih vpletli
med sodelovanje s starši in sodelovanje z okoljem. Z vključenostjo v projekt smo strokovne
delavke s sodelovanjem, aktivnostmi v projektu (načrtovanje, izvedba, evalvacija) utrdile
medsebojne vezi. Z vključenostjo romske sodelavk, ki je kot predstavnica romske skupnosti že
posedovala vezivni kapital, nam je bil omogočen tudi lažji stik, podkrepljen z zaupanjem.
Romska skupnost je skozi delo, aktivnosti za romske otroke uvidela norme reciporčnost (delo
z otroki, širjenje znanja, rahljanje stereotipov, spoštovanje romske kulture in ljudi), ki pa je
zaupanje še okrepilo. Tako smo si obojestransko z navezovanjem stikov, omrežij, zaupanjem
in normami recipročnosti nadgradili socialni in kulturni kapital.
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Romska pomočnica je bila tako prvič v vlogi strokovnega delavca. Kljub pomanjkanju znanja
na področju predšolske vzgoje pa je njen kapital znanje romskega jezika, ki je njen materni
jezik in poznavanje ljudi.
Izdelali smo tudi vabila. Uporabili smo slikopis, ki je v prvi meri pritegnil otroke in njihove
starše, hkrati pa jim olajšal razumevanje besedila (op. avtorja – po predhodnih izkušnjah iz
prakse pri delu z romskimi otroki sem ugotovila, da je veliko romskih staršev nepismenih).
Vabila smo razdelile v vsaki družini z romskimi otroki v naselju Lokve, večje plakate pa
nalepile na vidnejša mesta – avtobusna postaja, telegrafski stolp). Ob predaji vabil smo imele
tudi možnost osebno vzpostaviti stik z otroki in romskimi starši, jim opisati projekt in naše delo
ter jih povabiti k sodelovanju.
Pred samo izvedbo delavnic smo se ponovno odpravile od hiše do hiše ter povabile otroke in
starše. Tako smo tudi same ugotovile, da je to najboljši način, kajti starši niso bili pozorni na
datum in uro izvedbe, pa tudi prostor za izvedbo delavnic se je nenehno spreminjal. Zakaj je
bilo temu tako? V romskem naselju ni inkubatorja ali večnamenskega prostora, zato smo za
prostor prosile starše, katerih otroci so se udeležili delavnic. Prvo delavnico smo izvedle pred
hišo romske pomočnice. Nato smo ugotovile, da je veliko romskih staršev sprtih med seboj in
ne dovolijo otrokom, da se udeležijo delavnic. Hkrati pa je problem tudi cesta, ki deli romsko
naselje na dva dela. Najboljša rešitev je bila tako za nas kot tudi za otroke izvedba delavnic na
obeh straneh naselja.
Otroci so bili ne glede na izbiro mesta delavnic veseli našega prihoda. Osebno sem imela
najmanj težav z navezovanjem stikov tako z otroki kot tudi s starši, ker sem jih že predhodno
poznala. Delo vzgojitelja v romskem oddelku je tudi vsakodnevno spremstvo otok v/iz vrtca.
Otroci, ki so se udeležili delavnic, so bili stari od enega do štirinajst let. Velikokrat je najmlajši
otrok prišel v spremstvu starejšega bratca, sestrice. Redkokdaj so se delavnic aktivno udeležili
starši.
Tukaj ne smemo pozabiti, da štejejo majhni koraki in da smo na dobri poti, tudi če se število
vključenih otrok poveča le za enega.
Od leta 2013 do leta 2016
Žal zaradi meni neznanih razlogov, romski oddelek v šolskem letu 2013/2014 ni obratoval.
Nekateri delavci vrtca navajajo, da je prišlo do nestrinjanja s CSD Črnomelj oziroma Občino
Črnomelj, ker so slednji za razlog navedli premajhno število vključenih romskih otrok.
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V letih 2014/2015 in 2015/2016 se je svetovalna delavka na pobudo občine Črnomelj odločila
(zaradi leta poprej), da vsi zainteresirani starši za vpis otroka v romski oddelek izpolnijo vlogo
in s tem tudi potrdijo nadaljnje sodelovanje. In tako v vrtcu Črnomelj zopet beležimo nekoliko
višjo prisotnost otrok.
Po pregledu dokumentacije dela v romskem oddelku in ostalih oddelkih vrtca Črnomelj je
razvidno, da je udeležba in vključenost v projektu pripomogla k večjemu številu otrok staršev
Romov, vključenih v vrtec, kajti pomembno je:


da problem vidimo (upad števila otrok v romskem oddelku in želja po višji vključenosti
romskih otrok v redne oddelke),



ga izpostavimo in se o njem pogovarjamo (pogovor s starši, svetovalno delavko, Centrom
za socialno delo Črnomelj, ravnateljico vrtca in drugimi sodelujočimi),



skušamo poiskati rešitev (spodbuda in pogovor s starši in otroki, vključenost v projekt,
izvedba delavnic ...),



izhajamo iz želje po izboljšavi in kakovosti v vrtcu,



se zavedamo pomena in pomembnosti vključenosti v predšolsko vzgojo. Tu lahko navedem
mnenje T. Avsec (1999: 17), ki pravi: »Vključenost v predšolsko vzgojo je za vsakega
otroka, ne le romskega, bistvenega pomena, saj zelo vpliva na poznejšo šolsko uspešnost.«,



da je bila v projekt vključena tudi romska pomočnica iz istega naselja, kjer smo izvajale
dejavnosti in smo z njeno pomočjo odkrivale kulturne prvine, ki so skupne romski in
slovenski kulturi. Predstavnica romske skupnosti je imela že pred vključenostjo v projekt
vezi z naseljem, skupnostjo, vzpostavljeno je bilo zaupanje, ki temelji na socialnem
kapitalu, hkrati pa se je sama izpostavila tveganju, da svoj vezivni kapital deli z nami, z
namenom, da si vsi udeleženi in ona sama ustvarimo premostitveni kapital, na novo
pridobljen. Za vse vključene je bila romska sodelavka tako rekoč v vlogi »lepila«.



delo v projektu temelji na tesnem medsebojnem sodelovanju in timskem delu, ki ne more
potekati brez medsebojnega spoštovanja, dogovarjanja, prilagajanja ter prenosa znanj in
izkušenj,



strokovni delavci smo usmerjeni k samoanalizi. Z monitoringi s strokovnimi delavci,
zaposlenimi na Pedagoškem inštitutu smo po vsaki izvedeni delavnici reflektirale in
evalvirale svoje delo, si zastavljale nove cilje in izzive,



se zavedamo, da si je najprej potrebno pridobiti zaupanje staršev,
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sami moramo imeti željo po spoznavanju druge kulture (romske) in smo pripravljeni na
rahljanje zakoreninjenih stereotipov,



doseganje ciljev in izzivov v človeku zbudi občutek lastne vrednosti, koristnosti,



pedagoško delo je poslanstvo, ko ti starši zaupajo svojega otroka, na to moramo biti
ponosni. Vsi otroci so otroci ne glede na spol, raso, vero …

Vse spremembe, ki prispevajo k strpnejšemu in prijaznejšemu sobivanju, nastajajo najprej v
nas samih. Tudi pri delu z romskimi otroki in njihovimi starši mora vsak posameznik upoštevati,
da je to delo posebno, da zahteva veliko truda in vlaganja v napredek, ki je včasih viden, včasih
pa ne.
Hkrati pa sem mnenja, da je potrebno spodbujati sodelovanje med različnimi ustanovami in
Romi, kar bi omogočilo boljše sodelovanje in vključevanje otrok Romov v širše družbeno
okolje in izobraževanje. V našem primeru, ko smo stremeli k večjemu številu vpisanih romskih
otrok v redne in romski oddelek, je nesodelovanje z Občino Črnomelj in Centrom za socialno
delo Črnomelj le zavrlo naše težnje. Sodelovanje je tako pomembno za pridobitev zaupanja
staršev in informiranosti le-teh o pomenu in razlogih za vključenost otrok v predšolsko vzgojo.
Če bi se vsi sodelujoči in odgovorni za izobraževalno politiko Romov zavzemali za isti cilj, bi
bila uspešnost po projektu še večja.

7.0 SKLEP
Ne pozabimo, beseda Rom pomeni človek.
Romi so v slovenskem prostoru tako dolgo kot naši predniki. Naš odnos do Romov je
zakoreninjen in poln stereotipov, hkrati pa je ogledalo našega odnosa in doprinosa do soljudi.
Zastavimo si skupni cilj. Znebimo se predsodkov in stereotipov in stremimo k boljšemu jutri,
za nas in njih.
Kljub temu da je v bilo v letu 2015/2016 v predšolsko vzgojo v Sloveniji vključenih več kot 78
% vseh otrok, se v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj še vedno ukvarjamo s problemom nizkega
števila vključenih romskih otrok. Skozi raziskovanje smo potrdili hipotezo, da lahko vzroke za
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nizko vključenost najdemo v slabi informiranosti, predsodkih do vrtca kot izobraževalne
ustanove, nesprejetosti s strani večinskega prebivalstva in neizobraženosti staršev.
Z vključenostjo v projekt »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, v katerih živijo
predstavniki romske skupnosti« smo si v našem vrtcu zastavili raziskovalno vprašanje Ali bo
projekt »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, v katerih živijo predstavniki romske
skupnosti« pripomogel k številnejšemu večjemu romskih otrok v vrtec? In če da, kateri so
razlogi za to?
Z izvedbo delavnic v romskem naselju in nato še v vrtcu, angažiranostjo strokovnih delavcev
in romsko pomočnico smo si pridobili zaupanje staršev, predstavili smo vrtec in delo v njem.
Kljub slabemu sodelovanju z Občino Črnomelj, ki je precej ekonomsko naravnana, nam je
uspelo zvišati odstotek vključenih romskih otrok v predšolsko vzgojo, kar smo lahko ugotovili
po analizi vrtčevske dokumentacije. Temu je botrovala ravno vključenost strokovnih delavk, ki
smo si z izvajanjem delavnic v vrtcu in romskem naselju zagotovile širšo prepoznavnost v
romski in lokalni skupnosti in prispevale k odpravljanju socialne izključenosti.
Skozi celoten projekt je bilo zaznati kar nekaj težav, a smo jih uspele spremeniti v izzive. Tako
se tudi nizka udeleženost staršev ni odražala na številu udeleženih otrok na delavnicah in v
končni meri ne niti v vključenosti le teh v vrtec.
Na podlagi raziskav v tujini in na slovenskem območju ter evalvacijo lastnega dela z romskimi
otroki in vključenostjo v projekt, pridemo do zaključka, da je potrebno socialno izključenost,
še posebno na področju izobraževanja, spremeniti v socialni in kulturni kapital. Z vključenostjo
v projekt smo dokazali, da tudi predstavniki romske skupnosti premorejo bogat socialni in
kulturni kapital. Skozi zgodovino Romov smo usmerili pogled v preteklost, zavedajoč se
romske kulture, jezika, bivanjske in socialne razmer vidimo sedanjost, z vključenostjo v projekt
pa zremo v prihodnost in smo tako strokovni delavci kot romska pomočnica in vsi sodelujoči ,
s poudarkom na pripadnikih romske skupnosti, bogatejši.
Stiki, omrežja in zaupanje v ljudi predstavnikom romske skupnosti in njihovim otrokom
odpirajo vrata v širšo družbo in nudijo možnosti izstopiti iz sveta socialne izključenosti.
Kot zavedni državljani se moramo skupaj z romskim prebivalstvom in ostalimi manjšinami in
posamezniki, ki se kakorkoli čutijo ogroženi ali izključeni, vključevati v projekte. Tako bomo
gradili tudi odnose in pokazali širši družbi, da nas ne določajo pojmi kot so segregacija,
izključenost in diskriminacija.
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