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POVZETEK 

Šolanje Romov je v Sloveniji precej problematično. Romski učenci se v šolah pogosto 

srečujejo s slabšim učnim uspehom, diskriminacijo, predsodki, veliko jih konča v šolah s 

prilagojenim programom. Pomembno vlogo pri napredovanju učenca pa imajo tudi učiteljeva 

stališča in pričakovanja, ki morajo biti nujno pozitivna. V teoretičnem delu diplomskega dela 

so predstavljene specifike izobraževanja Romov, inkluzija in multikulturalizem ter vpliv 

učiteljevih stališč in pričakovanj na učenca. Predstavljeno je tudi, kakšen naj bi bil učitelj, ki 

poučuje romske otroke in kakšno naj bi bilo izobraževanje učiteljev, da bi se oblikovala 

čimbolj pozitivna stališča do Romov. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, katere 

cilj je bilo ugotoviti, kateri predmeti na fakulteti vplivajo na stališča študentov do romskih 

otrok, kakšna so stališča študentov 1. in 4. letnika razrednega pouka do romskih otrok in kaj o 

svojem znanju in kompetencah menijo študentje 4. letnika. V empiričnem delu diplomskega 

dela je bilo z analizo učnega načrta razrednega pouka ugotovljeno, da na stališča študentov do 

romskih otrok vpliva le en predmet in to je teorija vzgoje, čeprav študentje sami menijo, da so 

za delo z romskimi otroki koristni tudi predmeti: pedagoška in razvojna psihologija, teorija 

vzgoje, pedagogika otrok z motnjami v razvoju in nobeden od predmetov. Stališča študentov 

še niso dovolj inkluzivna, saj kar nekaj študentov romskega otroka ne bi sprejelo v svoj 

razred. Študentje 4. letnika menijo, da so delno ali precej nekompetentni za delo z romskimi 

otroki, primanjkuje pa jim predvsem konkretnih izkušenj in prakse, spoznavanja njihove 

kulture in jezika ter praktičnih znanj. 
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študentov. 

 

 
 
 
 
  



 

 
 

ABSTRACT 

The schooling of the Romani in Slovenia is rather problematic. The Romani children often 

encounter lower school success, discrimination, prejudices; many of them finish school with 

the adjusted programme. The important parts in the pupil’s advancement are the teacher’s 

points of view and expectations, which must be positive. In the theoretical part of the degree 

are presented the educational specifications of the Romani, the inclusion and multiculturalism 

and the teacher’s influence on a pupil.  What kind of a teacher who teaches the Romani 

children should be and how the teachers should be trained to have positive standpoint towards 

the Romani people is also presented. In the empirical part of the degree is introduced the 

research which establishes which subjects at the faculty influence the students’ viewpoints 

towards the Romani children of the students, what kind of viewpoints towards the Romani 

children have the 1st and 4th grade students of the Primary Teacher Education, and what do the 

4th grade students believe about their knowledge and competence. In the empirical part of the 

degree was with the analysis of the syllabus discovered that only one subject affects the 

students viewpoint towards the Romani children, and that subject is the Theory of Education; 

even though the students themselves believe that the following subjects are also useful: 

Pedagogical and Developmental Psychology, The Theory of Education, Pedagogy of Children 

with Developmental Disorder or none of them. The viewpoints of the students are not 

inclusive enough, because several students agreed not to accept the Romani child to their 

class. The 4th grade students believe they are partly or rather incompetent to work with the 

Romani children, because they do not have enough practical experiences and practice, they 

lack not knowledge about their culture and language, and practical knowledge.   
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I UVOD 

»Romi so marginalizirana družbena skupina, njihova družbena in politična obrobnost se 

odražata na vseh področjih življenja, tudi na področju vzgoje in izobraževanja.« (Strategija ... 

2004, 7) Področje šolanja Romov je v Sloveniji precej problematično, saj prihaja do zelo 

velikega osipa romskih učencev (zlasti v višjih razredih osnovne šole) in do bistveno slabšega 

učnega uspeha (Lesar 2009, 12). Uspeh otrok je precej odvisen tudi od pričakovanj učiteljev, 

raziskave kažejo, da pričakovanja učiteljev delujejo kot samoizpolnjujoča se prerokba (Krek, 

Vogrinc 2005, 137). In kot poudarja Lesarjeva (2009, 242—248) so stališča in vrednote 

učiteljev bistveno bolj pomemben dejavnik kot metodično-didaktična usposobljenost sama in 

bi bilo največ pozornosti treba namenjati vprašanju, kako prepoznavati in po potrebi 

spreminjati nespodbudna stališča. 

Tako praksa kot raziskave kažejo, da so stališča učiteljev pomemben dejavnik pri napredku 

romskih otrok. Stališča vplivajo na odnos med učiteljem in učencem in s tem pripomorejo k 

uspehu oziroma neuspehu učenca. Učitelji bi se svojih stališč morali zavedati in jih po potrebi 

spreminjati. Stališča morajo biti nujno pozitivna, da se lahko vzpostavi dober in spodbuden 

odnos med učiteljem in učencem. Raziskave pa kažejo tudi, da odnos učiteljev do romskih 

učencev ni dovolj spodbuden in pozitiven, iz česar lahko sklepamo, da so taka tudi stališča 

učiteljev do romskih učencev. Vendar če hočemo spreminjati oziroma oblikovati bolj 

pozitivna stališča učiteljev, je potrebno začeti že pri študentih, ki se izobražujejo za poklic 

učitelja. V času študija namreč študentje pridobivajo znanja in veščine za poučevanje otrok 

pri čemer pa se oblikujejo tudi stališča. 

Veliko vlogo pri oblikovanju učiteljevih stališč ima fakulteta in študij, saj tu študentje 

pridobivajo znanja in oblikujejo svoja stališča. Vendar se pri tem vprašamo tudi, ali študentje 

dobijo kaj znanja o Romih ali didaktičnih napotkov za delo z njimi, saj se le skozi to lahko 

potem tudi preoblikujejo bolj pozitivna stališča do Romov. Zato se bomo v mojem 

diplomskem delu osredotočili na študijski program razrednega pouka in stališča študentov do 

romskih otrok. 

V teoretičnem delu bomo opisali specifike izobraževanja Romov, predvsem kako je urejeno 

njihovo izobraževanje v Sloveniji. Dotaknili se bomo inkluzije in multikulturalizma in 

pogledali, kaj ta pojma pomenita in kako se povezujeta z romskimi učenci. Preko različnih 

virov  bomo poskusili prikazati, kako stališča in pričakovanja učiteljev vplivajo na učence in 
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kakšni naj bi bili učitelji, ki poučujejo romske otroke ter kakšno naj bi bilo njihovo 

izobraževanje, da bi se oblikovala čim bolj pozitivna stališča do Romov. 

V empiričnem delu bomo s kvalitativno analizo analizirali študijski program razrednega 

pouka in ugotavljali, kateri študijski predmeti vsebujejo cilje, ki se navezujejo na Rome in 

tako študentom podajo določena znanja in s tem morda celo oblikujejo ali spreminjajo njihova 

stališča. S kvantitativno metodo preverjanja pa bomo pogledali kakšna stališča imajo 

študentje do vključevanja romskih otrok v razred in čemu oziroma komu pripisujejo vzroke 

neuspeha ter kako se stališča razlikujejo med 1. in 4. letnikom. Študentje četrtih letnikov bodo 

kmalu lahko že v vlogi učiteljev, nekateri se bodo srečevali tudi z romskimi otroki, zato nas 

bo zanimalo, kakšna mnenja imajo o svojih kompetencah in o tem, katera znanja bi jim pri 

poučevanju romskih otrok koristila. 
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1 SPECIFIKE IZOBRAŽEVANJA ROMOV 

1.1 Romska kultura 

Romska kultura ima svoje običaje, šege in navade, ki se razlikujejo od večinske družbe. Te 

navade se večinski družbi lahko zdijo drugačne, nenavadne, mogoče celo nesprejemljive, prav 

tako pa se lahko navade večinske družbe zdijo nenavadne in nesprejemljive Romom. Dejstvo 

je, da se kulturi razlikujeta, a na to drugačnost je treba gledati kot na nekaj pozitivnega, saj se 

lahko iz nje marsikaj naučimo in pridobimo. Pa vendar ravno zaradi svoje kulture iz katere 

izhajajo, imajo romski otroci v šoli težave in so diskriminirani, predvsem pa obkroženi s 

predsodki s strani sošolcev, njihovih staršev in učiteljev. V tem poglavju bom povzela le 

glavne značilnosti romske kulture. 

»Romsko prebivalstvo v Evropi je razvilo večje in manjše skupnosti, v posameznih deželah. 

Manjše skupine Romov, naseljene v Sloveniji, sestavljajo rodbinske in vaške skupnosti. 

Plemenska izročila, ki zajemajo družbeno ureditev teh rodov, so se ohranjala v življenju teh 

ljudi iz roda v rod; nekatera teh zasledimo še pri današnjih rodbinah.« (Štrukelj 2004, 73) 

Vidimo lahko, da se romski običaji prenašajo iz roda v rod, toda do danes so se obdržala le še 

nekatera. Ti običaji pa se od skupnosti do skupnosti razlikujejo, kar pomeni, da se v Sloveniji 

romski običaji in šege razlikujejo med naselji. 

Koliko Romov naj bi bilo v Sloveniji? »Ob popisu prebivalstva leta 2002 se je za pripadnike 

romske skupnosti opredelilo 3246 prebivalcev. Po podatkih centrov za socialno delo iz leta 

2003 naj bi živelo v Slovenji 6.264 Romov, po podatkih občin iz leta 2004, v katerih so Romi 

zgodovinsko poseljeni, pa v teh občinah živi 6.448 pripadnikov romske etnične skupnosti. 

Kljub uradnim podatkom popisa prebivalstva iz leta 2002 Urad za narodnosti ocenjuje, da v 

Republiki Sloveniji živi med 7.000 in 10.000 Romov, največ v Prekmurju, na Dolenjskem, v 

Beli krajini in Posavju.« (Splošne informacije o romski ... 2006, 1) Vidimo lahko, da po 

podatkih občin v Sloveniji živi 6.448 Romov, po neuradnih podatkih pa naj bi jih bilo od 

7.000 do 10.000. Največ naj bi jih bilo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli Krajini in 

Posavju. 
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Po P. Štrukelj pa imamo v Sloveniji tri večja romska naselja: na Dolenjskem, v Prekmurju in 

na Gorenjskem. V vseh treh naših pokrajinah nastajajo velika romska naselja, zaselki, 

posamezni domovi, vidimo tudi že začasne tabore potujočih družin. Današnja romska naselja 

se nenehno spreminjajo, nekatera se povečujejo, druga zmanjšujejo, nastajajo tudi nova, 

skratka življenjski prostor naših Romov še ni dokončno oblikovan (Štrukelj 2004, 93) Ta tri 

večja romska naselja pa se še vedno spreminjajo. Vprašamo se, ali kdo v naseljih prevzema 

vodilno vlogo, vodi in zastopa ostale prebivalce skupnosti. Če povzamemo P. Štrukelj, v 

današnjih vaških romskih skupnostih prevzemajo vodilno vlogo možje, ki sodelujejo s 

krajevno ali občinsko upravo ne samo pri urejevanju splošnih problemov, ampak tudi pri 

širjenju kulturne in politične zavesti. Vendar pa takih zastopnikov romskih skupnosti še ni 

veliko (Štrukelj 2004, 75). 

V romski skupnosti pa ima pomembno vlogo tudi ženska. »Nasploh je mogoče reči, da ima 

žena v romski skupnosti pomembno mesto. Njena opravila zajemajo vso družino, ona je 

poglavitna oskrbovalka življenjskih potrebščin in ohranjevalka rodu in rodbinskih šeg. Otroci 

spoštujejo svoje matere. Stara mati je pomembna oseba.« (prav tam, 75) Ženske torej skrbijo 

za celotno družino, predvsem otroke in tudi ohranjajo njihove šege in navade. Otroci jih 

spoštujejo. 

Otroci odraščajo v družini brezskrbno in veselo. Igrajo se in skačejo okoli bivališč in naselij. 

Starši odtegnejo od igre otroke le tedaj, če želijo, da jih spremljajo pri raznih opravilih v 

vaseh. Igre romskih otrok so preproste in tudi nagajive, prav tako pa so preprosti predmeti za 

igrače. Nekatere igre so starejšega izvora, druge so novejše. Nekatere pa otroci prinesejo tudi 

iz šole (Štrukelj 2004, 203). Toda pravo brezskrbno otroštvo pri Romih ne traja tako dolgo. 

Romska tradicija namreč narekuje drugačne navade in pričakovanja. Pri štirinajstih letih se 

marsikateri romski otrok že poroči. Niso vse družine tako usmerjene, po navedbah šol pa 

vendar niso redke družine, v katerih starši od dvanajstega leta spodbujajo otroke obeh spolov 

k poroki  (Krek, Vogrinc 2005, 125). Tudi P. Štrukelj pravi, da se priprava na zakonsko 

življenje mladih romskih ljudi začne v pubertetni dobi, ko mladina odrašča in spoznava 

življenje odraslega človeka (Štrukelj 2004, 187). Torej se priprava na odraslo življenje in 

zakon pri Romih začenja že veliko prej kot pri ostalih njihovih vrstnikih in sošolcih. Romski 

otroci morajo tako po pričakovanju svojih staršev že prej sprejeti vlogo odraslega. 
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Kot vidimo ima romska kultura svoje navade, običaje. Te značilnosti njihove kulture so v 

nekaterih stvareh podobne, v nekaterih pa se razlikujejo od naše večinske družbe. »Romska 

kultura predstavlja sestavni del evropske kulturne pokrajine in je pomembno prispevala k 

raznolikosti dediščine tega kontinenta. Vendar pa prebivalci Evrope zelo malo vedo o 

tradicionalnih romskih kulturah. Zaradi nepoznavanja kulture Romov in izolacije romskih 

skupnosti so predsodki, brezbrižnost in sovražnost do Romov izredno močni.« (Evropska pot 

romske kulture in dediščine 2009) Ljudje pa imajo do Romov in njihove kulture precej 

predsodkov, vendar ti predsodki mogoče izhajajo prav iz nepoznavanja njihove kulture. Če bi 

se poučili o njihovi kulturi in spoznali običaje ter navade, bi se morda tudi stereotipi in 

predsodki o Romih zmanjšali. 

Iz tega lahko sklepamo tudi, da se podobno dogaja tudi na osnovnih šolah. Zaradi 

nepoznavanja romske kulture pride do predsodkov in diskriminacije romskih učencev s strani 

sošolcev in tudi učiteljev. Če bi tako učenci kot učitelji bolje poznali romsko kulturo, bi 

morda imeli tudi manj predsodkov do svojih romskih sošolcev oziroma učencev.                                                     

V času sprejetja Strategije 2004 je bil pripravljen in leta 2007 sprejet izbirni predmet »romska 

kultura«. Toda predmet se izvaja le na eni osnovni šoli – Janka Padežnika v Mariboru. V 

okviru predmeta učenci pridobivajo znanja o romski zgodovini, o romski kulturi kot načinu 

življenja in o romski kulturni ustvarjalnosti v preteklosti in danes; učenci hkrati razvijajo 

sposobnost za razumevanje načinov življenja različnih narodnih/etničnih skupin, ki sobivajo 

na istem prostoru. Pedagoški proces je naravnan tako, da pospešuje razvoj osebnostnih 

lastnosti, ki učencem omogočajo uveljavljanje temeljnih civilizacijskih vrednot ter aktivnega 

državljanstva (Dopolnitev k Strategiji ... 2011, 17). Učenci s tem, ko spoznavajo romski način 

življenja in njihovo kulturo, razvijajo sposobnost zavedanja, da se narodne skupine, ki živijo 

na istem prostoru med sabo razlikujejo, imajo drugačne navade in običaje, ki jih je treba 

spoštovati. 

Toda sama menim, da samo izbirni predmet, ki se začenja šele v 7. razredu ne pripomore 

dovolj k poznavanju romske kulture in ozaveščanju učencev o raznolikosti kultur. Tudi 

Dopolnitev k Strategiji 2011 pravi, da samo z uvajanjem tega izbirnega predmeta ni mogoče 

razrešiti ključnih vprašanj, običajno opisanih kot »prezrti kurikulum«. Prav zato ostaja naloga, 

da se šolska politika zavzame za odločnejše vključevanje romske kulture tako v okviru 

predpisanega kot izvedbenega kurikula na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Navedeno 

velja tudi za učbenike in priročnike za učitelje. Dopolnitev k Strategiji pa načrtuje tudi 
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aktivnosti po letu 2011, in sicer, da bi se izvedla analiza osnovnošolskih učbenikov in 

pripravila konkretna priporočila za vključevanje romske kulture v veljavne učbenike ter 

namenila pozornost usposabljanju učiteljev (Dopolnitev k Strategiji ... 2011, 17). Spoznavanje 

romske kulture bi bilo treba vpeljati v že obstoječe učbenike in že v nižje razrede, da bi učenci 

lahko tudi bolj postopoma spoznavali romsko kulturo, prav tako pa bi bilo o romski kulturi 

potrebno izobraziti učitelje. 

Romska kultura ima svoje navade, šege in običaje. Romski učenci pa imajo prav zaradi tega 

ponavadi v šoli težave, saj so zaradi svoje kulture večkrat obkroženi s predsodki tako s strani 

sošolcev in njihovih staršev kot s strani učiteljev. Vendar do predsodkov in stereotipov 

pogosto pride ravno zaradi nepoznavanja kulture, zato bi bilo dobro, da bi v šolah že od nižjih 

razredov naprej spoznavali romsko kulturo in zgodovino ter s tem razvijali razumevanje do 

tega, da se različne etnične skupine, ki sobivajo na istem prostoru, med sabo razlikujejo v 

običajih in načinu življenja. 

1.1.1 Jezik Romov in soočanje s slovenskim jezikom 

Romi govorijo svoj jezik, tj. romski jezik, ki se prenaša iz roda v rod. Vendarle pa romščina 

ni materni jezik vseh Romov. Materni jezik nekaterih Romov v Sloveniji je namreč lahko tudi 

srbo-hrvaški, slovenski ali kateri drugi. 

P. Štrukelj pravi, da so romski jezik v Sloveniji ohranile vse tri večje skupine Romov (na 

Dolenjskem, v Prekmurju in na Gorenjskem), vendar ima vsaka od njih svoje narečje. Tako 

imamo dolenjsko romsko narečje, prekmursko romsko narečje in jezik skupine Sintov 

(Štrukelj 2004, 263). Tudi Varga in Lukač pravita, da se Romi iz različnih krajev v Sloveniji 

zelo težko sporazumevajo v romskem jeziku, kajti vsaka romska skupnost je svoj jezik 

prilagodila dialektu, ki se uporablja v regiji v kateri živijo – v tem primeru naj bi med sabo 

komunicirali v slovenskem jeziku. Pravita tudi, da Romi v medsebojnem sporazumevanju 

uporabljajo romski jezik, v komuniciranju z večinskim prebivalstvom pa uporabljajo 

slovenski jezik. Tudi nekateri romski otroci se naj bi med sabo sporazumevali v slovenskem 

jeziku (Varga, Lukač 2007, 19). Torej naj bi Romi v svoji skupini govorili romsko, z Romi iz 

drugih skupin pa slovensko. Prav tako naj bi romski otroci med sabo govorili slovensko. Iz 

tega bi lahko sklepali kot da Romi in romski otroci dobro znajo slovensko. 
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A Strategija pravi drugače, saj naj bi med osnovnimi ovirami za uspešno šolanje romskih 

otrok bilo ravno slabo rešeno vprašanje jezika. Velik del romskih učencev namreč do vstopa v 

šolo slovenskega jezika skoraj ne pozna, zato se težko sporazumevajo, težje sledijo pouku in 

so manj motivirani za redno obiskovanje pouka. Otroci ne morejo slediti pouku, ki je 

naravnan tako, da ne upošteva tega dejstva. Kurikularne vsebine niso prilagojene, zato tudi ne 

smiselne za romske otroke. Učitelji niso v zadostni meri usposobljeni za poučevanje 

slovenščine kot  drugega (tujega) jezika (Strategija ... 2004, 18). Jezik naj bi bil torej eden 

glavnih problemov šolanja romskih otrok. Večina romskih otrok se namreč šele ob vstopu v 

šolo sreča s slovenskim jezikom, zato težje sledijo pouku in se težko sporazumevajo tako z 

učiteljem kot s sošolci. Tudi pouk in snov jim nista prilagojena, zato so romski otroci manj 

motivirani za šolsko delo. 

»Na splošno je med učitelji, romskimi starši in romskimi otroci sprejeto, da je večina težav, s 

katerimi se otroci soočajo v šoli, posledica jezikovnih preprek. Številni romski otroci imajo 

zgolj omejeno ali sploh nikakršno znanje večinskega jezika. Trenutno so jeziki, ki jih Romi 

govore, praktično odsotni v osnovnošolskih programih.« (Amnesty International 2006) 

Podobno pa ugotavlja tudi Rostohar: »Slabo znanje jezika – tako slovenskega kot romskega – 

je eden glavnih razlogov za slabši uspeh. Romskega jezika se romski otroci sploh nimajo 

možnosti učiti, zato znanje maternega jezika ostaja na pogovorni ravni in je besedni zaklad 

omejen večinoma na vsakdanjo rabo. Slovenski jezik je za njih tuj jezik in prvi, v katerem 

morajo spoznavati slovnico, pisati.« (Rostohar 2005, 12) Romski otroci torej slabo znajo tako 

romski jezik, ki ostaja na pogovorni ravni kot tudi slovenski jezik, s katerim se srečajo precej 

pozno – največkrat šele ob vstopu v šolo. Zato je za romske otroke še toliko težje, ker se 

morajo učiti brati in pisati v slovenskem jeziku, ki je za večino od njih tuj jezik. 

Za otroke je težko, če se morajo učiti začetnega opismenjevanja v jeziku, ki ni njihov materni 

jezik. Krek in Vogrinc (2005, 132) opozarjata, da bi bilo nujno proučiti, kako bi bilo mogoče 

zasnovati učni proces, da bi romski učenci dosegli v učnih načrtih postavljene standarde 

znanja pri posameznih predmetih, ki bi jim omogočali uspešno napredovanje iz razreda v 

razred, uspešno dokončanje osnovne šole in nadaljevanja šolanja. Avtorja (2005, 131) menita, 

da bi bilo treba pozornost nameniti začetnemu opismenjevanju, saj se brez učinkovitega 

začetnega opismenjevanja neskladje med predpostavljenim in dejanskim znanjem jezika le še 

poglablja – in s stališča dela v šoli neznanje sporazumevalnega jezika hitro postane ključna 

neposredna ovira pri poučevanju in učenju. Glede načrtovanja pouka pravita tudi: »Pouk je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kovač Simona; diplomsko delo 

8 
 

treba organizirati tako, da odstranjujemo jezikovne prepreke, ob tem pa je treba trdno 

vztrajati, da učenci dosežejo predpisane standarde znanja pri vseh predmetih, saj doseganje 

le-teh omogoča napredovanje učencev iz nižjih v višje razrede. Omejen čas, ko so romski 

učenci pri pouku, mora biti toliko bolj premišljeno uporabljen za doseganje učnih ciljev. 

Izvajanje pouka je mogoče prilagoditi okoliščinam tako, da je učitelj pri poučevanju romskih 

učencev lahko vseskozi pozoren tudi na doseganje ciljev, ki so povezani z opismenjevanjem. 

Tisti romski učenci, ki imajo zaradi jezikovnih preprek težave z vključevanjem v delo oddelka 

oziroma zaradi teh preprek niso sposobni dosegati višjih ravni znanja, pa potrebujejo pomoč 

dodatnega učitelja, da je omogočena čim uspešnejša individualizacija in/ali notranja 

diferenciacija.« (Krek, Vogrinc 2005, 132—133) Učitelj mora biti ves čas pozoren, da romski 

učenci dosegajo standarde znanja in cilje, ki so povezani z opismenjevanjem. 

Ista avtorja (2005, 135) tudi zagovarjata uvedbo izbirnega predmeta romski jezik s kulturo. 

Tako 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 jeziku, saj bi z usvajanjem romskega jezika lahko natančneje zaznavali 

razlike in podobnosti med jezikoma, s tem pa laže odpravljali napake, ki se sedaj standardno 

pojavljajo pri slovenščini. 

Torej bi se romski učenci lažje učili in razumeli slovenski jezik, če bi se opismenjevali v 

svojem – romskem jeziku. Toda, ker zaenkrat možnosti, da bi se romski učenci v šolah učili 

romski jezik še ni, se vprašamo, kako naj učitelj organizira pouk v razredu, da bodo vključeni 

tudi romski učenci, ki slabo razumejo slovensko? 

Strategija (2004, 27) pravi, da bi šola morala razviti različne oblike dejavnosti (dopolnilne 

programe), s katerimi bi omogočala učencem uspešno vključevanje v šolo in doseganje 

predpisanih standardov znanja, kar je še posebej pomembno v prvi triadi šolanja. V primerih 

šolanja romskih otrok mora država zagotoviti večje število ur dopolnilnega pouka, kot je sicer 

opredeljeno v normativih in standardih, če je to potrebno zato, da bi učenci lahko dosegli 

predpisane standarde znanja. In nadaljuje: »Pri načrtovanju dela z romskimi učenci morajo 

biti učitelji še posebej pozorni na razvijanje ustreznih in raznolikih metod in oblik dela.« 

(Strategija ... 2004, 28) 

Po mojem mnenju mora učitelj predvsem individualizirati pouk in prilagoditi cilje ter način 

poučevanja tudi romskim učencem. Opozoriti je treba, da prilagajanje ciljev ne pomeni tudi 
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zniževanje standardov znanj. Snov in razlago pri pouku bi morali podajati čimbolj preprosto 

in enostavno, otroku ponuditi dodatno razlago, pomoč, se morebiti naučiti nekaj besed v 

romščini za lažje sporazumevanje in razumevanje snovi. 

 

1.2 Socialno-ekonomske razmere 

Velik del Romov spada v nižji socialni sloj, mnoge prizadane revščina, posledica tega pa je 

tudi nizka izobrazbena raven, brezposelnost in socialna izključenost. 

Po Strategiji (2004, 9) Romi pogosto prihajajo iz najnižjih socialnih slojev, ki jih prizadeva 

revščina. V Evropi v nekaterih državah članicah  še vedno obstajata diskriminacija in socialna 

izključenost, zdravstvene in socialno-ekonomske razmere, v katerih živijo Romi, pa so na 

splošno slabše kot pri drugih etničnih manjšinah. Pri Romih je tudi delež vpisanih v šole 

manjši, stopnja brezposelnosti pa višja. Na splošno je na voljo dovolj evropskih sredstev za 

programe, namenjene vključevanju Romov, vendar uporaba teh sredstev na nacionalni in/ali 

regionalni in lokalni ravni ni niti zadostna niti stalna; ena od ovir je med drugim slaba 

vključenost romskih skupnosti v načrtovanje (Sporočilo komisije Svetu, Evropskemu 

parlamentu ... 2011, C 42/23). Podobno ugotavljata tudi Varga in Lukač: »Prevladujoči del 

romske populacije v Sloveniji je iz nižjega socialnega sloja, kjer vlada pomanjkanje na 

socialnem, materialnem, poklicnem in vzgojnem področju. Zaradi socialne ogroženosti 

večjega dela romske populacije so nacionalni ukrepi usmerjeni v izboljšanje življenjskih 

pogojev Romov (bivanjskih razmer), zagotavljanje sredstev za preživetje, pospešeno 

izobraževanje, komunalno urejenost in legalizacijo romskih naselij. Večini Romov je edini vir 

zaslužka socialna pomoč, otroški dodatki in družinski dohodek. Romi tako spadajo v skupino z 

največjim tveganjem revščine, socialne izključenosti, izobraževanja, katera glavna značilnost 

je nezaposlenost in nizka izobrazbena struktura. Slovenski Romi so dobro informirani o tem, 

katere socialne in zdravstvene pravice jim pripadajo in kako jih lahko koristijo.« (Varga, 

Lukač 2007, 20) 

Kaj pa v državah, ki niso članice Evropske Unije? Mitrovićeva ugotavlja, da je nevključenost 

Romov v izobraževalni sistem eden izmed ključnih problemov. Pravi, da so Romi v 

začaranem krogu revščine. Niso vključeni v družbeno delitev dela zato, ker niso šolani, šolani 

pa niso zato, ker nimajo nikakršnih pogojev za šolanje (Mitrović 1990 po Macura 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kovač Simona; diplomsko delo 

10 
 

Milovanović 2005, 27). Kot vidimo imajo tudi v tujini težave z vključevanjem Romov v 

šolanje. 

V Sloveniji je socialni status Romov izrazito nižji od socialnega statusa večinskega 

prebivalstva, se pa po regijah pomembno razlikuje. Pri tem nimamo v mislih le njihovega 

materialnega položaja, ampak tudi za izobrazbeno raven, poklic in zaposlitvene možnosti. 

Zato Romi ne razpolagajo z družbeno močjo. So zunaj dogajanja, trajno marginalizirani in 

odvisni od socialnih pomoči. Socialno-ekonomski položaj Romov se po posameznih 

področjih in občinah razlikuje. Prekmurski Romi imajo večinoma družbeni položaj, ki jim 

omogoča redno vključevanje romskih otrok v vrtce, osnovne šole in srednje poklicne šole. 

Bivalne razmere ter komunalna infrastruktura so v romskih naseljih bolj urejene in omogočajo 

pripravo in vključevanje otrok v vzgojno-izobraževalne ustanove. To ne velja za ostale dele 

Slovenije, kjer živijo Romi. Tako v nekaterih romskih naseljih še niso zagotovljene niti 

osnovne življenjske potrebe (voda, elektrika, kanalizacija) (Strategija ... 2004, 9—10). Kot 

vidimo pa se socialni položaj Romov v Sloveniji razlikuje po regijah, kjer živijo Romi. V 

Prekmurju naj bi bili na boljšem socialnem položaju in se tudi bolje vključujejo v šolanje kot 

drugod po Sloveniji. 

Krek in Vogrinc (2005, 123) ugotavljata, da bi bilo treba razlikovati vsaj dve različni skupini 

romskih učencev, glede na dva tipa družin iz katerih ti učenci prihajajo. Družinsko in 

siceršnje življensko okolje teh dveh skupin se razlikuje v stopnji integracije v kulturo širšega 

okolja in v socialno-ekonomskem statusu. 

� Prva skupina je skupina integriranih Romov: živijo v (urejenih) hišah ali v 

stanovanjskih blokih, v primerjavi  z drugo skupino imajo ugodnejši socialno-

ekonomski položaj in otroci iz teh družin vsaj deloma obvladajo slovenski jezik ob 

vstopu v osnovno šolo. 

� Druga skupina pa je skupina neintegriranih Romov, ki predstavlja večino. Ti Romi 

živijo v dokaj izoliranih homogenih romskih naseljih, v katerih govorijo romski jezik 

in kjer praviloma niso zagotovljeni temeljni bivanjski pogoji, saj so le redka med njimi 

komunalno urejena in z infrastrukturo, ki bi omogočala za slovenske razmere običajne 

življenske razmere (voda, kanalizacija itn.). 

Iz raziskave na šolah sta Krek in Vogrinc (2005, 125) ugotovila, da učenci iz integriranih 

družin doma opravljajo domače naloge enako kot neromski učenci, starši jih navajajo na 
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učenje, pri njih ni nič več izostankov kot pri drugih neromskih učencih – skratka, starši jim 

privzgojijo delovne navade in vzpostavljajo interes, ki ga predpostavlja šolsko delo. Prav to 

pa ne velja za večino romskih učencev, ki prihajajo iz neintegriranih družin. Slednji doma 

velikokrat nimajo niti pogojev, da bi naredili domačo nalogo, tudi če bi jo hoteli, vendar za 

kaj takšnega v družini nimajo spodbude; starši nimajo izobrazbe in jim doma ne morejo 

pomagati pri delu za šolo; različni razlogi jih vodijo v večji delež izostankov; pri pouku so 

prisotni le štiri, morda pet ur, domov odhajajo tudi pred koncem pouka, in ker niso prisotni v 

podaljšanem bivanju, domačih nalog ne naredijo niti v šoli – omejen čas vsakodnevne 

prisotnosti pri pouku in večji delež izostankov od pouka podvojeno negativno učinkujeta, saj 

učenci niso le odsotni pri jemanju nove snovi, marveč tudi bolj pozabljajo že pridobljeno 

znanje, tako da se lahko začno vrteti v začaranem krogu učenja naučenega in sprotnega 

pozabljanja. 

Skupina integriranih Romov ima boljši socialno-ekonomski položaj in so posledično tudi 

bolje vključeni v šolanje, medtem ko skupina neintegriranih Romov prihaja iz izoliranih 

bivališč, ki niso urejena in so tudi slabše vključeni v šolanje, doma nimajo pogojev za šolsko 

delo ter velikokrat izostajajo od pouka. Razumeti je treba, da je mnogo staršev iz 

neintegriranih družin tudi brez izobrazbe, zato svojim otrokom niti ne morejo pomagati pri 

domačih nalogah. 

Zanima me, kako pa v Sloveniji pomagajo Romom in šolam z romskimi otroki. »Republika 

Slovenija posebej obravnava in šolam priznava ugodnosti za vzgojo in izobraževanje romskih 

učencev. Za individualno ali skupinsko delo z romskimi učenci Ministrstvo za šolstvo in šport 

v šolskem procesu namenja dodatna finančna sredstva, ima ugodnejše normative za oddelke z 

Romi, posebej financira prehrano, učbenike, ekskurzije, itn., financiralo je razvojno-

raziskovalne naloge povezane s problematiko uspešnejšega vključevanja učencev Romov ter 

standardizacijo romskega jezika kot podlago za poučevanje romskega jezika.« (Romska 

skupnost 2011) 

Država mesečno nakazuje dodatna sredstva šolam za romske učence (za na kup pripomočkov 

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

študentom pa zagotavlja štipendije – prednostno za pedagoške študije. Ministrstvo za šolstvo 

in šport subvencionira šolsko prehrano za 36% otrok (cca 61.100). Šole, ki jih obiskujejo 

Romi, prejmejo več sredstev za subvencije (dodatna sredstva so za 50% vpisanih Romov). To 
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pa ne pomeni, da so Romi avtomatično upravičeni do subvencije, šole morajo namreč 

subvencije dodeljevati v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju šolske prehrane učencev v 

OŠ. Ministrstvo za šolstvo in šport osnovnim šolam zagotavlja sredstva za sofinanciranje 

učnih pripomočkov in nekaterih stroškov v zvezi z dnevi dejavnosti in ekskurzijami za učence 

Rome (Splošne informacije o romski ... 2006, 4). 

Vidimo lahko, da država pomaga tako Romom kot šolam z romskimi učenci pri financiranju 

učbenikov, prehrane, ekskurzij ipd. in namenja dodatna finančna sredstva za individualno ali 

skupinsko pomoč. 

Dopolnitev k Strategiji analizira, koliko se je v zadnjih letih uresničila določba iz leta 2004 

glede finančne pomoči romskim otrokom pri šolanju: »Država je v obdobju 2004–2010 

posebej obravnavala in šolam priznavala ugodnosti zavzgojo in izobraževanje romskih 

učencev. Za individualno ali skupinsko delo z romskimi učenci je MŠŠ namenjalo dodatna 

finančna sredstva, postavljeni so bili ugodnejši normativi za oddelke z Romi, posebej je 

financiralo prehrano, učbenike, ekskurzije ipd., financiralo je razvojno-raziskovalne naloge, 

povezane s problematiko uspešnejšega vključevanja učencev Romov ter standardizacijo 

romskega jezika kot podlago za poučevanje romskega jezika. Ministrstvo je šolam mesečno 

nakazovalo sredstva za učence Rome za nakup učnih pripomočkov in za nekatere stroške v 

zvezi z dnevnimi dejavnostmi in ekskurzijami. Učbenike za romske učence so zagotavljale šole 

s pomočjo učbeniških skladov. Ministrstvo za šolstvo in šport je zagotavljalo dodatna sredstva 

za regresiranje šolskih malic za vse učence ter vsem šolam, ki so vključevale učence Rome.« 

(Dopolnitev k Strategiji ... 2011, 19) 

Sama menim, da je dobro, da država romskim otrokom financira učbenike, šolske izlete, 

tabore, malico ipd., saj če jim ne bi financirala, bi verjetno še veliko manj romskih otrok 

obiskovalo šolo. Vendar pa bi morala država prav tako zagotoviti finančno pomoč vsem 

ostalim ekonomsko šibkejšim državljanom. 
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1.3 Diskriminacija in predsodki 

Romi se povsod srečujejo z diskriminacijo in predsodki, romski otroci pa so jih deležni 

predvsem v šoli. Širša družba jih ne sprejema in si je o njih ustvarila svoje mnenje. Ljudje 

slabo poznajo njihovo kulturo in od tod tudi izhajajo mnogi predsodki. 

Romi se soočajo z diskriminacijo in socialno izključenostjo po vsej Evropski uniji.  

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (ki je nasledila Center Evropske unije za nadzor 

nad rasizmom in ksenofobijo) je zapisala: “Po vsej Evropi Romska skupnost ostaja še naprej 

diskriminirana skupina in na splošno ranljiva skupina. Naša raziskava je pokazala, da so 

Romi soočeni z rasno motiviranim nasiljem in prav tako, s sistematično diskriminacijo v 

pristopu do izobraževanja, zdravstvene oskrbe, zaposlovanja in nastanitvi v mnogih državah 

članicah Evropske unije.” (Varga, Lukač 2007, 7) Marginalizacija pa se kaže tudi v šolah, s 

strani sošolcev, njihovih staršev in učiteljev do romskih otrok. 

»Poročilo Centra EU-ja za nadzor nad rasizmom in ksenofobijo navaja, da so romski otroci v 

sistemih izobraževanja diskriminirani. Slovenija ni izjema. Kljub zmanjševanju števila ločenih 

razredov je delež romskih otrok, napotenih v šole s prilagojenim programom, še vedno visok. 

Očitne razlike so vidne tudi pri udeležbi romskih otrok pri pouku in končevanju posameznih 

stopenj izobrazbe.« (EUMC: Romi v šoli diskriminirani 2006) Diskriminacija in 

marginalizacija v šoli se kaže tudi s tem, koliko romskih učencev je še vedno usmerjenih v 

šole s prilagojenim programom. 

Romi pri nas so izpostavljeni marginalizaciji in izključevanju. Že odnos države je odklonilen, 

kar se kaže s podeljevanjem državljanstva. K temu dejavniku pa lahko prištejemo še odnos, ki 

se kaže na nivoju kulture in družbe, kjer se srečamo s problemi ksenofobije, stereotipov, 

predsodkov, stigme in marginalizacije. Ti odzivi so zasnovani deloma na njihovi dejanski 

drugačnosti, pa tudi na različnih strahovih Slovencev, npr. da s svojimi navadami ogrožajo 

njihove otroke, čistost slovenske kulture in slovenskega rodu. Predsodki pa se kažejo tudi v 

šolskem sistemu, kjer so znani konflikti med starši slovenskih otrok in Romi ter pritiski 

neromskih staršev na oblasti, naj prešolajo romske otroke v druge šole in s tem omogočijo 

»normalnejše« šolanje njihovim otrokom (Peček, Čuk, Lesar 2006b, 142). Vidimo lahko, da 

so romski otroci obkroženi s predsodki in stereotipi tudi s strani staršev ostalih otrok. Kaj pa s 

strani učiteljev? 
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»Romski otroci so v nekaterih primerih žrtve diskriminacije tudi s strani učiteljev. Ponekod so 

otroci segregirani v »romske razrede ali skupine«, kjer se poučuje poenostavljen obseg snovi. 

Negativni stereotipi glede »romskega načina življenja« ali odnosa do izobraževanja se 

pogosto uporabljajo za pojasnjevanje slabe udeležbe učencev in slabih rezultatov.« (Amnesty 

International 2006) To pomeni, da učitelji velikokrat krivdo slabega uspeha romskih učencev 

pripišejo drugačni romski kulturi ali staršem, ki s šolo nočejo sodelovati. Zdi se, da tudi 

nekateri učitelji slabo poznajo romsko kulturo in imajo tudi sami precej predsodkov do 

Romov. 

Romi so že od nekdaj marginalizirani in diskriminirani in enako se dogaja tudi danes. Že 

romski otroci občutijo diskriminacijo in predsodke v šoli s strani učiteljev, sošolcev in celo 

njihovih staršev. Sami se na občutke, da so »drugačni«, »nezaželeni« odzovejo vsak po svoje. 

Nekateri se zaprejo vase, drugi se odzovejo z agresijo. Otrok, ki ima občutek, da v šoli ni 

sprejet, gotovo ne hodi v šolo z veseljem, kar pa ima posledice tudi pri učnem uspehu. 

 

1.4 Izobraževanje Romov v Sloveniji 

1.4.1 Šolanje romskih učencev 

Šolanje romskih otrok je v Sloveniji kot že rečeno precej problematično. Veliko je romskih 

učencev, ki ne izdelajo razreda, še vedno pa je veliko takih romskih otrok, ki jih prešolajo na 

šole s prilagojenim programom. Toda kakšni so vzroki za slabši učni uspeh in prešolanje na 

šole s prilagojenim programom? 

»V Sloveniji socialno-kulturno okolje in življenjske razmere, v katerih odraščajo romski 

otroci, večini ne daje možnosti za ustrezen razvoj v predšolskem obdobju. Veliko romskih 

otrok ne obiskuje vrtca ali pa ga obiskuje zelo neredno, zato je začetno šolanje za njih še bolj 

naporno in stresno kot za slovensko govoreče otroke. Od njih se ob vstopu v šolo predvsem 

razlikujejo glede na življenjske izkušnje in splošno razgledanost, osnovne higienske in delovne 

navade, razvitost psihofizičnih sposobnosti, predznanje in predvsem po tem, da večina ne 

razume slovenskega jezika.« (Škof 1991, 104) Zaradi drugačnih življenjskih izkušenj in navad 

so jim vsebine, s katerimi se srečujejo v šoli, več ali manj tuje, zato zahteva razvijanje 

različnih pojmov in navad, ki jih poznajo drugi učenci že ob vstopu v šolo, neprimerno več 

časa in moči (prav tam). Romski otroci prihajajo iz drugačnega okolja, slabo obvladajo 
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slovenski jezik in imajo drugačne predšolske izkušnje ter znanje, zato imajo ob vstopu v šolo 

tudi več težav s prilagajanjem in razumevanjem snovi. Zaradi tega se tudi težje vključijo med 

sošolce, učitelji pa pogosto tega ne upoštevajo. 

»Osnovne šole v Sloveniji je v letu 2002/2003 po dostopnih podatkih obiskovalo 1.349 

romskih učencev, 1.223 v rednih osnovnih šolah, 126 pa v OŠPP. V tem letu je bil delež vseh 

otrok v OŠPP1,48 %, medtem ko je bil delež romskih otrok v OŠPP občutno višji, 9,3 %.« 

(Strategija ... 2004, 11) 

Iz tega lahko vidimo, da so romski učenci zelo pogosto vključeni v šole s prilagojenim 

programom. 

Pri tem se vprašamo, kakšni so vzroki za tako veliko število romskih otrok v OŠPP. Strategija 

(2004, 19) pravi: »Ti podatki pokažejo, da nismo odpravili vzrokov, ki vodijo v prešolanje 

nesorazmerno velikega odstotka romskih učencev v OŠPP. Zdi se, da tudi tu velja, da ko se 

logika "prilagajanja" programov združi s predsodki, v skrajni posledici prihaja do pojava 

stopnjevanja segregacije. Šolska neuspešnost in vedenjska problematika je vplivala na 

"prehitro" razvrščanje otrok v OŠPP, ne da bi razkrivali ali priznavali prave vzroke 

neuspešnosti (specifična kultura, neznanje jezika).« Iz tega lahko vidimo, da je veliko 

romskih otrok v šolah s posebnim programom brez odkritja pravega vzroka. Namreč romski 

otroci imajo že v začetku šolanja težave z razumevanjem jezika in s tem šolske snovi, iz leta v 

leto pa se te težave še povečujejo, otroci težko sledijo pouku in tako pride do usmeritve v 

OŠPP. 

»V Sloveniji prihaja do zelo velikega osipa romskih učencev (zlasti v višjih razredih osnovne 

šole) in do bistveno slabšega učnega uspeha.« (Lesar 2009, 12) Kot že zgoraj omenjeno se 

zaradi nerazumevanja jezika, težave samo stopnjujejo iz leta v leto in tako pride do velikega 

osipa romskih učencev. 

Dopolnitev k Strategiji (2011) pa poskuša ugotoviti, kako je treba ukrepati, da ne bo več 

toliko romskih otrok preusmerjenih v šole s prilagojenim programom. »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 
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zlorabljanje kategorije »učencev s posebnimi potrebami«. (Dopolnitev k Strategij... 2011, 24) 

Treba je nameniti pozornost vzrokom, zakaj so romski otroci usmerjeni v OŠPP in preprečiti, 

da bi v OŠPP prihajali brez pravih razlogov. 

Kakšne oblike šolanja romskih otrok so prisotne v slovenskih šolah in kakšne smo poznali v 

preteklosti? »Od oblik šolanja romskih učencev poznamo heterogene oddelke in šolanje v 

posebnih šolah, v bližnji preteklosti pa smo poznali še delno homogene oddelke, ko so romske 

učence posebej poučevali le pri določenih predmetih (slovenski jezik, matematika, 

spoznavanje narave in družbe), pa tudi čiste homogene oddelke na rednih osnovnih šolah, ki 

so jih oblikovali na začetku šolanja, kadar je prišlo do vpisa večjega števila romskih 

učencev.« (Lesar 2009, 11) Od šolskega leta 2003/04 je ukinjen normativ za oblikovanje 

romskih oddelkov v osnovni šoli (Dopolnitev k Strategiji ... 2011, 21). Danes se torej 

homogeni oddelki z romskimi otroki ne pojavljajo več. V homogenih oddelkih so bili romski 

otroci popolnoma ločeni od ostalih otrok, kar pa še bolj povečuje predsodke do Romov. 

»Primerna organizacija življenja v heterogenih oddelkih (pa tudi ustrezno usposobljen 

učitelj) sama po sebi poskrbi (skriti kurikulum), da se otroci spontano učijo drug od drugega, 

da se v resnici začno spoštovati, kar potrebujejo tako neromski kot romski otroci oziroma 

učenci.« (Strategija ... 2004, 17) V heterogenih oddelkih so skupaj tako romski kot neromski 

otroci in ob primernem pristopu učitelja se učenci učijo medsebojnega spoštovanja, 

sprejemanja in razumevanja. 

Za oddelke v katere so vključeni romski otroci so določeni posebni normativi. »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 3 romski učenci, je 21 učencev, sicer pa je 

normativ 28 učencev. Za dodatno strokovno pomoč se za učence Rome namenja tedensko 810 

pedagoških ur (37. člen Pravilnika).« (Splošne informacije o romski ... 2006, 4) 

V tujini razmere v katerih živijo in se šolajo Romi niso prav nič ugodnejše. »Izrazito 

neugodno stanje izobraževanja romskih otrok je mogoče delno pojasniti tudi z drugimi 

pomeni in vrednotami, ki jih Romi povezujejo s formalnim izobraževanjem. Velika večina 

odrasle romske populacije ne vidi neposredne povezanosti med rednim obiskovanjem šole ter 

ekonomskim in socialnim položajem. Šolanje je težko in ga pogosto doživljajo kot boleč 
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proces, ki ne olajšuje uspeha v življenju. Še več, šolanje je lahko brezkoristno, ker onemogoča 

otrokom, da sodelujejo pri zagotavljanju eksistence z družino.« (Cosma, Cucos, Momanu, 

2000 po Macura Milovanović 2005, 32)  

Krek in Vogrinc (2005) odgovarjata, da imata argumente, ki pokažejo, da v šolskem sistemu 

in v šolah še nismo naredili vsega, kar bi bilo potrebno za uspešno integracijo obravnavanih 

romskih učencev. Pravita tudi, da mora biti omejen čas, ko so romski učenci pri pouku, še 

toliko bolj premišljeno uporabljen za doseganje učnih ciljev, ob tem, da je sedaj še veliko 

takšnih učencev, pri katerih težko pričakujemo učinke, ki ji pri drugih učencih dosegamo z 

delom, ki ga opravijo doma. 

Kot lahko vidimo je šolanje romskih otrok v Sloveniji precej problematično. Prihaja do 

slabšega učnega uspeha romskih otrok, posledično pa tudi do večjega osipa in prešolanja 

romskih učencev v šole s prilagojenim programom. Pa vendar Strategija 2004 pravi, da država 

vlaga precej naporov v vključevanje Romov v vrtec in osnovno šolo (Strategija ... 2004, 5). 

Kljub temu menim, da k temu lahko ogromno pripomore dober učitelj, ki zna prilagoditi pouk 

romskim učencem, tako da zmanjša njihovo nerazumevanje in v razredu vzpostavi 

medsebojno spoštovanje med vsemi učenci. 

»Z vidika razvijanja osnovnih šol kot inkluzivno naravnanih institucij bi bilo treba na večih 

področjih proučiti različne možnosti, ki bi romskim učencem omogočale večjo uspešnost z 

akademskega vidika, pa tudi večjo socialno sprejemljivost oz. vključenost.« (Lesar 2009, 13) 

Romski učenci se spopadajo z nerazumevanjem jezika in posledično z nerazumevanjem 

snovi, kar se iz razreda v razred le še stopnjuje. Veliko vlogo pri odpravljanju ovir ima učitelj. 

Vendar, da je učitelj usposobljen za poučevanje romskih otrok in za prilagajanje pouka pa 

mora biti tudi ustrezno izobražen. 

1.4.2 Romi kot učenci s posebnimi potrebami? 

Romi se od ostalih učencev razlikujejo v kulturi in jeziku ter socialno-ekonomskem statusu, 

toda ali jih lahko zato obravnavamo kot učence s posebnimi potrebami? V navodilih za 

izvajanje programa OŠ za učence Rome za 9-letno osnovno šolo, ki jih je sprejel strokovni 

svet RS za splošno izobraževanje aprila 2000, je celo dobesedno zapisano, da je »treba 

upoštevati, da so to učenci s posebnimi potrebami« (Navodila ... 2000 po Peček, Čuk, 
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Lesar2006b, 141) Tako so romski učenci obravnavani kot učenci s posebnimi potrebami. 

Toda je res lahko kultura kriterij za določanje, kdo je otrok s posebnimi potrebami? 

»To pomeni, da je tudi etničnost kriterij odločanja, kdo je učenec s posebnimi potrebami. 

Takšna opredelitev ne le da ni v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

temveč tudi ni v skladu s človekovimi pravicami, hkrati pa spodbuja učitelje, da na različnost 

reagirajo z usmerjanjem.« (Peček, Čuk, Lesar2006a, 64) Torej lahko povzamem, da so 

romski otroci obravnavani kot otroci s posebnimi potrebami le zaradi svoje kulturne 

drugačnosti in etnične pripadnosti. 

Kovač Šebartova in Krek (2003, 37) pravita, da je treba enkrat za vselej opraviti z 

razmišljanjem, da sodijo otroci Romov (kot skupina) v kategorijo učencev s posebnimi 

potrebami. Zato je problematika integracije romskih otrok, kjer se ukvarjamo z razlikami v 

jeziku, identiteti in kulturi, drugačna kot v primeru vprašanj integracije otrok s posebnimi 

potrebami. 

Tudi Dopolnitev k Strategiji (2011) pravi, da so romski učenci lahko učenci s posebnimi 

potrebami, le 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. Kot 

etnična skupina pa romski učenci niso učenci s posebnimi potrebami. V skladu z zakonodajo 

in novimi podzakonskimi akti (iz leta 2003), ki urejajo področje učencev s posebnimi 

potrebami, je treba posebno pozornost posvetiti usmerjanju učencev Romov v posamezne 

programe. Učenčeva šolska neuspešnost, ki izvira iz neznanja jezika ali specifičnosti romske 

kulture, ne more in ne sme biti osnova za usmerjanje otrok v programe z nižjim izobrazbenim 

standardom (Dopolnitev k Strategiji ... 2011, 24). 

Romski učenci se od (večine) svojih sošolcev razlikujejo v jeziku in kulturi, toda ali jih zato 

lahko smatramo kot učence s posebnimi potrebami? Etničnost ne more biti kriterij za 

določanje, kdo je otrok s posebnimi potrebami. Romski učenci so lahko otroci s posebnimi 

potrebami le, če spadajo v eno do opredelitev učencev s posebnimi potrebami, ki jih določa 

zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 
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2 INKLUZIJA IN MULTIKULTURALIZEM 

2.1 Inkluzija 

Marginalizirani otroci so otroci, ki so pogosto diskriminirani, obkroženi s predsodki ali kako 

drugače potisnjeni na rob. To so lahko otroci s posebnimi potrebami, Romi, otroci 

priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik, otroci iz revnih družin. Z drugim imenom jih 

lahko poimenujmo tudi ranljive skupine otrok. O marginaliziranih otrocih pa se v zadnjem 

času veliko govori v povezavi z inkluzijo. Toda ali zares vemo, kaj inkluzija pomeni? Pojem 

inkluzija se velikokrat enači s pojmom integracija, vendar sta to dva pojma, ki imata različen 

pomen. Razložili bomo, kaj sam pojem inkluzija pomeni, v čem se razlikuje od integracije, 

kakšno je inkluzivno izobraževanje in kako inkluzijo povezujemo z romskimi otroki. 

Pojem inkluzija je bil prvič uporabljen julija 1988 v severni Ameriki, ko se je 14 

posameznikov (med njimi so bili vzgojitelji, pisatelji, starši in invalidni odrasli z lastnimi 

izkušnjami segregiranega šolanja), zelo zaskrbljenih zaradi počasnega razvijanja integracije 

na področju šolanja, sestalo na Frontier Collegeu v Torontu. V tej razpravi so prvič uporabili 

izraz inkluzija, ki so ga formalno opisali kot 'proces nameščanja otrok in odraslih, ki so 

invalidni ali imajo učne težave, v običajne oz. redne šole' (Thomas, Vaughan 2005 po Lesar 

2009, 101). Sam pojem inkluzija je večinoma intuitivno razumljen kot pozitiven in se ga 

povezuje s pojmi pravičnosti, solidarnosti, tolerantnosti in skrbi. Njemu nasproten je pojem 

ekskluzija oz. izključevanje/izključenost. Hkrati je ta pojem težko konceptualizirati, to pa 

najbrž zato, ker vključuje veliko različnih družbenih oblik izključevanja in tudi več ravni 

možnih reagiranj (Mitchell 2004 po Lesar 2009, 102). Inkluzija naj bi bila torej pozitiven 

pojem, ki vključuje spoštovanje, pravičnost, tolerantnost in sprejemanje. 

Kako pa se povezujeta pojma integracija in inkluzija? Ali pomenita isto? V strokovni literaturi 

se srečujemo z različnimi opredelitvami pojmov integracija in inkluzija. Nekateri menijo, da 

sta pojma sinonima, drugi trdijo, da sta to dva različna pojma (Skalar 2003, 59). Resman 

meni, da bi bila najkrajša in najpreprostejša oznaka, da je integracija bolj organizacijski 

ukrep, medtem ko je inkluzija pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja kakorkoli 

izključenih otrok in otrok s posebnimi potrebami v običajne razmere vzgojno-izobraževalnega 

dela (Resman 2003a, 68). Od integriranih učencev se pričakuje, da so pripravljeni in sposobni 

delati tisto, kar se pričakuje tudi od drugih učencev. Integracija naj bi zahtevala, da učenci 

sprejmejo šolski red in kulturo, ki vlada v šoli. Ta strategija nobenemu učencu ne preprečuje 
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vstopa v šolo, vendar pa zahteva, da sprejme postavljeni red in program. Namesto da bi se red 

in program prilagajala otroku, se mora on prilagajati njima (prav tam, 69). Pri inkluziji pa ne 

gre samo za prilagajanje. Inkluzija je kultura življenja v določeni skupnosti (šoli, razredu), v 

kateri je vsak dobrodošel, v kateri se podpirajo, gojijo različne potrebe. Inkluzivna šola si 

prizadeva za sobivanje učencev različnih kulturno-socialnih, telesnih in intelektualnih 

značilnosti (Resman2003a, 69). 

Integracija naj bi torej bila bolj organizacijski ukrep, ki od integriranih otrok pričakuje, da 

bodo sprejeli program in kulturo šole ter se po njiju ravnali. Torej, vsi otroci so dobrodošli, 

vendar pa se od njih pričakuje, da se bodo prilagajali šolskemu redu in programu. Inkluzija pa 

je kultura življenja v neki skupini, kjer so vsi dobrodošli in se med sabo spoštujejo, podpirajo 

in sprejemajo. Pri inkluziji se program prilagaja učencem in ne obratno. 

»Ustvarjanje takšnih odnosov in klime, ki se ob razvijanju ustreznih učnih strategij in tehnik 

osredotoča tudi na etična vprašanja, na razvoj učne klime in odnosov (med učitelji in otroki 

ter med učenci samimi) nekateri avtorji raje označujejo z izrazom inkluzija kot integracija, s 

čimer želijo poudariti inkluzijo kot višjo kakovost odnosov v šoli ob reševanju vzgojnih in 

izobraževalnih problemov drugačnosti otrok.« (Medveš 2003, 9) 

»Ideja inkluzivnega šolanja je osredotočena predvsem na sam sistem rednega šolanja, saj v 

osnovi predpostavlja njegovo prilagodljivost. Da pa to dosežemo, moramo prej sprejeti 

nekatera nesporna dejstva, in sicer, da se učenci med seboj razlikujejo po zmožnostih, 

etničnosti, velikosti, starosti, spolu oz. kulturnem ozadju in v tem kontekstu po osnovnem 

znanju. Drugo dejstvo je, da se vsi učenci lahko učijo. Posledica takšnega razmišljanja je 

potreba po spremembi sistema z namenom, da se prilagodi neštetim različnostim učencev.« 

(Lesar 2009, 110) V inkluzivni šoli ni dveh kurikulumov, ni posebnega programa za 

marginalizirane učence in druge učence. Je en sam program, ki se prilagaja posameznikom 

(Resman 2003a, 72). Pri inkluzivnem šolanju moramo sprejeti to, da se učenci med sabo 

razlikujejo, in to, da se vsi učenci lahko učijo. S takšnim pristopom sprejmemo vse učence in 

imamo do vseh učencev pozitivna stališča in pričakovanja. Šolski program se prilagaja vsem 

učencem. 

Shema prikazuje grafičen prikaz inkluzivnega šolanja, da ga lažje razumemo. Sprejeti 

moramo, da so otroci raznoliki in da se vsi lahko učijo. Spremeniti moramo sistem, da se 

prilagodi otrokom, in ne otrok, da se bodo prilagodili sistemu. 
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Slika 1: Značilnosti inkluzivnega šolanja (Stubbs 2000 po Lesar 2009, 109) 

Uspeh inkluzivnega izobraževanja pa je najbolj odvisen od vsakodnevnega dogajanja v 

razredih. Inkluzivno izobraževanje ne pomeni koeksistence enega programa za 

marginalizirane in drugega za ostale učence, marveč predpostavlja spreminjanje programa in 

načinov poučevanja za vse učence v razredu, pa tudi sodelovanje med učitelji rednih razredov 

in številnimi drugimi (specialnimi pedagogi, asistenti, terapevti, starši). Nekateri raziskovalci 

opozarjajo, da je nujno zagotoviti enak profesionalni status rednih in specialnih učiteljev ter 

vključenost staršev v proces odločanja in planiranja, vendar je treba nedvoumno izpostaviti 

primarno odgovornost učitelja rednega pouka za vse učence skozi vse programe (Anita, 

Stinson in Gaustand 2004 po Peček Čuk, Lesar 2009, 196). Inkluzivno izobraževanje torej 

zahteva spreminjanje in prilagajanje pouka in načinov poučevanja vsem učencem in 

sodelovanje vseh strokovnih delavcev v šoli. Nekateri zagovarjajo, da bi morali učitelji in 

specialni pedagogi imeti enako izobrazbo. Vendarle pa še vedno razredni učitelj nosi največjo 

vlogo in odgovornost do učencev in inkluzivnega izobraževanja. 

Nekaj značilnosti pedagoškega dela, ki so bile identificirane kot pomembne v inkluzivnem 

izobraževanju: 

– heterogene skupine glede sposobnosti, kooperativno učenje, vrstniško tutorstvo, 

treningi socialnih veščin; 

– kurikularna diferenciacija in individualizacija; 
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– posploševanje iz resničnega sveta, kadar simulirane razredne aktivnosti ne bi bile 

učinkovite (Peček Čuk, Lesar 2009, 196). 

Pri šolskem delu z učenci mora učitelj primerno diferencirati in individualizirati pouk, 

posploševati snov iz realnega sveta, kadar učenci ne bi razumeli primerov, urediti heterogene 

skupine otrok ter spodbujati sodelovalno učenje in medsebojno pomoč med učenci. 

Za uspešnejše uresničevanje inkluzivnega šolanja bi potrebovali: 

– pozitivno vrednotenje drugačnosti in raznolikosti ljudi v družbi; 

– sistem, ki bo moralno zavezan vključitvi vseh učencev v enoten vzgojno-izobraževalni 

sistem; 

– sprejemajoče šolsko okolje; 

– učitelje, predane delu z vsemi učenci; 

– kurikul, odprt za vsebine, ki so vezane na specifiko posameznih kategorij drugačnih 

učencev; 

– tako organizirane vzgojno-izobraževalne sisteme, ki bodo deprivilegiranim in 

marginaliziranim učencem posredovali primerna (strokovna) znanja, s katerimi bodo 

enakopravno vstopali na trg dela in dosegali ekonomsko neodvisnost (Peček Čuk, 

Lesar 2009, 196). 

Vidimo lahko, da bi za še boljše inkluzivno izobraževanje bila potrebna pozitivna stališča 

celotne družbe do drugačnosti, sprejemanje drugačnosti s strani učencev celotne šole, 

prilagodljiv kurikul in primerno izobraženi učitelji, ki bodo predani vsem učencem. 

Menim, da kurikulum omogoča toliko svobode pedagoškega dela, da učitelj v razredu lahko 

prilagodi delo tako, da so v proces učenja in dela vključeni vsi učenci in da je delo 

diferencirano in prilagojeno marginaliziranim učencem, da so lahko bolje vključeni v učenje 

in socialno okolje. Zelo pomembna so učiteljeva inkluzivna stališča ter tudi poznavanje same 

inkluzije. V največji meri se ta stališča oblikujejo v času študija, zato bi bilo te stvari treba 

poudarjati že takrat. 

»Na vprašanje, kaj je torej inkluzivno šolanje, lahko odgovorimo, da je to nikoli dokončan 

proces, saj naj bi bile šole, ki so sprejele inkluzivno naravnanost, pripravljene konstruktivno 

reagirati na raznolike ovire, s katerimi se med šolanjem srečujejo njihovi učenci. Ker se ovire 
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pri učenju in participaciji v individualnem razvoju spreminjajo, iz leta v leto pa je drugačna 

tudi struktura učencev v posamezni šoli, to pomeni, da je treba iskanju kar najbolj primernih 

načinov dela znotraj posameznih razredov in tudi na celotni šoli ves čas namenjati precejšnjo  

pozornost. Spreminjanje in nerutinizirano opravljanje svojega dela moramo torej sprejeti kot 

stalnico in vzvod profesionalnega razvoja na individualni in institucionalni ravni. Ključna v 

inkluzivnem šolanju pa je pripravljenost vseh vključenih v pedagoški proces na vsakokratni 

razmislek, ali izbrani odzivi na raznolikost učencev ne vodijo do morebitnih izključevalnih 

učinkov oz. ali o(ne)mogočajo učno in socialno napredovanje posameznega učenca.« (Lesar 

2009, 111–112) 

Velikokrat zasledimo, naj bi se inkluzija nanašala predvsem na otroke s posebnimi potrebami, 

vendar je inkluzivno izobraževanje namenjeno vsem marginaliziranim učencem, tudi Romom. 

Kot smo že povedali, so Romi marginalizirani, diskriminirani in obkroženi s predsodki. Ideja 

inkluzije pa je osredotočena na prav vse marginalizirane učence in njihovo vključevanje v 

družbo in izobraževanje. Po Resmanu je inkluzija gibanje za vključevanje tistih, ki jih je 

družba zaradi socialno-kulturnih posebnosti (drugačnosti) potisnila na rob (npr. Romi), 

beguncev ali učencev drugačnih verskih nazorov (npr.muslimani) iz nekdanjih jugoslovanskih 

republik. Meni, da inkluzija v resnici pomeni oblikovanje šolskega življenja, v katerem bo 

mogoče sobivanje ljudi različne starosti, ljudi različnega socialnega, ekonomskega, verskega, 

spolnega izvora in naravnanosti, različnih kulturnih izvorov (jezika, šeg, navad, norm 

življenja) (Resman 2003a, 66–67). 

Inkluzija in inkluzivno šolanje torej pomenita vključevanje vseh učencev v proces 

izobraževanja, toda to ni le golo vključevanje, ampak vključevanje, ki temelji na  sprejemanju 

vseh učencev, na pozitivnih stališčih in medsebojnih odnosih, solidarnosti, spoštovanju in 

prilagajanju kurikula ter šolskega dela vsem učencem. Pomembno je, da se šolski program 

prilagaja učencem in ne obratno. Inkluzija vključuje tudi Rome. Le z inkluzivnim 

izobraževanjem lahko dosežemo, da Romi ne bodo več na obrobju družbe in marginalizirani. 
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2.2 Multikulturalizem 

Multikulturalizem je širok pojem, ki lahko označuje konkretno kulturno ali družbeno realnost, 

lahko je povezan s teorijo ali pa združuje oba vidika in se pojavi kot politični program 

(Lukšič-Hacin 1999, 83). Toda mi ga bomo povezali predvsem s šolanjem – z multikulturno 

vzgojo in poučevanjem. Romi so etnična skupina s svojo kulturo in jezikom. Romski otroci pa 

v šoli ravno zaradi svoje drugačnosti niso sprejeti. Multikulturalizem pa zagovarja sobivanje 

in sprejemanje različnih kultur na enem prostoru. Torej multikulturna vzgoja in izobraževanje 

lahko pomagata romskim otrokom, da so v šoli bolje sprejeti in spoštovani. 

Najprej bom predstavila, kaj pojem na splošno pomeni. »Pojem multikulturalizem označuje 

bodisi različne možne pojavne oblike etnične heterogenosti na nekem ozemlju, torej opisuje 

samo družbeno stvarnost, ali pa ga uporabljamo v smislu gibanja za spremembo obstoječih 

hierarhičnih odnosov med dominantno večinsko in podrejenimi manjšinskimi kulturami.« 

(Peček Čuk, Lesar 2009, 185) 

Multikulturalizem oz. interkulturalizem pa se povezuje tudi z inkluzijo. Resman pravi, da 

imata interkulturna vzgoja in šolska inkluzija pravzaprav skupne cilje. Gre za prizadevanje za 

vključevanje oziroma povezovanje segregiranih, zapostavljenih, obrobnih, manjšinskih skupin 

ali posameznikov v običajne/večinske šolske in socialne razmere, da se jim tako omogoči kar 

najboljši razvoj potencialov. Tako kot pri inkluziji gre tudi pri interkulturni vzgoji za to, da bi 

šolske vzgojno-izobraževalne priložnosti omogočile posameznim otrokom manjšin in večine 

razvoj, skladen z njihovim izvorom in intencijami, in hkrati razvile tudi sodelovanje med 

različnimi skupinami otrok (Resman 2003b, 66). Tako inkluzija kot multikulturalizem se 

zavzemata za vključevanje marginaliziranih otrok v običajne razrede. Inkluzija predvideva 

vključevanje vseh marginaliziranih učencev, multikulturalizem pa predvideva predvsem 

vključevanje manjšinskih kultur in etnično heterogenost v razredu. 

Vzgojno-izobraževalni sistemi po svetu vsebujejo tudi kriterije multikulturalizma, ki se 

kažejo: 

– v osredotočanju na pomoč pri učenju jezika okolja; 

– v vzgojno-izobraževalnem programu, ki omogoča ne le upoštevanje, temveč tudi 

ohranjanje otrokove materinščine in kulture; 

– v poudarku na grajenju posameznikove lastne identitete; 
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– v interkulturno in multikulturno vzgojo (Peček Čuk, Lesar 2009, 186). 

Pogosta praksa v slovenskih šolah pa je, da od otroka, ki prihaja iz drugačnega okolja in 

kulture pričakujemo, da se bo prilagodil večinski kulturi, njegovo identiteto pa se poskuša čim 

prej spremeniti v »slovensko identiteto«. Od otroka,katerega materinščina ni slovenski jezik, 

pričakujemo, da bo govoril in se učil v slovenskem jeziku. 

»Raziskave so pokazale, da če učencu, ki ima težave z jezikom okolja, ne omogočimo razvoja 

materinščine v dodelanem kodu, mu s tem otežujemo tudi učenje jezika okolja, posledično pa 

to vpliva tudi na rezultate pri drugih predmetnih področjih. Vzgojno-izobraževalni sistemi 

dokazujejo, da upoštevajo ugotovitve raziskav, s tem, da otroku omogočajo učenje 

materinščine, in sicer pogosto v obliki izbirnega predmeta. Vzgojno-izobraževalni sistemi po 

svetu poznajo različne konkretne izvedbe poučevanja jezika okolja. V nekaterih sistemih 

otrokom pri usvajanju jezika okolja pomagajo za to usposobljeni strokovnjaki. Drugi otroke 

najprej vključijo v posebni program, kjer se intenzivno učijo jezika okolja, in jih nato vključijo 

v običajno šolsko okolje, kjer jim nudijo še dodatno pomoč pri jeziku. Vzgojno-izobraževalni 

sistemi poznajo tudi predmet »jezik okolja kot drugi jezik«, kar pomeni, da se otroci tudi 

potem, ko so že vključeni v običajno šolsko okolje, jezika okolja učijo kot drugega jezika, torej 

drugače kot npr. tujega jezika oziroma kot materinščine. Pomembno je tudi, da učitelji ne 

zamenjujejo rabe osnovnega pogovornega jezika z akademskim.« (Peček Čuk, Lesar 2009, 

186–187) Torej, če otroku, ki slabše razume slovenski jezik, ne omogočimo učenja 

materinščine, mu s tem otežujemo tudi učenje slovenščine, kar pa posledično vodi do slabšega 

uspeha tudi na drugih predmetnih področjih. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da če se 

otrok dobro pogovarja v jeziku okolja, še ne pomeni, da bo razumel tudi vse pojme in 

abstraktne besede, ki jih uporabljamo pri pouku. 

»Poleg razvoja jezika pa mora biti šola pozorna tudi na razvoj posameznikove identitete. Če 

je to že pri 'običajnem' posamezniku kompleksen proces, je pri posameznikih, katerih 

materinščina in kultura nista jezik in kultura okolja, še dosti bolj kompleksno. Posameznik je 

namreč izpostavljen dvojnim kulturnim vplivom: s strani svoje družine in okolja, v katerem 

živi. Ključen pri tem je razvoj jezikovnih zmožnosti za otrokov razvoj, kar se odraža tudi v 

oblikovanju posameznikove identitete. Pri tem pa imajo velik pomen otrokovi pomembni 

Drugi, ne le starši, temveč tudi prijatelji, učitelji. Ko je posameznikova podoba reflektirana 

kot v glavnem pozitivna, bo posameznik sebe prepoznal kot vrednega in kompetentnega.« 
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(Peček Čuk, Lesar 2009, 188) Pri tem se lahko navežemo na otroke Romov, ki so v šoli 

izpostavljeni zaradi svoje drugačne kulture in jezika, zato mora učitelj biti še posebej pozoren, 

da ne vzpodbuja ali tolerira nesprejemanja s strani drugih učencev. Če bo romski učenec v 

okolju, ki ga sprejema, se bo tako tudi počutil bolj kompetentnega in bo tudi lažje napredoval. 

»Poleg vsega pa je treba velik poudarek dati tudi na multikulturno oz. interkulturno vzgojo, 

kar pomeni, da morajo bodisi v obliki posebnega predmeta, predvsem pa v okviru različnih 

predmetov, izpostavljati vsebine, ki govorijo o različnih kulturah, vrednotah, načinih življenja 

in omogočajo otrokom razmislek o različnih konceptih življenja. Različnost kot vrednota sama 

po sebi ne more biti v ospredju takšnega pouka. Kurikul, ki izhaja iz takšnega pojmovanja, 

pomeni učenje o vedenju, vrednotah, verovanjih in vzorcih vedenja, ki so značilni za različne 

skupine.« (Peček Čuk, Lesar 2009, 189) Ideja multikulturnega izobraževanja je širša: ne le 

spoznavanje različnosti kultur, temveč dajanje učencem možnosti raziskovanja različnih 

perspektiv kakor tudi refleksije nasprotij, ki jih odkrijejo (Kincheloe, Steinberg 2002 po 

Peček, Lesar 2006, 22). Multikulturno izobraževanje torej ni samo učenje o različnih kulturah, 

ampak učencem daje možnost refleksije, svojega pogleda in jim daje ne samo znanja, ampak 

oblikuje vrednote in svoje poglede na različnost kultur. 

Resman pravi, da interkulturna vzgoja pomeni vzgojo k strpnosti, toleranci, sodelovalnosti 

med različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami in skupnostmi. Pomeni oblikovanje takih 

človekovih osebnostnih lastnosti, da se bo človek sposoben dvigniti nad svoj kulturni 

»egoizem« in doseči nekakšno »transkulturnost« (Resman 2003b, 65). Nadaljuje, da so ljudje, 

ki so spoznavali in usvajali različne kulturne načine življenja, duhovno bogatejši, lažje 

navezujejo stike med ljudmi, se lažje vživijo v ljudi drugačnih kulturnih izvorov in so tudi 

strpnejši. To velja tudi za življenje in razvoj učencev v šoli (prav tam). 

»Idej multikulturalizma se torej ne da realizirati le na formalnem, institucionalnem nivoju, v 

obliki takšnih in drugačnih kompenzacijskih programov, temveč zahtevajo učitelja, ki je 

senzibilen za to, kaj je v določenem primeru za različne učence pravično in kaj ne, učitelja, ki 

zna tudi strokovno utemeljiti, zakaj z nekim učencem ravna oz. ne ravna drugače kot z 

večino.« (Peček, Lesar 2006, 21) Tudi pri multikulturni vzgoji lahko izpostavimo ključno 

vlogo učitelja. Pomembno je, da je učitelj občutljiv in pravičen do vseh učencev. 

Iz tega lahko vidimo, da izobraževalni sistemi po svetu že poznajo razne oblike multikulturne 

vzgoje in izobraževanja. Najpomembnejši je zagotovo pouk materinščine. Nekje ga otroci 
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lahko izberejo kot izbirni predmet, drugje celoten pouk poteka v materinščini ali pa imajo 

posebne učitelje, ki jim pomagajo pri jeziku okolja. Zelo pomembni so tudi spoznavanje in 

refleksija drugih kultur in s tem tudi razvijanje vrednot tolerantnosti in sprejemanja. 
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3 UČITELJI 

3.1 Stališča in pričakovanja učiteljev 

Učitelji imajo pomembno vlogo pri napredovanju učencev. Njihova stališča in pričakovanja, 

ki se jih pogosto morda celo ne zavedajo, močno vplivajo na uspeh in na delovanje učencev. 

Romski otroci so obkroženi s stereotipi in predsodki, zato je pomembno, da se učitelji 

zavedajo svojih stališč in jih po potrebi spreminjajo, saj s tem vplivajo na uspeh romskih 

otrok. 

Marentič-Požarnikova (1987, 72) pravi, da spoznanje, da gojijo učitelji do različnih učencev v 

razredu različna pričakovanja in da to vpliva na njihovo ravnanje ter tudi na učenčevo 

uspešnost v pričakovani smeri, ni novo. Stališča in pričakovanja učiteljev so pomemben 

dejavnik pri napredovanju učencev, na kar opozarjata tudi Krek in Vogrinc, (2005, 136) ki 

pravita, da bo uspeh ali neuspeh precej odvisen preprosto od tega, kaj pričakujejo učitelji od 

romskih učencev. 

Toda je sploh mogoče, da si učitelj o svojih učencih ne bi ustvarjal pričakovanj? Marentič-

Požarnikova (1987, 76) poudarja, da se temu, da si učitelj ustvarja ob svojih učencih določena 

pričakovanja, ni mogoče izogniti. Pomembno pa je, da so ta pričakovanja čimbolj realistična, 

zasnovana na lastnih opažanjih ali primerno interpretiranih ugotovitvah strokovnjakov in ne 

rezultat nepredelanih predsodkov ali nejasnih slutenj. Učitelj naj bi se tudi zavedal, kako 

močan vpliv ima na učence njegovo namerno ali tudi nezavedno izražanje pričakovanj, 

posebno takih, ki ogrožajo otrokovo samospoštovanje. Predvsem pri romskih otrocih je 

pomembno, da učiteljeva pričakovanja ne izhajajo iz predsodkov ali mnenj drugih, ampak jih 

učitelj oblikuje iz lastnih opažanj in iz lastnega poznavanja otroka. 

Mislim, da so učiteljeva pričakovanja do učenca bistvenega pomena za napredek učenca. 

Učitelji se velikokrat ne zavedajo svojih pričakovanj, ampak vseeno nezavedno z njimi 

vplivajo na učenca. Na učiteljeva stališča in pričakovanja vpliva okolje, mediji, izkušnje 

drugih učiteljev, mnenja ljudi, lastne izkušnje itn. Vendar se mora učitelj svojih pričakovanj 

zavedati in nanja vplivati, da bodo pozitivna. 

Kako pa učiteljeva pričakovanja lahko vplivajo na učence? »Učiteljeva pričakovanja lahko 

vplivajo na učence neposredno (če se do njih drugače obnašajo, jih drugače spodbujajo, 
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ocenjujejo) in/ali posredno (če sooblikujejo učenčeva pričakovanja do sebe, njegovo 

samovrednotenje).« (Marentič Požarnik 1987, 73) 

Iz tega lahko vidimo, da je dobro, da se učitelj svojih pričakovanj zaveda, zato da s svojim 

obnašanjem ali pričakovanji ne vpliva na učence. Zaveda pa se jih lahko le z redno evalvacijo 

svojega dela. S svojimi pričakovanji namreč zelo vpliva na učenčevo delo in samopodobo. Če 

ima namreč otrok dobro podobo o sebi, bo tudi lažje napredoval. 

»Empirične raziskave kažejo, da pričakovanja učiteljev delujejo kot samoizpolnjujoča se 

prerokba. Manjša pričakovanja, ki jih imajo učitelji v razmerju do romskih učencev, torej 

vnašajo v učni proces subjektivni vpliv samih učiteljev tudi tako, da učinkujejo na uspešnost 

romskih učencev v »pričakovani smeri« – v smeri »slabšega uspeha«. Lahko domnevamo, da 

so tudi pričakovanja učiteljev eden od dejavnikov, ki negativno vpliva na učni uspeh romskih 

učencev.« (Krek, Vogrinc 2005, 137) 

Kot lahko vidimo, stališča in pričakovanja učiteljev vplivajo na učence in njihov napredek. 

Ker so romski otroci obkroženi s predsodki, je pomembno, da imajo učitelji do njih pozitivna 

stališča, da se bodo počutili sprejeti in bodo tako tudi lažje napredovali. Učitelji pa se morajo 

svojih pričakovanj zavedati, kar pa lahko dosežejo z refleksijo svojega dela in odnosov. 

 

3.2 Kakšni naj bi bili učitelji, ki poučujejo romske učence 

Učitelji imajo pri napredku in učnem uspehu romskih učencev veliko vlogo. Toda kakšen naj 

bi učitelj, ki poučuje romske učence, bil? Kakšne lastnosti naj bi imel in kako naj bi prilagajal 

pouk? Ali bi moral romske učence spremljati, poučevati poseben – romski učitelj? 

V zgodovini je imel učitelj pomembno vlogo. Obdobje, v katerem živimo, pa pred učitelje 

postavlja nove zahteve in pričakovanja. Učenci imajo lahko ustrezno znanje in potenciale, pa 

vendar potrebujejo tudi motivacijo, da te svoje potenciale uresničijo (Peklaj in drugi 2009, 9–

11). »Dobro usposobljeni učitelji za svoje delo potrebujejo znanje predmetnih področij oz. 

strok, ki jih poučujejo, ter ustrezno pedagoško-psihološko znanje. Ta znanja se med seboj 

tesno povezujejo. Še tako dobro obvladanje stroke brez kompetenc za vodenje in podporo 

učencem in upoštevanje njihovih individualnih razlik ne more pripeljati do uspeha, prav tako 

pa ne samo pedagoško-psihološko znanje brez ustreznega poznavanja stroke in ustreznega 
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odnosa do učencev. Učiteljski poklic je izredno kompleksen poklic, v katerem se obe področji 

neločljivo prepletata.« (Peklaj in drugi 2009, 14) Tudi študijski programi, ki usposabljajo 

učitelje, bi morali bodočim učiteljem podati čimveč takega znanja, da bi se lahko razvili v 

uspešne učitelje. 

Učitelji imajo pogosto z romskimi učenci veliko težav, ki jih ne znajo ali ne morejo 

premostiti. Macura-Milovanović (2006, 30) pravi, da je navzočnost romskih otrok v oddelkih 

rednih šol v tujini najpogosteje veliko breme za njihove učitelje. Po eni strani so razlogi za to 

nizki izobraževalni uspehi romskih otrok, neredno obiskovanje pouka ter pomanjkanje 

komunikacije med šolo in družino teh otrok. Učitelji se težko znajdejo v tem položaju tudi 

zato, ker med svojim rednim izobraževanjem niso pridobili potrebnega znanja, ki bi jim 

omogočilo, da uspešno delajo z vsemi učenci v oddelku. Tudi Lesarjeva (2009, 11) poudarja, 

da vsekakor ne bi smeli zanikati ali spregledati, da imajo učitelji z romskimi učenci resnično 

veliko težav, ki jih ne znajo, ne zmorejo ali tudi nočejo bolj konstruktivno reševati. Z drugega 

zornega kota pa lahko razumemo, da imajo tudi romski učenci s šolo in njenimi specifičnimi 

zahtevami ter pričakovanji velike težave, s katerimi se prej niso srečevali in ki jih zelo 

verjetno ne znajo, ne zmorejo, lahko pa tudi nočejo prebroditi. 

Zanimiva so tudi mnenja slovenskih učiteljic. Na forumu učiteljska.net je ena od učiteljic 

takole opredelila svoje mnenje: »Izobraževanje Romov je v osnovnih šolah posebno področje, 

ki ga razumemo samo učiteljice, ki smo romske učence poučevale, in to daljše obdobje. 

Učenci Romi po rednih učbenikih ne morejo delati. Norme za vse učence ne morejo biti 

enake, kajti izhodišča pri vstopu v šolo so zelo različna. Romski otrok do šole skoraj ni slišal 

slovenske besede. Ko pride v šolo, naj bi pa kar razumel učiteljico! V predšolski vzgoji ni 

poslušal pravljic, odraščal je brez pobarvank, Cicibanov, Cicidojev, brez igre, ki bi 

dopolnjevala grafomotoriko, brez risank v slovenskem. jeziku in še in še... Če hočemo, da bo 

napredek pri teh otrocih boljši, se moramo usesti skupaj in teorija naj začne poslušati prakso. 

Zakaj gre samo do 4. razreda, potem pa zapustijo šolo? Ker preprosto ne morejo več slediti 

snovi na predmetni stopnji. Razredna učiteljica se temu otroku lahko posveča drugače, snov 

še ni tako zahtevna. Nekaj upanja nam dajejo romski pomočniki. Odkrito bi morale 

spregovoriti o težavah, ki jih imate pri pouku. Če ne povemo svojih težav, kdo bo vedel zanje. 

Sem velika borka za izobraževanje romskih otrok, kajti samo izobrazba jih bo potegnila v 

boljše življenje in v sožitje z večinskim prebivalstvom. Tako, kot je sedaj, ni dobro in ni prav, 

zato je nekaj treba ukreniti in se šolanja Romov lotiti tako, da bodo tega zmožni. Ker jim je 
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slovenščina tuj jezik, jih torej izobražujemo v tujem jeziku, v svojem maternem so pa 

nepismeni. Potem pa jih učimo še angleščine. Preko tujega jezika tuj jezik! Težko si 

predstavljamo njihove težave v šoli, toda poskušajmo razumeti, da otrokom ni enostavno. 

Morda bi popoldansko delo v naseljih pripomoglo k večji želji po izobrazbi. Hkrati bi bili 

lahko prisotni tudi starši, ki bi še kako potrebovali nasvete in spodbude. Morda še bolj kot 

otroci.« (Izobraževanje Romov 2009) 

Strinjam se, da imajo učitelji z romskimi otroki veliko težav in zato bi morali med svojim 

izobraževanjem pridobiti čimveč znanja, ki bi jim pomagalo pri uspešnem soočanju s 

težavami romskih učencev. 

»Evropske šole so ustvarjene za izobraževanje homogenih skupin učencev po izobraževalnih 

sistemih, ki temeljijo na zahodni kulturi. Ampak različnost učencev se pri izobraževanju 

povečuje, programi izobraževanja učiteljev pa niso prilagojeni tej spremembi. Ti programi pa 

ne dajejo znanja, ki je potrebno za poučevanje heterogenih skupin učencev. Zaradi tega so 

etnične skupine, ki se razlikujejo od večinske družbe, pogosto prisiljene, da se asimilirajo ali 

odnehajo z nadaljnjim šolanjem.« (Claveria, Alonso 2003 po Macura-Milovanović 2006, 30) 

Tako bi študijski programi morali študentom podati znanje za poučevanje heterogenih skupin 

učencev, za učence, ki se med sabo razlikujejo v znanju, predznanju, kulturi ipd. Učitelji bi 

morali biti izobraženi za poučevanje heterogenih skupin učencev, kjer je potrebno prilagajanje 

snovi in načinov poučevanja. 

V šole z romskimi otroki se počasi uvaja romske pomočnike, ki pomagajo romskim učencem 

in obvladajo oba jezika, tako romskega kot slovenskega. 

V letu 2008/09 se je tako v okviru projekta Uspešno vključevanje učencev Romov v sistem 

vzgoje in izobraževanja, ki je financiran s sredstvi ESS in MŠŠ, zaposlilo 31 romskih 

pomočnikov, vendar pa je treba poudariti, da gre za projektno financiranje. V praksi pa je 

prihajalo do različnih razumevanj, kakšen je opis dela romskega pomočnika, in do različnih 

pogledov, ali je romski pomočnik dodatni učitelj, ki nudi učno pomoč, ali je praviloma 

predstavnik romske skupnosti, ki tvori most med romsko skupnostjo in šolo (Dopolnitev k 

Strategiji ... 2011, 15). 

Toda nekatere tuje raziskave izražajo dvome o vključevanju romskih asistentov v šole: »Ko so 

učitelji izobraženi kot »specialisti« za romske učence, pride do niza škodljivih procesov, npr. 
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do prepoznavanja romskih učencev kot tistih, ki imajo motnje v duševnem razvoju, in 

stigmatizacija, ki umešča učitelja »specialista« zunaj rednega šolanja v skupino »romskih 

učiteljev«, ki čez čas tudi sami doživijo proces izločevanja, ki je vzporeden tistemu njihovih 

učencev.« (The education ... 2002 po Lesar 2009, 13) Z uvedbo romskega asistenta bi lahko 

učitelji svoje delo tudi prelagali na romskega asistenta in tako še bolj zmanjšali svojo vlogo 

pri napredovanju tega učenca. 

Kljub dvomom pa Dopolnitev k Strategiji 2011 ugotavlja, da se je v preteklih letih institut 

romskega pomočnika izkazal kot pozitiven ukrep za dvig socialnega kapitala pripadnikov 

romske skupnosti. Zato je treba poiskati načine in vire, da bi se institut romskega pomočnika 

ohranil tudi po letu 2011. V obdobju po letu 2011 je potrebno institut romskega pomočnika 

dograditi, tako v luči zahtev po zahtevani višji stopnji izobrazbe romskih pomočnikov kot tudi 

v luči hotenj po vključitvi romskega pomočnika v razvid del in nalog vrtcev in šol 

(Dopolnitev k Strategiji ... 2011, 15). 

Tudi Brezovšek pravi, da romski pomočniki razvijajo z romskimi učenci poseben odnos, ki se 

od običajnega odnosa učitelj-učenec razlikuje predvsem v večji emocionalni dostopnosti 

romskih pomočnikov. Slednje ocenjujemo kot pozitivno in menimo, da bi moral tak odnos še 

poglabljati ter vzpostavljati vez med šolo in romsko skupnostjo skozi pridobljeno zaupanje in 

medsebojno spoštovanje. (Ne)uspešnost romskih učencev v učnem procesu romski pomočniki 

pripisujejo neenakemu predznanju romskih učencev ter precejšnjemu izostajanju od pouka, ki 

je očitno pomemben vzrok za nižjo uspešnost romskih učencev (Brezovšek 2008). 

Kot vidimo, se je delo romskega asistenta pokazalo kot pozitivno, predvsem v socialnem 

vidiku, saj naj bi romski pomočniki z romskimi otroki razvili poseben (bolj dostopen) odnos, 

ki verjetno pripomore tudi k napredku teh učencev, saj čutijo, da imajo ob sebi nekoga, na 

katerega se lahko zanesejo, da jim pomaga pri nerazumevanju ali ko potrebujejo kakršnokoli 

pomoč. Po drugi strani pa bi ravno zato lahko razredni učitelj dobil občutek, da ni več v 

tolikšni meri odgovoren za romske otroke. 

Peček in Lesar (2006, 136) sta ugotovili, da bi bilo pri nas morda nujno potrebno izpostaviti 

nenadomestljivo in vodilno vlogo učitelja v današnjem pojmovanju pouka in učenja. 

Nadaljujeta (prav tam, 137), da sta učiteljeva vloga in njegovo pojmovanje lastne 

odgovornosti pomembni tudi z vidika doseganja vzgojnih ciljev šolanja. Ugotovitev, da ima 
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torej izobraževanje (učne vsebine, metode in oblike dela) tudi bolj ali manj izrazite vzgojne 

učinke, danes ni mogoče več spregledati. 

Poučevati tako ne pomeni samo posredovati določenega znanja, otroke nečesa naučiti, ampak 

jih poleg tega tudi vzgajati, jim privzgojiti določene vrednote in jih usmerjati na njihovi poti. 

»Tu najprej izpostavljamo dolžnost vzgojiteljev in učiteljev, vrtcev in šol, da otrokom, 

učencem in dijakom dajejo vrednotna vodila, jih osebnostno formirajo, jim nudijo pomoč in 

dajejo oporo, ko je potrebno, jih vzgajajo in izobražujejo tako, da bodo usvojili učne in 

delovne navade, in jih usmerjajo na njihovi poti v odraslost s ciljem doseganja avtonomnega, 

samostojnega in odgovornega posameznika.« (Nacionalna strokovna skupina ... 2011, 14) 

Učitelj mora biti senzibilen za to, kaj je v določenem primeru za različne učence pravično in 

kaj ne, znati mora tudi strokovno utemeljiti, zakaj z nekim učencem ravna oz. ne ravna 

drugače kot z večino (Peček, Lesar 2006, 9). Učiteljeva vloga v vzgojno-izobraževalnem 

procesu je ključna, zavedati se mora svoje vloge, svoje odgovornosti in biti odgovoren ter 

premišljeno ravnati z vsakim učencem posebej. Biti mora občutljiv za učenčeve težave in 

ovire in jih mora znati prepoznati. Kroflič (2007, 69) pravi, da uspešnega vzgajanja ni mogoče 

zagotavljati z natančnim seznamom učiteljevih znanj in zmožnosti, marveč mora odprtost za 

spoštljive odnose, osebno etično zavest in poklicno poslanstvo najprej zgraditi učitelj pri 

samem sebi (Kroflič 2007, 69). 

Torej se mora učitelj zavedati svoje pomembne vloge in biti občutljiv za težave različnih 

učencev.  Pomembno je tudi, da učitelj pri sebi zgradi odprtost, poštenost in tolerantnost do 

vseh učencev. Ker pa se učenci že tako razlikujejo med sabo, romski učenci pa sploh prihajajo 

iz drugačnega okolja in imajo drugačno predznanje ter predstave o učenju, sta 

individualizacija in diferenciacija nujni. »Uspešno napredovanje romskih učencev v vzgojnem 

in izobraževalnem smislu kakor tudi njihova participacija in vključevanje v razred kot 

socialno skupnost bi nujno zahtevala od učitelja in šole kot celote individualizacijo in 

diferenciacijo dela.« (Peček, Čuk, Lesar2006b, 153) Individualizacija in diferenciacija bi bili 

za romske učence nujni pri vseh predmetih, še najbolj pa pri slovenščini. »Učitelji bi morali 

pri učencih iz manjšinskih kulturno-jezikovnih okolij individualizirati pouk vsaj pri jeziku, to 

pa bi lahko naredili le, če bi znali poučevati slovenščino na različnih nivojih, torej tudi 

slovenščino kot drugi jezik.« (Peček, Lesar 2006, 94) Tu ima seveda veliko vlogo tudi študij, 

ki bi moral študentom ponuditi tudi tovrstno znanje. 
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Marentič Požarnikova (2008, 257) pravi, da je nujno izobraževanje učiteljev v aktivnih in 

raznolikih metodah pouka. Znali naj bi diagnosticirati predznanje in učne strategije 

posameznih učencev, upoštevati in razvijati njihovo motivacijsko strukturo, krepiti odpornost 

proti stresu in pomagati realistično postavljati cilje. Učitelji potrebujejo oporo v dobrih učnih 

pripomočkih, manjših razredih in v ciljno usmerjenem temeljitem izpopolnjevanju. 

Pomembne so tudi konkretne možnosti za timsko sodelovanje učiteljev med seboj in s 

svetovalno službo ter tako ustvarjati celotno ozračje v razredu in na šoli. 

Zato je nujno potrebno, da učitelji pri učencih znajo prepoznati predznanje, uporabljati 

različne učne strategije, jih znati motivirati in upoštevati razlike učencev ter iz tega postaviti 

realne cilje. Pomembno je tudi celotno ozračje na šoli in dobro timsko sodelovanje med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci na šoli. 

Predvidena organizacija pouka učiteljev ne sili v oblikovanje nivojskih skupin in prilagajanje 

ciljev ter načinov poučevanja, ki bi bili za nekatere izmed teh učencev nujni. Predpostavka 

mnogih učiteljev je, da se mora učenec prilagajati sistemu šolanja in ne obratno (Peček, Lesar 

2006, 95). Toda romski učenci imajo veliko manj predznanja, slabo obvladajo slovenski jezik, 

zato je težko pričakovati, da se bodo oni prilagodili sistemu šolanja. Učitelj je tisti, ki bi moral 

prilagoditi pouk, da bi romski učenec lažje napredoval. Zanimiv je tudi pogled učiteljice na 

delo z romskimi otroki: »Zgolj in le s konstruktivnim ter strokovnim prijemom bomo učiteljice 

lahko reševale takšne in drugačne težave, ki se pojavljajo v razredu, saj vemo, da je vse več 

tudi naših otrok, ki zahtevajo drugačen in prilagojen način dela. Zelo dobrodošlo je tudi, da 

si učiteljice izmenjavamo izkušnje ter se ne zbojimo novih, pozitivnih metod ter načinov, ki jih 

v pedagoškem delu nikoli ne bo zmanjkalo. Pomembno je, da vsak pedagoški delavec sam pri 

sebi goji toleranco do drugačnosti in vedno izhaja iz ljubezni do otrok, ki ga je tudi pripeljala 

do takšnega poklica.« (Majes 2000, 31) 

Katere oblike in načini dela so najboljši za otroka in katere oblike so tiste, ki prispevajo k 

boljšemu izobraževalnemu in socialnemu vključevanju otroka v šolo in razred, je odvisno od 

otroka samega, šolskega okolja in predvsem od učiteljev (Peček, Čuk, Lesar 2006b, 166). 

Povzamemo lahko, da so med najpomembnejšimi dejavniki za poučevanje romskih otrok 

učiteljeva stališča in pričakovanja. Na podlagi negativnih stališč do romskih otrok poučevanje 

ne more biti učinkovito. Zavedati se je treba, da se učenci med sabo razlikujejo, in upoštevati, 

da se romski otroci razlikujejo od ostalih po predznanju, znanju jezika, da prihajajo iz 
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drugačne kulture. Toda tudi Romi niso med sabo enaki. Zato je treba vsakega otroka 

obravnavati individualno in vsakemu dati priložnosti za napredek. Učitelj mora veliko delati 

na samem sebi, se zavedati svojih stališč in pričakovanj ter predvsem svoje odgovornosti.  

Učne vsebine mora sproti prilagajati vsakemu učencu in pouk individualizirati ter 

diferencirati. 

»Učitelj ni in ne more biti vseved, od katerega bi pričakovali, da lahko pozna specifike 

neštetih raznolikosti učencev, ki se lahko pojavijo v njegovem razredu. Pomembna je njegova 

pripravljenost sprejeti raznolikost kot izziv, ki bogati ne le učence, temveč tudi njega samega. 

Zato učiteljevega dela ni mogoče opravljati kot golo službeno obveznost, marveč gre za 

poklic, pri katerem se učitelji čutijo odgovorni tudi za učinke svojega dela.« (Peček, Lesar 

2006, 207) 

 

3.3 Izobraževanje učiteljev 

Ker so otroci znotraj razredov vedno bolj raznoliki, prihajajo iz različnih okolij in imajo 

različno predznanje, se tudi od učitelja zahteva, da se prilagaja različnim otrokom in da pri 

pouku uporablja različne metode in oblike dela. Vse to pa od učitelja zahteva čimveč 

raznolikega znanja in izkušenj. 

»Spremembe v izobraževanju in družbi postavljajo pred učitelja nove zahteve. Učitelji morajo 

poleg podajanja znanja mladim vse bolj pomagati, da namesto zgolj pomnjenja podatkov 

pridobijo ključne spretnosti in postanejo pri učenju samostojni; od njih se zahteva, da 

razvijejo pristope k učenju, ki bolj poudarjajo sodelovanje in tvornost. Te nove vloge 

zahtevajo znanje široke palete načinov in stilov poučevanja. Poleg tega so zdaj v razredih 

različni otroci, ki prihajajo iz različnih okolij in imajo različne sposobnosti ali posebne 

potrebe. Uporabljati morajo možnosti, ki jim jih nudi nova tehnologija, se odzivati na zahteve 

po individualiziranem učenju, včasih pa morajo zaradi večje avtonomnosti šol prevzeti tudi 

dodatne naloge odločanja in upravljanja. Te spremembe od učiteljev zahtevajo, da pridobijo 

nova znanja in spretnosti ter jih nenehno razvijajo. Da učitelji pridobijo znanja in 

kompetence za opravljanje novih nalog, je potrebno visoko kakovostno začetno izobraževanje 

učiteljev in skladen proces neprestanega strokovnega razvoja, ki učiteljem zagotavlja 
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spretnosti, potrebne v družbi, ki temelji na znanju.« (Sporočilo komisije svetu in evropskemu 

parlamentu 2007, 4) 

Ker se spreminja družba in z njo izobraževanje, mora v skladu s spremembami delovati tudi 

izobraževanje učiteljev. Učitelji se morajo biti pripravljeni prilagajati spremembam učencev, 

njihovi raznolikosti in posledično temu prilagajati oblike in metode dela. Znati morajo 

uporabljati novo tehnologijo, uporabljati različne stile poučevanja, individualizirati in 

diferencirati pouk. 

Kot smo že povedali, so za napredovanje učencev pomembna tudi učiteljeva stališča in 

pričakovanja. Učiteljeva pozitivna stališča pripomorejo k boljšemu napredovanju učenca. 

Romski otroci pa so pogosto diskriminirani in obkroženi s predsodki ter stereotipi, zato bi bilo 

treba razviti izobraževanje, ki bi oblikovalo pozitivna stališča študentov (bodočih učiteljev) in 

bi spodbujalo študente k preoblikovanju njihovih stereotipov ter predsodkov do romskih 

otrok. 

Tudi Lesarjeva (2009, 248) pravi, da bi bilo treba največ pozornosti namenjati vprašanju, 

kako prepoznavati in po potrebi spreminjati nespodbudna stališča in predsodke. Sodeč po 

raziskavah, sedanji programi izobraževanja na tem področju niso preveč uspešni. To je prav 

gotovo eno izmed področij, ki jim bo treba v prihodnosti nameniti veliko pozornosti ter 

interdisciplinarnega pristopanja pri raziskovanju in oblikovanju spodbudnejših modelov.                                      

Razviti bi morali takšne programe izobraževanja bodočih učiteljev, ki bi jim omogočali ne le 

pridobitev kakovostnih znanj, ampak bi se v študijskem procesu soočali tudi z lastnimi 

predstavami, stereotipi in predsodki ter jih zmogli konstruktivno prestrukturirati, saj le tako 

lahko zagotovimo, da konkretne rešitve za romske učence ne bi imele negativnih učinkov 

(Lesar 2009, 224). 

»Na ravni izobraževanja bi bilo potrebno veliko večjo pozornost namenjati načelni 

naravnanosti (bodočih) učiteljev do drugačnih: tako njihovim stališčem, predsodkom do 

drugačnih znotraj šolskega sistema in spodbujanju k iskanju rešitev za odstranitev ovir pri 

njihovem učenju in participaciji. Raziskave nam pokažejo na pomanjkljiva znanja dobršnega 

dela osnovnošolskih učiteljev pri soočanju z marginaliziranimi skupinami učencev, čemur bi 

morali v prenovi študijskih programov nameniti več pozornosti. Tekom izobraževanja 

učiteljev bi morali doseči bistveno večjo senzibilnost za realne probleme učencev.« (Peček, 

Lesar 2006, 205) V času študija bi študentje, tj. bodoči učitelji, morali spoznati čimveč 
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različnih metod, oblik in načinov dela, da bi v razredu znali izbrati primerne metode in oblike 

za poučevanje posameznih otrok. Pridobiti bi morali tudi občutek in senzibilnost za 

prepoznavanje, kaj posamezni otroci potrebujejo. Toda ta občutek lahko razvijejo le z delom 

na samem sebi in izkušnjami. 

Tudi King (King 2005 po Peček, Lesar 2006, 206) meni, da bi moral bodoči učitelj najprej 

pridobiti izkušnje, preko katerih bi sam prišel do spoznanja razlik med različnimi etničnimi 

skupinami. Ko bodoči učitelj postane občutljiv za multikulturno problematiko, potrebuje še 

izkušnje, ki ga silijo v razmislek o naravi ksenofobije, nestrpnosti, neenakosti. Te izkušnje bi 

imele transformativni učinek. Bodočega učitelja bi zavezale k delovanju, ki vzpodbuja 

strpnost in nediskriminacijo. Le učitelj, ki je izkusil transformativni učinek, lahko to preda 

naprej tudi svojim učencem, s tem pa poveča možnost, da se krog reproduciranja neenakosti 

in nestrpnosti prekine. 

Pomembno je, da učitelj zna tudi drugim učencem predstaviti Rome tako, da ne povzroča 

občutkov nestrpnosti in predsodkov, ampak vzpodbuja sprejemanje in toleranco do 

»drugačnih«. 

Tony Booth obravnava pomanjkljivosti v rednem izobraževanju učiteljev v kontekstu 

inkluzivnih šol in ugotavlja: »V številnih državah učitelji ne predstavljajo etničnih skupin, 

obstaja ločenost med teorijo in prakso, vsebine o aktivnem učenju v heterogenih oddelkih se 

prenašajo s pasivnimi metodami, ki ne upoštevajo porekla in izkušenj bodočih učiteljev, 

inkluzija se poučuje na posebnih tečajih, namesto da bi bila sestavni del pristopa k učenju na 

vseh tečajih, strogo je ločeno izobraževanje učiteljev posebnih in učiteljev rednih šol.« (Booth 

2000 po Macura-Milovanović 2006, 31) 

Tudi učitelji razrednega pouka bi morali imeti tako znanje, kot ga imajo specialni pedagogi, 

saj se ves čas srečujejo tudi z otroki, ki imajo posebne potrebe ali so drugače izpostavljeni. 

»Izobraževanje učiteljev bi bilo potrebno povezati tudi z usposabljanjem specialnih 

pedagogov. Bodoči učitelji bi morali v času svojega rednega usposabljanja pridobiti tudi 

specialno-pedagoška ter interkulturna znanja in izkušnje. Dokler namreč specialisti za 

posamezna področja ločeno, vsak zase, vstopajo v šolski prostor, ne moremo razmišljati o šoli 

kot inkluzivni instituciji.« (Peček, Lesar 2006, 206) Dvotirnost na terciarni stopnji 

izobraževanja bodočih učiteljev je treba spremeniti na način poenotenega temeljnega 

izobraževanja za splošno pedagoško delo in ponujanja nadaljnjih specializacij za posebnosti 
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nekaterih učencev. Tudi prenova obstoječih študijskih programov (bolonjski proces) trenutno 

ne gre v smer enotnega pedagoškega izobraževanja, ki bi predstavljal vstopnico za delo v 

rednih šolah in možnost nadaljnjih specializacij za delo s specifičnimi populacijami učencev, 

marveč se še vedno vztraja in utemeljuje potrebnost ločenega izobraževanja učiteljev in 

specialnih pedagogov  (Lesar 2009, 243). 

Sama menim, da bi bilo treba izobraževanje bodočih učiteljev spremeniti tudi na ta način, da 

bi študentje imeli predvsem več stika in prakse z romskimi otroki. Tako bi se tudi oblikovala 

pozitivnejša stališča, pridobili bi izkušnje, prestrukturirali ali odpravili predsodke, spoznali bi 

njihovo kulturo, navade in predvsem videli, kakšno poučevanje ti otroci potrebujejo. 

Učitelji, ki poučujejo romske učence, bi morali imeti do njih predvsem pozitivna stališča, 

poznati bi morali različne načine poučevanja, da bi lahko prilagajali pouk vsem učencem, 

pouk bi morali individualizirati in diferencirati ter biti predvsem občutljivi za medsebojne 

odnose. Torej lahko zaključimo, da bi izobraževanje študentom moralo podati znanje, ki bi 

jim omogočilo prilagajanje pouka različnim učencem. Tako bi morali v času študija pridobiti 

znanje o različnih oblikah in metodah dela, načinu poučevanja, o individualizaciji in 

diferenciaciji. In ker so stališča in pričakovanja učitelja pomemben del učenčevega napredka, 

bi študij moral študentom preoblikovati stališča, da bi bila čimbolj pozitivna. To pa pomeni, 

da bi študentje morali spoznati romsko kulturo in jezik ter pridobiti tudi konkretne izkušnje z 

romskimi otroki, kar pomeni, da bi bilo potrebno oblikovati praktične vsebine, pri katerih bi 

se študentje srečali z romskimi otroki. 
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4 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 

V Sloveniji je izobraževanje Romov precej problematično. Veliko romskih otrok ponavlja 

razred ali pa je vključenih v šole s prilagojenim programom. Romi so tudi izpostavljeni 

marginalizaciji in izključevanju. Velik problem je predvsem nepoznavanje jezika in kulturna 

drugačnost. Romski otroci se učijo opismenjevanja v jeziku, ki ni njihov materni jezik, kar 

jim povzroča veliko težav, neznanje pa se samo še stopnjuje. Ker si šole prizadevajo, da bi 

bile čimbolj inkluzivno naravnane, se je treba zavedati, da je to nikoli dokončan proces, saj se 

mora šola ves čas prilagajati učencem – tako kot se učenci spreminjajo, se mora tudi šola 

(Lesar 2009, 111—112). Glede na vse to in ker danes ni več mogoče spregledati, da ima 

izobraževanje tudi vzgojne učinke, je treba izpostaviti vodilno vlogo učitelja v vzgojno-

izobraževalnem procesu (Peček, Lesar 2006, 136—137). Učitelj mora biti senzibilen za 

učenčeve težave, premišljeno ravnati, zavedati se mora, kaj je pravično in kaj ne, in to tudi 

znati utemeljiti, prilagajati mora metode in oblike dela učencem ter pouk individualizirati in 

diferencirati. Da pa bi učitelji lahko pridobili tovrstna znanja in veščine, bi morali najprej 

spremeniti izobraževanje učiteljev. Razviti bi morali takšne programe izobraževanja bodočih 

učiteljev, ki bi jim omogočali ne le pridobitve kakovostnih znanj, ampak bi se v študijskem 

procesu soočali tudi z lastnimi predstavami, stereotipi in predsodki ter jih zmogli 

konstruktivno prestrukturirati, saj le tako lahko zagotovimo, da konkretne rešitve za romske 

učence ne bi imele negativnih učinkov (Lesar 2009, 224). Ker so pričakovanja in stališča ena 

izmed pomembnejših dejavnikov pri napredku učenca, bi jim bilo v izobraževanju potrebno 

dati večji pomen. 
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II EMPIRIČNI DEL 

5 Raziskovalni problem in hipoteze 

Področje šolanja Romov je v Sloveniji precej problematično, saj prihaja do velikega osipa 

romskih učencev, do slabšega učnega uspeha in diskriminacije. Raziskave potrjujejo, da so 

učitelji v dilemi glede sprejetja učenca, ki je drugačen glede na svojo narodno pripadnost, v 

razred. Med njimi so tudi taki, ki v svoj razred ne bi sprejeli romskega učenca (Peček, Lesar 

2006, 85–86). Zato se bom v raziskavi osredotočila na stališča študentov do vključevanja 

romskih otrok v redno osnovno šolo. 

Ker me bo zanimalo, ali so v ciljih iz Učnega načrta razrednega pouka vsebovane teme, ki se 

nanašajo na romske otroke in so pomembne za oblikovanje stališč študentov, bom v prvem 

delu empiričnega dela analizirala študijski program razrednega pouka Pedagoške fakultete v 

Ljubljani. Cilje in vsebine bom dobila iz učnega načrta študijskega programa (Učni načrti 

2003). 

Ker pa so stališča in vrednote učiteljev še bolj pomemben dejavnik kot metodično-didaktična 

usposobljenost sama, sem se odločila, da bom raziskala, kakšna stališča do romskih otrok  in 

njihovega vključevanja v šolo imajo študentje razrednega pouka. V raziskavi bom primerjala, 

kakšna stališča imajo študentje 1. letnika in študentje 4. letnika ter ugotavljala morebitne 

razlike med njimi. S pomočjo vprašalnika bom s kvantitativno metodo preverjanja raziskala, 

čemu pripisujejo vzroke neuspeha romskih otrok, kateri bi bili zanje pomembni cilji, če bi 

imeli v razredu romskega otroka in ali so sploh pripravljeni sprejeti romskega otroka v razred. 

Preverila bom tudi, kaj o svojem znanju in kompetencah menijo študentje 4. letnika. 

Hipoteze: 

H 1:Študentje pripisujejo vzroke neuspeha romskih otrok njihovim staršem. 

H 2: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike med stališči študentov 1. in 4. 

letnika razrednega pouka glede vzrokov neuspeha romskih otrok. 

H 3:Študentom je najpomembnejši cilj pri vključevanju romskega otroka v razred ta, da rad 

hodi v šolo. 
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H 4: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike med stališči študentov 1. in 4. 

letnika glede ciljev, ki se jim zdijo pomembni pri vključevanju romskega otroka v razred. 

H 5: Študentje glede pripravljenosti vključitve romskega otroka v razred najpogosteje 

izpostavljajo, naj romski otroci obiskujejo pouk v šoli,  v kateri oni delajo. 

H 6: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike med stališčištudentov 1. in 4. 

letnika glede pripravljenosti vključitve romskega otroka v razred. 

H7: Študentje bi se bili včasih pripravljeni prilagoditi potrebam romskih otrok. 

H 8: Predpostavljam, da obstajajo statistično pomembne razlike med stališčištudentov 1. in 4. 

letnika razrednega pouka glede pripravljenosti prilagajati se potrebam romskih otrok. 

H 9:Predvidevam, da je na spremembo stališč študentov 4. letnika najbolj vplival predmet 

teorija vzgoje. 

H 10: Predvidevam, da bi po mnenju študentov 4. letnika morala biti znanja o delu z 

romskimi otroki organizirana kot sestavni del vseh predmetov. 

H 11: Predvidevam, da se študentje 4. letnika počutijo povsem nekompetentni za poučevanje 

romskih otrok. 

H 12: Predvidevam, da študentje 4. letnika menijo, da so med študijem dobili premalo prakse 

in konkretnih  izkušenj, ki bi jim koristile pri delu z romskimi otroki. 

H 13: Predvidevam, da so študentje 4. letnika mnenja, da bi bilo znanja, ki so jih navedli, 

najbolje organizirati v poseben predmet. 
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6 Opis raziskovalne metodologije 

6.1 Opis pripomočkov 

V prvem delu empiričnega dela bom analizirala študijski program razrednega pouka na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za analizo sem potrebovala vse učne načrte predmetov, ki 

smo jih imeli v času študija razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V drugem delu empiričnega dela sem uporabila anketni vprašalnik, ki so ga sestavile Sunčica 

Macura - Milovanović, Nataša Živković in moja mentorica Mojca Peček Čuk. Študentom sem 

razdelila celoten vprašalnik, analizirala pa bom samo vprašanja, ki se nanašajo na moje 

raziskovalno področje. 

Da bi ugotovila, kakšna stališča imajo študentje do romskih otrok, sem analizirala odgovore 

na štiri vprašanja. Pri prvem vprašanju me je zanimalo, čemu študentje pripisujejo vzroke 

neuspeha romskih otrok. Pri trditvah so se morali odločati, koliko napisan vzrok vpliva na 

neuspeh romskih otrok. Pri drugem vprašanju sem hotela izvedeti, kateri cilji so za študente 

pomembni pri vključevanju romskih otrok v osnovno šolo. Cilje so razvrščali od 

najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, ali so 

študentje pripravljeni v svoj razred ali šolo sprejeti romskega otroka. Obkrožili so trditev, ki 

jim najbolj ustreza. Pri četrtem vprašanju so študentje označili, v kolikšni meri bi uporabljali 

posamezne oblike dela v razredu z romskim učencem. 

Da bi ugotovila, kakšno mnenje imajo o svojih kompetencah za delo z romskimi otroki 

študentje 4. letnika in katera znanja bi jim pomagala razširiti te kompetence, sem analizirala 

odgovore na pet vprašanj. Tri vprašanja so bila zaprtega tipa in študentje so morali izbrati 

enega izmed ponujenih odgovorov, dve vprašanji pa sta bili odprtega tipa, zato so študentje 

nanju prosto odgovarjali. 

Pri zaprtih vprašanjih so se študentje odločali, na kakšen način bi morala znanja o delu z 

romskimi otroki biti prisotna v programu študija, kako ocenjujejo svoje kompetence na 

področju dela z romskimi otroki in na kakšen način bi bilo najbolje organizirati znanja, ki so 

jih sami navedli pri odgovorih na eno izmed prejšnjih vprašanj. 
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Pri odprtih vprašanjih so študentje odgovarjali, kateri izmed predmetov na fakulteti je zanje 

pomemben in koristen za delo z romskimi otroki ter katera znanja bi jim pomagala razširiti 

kompetence za delo z romskimi otroki. 

 

6.2 Opis vzorca 

Anketni vprašalnik je bil v mesecu oktobru 2009 razdeljen vsem študentom 1. letnika 

Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk, s  strani moje mentorice dr. Mojce Peček 

Čuk. Vrnjenih je bilo 113 vprašalnikov. 

Študentom 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk, pa so bili 

vprašalniki razdeljeni v maju 2010. Vprašalniki so bili razdeljeni med vajami in nastopi. 

Vrnjenih je bilo 57 vprašalnikov. 

Vprašalnika niso reševali isti študentje v 1. in v 4. letniku, zato študija ni longitudinalna. 

Vprašalnik so študentje izpolnjevali anonimno. 

Tabela 1: Spol anketiranih študentov 1. in 4. letnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. letnik 4. letnik 

f f % f f % 

Moški 4 3,5 2 3,5 

Ženske 109 96,5 55 96,5 

Skupaj 113 100,0 57 100,0 
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6.3 Obdelava podatkov 

S pomočjo programa excel sem podatke iz vprašalnikov vnašala v bazo in jih nato obdelala. 

Naredila sem frekvenčno analizo in hi-kvadrat preizkus. Rezultate posameznih trditev oz. 

vprašanj sem tabelarično predstavila in dodala komentar. Statistično pomembne razlike sem 

upoštevala pri tistih odgovorih, pri katerih je bila raven statistične pomembnosti (P-vrednost) 

manjša od 0,05. S tortnim grafikonom (v %) sem prikazala rezultate tistih trditev oz. vprašanj, 

na katere so odgovarjali samo študentje 4. letnika razrednega pouka. Pri dveh vprašanjih so 

bili odgovori prosti, zato sem jih pri obdelavi kategorizirala. 
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7 ANALIZA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA RAZREDNEGA 

POUKA 

Z analizo študijskega programa razrednega pouka sem želela izvedeti, ali so v ciljih iz učnega 

načrta vključene tudi teme, ki se nanašajo na romske otroke. Romski otroci spadajo v skupino 

ranljivih otrok, kamor spadajo tudi druge skupine otrok. V nadaljevanju bom večkrat 

uporabila izraz ranljivi otroci, ker romski otroci spadajo med ranljive otroke in ker 

pričakujem, da v ciljih ali vsebinah ne bodo omenjeni natančno romski otroci, ampak širše – 

ranljivi otroci. Cilje, ki se bodo navezovali na ranljive otroke, bom primerjala s tem, kar smo 

izvedeli na predavanjih. Ugotavljala bom, ali so se cilji skozi predavanja uresničili, morda 

celo poglobili in razširili, ali pa ne. Iz tega bomo lahko videli, kateri predmeti študijskega 

programa razrednega pouka so bili pomembni pri oblikovanju stališč študentov do ranljivih 

otrok. 

 

7.1 Dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne 

izobrazbe 

Študijski program je sprejel Znanstveno pedagoški svet Univerze v Ljubljani, dne 27. 6. 1995, 

Senat Univerze na seji dne 17. 10. 1995, soglasje k programu pa je dal Svet Republike 

Slovenije za visoko šolstvo dne 24. 11. 1995. Spremembe in dopolnitve programa so bile 

potrjene na Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo dne 30. 1. 1996, dne 29. 11. 2002 in 

dne 11. 4. 2003 (Razredni pouk ... 2010). 

Študij traja 4 leta (8 semestrov) in 1 leto absolventskega staža (prav tam). 

Predmeti se delijo na temeljne pedagoške predmete in na strokovno-teoretične predmete ter 

predmete specialne didaktike. Od vseh predmetov sem izluščila tiste, katerih cilji se 

navezujejo na ranljive otroke in na poučevanje le-teh. 

7.1.1 1. letnik 

V programu 1. letnika sem zasledila dva predmeta iz sklopa temeljnih pedagoških predmetov, 

ki bi se v ciljih lahko navezovala tudi na ranljive otroke. 
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Didaktika 

 

Vzgojno-izobraževalni cilji: 

- usposobijo se za smotrno in tvorno izbiranje in didaktično oblikovanje smotrov, nalog 

in vzgojno-izobraževalnih vsebin; 

- usposabljajo se za smotrno izbiro in uporabo učnih metod, oblik in strategij pri 

načrtovanju, izvajanju in vrednotenju učnega procesa. 

Ta dva cilja lahko povežemo s prilagajanjem ciljev, vsebin, metod in oblik dela vsem 

učencem. Ranljivi otroci pa potrebujejo prav to – da se njim prilagodi snov, vsebina in 

metoda dela, da učitelj sam spozna, kaj določeni učenec potrebuje. Vendar pa gre pri didaktiki 

predvsem za spoznavanjesamih pojmov, njihovega pomena, definicij. Nismo pa govorili o 

tem, kako se te vsebine, smotri, metode in strategije poučevanja spreminjajo in prilagajajo 

učencem. 

Izpostavila bi tudi pedagoško prakso, ki je v 1. letniku v okviru predmeta didaktika. Marsikdo 

se je med opravljanjem prakse morda srečal z romskimi ali drugimi ranljivimi otroki. Na 

vajah, ko se pogovarja o praksi, bi bilo dobro na to opozoriti, da bi študentje izpostavili svoje 

izkušnje z romskimi otroki ter analizirali način dela učitelja z njimi. 

Razvojna psihologija 

Vzgojno-izobraževalni cilj: 

- podrobno se seznani z razvojnimi značilnostmi šolskih otrok na razredni stopnji in z 

njihovimi individualnimi razlikami. Uči se spoznavati te posebnosti v konkretnem 

šolskem prostoru ter v skladu z ugotovitvami tudi ukrepati v prid otrokovemu razvoju. 

Vsebina: 

- Individualne razlike. 

- Psihološke osnove individualizacije pri pouku. 

- Specifične učne težave. 

- Empatija. 
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Cilji in vsebine poudarjajo individualne razlike in individualizacijo. Poudarjajo razumevanje, 

da se učenci med sabo razlikujejo po individualnih, socialnih in kulturnih značilnostih, da na 

njihov razvoj vplivajo različni dejavniki, da imajo različne potrebe in spodbujajo prilagajanje 

učnega procesa. Cilji tudi opozarjajo na oblikovanje čim bolj empatičnega in prijetnega 

šolskega okolja in s tem tudi oblikovanje pozitivne samopodobe. Kljub kar nekaj ciljem, ki se 

navezujejo na ranljive otroke, pa sta se predmet in tudi izpit razvojne psihologije bolj ali manj 

osredotočala na razvoj človeka/otroka, smo pa na predavanjih veliko poudarjali vpliv okolja 

na učenca in njegove učne dosežke ter omenjali predvsem otroke z učnimi težavami in 

nadarjene otroke. 

7.1.2 2. letnik 

Teorija vzgoje 

Cilj: 

– študij teorije vzgoje bo prispeval k oblikovanju stališč študentov v zvezi z vprašanji, ki 

zadevajo poklic razrednega učitelja. 

Iz ciljev in vsebin ni razvidno, da bi se povezovali z ranljivimi otroki in inkluzijo. Samo 

cilj, ki ga navajam, bi lahko povezovali z oblikovanjem stališč študentov do ranljivih 

otrok. Kljub temu pa smo pri predmetu teorija vzgoje spoznali in govorili o inkluziji, 

integraciji, o romskih in ostalih ranljivih otrocih; kako so vključeni in sprejeti v šolah ter 

na splošno v družbi.  Osrednja tema predavanj in vaj so bili velikokrat pogovori v zvezi s 

problemi, pri katerih smo lahko sodelovali vsi študentje. Prek tega pa so se tudi oblikovala 

in spreminjala stališča študentov do posameznih skupin ranljivih otrok. 

Pedagoška psihologija 

Cilj: 

- spozna psihološke zakonitosti procesa učenja, še posebej v odnosu poučevanje – 

učenje, in zna v skladu s temi zakonitostmi ter v kombinaciji s spoznanji razvojne 

psihologije organizirati take učne situacije, ki zagotavljajo učenje v pogojih aktivne 

vključenosti čim večjega števila učencev. 
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Vsebine: 

- Socialni dejavniki učne uspešnosti, družina in njen vpliv (SES, kulturna in 

izobrazbena raven družine), pomoč in spodbude pri učenju. 

- Socialni odnosi v razredu, socialni položaj učenca v skupini kot motivacijski dejavnik. 

Pri pedagoški psihologiji je med cilji samo eden, ki bi ga lahko povezali s poučevanjem 

ranljivih otrok. Poudarja, kako organizirati učne aktivnosti, da bo aktivno vključenih čim več 

učencev. Pri tem si predstavljam predvsem čim bolj fleksibilno prilagajanje učnih metod in 

oblik dela vsem otrokom. Dejstvo je, da se učenci med sabo razlikujejo, in zato je treba 

upoštevati njihove individualne potrebe, posebnosti in temu prilagoditi pouk. Govorili smo 

tudi o tem, da na učenje vpliva tudi spodbuda oziroma nespodbuda družine in socialni položaj 

v razredu. Predavanja in izpit so vsebovala predvsem teorijo o učenju in ocenjevanju, vendar 

so bila vedno povezana s konkretnimi primeri. O Romih in drugih ranljivih otrocih nismo 

govorili, smo pa poudarjali, da mora biti pristop k otroku individualen in pozitivno naravnan, 

kar se mi zdi prav tako pomembno za poučevanje ranljivih otrok. 

Didaktika slovenskega jezika 

Pri didaktiki slovenskega jezika nisem našla cilja ali vsebine, ki bi se povezovala z ranljivimi 

otroki. O učnih težavah pri slovenščini smo spoznali splošne (nespodbudno okolje) in 

specifične težave (disleksija). Splošne težave bi lahko povezali z Romi, vendar 

strategij/napotkov za prilagajanje pouka slovenščine tej skupini otrok nismo spoznali. Pri 

predmetu didaktika slovenščine bi morali glede na to, da ima veliko ranljivih otrok (Romi, 

priseljenci) največ težav prav s tem predmetom, spoznati različne načine, strategije in 

napotke, kako prilagoditi pouk tem otrokom. 

7.1.3 3. letnik 

Sociologija vzgoje 

Vsebine: 

Sociološkikonceptišolskega polja 

- Razlike in neenakosti ter šola. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kovač Simona; diplomsko delo 

49 
 

To vsebino bi lahko povezali z neenakostjo in razlikami do ranljivih otrok. Na predavanjih pa 

smo govorili o drugačnosti, o pravici do drugačnosti in multikulturnosti. Govorili smo tudi o 

tem, kaj naj bi bilo normalno, kaj družba jemlje kot »normalno«. O Romih nismo govorili. 

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje I 

Cilji in vsebine se nanašajo predvsem na otroke z motnjami v razvoju in na prilagoditve le-

tem. Pri teoriji športa Romov nismo omenjali. Izpostavila pa bi, da so nas spodbujali k 

vključitvi otrok s posebnimi potrebami, predvsem gibalno oviranih, v pouk športne vzgoje in 

poskušali odpraviti predsodke tudi s tem, da smo priredili športno prireditev z igrami, ki so 

bile namenjeni vsem otrokom. Tam smo se tudi konkretno spoznali in delali z otroki s 

posebnimi potrebami. Pred samo prireditvijo smo imeli študentje, ki se prej še nikoli nismo 

srečali z otroki s posebnimi potrebami, v sebi strah, predsodke in polno vprašanj (ali bom znal 

delati z njimi, kako bom delal z njimi ...). Dobili smo konkretne izkušnje in mislim, da je to 

odpravilo marsikateri predsodek o delu z gibalno oviranimi otroki, kar lahko navežem tudi na 

odpravljanje predsodkov do romskih otrok – mogoče bi tudi konkretna izkušnja z njimi 

odpravila marsikateri predsodek. 

7.1.4 4. letnik 

Pedagogika otrok z motnjami v razvoju 

Vsebine: 

- Integracija, segregacija, normalizacija. 

Na predavanjih in vajah smo se osredotočali in spoznavali predvsem posamezne skupine 

otrok s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, govorno-jezikovne motnje, slepi in slabovidni 

...) ter vzroke in posledice motenj. Govorili smo tudi o tem, kako so ti otroci sprejeti v družbi 

in v šoli ter kakšni so napotki za delo z njimi (za posamezno skupino otrok). 

7.1.5 Praksa 

Pedagoško prakso smo študentje razrednega pouka imeli v vseh štirih letih študija. 

Bolj natančna navodila s cilji, vsebinami in napotki za prakso smo dobili v 1. in 2. letniku, 

kjer je bil bolj poudarek na opazovanju in spremljanju pouka ter učencev. V 3. in 4. letniku pa 
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je bilo že več poudarka na učnih urah in pripravah, saj smo že sami poučevali. Bolj pozorni na 

ranljive otroke smo tako verjetno bili v 1. in 2. letniku, ko smo jih lahko natančneje opazovali. 

V 3. in 4. letniku je vsak študent bolj osredotočen na samo izvedbo učne ure in ne toliko na 

same učence in njihove posebnosti. Pedagoška praksa je v večini odvisna od študenta samega,  

njegove prizadevnosti in zavzetosti za delo. Bolj ko je študent prizadeven in delaven, več bo 

od prakse odnesel. 

 

7.2 Povzetek analize učnega programa razrednega pouka 

Prek analize učnega programa razrednega pouka lahko vidimo, da študentom primanjkuje 

znanja o ranljivih otrocih in predvsem znanja o delu z romskimi otroki. Glede na to, da 

študentje prihajamo iz cele Slovenije, bo veliko študentov imelo v razredu vsaj enkrat tudi 

romskega otroka. Zato bi bilo dobro, da v času študija dobimo tudi to znanje. 

Nekateri predmeti v ciljih omenjajo individualizacijo, oblikovanje stališč, vključenost vseh 

učencev, razlike in neenakosti ter integracijo: 

- razvojna psihologija, 

- pedagoška psihologija, 

- teorija vzgoje, 

- sociologija vzgoje, 

- pedagogika otrok z motnjami v razvoju. 

Toda na oblikovanje stališč študentov niso vplivali vsi našteti predmeti. Na predavanjih in 

vajah pa smo se o ranljivih otrocih pogovarjali le pri teoriji vzgoje in pedagogiki otrok z 

motnjami v razvoju. O romskih otrocih pa smo govorili samo pri teoriji vzgoje. Pri razvojni 

psihologiji smo govorili bolj o razvoju otroka, pri psihološki psihologiji pa o teorijah učenja. 

Menim, da študentom primanjkuje predvsem konkretnega znanja in izkušenj. To pomeni, da 

bi se lahko srečali z romskimi otroki, se z njimi spoznali in sodelovali. Mogoče bi jim lahko 

pomagali pri učenju, delu za šolo ali pa bi se z njimi samo družili. Tako mislim, da bi 

odpravili marsikateri predsodek. Čeprav bi bilo treba tudi pri takem načinu dela biti previden, 

saj tudi študentje niso med sabo enaki in bi nekaterim to ustrezalo, nekaterim pa ne.             

Študentje imajo še vedno veliko predsodkov do romskih in ostalih ranljivih otrok. Znanje o 
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romskih otrocih in o delu z njimi bi lahko vključili v vse predmete, predvsem pa se mi zdi 

dobro, da bi bili vključeni v predmetespecialne didaktike. Tako bi na vsakem predmetnem 

področju dobili nekaj znanja tudi o tem, kako določen šolski predmet oz. šolsko snov 

prilagoditi romskim otrokom in kako jim pomagati. Največ konkretnega znanja bi potrebovali 

pri slovenskem jeziku, saj imajo romski otroci največ težav prav s  tem predmetom, ker v 

večini slabo znajo slovensko. Več pozornosti bi lahko namenili učni pripravi in temu, kako jo 

prilagoditi posameznim otrokom. Prav tako bi lahko dobili kaj znanja o vključevanju otrok v 

razred, o odpravljanju predsodkov otrok, ki jih največkrat dobijo od staršev. Potrebovali bi 

konkretne nasvete. Največ predsodkov študentov pa menim, da bi se odpravilo s konkretnimi 

izkušnjami (prakso) z romskimi otroki. Res je sicer, da ni mogoče doseči, da bi bila vsaka 

izkušnja pozitivna, zato bi bilo potrebno dobro razmisliti, kako to praksooblikovati. Dejstvo 

je, da na fakulteti v času študija študentje nismo dobili dovolj potrebnega znanja za 

poučevanje romskih otrok, kar pomeni, da bo veliko učiteljev imelo težave s poučevanjem le-

teh. 

H 9: Hipotezo 9 lahko potrdim, saj je bil za oblikovanje stališč študentov pomemben le en 

predmet – teorija vzgoje. Le pri tem predmetu smo se pogovarjali konkretno o romskih 

otrocih, razmišljali in se pogovarjali o različnih problemih in inkluziji. 
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8 Analiza anketnega vprašalnika 

8.1 Stališča študentov do vključevanja romskih otrok v osnovno šolo 

8.1.1 Vzroki neuspeha romskih otrok pri učenju 

S prvim vprašanjem sem hotela ugotoviti, čému študentje pripisujejo vzroke neuspeha 

romskih otrok in ali so kakšne razlike v odgovorih študentov 1. in 4. letnika. Zanimalo me je, 

ali študentje bolj pripisujejo vzroke neuspeha družini romskega učenca, okolju, otroku 

samemu ali delu učitelja. Odločali so se, v kolikšni meri trditev vpliva na učno uspešnost 

romskega otroka. 

Romski otroci prihajajo iz drugačnega, pogosto manj spodbudnega okolja, ki tudi v neki meri 

vpliva na njihovo učno uspešnost. Kljub temu lahko delo učitelja veliko pripomore k 

uspešnosti romskega otroka, predvsem pa k vključenosti v razred, v družbo. Če se bo otrok 

dobro počutil v razredu in imel dober odnos z učiteljem in sošolci, bo tudi to pripomoglo k 

njegovi učni uspešnosti. 

Tabela 2: Prikaz odgovorov študentov 1. in 4. letnika na vprašanje, koliko določen vzrok 
vpliva na neuspeh romskih otrok pri učenju – frekvenčna in strukturna porazdelitev 
odgovorov ter vrednost hi-kvadrata 

 
 

 
Odgovori 

 
Sploh ne 

vpliva 
Malo 
vpliva 

Delno 
vpliva 

Precej 
vpliva Zelo vpliva 

f f % f f % f f % f f % f f % 
1. Revščina romskih 
družin 

1. 14 12,39 29 25,66 49 43,36 18 15,93 3 2,65 
4. 9 15,79 11 19,30 22 38,60 13 22,81 2 3,51 
skupaj 23 13,53 40 23,53 71 41,76 31 18,24 5 2,94 
stat. pr. χ2= 2,261 P > 0,05 

2.Socio-kulturne 
značilnosti okolja, v 
katerem otrok odrašča 

1. 2 1,77 3 2,65 27 23,89 55 48,67 26 23,01 
4. 0 0,00 0 0,00 8 14,04 27 47,37 22 38,60 
skupaj 2 1,18 3 1,76 35 20,59 82 48,24 48 28,24 
stat. pr. χ2= 7,586 P > 0,05 

3. Neizobraženost 
romskih staršev 

1. 2 1,77 12 10,62 20 17,70 47 41,59 32 28,32 
4. 0 0,00 0 0,00 6 10,53 27 47,37 24 42,11 
skupaj 2 1,18 12 7,06 26 15,29 74 43,53 56 32,94 
stat. pr. χ2= 10,814 0,05 > P > 0,01 

4. Nezainteresiranost 
romskih staršev za 
šolanje otroka 
 

1. 1 0,88 1 0,88 4 3,54 45 39,82 62 54,87 
4. 0 0,00 1 1,75 7 12,28 10 17,54 39 68,42 
skupaj 1 0,59 2 1,18 11 6,47 55 32,35 101 59,41 
stat. pr. χ2= 12,205 0,05 > P > 0,01 
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Odgovori 

 
Sploh ne 

vpliva Malo vpliva Delno 
vpliva 

Precej 
vpliva 

Zelo 
vpliva 

f f % f f % f f % f f % f f % 
5. Pomanjkanje skrbi 
romskih staršev za 
otroke 

1. 2 1,77 3 2,65 26 23,01 49 43,36 33 29,20 
4. 0 0,00 0 0,00 14 24,56 16 28,07 27 47,37 
skupaj 2 1,18 3 1,76 40 23,53 65 38,24 60 35,29 
stat. pr. χ2= 8,422 P > 0,05 

6. Kulturne značilnosti 
romskih družin: običaji 
in tradicija 

1. 5 4,42 23 20,35 44 38,94 28 24,78 13 11,50 
4. 2 3,51 5 8,77 22 38,60 20 35,09 8 14,04 
skupaj 7 4,12 28 16,47 66 38,82 48 28,24 21 12,35 
stat. pr. χ2= 4,786 P > 0,05 

7. Nemotiviranost 
romskih otrok 

1. 2 1,77 10 8,85 18 15,93 47 41,59 36 31,86 
4. 0 0,00 2 3,51 14 24,56 24 42,11 17 29,82 
skupaj 2 1,18 12 7,06 32 18,82 71 41,76 53 31,18 
stat. pr. χ2= 4,094 P > 0,05 

8. Pomanjkanje domače 
vzgoje romskih otrok 

1. 0 0,00 3 2,65 28 24,78 48 42,48 34 30,09 
4. 0 0,00 6 10,53 9 15,79 21 36,84 21 36,84 
skupaj 0 0,00 9 5,29 37 21,76 69 40,59 55 32,35 
stat. pr. χ2= 6,67 P > 0,05 

9. Nezadostne 
intelektualne 
sposobnosti romskih 
otrok 

1. 31 27,43 42 37,17 32 28,32 8 7,08 0 0,00 
4. 20 35,09 19 33,33 14 24,56 3 5,26 1 1,75 
skupaj 51 30,0 61 35,88 46 27,06 11 6,47 1 0,59 
stat. pr. χ2= 3,27 P > 0,05 

10. Pomanjkanje 
primernih vzorov 

1. 5 4,42 10 8,85 28 24,78 48 42,48 22 19,47 
4. 0 0,00 7 12,28 17 29,82 18 31,58 15 26,32 
skupaj 5 2,94 17 10 45 26,47 66 38,82 37 21,76 
stat. pr. χ2= 5,306 P > 0,05 

11. Premajhna 
kompetentnost 
učiteljev/vzgojiteljev 

1. 12 10,62 30 26,55 52 46,02 18 15,93 1 0,88 
4. 2 3,51 16 28,07 17 29,82 16 28,07 6 10,53 
skupaj 14 8,24 46 27,06 69 40,59 34 20,0 7 4,12 
stat. pr. χ2= 16,154 0,01 > P > 0,001 

12. Premajhna 
zainteresiranost 
učiteljev/vzgojiteljev za 
različne oblike 
sodelovanja z romskimi 
starši 

1. 11 9,73 25 22,12 42 37,17 29 25,66 6 5,31 
4. 3 5,26 10 17,54 7 12,28 27 47,37 10 17,54 
skupaj 14 8,24 35 20,59 49 28,82 56 32,94 16 9,41 
stat. pr. 

χ2= 20,89 P < 0,001 

13. Premajhna 
zainteresiranost 
romskih staršev za 
sodelovanje s 
šolo/vrtcem 

1. 2 1,77 5 4,42 19 16,81 58 51,33 29 25,66 
4. 0 0,00 0 0,00 5 8,77 23 40,35 29 50,88 
skupaj 2 1,18 5 2,94 24 14,12 81 47,65 58 34,12 
stat. pr. χ2= 13,285 0,01> P > 0,001 

14. Šolski/vrtčevski 
programi, ki niso 
prilagojeni zunajšolski 
izkušnji in znanju 
romskih otrok 

1. 23 20,35 25 22,12 41 36,28 21 18,58 3 2,56 
4. 6 10,53 6 10,53 18 31,58 17 29,82 10 17,54 
skupaj 29 17,06 31 18,24 59 34,71 38 22,35 13 7,65 
stat. pr. χ2= 18,307 0,01 > P > 0,001 
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Odgovori 

 
Sploh ne 

vpliva Malo vpliva Delno 
vpliva 

Precej 
vpliva Zelo vpliva 

f f % f f % f f % f f % f f % 
15. Ker slovenščina ni 
materni jezik mnogih 
romskih otrok. 

1. 8 7,08 27 23,89 42 37,17 29 25,66 7 6,19 
4. 2 3,51 6 10,53 13 22,81 19 33,33 17 29,82 
skupaj 10 5,88 33 19,41 55 32,35 48 28,24 24 14,12 
stat. pr. χ2= 22,501 P < 0,001 

16. Slab odnos 
učiteljev/vzgojiteljev 
do romskih otrok 

1. 14 12,39 27 23,89 35 30,97 29 25,66 8 7,08 
4. 4 7,02 5 8,77 17 29,82 23 40,35 8 14,04 
skupaj 18 10,59 32 18,82 52 30,59 52 30,59 16 9,41 
stat. pr. χ2= 10,269 0,05 > P > 0,01 

17. Pomanjkanje skrbi 
in zainteresiranosti 
učiteljev/vzgojiteljev 
za učenje in 
napredovanje romskih 
otrok 

1. 10 8,85 24 21,24 41 36,28 36 31,86 2 1,77 
4. 5 8,77 7 12,28 16 28,07 18 31,58 11 19,30 
skupaj 15 8,82 31 18,24 57 33,53 54 31,76 13 7,65 
stat. pr. 

χ2= 17,652 0,01 > P > 0,001 

18. Pomanjkanje skrbi 
in nezainteresiranost 
učiteljev/vzgojiteljev 
za socialno 
vključevanje in 
sprejetost romskih 
otrok s strani 
sovrstnikov 

1. 12 10,62 18 15,93 31 27,43 44 38,94 8 7,08 
4. 4 7,02 4 7,02 20 35,09 18 31,58 11 19,30 
skupaj 16 9,41 22 12,94 51 30,0 62 36,47 19 11,18 
stat. pr. 

χ2=9,209 P > 0,05 

19. V 
šolskem/vrtčevskem 
programu ni vsebin, ki 
bi bile povezane z 
romsko kulturo in 
tradicijo. 

1. 30 26,55 39 34,51 32 28,32 9 7,96 3 2,65 
4. 3 5,26 20 35,09 19 33,33 9 15,79 6 10,53 
skupaj 33 19,41 59 34,71 51 30,0 18 10,59 9 5,29 
stat. pr. 

χ2=15,788 0,01 > P > 0,001 

20. Predsodki 
učiteljev/vzgojiteljev 
do romskih otrok 

1. 9 7,96 23 20,35 39 34,51 29 25,66 13 11,50 
4. 1 1,75 10 17,54 18 31,58 16 28,07 12 21,05 
skupaj 10 5,88 33 19,41 57 33,53 45 26,47 25 14,71 
stat. pr. χ2= 5,558 P > 0,05 

21. Diskriminacija 
romskih otrok s strani 
učiteljev/vzgojiteljev 

1. 9 7,96 26 23,01 29 25,66 33 29,20 16 14,16 
4. 5 8,77 2 3,51 16 28,07 22 38,60 12 21,05 
skupaj 14 8,24 28 16,47 45 26,47 55 32,35 28 16,47 
stat. pr. χ2= 10,987 0,05 > P > 0,01 

22. Nesprejetost 
romskih otrok s strani 
sovrstnikov 

1. 2 1,77 8 7,08 16 14,16 51 45,13 36 31,86 
4. 2 3,51 4 7,02 12 21,05 21 36,84 18 31,58 
skupaj 4 2,35 12 7,06 28 16,47 72 42,35 54 31,76 
stat. pr. χ2= 2,056 P > 0,05 
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Legenda:                                                                                Mejne vrednosti χ2: 

1. –  prvi letnik 

4.–  četrti letnik 

stat. pr. – statistični preizkus 

χ2 – hi-kvadrat 

P – raven statistične pomembnosti 

 

Trditve iz Tabele 3 se nanašajo na štiri dejavnike, zato sem jih razvrstila v štiri skupine: 

- ROMSKI STARŠI – trditve, ki se nanašajo na odgovornost, skrb in zainteresiranost 

romskih staršev do svojih otrok (trditve: 3., 4., 5., 8., 13). 

- OKOLJE, IZ KATEREGA IZHAJA ROMSKI OTROK – trditve se nanašajo socio-

kulturne značilnosti okolja, iz katerega izhaja otrok, in na jezik okolja, tj. romski jezik 

(trditve: 1., 2., 6., 10., 15). 

- OTROK SAM – trditve, ki se nanašajo na otroka samega in na njegove sposobnosti 

(trditve: 7., 9). 

- UČITELJI IN ŠOLA – trditve o delu učitelja in šolskem programu (trditve: 11., 12., 

14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22). 

 

Analiza –1. in 4. letnik skupaj 

Študentje 1. in 4. letnika se v nekaj manj kot 60 % (59,41 %) strinjajo, da na neuspeh romskih 

otrok zelo vpliva nezainteresiranost romskih staršev za šolanje otroka. V 48,24 % so mnenja, 

da socio-kulturne značilnosti okolja, v katerem otrok odrašča, precej vplivajo na neuspeh 

romskih otrok. Pri ostalih odgovorih, ki se navezujejo na okolje romskega otroka, pa so 

odgovori študentov bolj razpršeni. V odgovorih študentov 1. in 4. letnika lahko vidimo, da so 

si najbolj enotni pri odgovorih, ki se navezujejo na romske starše. Tu se večina odgovorov 

giblje med trditvami »precej vpliva« in »zelo vpliva«, iz česar lahko predvidevamo, da so 

mnenja, da na neuspeh romskih otrok najbolj vplivajo njihovi starši. Pri ostalih trditvah, ki se 

navezujejo na šolo in učitelje ter otroka samega,so njihovi odgovori precej razpršeni, zato 

lahko sklepamo, da v odgovorih niso enotni in se njihova mnenja precej razlikujejo. 

P 0,005 0,01 0,001 

χ2 9,49 13,28 18,47 
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Analiza – 1. letnik 

 

ROMSKI STARŠI: Študentje 1. letnika se v 54, 87 % strinjajo, da nezainteresiranost romskih 

staršev za šolanje otroka zelo vpliva na uspeh romskih otrok. 51,33 % študentov 1. letnika 

meni, da na neuspešnost romskih otrok precej vpliva tudi premajhna zainteresiranost romskih 

staršev za sodelovanje s šolo. 43,36 % jih meni, da na to precej vpliva tudi pomanjkanje skrbi 

romskih staršev za otroke, 42,48 % je mnenja, da precej vpliva tudi pomanjkanje domače 

vzgoje romskih otrok, 41,59 % pa meni, da na neuspeh romskih otrok vpliva neizobraženost 

romskih staršev. Na splošno so študentje 1. letnika pri vseh trditvah, ki se povezujejo z 

odnosom staršev večinoma odgovarjali »precej vpliva« in »zelo vpliva«. Na podlagi 

odgovorov lahko sklepam, da so študentje v večini mnenja, da na neuspeh romskih otrok 

precej vplivajo njihovi starši ter njihov odnos. 

OKOLJE, IZ KATEREGA IZHAJA ROMSKI OTROK: Malo manj kot polovica (48,67 %) 

študentov 1. letnika se je odločila, da na neuspeh romskih otrok vplivajo socio-kulturne 

značilnosti okolja, v katerem otrok odrašča. 43,36 % študentov meni, da na neuspeh delno 

vpliva revščina romskih družin, 42,48 % jih meni, da precej vpliva pomanjkanje primernih 

vzorov, 38,94 % jih je mnenja, da delno vplivajo tudi kulturne značilnosti romskih družin 

(običaji in tradicija), 37,17 % pa jih je mnenja, da na neuspeh delno vpliva to, ker slovenščina 

ni materni jezik mnogih romskih otrok. Pri odgovoru ker slovenščina ni materni jezik mnogih 

romskih otrok in odgovoru kulturne značilnosti romskih družin: običaji in tradicija so 

odgovori zelo razpršeni med »malo vpliva«, »delno vpliva« in »precej vpliva«. 

OTROK SAM: 1. letnik študentov se je v 41,59 % odločil, da na neuspeh precej vpliva 

nemotiviranost romskih otrok. Zanimivo se mi zdi, da se je še 28,32 % študentov odločilo, da 

nezadostne intelektualne sposobnosti delno vplivajo na neuspeh romskih otrok. Na podlagi 

tega lahko sklepamo, da je kar nekaj študentov 1. letnika mnenja, da imajo romski otroci nižje 

intelektualne sposobnosti. 

UČITELJI IN ŠOLA:Vsi odgovori, ki se povezujejo z učitelji in šolo, so precej razpršeni. 

Trditev, ki je najmanj razpršena, je premajhna kompetentnost učiteljev. Tu so se  študentje v 

46,02 % odločili, da delno vpliva na neuspeh romskih otrok, v 45,13 % so se odločili, da 

precej vpliva nesprejetost romskih otrok s strani sovrstnikov, v 38,94 % pa so se odločili, da 
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na to precej vpliva tudi pomanjkanje skrbi in nezainteresiranost učiteljev za socialno 

vključevanje in sprejetost romskih otrok s strani sovrstnikov. Študentje 1. letnika so se v 37,17 

% odločili, da na neuspeh romskih otrok delno vpliva premajhna zainteresiranost učiteljev za 

različne oblike sodelovanja z romskimi starši, v enakih odstotkih (36,28 %) so se odločili, da 

delno vplivajo šolski programi, ki niso prilagojeni zunajšolski izkušnji in znanju romskih 

otrok in da delno vpliva tudi pomanjkanje skrbi in zainteresiranosti učiteljev za učenje in 

napredovanje romskih otrok. Študentje so se v 34,51 % odločili, da na neuspeh delno vpliva 

to, da v šolskem programu ni vsebin, ki bi bile  povezane z romsko kulturo in tradicijo, in da 

precej vplivajo predsodki učiteljev do romskih otrok. V 30,97 % so mnenja, da na neuspeh 

delno vpliva slab odnos učiteljev do romskih otrok, v 29,20 % pa, da precej vpliva 

diskriminacija romskih otrok s strani učiteljev. 

Odgovori 1. letnika študentov so na splošno precej razpršeni. Najbolj enotni so si bili pri 

trditvah, ki se navezujejo na romske starše, kjer so se  njihovi odgovori gibali med »precej 

vpliva« in »zelo vpliva«, iz česar lahko vidimo, da so študentje mnenja, da na neuspeh 

romskih otrok najbolj vplivajo njihovi starši. Pri ostalih trditvah so bili njihovi odgovori še 

bolj razpršeni. Na podlagi odgovorov lahko sklepam, da študentje 1. letnika še nimajo 

enotnega mnenja o tem, kaj vpliva in kaj ne vpliva na neuspeh romskih otrok. 

Analiza – 4. letnik 

ROMSKI STARŠI:Študentje 4. letnika so v 68,42 % odgovorili, da na neuspeh romskih otrok 

v šoli zelo vpliva nezainteresiranost staršev za šolanje otroka, in v 50,88 %, da na to zelo 

vpliva tudi premajhna zainteresiranost romskih staršev za sodelovanje s šolo. v 47,37 % so 

odgovorili, da delno vpliva neizobraženost romskih staršev, in v enakem odstotku, da precej 

vpliva pomanjkanje skrbi romskih staršev za otroke. V 36,84 % pa so mnenja, da na neuspeh 

precej in zelo vpliva pomanjkanje domače vzgoje romskih otrok. Tudi študentje 4. letnika so 

po večini pri trditvah, ki se nanašajo na romske starše, odgovarjali s »precej vpliva« in »zelo 

vpliva«. Iz tega lahko sklepamo, da so študentje 4. letnika mnenja, da na neuspeh romskih 

otrok precej vplivajo njihovi starši. 

OKOLJE, IZ KATEREGA IZHAJA ROMSKI OTROK: Študentje 4. letnika so se pri 

trditvah, ki se navezujejo na okolje v največjem odstotku (47,37 %) odločili, da socio-

kulturne značilnosti okolja, v katerem otrok odrašča, precej vplivajo na neuspeh romskih 

otrok. V 38,60 % so se odločili, da na neuspeh delno vpliva revščina romskih družin in v 
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enakem odstotku, da delno vplivajo tudi kulturne značilnosti romskih družin: običaji in 

tradicija. Študentje 4. letnika so v 33,33 % odgovorili, da dejstvo, da slovenščina ni materni 

jezik mnogih romskih otrok, precej vpliva na neuspeh, 31,58 % pa jih je mnenja, da precej 

vpliva pomanjkanje primernih vzorov. Večina odgovorov študentov 4. letnika se giblje med 

»delno vpliva«, »precej vpliva« in »zelo vpliva«. 

OTROK SAM:  Največ študentov 4. letnika (42,11 %) se je odločilo, da nemotiviranost 

romskih otrok precej vpliva na njihov neuspeh. Tudi študentje 4. letnika so se  kar v 24,56 % 

odločili, da na neuspeh vplivajo nižje intelektualne sposobnosti romskih otrok, iz česar lahko 

sklepamo, da je tudi pri študentih 4. letnika nekaj takih, ki so mnenja, da imajo romski otroci 

nižje intelektualne sposobnosti. 

UČITELJI IN ŠOLA: Tudi pri 4. letniku študentov so odgovori precej razpršeni. Najbolj 

enotni so bili pri trditvi »premajhna zainteresiranost učiteljev za različne oblike sodelovanja z 

romskimi starši«, kjer so se študentje s 47,37 % odločili, da to precej vpliva na neuspeh 

romskih otrok. V 40,35 % so študentje odgovorili, da na neuspeh precej vpliva slab odnos 

učiteljev do romskih otrok, v 38,60 % so odgovorili, da precej vpliva diskriminacija romskih 

otrok s strani učiteljev, v 36,84 %, da precej vpliva nesprejetost romskih otrok s strani 

sovrstnikov in v 35,09 %, da delno vpliva pomanjkanje skrbi in nezainteresiranost učiteljev za 

socialno vključevanje in sprejetost romskih otrok s strani sovrstnikov ter v istem odstotku, da  

na neuspeh malo vpliva to, da v šolskem programu ni vsebin, ki bi bile povezane z romsko 

kulturo in tradicijo. Študentje 4. letnika so se v 31,58 % odločili, da na neuspeh romskih otrok 

delno vplivajo šolski programi, ki niso prilagojeni zunajšolski izkušnji in znanju romskih 

otrok, določili so se tudi, da precej vpliva pomanjkanje skrbi in zainteresiranosti učiteljev za 

učenje in napredovanje romskih otrok ter da delno na to vplivajo tudi predsodki, ki jih imajo 

učitelji do romskih otrok. V 29,82 % pa so se odločili, da na neuspeh delno vpliva tudi 

premajhna kompetentnost učiteljev. 

Študentje 4. letnika so bili najbolj enotni pri trditvah, ki se nanašajo na romske starše. V 

največji meri (68,42 %) so se odločili za trditev, da na neuspeh romskih otrok v šoli zelo 

vpliva nezainteresiranost staršev za šolanje otroka. Pri ostalih trditvah so bili njihovi 

odgovori precej razpršeni, kar lahko pomeni, da nimajo enotnega mnenja – iz česar lahko 

sklepamo, da se njihova mnenja o tem, kaj vpliva na neuspeh romskih otrok, delijo. 
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PRIMERJAVA 

Pri vseh dvaindvajsetih trditvah sem izračunala hi-kvadrat preizkus, da bi videla, če so kakšne 

statistično pomembne razlike v stališčih med študenti 1. in 4. letnika razrednega pouka. 

Rezultati hi-kvadrata so pokazali statistično pomembne razlike v stališčih obeh skupin pri 

enajstih trditvah: 

a) Neizobraženost romskih staršev 

b) Nezainteresiranost romskih staršev za šolanje otroka 

c) Premajhna kompetentnost učiteljev/vzgojiteljev 

d) Premajhna zainteresiranost učiteljev/vzgojiteljev za različne oblike sodelovanja z 

romskimi starši 

e) Premajhna zainteresiranost romskih staršev za sodelovanje s šolo/vrtcem 

f) Šolski/vrtčevski programi, ki niso prilagojeni zunajšolski izkušnji in znanju romskih 

otrok 

g) Ker slovenščina ni materni jezik mnogih romskih otrok. 

h) Slab odnos učiteljev/vzgojiteljev do romskih otrok 

i) Pomanjkanje skrbi in zainteresiranosti učiteljev/vzgojiteljev za učenje in napredovanje 

romskih otrok 

j) V šolskem/vrtčevskem programu ni vsebin, ki bi bile povezane z romsko kulturo in 

tradicijo. 

k) Diskriminacija romskih otrok s strani učiteljev/vzgojiteljev 

Pri navedenih trditvah lahko z manj kot 5 % tveganja trdim, da se stališča študentov 1. in 4. 

letnika razrednega pouka do vzrokov neuspeha romskih otrok razlikujejo. Pri ostalih enajstih 

trditvah pa pri odgovorih ne prihaja do statistično pomembnih razlik. 

a) NEIZOBRAŽENOST ROMSKIH STARŠEV 

Pri tej trditvi kar 89,48 % študentov 4. letnika meni, da precej ali pa zelo vpliva na neuspeh 

romskih otrok, 1. letnik pa se je za to odločil le v 69,91 %. Študentje 4. letnika so se torej v 

večini odločili, da na neuspeh romskih otrok zelo vpliva neizobraženost staršev. Res je, da je 

stopnja nepismenosti v romski skupnosti  v Sloveniji izredno visoka – uradne ocene govore o 

več kot 90 odstotkov nepismenih (AmnestyInternational 2006), kar pomeni, da tudi težje 

pomagajo svojim otrokom pri šolskem in domačem delu. Iz tega lahko sklepamo, da študentje 
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4. letnika poznajo stopnjo neizobraženosti Romov in se zavedajo vpliva le-te na uspeh 

njihovih otrok ali pa to le predvidevajo. 

b) NEZAINTERESIRANOST ROMSKIH STARŠEV ZA ŠOLANJE OTROKA 

Pri tem vzroku neuspeha 94,69 % študentov 1. letnika meni, da precej ali zelo vpliva na 

neuspeh in tako meni tudi 85,96 % študentov 4. letnika. Pri tej trditvi so 4. letniki bolj 

neodločeni kot 1. letniki, iz česar lahko domnevamo, da mislijo, da se tudi romski starši 

razlikujejo med sabo in so nekateri bolj, drugi pa manj zainteresirani za šolanje svojih otrok. 

c) PREMAJHNA KOMPETENTNOST UČITELJEV 

Pri tej trditvi  38,60 % študentov 4. letnika meni, da precej vpliva ali zelo vpliva na neuspeh 

romskih otrok, študentje 1. letnikov pa tako menijo samo v 16,81 %. 1. letnik se je v 46,02 % 

pri tej trditvi odločil, da delno vpliva, in pa v 37,17 %, da malo ali pa sploh ne vpliva.                    

Iz analize učnega načrta  razrednega pouka smo lahko videli, da v programu ni predmetov, ki 

bi študentom podali znanje o Romih in o delu z romskimi otroki, tako da študentje in 

posledično učitelji verjetno niso kompetentni za delo z romskimi otroki, razen, seveda, če se 

ne izobražujejo zasebno –  toda ta kompetentnost je odvisna od lastnega interesa. 

d) PREMAJHNA ZAINTERESIRANOST UČITELJEV ZA RAZLIČNE OBLIKE 

SODELOVANJA S STARŠI 

Pri tej trditvi se je kar 64,91 % študentov 4. letnika strinjalo, da to precej ali zelo vpliva na 

neuspeh, od študentov 1. letnika pa jih je tako menilo le 30,97 %. Študentje 4. letnika torej 

menijo,da premajhna zainteresiranost učiteljev za sodelovanje s starši vpliva na neuspeh 

romskih otrok in da je sodelovanje pomembno za uspeh romskih otrok. Mogoče razmišljajo, 

da bi učitelji morali biti bolj prilagodljivi in pripravljeni na različne oblike sodelovanja z 

romskimi starši, saj prihajajo iz druge kulture in mogoče potrebujejo drugačne pristope. 
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e) PREMAJHNA ZAINTERESIRANOST ROMSKIH STARŠEV ZA SODELOVANJE 

S ŠOLO 

S tem vzrokom neuspeha se strinja kar 91,23 % študentov 4. letnika – da precej vpliva ali zelo 

vpliva – in 76,99 % študentov 1. letnika. To pomeni, da se 4. letnik načeloma strinja, da na 

neuspeh precej vpliva premajhna zainteresiranost romskih staršev za sodelovanje s šolo. 

Treba je tudi upoštevati, da romski starši prihajajo iz drugačnega okolja, govorijo drugačen 

jezik, slovenščino slabo razumejo in govorijo, kar jim povzroča tudi strah pred obiskovanjem 

šole in s tem otežuje sodelovanje z učitelji. 

f) ŠOLSKI PROGRAMI, KI NISO PRILAGOJENI ZUNAJŠOLSKI IZKUŠNJI IN 

ZNANJU ROMSKIH OTROK 

Pri tej trditvi se 47,36 % študentov 4. letnika strinja, da na neuspeh precej vplivajo ali zelo 

vplivajo šolski programi, od študentov 1. letnika pa jih tako meni le 21,14 %. Študentje 1. 

letnika so se v 36,28 % odločili, da takšni šolski programi delno vplivajo na neuspeh romskih 

otrok. Šolski sistem v Sloveniji zares ni prilagojen znanju romskih otrok, kar se kaže tudi s 

slabšim učnim uspehom in velikim osipom romskih učencev (Lesar 2009, 12). Romski otroci 

prihajajo iz drugačnega okolja, govorijo drugačen jezik in imajo drugačne navade, zato se jim 

je težko prilagoditi šolskemu programu, ki zahteva že ob vstopu v šolo precej znanja in 

prilagoditve. Študentje tako 1. kot 4. letnika verjetno ne poznajo šolskih programov in stanja 

romskih otrok v osnovnih šolah, zato so bili tudi njihovi odgovori bolj razpršeni. 

g) KER SLOVENŠČINA NI MATERNI JEZIK MNOGIH ROMSKIH OTROK. 

Kar 63,15 % študentov 4. letnika je mnenja, da ta vzrok precej vpliva ali zelo vpliva na 

neuspeh, in le 31,85 % 1. letnika je enakega mnenja. To pomeni, da so študentje 4. letnika 

mnenja, da dejstvo, da slovenščina ni materni jezik romskih otrok, vpliva na njihov neuspeh. 

Študentje 1. letnika so se v 37 % odločili, da vzrok, ker slovenščina ni materni jezik mnogih 

romskih otrok, le delno vpliva na njihov neuspeh. Slovenščina je drugi ali celo tretji jezik 

romskih otrok, pa vendar se od njih pričakuje, da ko vstopijo v šolo,znajo tudi slovenščino. 

Slovenski jezik mnogim učencem povzroča težave od prvega do zadnjega osnovnošolskega 

razreda, čeprav je to jezik njihovega okolja. Od romskih učencev pa to zahteva podvojene 

napore (Tancer 1991, str. 73). Študentje 4. letnika so torej mnenja, da dejstvo, da slovenščina 

ni materni jezik romskih otrok, vpliva na njihov neuspeh. Mogoče se zavedajo, da je znanje 
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jezika pomembno za napredovanje, in verjetno tudi vedo, da Romi slabo obvladajo 

slovenščino ter iz tega sklepajo, da ta dejavnik vpliva na neuspeh romskih otrok. 

h) SLAB ODNOS UČITELJEV DO ROMSKIH OTROK 

Za ta vzrok neuspeha se je odločilo kar 54,39 % študentov 4. letnika, in sicer da precej vpliva 

ali zelo vpliva, in le 32,74 % študentov 1. letnika. To pomeni, da so študentje 4. letnika 

načeloma mnenja, da slab odnos učiteljev precej vpliva na neuspeh romskih otrok. Študentje 

1. letnika so se tudi v kar velikem odstotku (29,82%) odločili, da ta odnos na neuspeh delno 

vpliva. Zanimivo je, da več kot polovica študentov 4. letnika meni, da slab odnos učiteljev 

precej vpliva na neuspeh romskih otrok. Mogoče se zavedajo, da je odnos učitelja do učenca 

zelo pomemben za sam napredek in počutje učenca v razredu. 

i) POMANJKANJE SKRBI IN ZAINTERESIRANOSTI UČITELJEV ZA UČENJE IN 

NAPREDOVANJE ROMSKIH OTROK 

Za ta vzrok neuspeha se je odločilo kar 50,88 % študentov 4. letnika in le 33,63 % študentov 

1. letnika, in sicer da precej ali zelo vpliva na neuspeh romskih otrok. To pomeni, da so 

študentje 4. letnika načeloma mnenja, da na neuspeh romskih otrok vpliva pomanjkanje skrbi 

in zainteresiranosti učiteljev za učenje in napredovanje otrok. 1. letnik študentov se je v 36 % 

odločil, da ta vzrok na neuspeh romskih otrok delno vpliva. Učitelj bi moral imeti skrb in 

zainteresiranost za vsakega otroka, ne samo za romskega, saj bodo le tako lahko vsi dobro 

napredovali. Seveda se učitelji med sabo razlikujejo, zato trditve ne moremo posploševati, 

česar se gotovo zavedajo tudi študentje in so zato njihovi odgovori bolj raznoliki. 

j) V ŠOLSKEM PROGRAMU NI VSEBIN, KI BI BILE POVEZANE Z ROMSKO 

KULTURO IN TRADICIJO. 

Pri tem vzroku neuspeha je zanimivo to, da je 61,06 % študentov 1. letnika mnenja, da trditev 

sploh ne vpliva ali malo vpliva na neuspeh romskih otrok, s tem pa se strinja tudi 40,35 % 

študentov 4. letnika. Pri tej trditvi so 4. letniki bolj neodločeni kot 1. letniki, saj so njihovi 

odgovori bolj razpršeni. Ker je 61,06 % študentov 4. letnika mnenja, da trditev sploh ne 

vpliva ali malo vpliva na neuspeh romskih otrok, bi lahko domnevali, da so mnenja, da teme, 

ki so povezane z romsko kulturo, ne sodijo v slovenske šole.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kovač Simona; diplomsko delo 

63 
 

k) DISKRIMINACIJA ROMSKIH OTROK S STRANI UČITELJEV 

Pri tej trditvi se je kar 59,65 % študentov 4. letnika odločilo, da ta vzrok  precej vpliva ali zelo 

vpliva na neuspeh, od 1. letnikov pa jih tako meni 43,36 % študentov. 4. letnik študentov je 

mnenja, da diskriminacija romskih otrok s strani učitelja vpliva na neuspeh romskih otrok. 

Študentje 1. letnika so v 25,66 % odločeni, da diskriminacija romskih otrok s strani učiteljev 

delno vpliva na neuspeh. Tu se vprašamo, ali so študentje 4. letnika, ki so v skoraj 60 % 

odgovorili, da diskriminacija s strani učiteljev precej ali zelo vpliva na neuspeh, tako 

odgovorili le na osnovi predvidevanja ali imajo res take izkušnje. 

Hipoteza 1:Hipotezo 1 lahko potrdim, saj študentje pripisujejo vzroke neuspeha romskih 

otrok predvsem njihovim staršem. 

Hipoteza 2: Hipotezo 2 lahko delno potrdim, saj v polovici odgovorov prihaja do statistično 

pomembnih razlik glede vzrokov neuspeha romskih otrok, pri drugi polovici pa ne. 

 

8.1.2 Cilji, ki se študentom zdijo pomembni pri vključevanju romskega otroka v 

razred 

Z drugim vprašanjem 1. sklopa sem želela ugotoviti, kateri cilji bi se zdeli študentom 

najpomembnejši, če bi imeli v oddelku romskega otroka. Cilji, ki jih študentje izberejo, 

kažejo tudi na to, koliko poznajo inkluzijo in koliko so inkluzivno naravnani. Vidimo lahko, 

kateri cilji se jim zdijo pomembnejši – ali tisti, da romski otrok napreduje in se dobro počuti v 

šoli, ali tisti, da ostali učenci niso prikrajšani zaradi njega. 

Stališča učiteljev do učencev so zelo pomembna. Pričakovanja učiteljev lahko delujejo kot 

samoizpolnjujoča se prerokba. Lahko domnevamo, da so tudi pričakovanja učiteljev eden od 

dejavnikov, ki negativno vplivajo na učni uspeh romskih učencev (Krek, Vogrinc, 2005, 137). 

Tabela 4 prikazuje, kateri cilji se študentom zdijo pomembni v primeru, da bi v oddelku imeli 

romskega otroka. V tabeli je navedenih sedem trditev, ki so jih študentje razvrstili po 

pomembnosti od 1 do 7, pri čemer je 1 najpomembnejša in 7 najmanj pomembna. 
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Tabela 3: Študentom pomembni cilji pri vključevanju romskega otroka v razred – 
frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov 

RANG 1 2 3 4 5 6 7  
 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % M 
Rad hodi v 
šolo. 

1. 22 20,95 28 26,67 17 16,19 14 13,33 7 6,67 8 7,62 9 8,57 3,91 

4. 25 45,45 10 18,18 5 9,09 2 3,64 7 12,73 2 3,64 4 7,27 2,60 
1.
in 
4. 

47 29,38 38 23,75 22 13,75 16 10,0 14 8,75 10 6,25 13 8,13  

Je sprejet s 
strani 
sovrstniko
v. 

1. 28 26,67 25 23,81 20 19,05 8 7,62 8 7,62 11 10,48 5 4,76 3,76 

4. 14 25,45 20 36,36 9 16,36 9 16,36 1 1,82 0 0,00 1 1,82 2,49 
1.
in 
4. 

42 26,25 45 28,13 29 18,13 17 10,63 9 5,63 11 6,88 6 3,75  

Je uspešen 
pri učenju. 

1. 17 16,19 18 17,14 11 10,48 23 21,90 19 18,10 8 7,62 9 8,57 4,39 

4. 3 5,45 9 16,36 17 30,91 6 10,91 10 18,18 7 12,73 3 5,45 3,80 
1.
in 
4. 

20 12,50 27 16,88 28 17,50 29 18,13 29 18,13 15 9,38 12 7,50  

Ne moti 
pouka. 

1. 8 7,62 9 8,57 5 4,76 15 14,29 20 19,05 29 27,62 19 18,10 5,36 

4. 3 5,45 1 1,82 5 9,09 6 10,91 9 16,36 22 40,00 9 16,36 5,16 
1.
in 
4. 

11 6,88 10 6,25 10 6,25 21 13,13 29 18,13 51 31,88 28 17,50  

Obstoja 
dobro 
sodelovanj
e z 
njegovimi 
starši. 

1. 5 4,76 8 7,62 15 14,29 16 15,24 31 29,52 12 11,43 18 17,14 5,16 

4. 2 3,64 1 1,82 10 18,18 13 23,64 16 29,09 8 14,55 5 9,09 4,53 
1.
in 
4. 

7 4,38 9 5,63 25 15,63 29 18,13 47 29,38 20 12,50 23 14,38  

Je 
motiviran 
za učenje. 

1. 17 16,19 17 16,19 26 24,76 19 18,10 11 10,48 14 13,33 1 0,95 4,11 

4. 7 12,73 10 18,18 8 14,55 17 30,91 5 9,09 5 9,09 3 5,45 3,55 
1. 
in 
4. 

24 15,0 27 16,88 34 21,25 36 22,50 16 10,0 19 11,88 4 2,50  

Se pouk 
odvija po 
programu 
in da ostali 
otroci niso 
prikrajšani 
zaradi 
ranljivega 
otroka. 

1. 8 7,62 0 0,00 11 10,48 10 9,52 9 8,57 24 22,86 42 40,00 5,69 

4. 1 1,82 4 7,27 0 0,00 3 5,45 6 10,91 11 20,00 30 54,55 5,95 

1.
in 
4. 

9 5,63 4 2,50 11 6,88 13 8,13 15 9,38 35 21,88 72 45,0  
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Legenda: 

1. – 1. letnik 

4.– 4. letnik 

1. in 4. – 1. in 4. letnik skupaj 

 

Analiza – 1. in 4. letnik skupaj 

Največ študentov je izmed navedenih ciljev na prvo mesto postavilo cilj, da rad hodi v šolo, 

na drugo mesto pa, da je sprejet s strani sovrstnikov. Kot najmanj pomembna cilja so izbrali, 

da ne moti  pouka ter da se pouk odvija po programu in da ostali učenci niso prikrajšani 

zaradi ranljivega otroka. Vidimo lahko, da so njihovi odgovori inkluzivni, saj je pomembno, 

da je romski otrok med sovrstniki dobro sprejet in da rad hodi v šolo, saj bo le tako lahko 

motiviran za učenje in napredek. Tudi njihova izbira najmanj pomembnega cilja, torej da se 

pouk odvija po programu, je inkluzivna, saj je potrebno, da se pri inkluzivnem šolanju 

program spreminja in prilagaja vsem otrokom. 

 

Analiza - 1. letnik 

Največ študentov je izmed navedenih ciljev na prvo mesto postavilo cilj: da je otrok sprejet s 

strani sovrstnikov, in sicer 26,67 %. Na drugo mesto so z enakim odstotkom (26,67 %) 

postavili cilj, da otrok rad hodi v šolo, na tretje mesto so postavili cilj, da je motiviran za 

učenje (24,76 %), na četrto mesto pa,da je uspešen pri učenju (21,90 %). Na petem mestu je z 

29,52 % cilj, da obstaja dobro sodelovanje z njegovimi starši in na šestem v 27,62 %, da ne 

moti pouka. Kot najmanj pomemben cilj so s 40,0 % navedli, da se pouk odvija po programu 

in da ostali učenci niso prikrajšani zaradi ranljivega otroka. Iz tega lahko sklepamo, da bi se 

študentom 1. letnika zdelo najbolj pomembno, da je otrok sprejet s strani sovrstnikov in da 

rad hodi v šolo. Zanimivo je, da študentje 1. letnika pri nobenem vprašanju niso bili enotni v 

več kot 50 %, ampak so odgovori precej razpršeni. 

 

Analiza – 4. letnik 

Največ študentov 4. letnika (45,45 %) je na prvo mesto postavilo cilj, da otrok rad hodi v 

šolo, kot drugi najpomembnejši cilj pa so navedli, da je otrok sprejet s strani sovrstnikov, za 

kar so se odločili v 36,36 %. Na tretje mesto so v 30,91 % postavili cilj, da je uspešen pri 
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učenju, na četrto mesto (30,91 %), da je motiviran za učenje, na peto mesto (29,09 %), da 

obstaja dobro sodelovanje z njegovimi starši in na šesto (27,62 %), da ne moti pouka. 

Najmanj pomemben cilj se študentom 4. letnika zdi ta, da se pouk odvija po programu in da 

drugi otroci niso prikrajšani zaradi ranljivega otroka. Iz tega lahko sklepamo, da je 

študentom 4. letnika najpomembneje to, da otrok rad hodi v šolo in da je sprejet s strani 

sovrstnikov. Študentje 4. letnika so si bili le pri enem odgovoru enotni v več kot 50 %. Pri 

ostalih trditvah pa so odgovori precej razpršeni. Iz tega lahko domnevamo, da se študentom 

pri vključevanju romskega otroka v razred zdijo pomembni oziroma nepomembni različni 

cilji. 

PRIMERJAVA: 

Zavedam se, da rangi niso numerična spremenljivka, a sem jih zaradi lažje primerjave 

upoštevala kot numerične spremenljivke in primerjala aritmetične sredine.                                

Pri trditvi da rad hodi v šolo je aritmetična sredina pri 1. letniku višja (3,91) kot pri 4. letniku 

(2,60). Pri trditvi da je učenec sprejet s strani sovrstnikov pa je aritmetična sredina pri 1. 

letniku višja (3,76) kot pri 4. letniku (2,49). Oba letnika študentov sta kot najmanj pomemben 

cilj izbrala, da se pouk odvija po programu in da ostali učenci niso prikrajšani zaradi 

ranljivega otroka. Pri ostalih navedenih ciljih ni bilo večjih razlik v aritmetičnih sredinah.                                    

Študentje 1. letnika so kot najpomembnejši cilj izbrali, da je otrok sprejet s strani sovrstnikov, 

študentje 4. letnika pa so kot najpomembnejši cilj izbrali, da otrok rad hodi v šolo. Pri tem se 

vprašamo, ali so to res prava stališča študentov ali pa so odgovarjali tako, kot mislijo, da je 

prav.                                                                                                                                   

Mislim, da je tako za romskega kot za vsakega drugega otroka zelo pomembno to, da rad hodi 

v šolo, da se v šoli dobro počuti in razume s sovrstniki ter učitelji, saj je potem tudi bolj 

motiviran za učenje in le tako lahko tudi uspešen pri šolskem delu. 

Pri vprašanju v Tabeli 4 ni odgovorilo 8 študentov 1. letnika in 2 študentki 4. letnika. Mogoče 

je, da vprašanja niso razumeli oziroma niso vedeli, kako reševati. 

Hipoteza 3: Hipotezo 3 lahko potrdim, saj se največjemu deležu študentov zdi 

najpomembnejši cilj ta, da romski otrok rad hodi v šolo. 

Hipoteza 4: Hipotezo 4 lahko v večini zavrnemo, saj ne prihaja do večjih razlik v odgovorih 

1. in 4. letnika študentov. Do razlik v aritmetičnih sredinah prihaja le pri trditvah: da otrok 

rad hodi v šolo in da je otrok sprejet s strani sovrstnikov. 
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8.1.3 Stališča študentov do vključitve romskega otroka v razred 

S tem vprašanjem sem želela preveriti, koliko so študentje prvih in četrtih letnikov 

pripravljeni v oddelek sprejeti romskega učenca. S tem se pokaže tudi, koliko so študentje 

inkluzivno naravnani ter tudi, koliko predsodkov do romskih otrok še imajo. Študentje so se 

odločali med štirimi ponujenimi situacijami, ki bi jim najbolj ustrezale: da romski otrok hodi 

v neko drugo šolo, da romski otrok obiskuje pouk v šoli, v kateri delatjo, da romski otrok 

obiskuje pouk v njihovem oddelku ali da romskega otroka peljejo na letovanje. 

Tabela 4: Situacije glede sprejetja romskega otroka v razred – frekvenčna in strukturna 
porazdelitev odgovorov ter vrednost hi-kvadrata 

 Da hodi romski 
otrok v neko 
DRUGO šolo 
 

Da romski otrok 
obiskuje pouk v 
šoli, v kateri vi 
delate 

Da romski otrok 
obiskuje pouk v 
vašem oddelku 

Da romskega 
otroka peljete na 
letovanje 

 f f % f f % f f % f f % 
1. letnik 18 15,93 50 44,25 32 28,32 13 11,50 
4. letnik 14 24,56 16 28,07 17 29,82 10 17,54 
skupaj 32 18,82 66 38,82 49 28,82 23 13,53 

 χ2= 5,10 P > 0,05 

Mejne vrednosti: χ2: 0,05; χ2= 7,82 

Študentje 1. in 4. letnika so se v največjem odstotku odločili za odgovor, da romski otrok 

obiskuje pouk v šoli, v kateri oni delajo. Na drugem mestu je odgovor, da romski otrok 

obiskuje pouk v njihovem oddelku, najmanj študentov pa se je odločilo za odgovor, da bi 

romskega otroka peljali na letovanje. 

Študentje 1. letnika so se v največ odstotkih (44,25 %) odločili za odgovor, da romski otrok 

obiskuje pouk v šoli, v kateri oni delajo. To pomeni, da jih ne moti, če romski otrok obiskuje 

njihovo šolo, niso pa prepričani, ali ga želijo imeti v svojem razredu. V 28, 32 % pa so se 

odločili, da bi imeli romskega otroka v svojem oddelku. 15,93 % študentov se je odločilo, da 

hodi romski otrok v neko drugo šolo, najmanj študentov 1. letnika (11,50 %) pa se je odločilo 

za odgovor, da bi romskega otroka peljali na letovanje.  

Odgovori študentov 4. letnika pa so precej razpršeni. Največ študentov (29,82 %) se je sicer 

odločilo za odgovor, da bi romski otrok obiskoval oddelek, v katerem oni delajo, vendar pa se 

je v skoraj enakem odstotku 28,07 % študentov odločilo, da romski otrok obiskuje pouk v šoli, 
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v kateri oni delajo, kar lahko pomeni, da romski otrok lahko obiskuje njihovo šolo, niso pa 

prepričani, če ga želijo imeti v svojem razredu. Najmanj študentov (17,54 %) se je odločilo za 

odgovor, da romskega otroka pelje na letovanje. Eden od študentov je podal odgovor, da 

letovanje omogoča največ medsebojnih stikov in prilagajanja. Zanimivo se mi zdi, da se je kar 

24,56 % študentov 4. letnika odločilo za možnost, da bi romski otrok obiskoval neko drugo 

šolo. Iz tega lahko sklepamo, da ima še veliko študentov predsodke do romskih otrok in da 

niso nič kaj inkluzivno naravnani. Ne le, da teh otrok ne želijo sami poučevati, ampak tudi ne 

želijo, da obiskuje šolo, v kateri oni delajo. 

Med odgovori študentov 1. in 4. letnika ni statistično pomembnih razlik glede sprejetja 

romskega otroka v razred. Iz rezultatov lahko vidimo, da imajo študentje obeh letnikov še 

precej predsodkov do romskih otrok, saj je veliko takih, ki se niso odločili za bolj inkluzivno 

naravnani trditvi. 

Hipoteza 5: Hipotezo 5 lahko potrdim, saj študentje glede pripravljenosti vključitve 

romskega otroka v razred najpogosteje izpostavljajo, da romski otroci obiskujejo pouk v šoli, 

v kateri oni delajo. 

Hipoteza 6: Hipotezo 6 lahko zavrnem, saj med stališči študentov 1. in 4. letnika ni 

statistično pomembnih razlik glede pripravljenosti vključitve romskegaotroka v razred. 

8.1.4 Pripravljenost prilagajati se potrebam romskih otrok 

S tem vprašanjem sem želela ugotoviti, kakšne prilagoditve znotraj pouka se študentom zdijo 

primerne za delo z romskimi otroki. Na podlagi odgovorov bom videla, koliko so študentje 

posamezno prilagoditev dela pripravljeni uporabljati pri delu z romskim otrokom in kako 

inkluzivna stališča imajo. Študentje so se pri posamezni trditvi odločali, kako pogosto 

uporabljati posamezno prilagoditev znotraj pouka pri romskem otroku. Odločali so se med 

nikoli, včasih in vedno. 
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Tabela 5: Prilagoditve dela znotraj pouka z romskim otrokom – frekvenčna in 
strukturna porazdelitev odgovorov ter vrednost hi-kvadrata 

 
 

ODGOVORI 

NIKOLI VČASIH VEDNO M 
f f % f f % f f %  

1. naučiti se nekaj 
besed romskega jezika 

1. 29 25,66 78 69,03 6 5,31 1,80 
4. 6 10,53 37 64,91 14 24,56 2,14 
skupaj 35 20,59 115 67,65 20 11,76  
stat. pr. χ2= 16,248 P < 0,001  

2. prilagoditi pojme iz 
učnega gradiva znanju 
slovenskega jezika 
romskega otroka 

1. 42 37,17 63 55,75 8 7,08 1,70 
4. 14 24,56 33 57,89 10 17,54 1,93 
skupaj 56 32,94 96 56,47 18 10,59  
stat. pr. χ2= 5,777 P > 0,05  

3. si vzeti čas pri 
pisanju priprave za 
prilagajanje nalog 
romskemu otroku 

1. 25 22,12 71 62,83 17 15,04 1,93 
4. 3 5,26 38 66,67 16 28,07 2,23 
skupaj 28 16,47 109 64,12 33 19,41  
stat. pr. χ2= 9,937 0,01 > P > 0,001  

4. ostati z otrokom v 
šoli vsak dan po 
pouku, dokler ne 
osvoji predvidenih 
vsebin 

1. 20 17,70 74 65,49 19 16,81 1,99 
4. 5 8,77 48 84,21 4 7,02 1,98 
skupaj 25 14,71 122 71,76 23 13,53  
stat. pr. χ2= 6,592 0,05 > P > 0,01  

5. dati romskemu 
otroku glavno vlogo 
na prireditvi 

1. 22 19,47 87 76,99 4 3,54 1,84 
4. 3 5,26 54 94,74 0 0,00 1,95 
skupaj 25 14,71 141 82,94 4 2,35  
stat. pr. χ2= 8,654 0,05 > P > 0,01  

6. če je potrebno, 
peljati romskega 
otroka do umivalnice, 
ga umiti in mu oprati 
roke 

1. 24 21,24 54 47,79 35 30,97 2,10 
4. 4 7,02 45 78,95 8 14,04 2,07 
skupaj 28 16,47 99 58,24 43 25,29  
stat. pr. χ2= 15,267 P < 0,001  

7. neromskemu staršu 
pojasniti, zakaj je dal 
skupaj sedet romskega 
in neromskega učenca. 

1. 21 18,58 41 36,28 51 45,13 2,27 
4. 13 22,81 26 45,61 18 31,58 2,09 
skupaj 34 20,0 67 39,41 69 40,59  
stat. pr. χ2= 2,89 P > 0,05  

 

Legenda:                                                                                Mejne vrednosti χ2: 

1. –  prvi letnik 

4.–  četrti letnik 

stat. pr. – statistični preizkus 

χ2 -- hi-kvadrat 

P – raven statistične pomembnosti 

 

P 0,0005 0,01 0,001 

χ2 5,99 9,21 13,82 
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Analiza 1. in 4. letnika skupaj 

Študentje so pri vseh (razen pri eni) trditvah z največ odstotki odgovarjali z včasih. Študentje 

so se z največ odstotki (82,94 %) odločili za odgovor, da bi včasih dali glavno vlogo 

romskemu otroku na prireditvi. V 71,76 % so se študentje odločili, da bi včasih ostali z 

otrokom v šoli, dokler ne osvoji predvidenih vsebin in s 67,65 %, da bi se včasih naučili nekaj 

besed v romskem jeziku. Z najmanj odstotki (2,35 %) so se odločili, da bi vedno dali 

romskemu otroku glavno vlogo na prireditvi. Pri trditvi neromskemu staršu pojasniti, zakaj je 

dal skupaj sedet romskega in neromskega učenca, so se študentje s približno  enakim 

odstotkom odločili za včasih in vedno. 

Analiza 1. letnik 

Študentje 1. letnika so se v večini pri vseh trditvah razen pri eni odločili, da bi jo uporabljali 

včasih. Najbolj enotni (76,99 %) so bili pri trditvi, da bi včasih dali romskemu otroku glavno 

vlogo na prireditvi. 69,03 % študentov 1. letnika se je odločilo, da bi se včasih naučili nekaj 

besed romskega jezika, 65,49 % pa jih meni, da je potrebno včasih ostati z otrokom v šoli vsak 

dan po pouku, dokler ne osvoji predvidenih vsebin. 62,83 % jih je mnenja, da si je včasih 

treba vzeti čas pri pisanju priprave za prilagajanje nalog romskemu otroku in 47,79 % jih 

meni, da je včasih potrebno peljati romskega otroka do umivalnice in mu umiti roke. Pri 

trditvi neromskemu staršu pojasniti, zakaj je dal sedet skupaj romskega in neromskega 

učenca, pa so študentje v 45,13 % odgovorili z vedno. Presenetilo me je, da se je kar 37,17 % 

študentov odločilo, da nikoli ne bi prilagodili pojmov iz učnega gradiva znanju slovenskega 

jezika romskega otroka. Mogoče študentje 1. letnika še nimajo toliko znanja o tem, kako 

slabo Romi govorijo slovenski jezik in koliko težav le ta povzroča romskim učencem. 

Analiza 4. letnik 

Študentje 4. letnika so pri vseh trditvah v največ odstotkih odločali za odgovor včasih. 

Študentje so si bili najbolj enotni pri peti trditvi, kjer v 94,74 % menijo, da bi morali včasih 

dati romskemu otroku glavno vlogo na prireditvi. Študentje so se v 84,21 % odločili, da je 

potrebno včasih ostati z otrokom v šoli vsak dan po pouku, dokler ne osvoji predvidenih 

vsebin. V 78,95 % so se študentje 4. letnika odločili, da če je potrebno, bi včasih peljali 

romskega otroka do umivalnice, ga umili in mu oprali roke, v 66,67 % so se odločili, da si je 

včasih potrebno vzeti čas pri pisanju priprave za prilagajanje nalog romskemu otroku in v 
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64,91 % so se odločili, da se je včasih treba naučiti nekaj besed romskega jezika. 57,89 % 

študentov meni, da je včasih treba prilagoditi pojme iz učnega gradiva znanju slovenskega 

jezika romskega otroka in 45,61 % jih je mnenja, da je včasih treba neromskemu staršu 

pojasniti, zakaj je dal skupaj sedet romskega in neromskega učenca. Metode dela je treba 

izbrati glede na situacijo in glede na otroka ter jih prilagoditi vsakemu otroku posebej. 

Romski otroci se tudi med sabo razlikujejo v predznanju, motivaciji in znanju slovenskega 

jezika. Presenetilo me je, da se je 24,56 % študentov odločilo, da nikoli ne bi prilagodili 

pojmov iz učnega gradiva znanju slovenskega jezika romskega otroka. Večina romskih otrok 

slabo zna slovensko, zato je prilagajanje jezika pri pouku skoraj nujno, da romski otrok lahko 

razume obravnavano snov, navodila in lahko normalno napreduje. 

PRIMERJAVA 

Pri vseh sedmih trditvah sem izračunala hi-kvadrat preizkus, da bi videla, če so kakšne 

statistično pomembne razlike v stališčih med 1. in 4. letnikom študentov razrednega pouka. 

Rezultati hi-kvadrata so pokazali statistično pomembne razlike v stališčih obeh skupin pri 

petih trditvah: 

a) naučiti se nekaj besed romskega jezika; 

b) si vzeti čas pri pisanju priprave za prilagajanje nalog romskemu otroku; 

c) ostati z otrokom v šoli vsak dan po pouku, dokler ne osvoji predvidenih vsebin; 

d) dati romskemu otroku glavno vlogo na prireditvi; 

e) če je potrebno, peljati romskega otroka do umivalnice, ga umiti in mu oprati roke. 

Pri navedenih trditvah lahko z manj kot 5 % tveganja trdim, da se stališča 1. in 4. letnikov do 

oblik dela z romskimi otroki razlikujejo. Pri ostalih dveh trditvah pa pri odgovorih ne prihaja 

do statistično pomembnih razlik. 

a) NAUČITI SE NEKAJ BESED ROMSKEGA JEZIKA 

Pri tej trditvi se je le 5,31 % študentov 1. letnika odločilo za odgovor vedno, med študenti 4. 

letnika pa se jih je za ta odgovor odločilo 24,56 %. Iz tega lahko sklepamo, da se študentje 4. 

letnika že bolj zavedajo, da romski otroci slabo razumejo slovenski jezik. Dobro je, da učitelj 

zna povedati in razložiti kaj v romščini, saj tako učenec lahko bolje razume snov, razlago, 

učitelj pa se mu tako lahko tudi bolj približa in vzpostavi spoštovanje med romskim otrokom 

in sabo. 
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b) SI VZETI ČAS PRI PISANJU PRIPRAVE ZA PRILAGAJANJE NALOG 

ROMSKEMU OTROKU 

Študentje 4. letnika so v 28,07 % odgovorili, da bi si vedno morali vzeti čas pri pisanju 

priprave za prilagajanje nalog romskemu otroku, študentje 1. letnika pa so z vedno odgovorili 

le v 15,04 %. Študentje 1. letnika so v 22,12 % odgovorili, da si nikoli ne bi vzeli časa za 

prilagajanje učne priprave romskemu otroku, študentje 4. letnika pa le v 5,26 %. Iz rezultatov 

lahko predvidevamo, da 4. letniki že bolje poznajo individualizacijo in diferenciacijo, 1. 

letniki pa so še na začetku študija in se s tem še niso toliko spoznali. Prilagajanje učne 

priprave romskim otrokom je pomembno, saj imajo slabše predznanje, slabo razumejo 

slovensko in zato potrebujejo več prilagajanja in diferenciacije. 

c) OSTATI Z OTROKOM V ŠOLI VSAK DAN PO POUKU, DOKLER NE USVOJI 

PREDVIDENIH VSEBIN 

Pri tej trditvi se je 16,81 % študentov 1. letnika in 7,02 % študentov 4. letnika odločilo, da bi 

vedno ostali vsak dan po pouku z romskim otrokom. 4. letniki so v 84,21 % odgovorili, da bi 

včasih ostali po pouku z romskim otrokom, 1. letniki pa so enako odgovorili v 65,49 %. 1. 

letniki pa so se v več odstotkih (17,70 %) kot 4. letniki (8,77 %) odločili, da nikoli ne bi ostali 

z romskim otrokom po pouku, da bi osvojil predvidene vsebine. Vidimo lahko, da sta tako 1. 

in 4. letnik z najvišjim odstotkom odgovorila, da bi včasih ostala po pouku z romskim 

otrokom, dokler ne usvoji predvidenih vsebin. 

d) DATI ROMSKEMU OTROKU GLAVNO VLOGO NA PRIREDITVI 

Študentje 4. letnika so se v kar 94,74 % odločili, da bi včasih dali glavno vlogo romskemu 

otroku na prireditvi, študentje 1. letnika pa so se za to odločili v 76,99 %. Pri 4. letniku se 

nobeden izmed študentov ni odločil za odgovor vedno, pri študentih 1. letnika pa se jih je 

odločilo 3,54 % študentov. Mogoče tako študentje 1. kot 4. letnika razmišljajo, da je pri tem 

treba gledati tudi na otroka, ali si želi in je pripravljen nastopati, in so zato odgovorili z 

včasih. 
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e) ČE JE POTREBNO, PELJATI ROMSKEGA OTROKA DO UMIVALNICE, GA 

UMITI IN MU OPRATI ROKE 

Študentje 4. letnika so v 78,95 % odgovorili, da bi včasih peljali romskega otroka do 

umivalnice, ga umili in mu oprali roke, študentje 1. letnika pa bi to storili v 47,79 %. 

Študentje 1. letnika so v 30,97 % odgovorili, da bi vedno peljali otroka v umivalnico, 

študentje 4. letnika pa le v 14,04 %. Študentje 4. letnika so v skoraj 80 % odgovorili, da bi ga 

včasih peljali v umivalnico, iz tega bi lahko domnevali tudi, da imajo več predsodkov do tega, 

da se Romi ne umivajo. 

Hipoteza 7: Hipotezo 7 lahko potrdim, saj bi se študentje včasih bili pripravljeni prilagajati 

potrebam romskih otrok. 

Hipoteza 8: Hipotezo 8 lahko v večini potrdimo, saj v večini trditev, razen pri dveh, prihaja 

do statistično pomembnih razlik v stališčih študentov 1. in 4. letnika glede pripravljenosti 

prilagajati se potrebam romskih otrok. 

 

8.2 Študentje in njihove kompetence za poučevanje romskih otrok 

8.2.1 Študijski predmeti, ki so uporabni in koristni za delo z romskim otrokom 

Pri tem vprašanju me je zanimalo, kateri predmeti se študentom zdijo uporabni in koristni za 

delo z romskimi otroki. Kateri predmeti so po njihovem mnenju tisti, ki so jim dali kaj znanja 

o Romih ali napotkov in primerov za delo z romskimi otroki? 

Vprašanje je odprtega tipa, zato so študentje sami predlagali predmete, ki so se jim zdeli 

uporabni in koristni za delo z romskimi otroki. 
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Graf 1: Pomembni, uporabni in koristni študijski predmeti za delo z romskimi otroki – 
frekvenčna porazdelitev odgovorov 

 

Od 57 študentov 4. letnika jih je 15 odgovorilo, da se jim zdi psihologija (razvojna ali 

pedagoška) najbolj koristen predmet za delo z romskimi otroki. 14 jih meni, da noben 

predmet ni bil tak, ki bi jim dal potrebno znanje za delo z romskimi otroki, prav tako jih 14 

meni, da je bila teorija vzgoje kot predmet pomembna za delo z romskimi otroki. 14 

študentov se je odločilo še za pedagogiko otrok z motnjami v razvoju. Trije študentje so 

mnenja, da jim je za delo z romskimi otroki koristil predmet sociologija vzgoje, trije so se 

odločili za filozofijo in prav tako trije za to, da so koristni vsi didaktični predmeti. 1 študent 

se je odločil za didaktiko slovenskega jezika, 1 pa meni, da so prav vsi predmeti iz programa 

študija koristni za delo z romskimi otroki. 
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Zanimivo se mi zdi, da se je toliko študentov (15) odločilo za razvojno ali pedagoško 

psihologijo, saj pri tem predmetu Romov skoraj nismo omenjali. Mogoče se jih je toliko 

odločilo za ta dva predmeta zato, ker smo veliko govorili o motivaciji in učenju in so mnenja, 

da bi si s tem lahko pomagali tudi pri delu z romskim otrokom. 

Hipoteza 9: Hipotezo 9, ki pravi, da je na spremembo stališč študentov 4. letnika najbolj 

vplival predmet teorija vzgoje, lahko delno potrdim, saj so študentje 4. letnika mnenja, da je 

bil za delo z romskimi otroki najbolj koristen in uporaben predmet teorija vzgoje, vendar pa 

so prav tako navedli tudi razvojno in pedagoško psihologijo, nobenega predmeta in 

pedagogiko otrok z motnjami v razvoju. Zanimivo je, da so študentje navedli več različnih 

predmetov, saj je analiza učnega načrta razrednega pouka pokazala, da je bil za oblikovanje 

stališč študentov pomemben le en predmet – teorija vzgoje. 

8.2.2 Organizacija znanj o delu z romskimi otroki v programu študija 

Študentje so se pri tem vprašanju odločali, kako bi po njihovem mnenju morala biti 

organizirana znanja o delu z romskimi otroki. Na voljo so imeli štiri različne odgovore, na 

podlagi katerih so se morali odločiti za enega. Odločali so se med tem, ali bi morala ta znanja 

biti zajeta v poseben predmet ali bi morala biti sestavni del pedagoških in psiholoških 

predmetov ali bi morala biti sestavni del didaktičnih predmetov ali pa bi moralo biti v vseh 

predmetih zajeto to znanje. 

Graf 4 prikazuje, na kakšen način bi po mnenju študentov 4. letnika morala biti organizirana 

znanja o delu z romskimi otroki. Struktura (%) odgovorov je prikazana v spodnjem grafu. 

Študentje so se odločali med štirimi različnimi odgovori. 
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Graf 2: Način organizacije znanja o delu z romskimi otroki v programu študija 
porazdelitev odgovorov 

Po mnenju študentov 4. letnika (40 %) bi morala biti znanja o delu z romskimi otroki sestavni 

del pedagoških in psiholoških predmetov. 26 % jih je mnenja, da bi

vsebovano v vseh predmetih, 18 % jih meni, da bi morala znanja biti sestavni del didakti

predmetov in 16 %, da bi morala biti zajeta v posebni predmet.

Hipoteza 10: Hipotezo 10, ki pravi, da bi po mnenju študentov 4. letnika mora

delu z romskimi otroki organizirana kot sestavni del vseh predmetov, lahko 

največ študentov 4. letnika odlo

pedagoških in psiholoških predmetov.

8.2.3 Kompetentnost za 

Študentje 4. letnika bodo kmalu nastopili kot u

se jih bo gotovo srečalo tudi z romskimi otroki v razredu, zato 

kompetentni za delo z njimi. Pri tem odgovoru 

romskimi otroki jim je dal študijski program na fakulteti, saj ve

kompetentnega se počutiš. 

1

Na kakšen način bi morala biti po vašem mnenju 

organizirana znanja o delu z romskimi otroki v 
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ganizacije znanja o delu z romskimi otroki v programu študija 

Po mnenju študentov 4. letnika (40 %) bi morala biti znanja o delu z romskimi otroki sestavni 

del pedagoških in psiholoških predmetov. 26 % jih je mnenja, da bi 

vsebovano v vseh predmetih, 18 % jih meni, da bi morala znanja biti sestavni del didakti

predmetov in 16 %, da bi morala biti zajeta v posebni predmet. 

, ki pravi, da bi po mnenju študentov 4. letnika mora

delu z romskimi otroki organizirana kot sestavni del vseh predmetov, lahko 

etnika odločilo, da bi morala biti znanja o delu z romskimi otroki del 

pedagoških in psiholoških predmetov. 

 delo z romskimi otroki 

Študentje 4. letnika bodo kmalu nastopili kot učitelji razrednega pouka. Kar nekaj izmed njih 

alo tudi z romskimi otroki v razredu, zato me zanima

kompetentni za delo z njimi. Pri tem odgovoru se deloma kaže tudi, koliko znanja o delu z 

romskimi otroki jim je dal študijski program na fakulteti, saj več znanja kot imaš, bolj 
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Graf 3: Kompetentnost za delo z romskimi otroki 

Študentje 4. letnika se v 44 % po

nekompetentne na področju dela z romskimi otroki. V 7 % so študentje odgovarjali, da se 

čutijo povsem nekompetentne, v 4 % so odgovorili, da se 

en študent je odgovoril, da se 

Odgovora, da se počutijo delno in pa precej nekompetentne, sta pri

tudi iz analize učnega načrta razrednega pouka videli, da v 

znanja o delu z romskimi otroki.

Hipoteza 11: Hipotezo 11, ki pravi, da se študentje po

romskimi otroki, lahko zavrnem

kompetentni in z enakim odstotkom so odgovorili, da se po

delo z romskimi otroki. 

8.2.4 Potrebna znanja za delo z romskimi otroki in na

programu študija 

Zanimalo me je, katera znanja so po mnenju študentov 4. letnika 

študija, bi jih pa potrebovali pri delu z romskimi otroki. Zanimalo me je, katera znan

študentom zdijo sploh pomembna za delo z romskimi otroki.
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Kako ocenjujete svoje kompetence na področju 
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: Kompetentnost za delo z romskimi otroki – tortna porazdelitev odgo

Študentje 4. letnika se v 44 % počutijo delno kompetentne in prav tako v 44 % precej 

čju dela z romskimi otroki. V 7 % so študentje odgovarjali, da se 

utijo povsem nekompetentne, v 4 % so odgovorili, da se čutijo precej kompe

il, da se čuti povsem kompetentnega za delo z romskimi otroki. 

utijo delno in pa precej nekompetentne, sta pričakovana, saj smo lahko 

nega načrta razrednega pouka videli, da v času študija niso dobili dovolj 

znanja o delu z romskimi otroki. 

, ki pravi, da se študentje počutijo povsem ne

zavrnem, saj so študentje 4. letnika odgovorili, da se po

n z enakim odstotkom so odgovorili, da se počutijo precej nekompetentni za 
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Vprašanje je odprtega tipa, zato da študentje lahko sami predlagajo, katera znanja se jim zdijo 

pomembna in bi jih potrebovali za delo z romskimi otroki ter jih niso pridobili v času študija. 

Graf 4: Znanja za razširitev kompetenc za delo z romskimi otroki – frekvenčna 
porazdelitev odgovorov 

 

Od 57 študentov 4. letnika jih 13 odgovorilo, da jim primanjkuje predvsem prakse in 

konkretnih izkušenj z romskimi otroki. 10 jih je navedlo, da bi morali bolj spoznati njihovo 

kulturo, jezik in navade, prav tako 10 jih je izpostavilo, da bi potrebovali več praktičnega 

znanja, kar pomeni konkretne pristope in nasvete glede  prilagoditve pouka, vključevanja med 

sovrstnike, motivacije in podobno. 10 študentov na vprašanje ni odgovorilo (brez odgovora), 

kar lahko pomeni, da ne vedo, katera znanja so tista, ki bi jim pomagala razširiti kompetence, 

0

2

4

6

8

10

12

14

P
R

A
K

SA
, K

O
N

K
R

ET
N

E 
IZ

K
U

ŠN
JE

SP
O

ZN
A

V
A

N
JE

 N
JI

H
O

V
E 

K
U

LT
U

R
E,

 J
EZ

IK
A

 
IN

 N
A

V
A

D

P
R

A
K

TI
Č

N
A

 Z
N

A
N

JA
 (

P
R

IS
TO

P
I,

 K
A

K
O

 
P

R
IL

A
G

O
D

IT
I P

O
U

K
, J

IH
 V

K
LJ

U
Č

IT
I 

V
 

P
O

U
K

, M
ED

 V
R

ST
N

IK
E,

 J
IH

 M
O

TI
V

IR
A

TI
 …

B
R

EZ
 O

D
G

O
V

O
R

A

SO
D

EL
O

V
A

N
JE

 S
 S

TA
R

ŠI
 (

N
A

Č
IN

 
SO

D
EL

O
V

A
N

JA
, K

A
K

O
 V

ZP
O

ST
A

V
IT

I 
ST

IK
 

..
.)

TA
 Z

N
A

N
JA

 S
M

O
 D

O
B

IL
I

V
SA

N
E 

V
EM

P
re

ce
jš

n
a 

sp
re

m
em

b
a 

b
i s

e 
la

h
ko

 z
go

d
ila

 
tu

d
i v

 o
b

lik
o

va
n

ju
 u

čn
eg

a 
n

ač
rt

a,
 k

i j
e 

R
o

m
o

m
 n

ep
ri

la
go

je
n

 o
d

ka
r 

p
o

m
n

im

Katera znanja bi vam pomagala razširiti 

kompetence za delo z romskimi otroki, a jih niste 

dobili v času študija?

št. odgovorov



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kovač Simona; diplomsko delo 

79 
 

ali pa menijo, da ne potrebujejo posebnih znanj za delo z romskimi otroki. Študentje so našteli 

še naslednje odgovore:  

– sodelovanje s starši,  

– ta znanja smo dobili,  

– vsa,  

– ne vem, 

–  precejšna sprememba bi se lahko zgodila tudi v oblikovanju učnega načrta, ki je 

Romom neprilagojen, odkar pomnim.  

Hipoteza 12: Hipotezo 12 lahko potrdim, saj so študentje res mnenja, da so med študijem 

pridobili premalo prakse in konkretnih izkušenj. Vendar pa hipotezo lahko dopolnim, saj so 

študentje navedli tudi potrebo po spoznavanju romske kulture, jezika in navad, praktična 

znanja in sodelovanje s starši. 

8.2.5 Način organizacije navedenih znanj s strani študentov 

Pri tem vprašanju me je zanimalo, na kakšen način bi po mnenju študentov morala biti 

organizirana znanja, ki so jih študentje sami navedli pri odgovorih na prejšnje vprašanje. 

Vprašanje je zaprtega tipa in študentje so imeli na voljo štiri podane odgovore. Odločali so se, 

ali bi navedena znanja morala biti organizirana kot poseben predmet ali bi morala biti sestavni 

del pedagoških in psiholoških predmetov, sestavni del didaktičnih predmetov ali pa bi morala 

biti zajeta v vseh predmetih. 
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Graf 5: Način organizacije znanj o
odgovorov 
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9 ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA  

V prvi polovici svojega empiričnega dela sem analizirala učni načrt študijskega programa 

razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na podlagi kvalitativne analize sem 

ugotovila, da na stališča študentov do romskih otrok vpliva le en predmet iz učnega programa, 

in to je teorija vzgoje. Samo pri tem predmetu smo govorili, se pogovarjali in razpravljali o 

romskih otrocih. Vendar pa so po mnenju študentov 4. letnika za delo z romskimi otroki 

koristni in uporabni tudi predmeti razvojna in pedagoška psihologija, teorija vzgoje, 

pedagogika otrok z motnjami v razvoju in nobeden od predmetov. 

V drugem delu empiričnega dela sem izvedla kvantitativno analizo in preverila, koliko se 

študentje 4. letnika počutijo kompetentne za delo z romskimi otroki. Čeprav so navedli več 

predmetov, ki se jim zdijo uporabni in koristni, pa se imajo za delno kompetentne in za precej 

nekompetentne za delo z romskimi otroki. Menijo, da bi morala biti znanja o delu z romskimi 

otroki organizirana kot sestavni del pedagoških in psiholoških predmetov. Kakšna znanja pa 

menijo, da potrebujejo za uspešno delo z romskimi otroki in jih niso dobili v času študija? 

Študentje so odgovorili, da bi potrebovali prakso in konkretne izkušnje, spoznavanje romske 

kulture in jezika ter praktična znanja (kako prilagoditi pouk, jih motivirati, vključiti med 

vrstnike ...). Znanja, ki so jih navedli, pa naj bi po njihovem mnenju bila organizirana v 

okviru pedagoških in psiholoških predmetov ali zavzeta v vseh predmetih. Zanimivo je, da so 

študentje našteli kar nekaj predmetov, ki se jim zdijo uporabni in koristni pri delu z romskimi 

otroki, a se kljub temu  počutijo delno in precej nekompetentne za poučevanje romskih otrok 

ter se zavedajo, da potrebujejo prakso, izkušnje, poznavanje romske kulture in praktična 

znanja, a jih na fakulteti niso pridobili. 

V drugem delu empiričnega dela pa sem tudi preverila, kakšna stališča do romskih otrok 

imajo študentje 1. in 4. letnika razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Študentje 1. in 4. letnika vzroke neuspeha pripisujejo predvsem romskim staršem in okolju, v 

katerem otrok odrašča. Po njihovem mnenju sta najpomembnejša cilja pri vključevanju 

romskega otroka v razred ta, da rad hodi v šolo in da je sprejet s strani sovrstnikov. Kot 

najmanj pomembna cilja so izbrali, da ne moti  pouka ter da se pouk odvija po programu in da 

ostali učenci niso prikrajšani zaradi ranljivega otroka. Kot vidimo, je njihova izbira ciljev pri 

vključevanju romskega otroka v razred inkluzivna, saj se jim zdi pomembno, da je otrok 

sprejet s strani sovrstnikov in da se v šoli dobro počuti, ni pa jim toliko pomembno, da se 
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pouk odvija po programu, saj se mora program prilagajati učencem in neobratno.Največ 

študentov 1. in 4. letnika se je odločilo, naj romski otrok obiskuje šolo, v kateri oni delajo, kar 

precej študentov se je odločilo, naj romski otrok obiskuje neko drugo šolo, najmanj študentov 

pa se je odločilo, da bi romskega otroka peljali na letovanje. Iz rezultatov lahko vidimo, da 

odgovori študentov niso dovolj inkluzivni, saj jih kar nekaj ni pripravljeno sprejeti romskega 

otroka v razred, nekateri pa bi raje videli, da obiskuje tudi drugo šolo. Pri vprašanju, kako 

pogosto bi uporabljali določeno prilagoditev pri delu z romskim otrokom, so študentje 

odgovorili, da bi včasih dali romskemu otroku glavno vlogo na prireditvi, da bi včasih ostali z 

romskim otrokom v šoli, dokler ne bi osvojil predvidenih vsebin in da bi se včasih naučili 

nekaj besed v romskem jeziku. Kot vidimo, so nekateri odgovori študentov inkluzivni, 

nekateri pa ne. Iz tega lahko sklepamo, da imajo študentje še kar nekaj predsodkov do 

romskih otrok. 

Zanimalo me je tudi, ali se stališča kaj razlikujejo med 1. in 4. letnikom študentov. Na splošno 

se stališča 1. in 4. letnika delno razlikujejo. Pri vprašanju vzrokov neuspeha romskih otrok se 

med 1. in 4. letniki pri enajstih trditvah, torej pri polovici, pojavljajo statistično pomembne 

razlike. Tako 1. kot 4. letniki so si bili najbolj enotni pri trditvah, ki se nanašajo na romske 

starše. Iz rezultatov lahko vidimo, da sta oba letnika mnenja, da na neuspeh romskih otrok 

precej vplivajo njihovi starši, predvsem nezainteresiranost staršev za šolanje otroka in za 

sodelovanje s šolo. Iz tega lahko domnevamo, da imajo tako 1. kot 4. letniki še precej 

predsodkov do Romov. Študentom tako 1. kot 4. letnika sta pri vključevanju romskih otrok v 

razred najpomembnejša cilja ta, da je otrok sprejet s strani sovrstnikov in da rad hodi v šolo. 

Do statistično pomembnih razlik ne prihaja. Največ študentom 1. letnika bi najbolj ustrezalo, 

če bi romski otrok obiskoval pouk v oddelku, v katerem oni delajo, največ študentom 4. 

letnika pa bi najbolj ustrezalo, če bi romski otrok obiskoval pouk v njihovem oddelku. Pri 

prilagoditvah dela znotraj pouka se med študenti 1. in 4. letnika v večini pojavljajo statistično 

pomembne razlike. Presenetilo me je, da se je še precej študentov 4. letnika odločilo, da nikoli 

ne bi prilagodili pojmov iz učnega gradiva znanju slovenskega jezika romskega otroka, iz 

česar lahko domnevamo, da res premalo poznajo problematiko romskih otrok v šoli in njihove 

potrebe, kar pa lahko povežemo tudi s prvim delom empirične raziskave, kjer smo videli, da 

študentje v času študija niso dobili znanja o romskih otrocih. 
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III SKLEP 

Pričakovanja in stališča učiteljev so pomemben del pri napredovanju in uspehu romskih otrok 

v osnovni šoli. Znanje in stališča pa se v velikem delu pridobijo tudi v času študija. Na 

podlagi svoje raziskave lahko zaključim, da študentje še nimajo dovolj izoblikovanih in 

inkluzivnih stališč do vključevanja romskih otrok v osnovno šolo. Njihova stališča do 

vključevanja romskega otroka v razred še niso dovolj inkluzivna, saj bi želeli, da romski otrok 

obiskuje šolo, v kateri delajo, ne bi ga pa peljali na letovanje ali vključili v svoj razred. 

Predvidevam, da tudi zato, ker med študijem niso pridobili dovolj znanja in izkušenj o 

romskih otrocih, kar sem spoznala tudi pri analizi učnega programa razrednega pouka. Z 

analizo učnega programa sem namreč ugotovila, da predmeti ne vsebujejo ciljev in vsebin, ki 

bi bili povezani z romskimi otroki in inkluzijo. Tudi študentje sami menijo, da so delno ali 

precej nekompetentni za delo z romskimi otroki. Sami so mnenja, da so največ znanja 

pridobili pri razvojni in pedagoški psihologiji, teoriji vzgoje, pedagogiki otrok z motnjami v 

razvoju ali pa pri nobenem od predmetov. Primanjkuje pa jim predvsem konkretnih izkušenj 

in prakse, spoznavanja romske kulture in jezika ter praktičnih znanj, ki bi morala biti 

organizirana v okviru pedagoških in psiholoških predmetov ali kot sestavni del vseh 

predmetov. Tudi sama menim, da bi konkretne izkušnje z romskimi otroki preoblikovale 

stališča študentov. 

Torej bi bilo treba predvsem začeti pri oblikovanju takega študija, ki bi študentom omogočil 

oblikovanje inkluzivnih stališč do Romov, jih poučil o romski kulturi in jeziku, jih predvsem 

pripravil na poučevanje romskih otrok ter jim omogočil praktično delo s temi otroki.  

Poučevanje romskih otrok pa zahteva prilagajanje učne snovi, metod in oblik dela romskim 

otrokom, zato bi študentje potrebovali konkretne napotke in ideje za prilagajanje programa le-

tem. 

Študentje razrednega pouka bomo postali učitelji. Zato je oblikovanje stališč in prejemanje 

znanja v času študija zelo pomembno. Veliko študentov se bo v razredu srečevalo tudi z 

romskimi otroki, zato potrebujemo znanje in izkušnje, da bomo znali z njimi delati, premostiti 

težave in jim pomagati na poti do uspeha. 
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