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IZVLEČEK 

 

V diplomskem delu predstavljamo rezultate raziskave o stališčih romskih učencev s posebnimi 

potrebami do šole in znanja kot vrednote ter njihovo mnenje o romskem in slovenskem jeziku v 

šoli. Zanimala nas je povezava med stališči do šole ter učnim uspehom in obiskom pouka. 

Raziskali smo, koliko učitelji poznajo stališča svojih romskih učencev.  

 

Raziskavo smo izvedli na Osnovni šoli Dragotina Ketteja v Novem mestu. V vzorec je bilo 

vključenih 34 učencev 5., 6., 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo prilagojen izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom: 14 učencev Romov (41,2 %) in 20 učencev ne-Romov (58,8 %). 

V raziskavo smo vključili tudi 16 učiteljev. 

 
Stališča učencev Romov do šole so pozitivna. Razlik med stališči romskih in ne-romskih učencev 

nismo zaznali. Romski učenci se na šoli dobro počutijo, radi hodijo v šolo in se v šoli zabavajo. 

Slaba tretjina se jih na šoli ne počuti dobro. Desetino učencev (Romov in ne-Romov) je na šoli 

strah. Romi se s sošolci se dobro razumejo, v šoli imajo prijatelje, radi se družijo s sošolci. 

Nimajo vtisa, da bi se sošolci grdo obnašali do njih. 

 

Vsi učenci imajo pozitivna stališča do znanja. Romi manj cenijo pomen znanja in izobrazbe za 

njihovo prihodnost, šolske ocene se jim zdijo manj pomembne. Najmanj pozitivna stališča 

izražajo do pouka in učne snovi. Snov se jim zdi težka bolj kot ne-romskim učencem. Ne zdi se 

jim, da bi imeli težave s spremljanjem pouka. Manjši delež romskih učencev zavrača sodelovanje 

pri pouku. 

 
Romski učenci imajo slabši učni uspeh kot ne-Romi, razlika ni statistično pomembna. Statistično 

značilne povezave med učnim uspehom in stališči do šole pri Romih ni. Romski učenci precej 

pogosteje izostajajo od pouka. Romi, ki bolj redno obiskujejo pouk, nimajo bolj pozitivnih stališč 

do šole kot tisti, ki veliko izostajajo. Pri učencih Romih smo ugotovili pozitivno korelacijo med 

učnim uspehom in obiskom pouka. Pri ne-Romih povezave ni.  

 
Mnenja učiteljev o stališčih romskih učencev do šole se razlikujejo od dejansko ugotovljenih 

stališč. Pri 24 trditvah (od 25) so ocene učiteljev nižje od izkazanih stališč učencev Romov. 

Razlike pri posameznih trditvah so zelo velike. Pri 72 % trditev je razlika statistično pomembna. 

Trditve, pri katerih so izkazana stališča Romov dosti bolj pozitivna od ocen učiteljev, se nanašajo 

na pomen znanja in izobrazbo, šolske ocene ter na počutje v šoli. Največja razlika je pri trditvi: 

»V šolo hodim, da bom lahko dobil službo.« 

 
Slaba polovica romskih učencev bi raje hodila v šolo, če bi pouk potekal v romščini, polovica 

temu nasprotuje. Večina romskih otrok bi obiskovala krožek romskega jezika, če bi imela 

možnost. Polovica romskih učencev navaja, da so ob vstopu v šolo dobro obvladali slovenščino. 

Slaba tretjina se je slovenščine naučila v šoli. Večina Romov meni, da zelo dobro obvladajo 

slovenski jezik. Večini se zdi slovenščina lahek jezik. Ocene učiteljev se močno razlikujejo od 

izkazanih stališč, mnenj in informacij romskih učencev o romskem in slovenskem jeziku. 

 

KLJUČNE BESEDE: Romi, izobraževanje Romov, romski učenci, romski jezik, Osnovna šola 

s prilagojenim programom, otroci s posebnimi potrebami, učni uspeh, obisk pouka 



IX 
 

 

ABSTRACT 

 

The thesis presents the results of research on the attitudes of Roma pupils with special needs towards 

school and knowledge as a value, and it also presents their opinions about Romani and Slovenian 

language at school. We were interested in correlations between attitudes towards school, learning 

achievemant and school attendance. We investigated also how much teachers are aware of the attitudes 

of their Roma pupils. 

 
The survey was carried out in a special education programme with lower educational standards at 

Dragotin Kette primary school in Novo mesto. The sample consisted of 34 pupils attending classes of 

the 5th, 6th, 7th, 8th and 9th grade: 14 Roma pupils (41.2 %) and 20 nonRoma pupils (58.8 %). 16 

teachers were also included in the study. 

 
The attitudes of Roma pupils towards school are positive. The difference between the attitudes of 

Roma and those of nonRoma pupils was not detected. Roma pupils feel good at school, they like to go 

to school and they have fun in school. However, about a third of them don't feel good at school. A 

tenth of the pupils (Roma and nonRoma) feel fear at school. Roma pupils have good relationships with 

their classmates, they have friends in school and they like socialising with classmates. They do not 

have the impression that their classmates illbehave towards them. 

 
All pupils have positive attitudes towards knowledge. Roma do not appreciate the importance of 

knowledge and education for their future much, school grades seem less important to them. The least 

positive attitudes they express towards teaching process and learning contents. They find learning 

contents more difficult than nonRoma pupils do. They don't feel that they have problems at following 

the lectures. A smaller proportion of Roma pupils in a class are not cooperative. 

 
The academic achievement of Roma pupils is lower than that of nonRoma, but the difference is not 

statistically significant. At Roma pupils there is no statistically significant correlation between school 

performance and their attitudes towards school. Roma pupils are frequently absent from school. Roma 

who attend school more regularly do not have more positive attitudes toward school than those who 

skip school more frequently. At Roma pupils we found a positive correlation between school 

performance and school attendance. In the case of nonRoma there is no correlation. 

 
Teachers' opinions about the attitudes of Roma pupils towards school differ from those attitudes that 

were actually detected. The research showed out that the assessments of teachers in 24 cases (of 25) is 

lower than the attitudes of Roma pupils. There are big differences in individual arguments. In 72% of 

claims the difference is statistically significant. In the claims referring to importance of knowledge and 

education, to school grades and to feeling good in school the attitudes of Roma pupils showed out as 

much more positive than the assessments of teachers. The biggest difference is seen in the claim: "If I 

go to school I can get a job."  

 
Little less than a half of Roma children would prefer going to school if the classes were conducted in 

Romani language, a half of them oppose this. Most Roma children would attend extracurricular 

Romani language lessons, if they were given the opportunity. A half of Roma pupils state that upon 

entering the school they spoke Slovene well. Almost a third of them learnt Slovenian language at 

school. Most Roma consider that they speak Slovenian language well. Most of them find Slovenian 

language easy. The assesments of teachers differ strongly from the reported attitudes, opinions and 

information of Roma pupils about Romani and Slovenian language. 

 

KEYWORDS: Roma, Roma education, Roma pupils, Romani language, elementary school with 

special education programme, children with special needs, academic achievement, school 

attendance 



X 
 

 

 

ZAHVALA 

 

Svoji mentorici, prof. dr. Darji Zorc Maver, se zahvaljujem za strokovne nasvete, dr. Ingrid 

Žolgar Jerkovič pa za pomoč pri statistični obdelavi podatkov. 

 

Kolegicama Darinki Pirc in Blanki Stariha se zahvaljujem za pomoč. Ravnateljici Vidi Marolt 

hvala za podporo in spodbudo. Sodelavcem  se zahvaljujem za sodelovanje v anketi. 

 

Hvala tudi moji družini, možu Dejanu za nesebično razdajanje koristnih nasvetov in 

zanimivih idej ter podporo in pomoč pri izdelavi naloge, sinu Jerneju in mami Stanki pa za 

podporo, motivacijo in razumevanje. 

 

 

 



Klančičar B. Stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 

1 
 

1 UVOD 

 

Poučujem na Osnovni šoli Dragotina Ketteja v Novem mestu. Na naši šoli izobražujemo otroke 

in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju. V šolskem letu 2015/2016 imamo na šoli 94 

učencev, od tega je 33 romskih učencev, kar pomeni, da je več kot tretjina vseh učencev 

Romov. Število romskih učencev se iz leta v leto povečuje. V našo šolo so romski učenci 

pogosto preusmerjeni med šolskim letom, po večkratnem ponavljanju razreda (tudi dvakrat ali 

trikrat isti razred). K nam pridejo s slabim znanjem in hudo vedenjsko problematiko. 

 

Romski učenci dosegajo slabši učni uspeh kot bi ga lahko dosegli glede na dane sposobnosti. 

Glavne ovire za doseganje boljšega znanja so: slabo znanje in razumevanje slovenskega jezika, 

majhen vložek oz. nizka angažiranost za šolsko delo in nespodbudno domače okolje. Šolska 

pravila jih utesnjujejo, begajo iz razreda in motijo ostale učence, pogosto prihajajo v konflikte 

z učitelji in z ostalimi učenci ne-Romi. Tudi med seboj se hitro sprejo in fizično obračunajo. 

Slab obisk pouka bistveno prispeva k slabšemu učnemu uspehu. Pogosto izostajanje pušča 

velike vrzeli v znanju, učitelju pa nalaga dodatno delo, ko se trudi nadoknaditi zamujeno. 

Mnogi romski otroci prihajajo v šolo neprespani in pogosto navajajo različne zdravstvene 

težave. 

 

Sama poučujem na osnovni šoli že 20 let, večino časa v prilagojenem izobraževalnem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom. Skoraj vsako leto je bil v mojem razredu tudi 

kakšen učenec Rom. V letošnjem šolskem letu pa že drugo leto zapored poučujem v razredu, 

v katerem so samo romski učenci. 

 

Romski učenci imajo do šole drugačen odnos kot otroci večinskega prebivalstva. V šoli in 

šolanju posebnega smisla ne najdejo, ker jim nadaljnje šolanje ni pomembno. Izobrazba in 

poklic zanje nista pomembna, ker se večinoma ne vidijo v službi (pri vsakodnevnem 

opravljanju določenega dela) ampak doma, v bližini svojih staršev. Menijo, da sta pomoč, ki 

jo dobijo od države in dohodki od kakšnega »priložnostnega dela«, ki so se ga naučili od 

staršev, dovolj za življenje. 

 

Večletno delo z romskimi učenci me je pripeljalo do spoznanja, da jih je treba najprej spoznati 

in razumeti ter jih sprejeti takšne kot so, šele po tem jih lahko uspešno poučuješ.  
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Zato sem se odločila, da poskušam o svojih romskih učencih izvedeti še kaj novega, na 

drugačen način kot v razredu. 

 

V svojem diplomskem delu predstavljam rezultate raziskave, s katero sem želela ugotoviti, 

kakšna so stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole. Njihova stališča sem 

primerjala  s stališči njihovih ne-romskih sošolcev. Zanimalo me je, kaj romski učenci menijo 

glede svojega šolanja in kaj menijo o slovenskem in romskem jeziku v šoli. Želela sem 

ugotoviti, kakšna je razlika v učnem uspehu in obisku pouka med romskimi in ne-romskimi 

učenci in ali učni uspeh in obisk pouka vplivata na stališča učencev do šole. Zanimalo me je 

tudi, ali učitelji, ki poučujemo romske otroke, poznamo prepričanja in stališča učencev Romov. 
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1 ROMI 

 

2.1.1 Romsko ljudstvo 

 

Romi so ena najstarejših in največjih etničnih skupin v Evropi. Nimajo svoje države, a živijo v 

skoraj vseh državah Evrope in Centralne Azije. Zgodovinsko gledano so bili Romi vedno žrtve 

diskriminacije, ksenofobije in izključenosti ter so med najrevnejšimi ljudmi v Evropi. Kljub 

mnogim političnim pobudam v zadnjih dveh desetletjih se življenjske in delovne razmere 

Romov niso dosti izboljšale in tako ostajajo socialno, ekonomsko in geografsko marginalizirani 

(Vonta in sod., 2011). 

 

Beseda Rom, s katero pripadniki romskega ljudstva poimenujejo sami sebe, izhaja iz 

staroindijskega  jezika sanskrt in pomeni preprosto človek. Dandanes po vsem svetu živi 

približno 8 do 10 milijonov Romov, največ na območju Evrope, večina od teh na Balkanskem 

polotoku. Rome najdemo še v vzhodni in južni Evropi in v obeh Amerikah ter na Bližnjem 

Vzhodu. Romi naj bi sicer izhajali iz področja Pandžaba in Radžastana v severozahodni Indiji 

in Pakistanu (Upelj, 2006). 

 

Po obstoječih podatkih so se Romi v Evropo priselili v “valovih migracij” med 9. in 14. 

stoletjem. (Vonta in sod., 2011). Vzrok njihovega stalnega preseljevanja z vzhoda proti zahodu 

je bil nomadski način življenja, k temu pa je poleg socialno-kulturnih značilnosti dodatno 

pripomoglo tudi nenehno preganjanje, zaradi katerega se, četudi bi to hoteli, nikjer niso mogli 

ustaliti. Zato Romi vse do danes živijo v dvojni socialno-kulturni stvarnosti – ohranjajo svoj 

tradicionalni način življenja, hkrati pa se prilagajajo razmeram v območjih, v katerih se 

naseljujejo (RomSvet, spletna stran). 

 

Romski jezik spada med indo-arijske jezike, vendar je ta na območju Indije že izumrl. Večina 

Romov danes govori jezike, ki so v uporabi na območjih, kjer živijo, oziroma so razvili jezik, 

ki je nekakšna mešanica med romskim jezikom in jezikom večinskega prebivalstva. Poleg 

jezika so Romi sprejeli tudi veroizpoved večinskega prebivalstva, tako da med njimi najdemo 

katolike, pravoslavce in muslimane (Upelj, 2006). 
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V Evropi je največ Romov v Romuniji, po nekaterih ocenah tudi 2,5 milijona, na svetu pa v 

Turčiji (navaja se tudi število 5 milijonov), vendar so nekatere druge ocene bistveno nižje, 

vsega okrog pol milijona. V Evropi jih je po več sto tisoč na Madžarskem, Slovaškem, v 

Bolgariji, Rusiji, Srbiji in Španiji, številčne romske skupnosti so tudi v Franciji, Italiji, Češki, 

Nemčiji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Albaniji in Ukrajini (Zupančič, 2013). 

 

Romi so v vsej Evropi na splošno poznani kot manjšina, ki trpi zaradi revščine, brezposelnosti 

in diskriminacije. Romska skupnost po širitvi Evropske unije v letih 2004 in 2007 predstavlja 

eno največjih etničnih manjšin v EU. Kljub temu se Romi še vedno srečujejo z za sodobno 

Evropo nesprejemljivo ekonomsko, socialno in politično diskriminacijo. Zgodovinske 

posledice predsodkov, negativnih stereotipov, rasizma in socialne izključenosti se danes 

odražajo v visoki stopnji brezposelnosti in izredno slabih izobraževalnih dosežkih Romov. 

Romski otroci predstavljajo eno najbolj ranljivih skupin (Vonta in sod., 2011). 

 

Zdravstveni položaj Romov v Evropi je slabši v primerjavi z zdravjem večinskega 

prebivalstva. Zanj so značilni: 

 krajša življenjska doba (v povprečju 10 let nižja od večinske populacije), 

 bolezni in okužbe, ki so posledica slabih življenjskih razmer,  

 pogoste nosečnosti in splavi,  

 kronična obolenja dihal majhnih otrok,  

 opazno višja stopnja telesnih in intelektualnih hendikepov (Urh, 2013). 

 

Razloge najde v slabi lastni skrbi za zdravje, kulturnih navadah in slabih družbeno-

ekonomskih razmerah, ki onemogočajo skrb za zdrav življenjski stil (prav tam). 

 

2.1.2 Romi na slovenskih tleh 

 

Zgodovinski viri omenjajo Rome na ozemlju današnje Slovenije že v 15. stoletju. Podatki o 

njih so postali pogostejši od 17. stoletja naprej, zabeleženi pa so tudi že v matičnih knjigah. 

Glede na izsledke raziskav kaže, da so se Romi v tem prostoru naseljevali po treh poteh. 

Predniki dolenjskih Romov so prišli k nam preko Hrvaške, predniki prekmurskih Romov preko 

Madžarske, preko današnje Avstrije pa so se na Gorenjskem naselile manjše skupine Sintov. 



Klančičar B. Stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 

5 
 

V preteklosti so bili Romi nomadsko prebivalstvo in so svoja območja naselitve pogosto 

menjali. (Urad za narodnosti Republike Slovenije, spletna stran).  

 

Naselitve Romov je že od nekdaj spremljalo nezadovoljstvo avtohtonega prebivalstva. Na 

spletni strani RomSvet piše: »Konec 19. stoletja so Dolenjske novice veliko pisale o Ciganih. 

S seje Kranjskega deželnega zbora je prišla prva novica o tem, da so tam odločili, da »se bode 

s Cigani ostro ravnalo«. Za časnik, ki je pisal, da nas je »Bog ustvaril kot Slovence in nam dal 

slovenščino, da se v tem jeziku zgovorimo in da v tem jeziku mislimo, molimo, beremo, pišemo 

in se izobražujemo«, ni bilo nič krščansko, ko je obravnaval Cigane kot »drhal, nadlogo, 

nadležne kobilice, nepotreben zarod, goljufive pijavke itn., ki bi jim bilo treba najti prostor 

nekje v Afriki.« Najverjetneje bi jih poslali v Afriko, ker so menili, da so prišli Cigani iz Afrike 

in ne iz Indije, kot je z znanstvenim delom o Evropskih Ciganih dokazal Fran Miklošič. Pisali 

so tudi: »Čudno je res, da vsredi med nami žive divjaki – Cigani – brez vsakega poduka, v 

zakonu brez zakona in nihče se jih ne vsmili«. Predlagal je, da bi odrasle »potaknili v prisilne 

delavnice, otroke pa v odgojevalnice«.  

 

Mestna straža občine Novo mesto je leta 1930 izdala nalog, da »se aretira vsakega 

brezposelnega cigana, ki bi se pojavil v Novem mestu«. Takšno je bilo ukrepanje oblasti pred 

skoraj sto leti. Sindrom ogroženosti od »brezdelnih« Romov pa se je ohranil do današnjih dni, 

kljub temu, da so Romi opravljali vrsto tradicionalnih romskih poklicev (Klopčič 2007, str. 

46). 

 

Danes Romi poseljujejo zaokrožena območja na Dolenjskem, v Beli Krajini, Posavju in v 

Prekmurju. Tu spadajo Romi med tradicionalno naseljeno prebivalstvo, ki se je ohranilo do 

danes (Urad za narodnosti Republike Slovenije, spletna stran). Štukljeva (2004, str. 26) v svoji 

knjigi navaja: »Ciganske skupine v Sloveniji so glede na druge balkanske in evropske dežele 

maloštevilne«.  

 

Današnje naselitve Romov nakazujejo, iz katerih smeri so se priselili, saj so ostali blizu meja, 

čez katere so prišli. To so trije pomembni rodovi, ki se imenujejo po krajih, v katerih so se 

naselili. Delimo jih na dolenjske, prekmurske in gorenjske Cigane. Dolenjski skupini rečemo  

tudi hrvaški Cigani, prekmurski madžarski in gorenjski nemški Cigani (Štrukelj, 2004). Nekaj 

zgodovinskih virov je označilo Rome iz Prekmurja za karpatske (vlaške) Rome, dolenjske 
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Rome pa za hrvaške (bele) Rome. Vsaka romska skupina govori svoje romsko narečje, kar jih 

med seboj loči (RomSvet, spletna stran). 

 

Po zadnjih neuradnih podatkih, ki so jih podale različne institucije, živi v Sloveniji med  7.000 

in 10.000 Romov. Večina Romov živi Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli Krajini in Posavju. 

Romi živijo tudi v večjih mestih, v Ljubljani, Mariboru, Celju, Velenju, Jesenicah in 

Radovljici. Glede na popis iz leta 2002 se je opredelilo za pripadnike romske skupnosti 3.246 

prebivalcev, kot materin jezik pa je navedlo romski jezik 3.834 prebivalcev (Urad Vlade 

Republike Slovenije za narodnosti, spletna stran). Centri za socialno delo so za leto 2008 zbrali 

podatke, da je v Sloveniji skupaj 10.961 Romov, ki so v občinah Novo mesto (1.250), Krško  

(350), Brežice (61), Trebnje (300),  Ribnica (126), Kočevje (505), Grosuplje (210), Črnomelj 

(707), Metlika (285), Ljubljana (218), Maribor (3.000), Murska Sobota (3.500) in  Lendava 

(449) (e-RR Evropa, spletna stran). 

 

 

 

Slika 1. Romska naselja v Sloveniji po številu prebivalcev (Zupančič, 2011). 

Karta je bila izdelana v okviru študentskega projekta v romskem naselju 

Hudeje, leta 2010, kot prispevek k poznavanju romske tematike v Sloveniji.  

 

 

Kot vidimo iz preglednic 1 in 2, je število državljanov, ki so se po narodnosti opredelili za 

Rome (3.246) precej manjše od števila prebivalcev romskih naselij (8.470). Do tega razhajanja 

lahko pride, ker se številni Romi pri popisih ne želijo opredeliti kot pripadniki romske 



Klančičar B. Stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 

7 
 

narodnosti, možno pa je tudi, da v romskih naseljih živi tudi večje število prebivalcev, ki niso 

Romi (verjetno pa gre za oboje). 

 

 

Preglednica 1. Število romskih naselij in prebivalcev v Sloveniji (Zupančič, 2011, str. 18). 
 

Območje Število naselij 
Delež 

(%) 

Število 

prebivalcev 

Delež 

(%) 

Prekmurje 38 30,0 2.928 35,0 

Posavje 5 4,0 364 4,3 

Dolenjska 30 23,4 1.618 19,0 

Bela krajina 14 11,0 932 11,0 

Kočevska 30 23,4 528 6,2 

JV Slovenija skupaj 79 61,7 3.442 40,5 

Drugje v SLO 11 8,5 2.100 24,7 

Skupaj 128 100,0 8.470 100,0 

 

 

Preglednica 2. Prebivalci, ki so se po narodni pripadnosti opredelili za Rome po občinah, popis 2002 

(Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji 2004, str. 44). 
 

Občina 

Narodnostno 

opredeljeni 

za Rome 

 

Občina 

Narodnostno 

opredeljeni 

za Rome 

Maribor 613  Brežice 42 

Novo mesto 562  Krško 37 

Murska Sobota 439  Velenje 34 

Ljubljana 218  Turnišče 29 

Puconci 137  Ivančna Gorica 27 

Kočevje 127 
 Miklavž na 

Dravskem polju 
25 

Šentjernej 98  Beltinci 23 

Metlika 90  Jesenice 21 

Lendava/Lendva 86  Hoče-Slivnica 19 

Tišina 86  Lenart 16 

Črnomelj 85  Trebnje 16 

Črenšovci 63  Starše 14 

Cankova 56  Kranj 12 

Rogašovci 51  Kuzma 10 

Ribnica 49  Slovenska Bistrica 10 

Semič 47  Druge 104 

   SLOVENIJA 3.246 

Op.: Prikazane so samo občine z največjim številom tako opredeljenih oseb. 

Vir: Statistični urad RS, 2003 
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Novejših podatkov o številu Romov v Sloveniji ni, gre bolj za ocene. Po ocenah Evropske unije 

v Sloveniji živi 6.500 in 10.000 Romov. Kakor je pokazal zadnji popis leta 2002 pa je ta 

številka precej nižja. Zaradi predpisov o varstvu osebnih podatkov ni natančne ocene števila 

Romov (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji 2004). 

 

2.1.3 Pravni položaj romske skupnosti v Sloveniji 

 

Romska skupnost ima v Sloveniji položaj posebne etnične skupnosti, z lastnim jezikom, 

kulturo in drugimi etničnimi posebnostmi. Od osamosvojitve naprej predstavlja pravno osnovo 

urejanja položaja romske skupnosti 65. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da so 

pravni položaj in posebne pravice romske skupnosti urejeni z zakonom. Posebne pravice  

zagotavljajo pozitivno varstvo in prepovedujejo diskriminacijo. S sprejemom Zakona o romski 

skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1, Uradni list RS, št. 33/2007) v letu 2007 se je začela 

dosledna izpeljava ustavne odločbe. Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji poleg 

ostalega ureja tudi organiziranost in financiranje romske skupnosti na državni in lokalni ravni. 

Vlada Republike Slovenije imenuje Komisijo za zaščito romske skupnosti, ki spremlja položaj 

romske skupnosti v Sloveniji in je pod vplivom določb krovnega romskega zakona (Urad Vlade 

Republike Slovenije za narodnosti, spletna stran). 

 

Na podlagi 6. člena ZRomS-1 je Vlada Republike Slovenije sprejela Nacionalni program 

ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije (NPUR 2010-2015) za obdobje 2010 – 2015. 

Nacionalni program naj bi med ostalim izboljšal medsebojno razumevanje in dialog med 

pripadniki romske skupnosti in večinskim prebivalstvom. Osnovni strateški cilji Nacionalnega 

programa za Rome so: 

 izboljšati bivalne razmere pripadnikov romske skupnosti in urediti romska naselja; 

 izboljšati izobrazbeno strukturo pripadnikov romske skupnosti in izboljšati obisk 

romskih otrok v programih predšolske vzgoje, šoloobveznih otrok v rednem 

izobraževanju ter povečati vključenost mladih in odraslih v nadaljevanje 

izobraževalnega procesa v skladu z načelom vseživljenjskega učenja; 

 povečati zaposlenost in znižati brezposelnost pripadnikov romske skupnosti; 

 izboljšati zdravstveno varstvo pripadnikov romske skupnosti, predvsem s poudarkom 

na izboljšanju zdravstvenega varstva otrok in žensk; 
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 ohranjati in razvijati kulturne, informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti 

ter si prizadevati za ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika; 

 povečati osveščenost večinskega prebivalstva glede obstoja, kulture, šeg in navad 

pripadnikov romske skupnosti ter osveščenost pripadnikov manjšine o pravicah in 

dolžnostih, ki jim pripadajo kot državljanom Republike Slovenije. 

Skladno z zastavljenimi strateškimi cilji so opredeljena prioritetna področja programa ter 

ukrepi (Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, spletna stran). 

 

O uresničevanju Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in NPUR 2010-2015 vlada 

redno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije. Do sedaj je Vlada Republike Slovenije 

sprejela že štiri poročila o položaju romske skupnosti v Sloveniji. Zadnje poročilo je Vlada RS 

sprejela avgusta 2015 (Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, spletna stran). 

 

2.1.4 Življenjske razmere in socialno ekonomski status Romov v Sloveniji 

 

2.1.4.1 Bivalne razmere 

 

Slovenski Romi so se po stoletjih nomadskega stila življenja stalno naselili, a na način, ki ne 

omogoča enakovredne življenjske ravni z večinskim prebivalstvom. Romi so v Sloveniji 

naseljeni zgoščeno in so čustveno navezani na prostor bivanja, romsko naselje. Zupančič 

(2011) jih poimenuje »lokalpatrioti«, kar je po eni strani prednost in po drugi razvojna slabost, 

saj so njihova naselja večinoma precej zaprta. 

 

Glavnina Romov, ki živijo v naseljih, živi pod minimalnimi bivalnimi standardi. Po podatkih 

naj bi 12 % Romov živelo v stanovanjih, 39 %  v stanovanjskih hišah, ki so zidane, polovica 

le-teh je zgrajenih brez potrebnih dovoljenj. Ostali Romi živijo v zasilnih bivališčih, kot so 

barake, kontejnerji in prikolice. Z večinskim prebivalstvom pa živi le manjši del Romov 

(RomSvet, spletna stran). 

 

Romska naselja v Sloveniji so večinoma neurejena. Nahajajo se zunaj ali na obrobju naselij 

večinskega prebivalstva. V nekaterih romskih zaselkih so si Romi uredili bivališča na ozemlju 

drugih lastnikov, predvsem kmetov, zato se pojavlja problem lastništva. Naselja še danes 

večinoma niso legalizirana. Zaradi neurejenih statusov prihaja do različnih formalnih 
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problemov, ki preprečujejo potrebno sistemsko pomoč. Romska naselja so za okoliške 

prebivalce moteča zaradi njihovih dejavnosti, kot je zbiranje in preprodaja odpadkov. Nastajajo 

velike količine odpadkov, smrad in hrup, kar pa je za okoliške prebivalce estetsko in 

funkcionalno moteče (Položaj Romov v Sloveniji, 2012). 

 

Med drugim so tudi neurejene bivalne razmere vzrok za mnoge težave romske skupnosti, ki se 

kažejo pri doseganju primerne stopnje izobrazbe, poklica, uspešnosti na trgu dela, sodelovanju 

na različnih področjih javnega življenja, dostopu zdravstvenih in socialnih storitev (e-RR 

Evropa, spletna stran). 

 

V Sloveniji živijo Romi zelo različno. Veliko jih živi v zelo težkih socialnih razmerah. Vzrokov 

je več, najpogostejši so neizobraženost, revščina, diskriminacija. Mnogi Romi pa so začeli vse 

bolj skrbeti za svoje življenje, življenje svoje družine, bivalne razmere, zaposlitev in 

izobraževanje svojih otrok (Položaj Romov v Sloveniji, 2012). 

 

Horvat-Muc (2006, povzeto po Položaj Romov v Sloveniji, 2012, str. 40) navaja: »Glede 

bivalnih razmer lahko Rome v Sloveniji razvrstimo v tri skupine:  

 Romi z visoko stopnjo kulture bivanja (med njih se uvrščajo tisti, ki živijo v urbanih 

središčih, stanovanjskih blokih, najemnih stanovanjih. Sem prištevamo tudi tiste Rome, 

ki živijo v lastnih zidanih hišah izven romskih naselij ali v razvitih romskih naseljih).  

 Romi z nižjo stopnjo kulture bivanja (sem se uvrščajo tisti, ki živijo v strnjenih romskih 

naseljih, ki jih predstavljajo kompleksi eno ali dvo-prostorskih zidanih ali lesenih hiš).  

 Romi z izrazito nizko stopnjo kulture bivanja (ti Romi živijo v naseljih, ki so izolirana 

od mestnih središč in se nahajajo na periferiji vaških skupnosti; prostori, v katerih ti 

Romi živijo, so temni, vlažni, higiensko zanemarjeni, brez urejenih sanitarij)«.  

 

2.1.4.2 Socialni položaj Romov v Sloveniji 

 

Romi so v vsej Evropi prepoznani kot manjšina, ki trpi zaradi revščine, brezposelnosti in 

diskriminacije. Zgodovinske posledice predsodkov, negativnih stereotipov, rasizma in socialne 

izključenosti se danes odražajo v visoki stopnji brezposelnosti in zelo slabih izobraževalnih 

dosežkih Romov (Vonta in sod., 2011). 
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Socialni položaj Romov je nižji od socialnega položaja večinskega prebivalstva in se po 

področjih Slovenije razlikuje. Najboljši socialno ekonomski položaj imajo Prekmurski Romi, 

katerih družbeni položaj omogoča vključevanje otrok v vrtce, osnovne in srednje poklicne šole. 

Romi na Dolenjskem, v Posavju in Beli Krajini pa so v slabšem položaju. To se kaže v načinu 

življenja, izobrazbi, delovnih navadah, verski pripadnosti in običajih. V nekaterih romskih 

naseljih nimajo vode, elektrike in kanalizacije. To se odraža na področju materialne 

preskrbljenosti, stopnji izobrazbe, zaposlitvenih možnostih. Romi so odvisni od socialne 

pomoči in so zunaj družbenega dogajanja. Niso organizirani in nimajo družbene moči. Rome, 

ki prevzemajo naprednejše norme, onemogoča lastna sredina (Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Sloveniji, 2004). 

 

Podatki o številu brezposelnih oseb (popis prebivalstva leta 2002) kažejo, da je število 

brezposelnih med pripadniki romske skupnosti v primerjavi z ostalo populacijo v Slovenji 

nadpovprečno, in sicer okrog 72 %. Ne glede na te podatke pa sta po nekaterih ocenah v 

Sloveniji zaposlena le približno 2 % Romov, oziroma je po drugih podatkih zaposlenih le okrog 

10 % Romov. Tako so Romi večinoma odvisni od socialnih transferjev države, nekateri med 

njimi pa se ukvarjajo tudi s sivo ekonomijo (Splošne informacije o romski etnični skupnosti v 

Republiki Sloveniji, 2006). 

 

Kot oblika zaposlitve Romov se najpogosteje pojavljajo javna dela, iz katerih pa Romi le redko 

preidejo v zaposlitev. Programi javnih del za Rome največkrat obsegajo urejanje in čiščenje 

romskih naselij, čiščenje odlagališč odpadkov, gradnjo stanovanjskih hiš, vzdrževanje cest in 

drugih javnih površin ter podobno. Sistem denarno socialnih pomoči v zadnjem času negativno 

vpliva na vključevanje Romov v javna dela in zaposlitev, saj je državna podpora v primerjavi 

s plačo sorazmerno visoka (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji, 2004). 

 

V Strategiji… (2004) tudi ugotavljajo, da je velika večina Romov, starejših od 15 let, 

prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve, čeprav mnogi med njimi to v 

resnici niso. Razlog za številne prijave na Zavodu RS za zaposlovanje je v Zakonu o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 26/01), ki določa 

pogoje, pod katerimi upravičencu pripada denarna socialna pomoč za čas bivanja v Republiki 

Sloveniji v višini, ki omogoča preživetje. Pogoj za prejemanje pomoči je vpis v evidenco 

brezposelnih oseb. Vsi prejemniki denarno socialne pomoči se ob podpisu pogodbe obvežejo, 
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da se bodo vključevali v različne oblike izobraževanja in aktivnega iskanja zaposlitve, sicer se 

jim denarno socialna pomoč lahko ukine. 

 

Ocenjujejo, da ima kar 95 % odraslih brezposelnih Romov le I. stopnjo izobrazbe, večinoma 

nedokončano osnovno šolo, kar pomeni, da so praktično nepismeni in kot taki za trg dela 

izrazito nezanimivi. Problematika tako postaja vedno bolj pereča. Delodajalci se redko 

odločajo za zaposlovanje Romov, pa še te zaposlitve običajno ne trajajo dolgo. Večini romskih 

družin tako denarne socialne pomoči predstavljajo edini vir dohodka. Poleg DSP uveljavljajo 

v Centrih za socialno delo tudi družinske prejemke (starševski dodatek, pomoč za opremo 

novorojenca), otroški dodatek  in dodatek za veliko družino (Strategija vzgoje in izobraževanja 

Romov v Sloveniji 2004). 

 

Delež brezposelnih Romov v skupni brezposelnosti se povečuje v vseh skupnostih, kjer Romi 

živijo (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji, 2004). Da bi zmanjšali 

brezposelnosti Romov, na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS in Zavodih za 

zaposlovanje že vrsto let izvajajo posebne programe aktivne politike zaposlovanja za 

brezposelne Rome. Namen teh programov so večja socialna vključenost, priprava na 

zaposlitev, ki vključuje tudi usposabljanje in izobraževanje ter tudi neposredna zaposlitev 

(Splošne informacije o romski etnični skupnosti v Republiki Sloveniji, 2006). 

 

2.1.5 Romi na Dolenjskem 

 

Romi so se na Dolenjskem naselili v okolici Novega mesta, v Beli krajini, v okolici Kočevja 

in v Krški dolini. Zelo malo je podatkov, ki pričajo o začetkih naseljevanja Romov v tem delu 

Slovenije. Edini vir so matične knjige, v katerih najdemo najstarejši zapis iz leta 1738. Romi 

so se na Dolenjsko in v Belo krajino naselili iz Hrvaške, kar med drugim dokazujejo tudi 

njihovi priimki, ki so bili precej pogosti v Slavoniji. Potovali so po gozdovih in vaseh ter se 

pomikali ob reki Krki navzgor. Najpogosteje so se ustavljali v vaseh Prečna, Mirna Peč, 

Dolenje Kamenje, Bršljin, Kačja rida, Potočna vas in Žabjak (Štrukelj, 2004). 

 

Naseljenost Romov na Dolenjskem je neenakomerna in nikjer ne predstavljajo "pomembne" 

etnične skupnosti, ampak bolj socialno skupino ljudi s svojo specifično problematiko, ki je 

odvisna predvsem od delovanja lokalnih skupnosti, njihovih materialnih možnosti in splošnega 
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razumevanja romske problematike. Najštevilčnejša romska skupnost živi na področju Novega 

mesta ter občin Škocjan in Šentjernej (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji, 

2004). V istem dokumentu je na straneh 41-42 opisana demografska podoba romske skupnosti 

na Dolenjskem. Po teh podatkih (iz leta 2003) je na območju Dolenjske regije živelo 2.246 

Romov. Aktivnih oseb v starosti od 15 do 65 let je bilo 1.303 oziroma 58,0 %, otrok do starosti 

15 let je 904 oziroma 40,2 % in starejših Romov od 65 let je 39 oziroma 1,7 % (preglednica 3). 

 

 

Preglednica 3. Romi po starosti in spolu na območju Dolenjske (Strategija vzgoje in izobraževanja 

Romov v Sloveniji 2004, str. 41). 
 

Občina,  

Upravna enota 

Starost (leta) 
Skupaj Ženske 

0-6 let 7-14 15-17 18 - 44 45 - 64 nad 65 

Občina Novo mesto 197 149 67 290 62 6 771 378 

Občina  Šentjernej 34 35 10 54 6 3 142 73 

Občina  Škocjan 38 31 8 45 4 - 126 61 

UE Novo mesto 269 215 85 389 72 9 1039 512 

UE Metlika 58 52 16 101 14 3 244 116 

Občina  Črnomelj 99 77 50 255 81 13 575 279 

Občina  Semič 26 36 13 76 22 9 182 99 

UE Črnomelj 125 113 63 331 103 22 757 378 

UE Trebnje 33 39 16 93 20 5 206 103 

Skupaj 485 419 180 914 209 39 2246 1109 

Vir: Smerdu, F., Giodani, J., "Romi na območju ZRSZ OS Novo mesto in ukrepi za razreševanje njihovega 

težavnega položaja na trgu dela", 2003. 

 

 
Primerjava starostne strukture Romov na Dolenjskem s strukturo vsega prebivalstva Slovenije 

kaže na bistven razkorak v posameznih deležih. Skoraj enak odstotni delež je samo pri skupini 

od 18 do 45 let (Romi 40,7 %, vse prebivalstvo Republike Slovenije 41,2 %). Delež vseh otrok 

do 15. leta v Sloveniji je 17,3 %, medtem ko je delež otrok Romov 40,3 %. Tudi delež 

mladostnikov od 15. do 18. leta je pri Romih enkrat večji (vse prebivalstvo 4,2 %, Romi 8,0 

%). Izrazito velika razlika pa je v deležu starejših nad 65 let (Romov je samo 1,7 %, vsega 

prebivalstva pa 13,0 %) (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji 2004, str. 41 - 

42). 
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Zupančič (2011) navaja, da mestna občina Novo mesto sodi med občine z najštevilčnejšim 

romskim prebivalstvom. Uspešni primeri nekaterih zaselkov (npr. Šmihel) so spodbudna, a 

očitno ne zanesljiva garancija, da je mogoče povsod postopati podobno in imeti sorodne 

rezultate. Tako je naselje Žabjak še vedno med najbolj neurejenimi romskimi naselji v državi, 

obenem pa, tudi zaradi ravni komunikacije s prebivalci okolice, v razmerah trajne konfrontacije 

in občasnih konfliktov. 

 

V skoraj vseh romskih naseljih imajo dostop do vodovoda in elektrike, v nekaterih je 

poskrbljeno celo za odvoz odpadkov. Večina naselij pa je zgrajenih brez potrebnih dovoljenj 

in tako nelegaliziranih (MO Novo mesto, 2004, povzeto po: RomSvet, spletno mesto za romske 

svetnike). Število Romov v romskih naseljih v MO Novo mesto kaže preglednica 4. 

 

Preglednica 4. Romska naselja in število njihovih prebivalcev v Mestno občini Novo mesto (MO 

Novo mesto, 2004, povzeto po: RomSvet, spletno mesto za romske svetnike). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na območju Dolenjske prevladuje ocena, da je razreševanje težavnega položaja Romov na trgu 

dela med temeljnimi vprašanji celotne družbene integracije Romov. Vprašanje njihove 

zaposlenosti ni le nujen pogoj za zagotavljanje osnovnih eksistenčnih možnosti, temveč tudi 

eden od osnovnih pogojev za izboljšanje njihovega celotnega družbeno-ekonomskega položaja 

(Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji 2004). 

Romi na Dolenjskem se preživljajo (Strategija 2004): 

 iz redne zaposlitve       13 % 

 iz priložnostne oz. sezonske zaposlitve    25 % 

 iz neorganizirane zaposlitve (nabiranje surovin, zelišč, …)  41 % 

Romsko naselje Število Romov 

Žabjak – Brezje 446 

Šmihel 99 

Jedinščica 70 

Ruperč vrh 65 

Otočec 17 

Graben 14 

Gotna vas 31 

Novo mesto 18 

Skupaj 760 
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 iz pomoči (otroški dodatek, denarno socialna pomoč,  

dodatek iz naslova brezposelnosti, …)    74 % 

 drugi viri (Rdeči križ, Karitas)     13 % 

 na družbeno nesprejemljive načine (kraja, prosjačenje)   6 % 

 

Politika zaposlovanja Romov je ena od poti za reševanje socialno-ekonomskega položaja 

Romov, prav gotovo pa ne more biti edini način. Nujen je sistemski pristop in skupno delovanje 

vseh, povezana v celovit projekt razreševanja romskega vprašanja (Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Sloveniji 2004, str. 42-43). 

 

V Prekmurju so Romi sprejeti tudi kot glasbeniki in so zato v regionalni folkloristiki 

prepoznaven, včasih tudi iskan element, medtem ko je na Dolenjskem prisotnost Romov na 

večjih prireditvah največkrat razlog za izgrede. Zgoščena naseljenost Romov v romskih 

naseljih pripomore k ohranjanju romskega jezika, medgeneracijskem prenosu romske kulture 

v najširšem smislu in s tem tudi ohranjanju njihove identitete. Po drugi strani pa se vzdrževanje 

stikov pretežno z Romi in pomanjkanje medijske oskrbe (med drugim tudi posrednika jezika) 

odraža v slabšem poznavanju slovenskega jezika (Položaj Romov v Sloveniji, 2012).  

 

2.2 IZOBRAŽEVANJE ROMOV 

 

Šolski otroci danes predstavljajo približno polovico od osmih milijonov Romov v Evropi. V 

izobraževalni sistem so vključeni le maloštevilni. Raziskave kažejo, da se romska skupnost v 

evropskih državah tudi na področju izobraževanja še vedno srečuje s problemi segregacije in 

izključevanja. Kakor kažejo primeri iz prakse, so na lokalni ravni pogosto prisotni pritiski po 

ločevanju otrok s strani večinskega prebivalstva. V povprečju več kot 65% pripadnikov romske 

skupnosti nima končane osnovne šole (70% moških in 60% žensk), kar priča o nizki stopnji 

izobrazbe (Položaj Romov v Sloveniji, 2012). 

 

 

Raziskave pa kažejo, da dolgoročno gledano nizka stopnja izobrazbe predstavlja eno glavnih 

vprašanj pri zagotavljanju socialne vključenosti Romov, saj pomanjkanje izobrazbe predstavlja 

oviro pri iskanju in pridobivanju zaposlitve, oblikovanju zdravega življenjskega sloga ter pri 
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aktivnem vključevanju v družbo. Prav zaradi teh razlogov se izobraževanje kaže kot največja 

skrb v povezavi z Romi (Vonta in sod., 2011). 

 

2.2.1 Šolanje Romov v Sloveniji nekoč 

 

Zanesljivih podatkov o izobraževanju romskih otrok v  slovenskih šolah v preteklosti ni. Na 

podlagi raznih zapisov se da sklepati, da so posamezni otroci obiskovali osnovno šolo, a 

neredno in ne vsa leta šolske obveznosti (Tancer 1994, str. 69). 

 

Večinsko prebivalstvo je bilo v preteklosti močno nenaklonjeno vključevanju romskih otrok v 

šole skupaj z njihovimi otroki. »Podpisano šolsko vodstvo ima čast poročati, da nobeden 

ciganski do zdaj ni tukajšnje šole obiskoval in je tudi nima obiskovati,« so se leta 1902 v 

dopisu, ki so ga naslovili na slavno Okrajno glavarstvo v Rudolfovem, pohvalili v Brusnicah 

(Klopčič, 2007, str. 46-47). 

 

Tancer (1994, str. 69) povzema navedbe Šiftarja (1970), da »so Cigani začeli hoditi v šolo 

sorazmerno pozno, kar ni bilo predvsem odvisno samo od njih in njihove volje, ampak tudi 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. Vse do leta 1945 je prevladovalo mnenje, da je šola le za moške, in tako 

so ciganske deklice redko kje v Prekmurju obiskovale šolo.« Še slabše je bilo med dolenjskimi 

Romi, ki so živeli še v hujših življenjskih razmerah. V poročilu sreskega šolskega nadzornika 

za leto 1935 je zapisano: »Napredovanje cigančkov je slabo, redki so, ki pridejo v 4. razred 

osnovne šole; kazen zaradi slabega šolskega obiska otrok ne učinkuje«.  

 

Iz zapisanega je razvidno, da so se s problemom nerednega obiska pouka in slabega uspeha 

ukvarjali že v preteklosti. Po mnogih letih  pa so premiki na področju vzgoje in izobraževanja 

romskih otrok zelo majhni (Položaj Romov v Sloveniji, 2012). 

 

2.2.2 Pravne podlage za izobraževanje Romov 

 

Pozitiven premik pri šolanju romskih otrok v Sloveniji zagotovo predstavlja leto 1972, ko je  

Republiška izobraževalna skupnost na pobudo občine Murska Sobota obravnavala kompleksno 
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problematiko vzgoje in izobraževanja romskih otrok v Sloveniji in sprejela sklepe, ki so 

pomenili zagotovilo za pedagoško in gmotno reševanje romske problematike (Tancer, 1994). 

 

Bistven in odločilen poseg v vzgojo in izobraževanje Romov v Sloveniji so pomenila Navodila 

za prilagajanje programa OŠ za romske učence, ki jih je leta 1993 sprejel Strokovni svet 

Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje. Tako so postavili trdne temelje  in zagotovili 

strokovno usmerjanje vzgoje in izobraževanja romskih otrok. V navodilih so bile usmeritve o 

vpisu v šolo, razporejanju učencev (vsaj dva romska učenca v razredu),  delu na začetku 

šolanja,  prilagajanju učnega programa za prvi, drugi in tretji razred (usmerjenost k učenju 

slovenskega jezika), prilagajanju učnega programa do osmega razreda, ocenjevanju, 

napredovanju, šolskemu obisku, povezovanju s starši, pedagoških delavcih (Tancer, 1994). 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program ukrepov za pomoč Romom v Republiki 

Sloveniji (1995). Ta med drugim poudarja tudi ukrepe za varstvo otrok in družine, izboljšanje 

možnosti za vzgojo in izobraževanje romskih otrok od vrtca do dokončanega izobraževanja na 

srednjih in visokih šolah ter opozarja na prosvetljevanje in informiranje Romov.  

 

Strokovni svet za splošno izobraževanje je leta 2000 sprejel Navodila za izvajanje programa 

devetletne  osnovne šole za učence Rome, in nato Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z otroki 

Romov (leta 2002). Leta 2004 so pristojni strokovni sveti sprejeli Strategijo vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji. Dokument predstavlja podlago za nadaljnje 

ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja Romov in vključuje analizo dosedanjega stanja in 

ukrepov ministrstva, pregled bistvenih nerešenih problemov ter predloge za njihovo reševanje, 

kot so: vključevanje romskih otrok v vrtce, odpravljanje predsodkov, stalno strokovno 

izobraževanje učiteljev in podobno. Dokument zajema vzgojo in izobraževanje Romov od 

predšolskega nivoja do izobraževanja odraslih. Pri pripravi strateškega dokumenta je 

sodelovala Zveza Romov Slovenije; sodeluje tudi pri njegovi implementaciji (Splošne 

informacije o romski etnični skupnosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 4). 

Vzgojo in izobraževanje Romov opredeljujejo tudi naslednji področni zakoni: Zakon o 

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

Zakon o izobraževanju odraslih (Strategija, 2004).  
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Strategija 2004 opozarja na nekatere dokumente, vključene v naš pravni red, ki na mednarodni 

ravni opredeljujejo oz. posegajo tudi na področje vzgoje in izobraževanja Romov, kot npr.: 

Resolucija o šolanju otrok Romov in popotnikov (1989), Memorandum o vseživljenjskem 

učenju (2000), Making a European Area of Lifelong Learning a Reality (2001), Priporočilo o 

izobraževanju romskih otrok v Evropi (2000), Priporočilo o izobraževanju za demokratično 

državljanstvo (2002), Confintea, Izobraževanje odraslih, Hamburška deklaracija, Akcijski 

načrt za prihodnost…  

 

Pomembna je še Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, ki jo je ratificirala tudi 

Slovenija,  in ki s14. členom pogodbenice zavezuje »priznavati vsakemu pripadniku narodne 

manjšine pravico, da se uči jezika svoje manjšine. Na območjih, na katerih že tradicionalno ali 

v znatnem številu prebivajo pripadniki narodnih manjšin, in če je za to dovolj zahtev, si 

pogodbenice prizadevajo, da v okviru svojih izobraževalnih sistemov v kar največji možni meri 

zagotovijo, da imajo pripadniki narodnih manjšin enake možnosti za učenje jezika manjšine ali 

za izobraževanje v tem jeziku. Izvajanje drugega odstavka tega člena ne vpliva na učenje 

uradnega jezika ali poučevanje v uradnem jeziku« (Strategija 2004, str. 21). 

 

2.2.3 Pomoč države  šolam, ki poučujejo romske učence 

 

Slovenska država priznava šolam, ki jih obiskujejo romski učenci, določene ugodnosti in 

prilagoditve ter jim dodeljuje različne oblike pomoči. 

 

V Splošnih informacijah o romski etnični skupnosti v Republiki Sloveniji (2006, str. 4) piše: 

»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šolam z romskimi otroki priznava dodatne 

pedagoške ure za skupno izvedbo pouka zunaj matičnega razreda, tako da obiskujejo oddelke 

podaljšanega bivanja. Za Rome so zagotovljeni blažji normativi in standardi za oblikovanje 

oddelkov, država pa mesečno nakazuje dodatna sredstva šolam za romske učence (za nakup 

pripomočkov ter za stroške v zvezi z dejavnostmi in ekskurzijami), za regresiranje šolskih 

malic, romskim študentom pa zagotavlja štipendije – prednostno za pedagoške študije. Zaradi 

specifičnega vključevanja učencev Romov v redne vzgojno izobraževalne aktivnosti na 

področju osnovnega šolstva se skladno s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje 

programa osnovne šole oblikujejo manjši oddelki, če so vanj vključeni Romi. Normativ za 

oblikovanje oddelka, v katerem so najmanj trije romski učenci, je 21 učencev, sicer pa je 
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normativ 28 učencev. Zaradi specifičnega vključevanja učencev Romov v redne vzgojno 

izobraževalne aktivnosti na področju vrtcev se skladno s Pravilnikom o kadrovskih normativih 

in standardih za izvajanje programa vrtca omogoča ugodnejše razmerje med številom otrok in 

vzgojiteljev v oddelkih, kjer so vključeni romski otroci v primerjavi z ostalimi oddelki.« 

 

Slovenska država financira romske oddelke vrtca v celoti. Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport (MIZŠ) subvencionira šolsko prehrano. Šole, ki jih obiskujejo romski otroci, 

prejmejo več sredstev za subvencije (dodatna sredstva prejmejo za 50% vpisanih Romov). 

MIZŠ osnovnim šolam zagotavlja sredstva za sofinanciranje učnih pripomočkov in nekaterih 

stroškov v zvezi z dnevi dejavnosti in ekskurzijami za Romske učence. MIZŠ vsako leto 

povečuje sredstva za vključevanje Romov v redne vzgojno izobraževalne aktivnosti, za 

učbenike in izobraževalno tehnologijo. Učbenike za romske učence zagotavljajo šole s 

pomočjo učbeniških skladov. Država je financirala tudi nastanek prvega delovnega zvezka za 

poučevanje romskega jezika. Pod okriljem Zavoda RS za šolstvo deluje študijska skupina 

učiteljev, ki poučujejo romske učence. Ministrstvo osnovnim šolam z učenci Romi zagotavlja 

dodatne pedagoške ure za izvedbo pouka v majhnih skupinah. Poleg dodatne strokovne pomoči 

ministrstvo po potrebi dodatno širi tudi sistemizacijo delovnih mest na področju svetovalnega 

dela, kuhanja ter čiščenja (Splošne informacije o romski etnični skupnosti v Republiki 

Sloveniji, 2006; Strategija, 2004; Položaj Romov v Sloveniji, 2012). 

 

Nekateri avtorji si zastavljajo vprašanje, ali ni dodeljevanje sredstev na podlagi etničnosti 

problematično, mogoče celo nepravično. Nekaterih ugodnosti bi bili potrebni tudi drugi otroci, 

ne le romski. Tak način financiranja je lahko sporen tudi z vidika človekovih pravic: ali lahko 

pripadnike nekaterih skupin vnaprej opredelimo kot posebne in jim s tem damo posebne 

pravice – ali s tem ne povzročamo novih krivic? Ugotavljajo, da lahko takšni kriteriji za 

dodeljevanje ugodnosti še dodatno prispevajo k nestrpnosti do Romov pri nas (Peček in sod., 

2006). 

 

2.2.4 Izobraževanje Romov danes 

 

Izobrazbena stopnja romske skupnosti v Sloveniji je precej nizka, kljub velikemu številu otrok, 

ki so vključeni v predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje. Romski otroci 

osnovnošolsko izobraževanje zaključujejo na nižjih stopnjah ali pa ga sploh ne zaključijo 
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(Položaj Romov v Sloveniji, 2012). To pomeni, da ostajajo tudi naslednje generacije ujete v 

začaran krog: brez izobrazbe nimajo dobrih pogojev za zaposlitev, tudi zaradi tega ostajajo na 

socialnih pomočeh in v revščini (Amnesty International). 

 

Glede izobrazbene strukture Romov Strategija… (2004, str. 8,9) navaja: »Večina odraslega 

romskega prebivalstva je nepismena, odvisna od priložnostnega dela in denarno socialne 

pomoči. Okoli 120 mlajših odraslih je vključenih v osnovno šolo za odrasle, kjer pa je njihov 

napredek redno počasen. Med mlajšimi odraslimi se veča interes za dokončanje osnovne šole, 

samo redki posamezniki pa razmišljajo o pridobitvi poklicne izobrazbe. Starejši odrasli se 

redko vključujejo v različne krajše izobraževalne programe. Število otrok, ki obiskujejo 

osnovno šolo, se povečuje, še vedno pa le posamezniki zaključijo 8. razred. Večina, med njimi 

zlasti dekleta, zapusti šolske klopi takoj, ko izpolnijo šolsko obveznost«.  

 

 

 

Slika 2. Izobrazba romskega prebivalstva glede na spol za leto 2002 (Klopčič, 2007, povzeto po 

Položaj Romov v Sloveniji, 2012, str. 25). 

 

 

 

Čeprav so med starejšo in zrelo romsko populacijo redki celo tisti z dokončano osemletko, pa 

se je v zadnjem desetletju oblikoval tudi že sloj romskih študentov in pričakovati je, da se bo 

iz srednješolske populacije ta skupina precej okrepila (Zupančič, 2011). 
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2.2.5 Romski otroci in šola 

 

Začetek šolanja za romske otroke predstavlja povsem novo izkušnjo in precejšen stres. 

Vranešič (2015, str. 48), ki poučuje prvošolce na OŠ Mirana Jarca v Črnomlju, na kateri imajo 

okrog 20% učencev Romov, poroča: »Učenci Romi ob vstopu v šolo prinašajo s seboj kot 

popotnico svojo lastno kulturo, vzgojo in jezik. Prve dneve se učenci zelo težko ločijo od svojih 

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

svetom in hkrati prva ločitev od staršev. Otroci jokajo, bežijo in se ne dajo ločiti od staršev. 

Največkrat niso pripravljeni na šolo. Zanje je šola novo okolje, ki ga niso navajeni. Zmede jih 

že množica novih obrazov, neznanih ljudi, zaprtega prostora… Da bi se romski otroci dobro 

počutili in se laže učili, je potrebno vzpostaviti dobro komunikacijo in zagotoviti varnost, 

zaupanje in sprejetost. Prvi dan še ni težav, ker se vse dogaja okrog njih: predstava, pogostitev, 

drobne pozornosti, darilca (igrača). Njihova pričakovanja so izpolnjena. Problem nastane 

naslednji dan. Imam občutek, da jih starši s šolo strašijo in jih skušajo disciplinirati.« 

 

Tudi Zupančič (2011) opozarja, da po dojemanju Romov šola deluje kot institucija in je pri 

tem, vsaj v prvih letnih, za romske otroke tuja in jo zato ti opazujejo z rahlo distanco.  

 

Stopnja integracije romskih družin je močno povezana s šolskim uspehom njihovih otrok. 

Raziskava, ki sta jo izvedla Krek in Vogrinc (2005) je pokazala, da romski otroci , ki so bolje 

integrirani, dosegajo boljše učne uspehe in imajo boljše delovne navade. Otroci iz slabše 

integriranih okolij doma nimajo pogojev za pisanje domačih nalog ali pa jih starši k domačemu 

delu ne spodbujajo, oz. jim pogosto zaradi nepismenosti in slabše izobraženosti ne morejo 

pomagati pri šolskih obveznostih. Pogostost ponavljanja razredov in osip iz osnovne šole sta 

pogosto posledici slabe vključenosti. 

 

 

 

2.2.6 Pomen romskega jezika in drugojezičnosti romskih otrok 

 

Pri učnem uspehu romskih učencev zaseda pomembno mesto (ne)znanje učnega jezika. 

Resman (2003) poudarja, da se otrok, ki ne obvlada jezika okolja in šole, slabše odziva in 

vključuje v drugo okolje, doživlja pogostejše nesporazume z vrstniki in jim ni enakovreden. 
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Najbolj očitne težave pri izobraževanju Romov izhajajo iz njihove jezikovne in kulturne 

drugačnosti. Peček in sod. (2006) opozarjajo, da učne vsebine ne upoštevajo značilnosti in 

posebnosti narodnomanjšinskih skupnosti, tudi romskih ne, zato Romi: 

 nimajo formalnih možnosti za učenje materinščine, 

 imajo številne težave zardi nerazumevanja jezika, 

 znotraj šolskega sistema nimajo nobene možnosti za ohranjanje in razvijanje lastne 

kulture, 

 imajo ob vstopu v šolo drugačno predznanje, razvite drugačne vzorce mišljenja in 

navad, 

 so izpostavljeni dvojnim kulturnim vplivom. 

 

Številni romski otroci ne obiskujejo vrtca, ob prihodu v šolo velikokrat ne znajo slovenskega 

jezika in imajo resne težave z učenjem v zanje tujem jeziku. Poleg tega velikokrat doma živijo 

v razmerah, ki jim otežujejo možnosti za učenje (Amnesty International). 

 

Ustrezno začetno opismenjevanje učencev iz jezikovno, kulturno in socialno deprivilegiranih 

družin je pogoj uspešne vključitve v vzgojnoizobraževalni sistem in celotnega nadaljnjega 

šolanja in napredovanja (Krek in Vogrinc, 2005). 

 

Problem drugojezičnosti in socialno-kulturne deprivilegiranosti  osvetljuje raziskava bralnih 

zmožnosti in govornih kompetenc romskih učencev ob koncu tretjega razreda osnovne šole, ko 

naj bi bil proces opismenjevanja že zaključen. Z dobljenimi rezultati so podrobneje osvetlili 

velik razkorak v znanju med romskimi in ne-romskimi otroci, ki se iz razreda v razred le še 

povečuje. Ugotovili so, da romski otroci zaostajajo v bralnih zmožnostih (fonološko zavedanje, 

bralne zmožnosti, hitrost tihega branja in razumevanje prebranega) in govornih kompetencah 

(število besed in število različnih besed, delež enostavčnih povedi in  

 

 

število dogodkov, zamenjav perspektive in besed za opisovanje mentalnih stanj) (Dović, 2015).  

 

V prihodnosti bo verjetno treba razmisliti o vsaj delnem uvajanju romskega jezika tudi v 

nekatere aktivnosti v šoli. Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, države 



Klančičar B. Stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 

23 
 

pogodbenice v 5. členu zavezuje k spodbujanju razmer, »ki so potrebne, da pripadniki narodnih 

manjšin ohranjajo in razvijajo svojo kulturo ter ohranjajo bistvene sestavine svoje identitete, in 

sicer svojo vero, jezik, tradicijo in kulturno dediščino«. Države pogodbenice so se »dolžne 

vzdržati politike in prakse, katerih namen je asimilacija pripadnikov narodnih manjšin proti 

njihovi volji, in morajo zaščititi te osebe pred kakršnimi koli dejanji, katerih namen je taka 

asimilacija« (Strategija 2004, str. 20). 

 

Pojavljajo se pobude za oblikovanje predmeta o romski kulturi in jeziku, poteka pa že 

zaposlovanje posebnih romskih asistentov, ki obvladajo oba jezika, slovenskega in romskega. 

Ti učencem olajšajo učenje in jim predstavljajo pozitiven identifikacijski lik. Obstajajo 

predlogi za ukrepe, ki bi lahko prispevali k višji stopnji vključenosti romskih učencev, širšemu 

poznavanju specifičnosti romskega jezika, kulture in identitete, upoštevanju socialno-kulturnih 

in drugih okoliščin ter višanju pričakovanj učne uspešnosti romskih otrok (Strategija …, 2004, 

povzeto po Peček in sod., 2006). 

 

Pouk romskega jezika v Sloveniji ni pravno urejen. Bela knjiga (2011, str. 34) navaja, da se 

»materni jeziki učencev in dijakov v slovenskem šolstvu (razen slovenščine, italijanščine, 

madžarščine in romščine, ki se ponujajo v drugačnem okviru) poučujejo tako, da jih šole 

ponujajo kot izbirne predmete…« Bela knjiga ne opredeljuje okvira v katerem se ponuja 

romščina. 

 

Velik problem pri uvajanju romščine v šolanje romskih otrok predstavlja še premalo 

standardiziran romski jezik, kar otežuje pripravo napotkov, gradiv, standardov in drugih za 

vzgojno-izobraževalno rabo nujno potrebnih materialov (Zupančič, 2011). Poleg tega Romi v 

Sloveniji govorijo več različnih romskih jezikov oz. narečij, ki so med seboj precej različni. 

 

 

2.2.7 Vzroki za slab uspeh pri izobraževanju Romov 

 

Eden od vzrokov slabe izobrazbene strukture Romov je nesorazmerno velik izstop romskih 

učencev iz šolskega sistema že v osnovni šoli. Poglavitna težava je slabo znanje slovenskega 

jezika, sledita nestalen obisk oziroma izostajanje od pouka ter učna neuspešnost. (Strategija, 
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2004). Slabo učno uspešnost lahko pripišemo tudi revščini, neurejenim bivalnim in socialnim 

razmeram in nizki motivaciji znotraj romske skupnosti (Položaj Romov v Sloveniji, 2012). 

 

Ob pripravljanju Strategije 2011 so bili izvedeni mnogi globinski intervjuji med učitelji 

praktiki na temo uspešnosti/neuspešnosti romskih otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Enotno mnenje je, da je bil na tem področju storjen zaznan premik, toda le majhen korak naprej. 

V nekaterih okoljih so bili celo mnenja, da se je stanje na področju izobraževanja poslabšalo. 

Vzroki za takšno stanje so različni, najpogosteje pa se omenjajo naslednji:  

 zaradi nenehnega komaj doseganja minimalnih standardov se razlika v znanju med ne-

romskimi in romskimi učenci (ki pouk obiskujejo neredno) iz leta v leto povečuje;  

 velik razkorak v znanju povečuje pri romskih otrocih občutek, prepričanje o 

neuspešnosti;  

 pogosto je izostajanje od pouka; 

 osip je največji pri prehodu z razredne stopnje na predmetno, ko pouk iz matičnih 

učilnic preide v kabinetni pouk;   

 neznanje slovenskega jezika;  

 nizka spodbuda staršev;  

 starši otrokom znanja ne predstavljajo kot vrednote in metode za dvig življenjske ravni.  

 

Berčonova (2006) v svoji diplomski nalogi z naslovom Odnos romskih učencev do šole navaja 

izsledke raziskave, ki jo je opravila na treh dolenjskih rednih osnovnih šolah. Pravi, da je 

raziskava pokazala, da romski učenci v šolo sicer radi zahajajo in razumejo smisel pridobivanja 

znanja, vendar jih pred uspehom zavirata predvsem dva poglavitna dejavnika. Najbolj očitno 

je nerazumevanje oz. neobvladovanje jezika okolja ter posledično prehiter tempo usvajanja 

nove učne snovi, kar jim onemogoča uspešno napredovanje v višje razrede. Na drugi strani pa 

so romski učenci vse prevečkrat žrtve diskriminacije in nesprejemanja s strani slovenskih 

vrstnikov, kar uničuje njihovo samopodobo in pogum po uveljavljanju ter zagovarjanju svojega 

mnenja in svojih pravic. Posledično se raje družijo z romskimi vrstniki ter kmalu zapustijo 

šolske klopi. 

 

Devetak (2005) vzroke za slabo stanje poučevanja Romov išče predvsem v slabem znanju 

slovenskega jezika, pomanjkljivi socializaciji otrok, pa tudi v odrinjenosit romskih otrok od 

ostalih vrstnikov.  
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2.2.8 Ovire pri izobraževanju Romov 

 

Ovire, ki otežujejo vključevanje romskih otrok v izobraževalni sistem, so kompleksne in 

medsebojno povezane. Najpomembnejše so:  

 izobraževalna politika za Rome (predvsem v preteklosti, ko je bila njena glavna 

značilnost uvedba posebnih oddelkov za romske otroke. Takšna izobraževalna politika 

je učinkovala samo na stigmatiziranje Romov in ustvarjanje negativne podobe o njih, 

ni pa pripomogla k pozitivnim rezultatom v izobraževanju. Danes se kaže predvsem v 

razhajanju med teoretičnim modelom in izobraževalnimi predpisi ter pedagoško 

prakso.); 

 revščina Romov;  

 predsodki, rasizem in diskriminacija Romov (Romi so skozi zgodovino doživljali 

rasizem, od suženjstva, asimilacije, izgona in celo iztrebljanja (holokavst v času tretjega 

rajha). Vzorci rasizma iz preteklih obdobij se v različnih oblikah odražajo tudi v 

sodobnih družbah.);  

 pomanjkljivosti v izobrazbi učiteljev (Programi izobraževanja učiteljev se vedno večji 

različnosti učencev niso uspeli prilagoditi, zato učitelji v svojem izobraževanju ne 

pridobijo potrebnih znanj za uspešno delo z vsemi učenci v razredu. Ob tem učitelji pod 

vplivom negativnih socialnih reprezentacij od romskih otrok ne pričakujejo uspeha, kar 

generira dinamiko neuspeha.);  

 posamezni obrazci romske kulture (zgodnje ustvarjanje družine, prednost družinskih 

obveznosti pred šolo, npr. sodelovanje pri pridobivanju sredstev za preživetje ali 

varovanje mlajših članov družine) (Macura-Milovanović, 2006, povzeto po Položaj 

Romov v Sloveniji, 2012, str. 30). 

 

Pri romskih otrocih lahko govorimo tudi o pojmu vzgojne zanemarjenosti (pojav, ko otrok v 

svojem okolju ne dobiva dovolj primernih vzgojnih vplivov in pozitivnih kulturnih ter socialnih 

dražljajev). Zaradi pomanjkanja vzgoje so otrokove duševne sposobnosti premalo razvite in se 

zato ne more polnovredno vključiti v življenje okolja. Pojav je posledica razmer, v katerih 

otroka nihče primerno ne uvaja v kulturo in socialno življenje okolja, v katerem otrok živi, zato 

ostanejo njegove dispozicije neaktivirane in nerazvite. Seveda ne želimo in ne moremo trditi, 

da se Romi ne posvečajo vzgoji svojih otrok, vendar njihova vzgojna doktrina poteka v 
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relativno nezahtevnih razmerah tako v socialnem kot kulturnem pogledu. Vzgojna 

zanemarjenost v predšolskem obdobju pa predstavlja za otroka izrazito in nepopravljivo 

posledico (Tancer, 1994, str. 97, povzeto po Položaj Romov v Sloveniji, 2012). 

 

Macura-Milovanović (2006, povzeto po Položaj Romov v Sloveniji, 2012, str. 28-29 ) navaja 

naslednje specifične težave pri izobraževanju romskih učencev: 

 »izključenost romskih otrok iz sistema izobraževanja, ki za posledico nosi reprodukcijo 

generacij oseb brez perspektive in možnosti, da uresničijo svoje želje po boljši 

prihodnosti (ovire predstavljajo številni medsebojno povezani dejavniki, kot so rasizem 

ne-romskih staršev, ki nasprotujejo vpisu romskih otrok v šolo, odpor prosvetnih 

oblasti, birokratski postopek pri vpisu v šolo, revščina Romov, ki onemogoča 

financiranje šolanja, življenje v segregiranih naseljih, ki so oddaljena od šol itd.); 

 neredno obiskovanje pouka, slab šolski uspeh, prenehanje šolanja (Eden od glavnih 

vzrokov za slabe izobraževalne uspehe in izpostavljanje romskih otrok predsodkom je 

neredno obiskovanje pouka. Razloge za neredno obiskovanje pouka lahko razdelimo 

na tiste, ki izvirajo izven šole (revščina, splošna izključenost iz družbe, nomadski način 

življenja) ter tiste, ki so znotraj šole (neuspeh v šoli, etnični pritisk, slabi odnosi med 

romskimi in ne-romskimi otroki ter romskimi otroki in učitelji);  

 segregacija (Najbolj razširjena oblika segregacije romskih otrok je pošiljanje le teh v 

posebne šole. Na podlagi nezadostnih izobrazbenih uspehov ali rezultatov testiranja 

umskih sposobnosti pred odhodom v šolo so romski otroci s strani strokovne komisije 

večinoma ocenjeni kot umsko podpovprečni); 

 negativna identiteta romskih otrok (Poleg pridobljene manj kakovostne izobrazbe in 

nemožnosti za šolanje na višjih ravneh izobraževanja se posledice segregacije na širšem 

socialno-psihološkem področju kažejo tudi v razširjanju negativne identitete romskih 

otrok, na individualnopsihološki ravni pa v razvijanju negativne samopodobe. Ti otroci 

se namreč zelo pogosto zavedajo negativne identitete, ki jim jo je pripisala družba in to 

zavedanje rezultira v travmah, čustvenih krizah in zanikanju identitete. Negacija 

kulturne identitete in posebnosti načina življenja deprivilegiranih otrok se kaže v 

številnih oblikah vedenja učiteljev, večkrat »pozabljajo« na deprivilegiranega otroka, 

zanemarjajo njegove potrebe, gojijo do njega negativna stališča, so nepotrpežljivi, 

izkazujejo jezo in omalovaževalno mimiko. Temu posledično se otrok v šoli ne počuti 

dobo in prične zaničevati samega sebe).« 
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2.2.9 Vprašanje segregacije romskih učencev 

 

Eden od najbolj problematiziranih ukrepov pri izobraževanju romskih otrok je njihovo 

ločevanje v posebne, etnično čiste skupine. Pogosta praksa je, da romske otroke iz različnih 

oddelkov pri nekaterih predmetih združujejo v posebne skupine, ki so delno homogene. Zaradi 

vpisa večjega števila romskih otrok pa so poznali na osnovnih šolah tudi čiste homogene 

oddelke. Taka oblika šolanja ni več predvidena, ker je ločevanje učencev po narodnosti v 

nasprotju s temeljnimi dokumenti (Strategija … 2004, povzeto po Peček in sod., 2006). V 

strokovni literaturi in uradnih dokumentih je večkrat navedeno, da v Sloveniji ni homogenih 

oddelkov s samimi romskimi otroki (npr. Položaj Romov v Sloveniji, 2012, str. 33). 

  

V praksi pa je lahko sorazmerna porazdelitev romskih učencev po paralelkah neizvedljiva. S 

tem se srečamo takrat, ko je v določeni generaciji število romskih učencev večje kot ne-romskih 

(v takšnem primeru so ne-Romi »manjšina«). To se lahko zgodi v šoli s prilagojenim 

programom, kjer je v razredih malo učencev, v šolske programe pa je usmerjen zelo velik delež 

Romov. 

 

V takšnem primeru je lahko razporeditev manjšega števila ne-romskih učencev v razred z 

večjim številom romskih učencev vprašljiva. Tako so ne-romski učenci kot posamezniki v 

romskem razredu osamljeni, ločeni od večine. V takšnem razredu poteka vsakdanji pogovor 

samo v romščini. Romski učenci se namreč v skupini med seboj pogovarjajo skoraj izključno 

v romskem jeziku. Ker so romski učenci bolj živahni in težko upoštevajo avtoriteto, bi ne-

romske učence, ki bi bili v razredu v manjšini, lahko ogrožali (jih verbalno in neverbalno 

napadali). Ko romski učenci pri nekom zaznajo slabost (tudi zaradi različnih primanjkljajev, 

značilnih za otroke s posebnimi potrebami) znajo to izkoristiti in uporabiti za napad in svojo 

zabavo. 

 

V letošnjem šolskem letu že drugo leto zapored poučujem v razredu, v katerem so samo romski 

učenci. Ker je v obeh paralelnih razredih premalo ne-Romov, da bi jih porazdelili v oba razreda 

(v obeh paralelkah skupaj je 8 romskih in 5 ne-romskih učencev, torej je delež Romov kar 61,5 

%), smo se odločili, da ne-Rome pustimo v enem razredu in jim priključimo še dva Roma. V 

drugi paralelki (mojem razredu) pa so sami Romi.  
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Ker so razmere v praksi pripeljale do stanja »segregacije« romskih učencev, lahko to 

uporabimo kot prednost pri poučevanju. Pri pouku lahko posvetimo čas spoznavanju romskih 

pravljic, pripovedk, rekov in pregovorov, spoznavamo sodobno romsko prozo in poezijo, 

pogovarjamo se o romskih navadah in običajih… Svoje aktivnosti in izdelke predstavimo 

drugim učencem na šoli in jih tako seznanjamo z zanimivostmi o Romih in romski kulturi.  

 

Zaradi dobrih osebnih izkušenj se strinjam z razmišljanjem, da ni nujno, da segregirane oblike 

šolanja že same po sebi prinašajo slabše rezultate od integriranih, kot navajajo Peček in sod. 

(2006). Kako bo deloval posamezen organizacijski ukrep, vključevalno ali izključevalno, je 

odvisno od mnogo dejavnikov, med katerimi je najpomembnejši učitelj, ki delo pelje v 

zagotavljanje vključenosti in napredovanja ali pa v njuno nasprotje. Temeljno vodilo takšne ali 

drugačne oblike dela mora biti premislek ali konkretne rešitve vodijo v večjo vključenost 

romskega učenca ali ne (prav tam). 

 

2.2.10 Ukrepi za izboljšanje izobraževanja Romov 

 

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

eno od prioritet določa tudi kratkoročne in dolgoročne ukrepe za izboljšanje izobraževanja. V 

prihodnje bo država namenjala pozornost ohranjanju in razvoju različnih oblik romskega 

jezika, kulture, informativne in založniške dejavnosti, vključevanju Romov v družbeno in 

politično življenje ter osveščanju prebivalstva o obstoju diskriminacije in predsodkov 

posameznikov (Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, spletna stran). 

 

 

Strategija 2011 (str. 6) opozarja, »da uspešno vključevanje Romov v slovensko družbo ne more 

obležati le na plečih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Uspešna integracija romskih otrok v 

slovensko družbo bo možna le ob aktivnem in sočasnem delovanju ter sodelovanju vrtcev in 

šol, centov za socialno delo, ljudskih univerz, uradov za zaposlovanje, zdravstvenih ustanov, 

kulturnih centrov in nevladnih organizacij ter policije.« 

 

O ukrepih šolskih oblasti za izboljšanje izobraževanja Romov na spletni strani RomSvet 

navajajo: »K boljšemu vključevanju Romov v izobraževanje (predvsem zaradi učenja jezika, 
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slovenskega in romskega) bo zagotovo pripomoglo zgodnje vključevanje romskih otrok v 

predšolsko vzgojo (vsaj dve leti pred vstopom v osnovno šolo, najpozneje pa s štirimi leti). 

Prav tako se kot zelo dobre ideje kažejo uvajanje romskih pomočnikov v razrede z Romi, 

fakultativno učenje romščine, stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev, nesegregacija 

romskih učencev itd. V smeri izboljšanja izobrazbene ravni Romov deluje tudi Romski 

izobraževalno informativni center. V okviru Centra RS za poklicno izobraževanje deluje tudi 

delovna skupina za pripravo poklicnega standarda romski pomočnik/romska pomočnica in 

romski koordinator/romska koordinatorica. Za slednje poklice je 18. decembra 2006 Strokovni 

svet za poklicno in strokovno izobraževanje potrdil poklicni standard.«  

 

Tudi Zupančič (2011)  ugotavlja, da se odstotek uspešnega všolanja romskih otrok in še bolj 

dokončanja obveznega izobraževanja neenakomerno povečuje. Opazno uspešnejši so v okoljih, 

kjer so se izboljšale tudi razmere na drugih področjih. Tako ni nobenega dvoma, da je treba za 

uspešno osnovnošolsko izobraževanje Romov vztrajno in dosledno usklajeno delovanje 

različnih dejavnikov predvsem na lokalni ravni, saj se uspeh zelo značilno veže na določene 

osebe, ki imajo med Romi ugled in uživajo zaupanje. 

 

Strategija 2011 (str. 8) še posebej poudarja pomen »izobraževanja romskih otrok v 

najzgodnejšem obdobju in sistemsko omogočanje enakih možnosti za vse predšolske otroke; 

postopno vključevanje vseh otrok v izobraževanje že pred vstopom v šolo; za otroke, ki niso 

bili vključeni v institucionalno predšolsko vzgojo, mora biti obvezna vključitev v brezplačni 

program za petletne otroke s ciljem socializacije in gradnje pozitivne samopodobe ter učenja 

slovenščine kot prvega tujega jezika«. 

 

Danes so predšolski otroci Romov v slovenske vrtce vključeni na tri načine. Največ jih je 

integriranih v običajne oddelke, manj je vključenih v romske oddelke, kjer so vključeni samo 

romski otroci, in romske vrtce. Ministrstvo vodi evidenco o številu romskih otrok, vključenih 

v homogene oddelke. Vanje je bilo leta 2004 vključenih 157 romskih otrok. Delež romskih 

predšolskih otrok, vključenih v vzgojo v vrtcih, je majhen (Strategija, 2004; Položaj Romov v 

Sloveniji, 2012). 

 

Če si prizadevamo za oblikovanje šole, ki je inkluzivno naravnana, moramo poskrbeti, da 

kurikulum, načini poučevanja, razredna in šolska klima, načini vzpostavljanja in ohranjanja 
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discipline ter kaznovanja itd. za nobenega učenca niso izključujoči. Pri tem je še kako 

pomembna vloga učitelja, ki se vsakodnevno sooča z učenci, ki prihajajo iz različnih okolij, 

družin, kultur, so različnih narodnosti, govorijo drug jezik itd.. Vsak učitelj mora biti v tem 

kontekstu sposoben visoke stopnje odgovornosti in senzibilnosti za vsakega učenca posebej, 

saj skupno šolanje prispeva k »razvoju odprtih družb in posameznikov, sposobnih spoštljivega 

sobivanja in sodelovanja z drugačnimi (Lesar, 2010)« (Vonta in sod., 2011). 

 

2.2.11 Delo s starši romskih učencev 

 

Eden od pomembnejših pristopov za izboljšanje učnih dosežkov romskih otrok je lahko tudi 

tesnejše sodelovanje z njihovimi starši, zato je to ena najpomembnejših oblik dela, ki jih morajo 

razviti šola in učitelji. Sodelovanje s starši pa ne sme biti prepuščeno učitelju samemu. Šola 

mora v svoj program dela vključiti tudi razvijanje strategij in oblik dela pri sodelovanju s starši 

romskih otrok. Romske starše je treba predvsem čim več seznanjati s šolskim sistemom in 

možnostmi, ki jih nudi, ter staršem s tem pomagati, da svoje otroke spodbujajo k nadaljnjemu 

izobraževanju (Strategija 2011).  

 

V Strategiji 2011 tudi predlagajo, da »bi bilo treba za učence Rome in njihove starše 

organizirati pogovore ali delavnice o možnostih in potrebah nadaljnjega izobraževanja v 

srednjem izobraževanju že v osnovni šoli (zadnje vzgojno-izobraževalno obdobje devetletke) 

in pri tem pokazati na raznolike možnosti, ki jih nudi srednješolsko izobraževanje. V kolikor 

je le mogoče, naj šole starše vključujejo v določene aktivnosti, ki jih šola tudi sicer izvaja 

(izvajanje raznih projektov…).« 

 

Kot razrednik redno sodelujem z romskimi starši.  Učence in njihove starše poznam dobro, kar 

je plod dolgoletnega dela njimi. V preteklosti sem jih bolj redno obiskovala v romskem naselju, 

sedaj pa pogosto komuniciramo preko telefona.  

 

Romski starši se formalnih oblik sodelovanja (govorilnih ur, roditeljskih sestankov, strokovnih 

skupin za sestavo in spremljanje individualiziranih programov za njihove otroke) ne 

udeležujejo. Če starši kljub vabilom ne pridejo v šolo, jih vsake toliko časa pokličem po 

telefonu in seznanim s šolskim delom njihovega otroka, pokličem jih tudi ob uspehih in težavah 

njihovih otrok. Starši navadno pokličejo v šolo, da opravičijo izostanke, poročajo o težavah 
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doma in se zanimajo oziroma jezijo glede posameznega konflikta, v katerem so sodelovali 

njihovi otroci (se zavzemajo za svoje otroke in pogosto jezijo na druge Rome). Starši se tudi 

preko telefona nikoli ne zanimajo o šolskem delu svojih otrok. Večina staršev je do svojih otrok 

nekritična in zelo zaščitniška. Neizpodbitno dejstvo je , da imajo svoje otroke zelo radi.  

 

Zaradi pomanjkanja avtoritete so romski starši pogosto v stiski. V mnogih primerih postanejo 

romski otroci oz. mladostniki neposlušni, zato se staršem uprejo in jih ne upoštevajo. Ko se 

starši srečajo s takšnimi težavami, želijo s šolo sodelovati. Pogosto rešitev ne najdemo, saj 

odraščajoči romski mladostniki nočejo upoštevati nikogar in se vsem predlogom upirajo. 

Kmalu prenehajo tudi s šolanjem in ostanejo doma.  

 

Romski starši svojim otrokom znanja zagotovo ne predstavijo kot vrednoto in možnost za 

izboljšanje življenjskih razmer, kar dodatno negativno vpliva nanje. V nadaljnjem življenju 

Romi ne najdejo načina, kako bi svoje znanje osmislili in ga nadgradili zato, da bi lažje našli 

delo, s katerim bi se preživljali. 

 

Tudi Hlača (2001) opisuje izkušnje pri delu z Romski starši in pravi, da hodijo na govorilne 

ure samo v dopoldanskem času, največkrat takrat, ko imajo še kakšne opravke. Ob rednem 

sodelovanju z njimi se šolski uspeh učencev izboljša. Koristni so tudi obiski v naselju, kjer 

lahko prisluhneš in se pogovoriš z večino staršev. Roditeljskih sestankov se starši romskih 

učencev redko udeležujejo. Če so povabljeni osebno in so ob tem seznanjeni še z vsebino 

dogodka in ne samo preko pisnih vabil, je odziv staršev boljši. Romski starš, ki je pred 

osemnajstimi leti končal osnovno šolo, je izjavil: »Predvsem od staršev je odvisno tudi šolanje 

romskih otrok. Hčerki sedaj redno hodita v šolo, vsako jutro ju peljem. Ko nisem vztrajal, sta 

večkrat ostali doma. Dopovedujem jima, da je šola nujna, da kam prideš. Sin je v mali šoli. 

Šola je važna tudi za dekleta. Starši, ki tako mislimo, smo napredni, zato imate sedaj učenke, 

dekleta v 7. razredu. Prej so bili samo fantje.« 

 

Štrbenc (2006) navaja, da se nekateri romski starši zavedajo, da sta šola in izobrazba za 

življenje pomembni. Strinjajo se, da imajo Romi drugačen pogled  na šolo in izobraževanje in 

so večini v življenju pomembne druge stvari, kot je na primer ustvariti si družino. Ker ne 

verjamejo v boljše življenje, jih je težko prepričati, da je izobrazba za njih dobra. Vzroke za 
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nenaklonjenost izobraževanju vidijo tudi v neodobravanju v romskih vrstah. Drugačno 

razmišljanje lahko vodi v izključenost. Vpliv okolja je tako močan, da te hitro povleče nazaj. 

Tudi pedagoške delavke navajajo, da so med Romi zelo velike razlike, eni starši svoje otroke 

spodbujajo pri šolskem delu in se zgledujejo po boljših. V večini primerov pa okolje še vedno 

deluje zaviralno. Romi, ki si hitro ustvarijo družino, svojih otrok ne spodbujajo, da bi hodili v 

šolo. Takšni se vdajo v usodo in se niti ne potrudijo (prav tam). 

 

2.3 ROMSKI UČENCI NA OBMOČJU NOVEGA MESTA OZIROMA MESTNE OBČINE 

NOVO MESTO 

 

V Mestni občini Novo mesto je bilo na dan 31. 12. 2014 (po podatkih CSD Novo mesto) 260 

romskih družin z 992 prebivalci, od tega jih je bilo kar 436 ali 44% starih do 15 let (V RIC-u 

organizirali posvet Mi med seboj, 2015).  

 

Po podatkih Prosen Zupančič (2015a) z občinskega posveta Mi med seboj, z dne 29. 5. 2015, 

je v MO Novo mesto, v devetih novomeških osnovnih šolah s štirimi podružnicami vpisanih 

248 romskih otrok od skupaj vpisanih 3.341 otrok. Romski otroci torej predstavljajo dobrih 7 

% vse osnovnošolske populacije v MO Novo mesto.  

 

Največ romskih učencev obiskuje OŠ Bršljin (25 % vseh učencev je učencev Romov) in OŠ 

Šmihel (11 %). Največji pa je delež romskih učencev v OŠ Dragotina Ketteja (48 %), v katero 

so učenci napoteni z odločbo o usmerjanju in v kateri izvajajo program z nižjim izobrazbenim 

standardom (V RIC-u organizirali posvet Mi med seboj, 2015). Število romskih učencev po 

posameznih osnovnih šolah v MO Novo mesto kaže preglednica 5. 

 

Preglednica 5. Število učencev Romov na novomeških osnovnih šolah (Prosen Zupančič, 2015b). 
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Opomba: OŠ DK: OŠ Dragotina Ketteja 

 

 

Ker je na OŠ Bršljin in OŠ Šmihel delež romskih učencev izjemno visok, so v MO Novo mesto 

v okviru Strategije za večjo razpršenost in boljšo integracijo romskih učencev po šolah sprejeli 

dva ukrepa, in sicer so oblikovali dva skupna šolska okoliša, iz katerih se bo vpis učencev 

izvajal v vseh petih osnovnih šolah v mestu in spodbudili prepisovanje učencev Romov iz OŠ 

Bršljin in OŠ Šmihel na druge šole v mestu (V RIC-u organizirali posvet Mi med seboj, 2015). 

 

Po podatkih za šolsko leto 2014/15 je kar 13,3 % populacije romskih otrok z območja Novega 

mesta vpisanih na osnovno šolo za učence s posebnimi potrebami (OŠ Dragotina Ketteja). 

Manjši del jih je vključen v posebni program vzgoje in izobraževanja, kamor so usmerjeni 

otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. V prilagojenem izobraževalnem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom pa jih je bilo vključenih 11,7 %). Več kot desetini 

populacije romskih šoloobveznih otrok v MO Novo mesto so bile torej izdane odločbe za 

usmeritev v izobraževalni program za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju (Prosen 

Zupančič 2015a, str. 207). 

 

 

2.4 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM 

PROGRAMOM 
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2.4.1 Otroci s posebnimi potrebami 

 

Populacija otrok, ki so usmerjeni v prilagojeni vzgojno izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom (NIS), je opredeljena kot: »Učenci z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju imajo v primerjavi z vrstniki kvalitativno drugačno kognitivno strukturo, ki se kaže v 

počasni sposobnosti generalizacije in konceptualizacije, omejenih spominskih sposobnostih, 

težavah v diskriminaciji, sekvencioniranju, omejenem splošnem zanju, bolj konkretnem kot 

abstraktnem mišljenju. Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti je omejena tudi njihova 

sposobnost reševanja problemov. Na področju komunikacije imajo ti učenci težave v 

artikulaciji in tudi receptivne ter eskspresivne težave. Njihov socialni razvoj poteka tako kot 

pri vrstnikih, samo prehod iz ene faze v drugo je počasnejši in včasih bolj zapleten, ker imajo 

slabše razvite socialne spretnosti, manj so kritični do drugih učencev in se nagibajo k nezrelemu 

presojanju socialnih situacij. Dokazano je, da je proces dozorevanja teh učencev upočasnjen, 

poln vzponov in padcev, zato pri tem potrebujejo pomoč in vodenje, zlasti pa učenje socialnih 

veščin, ki jim bodo po končanem šolanju omogočile lažjo vključitev v širše socialno okolje. V 

času šolanja v primerjavi z vrstniki ne dosežejo enakovrednega izobrazbenega standarda, 

potrebujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, njim prilagojene metode 

ter ustrezne kadrovske in druge pogoje« (Prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, str. 1). Podrobneje značilnosti teh otrok opredeljujejo Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami 

(2015). 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2. člen, Ur. list RS, št. 58/2011) 

opredeljuje, da so »otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi 

in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami«.  

 

Isti zakon v 6. členu določa: »Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po 

izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen izobraževalni 
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program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za otroke z zmerno, težjo in 

težko motnjo v duševnem razvoju.«  

 

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami se začne na zahtevo staršev ali predloga 

ustanove, ki jo učenec obiskuje. Z zahtevo ali predlogom se uvede – sproži postopek 

usmerjanja na Zavodu RS za šolstvo, ko je vzgojno izobraževalni program za otroka 

neustrezen, otrok ne dosega minimalnih standardov znanja ali ponavlja razred. Postopek 

usmerjanja otrok s posebnimi potrebami urejata Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZUOPP-1) in Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami (Uradni list RS št. 88/2013). Zavod RS za šolstvo zaprosi za strokovno 

mnenje Komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Pridobljeno strokovno mnenje 

pošlje tistemu, ki je vložil zahtevo za uvedbo postopka in vzgojno izobraževalnemu zavodu, v 

katerega se bo otrok vključil. Zavod po osmih dneh izda odločbo o usmeritvi. V odločbi  se 

odloči, kakšne so vzgojno-izobraževalne potrebe otroka s posebnimi potrebami in kakšen je 

ustrezen izobraževalni program, v katerega bo vključen (Navodila o delu komisij…, 2015).  

Po podatkih Opare in sod. (2010, str. 62), povzetih po statističnih podatkih iz Analize vzgoje 

in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, je v populaciji slovenskih 

šoloobveznih otrok 6,45 % otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, od tega 

jih je 4,50 % vključenih v redni program osnovne šole. V prilagojene in posebne programe 

osnovnošolskega izobraževanja je na ravni države torej vključenih 1,95 % otrok. 

 

2.4.2 Osnovne šole s prilagojenim programom  

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUPP, 2013, 4. člen) določa, da se »otroke 

s posebnimi potrebami praviloma usmerja v naslednje programe vzgoje in izobraževanja: 

 program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

 prilagojen program za predšolske otroke, 

 izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

 prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

 prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

 posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v     

duševnem razvoju, 
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 druge posebne programe ter 

 vzgojne programe. 

 

Osnovne šole s prilagojenim programom običajno izvajajo dva programa: prilagojeni 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) in posebni program vzgoje in 

izobraževanja (PPVI). 

 

V NIS praviloma usmerijo otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in otroke z avtističnimi 

motnjami (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami, 2013, 9. člen). V prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom se 

učence poučuje po prilagojenem predmetniku z nižjim izobrazbenim standardom, ki je 

sestavljen iz obveznega programa, specialno-pedagoških dejavnosti in razširjenega programa 

(Posebni del  Prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom, 

2006). 

 

V PPVI se praviloma usmerijo otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in 

otroci z avtističnimi motnjami. (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami, 2013, 10. člen). 

 

Program je namenjen predvsem usposabljanju za življenje, delo in vključevanju v delo. 

Izobraževanje traja od 9 do 15 ali 20 let. Celoten program je razdeljen na obvezni in neobvezni 

del in ima pet stopenj. Obvezni del zajema tri stopnje, vsaka stopnja traja tri leta. Obvezni del 

je možno podaljšati s četrto stopnjo posebnega programa, ki traja tri leta. Neobvezni 

nadaljevalni del programa zajema peto stopnjo, ki ni obvezna in traja tri leta. Po zaključeni peti 

stopnji usposabljanja in po varovančevem 21. letu se le ta lahko vključi v Usposabljanje za 

življenje in delo. Ta del programa lahko zaključi ob vsakem koncu šolskega leta in traja največ 

5 let (Ulaga in sod., 2008). 

 

»S prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobraževalnim standardom in s 

posebnim programom vzgoje in izobraževanja, ki ne omogočata otrokom s posebnimi 

potrebami pridobiti enakovrednega izobrazbenega standarda, se lahko prilagodi predmetnik in 

učni načrt, vzgojno-izobraževalna obdobja, nivojski pouk in prehajanje med nivoji v osnovni 

šoli, način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, napredovanje in pogoji za dokončanje 
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izobraževanja« (ZOUPP, 2011, 11. člen). V obeh programih vzgoje in izobraževanja strokovne 

skupine za sestavo in spremljanje individualiziranih programov pripravijo za vse vključene 

učence individualizirane programe. 

 

Urh (2013) problematizira osnovne šole s prilagojenim programom, saj naj bi bilo po njenem 

mnenju zanje značilno: segregacija otrok, nižja kvaliteta izvajanja programov, veljale naj bi za 

»ciganske šole«, ki ustvarjajo Rome kot družbene invalide.  

 

2.5 ROMSKI OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Tudi romski otroci so lahko uvrščeni v skupino otrok s posebnimi potrebami. V Strategiji 2011, 

str. 24 zapisano: »Romski učenci so lahko učenci s posebnimi potrebami, kadar sodijo v eno 

od opredelitev učencev s posebnimi potrebami, ki jih določa Zakon o spremembah in 

dopolnitvah zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.«  V strategiji 2011 pa pod 

ciljem št. 9 opozarjajo: »Romski učenci kot etnična skupina niso učenci s posebnimi potrebami. 

Učenčeva šolska neuspešnost, ki izvira iz neznanja jezika ali specifičnosti romske kulture, ne 

more biti osnova za usmerjanje otrok v programe z nižjim izobrazbenim standardom.« 

 

2.5.1 Romski otroci in šole s prilagojenim programom 

 

V mnogih šolskih sistemih je prisotna praksa pogostega razvrščanja romskih otrok v šole s 

prilagojenimi programi. Macura-Milovanović (2006, str. 23) piše, da je najbolj razširjena 

oblika segregacije romskih otrok njihovo pošiljanje v posebne šole in oddelke. Na podlagi 

nezadostnih izobrazbenih uspehov ali rezultatov testiranja umskih sposobnosti pred odhodom 

v šolo ocenjujejo strokovne komisije večino romskih otrok kot podpovprečne. Nato jih 

kategorizirajo in pošljejo v šolo, v kateri je program »prilagojen« omejenim spodobnostim 

otroka. 

Raziskava Denied a Future? opozarja: "V številnih državah Srednje in Vzhodne Evrope veliko 

število romskih otrok, pri katerih je bila zaostalost diagnosticirana na podlagi lingvistično 

pristranih IQ-testov, obiskuje posebne šole za učence z motnjami v duševnem razvoju" (Save 

the Children, 2001, povzeto po Strategiji 2004, str. 19). 
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Romski otroci so večkrat posplošeno označeni kot »otroci s posebnimi izobraževalnimi 

potrebami«, kar ima svoje prednosti, pa tudi pomanjkljivosti. Pogosto so romske otroke prav 

zaradi takšnega nepremišljenega izrazja nameščali v šole za otroke s posebnimi potrebami (ki 

so jih poleg Romov obiskovali otroci s telesnimi, čutilnimi in intelektualnimi 

pomanjkljivostmi). Ko govorimo o posebnih izobraževalnih potrebah romskih otrok, je treba 

vedeti, da ne govorimo o medicinskih definicijah posebnih potreb, temveč imamo v mislih 

predvsem otroke, ki so imeli iz katerega koli razloga prikrajšane možnosti za obiskovanje šole, 

učenje in pridobivanje znanja ter spretnosti, ki jim pripadajo. Poudariti pa je treba, da pojem  

»prikrajšane možnost za učenje« kaže zgolj na dejavnike šolskega neuspeha, ki pa niso v otroku 

samem, marveč izhajajo iz značilnosti izobraževalnega sistema kot takšnega (Položaj Romov 

v Sloveniji, 2012, str. 27).  

 

2.5.2 Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in romski 

otroci v Sloveniji 

 

Praksa razvrščanja Romskih otrok v osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP) je stara 

tudi pri nas. Tancer (1994, str. 121) v svoji knjigi navaja podatke o vključenosti romskih 

učencev v OŠPP po Območnih enotah (OE). Vključenost učencev v OŠPP je bila v OE Novo 

mesto 14,6%,  Murski Soboti  14,5% in Mariboru 46,55%. Podatki so sicer že zgodovinski in 

veljajo za šolsko leto 1986/87. V sklepnem poročilu so v OE Maribor med ostalim zapisali  

»Na OŠPP Gustava Šiliha je vključenih 50% učencev Romov, ki bi lahko izdelali redno OŠ ob 

dosledni individualizaciji in diferenciaciji ter ob večjem posluhu  OŠ za romsko populacijo, a 

tudi ob doslednem pedagoškem vodenju staršev. Šola poudarja, da tolikšna koncentracija 

romskih učencev ovira redno življenje in delo in onemogoča realizacijo programa duševno in 

telesno prizadetih otrok in mladostnikov.«  

 

V tistih časih  se je pri otrocih Romih na OŠPP pojavljala identična  vzgojno izobraževalna 

problematika kot na drugih osnovnih šolah (predznanje, jezikovni deficit, higiena, delovne 

navade, socializacija in kulturna raven…). Najuspešneje so stike s starši vzpostavljali z obiski 

v naseljih. Starši romskih učencev so se roditeljskih sestankov in govorilnih ur izogibali 

(Tancer, 1994). 
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Delež Romov, usmerjenih osnovne šole s prilagojenim programom, je znatno večji kot pri 

večinskem prebivalstvu. V letu 2002/2003 je bil v Sloveniji delež vseh otrok v OŠPP 1,48 %, 

medtem ko je bil delež romskih otrok v OŠPP občutno višji, 9,3 % (Strategija, 2004). Na 

območju MO Novo mesto je v šol. letu 2014/15 v enega od obeh programov tamkajšnje OŠPP 

vključenih 1,9 % učencev ne-Romov. Delež otrok s posebnimi potrebami med romskimi otroki 

(13,3%) je torej sedemkrat večji od odstotka otrok s posebnimi potrebami med ne-romskimi 

učenci na istem območju (Prosen Zupančič, 2015a). 

 

Podatki torej kažejo, da nismo odpravili vzrokov, zaradi katerih se v OŠPP prešola 

nesorazmerno velik odstotek romskih učencev. Šolska neuspešnost in vedenjska problematika 

vplivata na »prehitro« razvrščanje  otrok v OŠPP, ne da bi razkrili ali priznali prave vzroke 

neuspešnosti, kot so specifična kultura in neznanje jezika (Strategija 2004). 

 

Problematika s šolsko neuspešnostjo se tudi v OŠPP večinoma samo še poglablja, saj se na 

OŠPP prešolajo učenci, stari 9, 10, 11 let, ki so dosegali standarde znanja za 1. ali 2. razred. Po 

testiranju doseganja standardov znanja so navadno integrirani med mlajše učence, stare od 7 

do 8 let. Takšna  vključitev romske učence še dodatno segregira, saj jih iztrga iz njihove 

starostne skupine vrstnikov in povzroča dodatne težave. Tudi to je eden od razlogov, da le redki 

romski učenci končajo osnovno šolo, mnogi prenehajo z izobraževanjem z dokončanim le 3., 

4. ali 5. razredom. »Zdi se, da tudi tu velja, da ko se logika "prilagajanja" programov združi s 

predsodki, v skrajni posledici prihaja do pojava stopnjevanja segregacije« (Strategija 2004, str. 

19-20). 

 

2.5.3 Problemi in dileme pri razvrščanju romskih otrok 

 

Dileme strokovnjakov, ali romske otroke razvrstiti v redno šolo ali v šolo s prilagojenim 

programom, so velike. Slodnjakova in Andolškova (1991, str. 33) sta o tem zapisali: »V prvih 

letih smo po prvem stiku z otrokom in starši pogosteje priporočali nadaljevanje šolanja na 

osnovni šoli z individualno pomočjo. Ob kontrolnih pregledih čez leto ali dve pa se je pokazalo, 

da ti otroci  kljub ponavljanju in drugim poskusom pomoči niso pridobili toliko, da bi lahko 

sledili v še razumnem tempu splošnemu programu.«  
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Velik delež romskih otrok, razvrščenih v šole s prilagojenim programom, bi lahko pripeljal do 

absurdne ugotovitve »da sta dve tretjini pripadnikov neke narodnosti, ki živi že skoraj 100 let 

na določenem mestu, duševno prizadeti. To pa ni mogoče, četudi bi imeli genetski ali 

sociokulturni  dejavniki neskončno moč. Verjetno je nekaj narobe z nami, ki smo si vzeli 

pravico oz. nam je bila poverjena dolžnost, da ocenjujejo sposobnosti romskih otrok. Tako smo 

kot strokovnjaki, ki znamo vsaj razumeti, če že ne reševati večine problemov pri otrocih, pri 

romskih otrocih, povsem odpovedali. Ne poznamo jezika, kulture, vrednot in običajev, ne 

poznamo načina, s katerim bi določili potencialne intelektualne zmožnosti za šolsko učenje, 

niti ne vemo, kakšne oblike šolanja bi bile zanje najustreznejše. Zato se v konkretnih primerih 

odločamo za izhod v sili, za manj slabo od dveh slabih možnosti, v nekaterih okoljih za šolanje 

na OŠPP, v drugih spet vztrajamo, da otroci obiskujejo osnovno šolo, kjer so obsojeni na 

pogosta ponavljanja razredov. S tem skoraj cele generacije neke narodnosti uvrščamo v 

skupino neprivilegiranih, tretjerazrednih državljanov« (Slodnjak in Andolšek,1991, str. 45-46). 

Zapisana je tudi  ugotovitev skoraj 200 članov komisij iz vse Slovenije, ki so se udeležili 

Posveta o vzgoji in izobraževanju romskih otrok. S tem so razkrili moralno, strokovno in etično 

stisko v zvezi z diagnostiko sposobnosti romskih otrok  (Slodnjak , Andolšek, 1991). 

 

Tudi Avsec (1999) v svojem prispevku polemizira o razvrščanju romskih otrok v šole s 

prilagojenim programom. Sprašuje se, zakaj romski otroci v slovenski osnovni šoli ne dosegajo 

zadovoljivega uspeha. Meni, da je neuspešnost pogojena z neustrezno prilagojenimi učnimi 

programi in odklonilnostjo v šolskem okolju. Zaradi navedenega so romski otroci razvrščeni v 

šole s prilagojenim programom. Odstotek razvrščenih romskih učencev je zelo visok, v 

nekaterih okoljih znaša tudi do 46%.  

 

Isti avtor se sprašuje o instrumentih in postopkih, po katerih so ti otroci ocenjeni. Verjetno je 

to tudi posledica opravljanja  testov, ki so prilagojeni slovensko govorečim otrokom in 

temeljijo na verbalnih, jezikovnih sposobnostih. To pa je neustrezna in nezanesljiva metoda za 

tako drugačne romske otroke. Učitelji v posebnih programih navajajo, da programi teh šol ne 

ustrezajo tisti drugačnosti, ki je značilna za romske otroke. Pogosto so prezreli in prestari, da 

bi bili v istem razredu z duševno prizadetimi, ki jim je šola namenjena. »Več vzgoje za strpnost 

ter poznavanje zgodovine in kulture Romov v šolah bi prav gotovo prispevalo k boljšemu 

spoznavanju in razumevanju romskega sošolca in s tem romskemu otroku prihranilo 
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prenekatero grenko izkušnjo. Hkrati pa je nujno tej problematiki posvetiti poglavje tudi pri 

izobraževanju učiteljev na fakultetah« (Avsec 1999, str. 112). 

  

O kulturnih vidikih hendikepa polemizira Urhova (2013) in poudarja, da je bilo v letu 

2010/2011 v OŠPP usmerjenih 7x več romskih otrok v primerjavi z otroki večinskega 

prebivalstva. Avtorica se sprašuje, ali je med Romi res več prirojenih motenj v duševnem 

razvoju, ali je to njihova kulturološka značilnost, ali pa gre za posledico institucionalnih 

rasizmov?  

 

2.5.4 Preseganje prakse pretiranega usmerjanja romskih otrok v OŠPP 

 

»Glede na to, da je v osnovnih šolah s prilagojenim programom še vedno veliko število otrok 

pripadnikov romske narodne skupnosti, je potrebno ponovno proučiti instrumente, na podlagi 

katerih se oblikujejo strokovna mnenja za usmerjanje teh otrok. Temu področju je v prihodnje 

treba posvetiti še posebno pozornost. Z ustreznimi instrumenti in ustreznim nadzorom je treba 

preprečevati zlorabljanje kategorije »učencev s posebnimi potrebami« (Strategija vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji 2011, str. 24). Isti dokument omenja zlorabo kategorije 

»učencev s posebnimi potrebami«.  

 

Priporočilo Sveta EU o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah (2013), 

ki velja tudi za Republiko Slovenijo, poleg ostalega nalaga državi odpravo vsakršnega 

neustreznega vključevanja romskih učencev v šole za učence s posebnimi potrebami. 

 

Macura-Milanović (2006), ki tudi izpostavlja problem prevelike zastopanosti romskih učencev 

v posebnih šolah glede na njihov delež v splošni populaciji (povzeto po Barrieres a 

Future…2002) v svoji knjigi omenja dobro prakso projekta Step by step Special School 

Initiative.  Projekt so začeli uresničevati leta 1999 v štirih državah in je temeljil na domnevi, 

da je večina romskih otrok, če obstajajo primerni  pogoji za učenje, lahko šolsko uspešna na 

ravni  programa osnovnih šol oziroma, da so ti otroci napačno kategorizirani kot »duševno 

prizadeti«. Raziskava je prinesla pomemben rezultat, saj je lahko 64%  romskih učencev 

drugega razreda  posebnih šol (od skupaj 153 učencev) doseglo izobraževalne standarde 

programa rednih šol. Pomembno je poudariti, da so različne aktivnosti intervencijskega 

programa izvajali v posebnih šolah. Ti otroci so uspeli uspešno spremljati in obvladati program 
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redne šole. Metodologija Step by Step temelji na načelih: usklajenosti izobraževalne prakse z 

razvojno stopnjo otroka; poučevanju, usmerjenem v otroka, ki temelji na individualizaciji; 

razvoju spretnosti v centrih interesov z uvedbo integriranih tematskih zasnov; učenju kot 

aktivnemu procesu s partnerji starši. Projekt vključuje edukacijo za učitelje anti-bias, ki temelji 

na domnevi, da bodo učenci dosegli dobre izobraževalne uspehe, če bodo učitelji sprejeli  anti-

bias pristop (nepristranski pristop).  Pristop zahteva od učiteljev: da se povprašajo o svoji 

pristranskosti in kako le ta vpliva na  akademske uspehe njihovih učencev; razvoj 

interkulturalnega razumevanja in znanja o romskih skupnostih; razvoj sredstev, ki pripeljejo 

do romskih skupnosti in omogočijo, da se le ti počutijo dobrodošli v šoli; da razumejo, kako 

dominantna kultura krepi stereotipe, ki  so ovira pri učenju. V procesu je pomembna še 

metodologija učenja drugega jezika in romski mediator oziroma asistent učitelja, ki deluje kot 

model učencem in je zveza med družino in šolo (Macura-Milanović, 2006). 

 

2.6 ROMSKI UČENCI NA OŠ DRAGOTINA KETTEJA 

 

V Mestni občini Novo mesto je  9 osnovnih šol in 4 podružnice. Ena izmed osnovnih šol je 

Osnovna šola Dragotina Ketteja. Na šoli izobražujejo otroke in mladostnike z motnjami v 

duševnem razvoju. Šola nima svojega šolskega okoliša, temveč se v šolo vpišejo učenci na 

podlagi odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. 

 

Na šoli izvajajo dva programa. Prvi program  je prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom (NIS). V tem programu poteka pouk zelo podobno kot v rednih 

osnovnih šolah. V razredih je manj učencev, delo je bolj individualno, tempo pridobivanja učne 

snovi je počasnejši in v manjšem obsegu, več je utrjevanja snovi. V predmetniku je manj 

predmetov, večji poudarek namenjajo vzgojnim predmetom. Drugi program je posebni 

program vzgoje in izobraževanja (PPVI). Tukaj so otroci razporejeni v pet stopenj glede na 

starost. Pri pouku razvijajo splošno poučenost, likovno, gibalno in glasbeno izražanje. Poleg 

obeh programov izvajajo dodatno strokovno pomoč v izobraževalnem programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomoč na rednih osnovnih šolah (Publikacija OŠ Dragotina 

Ketteja 2015/16, 2015). 

 

V MO Novo mesto 12% šolajočih se Romov, ki obiskujejo osnovno šolo, dobi odločbo o 

usmeritvi v osnovno šolo s prilagojenim programom (OŠPP) (Prosen Zupančič, 2015b). V 
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šolskem letu 2015/2016 je v osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami (OŠ Dragotina 

Ketteja) vključenih 92 učencev, od tega 32 romskih otrok. To pomeni, da učenci Romi 

predstavljajo 34,8 % vseh učencev (oziroma 35,1 % ob koncu šolskega leta, saj se je nekaj 

učencev prepisalo v šolo med šolskim letom).  

 

V PPVI je vključenih 32 otrok, od katerih so trije romski otroci in predstavljajo 9,4 % vseh. 

Delež romskih otrok v tem programu ne odstopa veliko od deleža romskih otrok v populaciji 

novomeških osnovnošolcev, ki je okrog 7 %. Zelo visok pa je delež romskih učencev, ki so 

vključeni v prilagojen izobraževalni program z NIS. V ta program je v šolskem letu 2015/2016 

vključenih  skupaj 60 učencev, od katerih je 29 Romov, kar predstavlja 48,3 % (preglednica 

6).  

 

 

 

Preglednica 6. Število in delež romskih učencev na OŠ Dragotina Ketteja v šolskem letu 2015/16. 
 

 
Romi ne-Romi Skupaj 

Število f (%) Število f (%) Število f (%) 

PPVIZ 3   9,4 29 90,6 32 100 

NIS 29 48,3 31 51,7 60 100 

Skupaj 32 34,8 60 65,2 92 100 

Opomba: Stanje januarja 2016. 

 

 

 

2.6.1 Večanje števila romskih otrok na OŠ Dragotina Ketteja 

 

V zadnjem desetletju je število romskih učencev v OŠ Dragotina Ketteja iz leta v leto postopno 

naraščalo. V šolskem letu 2004/05 je bilo na šoli 7 romskih od skupaj 66 otrok, kar je 

predstavljalo 10,6 %. Čez pet let, v šolskem letu 2009/10, je bilo romskih učencev 20 od skupaj 

85 učencev (23,5 %), torej dvakrat več kot pred petimi leti. Čez naslednjih pet let, v šolskem 

letu 2014/15,  pa je bilo na šoli 33 učencev Romov od skupaj 96 učencev (34,4 %). Delež 

romskih učencev na šoli se je torej v desetih letih trikratno povečal (Prosen Zupančič, 2015a). 

Še posebej je izrazito naraščanje števila otrok v programu NIS, kjer romski otroci predstavljajo 

že skoraj polovico vseh učencev. Naraščanje deleža romskih učencev v zadnjih dvanajstih 

šolskih letih kaže preglednica 7.  
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Preglednica 7. Delež romskih učencev na OŠ Dragotina Ketteja v posameznem šolskem letu (Prosen 

Zupančič, 2015a). 

 

Šolsko leto  
Učenci 

Romi (%) 
 Šolsko leto  

Učenci 

Romi (%) 

2004/05  10,6  2010/11  20,0 

2005/06  15,2  2011/12  20,8 

2006/07  19,7  2012/13  21,7 

2007/08  21,4  2013/14  27,2 

2008/09  23,3  2014/15  34,4 

2009/10  23,5  2015/16  35,1 

 

 

V šolskem letu 2014/15 se je na šolo vpisalo 17 novincev, otrok s posebnimi potrebami, od 

tega jih je bilo 9, torej več kot polovica, romskih učencev. Ob tem se moramo zavedati, da je 

na območju Novega mesta dvanajstkrat manj romskih otrok kot otrok večinskega  prebivalstva 

(Prosen Zupančič, 2015a). 

 

2.6.2 Pozno usmerjanje romskih otrok in prešolanje med šolskim letom 

 

Večini učencev Romov, ki obiskujejo OŠ Dragotina Ketteja, je bila odločba Komisije za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami izdana med šolskim letom. V šolskem letu 2015/16 so 

se med šolskim letom na šolo prepisali trije učenci Romi. 

 

Prosen Zupančič (2015a) je pregledala datume vpisa v šolo za vse romske otroke, ki so v 

šolskem letu 2014/15 obiskovali NIS na OŠ Dragotina Ketteja in so se na šolo vpisali v letih 

2008 – 2015. Od 29 romskih učencev je bilo 11 učencev vpisanih s 1. septembrom, se pravi na 

začetku šolskega leta, 18 učencev (62,1 %) pa je bilo v program usmerjenih med šolskim letom 

(med oktobrom in marcem posameznega leta). Avtorica opozarja, da »je podatek  pomemben, 

saj vemo, da se, glede na število in strukturo oddelkov na začetku šolskega leta, postavljajo 

normativi in standardi za oblikovanje oddelkov in skupin ter deleži zaposlitev posameznih 

profilov zaposlenih na šoli in vsi praviloma ostajajo nespremenjeni za celotno šolsko leto, ne 

glede na morebitne spremembe v številu učencev med šolskim letom. Masovno vključevanje 

otrok tekom šolskega leta v oddelek pa tudi bistveno ruši vzpostavljeno oddelčno klimo in 

dinamiko dela v razredu« (prav tam).  
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Romski učenci so iz rednih šol v NIS usmerjeni relativno pozno. V OŠ Dragotina Ketteja so 

jih v letih 2008 do 2015 24% usmerili v 1. in 2. razredu, 52% v 3. in 4. razredu in 24% v 5. in 

6. razredu (Prosen Zupančič, 2015b). 

 

2.6.3 Izostajanje od pouka in predčasno opuščanje vzgojno izobraževalnega procesa  

 

Večina romskih otrok neredno obiskuje pouk. V šolskem letu 2013/14 so romski učenci v 

povprečju od pouka izostali 59 dni (46 dni opravičenih in 13 dni neopravičenih izostankov). 

Povprečna prisotnost učenca Roma pri pouku v istem šolskem letu je bila 70% (Prosen 

Zupančič, 2015b). 

 

Romski učenci zadnje leto obveznega osnovnošolskega šolanja navadno zelo neredno 

obiskujejo pouk in razreda običajno ne zaključijo uspešno. V obdobju od leta 2008 do leta 2015 

je na OŠ Dragotina Ketteja svoje obvezno šolanje zaključilo 18 učencev Romov in le trije od 

njih (16,7 %) so pouk obiskovali tudi v zadnjem obveznem letu. V tem obdobju je le en romski 

učenec uspešno zaključil devetletko, kar predstavlja 5.6 % vseh, eden je šolo zaključil z 

opravljenim 8. razredom, ostali (88.9 %) pa so zaključili šolanje z opravljenim 4. do 7. 

razredom osnovne šole (Prosen Zupančič, 2015b).  

 

2.6.4 Projekt Sodelovanje s starši romskih učencev 

 

V letih 2007 do 2009 smo na šoli Dragotina Ketteja sodelovali v inovacijskem projektu Zavoda 

Republike Slovenije za šolstvo z naslovom Sodelovanje s starši romskih učencev. V projekt je 

bilo vključenih 17 romskih učencev, ki so v tem letu obiskovali prilagojen program z nižjim 

izobrazbenim standardom. Za to temo projekta smo se odločili, ker romski učenci neredno 

obiskujejo pouk, dosegajo slab učni uspeh in so nemotivirani za šolsko delo.  

Glede na to, da starši najbolj vplivajo na obiskovanje pouka svojih otrok, smo se usmerili nanje 

kot ciljno populacijo. Romski starši ne poznajo vzgojno izobraževalnega procesa in dela na 

šoli, ne zavedajo se pomena kontinuiranega dela. Z našim intenzivnejšim sodelovanjem smo 

poskušali vplivati na njihovo stališče o pomenu izobraževanja in pomembnosti obiskovanja 

pouka.  
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Naše delo je potekalo tako, da smo se s starši v šoli in doma individualno pogovorili o namenu 

aktivnosti, pogovorili smo se tudi z učenci. Izpeljali smo številne aktivnosti, vse smo zabeležili 

in izvedli refleksijo izkušenj. Na šoli smo se dogovorili, da bomo aktivnosti, ki so se izkazale 

za uspešne, ponovili in razširili. K pouku in dejavnostim smo povabili starše, izbrali smo 

aktivnosti pri katerih so njihovi otroci uspešni.  

 

Izpeljali smo več neformalnih srečanj s starši romskih otrok. Izvedli smo obisk razredničarke 

in njegovih sošolcev pri romskem učencu, srečanja s starši in romskimi učenci (prednovoletno  

druženje ob tomboli z nagradami, prigrizki in dobro glasbo, razstavo romskih izdelkov, 

druženje ob pici, povabilo na kavico). Organizirali smo obisk romskih staršev pri pouku in na 

dnevih dejavnosti. Izvedli smo delavnice, kjer smo se seznanjali z romsko kulturo (romske 

izštevanke, trebušni ples, kuhanje in degustacija romskih specialitet). Na delavnicah so 

sodelovali tudi starši otrok.   

 

Organizirali smo tudi ustvarjalne delavnice v romskem naselju, v njihovem vrtcu. Romske 

sošolce smo obiskali na domu in si ogledali njihove živali. Starši so nas sprejeli zelo lepo in 

nas pogostili, sošolci pa so uživali v druženju. Pripravili smo kulturno prireditev z naslovom 

»Sožitje kultur« v sodelovanju s še dvema šolama iz Novega mesta. Vse aktivnosti smo 

predstavili tudi drugim učencem naše šole.  

Rezultati naših aktivnosti so bili skromni. Potrdilo se je dejstvo, da si romski starši ne vzamejo 

časa in se ne zanimajo za šolsko delo ter so do šole nezaupljivi (aktivnosti sta se v glavnem 

udeleževali le dve mami). Ugotovili smo, da bo za dosego cilja potrebnih več šolskih let in 

dolgotrajno ponavljanje aktivnosti, ki so se izkazale za dobre.  

 

Obisk pouka se kljub izvedenim aktivnostim ni povečal.  Ugotovili smo, da za starše romskih 

učencev izobraževanje ni vrednota in ne stremijo k cilju, da bi se njihov otrok v prihodnosti 

zaposlil in si pridobil dohodek za življenje. 

 

 

2.7 STALIŠČA 

 

2.7.1 Stališče 
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Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) definirana stališča kot nekaj, kar določa kriterij za 

presojanje česa. Stališča kratko opišemo kot celote prepričanj, vrednostnih ocen in čustev v 

odnosu do različnih socialnih situacij in objektov, ki delujejo kot trajna pripravljenost za 

določen način vedenja (Wikipedija).  

 

Pojem stališča sta v psihologijo vpeljala Thomas in Znaniecki, ker sta hotela pojasniti probleme 

poljskih migrantov pri vključevanju v ameriško družbo. Od takrat naprej se je interes  za 

stališča večal. Del tega interesa je bil popolnoma teoretski. Postavila so se vprašanja o osnovnih 

značilnostih stališč, o tem kako se formirajo, pod kakšnimi pogoji se spreminjajo in kateri 

faktorji naredijo stališča odporna na spremembe. Obstajajo pa tudi pragmatični, uporabni 

razlogi interesa za stališča. To so merjenje in ugotavljanje stališč določene populacije in 

vplivanje na spreminjanje stališč v komercialne ali politične namene (Nastran Ule, 2000). 

 

Krech, Crutchfield (1969) in Allport (1973) opredelijo stališče kot nagnjenost k pozitivnemu 

ali negativnemu reagiranju do določenega objekta (povzeto po Schmidt, 2001). Pri definiciji 

stališč poudarjamo tendenco odzivanja na okolje, ljudi, predmete in zunanja dogajanja. Človek 

zastopa tudi stališče do sebe, svojih lastnosti, postopkov, dejavnosti (Schmidt, 2001).  

 

Rosenberg in Hovland  dajeta naslednjo definicijo stališč (1960): »Stališča so predispozicije 

posameznikov za pozitiven ali negativen odgovor na določeno dogajanje ali situacijo v 

socialnem svetu« (cit. po Stahlberg, 1990, povzeto po Nastran Ule 2000, str. 115). 

 

Razdevšek-Pučko (1990, str. 1) meni, da »zaradi kompleksnosti pojma definicija stališč ne 

more biti enostavna, prav tako ni pričakovati, da bi bili različni avtorji enotni v svojih 

opredelitvah. Definicije so v večini več-dimenzionalne, zato kljub različnosti najdemo v njih 

skupne elemente, o katerih smo razpravljali, elemente, ki dovoljujejo široko uporabo tega 

pojma«. 

 

2.7.2 Značilnosti stališč 

 

Stališča prikazujejo kompleksno soodvisnost človekove duševnosti in njegovega socialnega 

obnašanja. So pod vplivom socialnih dejavnikov in močno vplivajo na dogajanja med ljudmi. 

Stališča so v tesni povezavi s  prepričanji človeka in se izražajo v artikuliranih odgovorih 
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človeka na določena vprašanja. Zelo dostopna so za psihološko testiranje in raziskovanje (Ule, 

2009). Stališča imajo smer, jakost, relativno trajnost in vpliv na akcijo (Schmidt, 2001). 

 

Stališča so lahko splošna ali specifična, bolj ali manj ekstremna (glede na stopnjo zavzemanja 

za določeno stvar). McGuire (1985) je našel v literaturi preko 500 različic definicij pojma 

stališča, ki so jim skupne ocene: ne moremo jih neposredno opazovati, o njih lahko sklepamo 

le posredno, na podlagi zunanjega delovanja ljudi. So vzročni dejavniki vedenja in delovanja. 

Stališča se z manifestacijo v določeni obliki vedenja ne ukinejo. Razne definicije stališč 

poudarjajo naslednje značilnosti pojma stališče: stališča so trajna duševna pripravljenost za 

določen način reagiranja, pridobivamo jih v teku življenja, v procesih socializacije, imajo 

direktivni in dinamični vpliv na obnašanje in vplivajo na doslednost človekovega obnašanja 

(Ule, 2009).  

 

Stališča vsebujejo tri komponente duševnih funkcij:  

 Kognitivna komponenta stališč zajema znanje, izkušnje, informacije, vrednostne sodbe 

in argumente. Najosnovnejša oblika kognitivne komponente so kategorije za 

razvrščanje objektov v razrede.  

 Čustvena komponenta stališč so pozitivna in negativna občutja (simpatija, obžalovanje, 

sovraštvo, jeza, privlačnost, zaničevanje) ter ocenjevanja objektov stališč. Čustvena in 

kognitivna komponenta sta običajno med seboj usklajeni.  

 Pri motivacijski komponenti gre za težnjo človeka, da deluje na določen način glede na 

objekt stališč. Poudarek je na pripravljenosti za delovanje (Ule, 2009). 

 

2.7.3 Pomen stališč 

 

Stališča imajo centralno vlogo pri socialnopsihološkem modelu razlage in napovedovanja 

človeškega obnašanja, usmerjajo naše početje v svetu in obratno. Ker so stališča tesno 

povezana z našim obnašanjem, so ključnega pomena za izoblikovanje predstav o nas samih 

(Nastran Ule, 2000). 

 

Stališča vplivajo na mentalno pripravljenost za določen način reagiranja, vplivajo na naše 

zaznavanje in doživljanje, mišljenje in reakcije na določene situacije in objekte. Stališča 
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usmerjajo našo pozornost, selektivnost percepcije. Delujejo tudi na učenje in pomnjenje (lažje 

in hitreje si zapomnimo stvari, če so v skladu z našimi stališči) (Nastran Ule, 2000). 

 

Psiholog Katz (1967) v svoji teoriji o funkcionalnem karakterju stališč govori o štirih funkcijah 

stališč: 

 Obrambna funkcija stališč. Ko nam stališča služijo za to, da ohranjamo stabilno 

samopodobo, nas branijo pred realnostjo življenja in negativnimi spoznanji o nas 

samih. 

 Vrednostno-eksperimentalna funkcija stališč. Stališča krepijo občutek samorealizacije 

in samoizražanja, ko imajo ljudje potrebo po izražanju tistih stališč, ki omogočajo 

posredovanje centralnih vrednostnih predstav in pomembnih komponent njihovih 

predstav o sebi. 

 Instrumentalna ali prilagoditvena funkcija stališč. Stališča pomagajo ljudem prilagoditi 

se na trdo realnost življenja, da razvijejo svoj življenjski slog in dosežejo želene cilje. 

 Kognitivna funkcija stališč. Stališča pomagajo pri organizaciji in strukturi predstav o 

svetu, pomagajo nam klasificirati nove informacije in izkušnje, poenostaviti in razumeti 

kompleksnost sveta (povzeto po Nastran Ule, 2000). 

 

2.7.4 Oblikovanje in spreminjanje stališč 

 

Za stališča nimamo bioloških predispozicij, so socialno pridobljene strukture osebnosti ter jih 

oblikujemo in spreminjamo skozi celo življenje. Stališča se lahko spreminjajo v intenziteti (od 

manj k bolj ekstremnim ali obratno), v smeri (od negativnih v pozitivna ali obratno). 

Spreminjanje stališč je odvisno od ekstremnosti, kompleksnosti in usklajenosti stališč. 

Ekstremna stališča težje spreminjamo. Bolj kompleksno stališče je bolj odporno na 

spremembe. Trdnost stališča je odvisna tudi od predstave o sebi pri posamezniku. Če je stališče 

udeleženo pri oblikovanju in ohranjanju centralnih lastnosti podobe o sebi, ga bo posameznik 

želel obdržati. Najpomembneje pa vplivajo na oblikovanje in spreminjanje stališč naslednji 

faktorji: skupinska pripadnost, informacije in znanje ter osebnostne lastnosti in značilnosti 

(Nastran Ule, 2000). 

V praksi se, glede na raziskave, ugotavlja, da se stališča lahko spremenijo. Stališča se lahko 

menjajo, vendar je to zahteven proces, zahteva izbiro v spremembi načina in čas, ki je potreben, 

da pride do resničnih in ne samo deklariranih sprememb (Mejovšek, Kovačević, Stančić, 
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Novosel, 1980, povzeto po Schmidt, 2001). Na oblikovanje stališč najbolj vplivajo življenjske 

izkušnje in socialne norme (Schmidt, 2001). 

 

 »Psihološke raziskave stališč in načini njihovega spreminjanja so izjemno pomembni za 

področje posebnega izobraževanja. Psihosocialni položaj oseb s posebnimi potrebami je v 

veliki meri determiniran s stališči okolj,a iz katerega prihajajo. Socialno obeležje oviranosti oz. 

motnje je v veliki meri odvisno od odnosov in vrednotnega sistema družbe, od ideologije in od 

možnosti razvoja znanosti in tehnike. Motnja je v veliki meri socialno determiniran fenomen, 

zato je razumljivo, da po svetu intenzivno raziskujejo stališča do oseb s težavami v razvoju« 

(Levandovski, 1980, povzeto po Schmidt, 2001). 

 

2.7.5 Raziskave in merjenje stališč 

 

Stališča in njihova dinamika so postala eden najbolj raziskovanih pojavov v socialni 

psihologiji. Pojem stališča torej omogoči zajeti tisto, kar je cilj vsakega znanstvenika – 

predvidevanje (Rot, 1977, povzeto po Ule 2009, str. 125). 

 

Rot (l983, povzeto po Razdevšek-Pučko, 1990) predstavlja klasifikacijo tehnik za ugotavljanje 

stališč. Razlikuje direktne tehnike (intervju, anketa), poldirektne tehnike (skale za merjenje 

stališč) in indirektne tehnike (projekcijske tehnike, tudi semantični diferencial). Peršič (l965, 

povzeto po Razdevšek-Pučko, 1990)  omenja tudi metodo opazovanja in ocenjevanja vedenja, 

pri tem pa ugotavlja tehnične ovire ter problem zanesljivosti in veljavnosti, ker človekovo 

vedenje ni dovolj zanesljiv kazalec njegovih stališč. Razdevšek-Pučko, (1990) navaja, da 

posamezni avtorji (npr. Reich, B., Adcock, C. l978) omenjajo kot tehniko merjenja stališč 

predvsem lestvice oz. skale za merjenje stališč. 

 

Sumativne skale Likertovega tipa pogosto uporabljamo za merjenje socialnih stališč. Lestvice 

so sestavljene iz sistema trditev o določenem problemu. Posameznik odgovarja tako, da pri 

vsaki trditvi izrazi svojo stopnjo strinjanja ali nestrinjanja (se zelo strinjam, se strinjam, se 

delno strinjam, se ne strinjam, nikakor se ne strinjam). Lestvice Likertovega tipa so ordinalne 

skale, seštevki nam sicer povejo, da ima kdo bolj pozitivna ali bolj negativna stališča, ne 

povedo pa nam,  koliko bolj ali manj. Druga pomanjkljivost se pokaže pri rezultatu, ko lahko 

dobimo enak seštevek na osnovi zelo različne kombinacije odgovorov (Pučko, 1990). 
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Prednosti sumativne skale Likertovega tipa so, da dovoljuje uporabo širšega kroga trditev, je 

enostavna za sestavljanje, je zanesljiva zaradi večjega števila odgovorov pri istem številu 

odgovorov, daje natančno sliko o intenziteti stališč, ki jih ugotavlja (1966, Selltiz, Jahoda in 

sod., povzeto po Razdevšek-Pučko, 1990). 

 

2.7.6 Odklonilna stališča in predsodki 

 

Pripadniki romske etnične skupnosti se v svetu in pri nas neredko srečujejo z odklonilnimi 

stališči in predsodki večinskega prebivalstva. 

 

Pri stereotipnih stališčih gre za vnaprejšnje pričakovanje in vrednostne ocene o osebah s 

primanjkljaji, brez upoštevanja empiričnih informacij. V teh stališčih so poudarjene dimenzije 

kategorizacije, depersonalizacije in dimenzije poniževanja, razvrednotenja (Schmidt, 2001). 

 

Pri segregacijskih stališčih gre za dve obliki, pozitivno in negativno. Segregacija ali izločanje  

po Gaetrnerju in Dovidiu (1986) povzeto po Schmidt (2001) vključuje zaznave stališča in 

vedenje, zaradi katerih se posamezniki izločene skupine razlikujejo od ostalih (manjšina se 

razlikuje od večine). Nadzor nad osebami s primanjkljaji in institucionalizacija sta skupni 

značilnosti segregacijskih stališč. Gre za dve vrsti segregacijskih stališč. Prva so negativno 

naravnana stališča, ki so povezana z neosebnim odnosom, neupoštevanjem individualnih  

značilnosti, z negativnimi čustvi, nizkimi pričakovanji in nezaupanjem v sposobnosti. Osebe s 

primanjkljaji so vrednotene kot fizično, intelektualno in socialno inferiorne v primerjavi s 

povprečno razvitimi posamezniki (Yuker, 1988; Antonak in Livneh, 1991, povzeto po 

Schmidt, 2001). Pri drugih, pozitivno naravnanih stališčih sta poudarjena skrb in nadzor nad 

življenjem in delom oseb z intelektualnimi primanjkljaji, težnja po prilagajanju in izboljšanju 

pogojev, opreme (Altman, 1981, Yuker 1988, povzeto po Schmidt, 2001). 

 

Stališča, zasnovana na nepreverjenih dejstvih, govoricah, so predsodki (Nastran Ule, 2000, 

str. 116). Predsodek SSKJ definira kot apriorističen odnos do stvarnosti. Predsodki so 

neutemeljena in nepreverjena stališča do socialnih skupin. Nanašajo se na skupine, do katerih 

smo naravnani pozitivno ali negativno. Miselna komponenta je močna, vendar so informacije 

napačne. Izzove močna čustva, kaže se odpor do sprememb, ker bi le-te rušile občutek lastne 
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večvrednosti in privilegijev. Predsodki se glede na druga stališča razvijejo že zelo zgodaj, 

prevzamemo jih avtomatično in delujejo pogosto mimo zavedne kontrole. Predsodke imamo 

vsi, žrtev predsodkov je lahko posameznik ali skupina (Wikipedija).  

 

Predsodek lahko kratko definiramo tudi kot slabo mišljenje brez zadostnih razlogov. V socialni 

psihologiji ga navadno definirajo kot vrsto stališč, ki niso upravičena, argumentirana ali 

preverjena, ki jih spremljajo intenzivne emocije, ki so odporne na spremembe (Nastran Ule, 

2000, str. 163). 

 

V teoriji obstaja več tolmačenj izvora predsodkov:   

 iz prirojenega strahu pred vsem tujim, nerazumljivim in drugačnim oz. iz potlačenih 

frustracij ljudi,  

 iz določene strukture osebnosti (anksiozne, negotove vase, avtoritarne),   

 iz socialnega okolja (starši, družina, tradicija, vrstniki, množični mediji) (Nastran  

Ule, 2000, str. 174). 

 

Predsodki so lahko pozitivni ali negativni. Pri pozitivnih predsodkih pripisujemo posameznim 

pripadnikom skupine pozitivne lastnosti in smo do njih čustveno pozitivno usmerjeni. Pri 

negativnih predsodkih označujemo pripadnike določene skupine za manj sposobne in manj 

razvite. Poznamo več vrst predsodkov: etnični, rasni, spolni, verski predsodki, predsodki do 

starejših, do marginalnih skupin. Allport (1973) navaja petstopenjsko hierarhično lestvico 

izražanja predsodkov: 1. ogovarjanje, 2. izogibanje, 3. diskriminacija, 4. nasilje, 5. genocid 

(Wikipedija). Romi so bili v preteklosti žrtve vseh oblik izražanja predsodkov. 

 

Predsodki v sodobnih družbah niso izginili, gre le za premik le teh. Okrepili so se do nekaterih 

tradicionalno stigmatiziranih skupin kot so homoseksualci, Romi, muslimani, v nekaterih 

družbah celo kadilci in debeli ljudje… Način izražanja predsodkov se je glede na preteklost 

spremenil, včasih so se predsodki izražali neposredno, s sovraštvom, nasiljem. Danes pa je 

izražanje bolj prikrito, s cinizmom in ignoriranjem, sodobni rasizem pa se izraža v obliki 

pasivnega odklanjanja določenih skupin (Wikipedija). 
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3 RAZISKOVALNI DEL 

 

3.1 CILJI IN HIPOTEZE 

 

3.1.1 Cilji 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti in ovrednotili stališča romskih učencev s posebnimi potrebami 

do šole in znanja kot vrednote. Pri nas je bilo opravljenih že nekaj podobnih raziskav o stališčih 

romskih učencev, a večinoma na drugi populaciji. 
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Želeli smo tudi ugotoviti: 

 ali obstaja razlika v stališčih do šole med romskimi in ostalimi učenci, ki obiskujejo 

osnovno šolo s prilagojenim programom,  

 kakšna sta učni uspeh in obisk pouka pri romskih učencih v primerjavi z ostalimi učenci 

šole,  

 ali obstaja povezava med stališči do šole pri romskih učencih ter med njihovim učnim 

uspehom in obiskovanjem pouka,  

 v kolikšni meri se mnenja učiteljev o stališčih romskih učencev do šole ujemajo z 

dejansko ugotovljenimi stališči romskih učencev,  

 kakšno mnenje imajo romski učenci o uporabi romskega in slovenskega jezika v šoli. 

 

3.1.2 Hipoteze 

 

Postavili smo naslednje raziskovalne hipoteze: 

 

Hipoteza 1:  Romski učenci imajo manj pozitivna stališča do šole kot ostali učenci. 

 

Hipoteza 2: Romski učenci, ki imajo boljši uspeh, imajo bolj pozitivna stališča do šole. 

 

Hipoteza 3:  Romski učenci, ki bolj redno obiskujejo pouk, imajo bolj pozitivna stališča  

do šole. 

 

Hipoteza 4:  Učni uspeh učencev ne-Romov je boljši od učnega uspeha Romov. 

 

Hipoteza 5:  Razlika v obiskovanju pouka med romskimi in ne-romskimi učenci je velika. 

 

Hipoteza 6:  Mnenja učiteljev o stališčih romskih učencev do šole se le delno ujemajo z 

dejanskimi stališči romskih učencev. 

 

 

3.2 MATERIAL IN METODE 

 

3.2.1 Vzorec 
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V raziskavo smo vključili učence Osnovne šole Dragotina Ketteja v Novem mestu, ki 

obiskujejo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. V vzorec so 

bili vključeni učenci 5., 6., 7., 8. in 9. razreda, skupaj 34. To je 14 učencev Romov (41,2 %) in 

20 učencev ne-Romov (58,8 %).  

 

Za učence od 5. do 9. razreda smo se odločili, ker so bili ti učenci v lanskem šolskem letu 

ocenjeni z numerično oceno. Učenci nižjih razredov pa so bili v lanskem letu ocenjeni z opisno 

oceno. Poleg tega predvidevamo, da bi imeli učenci nižjih razredov težave z razumevanjem 

anketnih trditev in izpolnjevanjem vprašalnika, zato podatki ne bi bili primerni za analizo. 

 

 

Preglednica 8: Sodelujoči učenci po razredih in etnični pripadnosti 

 

Razred 

Etnična pripadnost 
Skupaj 

Romi ne-Romi 

f % f % f % 

5.  3 75,0 1 25,0 4 11,8 

6.  2 33,3 4 66,7 6 17,6 

7.  8 61,5 5 38,5 13 38,2 

8.  1 14,3 6 85,7 7 20,6 

9.  0   0,0 4 100,0 4 11,8 

Skupaj 14 41,2 20 58,8 34 100,0 

 

 

Preglednica 9. Vzorec po spolu. 

 

Etnična 

pripadnost 

Spol 
Skupaj 

Učenke Učenci 

Romi 4 10 14 

ne-Romi 7 13 20 

Skupaj 11 23 34 

 

 

V raziskavo smo  vključili tudi vse učitelje, ki poučujejo v prilagojenem izobraževalnem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom. To je 16 učiteljev (15 učiteljic in en učitelj). 
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Učitelji imajo od 5 do 32 let delovne dobe, na šoli ni učiteljev začetnikov/novincev. Povprečno 

imajo učitelji 16,8 let delovne dobe. Največ učiteljev (4) ima 20 let delovne dobe. 

 

 

Preglednica 10. Sodelujoči učitelji glede na delovno dobo. 

 

Leta  

delovne  

dobe 

Učitelji 

f              % 

0 – 4  0 0,0 

5 – 10 3 18,8 

11 – 20 10 63,2 

21 – 30  2 12,6 

31 in več 1 6,3 

Skupaj 16 100,0 

 

 

3.2.2 Instrumentarij - pripomočki 

 

3.2.2.1 Anketni vprašalnik za učence 

 

Podatke o stališčih do šole smo zbirali z anketnim vprašalnikom, ki temelji na uporabi 5-

stopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (Priloga A).  Učenci so se do vsake od trditev 

opredelili s tem, da so obkrožili eno od petih možnih ocen, katerih stopnja pomembnosti ali 

strinjanja narašča od 1 proti 5 (1 = nikakor ne velja, 2 = ne velja, 3 = delno velja, 4 = velja, 5 

= popolnoma velja).  

 

Anketni vprašalnik  zajema 25 trditev. Pri sestavljanju vprašalnika smo se opirali na podobne 

raziskave preverjanja stališč z enakim tipom vprašalnika. Večino trditev smo sestavili sami, le 

delno smo se naslonili na nekatere trditve iz raziskav Megličeve (2003) in Berčonove (2006). 

Pri romskih učencih smo želeli tudi ugotoviti, kaj menijo o uporabi romskega in slovenskega 

jezika v šoli, zato smo jim zastavili pet trditev, na katere so dogovarjali na enak način kot na 

anketo o stališčih. 

 

3.2.2.2 Anketni vprašalnik za učitelje 
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Učitelje, ki poučujejo romske učence v prilagojenem izobraževalnem programu, smo prosili, 

naj ocenijo, kakšna so po njihovem mnenju stališča romskih učencev do šole, in kako romski 

učenci ocenjujejo uporabo romskega in slovenskega  jezika v šoli (Priloga B), zato smo 

uporabili iste trditve in ocene, kot smo jih zastavili romskim učencem. 

 

3.2.2.3 Podatki o učnem uspehu in obisku pouka 

 

Statistično smo obdelali podatke o učnem uspehu in obisku pouka romskih in ne-romskih 

učencev za preteklo šolsko leto (2014/15). Podatke smo pridobili iz šolske dokumentacije in 

smo jih po primerjavi s stališči posameznega učenca obdelovali in predstavili anonimno. 

 

3.2.3. Zbiranje podatkov  

 

Anketiranje je potekalo po posameznih oddelkih, v okviru pouka, hkrati za vse učence. 

Učencem smo razložili način in potek reševanja. Potem so starejši in bolj sposobni učenci 

anketo prebrali in izpolnili sami. Zaradi specifike populacije smo učencem nižjih razredov in 

tistim, ki slabše razumejo slovenski jezik ter vsem, ki so to želeli, pomagali pri branju trditev 

ali pa smo jim trditve kar prebrali. Učenci so ob tem sami sproti obkroževali trditve v 

ocenjevalni lestvici. 

 

Učitelji so izpolnili anketne vprašalnike z istimi trditvami, kot so jih izpolnili romski učenci. 

Statistične podatke o učnem uspehu in obisku pouka učencev smo poiskali v matičnih listih.  

 

3.2.4 Obdelava podatkov 

 

Negativne trditve o šoli smo obrnili v pozitivno smer. Podatke, ki smo jih pridobili z 

anketiranjem, in izražajo stališča učencev do šole, smo primerjali z učnim uspehom in obiskom 

pouka, posebej za romske in ne-romske učence. Ugotavljali smo korelacijo med stališči in 

učnim uspehom ter korelacijo med stališči in obiskom pouka.  

 

Primerjali smo učni uspeh učencev Romov z ne-Romi in ugotavljali razliko v obiskovanju 

pouka med romskimi in ne-romskimi učenci. Stališča učencev Romov do šole smo primerjali 
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s stališči učencev ne-Romov. Ugotavljali smo stopnjo ujemanja ocen učiteljev glede stališč 

romskih učencev do šole z dejanskimi stališči romskih učencev do šole. 

 

Podatki so bili obdelani s programom za statistično analizo podatkov SPSS 20.0., nato smo jih 

kvalitativno in kvantitativno analizirali. Izračunali smo ocene parametrov deskriptivne 

statistike. Za ugotavljanje razlik med stališči ter stališči in ocenami stališč smo uporabili 

Mann–Whitneyev test, razlike pa smo ugotavljali tudi iz frekvenčne porazdelitve ocen 

posamezne trditve. Povezave med posameznimi dejavniki smo kvantificirali z izračunom 

Pearsonovega in Spearmanovega testa korelacije. V interpretacijah rezultatov kot statistično 

značilne razlike štejemo tiste rezultate, za katere je vrednost p ≤ 0,05. 

 

3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.3.1 Stališča romskih učencev do šole 

 

Hipoteza 1:  Romski učenci imajo manj pozitivna stališča do šole kot ostali učenci 

 

Vse trditve, ki so bile zapisane v negativni obliki, smo obrnili v pozitivno obliko, da smo jih 

lahko primerjali s pozitivnimi trditvami. Za vsako trditev smo pogledali frekvenco posameznih 

izbir učencev (priloga C) ter ugotovili mere centralne tendence; povprečno vrednost (M), 

sredinsko vrednost (Me) ter najpogostejšo vrednost (Mo) (preglednica 11). Za vsako trditev 

smo izračunali statistično pomembnost razlike v stališčih med romskimi in ne-romskimi 

učenci. 

 

Preglednica 11. Primerjava srednjih vrednosti trditev za Rome in ne-Rome. 

Trditve 
Romi ne-Romi Mann-Whitney 

M Me Mo SD M Me Mo SD U p 

Rad hodim v šolo. 4,2 5,0 5 1,48 4,3 5,0 5 1,07 125,0 0,546 

Snov pri pouku je 

zanimiva. 
3,6 4,0 4 1,40 4,0 4,0 5 1,10 120,5 0,476 

Rad bi se naučil veliko 

novih stvari. 
4,4 5,0 5 1,16 4,5 5,0 5 0,83 128,5 0,634 

Učitelji nimajo radi 

učencev, ki se slabo učijo. 

(O) 

3,9 5,0 5 1,54 4,0 4,0 5 1,21 133,0 0,792 
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Sošolci me ne marajo in 

mi nagajajo. (O) 
4,5 5,0 5 1,16 4,0 4,0 5 1,03 91,0 0,057 

V šoli se veliko naučim. 4,3 5,0 5 1,20 4,7 5,0 5 0,67 12,5 0,420 

Pri pouku rad sodelujem. 3,7 4,5 5 1,68 4,3 5,0 5 0,92 121,5 0,479 

V šolo hodim, da bom 

lahko dobil službo. 
4,4 5,0 5 1,28 4,5 5,0 5 0,69 130,0 0,679 

Učitelji na naši šoli so 

prijazni. 
4,7 5,0 5 0,61 4,5 5,0 5 0,83 118,5 0,348 

Učenci v našem razredu se 

dobro razumemo. 
4,2 5,0 5 1,19 4,1 4,0 5 0,89 119,5 0,437 

V šoli se dobro počutim. 3,6 4,0 5 1,74 4.4 5,0 5 0,81 113,0 0,307 

Pri pouku pogosto ne 

razumem kaj razlaga 

učiteljica. (O) 

3,6 3,5 5 1,39 2,9 3,0 3 1,33 98,5 0,134 

Rad bi dokončal vse 

razrede osnovne šole. 
4,1 5,0 5 1,56 4,7 5,0 5 0,81 123,5 0,437 

Učitelji na naši šoli so 

preveč strogi. (O) 
4,3 5,0 5 1,07 3,6 4,0 5 1,31 96,5 0,105 

Sošolci me žalijo, 

zmerjajo. (O) 
4,1 5,0 5 1,39 3,7 4,0 4 1.22 107,0 0,224 

V šoli se zabavam. 4,3 5,0 5 1,44 4,1 4,0 5 1.15 108,0 0,214 

V šoli sem dober. 4,1 5,0 5 1,46 4,3 5,0 5 1.03 134,5 0,828 

Kar sem se naučil v šoli, 

mi bo koristilo v življenju. 
4,4 5,0 5 0,76 4,6 5,0 5 0,60 125,0 0,541 

Učitelji na naši šoli so 

krivični. (O) 
3,6 3,5 5 1,28 3,7 4,0 5 1,26 132,0 0,770 

V šoli imam prijatelje. 4,7 5,0 5 0,61 4,4 5,0 5 0,88 113,0 0,252 

Rad bi imel čim boljše 

ocene. 
4,1 5,0 5 1,56 4,7 5,0 5 0,59 133,5 0,777 

V šoli mi je dolgčas. (O) 3,1 3,0 2 1,44 3,3 3,0 3 1,37 129,0 0,694 

Učitelji na naši šoli se 

trudijo, da bi se učenci 

veliko naučili. 

4,6 5,0 5 1,09 4,7 5,0 5 0,47 131,0 0,682 

V šoli me je strah. (O) 4,5 5,0 5 1,09 4,1 4,5 5 1,17 107,0 0,192 

Snov pri pouku je težka. 

(O) 
2,7 2,0 2 1,49 3,1 3,0 3 1,23 116,0 0,389 

Stališča do šole so tako pri romskih in ne-romskih učencih večinoma zelo pozitivna, saj je bila 

pri večini trditev najpogostejša izbira 5 oz. »popolnoma velja« (pri Romih 22x Mo = 5, pri ne-

Romih 21x Mo = 5). Le pri dveh trditvah so romski učenci najpogosteje izbrali »ne velja« (2) 

in sicer pri trditvah: »V šoli mi je dolgčas.« (beri: »V šoli mi ni dolgčas.«) ter »Snov pri pouku 

je težka.« (beri: »Snov pri pouku je lahka.«) Večini romskih učencev se torej zdi snov pri pouku 

težka (bolj kot ne-romskim učencem), a se tudi pogosto dolgočasijo pri pouku. Pri ne-Romih 

takšnih trditev ni bilo. 
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Pri 9 trditvah romski učenci izražajo bolj pozitivna stališča, pri 16 pa manj pozitivna od svojih 

ne-romskih sošolcev. Največje razlike smo zaznali pri trditvi: »V šoli se dobro počutim.« 

(M(Romi) = 3,6; M(ne-Romi) = 4,4). Romski otroci se na šoli torej počutijo manj dobro kot ne-

romski učenci. Sledita trditvi »Pri pouku pogosto ne razumem, kaj razlaga učiteljica.« (beri: 

»Pri pouku le redko ne razumem, kaj razlaga učiteljica.« (M(Romi) = 3,6; M(ne-Romi) = 2,9) in 

»Učitelji na naši šoli so preveč strogi« (beri: »Učitelji na naši šoli niso preveč strogi.«) (M(Romi) 

= 4,3; M(ne-Romi) = 3,6).  

 

Precej manj pomembne kot ne-romskim sošolcem se učencem Romom zdijo tudi šolske ocene 

in izobrazba: »Rad bi dokončal vse razrede osnovne šole.«, »Rad bi imel čim boljše ocene.« in 

»Pri pouku rad sodelujem.« (pri vseh: razlika M = 0,5). 

 

Romski učenci se najbolj strinjajo s trditvama: »Učitelji na naši šoli so prijazni.« in »V šoli 

imam prijatelje.« (pri obeh M = 4,7), sledita trditvi »Učitelji na naši šoli se trudijo, da bi se 

učenci veliko naučili.« (M = 4,6) in »Sošolci me ne marajo in mi nagajajo.« (beri: »Sošolci me 

imajo radi in mi ne nagajajo.«) (M = 4,5).  

 

Najnižje strinjanje kažejo pri trditvah: »Snov pri pouku je težka.« (beri: »Snov pri pouku je 

lahka.« (M = 2,7; kar je izrazito najnižje strinjanje med vsemi trditvami, tako pri Romih kot 

ne-Romih) in »V šoli mi je dolgčas.« (beri: »V šoli mi ni dolgčas.« (M = 3,1). 

 

Ne-romski učenci se najbolj strinjajo s trditvami (vse M = 4,7): »V šoli se veliko naučim.«; 

»Rad bi dokončal vse razrede osnovne šole.«; »Rad bi imel čim boljše ocene.« ter »Učitelji na 

naši šoli se trudijo, da bi se učenci veliko naučili.« 

 

Najnižje strinjanje med ne-Romi smo opazili pri trditvi: »Pri pouku pogosto ne razumem, kaj 

razlaga učiteljica.« (beri: »Pri pouku le redko ne razumem, kaj razlaga učiteljica.«). Kot je bilo 

že omenjeno zgoraj, je pri tej trditvi razlika med Romi in ne-Romi ena največjih. Ne-romski 

učenci imajo torej precej večje težave s sledenjem razlage pri pouku kot učenci Romi. To 

spoznanje lahko kaže tudi na to, da ima morda večina usmerjenih Romov višje intelektualne 

sposobnosti kot njihovi usmerjeni ne-romski sošolci. 
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S statistično analizo smo ugotovili, da ni pomembnejših razlik med stališči do šole pri romskih 

in ne-romskih učencih, saj pri nobeni trditvi nismo ugotovili statistično pomembnih razlik med 

obema skupinama učencev (preglednica 12). Zato prvo hipotezo (Romski učenci imajo manj 

pozitivna stališča do šole kot ostali učenci) zavrnemo. 

 

3.3.2 Analiza stališč romskih učencev po sklopih trditev 

 

Romski učenci izražajo najbolj pozitivna stališča pri trditvah, ki se nanašajo na njihove 

sošolce. To so trditve: »Sošolci me ne marajo in mi nagajajo.« (beri: »Sošolci me imajo radi in 

mi ne nagajajo.«); »Učenci v našem razredu se dobro razumemo.«;  »Sošolci me žalijo, 

zmerjajo.« (beri: sošolci me ne žalijo in ne zmerjajo.«) in »V šoli imam prijatelje.« Pri vseh 

teh trditvah so njihova stališča bolj pozitivna kot pri ne-romskih učencih. 

 

Rezultati naše raziskave kažejo, da se romski učenci z vsemi sošolci dobro razumejo in ne 

mislijo, da jih ti ne marajo ali da jim nagajajo, jih žalijo in zmerjajo. Sama iz izkušenj v razredu 

ugotavljam, da se romski učenci najraje družijo med seboj. To sklepam iz primerov, ko si 

romski učenci iz drugih razredov želijo biti v mojem razredu, v katerem so sami romski učenci. 

Svojo željo razlagajo s tem, da ne vedo, kaj bi počeli v svojem razredu, kjer npr. zaradi 

izostankov romskega sošolca nimajo družbe. Učenec, ki je ostal brez edinega romskega sošolca 

v razredu, se je spraševal, kaj bo sedaj počel »sam« v razredu. Raziskava pa je pokazala, da se 

romski učenci radi družijo tudi z ostalimi vrstniki in menijo, da so njihovi prijatelji.  

 

Romski učenci so med seboj v zelo prijateljskih odnosih, če pride kdo v konflikt z ne-romskim 

učencem, vedno držijo skupaj. Se pa po drugi strani tudi hitro sprejo med seboj. Med njimi 

vlada hierarhija po pomembnosti, ki jo ima posamezen učenec v skupini in je povezana z 

njegovim domačim gmotnim stanjem. Učenci iz premožnejših družin poskušajo pogosto 

manipulirati s sošolci, ki so bolj na socialnem dnu, ali pa imajo neurejene domače razmere. 

Učenci Romi so do svojih romskih sošolcev radodarni, če kdo nima denarja, ne ostane brez 

vsega, ampak so mu pripravljeni sami kaj kupiti.  

Berčonova (2006) ugotavlja, da se romski učenci s slovenskimi največ družijo tam, kjer v 

razredu ni drugih romskih učencev in da starejši kot so romski otroci, manj imajo želje po 

druženju z ne-romskimi vrstniki.  
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Munda (2012) je prišla do izsledkov, da se romski učenci iz Maribora družijo z romskimi in 

slovenskimi vrstniki. Rezultati so jih pozitivno presenetili, ker so predvideli, da se romski 

učenci družijo predvsem z romskimi sošolci. 

 

Najmanj pozitivna stališča učenci Romi kažejo pri trditvah o pouku in šolski snovi. To so 

trditve: »Snov pri pouku je zanimiva.«; »Pri pouku rad sodelujem.«; »V šoli sem dober.« »Snov 

pri pouku je težka.« (beri: »Snov pri pouku je lahka.«). Pri teh trditvah  romski učenci izražajo 

dosti manjše strinjanje kot ne-romski.  

 

Izjema je le trditev »Pri pouku pogosto ne razumem, kaj razlaga učiteljica (beri: »Pri pouku le 

redko ne razumem, kaj razlaga učiteljica.«) s katero se Romi v povprečju dosti bolj strinjajo 

kot ne-Romi. A tudi 21 % romskih učencev priznava, da imajo težave z razumevanjem razlage, 

med ne-Romi je takšnih 35 %. 

 

Stališča romskih učencev do sodelovanja pri pouku so nižja od stališč ne-romskih učencev 

(M(Romi) = 3,7; M(ne-Romi) = 4,3). S trditvijo: »Pri pouku rad sodelujem.« se sicer strinja večina 

romskih in ne-romskih otrok (Romi 71 %, ne-Romi 80 %). Razlika nastane predvsem zato, ker 

dosti več Romov izjavlja, da zanje to ne velja (7 %) ali celo nikakor ne velja (21 %).  

 

Izkušnje kažejo, da romski učenci, če želijo, razumejo razlago učiteljice, ker so jim učiteljice 

pripravljene stvari večkrat in na več načinov razložiti. Kot kaže, se jim snov ne zdi zanimiva 

in ne lahka. Oboje lahko delno pripišemo slabemu znanju slovenskega jezika (če česa ne 

razumeš, se ti zagotovo ne zdi zanimivo in še manj lahko, posledično tudi ne sodeluješ).  

Učenci dokaj realno ocenjujejo, da v šoli niso zelo dobri. Sama pri svojih učencih ugotavljam, 

da so najbolj uspešni pri matematiki, na višji stopnji pa imajo težave pri naravoslovju in 

družboslovju, ker pogosto ne razumejo razlage, izkušenj iz vsakdanjega življenja nimajo. 

Večina romskih otrok recimo še ni bila nikoli na morju. Zaradi omenjenega je dobrodošel 

konkreten in slikoven material ter sprotno preverjanje razumevanja.  

 

Romski učenci in njihovi starši dajejo pogosto vtis, da so povedano razumeli, čeprav niso. 

Pogosto učenci ne najdejo primernih besed in drug drugemu pomagajo tako, da kaj razložijo v 

romščini.  Sama ugotavljam, da imajo romski učenci radi, če z njimi delamo individualno. 
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Potrebo po tej obliki dela izražajo celo prepogosto, saj si želijo s tem olajšati delo, zato je pri 

doziranju individualne pomoči potrebna previdnost. Učenci se namreč ne potrudijo toliko, kot 

bi se lahko, mi pa jim vse prinesemo »na krožniku«. S tem se tudi naučijo manj. Zelo jih 

motivirajo sprotne povratne informacije o pravilnosti njihovega dela. To je pomembno tudi z 

vidika večanja njihove učinkovitosti in storilnostne naravnanosti. 

 

Berčonova (2006) ugotavlja, da sta po rezultatih intervjujev romskim učencem najlažja 

predmeta matematika in slovenščina. Predvideva, da je zanje že uspeh,  da slovensko govorijo 

in razumejo, predvsem v primerjavi z angleščino, ki je za njih težek predmet in so pri njem na 

začetku poti.  

 

Megličeva (2003) ugotavlja, da romski učenci v prilagojenem programu radi ali celo zelo radi 

sodelujejo pri pouku. Učenci Romi v rednem programu imajo podobna stališča. V obeh 

programih pa učenci najraje sodelujejo, ko učitelj dela z njimi individualno in jim sproti daje 

informacije o pravilnosti rešitev. 

 

Zanimiv je rezultat raziskave v Mariboru (Munda, 2012), ki kaže, da je najtežji predmet za 

romske učence matematika, sledijo ji družboslovni in naravoslovni predmeti. 

 

Romski učenci dosti manj kot ne-Romski cenijo znanje in njegov pomen za njihovo prihodnost 

ter ocene in izobrazbo. Pri vseh teh trditvah so izrazili manjše strinjanje od ne-Romov, 

največja razlika (M(razlika) = 0,6) je pri trditvah: »Rad bi imel čim boljše ocene.« in »Rad bi 

dokončal vse razrede osnovne šole.« Ostale trditve iz te skupine so: »Rad bi se naučil veliko 

novih stvari.«; »V šolo hodim, da bom lahko dobil službo.« in »Kar sem se naučil v šoli, mi bo 

koristilo v življenju.« 

 

Razlika med Romi in ne-Romi pri trditvi: »Rad bi imel čim boljše ocene.« je precejšnja (M(Romi) 

= 4,1; M(ne-Romi) = 4,7). A večina romskih učencev ni manj ambicioznih glede šolskih ocen saj 

se s trditvijo popolnoma strinja enak delež Romov in ne-Romov (okrog 70 %). Razlika nastane, 

ker 21 % romskih učencev ocene niso pomembne, med ne-Romi pa takšnih učencev ni. 
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Munda (2012) poroča, da so želje romskih učencev glede ocen, upoštevajoč njihov relativno 

slab učni uspeh, precej visoke, glede na lanski učni uspeh pa dokaj realne, saj si večinoma 

želijo za stopnjo višji uspeh od lanskega. 

 

Romski učenci cenijo praktično uporabna znanja, kot so rokovanje z denarjem, izdelava 

uporabnih predmetov… Pri slovenščini jih lahko pritegnemo s tem, ko jih opozorimo, da jim 

bo znanje jezika prišlo prav pri izpitu za avto. Podobno poskušamo osmisliti vse, kar jih učimo. 

So pa učenci dokaj realni in vedo, da z malo vloženega truda ne morejo imeti najboljših ocen. 

Večina učencev sicer ne ve natančno, kaj bodo počeli v življenju. Ni jim pomembno, da 

dokončajo vse razrede osnovne šole, želijo pa si, da bi devetletno šolsko obveznost čim prej 

zaključili. Zakaj točno, ne vedo.  

 

Posamezniki bi se radi po končani šolski obveznosti vpisali na večerno redno osnovno šolo na 

Razvojno izobraževalnem centru, kar jim prinese štipendijo. Pravijo, da bodo v življenju počeli 

to, kar počnejo njihovi starši in da želijo ostati v njihovi bližini, v domačem naselju. V 

oddaljenem mestu ali na drugem koncu naše države pa sploh ne bi živeli.  

 

Raziskava Berčonove (2006) kaže, da si večina romskih učencev želi, da bi vsaj uspešno 

končali razred. Dobra polovica učencev se zaveda, da je šolski uspeh odvisen od truda, učenja, 

ponavljanja, vadbe in opravljanja domačih nalog. Posamezniki pa menijo, da je njihov uspeh 

odvisen od učiteljice, ki daje ocene. Polovica fantov in malo manj kot polovica deklet ne ve, 

kaj bi počeli v življenju. Ugotavlja pa tudi, da imajo ostali učenci realno postavljene cilje 

predvsem zaradi splošnega stanja izobraženosti Romov v Sloveniji in njihovih možnosti glede 

na slabe ocene.  

Nadalje je iz rezultatov raziskave razbrala, da večini romskih učencev pomeni šola predvsem 

prostor za izobraževanje, 8 posameznikov (od 22) pa je šolanje povezalo tudi z zaposlitvijo. 

Avtorica meni, da to kaže na njihovo prepričanje, da je šolanje pomembno zato, ker v življenju 

prinaša znanje in učenje koristnih spretnosti ter omogoča zaposlitev. Manjše število romskih 

otrok je priznalo, da hodijo v šolo zaradi denarne pomoči, ki jo dobijo starši le, če oni obiskujejo 

šolo. Zaključi, da se obligatorna funkcija izraža predvsem zaradi zavedanja koristnosti finančne 

podpore (prav tam). 
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Munda (2012) ugotavlja, da je v odgovorih romskih učencev zastopana tudi vzgojna definicija 

pojma šole, na katero kažejo odgovori, da moraš biti v šoli do drugih prijazen, da moraš ubogati 

učiteljico in upoštevati pravila,… Vsi učenci so ugotovili, da je šola pomembna, največ 

odgovorov romskih učencev se nanaša na pomembnost pridobivanja znanja kot glavnega  

pomena obiskovanja šole. V odgovorih romskih učencev niso zaznali obligatorne funkcije. 

 

Do šole in počutja v šoli imajo Romi manj pozitivna stališča od ne-Romov. To velja za trditve: 

»Rad hodim v šolo.«; »V šoli se veliko naučim.«; »V šoli se dobro počutim.«; »V šoli mi je 

dolgčas.« (beri: »V šoli mi ni dolgčas.«). Po drugi strani pa so izrazili višje strinjanje s 

trditvama: »V šoli me je strah.« (beri: »V šoli me ni strah.«) ter »V šoli se zabavam.« 

 

Zanimive informacije nam ponuja analiza trditve: »V šoli se dobro počutim.« Med ne-Romi se 

s to trditvijo strinja 80 % učencev, 20% je neopredeljenih, takšnih, ki se z njo ne bi strinjali, ni. 

Pri Romih se s trditvijo strinja 71 % učencev, neopredeljenih ni, 29 % pa se jih s trditvijo 

nikakor ne strinja. To kaže na hudo stisko nekaterih romskih otrok. 

 

Podobno sliko pokaže tudi analiza trditve: »V šoli me je strah.«  Kar  93  % Romov se s trditvijo 

ne strinja, enako tudi 75% ne-Romov. Trije učenci od 33 (dva ne-Roma in en Rom) pa se s 

strditvijo strinjajo, dva celo popolnoma. Torej 10% učencev v šoli občuti strah. 

 

Romski učenci pogosto izostajajo od pouka. Vzroki za izostanke so različni; pravijo, da se jim 

kar tako ne da v šolo, da imajo drugo delo ali se jim zjutraj ne da vstati, zaradi različnih romskih 

običajev (pogosta in velika praznovanja rojstnih dni ali rojstev otrok, dolga žalovanja ob smrti 

bližnjih) priložnostnih del (nabiranje gob, spravilo drv) ali zaradi težav z zdravjem in slabih 

družinskih razmer (alkohol in agresija v družini). Ker pogosto izostajajo, zamudijo veliko učne 

snovi, zato hodijo manj radi v šolo, kot bi sicer. Odgovori romskih učencev potrjujejo dejstvo, 

da se učenci sicer v šoli počutijo varno in se ob tem še zabavajo. Višje strinjanje  z zadnjima 

dvema trditvama sta posledici tega, da ostali (ne-romski) učenci Romov ne ustrahujejo. 

Praviloma je stanje ravno obratno, romski učenci pogosto ustrahujejo in fizično obračunavajo 

z ostalimi učenci. To počnejo pogosto tudi za zabavo. Veliko ne-romskih učencev kaže velik 

strah pred romskimi učenci. 

 

Po mojih izkušnjah so glavni razlogi, da romski učenci radi hodijo, naslednji: 
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 v šoli je dan strukturiran, namenjen njim, 

 delajo svoji starosti primerno, 

 družijo se z vrstniki in imajo v šoli prijatelje, 

 so preskrbljeni z obroki, imajo dobro malico in kosilo, 

 so v središču pozornosti in se ukvarjamo z njimi, 

 imajo zavetje pred grobimi starši. 

 

Po raziskavi Berčonove (2006) večina učencev trdi, da v šolo radi zahajajo. Eni pravijo, da 

zato, da kaj počnejo, drugi pa, da se radi učijo, imajo v šoli prijatelje. Nekateri pa priznajo, da 

bi bili raje doma kot v šoli. Vzroki so različni: ker jih je kdo užalil, ker jim je ljubše doma, ker 

se jim ne da učiti ali zgodaj vstati. Večina učencev želi dokončati vse razrede osnovne šole, 

ker bi šli radi še naprej v šolo ali pa v službo. 60% učencev prizadenejo žalitve, zmerjanja, 

kreganje s sošolci in dejstvo, da se kdo zaradi drugačne etnične pripadnosti noče pogovarjati z 

njimi in jim to pove na glas in očitno pokaže.  

 

Megličeva (2003) je v svoji raziskavi proučevala tudi stališča učencev s posebnimi potrebami. 

Ugotovila je, da večina učencev v prilagojenem izobraževalnem programu rada hodi v šolo. 

Podobno velja za učence v rednem programu. 

 

Učenci prijetne izkušnje v šoli največkrat povezujejo s šolskim uspehom. Romski učenci se v 

šoli počutijo dobro, dobro se razumejo s svojimi učitelji ter z vrstniki, šolsko okolje pa jih 

večinoma sprejema pozitivno. Iz odgovorov otrok je razvidno, da vzrok, da nekateri romski 

učenci ne hodijo radi v šolo, ni v slabih odnosih med vrstniki ali z učitelji. Avtorica ocenjuje, 

da so romski učenci v Mariboru odgovarjali bolj sproščeno in odkrito, da v intervjujih niso 

podajali socialno zaželenih odgovorov zaradi svojega dobrega počutja v razredu in dobrih 

odnosov z vrstniki in učitelji. Skoraj vsi romski učenci so odgovorili, da bi radi dokončali 

osnovno šolo (Munda, 2012). 

 

Stališča romskih in ne-romskih učencev do učiteljev se ne razlikujejo. V to skupino smo šteli 

trditve: »Učitelji nimajo radi učencev, ki se slabo učijo.« (beri: »Učitelji imajo radi tudi učence, 

ki se slabo učijo.«)« »Učitelji na naši šoli so prijazni.«; »učitelji na naši šoli so krivični.« (beri: 

»Učitelji na naši šoli niso krivični.«); »Učitelji na naši šoli se trudijo, da bi se učenci veliko 
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naučili.« ter »Opazna je le razlika pri trditvi: »Učitelji na naši šoli so preveč strogi.« (beri: 

Učitelji na naši šoli niso preveč strogi.«).  

 

Naša raziskava je pokazala, da romski učenci v večini menijo, da so učitelji prijazni in niso 

krivični. Enako menijo tudi ostali učenci, kar je pohvalno za učitelje. Vse pa kaže, da se 

romskim učencem zdijo učitelji manj strogi kot ne-romskim, kar gre mogoče pripisati višjim 

sposobnostim romskih učencev v primerjavi z ostalimi učenci, usmerjenimi v prilagojen 

program. 

 

Štrbenc (2006) ugotavlja, da so romski otroci v odnosu do učiteljice zelo zadovoljni, da 

učiteljico spoštujejo in da menijo, da učiteljica učence pri šolskem delu spodbuja.   

 

Berčon (2006) navaja, da skoraj 30% romskih učencev meni, da imajo učiteljice rade vse 

učence. Sicer pa je iz rezultatov njenih intervjujev razvidno, da večina romskih učencev meni, 

da imajo učiteljice rade tiste učence, ki poslušajo, delajo, pišejo in se učijo. Ugotavlja tudi, da 

Romi popolnoma razumejo zahteve šole in vedo, katero vedenje v šoli ni zaželeno. Menijo, da 

je dobra učiteljica tista, ki je njihova oziroma tista, ki ne kriči na njih, je prijazna, se smeji in 

ima rada Slovence in Rome, dobro razlaga in dobro nauči.  

 

Tudi Munda (2012) v svoji raziskavi ugotavlja, da romski učenci popolnoma razumejo zahteve 

šole, saj vedo, kakšen učenec je zaželen v šoli (ubogljiv, discipliniran, prijazen, spoštljiv). 

Avtorica ugotavlja, da so odgovori učencev potrdili, da se romski učenci dobro zavedajo 

pomembnosti obiskovanja pouka, opravljanja domačih nalog, prinašanja šolskih potrebščin v 

šolo in sodelovanja pri pouku. Ugotavlja tudi, da učenci čutijo, da učitelji ne delajo razlik med 

dobrimi in slabimi, pridnimi in porednimi ter med Romi in Slovenci. Ni bilo odgovora, ki bi 

kazal, da učitelji ne marajo romskih učencev. Učenci navajajo kot dobrega učitelja takšnega, 

ki je dober, prijazen, dobrosrčen. Nekateri so navedli, da je njihova učiteljica dobra. Avtorica 

sklepa, da so romski učenci bolj motivirani za šolsko delo in učenje zaradi pozitivnih občutkov 

v odnosu z učitelji. 

 

3.3.3 Učni uspeh Romskih učencev 

 

Hipoteza 4:  Učni uspeh učencev ne-Romov je boljši od učnega uspeha Romov. 
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Ko pogledamo ocene posameznih učencev, vidimo, da imajo romski učenci nekaj slabši učni 

uspeh kot učenci ne-Romi. Če bi v osnovni šoli še ugotavljali splošni učni uspeh, bi bil uspeh 

učencev, ki smo jih zajeli v raziskavo, takšen: 8 odličnih (od tega 1 Rom), 19 prav dobrih (7 

Romov) in 6 dobrih, vsi so Romi (preglednica 12). Povprečna ocena ne-Romov je za pol ocene 

višja od povprečne ocene Romov, razlika med najnižjo povprečno oceno učenca Roma in 

učenca ne-Roma pa je še večja (preglednica13).  

 

 

Preglednica 12. Učni uspeh učencev po etnični pripadnosti. 

Učni uspeh 

Etnična pripadnost 
Skupaj 

Romi ne-Romi 

f f(%) f f(%) f  f(%) 

2,5 – 3,4 6 42,9 0   0,0 6   18,2 

3,5 – 4,4 7 50,0 12 63,2 19   57,6 

4,5 – 5,0  1   7,1 7 36,8 8   24,2 

Skupaj 14   100,0 19   100,0 33 100,0 

 

 

Preglednica 13. Povprečna ocena učencev glede na etnično pripadnost. 

Etnična 

pripadnost 
Učni uspeh 

 M Me Mo SD Min Max 

Romi 3,7 3,6 3,3 0,52 2,8 4,6 

ne-Romi 4,2 4,2 3,6 0,45 3,5 5,0 

 

Opravili smo statistično analizo učnega uspeha Romov in ne-Romov (Mann-Whitneyev test, 

preglednica 14). Rezultat je pokazal, da ni statistično pomembnih razlik med učnim uspehom 

obeh skupin, zato hipotezo 4 (učni uspeh učencev ne-Romov je boljši od učnega uspeha 

Romov«) ovržemo. 

 

Preglednica 14. Razlike v učnem uspehu med romskimi in ne-romskimi učenci. 

 

 

Romi ne-Romi Mann-Whitney 

Povprečje 

rangov 

Vsota 

rangov 

Povprečje 

rangov 

Vsota 

rangov 
   U    p 
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Učni uspeh 11,7 163,5 20,9 397,5 58,5 0,07 

 

 

Med romskimi in ne-romskimi učenci, ki so usmerjeni v osnovnošolski program z nižjim 

izobrazbenim standardom, opažam le majhne razlike v znanju. Razlike v znanju so manjše, kot 

bi jih lahko pričakovali glede na pogosto izostajanje od pouka, slabo znanje slovenskega jezika 

in nizke spodbude staršev učencev Romov. Vzroke za razmeroma majhne razlike v znanju  

pripisujemo relativno bolj bistrim romskim učencem, usmerjenim v naš program. Romski 

otroci so po zadnjih podatkih usmerjeni v prilagojene izobraževalne programe sedemkrat  

pogosteje kot ne-romski otroci. Učitelji, ki poučujemo v programu z nižjim izobrazbenim 

standardom, se trudimo, da se razkorak v znanju med učenci Romi in ne-Romi ne povečuje, 

ampak zmanjšuje, s čimer se ne povečuje tudi prepričanje romskih otrok o lastni neuspešnosti. 

 

3.3.4 Povezava med šolskim uspehom Romskih učencev in njihovimi stališči do šole 

 

Hipoteza 2: Romski učenci, ki imajo boljši uspeh, imajo bolj pozitivna stališča do šole. 

 

Izračunali smo Spearmanove koeficiente korelacije  med učnim uspehom in posamezno 

trditvijo. Izračuni so pokazali nizke korelacije med –0,27 in 0,26. Nobena od korelacij ni 

statistično pomembna.

 

Rezultati so pokazali, da ni statistično značilne korelacije med uspehom v šoli in stališči do 

šole pri romskih otrocih. S tem hipotezo 2 zavrnemo. 

 

3.3.5  Obisk pouka pri romskih učencih 

 

Hipoteza 5:  Razlika v obiskovanju pouka med romskimi in ne-romskimi učenci je velika. 

 

Vpogled v evidenco prisotnosti pri pouku je pokazal, da romski učenci precej pogosteje 

izostajajo od pouka kot ne-romski. Razlika v obisku je 26%. Nekateri romski učenci imajo zelo 

nizek odstotek obiska, 3 od 14 (21% romskih učencev) 15 in 16). 

 
 
Preglednica 15. Obisk pouka po etnični pripadnosti. 
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Obisk  

pouka 

v % 

Etnična pripadnost 
Skupaj 

Romi ne-Romi 

  f   f%   f   f%   f     f% 

21-30   1    7,1   0    0,0   1     3,0 

31-40   0    0,0   0    0,0   0     0,0 

41-50   2 14,3   0    0,0   2     6,1 

51-60   1   7,1   0    0,0   1     3,0 

61-70   3 21,4   1    5,3   4   12,1 

71-80   3 21,4   0    0,0   3     9,1 

81-90   3 21,4   3  15,8   6   18,2 

91-100   1   7,1 15  78,9 16   48,5 

Skupaj 14      100,0 19      100,0 33 100,0 

 

Preglednica 16. Povprečni obisk pouka po etnični pripadnosti. 

Etnična 

pripadnost 
Obisk pouka (v %) 

 M Me Mo SD Min Max 

Romi 67,4 70,5 24 19,44 24 94 

ne-Romi 93,3 94,0 94 7,63 67 100 

 

Opravili smo statistično analizo obiska pouka za Rome in ne-Rome (Mann-Whitneyev test, 

preglednica 17). Pokazalo se je, da je razlika v obisku med obema skupinama statistično 

pomembna.  S tem hipotezo 5 (»razlika v obiskovanju pouka med romskimi in ne-romskimi 

učenci je velika«) potrdimo. 

 
 

 

Preglednica 17. Razlike v obisku pouka med romskimi in ne-romskimi učenci. 

 

 

Romi ne-Romi Mann-Whitney 

Povprečje 

rangov 

Vsota 

rangov 

Povprečje 

rangov 

Vsota 

rangov 
     U   p 

Obisk pouka 8,9 124,0 23,0 437,0 19,0 < 0,001 

 

 

Obisk pouka pri romskih učencih je slab. Veliko dejavnikov jih odvrne od šole (razni običaji, 

priložnostna dela, težave z zdravjem, utrujenostjo, neurejene družinske razmere). Običajno 

naslednji dan po izletu ali kakšni drugi dejavnosti ne pridejo v šolo. Sama menim, da je redno 
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obiskovanje pouka odgovornost staršev. Starši so prva otrokova avtoriteta, ki bi morala otroke 

postaviti pred  dejstvo, da je tudi šola pomembna za kvaliteto bodočega  življenja. Če učenci 

veliko manjkajo, zamudijo obravnavano šolsko snov in se zato pri pouku slabše znajdejo. Ko 

pa hočemo vsaj del zamujenega nadoknaditi, so učenci še bolj obremenjeni in zato še raje 

ostanejo doma. S tem zaidejo v začaran krog ponavljanja istega vedenja. 

 

Nekatere študije nakazujejo, da na neredno obiskovanje pouka bolj vplivajo vzroki, ki izvirajo 

znotraj šole. Izrazito slab uspeh in pogosto ponavljanje razreda se uporabljata kot pedagoški 

argument za segregacijo romskih učencev. Šolskim oblastem ponujajo opravičilo za 

preusmeritev romskih otrok v posebne in večerne šole, s čemer jih na zanje najmanj boleč način 

ločijo od ne-romskih otrok. Ponavljanje razreda in nezadosten šolski uspeh sta tudi dva od 

vzrokov, zaradi katerih učenci Romi tudi dokončno zapustijo šolanje (Macura-Milovanović, 

2006; povzeto po Položaj Romov v Sloveniji, 2012). 

 

3.3.6 Povezava med obiskom pouka pri romskih učencih in njihovimi stališči do šole 

 

Hipoteza 3:  Romski učenci, ki bolj redno obiskujejo pouk, imajo bolj pozitivna stališča do 

šole. 

 

Izračunali smo Spearmanove koeficiente korelacije med obiskom pouka in posameznimi 

trditvami. Izračuni so pokazali korelacije med -0,19 in 0,49. Statistično pomembno pozitivno 

korelacijo smo opazili le pri treh od petindvajsetih trditev, pa še pri teh gre za nizko korelacijo 

oz. spodnjo mejo zmerne pozitivne korelacije. 

 

Te trditve so: »Sošolci me ne marajo in mi nagajajo«, (beri: »Sošolci me imajo radi in mi ne 

nagajajo.«) ( = 0,49; p = 0,004), »Učitelji na naši šoli so preveč strogi«, (beri: »Učitelji na 

naši šoli niso preveč strogi.«) ( = 0.44; p = 0,011) in »V šoli me je strah«, (beri: »V šoli me 

ni strah.«) ( = 0,35; p = 0,045). 

 

Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da pri 88% trditev ni statistično značilne korelacije 

med obiskom pouka in stališči do šole pri romskih otrocih. S tem hipotezo 3 zavrnemo. 

 

3.3.7 Povezava med obiskom pouka in učnim uspehom učencev 
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Želeli smo ugotoviti, ali je obisk pouka povezan z uspehom učenca. Povezavo smo ugotavljali 

za romske in ne-romske učence. Rezultate kaže preglednica 18. 

 

Preglednica18. Povezava med obiskom pouka in učnim uspehom. 

 

 Pearsonov test korelacije 

 2 p 

Romi 0,58 0.031 

ne-Romi 0,16 0.523 

 
 

 

Pokazalo se je, da obisk pouka in uspeh pri ne-romskih učencih nista povezana. Pri učencih 

Romih pa smo ugotovili statistično pomembno pozitivno korelacijo.  

 

Razliko med Romi in ne-Romi lahko razložimo s tem, da nekateri Romi zelo veliko manjkajo 

in zato izgubijo veliko ur usvajanja nove snovi, kar težko nadoknadijo. Razlike v znanju in 

šolskem uspehu se med leti šolanja le povečujejo. Dodaten razlog je lahko tudi to, da učenci 

ne-Romi za šolo delajo tudi doma, ob pomoči staršev, zato izostanke od pouka lažje 

nadoknadijo. Ne glede na razlog pa iz zgornjih ugotovitev lahko zaključimo, da je zelo 

pomembno, da učence Rome spodbujamo k rednejšemu obiskovanju pouka, kar bo izboljšalo 

tudi njihovo učno uspešnost. 

 

 

 

Če romski učenci pri nas, v OŠ Dragotina Ketteja, vsaj zadovoljivo obiskujejo pouk, so pri 

pouku uspešni. Tudi v reševanje vedenjske problematike vložimo veliko truda, zato jo pogosto 

omilimo in s tem otrokom pomagamo, da so bolj uspešni v šoli. 

 

3.3.8 Mnenja učiteljev o stališčih romskih učencev 

 

Hipoteza 6:  Mnenja učiteljev o stališčih romskih učencev do šole se le delno ujemajo z 

dejanskimi stališči romskih učencev. 
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Zanimalo nas je, koliko učitelji, ki poučujejo romske učence, poznajo stališča svojih učencev 

do šole. Učiteljem smo dali vprašalnik z istimi trditvami, kot so jih dobili učenci in jih prosili, 

naj ocenijo, kakšna stališča bodo po njihovem mnenju izrazili njihovi romski učenci. Pri 

negativnih trditvah smo tudi ocene učiteljev obrnili v pozitivno smer. Pri vsaki trditvi smo 

pogledali frekvenco posameznih ocen učiteljev (priloga D). Za vsako trditev smo ugotovili 

mere centralne tendence ocen učiteljev: povprečno vrednost (M), sredinsko vrednost (Me) ter 

najpogostejšo vrednost (Mo), izračunali smo še statistično pomembnost razlike med stališči 

romskih učencev in  ocenami učiteljev (preglednica 19). 

 

Primerjava ocen učiteljev s stališči učencev Romov je pokazala, da se ocene učiteljev močno 

razlikujejo od stališč, ki smo jih ugotovili pri romskih učencih. Pri vseh trditvah, razen pri eni, 

torej pri 24 trditvah, so ocene učiteljev nižje od izkazanih stališč njihovih romskih učencev. Pri 

13 trditvah je povprečna ocena učiteljev za 1 ali več nižja od ugotovljenega povprečja  stališča 

romskih učencev. Pri 18 trditvah je razlika statistično pomembna. 

 

Trditve, pri katerih izkazana stališča Romov najbolj presegajo ocene učiteljev, se nanašajo 

predvsem na pomen znanja ter ocene in izobrazbo ter na šolo in počutje v šoli. Pri nekaterih 

trditvah je ocena učiteljev izrazito nižja od izraženih stališč romskih otrok. Največja razlika je 

kar 2,4 (»V šolo hodim, da bom lahko dobil službo.«; M(Romi) = 4,4; M(učitelji) = 2,0).  

 

 

 

Preglednica 19. Primerjava srednjih vrednosti trditev učencev Romov in ocen učiteljev. 

Trditve 
Romi Ocene učiteljev 

   Mann-

Whitney 

M Me Mo  SD      M Me Mo SD       U       p 

Rad hodim v šolo. 4,2 5,0 5 1,48 2,8 3.0 3 0,86 39,0 0,002 

Snov pri pouku je 

zanimiva. 
3,6 4,0 4 1,40 2,7 3.0 3 0,70 58,5   0,020 

Rad bi se naučil veliko 

novih stvari. 
4,4 5,0 5 1,16 2,6 2.0 2 0,73 22,5 < 0,001 

Učitelji nimajo radi 

učencev, ki se slabo učijo. 

(O) 

3,9 5,0 5 1,54 3,1 3.0 2 1,29 71,5 0,081 

Sošolci me ne marajo in 

mi nagajajo. (O) 
4,5 5,0 5 1,16 3,5 4.0 4 0,73 33,0 0,001 

V šoli se veliko naučim. 4,3 5,0 5 1,20 2,9 3.0 3 0,85 35,5 0,001 



Klančičar B. Stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 

74 
 

Pri pouku rad sodelujem. 3,7 4,5 5 1,68 3,1 3.0 3 0,68 68,5 0,063 

V šolo hodim, da bom 

lahko dobil službo. 
4,4 5,0 5 1,28 2,0 2.0 1 0,97 21,5 < 0,001 

Učitelji na naši šoli so 

prijazni. 
4,7 5,0 5 0,61 3,6 4.0 4 0,51 21,5 < 0,001 

Učenci v našem razredu se 

dobro razumemo. 
4,2 5,0 5 1,19 3,5 4.0 4 0,82 62,5 0,032 

V šoli se dobro počutim. 3,6 4,0 5 1,74 2,9 3.0 3 0,81 68,0 0,060 

Pri pouku pogosto ne 

razumem kaj razlaga 

učiteljica. (O) 

3,6 3,5 5 1,39 2,4 2.0 2 0,96 53,5 0,012 

Rad bi dokončal vse 

razrede osnovne šole. 
4,1 5,0 5 1,56 2,7 3.0 3 1,08 42,5 0,003 

Učitelji na naši šoli so 

preveč strogi. (O) 
4,3 5,0 5 1,07 2,9 3.0 3 1,03 39,0 0,002 

Sošolci me žalijo, 

zmerjajo. (O) 
4,1 5,0 5 1,39 3,5 4.0 4 0,82 65,0 0,041 

V šoli se zabavam. 4,3 5,0 5 1,44 3,0 3.0 3 0,73 34,0 0,001 

V šoli sem dober. 4,1 5,0 5 1,46 3,1 3.0 3 0,81 47,0 0,005 

Kar sem se naučil v šoli, 

mi bo koristilo v življenju. 
4,4 5,0 5 0,76 2,8 3.0 3 0,83 20,0 < 0,001 

Učitelji na naši šoli so 

krivični. (O) 
3,6 3,5 5 1,28 3,3 3.0 3 0,86 96,0 0,491 

V šoli imam prijatelje. 4,7 5,0 5 0,61 3,5 3.0 3 0,82 31,0 < 0,001 

Rad bi imel čim boljše 

ocene. 
4,1 5,0 5 1,56 3,6 4.0 4 1,09 73,0 0,085 

V šoli mi je dolgčas. (O) 3,1 3,0 2 1,44 2,6 3.0 3 0,89 90,5 0,352 

Učitelji na naši šoli se 

trudijo, da bi se učenci 

veliko naučili. 

4,6 5,0 5 1,09 3,6 4.0 4 0,62 27,0 < 0,001 

V šoli me je strah. (O) 4,5 5,0 5 1,09 3,9 2.0 2 0,68 50,0 0,004 

Snov pri pouku je težka. (O) 2,7 2,0 2 1,49 3,3 2.0 2 1,01 98,0 0,541 

Opomba: Krepko so zapisane trditve, pri katerih so razlike statistično pomembne. 

Zelo veliko odstopanje je tudi pri trditvah: »Rad bi se naučil veliko novih stvari.« (M(Romi) = 

4,4; M(učitelji) = 2,6); »Kar sem se naučil v šoli, mi bo koristilo v življenju.« (M(Romi) = 4,4; 

M(učitelji) = 2,8); »Rad hodim v šolo.« (M(Romi) = 4,2; M(učitelji) = 2,8); »V šoli se veliko naučim.« 

(M(Romi) = 4,3; M(učitelji) = 2,9); »Rad bi dokončal vse razrede osnovne šole.« (M(Romi) = 4,1; 

M(učitelji) = 2,7); »Učitelji na naši šoli so preveč strogi.« (beri: »Učitelji na naši šoli niso preveč 

strogi.«; M(Romi) = 4,3; M(učitelji) = 2,9) ter »V šoli se zabavam.« (M(Romi) = 4,3; M(učitelji) = 3,0). 

 

Edina trditev, pri kateri je ocena učiteljev višja od stališč učencev Romov (M(Romi) = 3,6; 

M(učitelji) = 4,4) je: »Snov pri pouku je težka.« (beri: »Snov pri pouku ni težka.«). Učna snov se 

torej romskim učencem zdi težja, kot to ocenjujejo njihovi učitelji. Razlika je precejšnja, a ni 

statistično pomembna. 
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Ocene učiteljev so dokaj enotne, saj ni velikega odstopanja pri posameznih trditvah 

(preglednica 21). Najbolj enotno so ocenili trditev: »Učitelji na naši šoli so prijazni.«; a so 

stališča romskih učencev močno in statistično pomembno podcenili (M(Romi) = 4,7; M(učitelji) = 

3,6; p < 0,001). Najbolj neenotno so ocenili trditev: »Učitelji nimajo radi učencev, ki se slabo 

učijo.« (beri: »Učitelji imajo radi tudi učence, ki se slabo učijo.«). Pri tej trditvi je 38% učiteljev 

izbralo oceni »nikakor ne velja« in »ne velja« in 44% oceni »velja« in »popolnoma velja«.  

 

Na podlagi analize rezultatov smo ugotovili, da se stališča romskih učencev močno razlikujejo 

od ocen učiteljev o njihovih stališčih (preglednica 19). Pri 72% trditev je razlika tudi statistično 

pomembna. Zato šesto hipotezo (»mnenja učiteljev o stališčih romskih učencev do šole se le 

delno ujemajo z dejanskimi stališči romskih učencev«) potrdimo. 

 

Naši izsledki potrjujejo ugotovitve Megličeve (2003), ki navaja, da je njena raziskava pokazala, 

da učenci svoj odnos do šole vrednotijo višje, kot o njih menijo njihovi učitelji. Pokazala se je 

celo precej višja razlika, kot jo je pričakovala. Večina romskih učencev v prilagojenem 

izobraževalnem programu je trdila, da rada hodijo v šolo, učitelji pa so menili drugače, namreč, 

da ni nikogar, ki bi zelo rad hodil v šolo. Avtorica išče vzroke za velik razkorak med odgovori 

učencev in ocenami učiteljev. Učitelji mislijo, da učenci neradi hodijo v šolo, ker v šolo pridejo 

redko in jih šolsko delo ne zanima. Za slabše ocene so se učitelji odločili tudi zato, ker učenci 

pogosto sprašujejo, kdaj bodo lahko šli domov, zaradi njihovega odklonilnega in nasilnega 

vedenja do sošolcev. Avtorica je prišla do sklepa, da odgovori romskih učencev niso povsem 

konsistentni, dobila je namreč občutek, da želijo dajati boljše odgovore, kot pa v resnici mislijo. 

Tudi šolski obisk kaže drugo sliko (50% slabši obisk pri vzporednih urah, kjer se izvaja NIS). 

Pri nekaterih učencih pa je tudi ona opazila, da prihajajo v šolo samo zaradi podpore, ki jo 

dobijo njihovi starši. 

O nezadostni odgovornosti in neobčutljivosti učiteljev, ki poučujejo romske otroke, pišejo v 

Položaju Romov v Sloveniji (2012, str. 30) in povzemajo raziskavo (Peček in sod., 2006), 

katere rezultati kažejo, da je po mnenju slovenskih učiteljev šolski uspeh učencev Romov 

najbolj odvisen od njih samih, oziroma od njihove aktivnosti in sposobnosti. Po mnenju 

učiteljev je uspeh na drugem mestu odvisen od družine, šele na tretjem pa od vzdušja v razredu 

in načina poučevanja. Anketirani tako menijo, da njihova vloga pri uspešnosti romskih otrok 
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ni zelo pomembna. Ista raziskava je tudi pokazala, da po mnenju učiteljev spremljanje pouka 

v materinem jeziku za učence Rome ni velikega pomena. 

 

3.3.9 Mnenje romskih učencev o romskem jeziku v šoli 

 

Mnogi raziskovalci ter učitelji praktiki se strinjajo z ugotovitvijo, da je slabo znanje jezika 

večinskega prebivalstva ena od največjih ovir za uspešno vključitev romskih otrok v 

izobraževalne sisteme. Tudi v Sloveniji opažamo podobno. Hlača (2001) ugotavlja, da je 

romski jezik pomanjkljiv, slovenskega pa poznajo le na nivoju konverzacije in ga kot učni jezik 

ne obvladajo. Zupančič (2011) piše, da pomanjkljivo znanje slovenščine kot jezika družbenega 

okolja in obenem učnega jezika ustvarja pri romskih učencih vrsto zadržkov in verjetno tudi 

manjvrednostnih kompleksov. 

 

Romski učenci imajo veliko težav, ker je pouk v slovenščini, ki je ne razumejo dobro. Ne ve 

se natančno, koliko časa potrebujejo za obvladovanje slovenščine, in ali bi bilo potrebno do 

takrat, dokler jezika povsem ne obvladajo, oblikovati predmet slovenščino kot drugi jezik. Ne 

vemo, koliko znanja imajo učitelji o poučevanju slovenščine kot drugega jezika, katerih 

materinščina ni slovenščina. Otrok, ki se opismenjuje v materinščini, lažje prenese spretnosti 

na učenje drugega jezika, kot pa če se skuša opismeniti v jeziku, ki ga ne razume in ne govori 

dobro. Trenutno romski učenci nimajo niti formalnih možnosti za učenje materinščine (Peček 

in sod., 2006). 

Z našo raziskavo smo želeli izvedeti, kakšno je mnenje romskih otrok o uporabi romskega 

jezika v šoli. Želeli smo pridobiti tudi nekatere informacije in mnenja o znanju in učenju 

slovenščine, zato smo pripravili pet trditev in učence Rome prosili, da se do njih opredelijo. Za 

oceno istih trditev smo zaprosili tudi učitelje, saj nas je zanimalo, ali znajo oceniti, kako bodo 

odgovarjali njihovi učenci. 

 

Za vsako trditev smo naredili analizo pogostosti posameznih izbir za učence in učitelje (priloga 

E). Za vsako trditev smo ugotovili mere centralne tendence: povprečno vrednost (M), sredinsko 

vrednost (Me) ter najpogostejšo vrednost (Mo), izračunali smo tudi statistično pomembnost 

razlike med povprečji romskih učencev in učiteljev (preglednica 20). 

 

1. trditev: Če bi bil pouk v romščini, bi raje hodil v šolo. 
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Povprečna vrednost mnenj romskih učencev je skoraj na sredini (M = 2,9), kar bi lahko 

interpretirali s tem, da so učenci Romi glede uporabe romščine pri pouku neopredeljeni. To pa 

je daleč od resnice; glede te trditve so mnenja romskih otrok v resnici izrazito polarizirana. To 

potrjujeta tudi drugi dve meri centralne tendence, ki imata zelo različni vrednosti (Me = 2; Mo 

= 5). 

 

 

Preglednica 20. Primerjava stališč Romov do romskega jezika in ocen učiteljev. 

Trditve 
Romi Ocene učiteljev Mann-Whitney 

M Me Mo SD    M Me Mo SD U    p 

Če bi bil pouk v romščini, 

bi raje hodil v šolo 
2,9 2,0 5 1,90 3,7 4,0 4 0,87 93,0 0,416 

Slovensko sem se naučil 

šele v šoli. 
 

2,8 2,5 1 1,72 3,3 3,0 3 0,96 83,5 0,336 

Če bi imeli krožek 

romskega jezika, bi ga 

obiskoval. 
 

4,3 5,0 5 1,27 3,6 4,0 4 0,62 51,5 0,008 

Enako dobro razumem 

romsko in slovensko. 
4,4 5,0 5 1,28 2,4 2,0 2 1,03 26,0 < 0,001 

Slovenščina je težek 

jezik. 
1,4 1,0 1 1,08 3,9 4,0 3 0,96 14,0 < 0,001 

Opomba: Krepko so zapisane trditve, pri katerih so razlike statistično pomembne. 

 

Analiza pogostosti posameznih izbir pokaže, da se 57 % romskih učencev s strditvijo ne strinja 

(»nikakor ne velja« in »ne velja«), 43 % pa se s trditvijo popolnoma strinja (»popolnoma 

velja«). Vmesnih izbir ni. Slaba polovica učencev bi torej zelo rada obiskovala pouk v 

romščini, druga polovica pa tak pouk zavrača.  

 

Učitelji v večini ocenjujejo, da bi romski učenci raje hodili k pouku v romskem jeziku (69 % 

jih je izbralo vrednosti 4 in 5). Ocena učiteljev ne odstopa statistično pomembno od mnenja 

romskih otrok. 

 

Presenetljiv je visok delež romskih učencev, ki si nikakor ne želijo pouka v romskem jeziku. 

Glede na pripombe, ki so prihajale s strani romskih učencev med letom, ko so nekateri učenci 

postavljali vprašanje, zakaj pouk ne poteka v romščini, je izrazito odklonilni odgovor učencev 
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nepričakovan. Presenetili so že s komentarji pri izpolnjevanju vprašalnika, ko so se nekateri 

učenci na glas čudili in se spraševali, zakaj neki bi imeli pouk v romščini, saj Romi nič ne 

znajo. 

 

Berčonova (2016) poroča, da bi več kot 50 % učencev imelo kot šolski predmet romščino, 

nekateri bi k jeziku povabili še slovenske sošolce. S tem predlogom se v njeni raziskavi manj 

strinjajo fantje. Krek in Vogrinec (2005) ugotavljata, da bi romskim učencem obvladovanje 

branja in pisanja v romskem jeziku, ki jim je fonetično, sintaktično in morfološko domač, 

olajševalo usvajanje razumevanja, branja in pisanja v slovenskem ali katerem koli drugem 

jeziku. 

 

Munda (2012) je ugotovila, da se polovica romskih učencev želi učiti romščine in spoznavati 

romsko kulturo, polovica pa si tega ne želi ali je neodločena. Odgovori izražajo tudi strah pred 

tem, kako bi romski predmet sprejeli slovenski vrstniki. 

 

2. trditev: Slovensko sem se naučil šele v šoli. 

 

Eden od najpogostejših razlogov, s katerimi strokovnjaki povezujejo neuspešnost romskih 

otrok v šoli, neznanje ali slabo znanje slovenskega jezika ob vstopu romskih otrok v šolo, zato 

nas je zanimalo, koliko otrok o sebi meni, da slovenščine ob vstopu v šolo še niso znali. 

 

Tudi pri tej trditvi so odgovori precej polarizirani, čeprav ne tako kot pri prvi trditvi (36 % se 

jih nikakor ne strinja, 29 % pa se jih popolnoma strinja, da so se slovensko naučili šele v šoli). 

Romski učenci se torej v večini delijo na tiste, ki so ob vstopu v šolo precej dobro obvladali 

slovenščino in tiste, ki so jo znali dokaj slabo. Ocena učiteljev se pri tej trditvi najmanj razlikuje 

od poročanja romskih učencev (M(Romi) = 2,8; M(učitelji) = 3,3).  

 

Ocenjujemo, da je znanje slovenskega jezika ob vstopu v prvi razred slabo. V šolo s 

prilagojenim programom je sicer le malo učencev usmerjenih v prvi razred. Večina učencev se 

vpiše v prilagojen program po nekaj letih neuspešnega šolanja v večinski šoli. Slika o njihovem 

znanju slovenskega jezika ob vstopu v šolo tako ni jasna, je pa dejstvo, da je pri večini 

preusmerjenih romskih učencev po že nekaj letih, preživetih v šolskih klopeh, razumevanje in 

znanje slovenskega jezika še zmeraj slabo. 
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Berčonova (2006) na podlagi svojih intervjujev ugotavlja, da se je največ (50 %) romskih 

učencev prvič srečalo s slovenskim jezikom v osnovni šoli, v prvem razredu, a da z jezikom 

niso imeli večjih težav. V Mariboru se v šoli prvič sooči s slovenščino manjši del romskih 

otrok.  Polovica romskih učencev se je naučila slovenščine že v vrtcu, manj kot polovica pa 

doma. Avtorica predvideva, da imajo romski učenci v Mariboru zaradi tega tudi boljši učni 

uspeh (Munda, 2012). 

 

3. trditev: Če bi imeli krožek romskega jezika, bi ga obiskoval. 

 

Velika večina (86 %) romskih otrok je izrazila mnenje, da bi obiskovali krožek romskega jezika 

(64 % »popolnoma velja« in 21% »velja«). Romski učenci torej izražajo pripravljenost, da bi 

sodelovali pri izvenšolski dejavnosti, kjer bi lahko govorili v svojem jeziku. Tudi učitelji 

menijo, da bi bila takšna aktivnost za učence Rome zanimiva (nihče ni izbral vrednosti 1 ali 2), 

a so njihove ocene statistično pomembno nižje od mnenja romskih otrok (M(Romi) = 4,3; M(učitelji) 

= 3,6; p = 0,008). 

 

Ker na državni ravni ni sistemsko poskrbljeno za učenje romskega maternega jezika, bi bilo ob 

primerni kvalifikaciji učitelja učencem dobro ponuditi krožek romskega jezika. S to gesto sicer 

ne bomo bistveno pripomogli k učenju maternega jezika in tudi ne bomo prispevali k učenju 

slovenskega jezika kot drugega jezika. 

4. trditev: Enako dobro razumem romsko in slovensko. 

 

S to trditvijo smo želeli spoznati, kakšno je trenutno znanje slovenskega jezika pri romskih 

učencih, oziroma kako sami ocenjujejo svoje znanje slovenščine. Večina učencev Romov 

meni, da zelo dobro obvladajo slovenski jezik, saj jih je kar 79 % izrazilo, da popolnoma velja, 

da enako dobro razumejo romsko in slovensko. O svojem znanju slovenščine jih dvomi le 14 

% (izbiri 1 in 2). 

 

Mnenje učencev Romov o lastnem znanju slovenščine in ocena učiteljev o tem, kako Romi 

ocenjujejo svoje znanje slovenščine, se zelo močno razlikujeta (M(Romi) = 4,4; M(učitelji) = 2,4;  

p < 0,001). Rezultati kažejo, da so učitelji pričakovali, da bodo njihovi romski učenci dosti bolj 

kritični do svojega znanja slovenskega jezika. 
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Učenci visoko ocenjujejo znanje slovenskega jezika, ker imajo skromna pričakovanja. 

Zadovoljni so s tem, da razumejo kaj se v šoli dogaja. Pozabljajo pa na težave, ki jih imajo pri 

učenju pri šolskih predmetih kot sta naravoslovje in družboslovje, pri katerih slabo razumejo 

besedno razlago, ki ni podkrepljena s konkretnimi materiali ali slikovnim gradivom. Včasih 

drug drugemu pomagajo s tem, da sošolcu kaj razložijo v romščini, da dojame, kaj kdo od njega 

hoče ali za kaj pravzaprav gre. Slabo znanje jezika je opazno tudi pri njihovem izražanju, ki je 

skromno, ne znajo poimenovati stvari, ne najdejo pravih besed, besede izgovarjajo delno 

pravilno, se motijo pri uporabi slovničnega spola, števila… Če romski učenci npr. primerjajo 

znanje slovenskega jezika z znanjem angleščine, kjer resnično skoraj nič ne razumejo, se jim 

zdi znanje slovenskega jezika briljantno. 

 

5. trditev: Slovenščina je težek jezik. 

 

Glede na slabo znanje slovenskega jezika pri romskih učencih precej učiteljev meni, da je 

slovenščina za Rome težka. Nas pa je zanimalo, kaj o tem menijo romski učenci sami. Pokazalo 

se je, da se jim slovenščina sploh ne zdi težka, saj je kar 93 % učencev izreklo nestrinjanje s 

trditvijo (88 % »nikakor ne velja« in 7% »ne velja«). To ni presenetljivo; ker so romski učenci 

prepričani, da enako dobro razumejo romski in slovenski jezik, tudi menijo, da slovenščina ni 

težek jezik.  

 

Pri tej trditvi je razhajanje med mnenjem romskih otrok in oceno učiteljev največje (M(Romi) = 

1,4; M(učitelji) = 3,9; p < 0,001 /trditev je negativna in ni obrnjena/). Od vseh trditev so Romi pri 

tej izkazali največje nestrinjanje, učitelji pa največje strinjanje. 

 

Zelo velike razlike med izkazanimi stališči in mnenji romskih učencev ter ocenami učiteljev 

kažejo, da učitelji ne znajo dobro oceniti mnenj Romskih učencev. Verjetno gre pri tem (vsaj 

pri zadnjih dveh trditvah) za kombinacijo dveh dejavnikov: po eni strani romski učenci dokaj 

nekritično ocenjujejo svoje znanje in uspešnost učenja slovenskega jezika, po drugi pa učitelji 

ne znajo predvideti mnenja otrok, temveč bolj ocenijo, kakšno mnenje bi morali učenci izraziti, 

glede na dejansko znanje jezika, kakor ga poznajo učitelji. 
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Glede na vrzeli v znanju slovenskega jezika, ki jih se pri romskih učencih pokažejo ob vstopu 

v šolo, bi bilo morda dobro učencem na začetku šolanja prilagoditi pouk slovenskega jezika. 

Romski učenci bi pristopili k učenju slovenščine kot drugega jezika, s čemer bi učence za krajše 

obdobje razbremenili in jim prilagodili učenje snovi, saj razlage ne razumejo. Poučevanje bi 

izvajal učitelj, usposobljen za poučevanje slovenščine kot drugega jezika, ob pomoči romskega 

asistenta. Potem pa bi romske učence, opremljene z osnovnim znanjem slovenskega jezika, 

čim prej vključili v oddelke z njihovimi vrstniki.   

 

Oblike šolanja romskih otrok, ki jih lahko opredelimo kot segregacijske so nesprejemljive. Po 

drugi strani pa bi bile nekatere oblike šolanja potrebne in bi omogočale učinkovito prilagajanje 

pouka njihovi specifiki. Tako bi bilo njihovo napredovanje v izobraževalnem, vzgojnem in 

socializacijskem smislu boljše (Peček in sod., 2006). Zgoraj opisan predlog učenja slovenščine 

gotovo spada v to skupino ukrepov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 SKLEPI 

 

V naši raziskavi smo preizkušali pravilnost postavljenih hipotez. Na podlagi pridobljenih 

podatkov in njihove statistične obdelave smo prišli do naslednjih sklepov: 

 

Hipoteza 1: Romski učenci imajo manj pozitivna stališča do šole kot ostali učenci. 

 

Stališča romskih otrok do šole, pouka, znanja in izobrazbe ter učiteljev in sošolcev so pozitivna. 

Z raziskavo nismo ugotovili pomembnejših razlik med stališči romskih in ne-romskih učencev, 

saj pri nobeni od trditev ni bilo statistično pomembnih razlik med obema skupinama učencev. 

Zato prvo hipotezo zavrnemo. 
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Hipoteza 2: Romski učenci, ki imajo boljši uspeh, imajo bolj pozitivna stališča do šole. 

 

Analiza povezave med učnim uspehom in stališči po posameznih trditvah je pokazala nizke 

korelacije, od katerih nobena ni statistično pomembna.S tem drugo hipotezo zavrnemo.

 

Hipoteza 3: Romski učenci, ki bolj redno obiskujejo pouk, imajo bolj pozitivna stališča do 

šole. 

 

Izračunane korelacije med obiskom pouka in stališči po posameznih trditvah so med -0,19 in 

0,49. Statistično pomembno pozitivno korelacijo (nizko oz. zmerno) smo opazili le pri treh od 

petindvajsetih trditev. Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da pri 88% trditev ni statistično 

značilne korelacije med obiskom pouka in stališči do šole pri romskih otrocih. S tem hipotezo 

3 zavrnemo. 

 

Hipoteza 4: Učni uspeh učencev ne-Romov je boljši od učnega uspeha Romov. 

 

Romski učenci imajo nekaj slabši učni uspeh kot učenci ne-Romi. Statistična analiza učnega 

uspeha Romov in ne-Romov pa je pokazala, da statistično pomembnih razlik med učnim 

uspehom obeh skupin ni, zato četrto hipotezo ovržemo. 

 

Hipoteza 5: Razlika v obiskovanju pouka med romskimi in ne-romskimi učenci je velika. 

 

Evidenca prisotnosti pri pouku je pokazala, da romski učenci precej pogosteje izostajajo od 

pouka kot ne-romski, povprečna razlika je 26 %. Petina romskih učencev ima zelo nizek 

odstotek obiska, celo pod 50 %. Razlika v obisku pouka med Romi in ne-Romi je statistično 

pomembna. S tem peto hipotezo potrdimo. 

 

Hipoteza 6: Mnenja učiteljev o stališčih romskih učencev do šole se le delno ujemajo z 

dejanskimi stališči romskih učencev. 

 

Primerjava ocen o stališčih romskih učencev, ki so jih podali učitelji, in dejanskih stališč 

učencev Romov je pokazala velike razlike. Pri 96 % trditev so ocene učiteljev nižje od 



Klančičar B. Stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 

83 
 

izkazanih stališč njihovih romskih učencev. Pri 13 trditvah je povprečna ocena učiteljev za 1 

ali več nižja od ugotovljenega povprečja stališč romskih učencev. Pri 18 trditvah (72 %) je 

razlika statistično pomembna. Zato šesto hipotezo potrdimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 POVZETEK 

 

Romi so v vsej Evropi prepoznani kot manjšina, ki trpi zaradi revščine, brezposelnosti in 

diskriminacije. So ena najstarejših in največjih etničnih skupin v Evropi, a nimajo svoje države. 

Živijo v skoraj vseh državah Evrope in Centralne Azije.  

 

Romski jezik spada med indo-arijske jezike. Večina Romov danes govori jezike, ki so v 

uporabi na območjih, kjer živijo, oziroma so razvili jezik, ki je nekakšna mešanica med 

romskim jezikom in jezikom večinskega prebivalstva. Večina Romov v Sloveniji govori dve 

narečji (jezika), ki se med seboj precej razlikujeta (prekmurska in dolenjska romščina). 
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V preteklosti so Romi živeli nomadsko in so svoja območja naselitve pogosto menjali. V 20. 

stoletju so se večinoma stalno naselili, a na način, ki ne omogoča enakovredne življenjske ravni 

z večinskim prebivalstvom. Življenje v romskih naseljih spremljajo slabe življenjske razmere, 

odrinjenost na rob družbe, visoka nezaposlenost, nizka izobrazbena struktura, slabši 

zdravstveni položaj v primerjavi z zdravjem večinskega prebivalstva pa tudi do 10 let nižja 

življenjska doba. Romi so pri nas odvisni predvsem od socialne pomoči države, nekateri med 

njimi pa se ukvarjajo tudi s sivo ekonomijo. 

 

Stalno prisotnost Romov na območju Slovenije beležimo od 17. stoletja naprej. Predniki dveh 

največjih skupin slovenskih Romov so prišli k nam preko Hrvaške (dolenjski Romi) in preko 

Madžarske (prekmurski Romi). Po ocenah Evropske unije v Sloveniji živi 6.500 in 10.000 

Romov, vendar so popisi prebivalstva pokazali precej nižjo številko prebivalcev, ki so se 

opredelili kot Romi ali so navedli romščino kot svoj materni jezik. Večina Romov v Sloveniji 

živi Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli Krajini in Posavju ter v večjih mestih. Romska skupnost 

ima v Sloveniji položaj posebne etnične skupnosti, z lastnim jezikom, kulturo in drugimi 

etničnimi posebnostmi. 

 

Pripadniki romske etnične skupnosti se v svetu in pri nas neredko srečujejo s stereotipnimi 

stališči in predsodki večinskega prebivalstva. Hlača (2001) ugotavlja, da  »v sodobnem svetu 

Rome še najbolj povezuje negativna oznaka, da so ljudje, ki jim ustreza način življenja »iz rok 

v usta«. Važno je preživeti današnji dan, o jutrišnjem bodo razmišljali jutri.« Ker ljudje ne 

poznajo romske kulture in načina razmišljanja, imajo do njih odklonilen odnos in predsodke.  

 

Šolski otroci danes predstavljajo približno polovico od osmih milijonov Romov v Evropi. 

Izobrazbena stopnja romske skupnosti v Sloveniji je nizka, kljub temu, da je večina romskih 

otrok vključenih v predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje. Več kot 65% Romov 

nima končane osnovne šole. Slovenska država izvaja aktivne ukrepe za uspešnejše 

izobraževanje Romov. Šolam, ki jih obiskujejo romski učenci, priznava določene ugodnosti in 

prilagoditve ter jim dodeljuje različne oblike pomoči. 

 

Najbolj očitne težave pri izobraževanju Romov izhajajo iz njihove jezikovne in kulturne 

drugačnosti. Med vzroki za neuspeh pri šolanju se najpogosteje navajajo naslednji: pogosto 

izostajanje od pouka, slabo znanje slovenskega jezika, prepričanje o lastni neuspešnosti in 
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nizka spodbuda staršev, ki otrokom znanja ne predstavijo kot vrednote in možnosti za 

izboljšanje življenjske ravni.  

 

Najštevilčnejša romska skupnost na dolenjskem živi na področju Novega mesta ter občin 

Škocjan in Šentjernej. V Mestni občini Novo mesto, ki sodi med občine z najštevilčnejšim 

romskim prebivalstvom, Romski učenci predstavljajo dobrih 7 % vse osnovnošolske 

populacije. Kar 13 % romskih otrok je vpisanih na osnovno šolo za učence s posebnimi 

potrebami (OŠ Dragotina Ketteja). Na tej šoli je število učencev Romov iz leta v leto postopno 

naraščalo in danes romski učenci predstavljajo 35 % vseh učencev, v  prilagojenem 

izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom pa že skoraj 50 %. Pri šolanju 

romskih otrok se, podobno kot na drugih šolah, soočajo s slabim obiskom pouka, slabim učnim 

uspeh, velikim osipom in vedenjsko problematiko. 

 

Šola pomembno vpliva na učence, in sicer tako na njihove dosežke kot na osebnostni razvoj 

(Zabukovec 1998, str. 10), zato je zelo pomembno, kako se učenci počutijo v razredu, kako ga 

doživljajo, kakšni so medosebni odnosi med njimi in med učenci ter učitelji (Krakar, 2010).  

 

Z namenom spoznati stališča in mnenja romskih otrok smo izvedli raziskavo, s katero smo 

ugotavljali in ovrednotili stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole in znanja kot 

vrednote ter njihovo mnenje o romskem in slovenskem jeziku v šoli in nasploh. Zanimalo nas 

je, kakšna sta učni uspeh in obisk pouka pri romskih učencih v primerjavi z ostalimi učenci 

šole, in ali obstaja povezava med stališči do šole ter učnim uspehom in obiskovanjem pouka. 

Raziskali smo tudi, v kolikšni meri učitelji poznajo stališča svojih romskih učencev.  

 

V raziskavi nismo zaznali statistično pomembnejših razlik med stališči romskih in ne-romskih 

učencev. Stališča učencev Romov so večinoma pozitivna, pokazalo se je tudi nekaj 

specifičnosti in manjših razlik v primerjavi z ne-romskimi učenci. 

 

Večina romskih učencev se na šoli dobro počuti, rada hodi v šolo in se v šoli zabava. Slaba 

tretjina romskih učencev pa se na šoli ne počuti dobro. Desetina učencev (ne-Romov in Romov) 

tudi priznava, da jih je na šoli strah. Učenci Romi se s sošolci  dobro razumejo, v šoli imajo 

prijatelje in se radi družijo s sošolci. Nimajo vtisa, da bi se sošolci grdo obnašali do njih. 
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Romski in ne-romski učenci so izrazili zelo pozitivna stališča do znanja. Romski učenci nekaj 

manj kot ne-Romski cenijo pomen znanja in izobrazbe za njihovo prihodnost. Tudi šolske 

ocene se jim zdijo manj pomembne. Najmanj pozitivna stališča učenci Romi izražajo do pouka 

in učne snovi. Snov pri pouku se jim zdi težka, precej bolj kot njihovim ne-romskim sošolcem. 

Ne zdi se jim, da bi imeli težave s spremljanjem pouka. Manjši delež romskih učencev tudi 

zavrača sodelovanje pri pouku. 

 

Romski učenci imajo nekaj slabši učni uspeh kot učenci ne-Romi, saj je povprečna ocena 

Romov za pol ocene nižja od povprečne ocene ne-Romov. Statistična analiza pa je pokazala, 

da razlika ni statistično pomembna. Prav tako nismo ugotovili statistično značilne povezave 

med učnim uspehom in stališči do šole pri romskih otrocih.  

 

Romski učenci precej pogosteje izostajajo od pouka kot ne-romski. Razlika v obisku je 26 %. 

Posamezni romski učenci imajo zelo nizek odstotek obiska, 21 % romskih učencev celo pod 

50 %. Razlika v obisku med učenci Romi in ne-Romi je statistično pomembna. Romski učenci, 

ki bolj redno obiskujejo pouk, nimajo bolj pozitivnih stališč do šole kot tisti, ki veliko 

izostajajo. Nizko oz. zmerno statistično pomembno pozitivno korelacijo med obiskom pouka 

in posameznimi trditvami smo opazili le pri treh od petindvajsetih trditev.  Pri 88 % trditev pa 

statistično značilne korelacije ni.  

 

Naredili smo analizo, ali je učni uspeh učenca povezan z njegovim obiskom pouka. Pokazalo 

se je, da pri ne-romskih učencih povezave ni. Pri učencih Romih pa smo ugotovili statistično 

pomembno pozitivno korelacijo.  

 

Mnenja učiteljev o stališčih njihovih romskih učencev do šole se močno razlikujejo od dejansko 

ugotovljenih stališč romskih učencev. Pri 24 trditvah (od 25) so ocene učiteljev nižje od 

izkazanih stališč učencev Romov. Razlike so pri posameznih trditvah zelo velike. Pri 18 

trditvah (72 %) je razlika statistično pomembna. Trditve, pri katerih so izkazana stališča Romov 

dosti bolj pozitivna od ocen učiteljev, se nanašajo na pomen znanja in izobrazbo, šolske ocene 

ter na počutje v šoli. Največja razlika je pri trditvi: »V šolo hodim, da bom lahko dobil službo.« 

 

Romske učence smo vprašali, kakšno mnenje imajo o uporabi romskega in slovenskega jezika 

v šoli. Pokazalo se je, da bi slaba polovica učencev mnogo raje hodila v šolo, če bi pouk potekal 
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v romščini, druga polovica pa tak pouk odločno zavrača. Neopredeljenih ni. Večina (86 %) 

romskih otrok je izrazila mnenje, da bi obiskovali krožek romskega jezika, če bi imeli to 

možnost. Trenutno takšnega krožka na šoli ni. 

 

Romski učenci se, kot lahko sklepamo iz njihovih navedb, v večini delijo na tiste, ki so ob 

vstopu v šolo že precej dobro obvladali slovenščino in tiste, ki so jo znali dokaj slabo (slaba 

tretjina Romov se je slovensko naučila šele v šoli). Večina učencev Romov meni, da zelo dobro 

obvladajo slovenski jezik, saj jih je več kot štiri petine navedlo, da enako dobro razumejo 

romsko in slovensko. Prav tako se večini (93 %) zdi slovenščina lahek jezik. 

 

Ocene učiteljev o stališčih učencev se močno razlikujejo od izkazanih stališč, mnenj in 

informacij, ki si jih podali romski učenci. Pri trditvah: »Enako dobro razumem romsko in 

slovensko.« in »Slovenščina je težek jezik.« je razlika zelo velika. Učitelji menijo, da je Romi 

slabo razumejo slovenščino in da je ta zanje težka, ter da bodo romski učenci to tudi izrazili, 

učenci Romi pa menijo prav nasprotno. 

 

Naša raziskava je odkrila nekatera zanimiva spoznanja o romskih otrocih, a rezultatov ne 

moremo posploševati, saj je število učencev, zajetih v raziskavo, majhno. Po drugi strani pa je 

tudi celotna skupina romskih otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji relativno majhna. Pri 

interpretaciji stališč in mnenj romskih otrok je potrebna tudi določena mera previdnosti, saj so 

zelo socialno prilagodljivi in začutijo, kakšen odgovor se od njih pričakuje. 

 

Rezultati raziskave ponujajo vpogled v razmišljanje in mnenja romskih otrok. Učiteljem, ki 

Rome poučujemo, bodo lahko v pomoč pri načrtovanju uspešnejšega dela z njimi. Morda bo 

diplomsko delo pomagalo malo bolje spoznati Rome in razumeti njihovo drugačnost. 

Pripadniki večinskega naroda moramo sprejeti, da Romi nikoli ne bodo popolnoma takšni, kot 

smo mi.  

 

Romski glasbenik Brizani-Traja (2000, str. 94c) je v svoji knjigi zapisal: »Romi smo ljudje, ki 

bomo ostale narode na Zemlji vedno spominjali na to, da ni vse materialnost in da se tudi na 

Zemlji da živeti tako, kot bo verjetno »življenje« po smrti. To je brez materialnih dobrin, ki so 

večini ljudi tako zelo pomembne in mislijo, da brez njih ni življenja. Romi smo dokaz, da je 

tudi to možno. Med nami so razlike in mnogi od nas nikoli nismo živeli pod šotori ali v 
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barakarskih naseljih. Kljub vsemu pa vsi globoko v sebi nosimo tisto svobodo, ki nam jo je 

podaril Bog in jo lahko uživamo že tu - na Zemlji.«  
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PRILOGE 

Priloga A 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

Ime in priimek:______________________________     Razred:__________ 

 

Št. TRDITEV 
Nikakor 

ne 
velja 

Ne 
velja 

Delno 
velja 

Velja 
Popolno-

ma 
velja 

1. Rad hodim v šolo. 1 2 3 4 5 

2. Snov pri pouku je zanimiva. 1 2 3 4 5 

3. Rad bi se naučil veliko novih stvari. 1 2 3 4 5 

4. 
Učitelji nimajo radi učencev, ki se 
slabo učijo. 

1 2 3 4 5 

5. 
Sošolci me ne marajo in mi 
nagajajo. 

1 2 3 4 5 

6. V šoli se veliko naučim. 1 2 3 4 5 

7. Pri pouku rad sodelujem. 1 2 3 4 5 

8. 
V šolo hodim, da bom lahko dobil 
službo. 

1 2 3 4 5 

9. Učitelji na naši šoli so prijazni. 1 2 3 4 5 

10. 
Učenci v našem razredu se dobro 
razumemo. 

1 2 3 4 5 

11. V šoli se dobro počutim. 1 2 3 4 5 

12. 
Pri pouku pogosto ne razumem, 
kaj razlaga učiteljica. 

1 2 3 4 5 

13 
Rad bi dokončal vse razrede 
osnovne šole. 

1 2 3 4 5 

14. 
Učitelji na naši šoli so preveč 
strogi. 

1 2 3 4 5 

15. Sošolci me žalijo, zmerjajo. 1 2 3 4 5 

16. V šoli se zabavam. 1 2 3 4 5 

 



 

Št. TRDITEV 
Nikakor 

ne 
velja 

Ne 
velja 

Delno 
velja 

Velja 
Popolno-

ma 
velja 

17. V šoli sem dober. 1 2 3 4 5 

18. 
Kar sem se naučil v šoli, mi bo 
koristilo v življenju. 

1 2 3 4 5 

19. Učitelji na naši šoli so krivični. 1 2 3 4 5 

20. V šoli imam prijatelje. 1 2 3 4 5 

21. Rad bi imel čim boljše ocene. 1 2 3 4 5 

22. V šoli mi je dolgčas. 1 2 3 4 5 

23. 
Učitelji  na naši šoli se trudijo, da bi 
se učenci veliko naučili. 

1 2 3 4 5 

24. V šoli me je strah. 1 2 3 4 5 

25. Snov pri pouku je težka. 1 2 3 4 5 

 

 

 

(LE ZA ROMSKE UČENCE:) 

Št. TRDITEV 
Nikakor 

ne 
velja 

Ne 
velja 

Delno 
velja 

Velja 
Popolno-

ma 
velja 

1. 
Če bi bil pouk v romščini, bi raje 
hodil v šolo. 

1 2 3 4 5 

2. 
Slovensko sem se naučil šele v 
šoli. 

1 2 3 4 5 

3. 
Če bi imeli krožek romskega 
jezika, bi ga obiskoval. 

1 2 3 4 5 

4. 
Enako dobro razumem romsko 
in slovensko. 

1 2 3 4 5 

5.  Slovenščina je težek jezik. 1 2 3 4 5 

 

 

 



Priloga B 

Spoštovana kolegica, kolega. 

S tem vprašalnikom bi rada ugotovila, kakšna so stališča romskih učencev do šole in kakšne 

so razlike med romskimi in ne-romskimi učenci. Prosim te, da, glede na svoje poznavanje 

romskih učencev, oceniš, kakšna so njihova stališča, oziroma kako bodo odgovorili na 

vprašalnik. Še enkrat poudarjam, da oceni, kakšna so stališča romskih učencev. 

 Koliko let delovne dobe v šolstvu imaš? _______________ 

Št. TRDITEV 
Nikakor 

ne 
velja 

Ne 
velja 

Delno 
velja 

Velja 
Popolno-

ma 
velja 

1. Rad hodim v šolo. 1 2 3 4 5 

2. Snov pri pouku je zanimiva. 1 2 3 4 5 

3. Rad bi se naučil veliko novih stvari. 1 2 3 4 5 

4. 
Učitelji nimajo radi učencev, ki se 
slabo učijo. 

1 2 3 4 5 

5. 
Sošolci me ne marajo in mi 
nagajajo. 

1 2 3 4 5 

6. V šoli se veliko naučim. 1 2 3 4 5 

7. Pri pouku rad sodelujem. 1 2 3 4 5 

8. 
V šolo hodim, da bom lahko dobil 
službo. 

1 2 3 4 5 

9. Učitelji na naši šoli so prijazni. 1 2 3 4 5 

10. 
Učenci v našem razredu se dobro 
razumemo. 

1 2 3 4 5 

11. V šoli se dobro počutim. 1 2 3 4 5 

12. 
Pri pouku pogosto ne razumem, 
kaj razlaga učiteljica. 

1 2 3 4 5 

13 
Rad bi dokončal vse razrede 
osnovne šole. 

1 2 3 4 5 

14. 
Učitelji na naši šoli so preveč 
strogi. 

1 2 3 4 5 



Št. TRDITEV 
Nikakor 

ne 
velja 

Ne 
velja 

Delno 
velja 

Velja 
Popolno-

ma 
velja 

15. Sošolci me žalijo, zmerjajo. 1 2 3 4 5 

16. V šoli se zabavam. 1 2 3 4 5 

17. V šoli sem dober. 1 2 3 4 5 

18. 
Kar sem se naučil v šoli, mi bo 
koristilo v življenju. 

1 2 3 4 5 

19. Učitelji na naši šoli so krivični. 1 2 3 4 5 

20. V šoli imam prijatelje. 1 2 3 4 5 

21. Rad bi imel čim boljše ocene. 1 2 3 4 5 

22. V šoli mi je dolgčas. 1 2 3 4 5 

23. 
Učitelji  na naši šoli se trudijo, da 
bi se učenci veliko naučili. 

1 2 3 4 5 

24. V šoli me je strah. 1 2 3 4 5 

25. Snov pri pouku je težka. 1 2 3 4 5 

 

 

Št. TRDITEV 
Nikakor 

ne 
velja 

Ne 
velja 

Delno 
velja 

Velja 
Popolno-

ma 
velja 

1. 
Če bi bil pouk v romščini, bi raje 
hodil v šolo. 

1 2 3 4 5 

2. Slovensko sem se naučil šele v šoli. 1 2 3 4 5 

3. 
Če bi imeli krožek romskega jezika, 
bi ga obiskoval. 

1 2 3 4 5 

4. 
Enako dobro razumem romsko in 
slovensko. 

1 2 3 4 5 

5. Slovenščina je težek jezik. 1 2 3 4 5 

 



Priloga C. Stališča romskih in ne-romskih učencev do šole, frekvence izbir. 

 

         



Nadaljevanje priloge C. Stališča romskih in ne-romskih učencev do šole, frekvence izbir. 

 

        
 



Priloga D. Stališča romskih učencev in ocene učiteljev, frekvence izbir. 

 

       
 



Nadaljevanje priloge D. Stališča romskih učencev in ocene učiteljev, frekvence izbir. 

 

      
 



Priloga E. Stališča učencev Romov do romskega jezika in ocene stališč učiteljev. 

 

 
 


