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POVZETEK  

V magistrskem delu smo se osredotočili na spretnosti branja in pisanja ter na 

izobraževalno uspešnost pri romskih učencih. Kljub temu, da izobraževalni sistem 

teži k doseganju čim večje pismenosti pri vseh učencih, je med njimi še veliko 

romskih učencev, ki zapustijo osnovno šolo brez ustrezno razvitih spretnosti 

pismenosti. Teoretična izhodišča zajemajo opredelitve položaja in vpliv specifičnih 

značilnosti romske populacije na izobraževanje romskih učencev. Primanjkljaji, 

vezani na področje spretnosti branja in pisanja, romskim učencem otežujejo 

doseganje ustrezne stopnje pismenosti, ki bi omogočala šolsko uspešnost kot tudi 

opravljanje različnih aktivnosti znotraj šole in v vsakdanjem življenju. Ti učenci 

potrebujejo že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ustrezne specifične treninge 

za izboljšanje spretnosti branja in pisanja, ki bi jim nudili prenos naučenih strategij v 

vsakodnevne življenjske situacije. Namen magistrskega dela je oblikovanje 

specifičnega treninga, ki bi romskim učencem omogočil razvoj spretnosti branja in 

pisanja. V trening so bili vključeni štirje romski učenci drugega razreda redne 

osnovne šole. Intenziven osemtedenski trening je vključeval individualna srečanja s 

posameznim učencem dvakrat tedensko, enako pogosta srečanja v paru in eno uro 

skupinske pomoči znotraj razreda. Zasnovan je kot pomoč na tretji stopnji po modelu 

Odziv na obravnavo učencem vključenim v trening. Glavni cilj raziskave je ugotoviti 

učinkovitost treninga in njegov vpliv na razvoj spretnosti branja in pisanja ter na 

nekatere spretnosti pomembne za branje in pisanje (grafomotorične spretnosti, 

finomotorične spretnosti, vizualno-motorične spretnosti, spretnosti fonološkega 

zavedanja, spretnosti vidnega in slušnega pomnjenja, besednega zaklada, tekočnosti 

branja in bralnega razumevanja) pri romskih učencih. Pred izvedbo treninga smo s 

podtesti preizkusa ACADIA, preizkusa SNAP in Testa motenosti branja in pisanja 

ugotavljali, kakšne so prej omenjene kognitivne sposobnosti romskih učencev, 

vključenih v trening. Z vprašalnikom (avtorsko delo) smo na koncu treninga preverili, 

kako učiteljica ocenjuje učinkovitost treninga. Omenjene podteste preizkusov smo 

ponovno izvedli tudi po končanem treningu. S primerjavo rezultatov obeh testiranj 

smo preverjali učinkovitost treninga. Trening branja in pisanja se je glede na dobljene 

rezultate izkazal kot uspešen, saj so učenci izboljšali kognitivne spretnosti 

(dekodiranje, tekočnost, besedišče, pomnjenje, jezikovne sposobnosti, 

grafomotorične spretnosti, itd.), svoje bralno razumevanje in metakognitivne 

strategije, kar nakazuje na uspešnost in potrebo po izvajanju treningov branja in 

pisanja. Vsi učenci so razvili interes in motivacijo za reševanje različnih bralnih nalog 

in nalog pisanja ter sodelovanje v aktivnostih. Vse izvajane dejavnosti smo v sklopu 

treninga predstavili učiteljici, saj je določene aktivnosti že med treningom vključevala 

v poučevanje. Z zbranimi strategijami in predstavljenim načinom pomoči želimo 

prispevati k razvoju specialno-pedagoških oblik pomoči za razvoj spretnosti branja in 

pisanja pri romskih učencih. Nabor strategij je v pomoč pri iskanju prilagoditev za 

samostojnejše vključevanje romskih učencev v sistem vzgoje in izobraževanja z 

ustrezno usvojenimi spretnostmi branja in pisanja. 



 
 

KLJUČNE BESEDE: romski učenci, učne težave, branje, pisanje, trening spretnosti 

branja in pisanja, kontinuum pomoči  

 



 
 

ABSTRACT 

In the master's thesis, we focused on reading and writing skills as well as school 

performance among Roma students. Despite the fact that the educational system 

seeks to maximize literacy among all students, there are many Roma students who 

leave elementary school without adequately developed literacy skills. Theoretical 

background includes the explanation of the current situation and shows how specific 

characteristics of Roma population impact the education of Roma students. Deficits 

related to reading and writing skills obstruct achieving the appropriate level of literacy 

that could raise their school performance and successfully influence various activities 

within the school and in everyday life. As early as in the first educational period, 

these students require specific trainings in order to improve their reading and writing 

skills, which would allow them to use learned strategies in everyday situations. The 

purpose of the thesis is to design a specific training, which would support Roma 

students in improving their reading and writing skills. The training encompassed four 

Roma students from the second grade of the regular elementary school. Intensive 

eight-week training incorporated individual sessions with each student, sessions with 

a pair and an hour-long group support in the class, all carried out two times a week. It 

is designed as a third stage support of the model Odziv na obravnavo. The main goal 

of the research is to determine the effectiveness of the training and its impact on the 

development of the reading and writing skills as well as skills related to reading and 

writing among Roma students such as graphomotor skills, fine tuning skills, visual-

motor skills, phonological awareness skills, visual and auditory memory skills, 

vocabulary, reading fluency and reading comprehension. Prior to the training, with 

the help of subtests from ACADIA test, SNAP test and the Test of reading and writing 

impairment, we identified aforementioned cognitive abilities of the Roma students 

involved in the training. With the questionnaire (author's work), at the end of the 

training, we checked how the class teacher assesses the effectiveness of the 

training. The mentioned sub-tests were repeated after the completed training. By 

comparing the results of both assessments, we evaluated the effectiveness of the 

training. According to the results, the training proved to be successful, as the 

students improved their cognitive abilities (decoding, fluency, vocabulary, memory, 

language skills, graphomotor skills, etc.), reading comprehension and metacognitive 

strategies, which indicated success and a necessity of such training. All of the 

students developed an interest and motivation to solve various reading and writing 

tasks as well as the interest to participate in the activities. All the activities carried out 

within the training were presented to the teacher, who already tried to incorporate 

them to her teaching during the training. With the selected activities and the 

presented way of assistance we want to contribute to the development of special-

pedagogical forms of assistance for the improvement of reading and writing skills 

among the Roma pupils. The set of strategies supports the search of adjustments for 

the more independent inclusion of the Roma students into the education system with 

appropriately acquired reading and writing skills.  



 
 

KEY WORDS: Roma students, learning difficulties, reading, writing, reading and 

writing skills training, help continuum 
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1. UVOD 
 

Položaj Romov se odraža na različnih področjih, tudi na področju šolstva (Kosmač 

Brezar, 2016). V prvem delu magistrskega dela predstavljamo sistem izobraževanja 

romskih učencev v Sloveniji in specifičnosti, ki vplivajo na izobraževanje teh učencev. 

S. Kosmač Brezar (2016) navaja: »Izobraževanje romskih učencev sloni na 

predpostavki, da gre za specifičen del populacije, ki se od večinske razlikuje po 

jeziku, kulturi in identiteti«. Pri ustvarjanju pogojev za uspešno izobraževanje lahko 

vidimo, da je položaj Romov na področju izobraževanja odraz položaja, ki ga imajo v 

družbi. Vprašanj uspešnega vključevanja romskih otrok v izobraževanje pa ni 

mogoče reševati nepovezano z različnimi drugimi dejavniki. Sočasno reševanje 

problematike bivanjskih razmer, zdravstvene problematike itd. pripomorejo k dvigu 

pismenosti in z njo izobrazbene strukture Romov (Horvat Muc, Rošer, Šarkezi in 

Škerlak, 2011). Ugotovitve avtoric A. Lipavic Oštir, B. Čargan in S. Jazbec (2013) 

kažejo, da je učni uspeh romskih učencev slabši od uspeha, ki ga dosegajo neromski 

učenci in da je med njimi v višjih razredih osnovne šole velik osip.  

V programu devetletne osnovne šole, ki vključuje romske učence, je potrebno 

posebno pozornost nameniti učenju slovenskega jezika, ki je za romske učence drugi 

jezik (Horvat Muc, Rošer, Šarkezi, in Škerlak, 2011). Predpogoj za doseganje 

temeljnih zmožnosti pismenosti sta branje in pisanje, za kateri je nujno dobro 

poznavanje jezika. 

V nadaljevanju govorimo o branju in pisanju, ki sta poleg računanja temeljni šolski 

veščini. Ustrezno obvladovanje veščin branja in pisanja učencu omogoča, da pri 

pouku sodeluje, pridobiva znanje, razvija samostojno učenje in ne nazadnje pokaže, 

kaj in koliko se je naučil. Branje in pisanje veljata za najbolj pogosti orodji, s katerima 

učenci pridobivajo in izkazujejo svoje znanje (Zupančič Danko, 2010). Vsak razvoj 

ima svoj optimalni čas, ki je za razvoj neke veščine ali funkcije najustreznejši. 

Optimalni čas za opismenjevanje je tisti, v katerem lahko pričakujemo, da se bodo ob 

razvoju otroka pojavili pripravljenost, želja in zmožnost za učenje branja in pisanja. 

Razvoj pa je lahko optimalen le, če so take tudi okoliščine. V drugojezičnem okolju 

otrok ne more dobro razvijati jezika, v katerem se odvija izobraževanje in v 

nepismenem okolju otrok ne bo spontano pričel z opismenjevanjem (Žerdin, 2003). 

A. Zupančič Danko (2010) navaja, da večina učencev veščini branja in pisanja v 

veliki meri usvoji do konca prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in ju do konca 

drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja praviloma usvoji do avtomatizacije. 

Težave na področju branja in pisanja vplivajo na slab učni uspeh romskih učencev in 

na splošno učno neuspešnost. Poznavanje in upoštevanje dejavnikov branja in 

pisanja je bistveno za vzgojno-izobraževalno prakso. Sistematični razvoj kognitivnih, 

metakognitivnih in čustveno-motivacijskih dejavnikov romskih učencev omogoča 

boljšo pismenost (Pečjak, 2010). Za uspešni razvoj pismenosti so pomembne 
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usvojene veščine branja in pisanja, zaradi česar v magistrskem delu predstavljamo 

trening za razvoj veščin branja in pisanja. 

Romski učenci  potrebujejo več spodbud za usvajanje vzgojno-izobraževalnih veščin. 

Način življenja in vzgoja Romov se razlikuje od norm v večinski družbi in tudi od 

zahtev šolskega sistema.  Z ustreznim pristopom, ki od učitelja zahteva veliko znanja, 

od učencev pa truda, motivacije in tudi časa, je možno ustvariti pogoje, v katerih so 

romski učenci uspešni. S pomočjo usmerjenih vaj (ki so del vsakega treninga) učenci 

napredujejo in opazijo napredek, čeprav je potrebno veliko vztrajnosti in dela 

(Rosario, idr., 2013). 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1  ŠOLANJE ROMSKE POPULACIJE 

2.1.1 Romski učenci znotraj šolskega sistema 

Šolanje romskih otrok je zakonodajno skromno umeščeno. Zakon o osnovni šoli 

predvideva, da se osnovnošolsko izobraževanje Romov v Republiki Sloveniji izvaja v 

skladu s tem zakonom in drugimi predpisi (9. člen Zakona o osnovni šoli, Uradni list 

RS, št. 81/06, z dne 14. 7. 2006). Prisotnost romskih učencev v razredu po 

zakonodaji pogojuje zmanjšan normativ učencev. Normativ za oblikovanje oddelka, v 

katerem so najmanj trije učenci Romi, je 21 učencev (Pravilnik o normativih in 

standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 

99/10, 51/14, 64/15 in 47/17, z dne 1. 9. 2017) ter dodatni strokovni sodelavec za 

delo z učenci Romi. V osnovni šoli se za delo z učenci Romi sistemizira dodatno 

delovno mesto strokovnega delavca glede na število učencev Romov, ki so vključeni 

v osnovno šolo. (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne 

šole v dvojezičnih osnovnih šolah in šolah z italijanskim učnim jezikom, Uradni list 

RS, št. 75/05, 85/06, 68/07, 73/08, 18/11, 51/14, 79/14, 64/15 in 47/17, z dne 1. 9. 

2017). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport učencem Romom zagotavlja 

sredstva za brezplačne obroke, učbenike in prevoz. Zakonodaja v Republiki Sloveniji 

za romske učence predvideva predvsem nekatere ugodnosti, ki so vezane na njihov 

šibki socialno-ekonomski status in omogočajo lažje šolanje. Podrobneje šolanje 

učencev Romov ni zakonsko opredeljeno in učence Rome zakonsko enači z ostalimi, 

ne-romskimi učenci.  

Tancer (2003) v svoji raziskavi šolanje romskih otrok deli na tri specifična obdobja:  

a) Za prvo obdobje (do leta 1970) je značilno, da ni bilo nobene evidence o tem, 

koliko romskih otrok je vključenih v osnovnošolsko izobraževanje in kako 

(ne)uspešni so bili. Takratna šolska zakonodaja učencev Romov ni 

zavezovala k šolski obveznosti.  

b) V drugem obdobju (1970–1990) so takratne samoupravne skupnosti na 

področju vzgoje in izobraževanja sprotno spremljale vključevanje in uspešnost 

romskih učencev v osnovni šoli. Na Zavodu RS za šolstvo je bila v tem 

obdobju imenovana komisija, ki je sprejemala in analizirala vključevanje 

romskih otrok v osnovno šolo. Leta 1987 je bila predstavljena študija Vzgojni 

in učni dosežki učencev Romov v slovenskih osnovnih šolah v šolskem letu 

1986/87. Študija je veljala za prvi celostni analitično-sintetični prikaz 

osnovnošolskega izobraževanja otrok Romov v Sloveniji.  

c) Za tretje obdobje (od 1990 naprej) je značilen boljši pristop. Leta 1991 je 

Zavod RS za šolstvo predpisal Navodila za prilagajanje programa osnovne 

šole za romske učence in jih leta 2000 prilagodil za devetletno osnovno šolo. 
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Leto pozneje je Zavod RS za šolstvo sprejel razvojno-raziskovalni projekt 

Vzgoja in izobraževanje romskih učencev v osnovni šoli. Leta 1993 so bila 

sprejeta Navodila za prilagajanje programa osnovne šole za romske učence.  

Odbor ministrov Sveta Evrope je leta 2000 sprejel priporočilo o izobraževanju otrok 

Romov v Evropi in devet let pozneje sprejel novo različico priporočila glede 

izobraževanja pripadnikov romske skupnosti in drugih potujočih skupin v Evropi. V 

njem so navedeni odgovori na nove in spremenjene razmere ter priporočila in 

smernice za oblikovanje ustreznih izobraževalnih ukrepov (Horvat Muc, 2011).  

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2011) je danes 

temeljni dokument, ki vključuje načela, izhodišča, cilje in predloge izvedbene ravni 

izobraževanja Romov. Strategija je bila sprejeta leta 2004, njena dopolnjena verzija 

pa leta 2011. V Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2011) 

so navedena ključna vprašanja in izzivi, ki so ostali v dotedanjih konceptih za 

izboljšanje izobraževanja Romov, nerešeni. Ta področja so: integracija/segregacija, 

vprašanje – jezika, kulture in identitete, organizacija vzgojno-izobraževalnega dela, 

vprašanje kurikuluma, ustreznost uporabljenih pristopov, neupoštevanje socialnih in 

drugih okoliščin, razvrščanje otrok s posebnimi potrebami, odnos Romov do 

izobraževanja. V dopolnjeni verziji Strategij vzgoje in izobraževanja Romov v 

Republiki Sloveniji (2011) pa so obravnavana področja, ki jih Strategija 2004 ni 

natančneje obravnavala, tj. predšolska vzgoja in srednješolsko izobraževanje, 

univerzitetna raven, podiplomski študij in izobraževanje odraslih (Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2011). 

Temeljne rešitve, ki jih ponudi Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki 

Sloveniji 2004 in njena dopolnjena verzija iz leta 2011 so naslednje:  

- zgodnje vključevanje učencev Romov v vzgojno-izobraževalni sistem: 

vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo vsaj dve leti pred pričetkom 

osnovne šole, tj. najpozneje s štirimi leti; 

- zagotavljanje romskega pomočnika: neznanje slovenskega jezika ter 

neuspešno vključevanje otrok v izobraževanje lahko ublažimo z vključitvijo 

romskega pomočnika, ki bo otroku pomagal prebroditi čustvene in jezikovne 

ovire. Njegova vloga bo pripomogla k boljši povezanosti med vrtcem oziroma 

šolo in romsko skupnostjo;  

- vsebinsko prilagajanje programov; 

- stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževalni programi za strokovne 

delavce; 

- posebne oblike organizacije in materialni pogoji: ohranitev trenutno veljavnih 

normativov, še naprej finančna podpora Ministrstva RS za izobraževanje, 

znanost in šport; 

- vključevanje v nehomogene oddelke in nesegregiranje romskih učencev; 

- vzpostavljanje zaupanja v šolo in odpravljanje predsodkov; 

- romski učenci kot etnična skupina niso učenci s posebnimi potrebami: (šolska 

neuspešnost učenca, ki ne izvira iz neznanja jezika ali specifičnosti romske 
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kulture, ne more biti osnova za usmerjanje otrok v programe z nižjim 

izobrazbenim standardom); 

- pomen izobraževanja v smeri dviga socialnega, človeškega in kulturnega 

kapitala;  

- pomen romskega naselja in izgradnje večnamenskih prostorov v romskih 

naseljih, v katerih bi se lahko izvajali različni celoletni in krajši izobraževalni 

programi.  

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2011) prinaša 

številne rešitve, ki poskušajo olajšati vstop in izobraževanje romskih otrok. Še vedno 

pa nekatere rešitve niso vključene v šolsko prakso ali pa je njihovo izvajanje 

prepuščeno odločitvi posamezne šole. Pomoč romskega pomočnika je tako odvisna 

od tega, ali ima posamezna šola na razpolagi sredstva za romskega pomočnika in ali 

ga vidi kot pomemben subjekt, ki bo v pomoč romskim učencem. Podobno je z 

vključevanjem romskih otrok v predšolsko vzgojo, ki je neobvezno in odvisno od 

angažiranosti posameznega lokalnega okolja. Romski jezik  še ni vključen v šole, saj 

še vedno poteka standardizacija romskega jezika. Nekatere od teh rešitev, ki še ne 

živijo v praksi, pa uresničujejo projekti, namenjeni romskim učencem in strokovnim 

delavcem (Kosmač Brezar, 2016).  

Začetek in izhodišče oblikovanja dokumenta Strategija vzgoje in izobraževanja 

Romov v Republiki Sloveniji (2011) je bila raziskava izvedena v Prekmurju leta 1991 

na pobudo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. V raziskavi, v kateri so proučevali 

učno uspešnost romskih učencev, so ugotovili, da je med 411 romskimi učenci le 

44,3 % učencev zaključilo osnovno šolo v predvidenih osmih letih. Izmed teh 411 

učencev jih je 1. razred ponavljalo 205, 2. razred pa 73 učencev vsaj enkrat do 

štirikrat (Tancer, 2003).  

V nadaljevanju sledijo podatki iz devetnajstih držav Srednje, Vzhodne in 

Jugovzhodne Evrope o romski vzgoji na področju osnovnošolskega izobraževanja. V 

mednarodno raziskavo Spremljanje izobraževanja Romov »Monitoring Education for 

Roma« je bila vključena tudi Slovenija.  
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Tabela 1: Mednarodni primerjalni podatki o romski vzgoji na področju osnovnošolskega izobraževanja 

Država Celotna 
populacija 
(v milijonih) 
 

Romska 
populacija 
(število in %) 
 

Romska populacija 
(predvideno) 
(število in %) 

Število in % 
romskih otrok 
mlajših od 18 let 
romske populacije 

Število in % 
romskih otrok, 
vključenih v 
osnovnošolsko 
izobraževanje 

Število in % romskih 
otrok, ki so končali 
osnovno šolo 

Albanija 3.07 1,261  
(0.04 %) 

90,000–100,000 
(3.1 %) 

631–47,500  
(50 %) 

135–10,133  
(48 %) 

178–13,411  
(24.2 %) 

Bosna in 
Hercegovina 

3.83 8,864  
(0.23 %) 

40,000–50,000  
(1.18 %) 

4,077–20,700  
(46.0 %) 

906–4,600  
(50.0 %) 

1,782–9,047  
(32.6 %) 

Bolgarija 7.93 370, 908  
(4.68 %) 

500,00–800,000 
(8,67 %) 

146,880–257,400  
(39.6 %) 

31,139–54,569  
(47.7 %) 

114,811–201,201 
 (46.2 %) 

Hrvaška 4.44 9,463  
(0.21 %) 

30,000–40,000  
(0.80 %) 

4,484-17325  
(49.5 %) 

1,700  
(81.7 %–22.1 %) 

1,301–4,846  
(25.2 %) 

Češka 10.23 11,746  
(0.11 %) 

175,000–200,000 
(1.8 %) 

5,638–96,00  
(48 %) 

neznani podatek neznani podatek 

Estonija 1.36 neznani podatek 1,000–1,500  
(0.09 %) 

neznani podatek neznani podatek neznani podatek 

Madžarska 10.1 189,984  
(1.9 %) 

520,000–650,000 
(5.85 %) 

81,123–249,795 
(42.7 %) 

18,027–55,510  
(50 %) 

74,385–229,047  
(60.8 %) 

Kosovo  2 34,000  
(1.7 %) 

45,000  
(2.25 %) 

17,049–22,564 
(50.1 %) 

1,332  
(16.6 %–13.3 %) 

6,417–8,493  
(32.4 %) 

Latvija 2,38 8,205  
(0.35 %) 

13,000–15,000  
(0.59 %) 

2,831–4,829  
(34.5 %) 

1,005  
(78.7 %–46.8 %) 

1,931–3,222  
(32.3 %) 

Litva 3.48 2,571  
(0.07 %) 

3,000–4,000  
(0.1 %) 

1,169–1,591  
(45.5 %) 

Neznani podatek 688–937  
(43.1 %) 

Makedonija 2.02 53,879  
(2.69 %) 

135,490  
(6,77 %) 

20,782-52,260 
(38.6 %) 

6,680  
(72.3 %–28.8 %) 

18,566–46,689  
(50.8 %) 

Moldavija 3.39 12,900  
(0.38 %) 

20,000–25,000 
 (0.66 %) 

neznani podatek 1,193 
(nejasni %) 

neznani podatek 

Črna Gora 0.67 2,601  
(0.43 %) 

13,510  
(2.02 %) 

1,345–6,984  
(51.7 %) 

1,006  
(168.3 %–32.4 %) 

293–1,523  
(19.8 %) 

Poljska 38.2 12,731  
(0.03 %) 

15,000–50,000  
(0.08 %) 

6,577–16,789  
(51.7 %) 

2,045  
(70.0 %–27.4 %) 

neznani podatek 

Romunija 21.7 535,140  
(2.5 %) 

1,8000,000–
2,000,000  
(8.76 %) 

230,854–819,639  
(41.3 %) 

64,756  
(63.1 %–17.8 %) 

108,711–385,974  
(31.7 %) 
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Srbija 7.5 108,193  
(1.44 %) 

450,000–500,000 
(6.33 %) 

44,375–194,818 
(41 %) 

17,323  
(87.8 %–20.0 %) 

25,713–112,888  
(36.1 %) 

Slovaška  5.4 89,920  
(1.67 %) 

480,000–520,000 
(9.26 %) 

39,130–217,582 
(43.5 %) 

40,375  
(232.2 %–41.8 %) 

44,025–244,800  
(76.8 %) 

Slovenija 1.97 3,246  
(0.16 %) 

8,000–10,000  
(0.46 %) 

1,506–4,176 
 (46.4 %) 

1,547  
(231.1 %–83.4 %) 

neznani podatek 

Ukrajina 48.5 47,600  
(0.1 %) 

50,000–60,000  
(0.11 %) 

neznani podatek neznani podatek  neznani podatek 

 

*Države, ki so sodelovale v projektu Desetletje Romske inkluzije, 2005–2015 (Decade of Roma Inclusion, 2005–2015)  
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Tabela 1 vključuje statistične podatke izobraževanja romske populacije v državah 

Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope, ki so jih pridobili v raziskavi 

Spremljanje izobraževanja Romov (ang. Monitoring Euducation for Roma) 

(Monitoring Euducation for Roma, 2006). Iz tabele 1 je razvidno, da je v Sloveniji 

leta 2006 živelo med 8000 do 10000 romskega prebivalstva, kar je 0,46 % 

celotnega prebivalstva. V Sloveniji je bilo 46,4 % romskih otrok starih pod 18 let 

glede na predvideno število romskega prebivalstva. V tabeli 1 so predstavljeni 

deleži romskih učencev, ki so vključeni v izobraževanje, ni pa podatkov za 

Slovenijo in za nekatere druge države o tem, koliko romskih učencev konča 

osnovno šolo (Monitoring Education for Roma, 2006).   

Leta 2003 je v Sloveniji 96 % celotnega prebivalstva zaključilo osnovno šolo. 

Podatki iz statistične baze za Srednjo, Vzhodno in Jugovzhodno Evropo kažejo, 

da 98,2 % od 1650 registriranih brezposelnih Romov ni dokončalo 

osnovnošolskega izobraževanja (Monitoring Education for Roma, 2006).  

»Romi so zaradi nerednega obiskovanja šol in pomanjkljive podpore v 

izobraževalnem sistemu pogosto politično, kulturno in socialno marginalizirani. 

Izobraževalne politike šol so usmerjene h globalni ekonomiji znanja, ki gradi na 

vrednotah gospodarstva in poslovanja na račun demokratičnih vrednot šole« 

(Cudworth, 2010, str. 17).  

2.1.2. Dejavniki (ne)uspešnosti romskih učencev 

Delovna skupina, ki je pripravila Dopolnjeno strategijo vzgoje in izobraževanja 

Romov v RS, uvodoma ugotavlja, da je osip romskih učencev iz šole že v osnovni 

šoli zelo velik. Kot osnovne argumente pa navajajo neznanje slovenskega jezika, 

izostajanje iz šole in učno neuspešnost romskih učencev (Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2011).  

Poročilo o izobraževanju romskih otrok v Evropi (ang. The Eduction of the Gypsy 

Childhood in Europe) iz leta 2003 nudi obsežen pregled dejavnikov, ki vplivajo na 

šolanje romskih učencev. Poudarja, da je izobraževanje romskih učencev odvisno 

od političnih, družbenogospodarskih, institucionalnih in ideoloških dejavnikov. 

Ideološki dejavniki se nanašajo na dinamiko ohranjanja ideološkega modela v 

izobraževalnem sistemu in omogočajo reprodukcijo socialnega in kulturnega 

sistema večine. Med političnimi dejavniki sta pomembna zlasti dva: vprašanje 

inkluzije v izobraževalnem sistemu, v katerega so vključeni romski učenci in 

usklajenost državnih ter lokalnih prizadevanj, ki se nanašajo na romske učence 

(prav tam, str. 85–93). 

Pri raziskovanju dejavnikov neuspešnosti romskih učencev pa sta Foster in Norton 

(2012) izpostavila naslednje: 
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- Večkrat prekinjena izkušnja šolanja: družine so podvržene nepredvidljivim 

gibanjem, oviran dostop do šole ali nizke prioritete glede udeležbe otrok v 

šoli. 

- Pomanjkljiva izobrazba staršev: veliko romskih staršev je neizobraženih ali 

ima z izobraževanjem slabe izkušnje. Zaradi nizke dosežene ravni 

pismenosti ne vedo, kako svoje otroke najbolj podpreti. Nekateri starši ne 

vidijo pomembne vloge, ki jo ima izobraževanje v prihodnosti za njihove 

otroke in na izobraževanje gledajo kot na spodkopavanje lastnih vrednost in 

prizadevanj za svoje otroke.  

- Socialni in ekonomski razlogi.  

- Kulturni razlogi.  

- Pomanjkanje kulturne občutljivosti znotraj šolskega sistema in pomanjkanje 

znanja ter pričakovanja učiteljev: pomanjkanje znanja o skupnostih, načinih 

življenja in kulturah ter jezikih lahko povzroči nerazumevanje druge kulture. 

Prenizka pričakovanja, ki pogosto temeljijo na napačnih predpostavkah v 

smislu, da učenci ne bodo dokončali šolanja, ne omogočajo spodbudnega 

okolja za učence Rome in jim onemogočajo priložnosti za doseganje vseh 

svojih potencialov. 

- Otroci nimajo pravih vzornikov.  

- Težave z jezikom.  

- Slabi bivalni in nastanitveni pogoji (prav tam, str. 93).  

 

Ključen dejavnik uspešnosti šolanja romskih otrok je redno obiskovanje pouka. 

Raziskave kažejo, da je ob 90 % obiskovanju pouka napredek učencev večji (The 

Education of Gypsy Traveller Learners, 2008). Ugotovitve A. Wilkin idr. (2010) 

kažejo, da je na področju primarnega in sekundarnega šolanja veliko odsotnosti 

od pouka pri romskih učencih. Izostanki neugodno vplivajo na doseganje učnih 

rezultatov. V isti raziskavi je ugotovljeno, da je v osnovni šoli med tistimi, ki pouka 

ne obiskujejo redno, večji odstotek fantov.   

 

 

 

 



10 
 

2.1.3 Specifični dejavniki vključevanja romskih otrok v šolsko okolje 

2.1.3.1 Kultura, vzorci navad in mišljenja, predznanje 

Romi imajo posebne kulturne in življenjske značilnosti, ki so morda ne-romskim 

prebivalcem nerazumljive in lahko hitro prispevajo k predsodkom. Dolgoletna 

romska kultura ni statična, vendar pa je zanjo značilna sposobnost hitrega 

prilagajanja spreminjajočim se gospodarskim in družbenim okoliščinam ob 

ohranjanju lastne kulturne identitete. Kulturne in življenjske značilnosti pripadnikov 

romske skupnosti so močna pripadnost primarni in razširjeni družini, občutek 

ponosa glede kulturne identitete, mobilnost pri iskanju zaposlitve, potovanja in 

obredi, ki so vezani na družino (pogrebi, poroke) (Moving Forward – Gypsy 

Traveller Education, 2008). 

Z vstopom romskih učencev v šolo je viden razkorak med njihovim znanjem in 

znanjem učencev večinske kulture. Pojavlja se dilema, ali bi moralo biti 

izobraževanje manjšinskih etničnih skupin drugačno in kaj bi moralo biti drugače, 

da bi učenci iz manjšinskih skupin lahko uspešno napredovali in ohranjali svojo 

identiteto in kulturo (Peček, 2006).  

Ugotovitve analize priporočil učiteljem pri poučevanju romskih učencev v Sloveniji 

niso ravno spodbudne, saj so priporočila napisana splošno in predpostavljajo, da 

bodo učitelji sami zmogli prilagoditi poučevanje tako, da bo opismenjevanje 

romskih učencev učinkovitejše, zmanjševati stereotipe in predsodke, vključevati 

romsko kulturo v predmete ipd.. I. Lesar in E. Dežman (2012) se v svoji raziskavi 

sprašujeta, ali lahko to pričakujemo od učiteljev v praksi. Rešitev za boljšo 

usposobljenost učiteljev vidita v kakovostnejšem (do)usposabljanju bodočih 

učiteljev in razvoju podpornih mehanizmov s strani različnih strokovnih institucij v 

državi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Z njihove strani bi bili učitelji preskrbljeni 

z dvojezičnimi učnimi gradivi, delovnimi gradivi za posamezne predmete, slovarji, 

didaktičnimi modeli za poučevanje bolj kompleksnih tematik z možnostjo 

izmenjave dobrih praks ipd. (Lesar in Dežman, 2012).  

M. Kovač Šebart in Krek (2003) menita, da »je ključna težava romskih otrok 

bržčas prav v tem, da pomembni elementi romske identitete ne gredo v prid 

vključevanju v šolsko institucijo, v kateri veljajo družbeni vzorci in načini ravnanja, 

ki so značilni za širšo družbo«. Strategija o izobraževanju Romov v RS (2011) 

navaja, da naj bi romski učenci zaradi svoje kulturne drugačnosti vstopali v šolo z 

drugačnimi vzorci mišljenja in navadami kot večinska populacija.  

Raziskave (v Moving Forward – Gypsy Traveller Education, 2008)  kažejo, da so 

romski učenci v šolah deležni rasizma in ustrahovanja ter diskriminacije. To so tudi 

razlogi, zakaj številni romski učenci ne dokončajo šolanja. Rešitev je v dobri 

poučevalni praksi, ki predpostavlja inkluzivno šolo za vse, šolo, ki spodbuja enake 
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možnosti tudi za romske učence. Sčasoma bi se tako zmanjšale negativne 

izkušnje in bi se povečalo redno obiskovanje pouka (Moving Forward – Gypsy 

Traveller Education, 2008). 

2.1.3.2 Psihološki dejavniki 

Za romske učence pomeni stik s šolskim okoljem poseben izziv. Pomemben 

dejavnik pri učenju posameznika sta tudi motivacija in pozitiven odnos do 

izobraževanja in učenja. Oboje pa je tudi v odvisnosti od družine in spodbud, ki 

izhajajo iz nje. Pri oblikovanju stališč in odnosa do izobraževanja pri učencih imajo 

veliko vlogo poleg socialno- ekonomskega statusa tudi stališča staršev. Nižje 

izobraženi starši dajejo večji pomen bližjim ciljem, ki jih otrok hitreje doseže in 

hitreje pride do zaslužka (Krajnc, 1977). Romski učenci živijo v okolju, kjer 

izobrazba ni visoko vrednotena, zato večina nima velikih ambicij, motivacije in se 

zadovoljijo z minimalnim uspehom (Tancer, 1994). 

Učenec izgubi zaupanje v svoje sposobnosti in zaupanje vase, ko ugotovi, da 

strategije, s katerimi je do sedaj uspešno reševal probleme, niso več ustrezne. 

Pojavijo se težave ob premagovanju ovir, ki so povezane s pričakovanji s strani 

okolja. Učenec starih strategij več ne uporablja, novih strategij, ki bi mu pomagale 

pri reševanju problemov, pa ne razvije. Pri tem se izkaže, da so treningi učinkoviti 

pri nadomeščanju znanja in strategij, predvsem, če so učenci vanje vključeni na 

začetku šolanja ali celo v predšolskem obdobju. Učenci z aktivnim delom v okviru 

treninga razvijajo temeljne zmožnosti za nadaljnje uspešno izobraževanje. Na 

podlagi slabše razvitih veščin, tudi socialnih spretnosti, so učenci pogosteje 

izključeni iz družbe vrstnikov, so osamljeni ali odklonjeni. Vse to pa pomembno 

vpliva tako na šolsko kot osebno samopodobo učenca (Barrera, 1995, v Kavkler, 

2004).  

2.1.3.3 Socialno-ekonomski dejavniki 

Baranja (2009) navaja, da je urejenost bivalnih pogojev pogosto kazalnik 

uspešnosti romskih učencev. Romi, ki živijo v urejenih naseljih, dosegajo boljše 

rezultate v izobraževalnem sistemu, v katerega so vključeni. Pri odgovorih na 

vprašanje, zakaj romski otroci ne obiskujejo redno šol, je potrebno vzeti v obzir 

okoliščine in življenjske razmere, v katerih romski otroci živijo.   

Manj spodbudno okolje zaradi revščine je lahko vzrok za učne težave pri učencih. 

Najpogosteje gre za jezikovno-kulturno drugačnost, nižje izobrazbene dosežke in 

težave na področju socialnih veščin, ki omogočajo vključevanje. Težave pridejo do 

izraza, ko je učenec vključen v drugačno okolje kot je njegovo domače in ima 

posledično to okolje do učenca drugačna pričakovanja kot njegovo domače okolje. 

Učenci so v šolskem prostoru pogosto prepoznani kot manj sposobni in imajo zato 

manj priložnosti za razvoj svojih potencialov (Košak Babuder, 2011a).  
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Raziskava povezave med socialno-ekonomskim statusom in vzgojnim slogom 

staršev je pokazala, da družbeni sloj ustvarja sebi lasten vzgojni slog. Starši se 

glede na družbeni sloj razlikujejo tudi po tem, kako razumejo in vidijo svojo vlogo v 

otrokovem življenju. Starši z nizkim ekonomskim statusom poudarjajo dosežke 

naravne rasti. Ti starši predpostavljajo, da se bo njihov otrok razvijal, dokler mu 

bodo omogočali ljubezen, hrano in varnost. Njihov primarni cilj ni razvijanje 

otrokovih močnih področij in talentov. Otrok ne vpisujejo v organizirane aktivnosti 

in na njih ne gledajo kot na aktivnosti, ki prenašajo pomembne spretnosti za 

življenje. Otroke disciplinirajo z ukazovanjem, telesnimi kaznimi in se ne 

poslužujejo pogovora kot glavnega sredstva discipliniranja (Lareau, 2007).  

Nižji socialno-ekonomski status romskih družin je pogosto povezan z 

nezaposlenostjo Romov. Raziskava (Krek in Vogrinc, 2005) dokazuje, da so nizki 

izobraževalni dosežki romskih otrok v povezanosti z nezaposlenostjo njihovih 

staršev.  

2.1.3.4 Jezik  

Z vstopom v šolo se romski otroci srečajo z jezikom, ki ni njihov materni jezik. 

Romski učenci predstavljajo eno izmed skupin, ki jih prištevamo med dvojezične in 

je rizična za šolski neuspeh. Učenci so tako z vstopom v šolo postavljeni pred dva 

izziva: usvajanje učnega jezika in obvladanje učne snovi v jeziku, ki ga ne poznajo 

(Knaflič, 2010).  

Jezik Romov je predvsem jezik, ki naj bi služil komuniciranju v govorni obliki. Za 

romsko kulturo in jezik bi naj bila značilna bolj ustna kot pisna tradicija. V zadnjih 

letih pa se romščina uporablja na različnih področjih v javnem življenju in tudi v 

pisni obliki. Pomanjkanje pisnih virov pa pogosto velja kot očitek, da so Romi 

nepismeni in da je zaradi njihove kulture in navad opismenjevanje oteženo 

(Baranja, 2013).  

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (dopolnilo k 

Strategiji vzgoje in izobraževanja romskih učencev v Republiki Sloveniji 2004) iz 

leta 2011 predlaga premagovanje jezikovnih ovir z učenjem maternega in 

slovenskega jezika kot prvega tujega že v zgodnjem obdobju. V praksi to pomeni 

vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo, vključevanje romskega 

pomočnika, izbirni predmet romščine in uvedba pouka romskega jezika na 

fakultativni ravni. Omenjene rešitve so v skladu z zapisanimi cilji iz Bele knjige 

(2011), ki navaja, da se materni jeziki učencev in dijakov v slovenskem šolstvu 

poučujejo tako, da jih šole ponudijo kot izbirne predmete po posebnem kurikulumu 

in ob upoštevanju posebnih organizacijskih pogojev.  
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2.2 STRATEGIJE POMOČI ROMSKIM UČENCEM V ŠOLSKEM OKOLJU  

Možgani predstavljajo naravni mehanizem, ki med drugim predstavlja tudi omejitve 

učenja. Mehanizem določa, kaj se lahko naučimo, koliko in v kakšnem času nekaj 

usvojimo. Velik vpliv na izobraževanje ima znanje o tem, kako možgani delujejo. 

Na izoblikovanje izobraževalnih strategij in oblikovanje programov, ki optimatizirajo 

učenje, vpliva razumevanje možganskih mehanizmov, ki predstavljajo podlago 

učenju in spominu, razumevanje učinkov genetike, okolja, čustev in starosti 

(Hudoklin, 2014).  

2.2.1 Načela dobre poučevalne prakse 

Podatki raziskave iz prakse, v katero je bilo vključenih 15 evropskih držav 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2003) kažejo, da 

je razvoj učinkovite poučevalne prakse odvisen od:  

- sposobnosti učiteljevega razumevanja in spoštovanja razlik med učenci v 

razredu; 

- učiteljevih sposobnosti reševanja vedenjskih in socialno-emocionalnih 

problemov; 

- učiteljevih stališč, ki jih ima do učencev; 

- učiteljevega znanja, pedagoških pristopov, poučevalnih metod, materialnih 

virov in časa, ki ga namenja individualizaciji in diferenciaciji;  

- količine in kvalitete podpore, ki jo je deležen učitelj v šoli s strani vodstva in 

svetovalne službe ter zunanjih strokovnjakov.  

Raziskave kažejo, da imajo učenci, ki so materni jezik dobro usvojili, veliko boljše 

razumevanje učenja in imajo pozitiven odnos do šole. Zato je ključnega pomena, 

da učenci ohranjajo svoj materni jezik, ko pričnejo šolanje v jeziku okolja, ki ni 

enak njihovemu maternemu jeziku. Ko učenci pridobivajo sposobnosti maternega 

jezika, hkrati razvijajo številne druge zmožnosti, kot sta kritično mišljenje in 

pismenost (Savage, 2017). 

2.2.1.1 Inkluzivno poučevanje 

Inkluzivna pedagogika predvideva zagotavljanje pravic in zagotavljanje najboljših 

pogojev za osebnostni razvoj, vzgojo in izobraževanje vseh otrok. Temelj 

sprejemanja in razumevanja različnosti s preprečevanjem socialne izključenosti je 

osnovni vidik inkluzivne pedagogike. Razlogi, ki omogočajo inkluzivno 

izobraževanje, ga spodbujajo in celo zahtevajo, so v različnih intenzitetah 

zastavljeni tako v zakonodaji kot v splošnih smernicah novodobne pedagogike. 

Skozi osnovne človekove pravice, ki naj bi jih zagotavljala zakonodaja, je pogled 

na enakopravnost, pravičnost in nediskriminativnost vseh udeležencev v vzgojno-

izobraževalnem sistemu osnova, na kateri je potrebno graditi. Preko inkluzivnega 
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izobraževanja je omogočen napredek tako učencem s posebnimi potrebami kakor 

tudi vsem ostalim učencem. Kakovost izobraževanja se za vse učence bistveno 

izboljša, če je okolje vključujoče, prilagojeno učenčevim potrebam, upošteva vse 

njegove individualne potrebe in zmožnosti ter vključuje podporne modele dobre 

prakse (Mlaj, 2016).  

Uspešna inkluzija pomeni prilagoditev učnih metod in način dela potrebam 

posameznika. To zahteva dobro vzpostavljen podporni sistem, ustrezno 

izobraževanje vseh vpletenih, pa tudi sistem kontrole izvajanja sprejetih zakonov 

in pravil. Pravica do znanja in do načina pridobivanja znanja, ki je prilagojen 

sposobnostim in potrebam posameznika, je ena temeljnih človekovih pravic. 

Drugačen način razmišljanja je eno od gibal razvoja, zato ga je treba negovati, 

spodbujati, v vzgojno-izobraževalnem sistemu pa iskati načine, kako lahko 

sleherni posameznik kar najbolje izkoristi potenciale, ki jih poseduje. V teoriji so 

stvari precej jasne, v praksi pa se učitelji pogosto srečujejo z različnimi težavami. 

V svoj razred ali oddelek so sicer pripravljeni sprejeti otroka s posebnimi 

potrebami, takoj za tem pa so v stiski, katere metode uporabiti, kako organizirati 

učni proces, da bo optimalen. Prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela ni 

enostavno delo, saj so učitelji velikokrat pred vprašanjem, ali bodo učenci sprejeli 

drugačnega sošolca. Uspešna inkluzija pomeni, da os metode in delo prilagodi 

vsakemu otroku posebej, saj le to omogoča vzpostavitev pozitivnega vzdušja, ki je 

osnova za uspešno učenje (Kocjančič, 2016).  

Pomembno vlogo pri razvoju inkluzivne vzgoje in izobraževanja ima učiteljeva 

sposobnost soočanja in spopadanja z razlikami med učenci v razredu, predvsem 

na področju vedenja, zato je reševanje vedenjsko, socialno-emocionalnih 

problemov največji izziv inkluzivne prakse, saj imajo v vseh držav s to populacijo 

otrok največ težav (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2003 v Kavkler, 2008a).  

Na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (2018) so navedeni 

podatki, ki kažejo, da je bilo v šolskem letu 2017/2018 v inkluzivno osnovno šolo 

vključenih 11.077 učencev s posebnimi potrebami, kar predstavlja 6,18 % vseh 

osnovnošolskih otrok.  

2.2.1.2 Individualizacija in diferenciacija  

V Beli knjigi (2011) zasledimo podatek, da je bilo grupiranje in diferenciranje 

učencev prisotno že v zgodovini šolstva. Diferenciranje je potekalo z različnimi 

nameni in po različnih kriterijih. Danes pa se v šolskem prostoru sprašujemo, kako 

z različnimi organizacijskimi in didaktičnimi načini upoštevati individualne razlike 

med učenci.  
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Diferenciacija je procesno organizacijska značilnost pouka. Gre za oblikovanje 

skupin učencev, v katerih se pouk izvaja po prilagojenem programu in na 

prilagojen način. Osrednji namen diferenciacije je prilagajanje pouka učencem in s 

tem izboljšanje kakovosti poučevanja (Kramar, 2009).  

Pri poučevanju, še pred tem pa pri načrtovanju, organiziranju pouka in izbiri oblik 

dela, ki bi romskim učencem omogočale doseganje uspešnosti, je pomembno 

zavedanje učiteljev, da so si tudi romski učenci med seboj različni. Razlikujejo se 

lahko na področju kulturnega ali socialnega razvoja, v sposobnostih prilagajanja 

šolskemu delu ter obvladanju slovenskega jezika (Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2011). 

V zadnjih letih se pogosto poraja vprašanje glede prilagoditev na področju vzgoje 

in izobraževanja za romske učence. 

Učitelji bi na področju vzgoje in izobraževanja za romske učence morali:  

- prilagajati programe na vsebinski ravni z vključitvijo romske kulture k 

posameznim predmetom; 

- pripraviti smiselne in privlačne naloge, ki romskim učencem pomenijo izziv; 

- uskladiti standarde znanja in zahteve učnega načrta s cilji in zmožnostmi 

romskih učencev; 

- posebno pozornost nameniti opismenjevanju, ki lahko traja celo prvo 

vzgojno-izobraževalno obdobje; 

- pri naravoslovnih in družbenih vsebinah upoštevati okolje, izkušnje in 

navade romskih otrok; 

- pri glasbeni umetnosti spodbujati glasbeno izražanje romskih učencev ter 

upoštevati posebne interese otrok za igranje in petje; 

- dvigniti kakovost dela na področju vzgoje in izobraževanja z romskimi 

učenci, kar je mogoče le z izmenjavo primerov dobrih praks (Lesar in 

Dežman, 2012;  Heacox, 2009).  

Z ustvarjanjem spodbudnega in varnega učnega okolja ustvarjamo pogoje, ki 

omogočajo uspešnost romskim učencem in učencem z učnimi težavami. Izhodišče 

individualizacije in diferenciacije za romske učence in učence z učnimi težavami 

predstavlja najprej dobro poznavanje učenca, njegovih močnih in šibkih področij 

ter poznavanje dejavnikov, ki bi romskim učencem omogočilo čim boljšo 

vključenost in učne uspehe. Vzpostavitev učnega okolja, ki je spodbudno in varno 

od učitelja zahteva naslednje (Žakelj, 2012):  

- poznavanje in ozaveščanje strokovnih delavcev o učenčevih močnih in 

šibkih področjih;  

- usposobljenost za delo z učenci iz različnih kulturnih in socialnih okolij; 

- ustvarjanje spodbudnega socialnega okolja znotraj razreda, kjer ni prostora 

za stereotipe in predsodke; 
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- pripravljenost na medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev, staršev in 

učenca;  

- sprotno evalvacijo učenčevega napredka, učinkovitosti pomoči, ki jo je bil 

deležen ter dajanje povratnih informacij.  

Individualizacija je didaktično načelo, ki ga učitelj uresničuje tako, da odkriva 

razlike med učenci, jih spoštuje in razvija njihove potenciale. Glede na potrebe in 

posebnosti vsakega učenca učitelj prilagaja skupno poučevanje. Osrednji namen 

individualizacije je, da se učitelj približa učnim in drugim posebnostim učenca in s 

tem ustvarja pogoje, ki so učencem prilagojeni in jim omogočajo večjo uspešnost 

(Strmčnik, 1993). 

Učenci se znotraj vsakega razreda v osnovni šoli med seboj razlikujejo na številnih 

področjih. Zato je pri doseganju ciljev v šolskem prostoru individualizacija izredno 

pomembna. Učenci se med seboj razlikujejo glede na stil učenja, tempo, v 

katerem osvajajo določene spretnosti in pri tem potrebujejo veliko spodbud. V 

nobeni definiciji individualizacije ni mogoče najti, kako se jo naj izvaja, saj koliko je 

različnih učencev prav toliko je tudi različnih učiteljev in vsak jo razume in 

interpretira malo drugače. Izvajanje individualizacije v praksi ni poenoteno. Ob 

upoštevanju principa individualizacije se ustvarjajo pogoji za kakovostnejšo vzgojo 

in izobraževanje, kar vključuje različne prilagoditve (Končar, 2003).  

2.2.1.3 Načelo medkulturnosti  

Eden izmed sedmih kriterijev medkulturnega vključevanja je tudi medkulturnost kot 

pedagoško-didaktično načelo. Upoštevanje načela medkulturnosti vključuje 

sodelovanje večinske in romske kulture. V vzgojno-izobraževalnem sistemu se 

multikulturnost uresničuje z vključevanjem romskega jezika v poučevanje, z 

upoštevanjem posebnih znanj romskih učencev, njihove kulture in identitete. 

Razvija se v medosebnih odnosih, v učnih vsebinah in strategijah dela (Vižintin, 

2017).  

Načelo spodbuja:  

- razvoj strpnejšega in enakopravnega odnosa do manjšinskih skupin in 

drugih kultur,  

- dojemanje vsakega posameznika kot enakopravnega člana in ne 

drugačnega,  

- nove oblike in pristope pedagoških procesov, ki dajejo realnejše uspehe 

manjšinskih skupin, 

- razvoj skupnih vrednot (Vižintin, 2017).  

Uporaba pristopa multikulturnega poučevanja omogoča upoštevanje različnosti 

socialno-kulturnega okolja, iz katerega prihajajo učenci. Učenci se preko 

multikulturnega pristopa učijo o njih samih, z vključevanjem svoje družine pa 

pridobivajo informacije o njihovi preteklosti. Učenci pridobljene podatke znotraj 
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razreda predstavijo med seboj. Na pozitiven način ugotavljajo, v čem so si podobni 

in v čem se razlikujejo. S tem pristopom se podpira sprejemanje, spoštovanje, 

različnost in razumevanje razlik med ljudmi. Tako se razvijajo pozitivni medsebojni 

odnosi in se odpravljajo etični in kulturni stereotipi (Košak Babuder, 2011a). 

2.2.1.4 Načelo učeče se družbe  

V Beli knjigi (2011) je navedeno, da v družbi nastajajo velike razlike med tistimi, ki 

vedo, razumejo, imajo, uporabljajo, in tistimi, ki ne vedo in so zato odrinjeni. 

Slednji so odvisni od socialne pomoči in imajo malo možnosti za spremembo 

stanja, v katerem so se znašli.  V to skupino se uvršča tudi večina Romov v 

Sloveniji. Osrednja naloga družbe je enakopravnost obeh skupin in zmanjševanje 

razlik med njima. Iz tega izhaja pojem učeče se družbe, kar izobraževanju daje 

razsežnost vseživljenjskosti. Učeča se družba z znanjem in vedenjem preseže 

obstoječe neenakosti ter zavrača predpostavko, da se usoda posameznika določi 

ob rojstvu, presega načelo meritokracije, ki omogoča nadaljevanje šolanja samo 

za posameznike, ki so uspešni in zatre tiste, ki se niso ustrezno izkazali. Učeča se 

družba omogoča vsem vključevanje v vseživljenjsko učenje in teži k visokim 

standardom ter ne dopušča možnosti nepopravljive napake (Jelenc Krašovec, 

2003).  

2.2.1.5 Sodelovalno učenje  

Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah. Skupine so oblikovane tako, da 

vsak posameznik doseže najboljši učinek pri učenju, pri tem pa pomaga tudi 

drugim, da dosežejo najboljše rezultate (Jeraj, 2010).  

Sodelovalno učenje učencev z vrstniki ima pomemben vpliv na razvoj kognitivnih 

in socialno-emocionalnih sposobnosti in spretnosti. Učenci, ki se učijo drug od 

drugega in pomagajo drug drugemu pri skupinskem učenju, so uspešnejši 

(Kavkler, 2008b). Dobro je, da so skupine učencev številčno majhne in heterogene 

glede na socialni položaj, nacionalnost, kognitivne zmožnosti, veroizpoved in 

posebne potrebe učencev. Heterogene skupine omogočajo boljše miselne 

procese in s tem boljšo učno učinkovitost ter pripomorejo k boljšim učnim 

dosežkom učencem, ki imajo učne težave. Delo znotraj sodelovalnih skupin mora 

biti organizirano tako, da vsak član doseže največji učni učinek in hkrati pomaga 

drugim, da dosežejo kar največ. Izvedba sodelovalnega učenja mora biti vnaprej 

strukturirana s strani učitelja. Učenci znotraj skupine zasledujejo isti cilj, vsak s 

svojo nalogo glede na svoje sposobnosti. Pri tem se zmanjšujejo stereotipi in 

predsodki, ker so učenci znotraj skupine enako pomembni in odgovorni za dosego 

skupnega cilja. (Marentič Požarnik, 2010; Jeraj, 2010).  

Sodelovalno učenje predstavlja učinkovito metodo za povečanje motivacije pri 

učencih, ki imajo učne težave, prihajajo iz drugačnega kulturnega okolja ali je 
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socialno-ekonomski status družine, iz katere prihajajo, nižji. Omenjeni učenci 

redko doživijo pozitivno izkušnjo pri učenju. Pozitivna izkušnja učne uspešnosti se 

odraža v boljših učnih dosežkih in prispeva k temu, da učenci tudi v bodoče 

vlagajo več časa in truda v učenje. Spretnosti, ki jih učenci pridobijo s 

sodelovalnim učenjem, spodbujajo učenčevo samostojnost pri učenju (Jereb, 

2011).  

C. Jeraj (2010) pravi, da se preko sodelovalnega učenja izboljšajo odnosi med 

učenci. Učenci postanejo strpnejši, spremenijo predsodke do drugačnih in 

drugačnosti. Sodelovalno učenje spodbuja sprejemanje razlik in drugačnosti med 

učenci. So bolj razumevajoči in pripravljeni pomagati drug drugemu tudi, ko ne 

delajo v skupinah. Nadaljuje, da tak način dela pomaga učencem izgubiti strah 

pred nastopanjem, neznanjem, saj vsak dobi spodbude od sošolcev in dodatno 

razlago, če jo potrebuje.  
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2.3 PISMENOST  

V Slovarju Slovenskega knjižnega jezika zasledimo naslednjo definicijo 

pismenosti, ki pravi, da je pismenost znanje branja in pisanja. Izraz pismenost 

izvira iz latinščine. »Litteratus« pomeni »človeka, ki se uči«. V obdobju reformacije 

je beseda pismenost pomenila sposobnost človeka za branje in pisanje v 

maternem jeziku (Pečjak, 2010).  

Pismenost je kot pojem sprva veljal za protipomenko nepismenosti in kot 

sposobnost branja in pisanja. V sodobni družbi pa je pojem pismenost dobil širši 

pomen in se razširil na sposobnost za ustno in pisno sporočanje na različnih 

področjih (Cotič, 2010).  

Dandanes velja pismenost za temeljno zmožnost ljudi, ki omogoča učinkovit 

ekonomski razvoj družbe in ima pomembno socialno integracijsko funkcijo, saj 

omogoča socialno vključenost posameznika v družbo (Pečjak, 2010). Kljub temu, 

da današnja družba velja za družbo znanja, ki je preplavljena s tiskanimi 

informacijami različnih medijev, se pomen pismenosti ne zmanjšuje, nasprotno, 

pismenost se poudarja kot ena temeljnih spretnosti za reševanje problemov v 

okolju, ki zahteva nenehno učenje in dokazovanje naučenega v izobraževalnem 

sistemu kot tudi na trgu dela (Drofenik, 2011). Posamezniki z dobro razvitimi 

veščinami pismenosti imajo višje samospoštovanje, boljše zdravstveno stanje, so 

bolj zadovoljni na delovnih mestih in imajo višji dohodek v primerjavi s tistimi, ki 

imajo veščine pismenosti nižje razvite. Osebe, ki imajo večje tveganje za nižje 

razvite veščine pismenosti, so posamezniki, ki prihajajo iz drugačnih kulturnih 

okolij, brezposelni, posamezniki z nizko stopnjo izobrazbe in ki so socialno 

izključeni. Romski učenci pogosto pripadajo omenjenim skupinam, zato so 

potrebni dogovori o ukrepih za odpravo tveganj povezanih s pismenostjo. Na 

Češkem so v Strategijo vključevanja Romov do leta 2020 (ang. The Roma 

Integration Strategy by 2020) vključili področje pridobivanja jezikovnih kompetenc 

romskih učencev s poudarkom na bralnem razumevanju (Šormova, b.d.).  

V Nacionalni strategiji razvoja pismenosti v RS (2006) je pismenost opredeljena 

kot »trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno 

dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo 

besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi.« (Nacionalna 

strategija pismenosti, 2006, 6 –7). V dokumentu Izobraževanje: položaj romskih 

Romov v 11 državah članicah Evropske Unije (Education: the situation of Roma 

in 11 EU Member States) iz leta 2014 najdemo podobno opredelitev pismenosti, ki 

navaja, da je pismenost bistven predpogoj za socialno integracijo in enakovredno 

sodelovanje v sodobni družbi. Nepismen posameznik se vsakodnevno sooča s 

številnimi ovirami in ima manj možnosti za profesionalno kariero. Po podatkih 

UNESC-a (2011) sposobnost branja in pisanja zagotavljata podlago za 
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zmanjševanje revščine in spodbujata trajnostni razvoj uresničevanja demokratične 

in stabilne družbe v Evropski Uniji.  

Nacionalna povprečja večinoma skrijejo razlike med specifičnimi populacijami, kot 

je romska populacija, ki ni ustrezno obravnavana s strani obstoječih statističnih 

instrumentov. V raziskavi Statističnega urada Združenih narodov (United Nations 

Statistics Division) iz leta 2012 so anketiranci subjektivno ocenjevali svojo 

pismenost, kar je dalo višje odstotke pismenosti v primerjavi s standardiziranimi 

testi. Povprečno 20 % anketiranih Romov ni znalo niti brati, niti pisati v primerjavi z 

1 % ne-romskih anketirancev. Še posebej kritična je situacija v Grčiji, kjer je več 

kot polovica anketiranih Romov, starejših od 16 let nepismena. Prav tako se 

podobna situacija pojavlja na Portugalskem, kjer je 35 % nepismenih Romov 

starejših od 16 let, v Romuniji 31 % in Franciji 25 %. Na Češkem, Madžarskem in 

Slovaškem se je za nepismene označilo le 6 % Romov. Razlike med romsko in 

ne-romsko populacijo so statistično pomembne v vseh državah članicah. Največ 

nepismene ne-romske populacije živi v bližini romske populacije, odstotek le-teh je 

najvišji na Portugalskem (8 %), kar tudi ustreza nacionalnim statističnim 

podatkom, ki kažejo, da je Portugalska na drugem mestu med vsemi državami 

članicami EU po deležu nepismenih ljudi.  

2.3.1 Začetki pismenosti  

Otrok se že zelo zgodaj srečuje s pisnim jezikom, najprej v družini, potem v vrtcu 

in pozneje v osnovni šoli. Različne znake z napisi vidi na cesti, na embalažah živil, 

na televiziji, na oblačilih. Ko otrok vidi starša, kako pišeta, se tudi sam želi 

preizkusiti v pisanju. Pridobivanje pismenosti se močno povezuje z otrokovim 

življenjem v družini. Vse to vodi do navideznega branja, poskusov pisanja, 

prepoznavanja glasov in črk, črkovanja, pisanja lastnega imena in slikovnega 

branja napisov v bližnjem okolju, do sistematičnega opismenjevanja v šoli (Grginič, 

2008).  

Pri razvoju govora in jezika ima vlogo več dejavnikov, ki so tako izkustveni kot tudi 

biološki. Ključno je, da otroci razvijajo jezik hkrati z razvojem kognitivnih 

sposobnosti tako, da skušajo aktivno osmisliti to, kar slišijo, iščejo vzorce in 

oblikujejo pravila. Pri tem je vloga odraslih v tem, da otroke spremljajo pri razvoju 

jezika tako, da imajo pred otrokovim trenutnim nivojem razvoja majhno prednost in 

hkrati spodbujajo novo razumevanje (Woolfolk, 2002, v Nedeljko, 2017).  

Za razvoj govornih in jezikovnih zmožnosti, ki sta osnovna pogoja pismenosti, je 

pomembno obdobje od rojstva do približno osmega leta starosti. Več kot dobi 

otrok v tem obdobju stimulacije, več funkcionalnih povezav razvijejo njegovi 

možgani in več jezikovne zmožnosti pridobi. S tem, ko je otroku že zgodaj 
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omogočen govor in razlaga besed, se mu olajša glaskovanje v prvem razredu 

osnovne šole. Sprožijo se številne možganske povezave v jezikovnih centrih in 

poveča se njihova kapaciteta. Otrok bogati besedišče, kar mu pomaga razumeti 

pomen besed, vprašanj in navodil. Govor in razlaga besed otroku omogočita 

razvoj sposobnosti logičnega sklepanja, tako da zna razložiti pomen slišanega, 

prebranega in spodbuja otrokovo vedoželjnost (Newman, 2017).  

Izobraževanje v zgodnjem otroštvu v okviru predšolske vzgoje je otrokov prvi stik z 

izobraževalnim sistemom. Evropska komisija je v svojem sporočilu leta 2011 

navedla, da je vključevanje v predšolsko vzgojo bistvena podlaga za uspešno 

vseživljenjsko učenje, pridobivanje veščin pismenosti, socialne integracije, 

podlaga za osebno rast in razvoj ter kasnejšo zaposljivost. Obstajajo različne 

oblike izvajanja predšolske vzgoje po vsej Evropski Uniji, vse države članice 

Evropske Unije pa omogočajo določeno obliko predšolskega programa pred 

začetkom obveznega šolanja, ki je vsaj delno sofinanciran. Dokument o politiki 

Sveta Romov 

(Roma-specific Council policy document) izpostavlja paradoks: čeprav romski 

otroci z vključitvijo v predšolske programe pridobijo največ, je vpis vanje v 

primerjavi z ne-romskimi otroki nizki. Največ romskih otrok je v predšolsko vzgojo 

vključenih na Madžarskem in v Španiji, kjer je približno 80 % romskih štiriletnikov 

bilo v šolskem letu 2010/2011 vključenih v predšolsko izobraževanje. V Grčiji je 

bilo v istem šolskem letu v predšolsko vzgojo in izobraževanje vključenih le 9 % 

štiriletnikov, na Češkem in Slovaškem pa manj kot 30 % romskih štiriletnikov 

(Education: the situation of Roma in 11 EU Member States, 2014).  

Ker romski učenci pogosto odraščajo v nespodbudnem okolju, bi jim čim hitrejše 

vključevanje v predšolske ustanove omogočalo sistematično pridobivanje 

osnovnih elementov pismenosti. Podatki raziskave Predšolska vzgoja romskih 

otrok v Srbiji: ovire in možnosti (Pre-Primary Education of Roma Children in 

Serbia: Barriers and Possibilities) (Mancura Milovanović, 2013), ki je bila v Srbiji, 

kažejo, da je število romskih otrok, ki so vključeni v predšolsko vzgojo in 

izobraževanje, nizko. 

2.3.2 Pismenost romskih učencev 

Vprašanje stopnje osvojene pismenosti romskih učencev je neposredno povezano 

z usvajanjem jezika. Pismenost je pojmovana kot kulturna vrednota posameznika 

in tudi družbe. Pismenost pa pomeni tudi osrednji dejavnik kakovostnega in 

ustvarjalnega življenja. Jezik  omogoča ustno in pisno sporazumevanje v različnih 

situacijah vsakdanjega življenja. Zato velja opismenjevanje za nepogrešljivo 

sestavino učenja ne le materinščine, ampak tudi drugih in tujih jezikov ter ostalih 

predmetnih področij (Cotič, 2010).  
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Romski otroci pogosto niso vključeni v programe predšolske vzgoje in tako niso 

deležni spodbud porajajoče se pismenosti. Vrzel v znanju ob vstopu v šolo pa še 

dodatno povečujejo nižji socialno-ekonomski status, jezikovne ovire in drugi 

dejavniki. Kognitivno učinkovitost romskih učencev zahteva umestitev v širši 

kontekst socialno-ekonomskih pogojev psihičnega in fizičnega razvoja. Pogoje 

pogosto določa kombinacija negativnih vplivov. Pogosto so romske družine 

izpostavljene revščini, pomanjkanju stimulativnih predmetov za igro, ki pozitivno 

vplivajo na kognitivni razvoj, starši so pogosto neizobraženi in tako svojim otrokom 

težko pomagajo pri usvajanju socialnih in učnih spretnosti ter so dejavnik rasno 

motivirane diskriminacije, ki seže v razred in preko njega (Biro, Smederevac in 

Tovilović, 2009).  

Že Tancer (1994) je ugotavljal, da je pravočasna vključitev romskih otrok v 

programe predšolske vzgoje pomembna. Romski otroci, vključeni v nove odnose, 

spoznavajo drugačne pristope za reševanje različnih nalog ter se navajajo na 

obveznosti. Velik izziv predstavlja komuniciranje. Vrtec predstavlja za romske 

otroke povsem novo okolje, z njim tujim jezikom, navadami in vrednotami. V 

Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji (2004; 2011) je navedeno, da 

romski otroci v programih predšolske vzgoje pridobivajo prvine slovenskega jezika, 

ki se od njihove materinščine razlikuje. Osnovni cilj predšolske vzgoje in 

izobraževanja za romske otroke je učenje slovenskega jezika ter učenje socialnih 

spretnosti. Vse to otroku omogoča podlago za nadaljnje izobraževanje v osnovi 

šoli. 

S. Mancura Milovanivić (2013) obravnava razmere romskih predšolskih otrok v 

Srbiji. Izpostavlja dejavnike, ki predstavljajo ovire pri vključevanju romskih otrok v 

sistem predšolske vzgoje: revščina romskih družin, predsodki in neenakopraven 

odnos do pripadnikov romske skupnosti, premalo povezav in sodelovanja med 

ustanovami, pomanjkljiva povezanost vzgojno-izobraževalnih ustanov z družino in 

odsotnost vrtcev v romskih naseljih.  

Rezultati Več plastnih indikatorjev množične raziskave (Multiple Indicator Cluster 

Survey) (MICS) (UNICEF, 2011) kažejo, da je delež romskih otrok, ki so vključeni 

v predšolsko izobraževanje, znatno nižji od deleža otrok večinske populacije. 

Podatki kažejo, da je 44 % otrok večinske populacije v Srbiji vključenih v programe 

predšolske vzgoje, medtem ko je zgolj 8 % romskih otrok vključenih v programe 

predšolske vzgoje v Srbiji. 97 % večinske populacije otrok, ki obiskujejo prvi razred 

osnovne šole, so v preteklem letu obiskovali pripravljalne programe v primerjavi z 

78 % otrok iz  romskih skupnosti.   

Mihajlović (2004) navaja, da so romski otroci »trojne žrtve«. Prvič zaradi slabših 

pogojev za razvoj v zgodnjem otroštvu, zaradi revščine, nižjega izobrazbenega 

standarda staršev, drugih družinskih dejavnikov, ki vplivajo na to, da romski otroci 
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nimajo ustreznih priložnosti za razvoj vseh spretnosti, ki jih drugi otroci razvijejo že 

pred vključitvijo v osnovnošolsko izobraževanje. Prva priložnost stimulativnega 

okolja za romske otroke je vključitev v programe predšolske vzgoje, ki pa je 

izkoriščena le v manjšem deležu, saj se le malo romskih otrok vključi v programe 

predšolske vzgoje. Drugič zaradi tega, ker so romski otroci deležni nižje 

kakovostne vzgoje in izobraževanja že v prvih razredih osnovne šole. To pomeni, 

da so romski učenci prikrajšani za razvoj vseh svojih potencialov, kar je v 

nasprotju s temeljnimi otrokovimi pravicami. Tretjič postanejo romski otroci žrtve 

stereotipov, ki temeljijo na dejstvu, da romski učenci na področju pismenosti 

zaostajajo za ne-romskimi učenci. Ti zaostanki ne vključujejo slabih razmer in 

nespodbudnega okolja, v katerem romski učenci živijo, ampak zmogljivosti razvoja 

spretnosti. Ni presenetljivo dejstvo, da se tako romski učenci vrtijo v krogu 

revščine in neizobraženosti. Zato se v teh situacijah ne iščejo vzroki, zakaj romski 

otroci ne razvijejo osnovne pismenosti, ampak kako kljub številnim bremenom, ki 

jih romski učenci nosijo, nekaterim vseeno uspe razviti pomembne kompetence, ki 

jim omogočajo uspešno življenje (Baucal, 2006).  

Levinson (2007) navaja, da romski učenci v primerjavi z ne-romskimi šolo 

zapuščajo z manj razvitimi veščinami pismenosti. Na razvoj pismenosti pri romskih 

učencih vpliva izostajanje od pouka, jezikovno razumevanje, splošne kognitivne 

sposobnosti, kulturne razlike, socialno-ekonomski status.  

Novejši koncepti pismenosti in izsledki številnih raziskav so potrdili, da dosegajo 

otroci, ki so govorno kompetentni, visoke rezultate pri ocenjevanju dejavnikov 

porajajoče se pismenosti ter da je porajajoča se pismenost ustrezen napovednik 

pismenosti v šolskem obdobju. Strokovno utemeljeno je tudi dejstvo (v Marjanovič 

Umek, 2010), da bodo rezultati pismenosti višji, če se že v vrtcu bolj sistematično 

spodbuja porajajočo se pismenost, v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

osnovne šole pa vzpostavimo bolj diferencirano opismenjevanje. Slednje vključuje 

določitev začetnih standardov branja in pisanja že v prvem razredu in nadaljnje 

njihovo izpolnitev v celotnem prvem triletju osnovne šole. Ob vstopu v šolo pa je 

pomembno, da niso spregledane možne razlike v razvoju ali doseženi 

kompetentnosti med otroki, saj le ti prihajajo iz različnih socialnih, kulturnih in 

jezikovnih okolij pa tudi to, ali so bili otroci vključeni v predšolsko vzgojo ali ne 

(Marjanovič Umek, 2010).  

Študija, ki je bila izvedena v Srbiji s strani Izobraževalnega sklada (REF, v 

Mihajlović, 2004), navaja naslednje podatke s področja izobraževanja romskih 

učencev v Srbiji. Študija ugotavlja, da približno 62 % romske populacije ne konča 

osnovnošolskega izobraževanja, medtem ko jih zgolj 27 % konča le osnovno šolo. 

Kar približno 50 % romskega prebivalstva ne nadaljuje izobraževanja po četrtem 

razredu osnovne šole. (Mihajlović, 2004).  
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2.3.2 Razvijanje zmožnosti branja in pisanja 

Branje in pisanje sta temeljni zmožnosti pismenosti in sta kulturno opredeljeni. Ker 

veljata za najučinkovitejši sredstvi za usvajanje znanja, ju učenci sistematično kot 

osnovni veščini, usvajajo že v času prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. V 

devetletni osnovni šoli je prvo vzgojno-izobraževalno obdobje namenjeno prav 

opismenjevanju. Sicer pa poteka pridobivanje veščin branja in pisanja  tudi preko 

družbenih odnosov in interakcij, ki jih imajo otroci s starši, sošolci, prijatelji. Preko 

odnosov pa posamezniki izoblikujejo tudi samovrednotenje in samozavedanje 

(Genlott in Grönlund, 2013; Pikl, 2014).  

D. Golli (1991) razlaga, da je opismenjevanje poučevanje branja in pisanja, 

medtem ko pojem opismeniti opredeli kot naučiti se brati in pisati. Uspešno 

opismenjevanje vsebuje štiri komunikacijske dejavnosti: govorjenje, poslušanje, 

branje in pisanje (Ropič, 2003). Učenci pri pouku slovenščine pridobivajo veščine 

učinkovitega govornega in pisnega sporazumevanja. Predvsem za učence, ki 

imajo učne težave in se soočajo pri razvijanju veščin branja in pisanja z največjimi 

težavami, je pomembno, da tekom šolanja usvojijo tekoče branje z dobrim bralnim 

razumevanjem kakor tudi ustrezno pisno sporočanje. Poučevanje je v prvih treh 

letih osnovnošolskega izobraževanja usmerjeno predvsem v širjenje besednjaka, 

razvoj predbralnih veščin in osnovnih spretnosti branja in pisanja. Branje in pisanje 

sta procesa, ki potekata skozi vsa leta šolanja, zato morajo biti učitelji posameznih 

razredov usmerjeni na razvoj tistih komponent branja in pisanja, ki ustrezajo 

kurikulu in razvojni stopnji posameznega učenca (Košak Babuder, 2013a).  

»Ko govorimo o pismenosti, ne moremo mimo temeljnih sporazumevalnih 

dejavnosti tj. poslušanja, govorjenja, branja in pisanja« (Skubic, 2010). 

Sporazumevalni razvoj poteka v dveh stopnjah. Prva stopnja vključuje dejavnosti 

slušnega sporazumevanja in govorjenja, druga stopnja, ki je nadaljevanje prve pa 

vključuje dejavnosti branja in pisanja. Uspešen začetek učenja veščin branja in 

pisanja je pogojen z usvojenimi veščinami govorjenja in poslušanja kakor tudi z 

razvitimi socialnimi spretnostmi (Grginič, 2012).  

Učenje branja ni del naše genske opremljenosti, zato v možganih ni posebej 

razvitih živčnih omrežij za branje (Wolf, 2008). Branje je nadgradnja govora v 

povezavi s prepoznavanjem in razumevanjem vizualnega zapisa besed, kjer vsak 

posamezni znak predstavlja določen glas. Učenec bo tem bolj uspešen pri branju, 

čim bolj bo imel usvojeno govorno izražanje. Pri procesu branja pridejo v možgane 

informacije, ki jih vizualno zaznavajo oči. Te informacije se morajo nato povezati s 

pomenskimi enotami v možganih in nato še z govornim izražanjem. Za dojemanje 

informacij in razumevanje pa je potrebna še primerna osredotočenost (Kako 

otroka naučiti brati?, 2017).  
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Pisanje ni spretnost, ki bi se jo učenci učili ločeno od drugih sporazumevalnih 

dejavnosti. Združuje številne dejavnosti kot je kategorizacija, usvajanje ključnih 

pojmov, ustvarjanje novih povezav, abstrahiranje, ugotavljanje pomena in 

razvijanje sposobnosti argumentiranja. Je kompleksna veščina, ki vključuje 

kognitivne, jezikovne in zaznavno motorične veščine. Najvišje kognitivne funkcije 

se razvijajo z aktivno in medsebojno povezanostjo spretnosti jezika – govora, 

poslušanja, branja in pisanja. V praksi to pomeni, da je branje (govorjenje in 

poslušanje) odskočna deska za pisanje. Pisanje pa je pomembno za pridobivanje 

sposobnosti bralnega razumevanja in je hkrati ena od stopenj v razvoju 

besednega sporočanja (Center for Teaching and Learning, b.d.) 

Pogoj samostojnega pisanja je kognitivna organizacija, ki zajema pozornost, 

izbiro, analizo in integracijo komponent posameznih črk kot tudi komponent fine in 

grobe motorike. Za pisanje je potrebna slušna in vizualna natančnost, spomin ter 

motorična organizacija (Košak Babuder, 2014). 

Romski učenci potrebujejo podporo pri usvajanju veščin branja in pisanja, saj 

lahko težave, ki so posledica nespodbudnega okolja za učenca, zmanjšajo raven 

pismenosti. Na področju vzgoje in izobraževanja podatki nakazujejo na potrebo po 

večjem poudarku na bralni zmožnosti in zmožnosti pisanja pri romskih učencih, 

treningih veščin kognitivnih dejavnikov in drugih, ki so pomembni za razvoj branja 

in pisanja ter spodbujanju učiteljev k usposabljanju na tem področju (Šormova, 

b.d.).  

V nadaljevanju bomo predstavili dejavnike, ki so pomembni za naše raziskovalno 

delo in so izpostavljeni v raziskovalnem problemu in treningu.  

2.3.2.1 Kognitivni dejavniki pomembni za razvoj zmožnosti branja in pisanja 

2.3.2.1.1 Fonološko zavedanje 

Učenje branja je eden najpomembnejših kazalnikov izobraževalne uspešnosti. 

Razvijanje sposobnosti zgodnjega opismenjevanja že v predšolskem obdobju 

omogoča kasneje boljše bralne dosežke posameznika. Pridobivanje zmožnosti 

fonološkega zavedanja je izrednega pomena že v predšolskem obdobju 

(Wackerle-Hollman, idr., 2015) in temelj za učenje branja in pisanja.  

Fonološko zavedanje vključuje sposobnosti analize in sinteze in upravljanja 

glasovnih enot (Barrus Smith idr., 1995, v Bider Petelin, 2013) in razlikovanje 

glasov, zlogovanje in glaskovanje (Pečjak, 2010). 

S. Pečjak (1999) in D. Jelenc (1997) navajata, da fonološko zavedanje vključuje 

dve prvini:  
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- Glasovno diskriminacijo, ki posamezniku omogoča razlikovanje akustično 

podobnih glasov (p-b, t-d, k-g) posamezno in tudi v besednih parih (šiba-

šipa, dlaka-tlaka). Ta sposobnost pri učencih dozori do osmega leta, njena 

šibkost pa je povezana s slabo izgovarjavo.   

- Glasovno razčlenjevanje, ki pomeni sposobnost razčlenitve besede na 

posamezne glasove. Gre za ključni proces pri dekodiranju in poteka v dveh 

fazah: razčlenjevanje besede na zloge in razčlenjevanje besede na 

posamezne glasove. Glasovno razčlenjevanje pokaže razliko med dobrimi 

in slabimi bralci. Gre za specifično sposobnost, ki je povezana s težavami 

začetnega branja.  

Pred učenjem branja morajo imeti učenci razvite zmožnosti, ki predstavljajo temelj 

za učenje branja. Te temeljne zmožnosti so poznavanje črk, zavedanje, da je 

govor sestavljen iz glasov, imeti morajo razumevanje, da glasove predstavljajo 

črke, fonološko zavedanje in fonemsko razlikovanje. Ustrezen trening fonološkega 

zavedanja pospešuje in prispeva k učenčevemu napredovanju na področju branja 

(Goodwin, 2012). Podobno ugotavljajo tudi M. Melby Lervag s sodelavci (2012) v 

svoji raziskavi. Izpostavljajo, da je branje najbolj pogojeno z zmožnostmi 

fonološkega zavedanja in je eno od komponent metajezikovnega zavedanja (prav 

tam).  

Znano je, da imajo posamezniki s težavami pri branju in črkovanju težave na 

področju fonološke diskriminacije. Težave pa se prenašajo tudi na sposobnosti 

pisanja. Posamezniki, ki ne izgovarjajo določenih glasov, jih pozneje tudi težje 

zapišejo in pri zapisu naredijo več pravopisnih napak (Männel, idr., 2017).  

Otrok ob vstopu v šolo prinese s seboj različne izkušnje, ki jih je pridobil v 

predšolskem obdobju. Socialno-ekonomski status družine pomembno vpliva na 

(ne)uspešnost otroka v obdobju šolanja. Veliko romskih učencev izhaja iz družin z 

nižjim socialno-ekonomskim statusom. Vključitev otroka v vzgojno-izobraževalni 

proces je možna, če so otrokova znanja v skladu s pričakovanjem šole. Pri otrocih, 

ki izhajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, pa prihaja do 

razhajanja med znanji in strategijami iz domačega okolja in tistimi znanji, ki jih od 

otrok pričakuje šolsko okolje. Tak otrok ima lahko že ob vstopu v šolo težave, ki se 

z leti le še poglabljajo (Košak Babuder, 2006).  

Socialno-ekonomski status družine je dejavnik, ki je med ključnimi za pridobivanje 

sposobnosti fonološkega zavedanja pri otrocih. Ustvarjalni starši iščejo aktivnosti, 

igre in načine pogovorov, ki otrokom omogočajo več priložnosti za izkušnje, ki jim 

pomagajo pri razvoju fonoloških spretnosti. Pri tem je pomembno, da so izkušnje 

del skupnega življenja, ne zgolj suhoparne vaje (Magajna, 1995/1996).   
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M. Košak Babuder (2006) ugotavlja, da se jezikovno učenje v domačem okolju pri 

učencih, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, pomembno 

razlikuje od jezikovnega učenja učencev, ki prihajajo iz družin z višjim socialno-

ekonomskim statusom. Starši iz družin, ki so materialno slabše preskrbljene, se 

manj poslužujejo stimulativnih igrač in knjig in na ta način je manj priložnosti in 

spodbud za intelektualno znanje in šolsko uspešnost.  

Romski učenci izhajajo iz drugačnega kulturnega okolja. Proces opismenjevanja 

poteka v knjižnem jeziku, ki se razlikuje od njihovega materinega jezika. 

Posledično prihaja do razhajanj med pogovornim in knjižnim jezikom. Večja kot je 

razlika med njima, več težav imajo učenci na področju analize in sinteze glasov, 

izražanju v slovenskem jeziku in besednem zakladu. Opismenjevanje učencev iz 

drugačnega kulturnega okolja vsebuje dva cilja. Učenec se mora učiti jezika in 

hkrati tudi učno snov. Učenje drugega jezika je dolgotrajen proces, pri katerem 

učenci potrebujejo ustrezne prilagoditve (Knaflič, 2015).  

2.3.2.1.2 Besednjak 

Besednjak predstavlja znanje o besedah in znanje o pomenih teh besed. Da je 

razumevanje besedila ustrezno, mora posameznik razumeti vsaj 90 do 95 

odstotkov besed. Raziskava Bralna pismenost ob koncu osnovne šole – ali fantje 

berejo drugače kot dekleta? kaže, da so učenci z boljšim besednjakom prebrano 

tudi bolje razumeli. Besednjak je eden pomembnejših dejavnikov, ki ima vpliv na 

bralno razumevanje (Pečjak, idr., 2010).  

Receptivne sposobnosti vključujejo slušno razumevanje in bralno razumevanje. 

Tovrstni besednjak zajema vse besede, ki jih posameznik najprej prepozna, nato 

pa razume in so podane preko slušnega ali vidnega koda. Produktivne 

sposobnosti pa vključujejo pisno in ustno izražanje ter vse besede, ki jih 

posameznik uporablja pri govorjenju ali pisanju (Stanič, 2013).  

Bogat besednjak posamezniku olajša proces dekodiranja, saj omogoča razvoj 

semantičnega in sintaktičnega ključa, ki pripomoreta k procesom dekodiranja. 

Omenjena ključa razbremenita delovni spomin, ki pogosto otežuje proces 

dekodiranja in izboljšata posameznikovo bralno razumevanje (Marjanovič-Umek, 

Fekonja-Peklaj in Pečjak, 2012).  

Hart in Risley (1995) sta dokazala, da izpostavljenost domačemu bogatemu 

besednjaku  pomembno prispeva k razvoju jezika pri otrocih starih tri leta in k 

razvoju pismenosti pri otrocih starih devet let. Besednjak je eden izmed 

najpomembnejših kazalnikov pismenosti (Snow, 2006). 

Velika ovira pri opismenjevanju romskih učencev je skromni besednjak v 

slovenskem jeziku. Zato morajo učitelji veliko pozornosti nameniti dejavnostim 
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preko katerih romski učenci pridobivajo besednjak v slovenskem jeziku. Učenci, 

katerih materni jezik ni slovenščina, postopoma razvijajo sposobnost 

pripovedovanja, opisovanja in vključevanja v različne igre vlog. Prav je, da učitelji 

vključujejo v pouk tudi romski jezik, kar prispeva k boljšemu razumevanju 

določenih besed v slovenščini. Ko učenec usvoji nove besede, potrebuje še nekaj 

časa, da jih zna uporabiti v novih situacijah. Razvijanje ustvarjalnosti pri učencih, 

ki izhajajo iz drugih kulturnih okolij, je prav tako pomembno kot pri učencih, katerih 

materni jezik je slovenščina (Hanuš, 2010).  

Spretnost branja je povezana z bogatim besednjakom. Vsakodnevni pogovor ali 

gledanje televizije nista dovolj za bogat besednjak. Glasno branje knjig otrokom je 

ključnega pomena, saj je jezik v knjigah kompleksnejši in je drugačen, kot ga 

uporabljamo v vsakodnevnih situacijah med pogovarjanjem. Branje knjig ima 

osrednji pomen pri razvoju bogatega besednjaka (Cabell idr., 2015).  

Učenci Romi, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja in nižjega socialno-

ekonomskega statusa, dosegajo nižje izobraževalne dosežke in imajo slabšo 

sposobnost socialnega vključevanja. Romski učenci so z všolanjem vključeni v 

drugačno okolje kot je njihovo domače, kar vpliva na težave socialnega 

vključevanja in tudi učne težave. Romski otroci tako ne razvijejo veščin, ki jih 

razvijejo ostali otroci že pred všolanjem. Možnost vključevanja v stimulativno 

okolje je za večino otrok zamujena, saj jih je le malo vključenih v programe 

predšolske vzgoje. Starši romskih otrok uporabljajo besednjak v romščini, tako so 

otroci v predšolskem obdobju le v redkih primerih deležni slovenskega 

besednjaka. Romski učenci v predšolskem obdobju tako težje pridobivajo 

besednjak v slovenščini, ko so pogoji za bogatenje besednjaka pri otrocih najbolj 

optimalni (Kosmač Brezar, 2016).  

Socialni, kulturni in ekonomski položaj družine je pomemben pri usvajanju 

besednjaka. Z boljšim socialno-ekonomskim položajem družine je povezano 

otrokovo uspešnejše usvajanje besednjaka drugega jezika. Družine z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom imajo manj sredstev za nakup knjig in revij, ki bi 

spodbujale besednjak in pozneje vplivale na boljšo učinkovitost veščin branja in 

pisanja. Položaj družine je odvisen od izobrazbe, materialnega položaja in načina 

življenja. Romske družine imajo nižji socialno-ekonomski status, pomanjkljiva 

izobrazba staršev ne pospešuje otrokovega napredovanja v usvajanju jezika 

(Knaflič, 2010).  
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2.3.2.1.3 Pomnjenje 

Vidno pomnjenje 

Vidno pomnjenje vključuje zmožnost gledanja predmeta, ustvarjanja mentalne 

slike o predmetu in sposobnost zadržati slike o predmetu v mislih za kasnejšo 

uporabo. Če proces za vidno obdelavo deluje brez posebnosti, postopek poteka 

samodejno. Če na področju vidnega pomnjenja nastanejo težave, lahko to ovira 

pridobivanje veščin branja in pisanja. Kar 80 % vsega, kar se učimo, je podano 

vizualno, zato je sposobnost vidnega pomnjenja ključna (Nicholson´s, 2017). 

Učenec, ki ima dobro razvito vidno pomnjenje, lahko prikliče besedo, ki jo je videl 

le enkrat. Če pa ima učenec na področju vidnega pomnjenja težave, pa mora eno 

besedo videti večkrat, preden jo zadrži v spominu (Nicholson´s, 2017). 

Učenci, ki imajo težave na področju vidnega pomnjenja, težko razlikujejo 

zaporedje vizualnih dražljajev. Pogosto se soočajo s težavami na področju 

pomnjenja videza besed, zaporedja črk v besedah, učenci se spomnijo 

posamezne črke v besedi ali prve črke v besedi, ne zmorejo pa si zapomniti 

sosledja črk v besedi in priklicati cele besede, vse to pa je pomembno za 

pridobivanje spretnosti branja in pisanja (Edublox, b.d.). 

Pogosto se težave s področja vidnega pomnjenja pokažejo z vstopom učenca v 

šolo, ko se prične z opismenjevanjem, pridobivanjem spretnosti branja, pisanja, 

računanja. Vendar so znaki težav vidnega pomnjenja v šolskem prostoru pogosto 

pripisani nizkim intelektualnim sposobnostim ali celo lenobi (Edoblox, b.d.). 

Nekatere izobraževalne sposobnosti, ki so povezane z vidnim pomnjenjem:  

- prepoznavanje črk ali številk; 

- branje in bralno razumevanje; 

- črkovanje; 

- prepisovanje s table; 

- oblikovanje mentalne podobe besede, ko učenci vidijo na sliki leva, da 

vedo, da gre za besedo »lev« (Nicholson´s, 2017).  

 

Slušno pomnjenje 

Predpogoj za učenje branja pri učencih so dobro razvite sposobnosti slušnega 

razumevanja. Preizkusi slušne diskriminacije pri učencih starih do 9 let imajo 

največjo napovedno vrednost bralnih težav (Marks in Burden, 2005, v Bider 

Petelin, 2014). Za učenje branja je ključen slušni spomin, saj slabo slušno 

pomnjenje povzroči učencu težave vzdrževanja glasov v besedi, ki jo dekodira 

(Jurišić, 2001).  
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»Slušni zaporedni spomin in rime konsistentno kažejo najboljšo povezanost z 

bralno pismenostjo pri starosti šest let in šest mesecev ter osem let.« (Marks in 

Burden, 2005 v Bider Petelin, 2014, 28). 

Slušno pomnjenje je zmožnost priklica zvokov, ki jih je posameznik zaznal. Za 

razliko od vidnega pomnjenja slušnih dražljajev ne moremo vedno znova slišati, 

medtem ko vidne dražljaje lahko ponovno pregledamo (Merav idr., 2004).  

Učenci s težavo na področju slušnega pomnjenja imajo pogosto jezikovne težave 

(razvoj besedišča, razumevanje jezika, učenje tujega jezika, težave s črkovanjem). 

Težave na področju slušnega pomnjenja pri učencih je težko odkriti, saj so 

pogosto pripisane nezmožnosti razumevanja nalog (Merav idr., 2004). Otroci, ki 

imajo težave s slušnim pomnjenjem, težko ponavljajo besede in zvoke, kar je 

ključno za učenje jezika. Potrebujejo več časa za prepoznavanje in obdelavo 

slušno podanih informacij. Pogosto se težavam na področju slušnega pomnjenja 

pridružujejo težave na področju pozornosti. Učenci imajo težave pri reševanju 

nalog, ki so sestavljene iz več korakov. Nižji učni dosežki so lahko povezani s 

težavami na področju slušnega pomnjenja. Pri učencih se lahko pojavijo 

vedenjske težave, počutijo se razočarani in doživljajo občutke neuspeha.  

Delovni spomin 

Na zmožnost dekodiranja in bralnega razumevanja vpliva zmožnost pomnjenja. Pri 

pridobivanju veščin branja in pisanja ima ključno vlogo delovni spomin. Delovni 

spomin omogoča obdelavo in shranjevanje informacij v miselni shemi, omogoča 

pa tudi  upravljanje z informacijami, ki si jih zapomnimo. Delovni spomin s starostjo 

raste, njegova relativna kapaciteta pa ostaja konstanta. Delovanje delovnega 

spomina omogoča električna aktivnost nevrono v sprednjem čelnem delu 

možganske skorje (Packiam Alloway, 2011).   

Koritnik, Kočevar, Knific, Tavčar in L. Šprah (2004) pa delovni spomin definirajo 

kot »… sistem za začasno shranjevanje informacij, ki ne skladišči samo zaznavnih 

informacij, ampak tudi informacije, ki so rezultat različnih procesov z ohranjenimi 

vsebinami. Poleg tega lahko upravlja le z omejeno količino informacij, omogoča 

hitri dostop do njih in hitro obnovo ter osveževanje le-teh. Delovni spomin naj bi 

tudi predstavljal osnovo za nekatere višje spoznavne procese kot so jezik, 

načrtovanje in reševanje problemov (str. 48).« 

V procesu delovnega pomnjenja je ortografsko kodiranje, ki je odgovorno za 

skladiščenje zapisanih besed med analizo in je sposobno ustvariti trajen spomin 

zapisane besede, njenega pomena in izgovarjave. Težave, ki se pojavljajo na 

področju pisanja, so pogosto vezane na primanjkljaje ortografskega kodiranja 

(Berninger in Wolf, 2012).  
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S procesom ponavljanja informacije iz delovnega spomina prehajajo v dolgoročni 

spomin. Bider Petelin (2013) primerja dolgoročni spomin s shrambo, v kateri so 

shranjene informacije, od koder jih pri nadaljevanju branja, pisanja in drugih 

procesov prikličemo. S ponavljanjem se lahko spominska sled ohranja dlje časa. 

Ponavljanje sicer povečuje možnost, da bo spominska sled shranjena, a tega ne 

zagotavlja. Dolgoročni spomin vključuje proceduralni in deklarativni spomin. 

Proceduralni spomin hrani informacije, kako izvesti nek proces (»vedeti kako«), 

deklarativni pa hrani informacije o stvareh (»vedeti kaj«). Deklarativni spomin se 

deli na epizodični spomin, ki obsega informacije, ki so povezane s konkretnim 

časom in krajem ter na semantični spomin, ki hrani splošno znanje o dogodkih,  

predmetih, dejstvih, odnosih med njimi (Šešok, 2006).  

Kapaciteta delovnega pomnjenja je konstanta, ki ni spremenljiva. Nedavne 

raziskave pa kažejo, da je kapaciteto delovnega pomnjenja s specifičnim 

treningom mogoče izboljšati, a še vedno so tu polemike, ali gre za izboljšave le za 

določeno obdobje in le na področjih, ki jih je vključeval trening. To vrstno 

izboljšanje so raziskali Klinberg, Frossberg in Westerberg (2002) pri posameznikih 

s hiperaktivnostjo. Klingberg je s sodelavci (2002) zasnoval trening, ki je vključeval 

številne naloge, zasnovane za vadbo različnih funkcij delovnega pomnjenja. Po 

usposabljanju niso opazili le izboljšanja kapacitete delovnega pomnilnika, ampak 

tudi izboljšanje branja, kar kaže, da ima specifičen trening delovnega pomnjenja 

splošne prednosti. Tovrstne treninge je mogoče uporabiti pri posameznikih s 

težavami na področju delovnega pomnjenja, saj le-te omejujejo pridobivanje 

izobraževalnih veščin, kot sta branje in pisanje (Olive, 2011).  

2.3.2.2 Druge spretnosti potrebne za razvoj branja in pisanja  

2.3.2.2.1 Vidno-motorična koordinacija 

Vidno-motorična koordinacija vključuje spretnosti senzorike in motorike oz. 

koordinirano uporabo oči in rok. Vidno-motorične spretnosti so podlaga številnim 

dejavnostim učencev; rezanje, barvanje, pisanje, lovljenje žoge, brcanje žoge in 

vezanje vezalk na čevljih. Če vidni in motorični sistemi med seboj delujejo 

usklajeno in povezano, so učenci pri omenjenih dejavnostih uspešni. V 

nasprotnem primeru imajo lahko učenci pri izvajanju dejavnosti branja, pisanja, 

rezanja, barvanja težave. Slabe vidno-motorične spretnosti se odražajo na 

veščinah pisanja, risanja, prepisovanja s table, reševanje nalog labirintov in slabo 

koordinacijo oči (Eye and Hand Coordination, b.d. in Visual Motor Skills, b.d.).  

Sinhronizacija oči in rok pomeni stalno kognitivno in socialno integracijo. Uspešno 

in natančno gibanje določi sistem kompleksnih interakcij med vizualnimi in 

proprioceptivnimi informacijami, usmerjenimi v načrtovanje gibanja roke v 

povezavi s človekovo zmožnostjo vizualizacije gibanja, ki ga bo izvajal. Pri ciljni 
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dejavnosti so roke in oči izvajalca časovno in prostorsko tesno usklajene 

(Ambretti, Viscione in D´Elia, 2016). 

Težave vidno-motorične koordinacije se pogosto odkrijejo šele z vstopom otroka v 

šolo. Težave na področju pisanja, prepoznavanja preprostih slik in uporaba 

pripomočkov so lahko prvi znaki težav na področju vidno-motorične koordinacije. 

Učenci, ki imajo težave na področju vizualno-motorične koordinacije, potrebujejo 

sistematično obravnavo, ki vključuje različne taktilne, gibalne dejavnosti, kot so 

sestavljanke, aktivnosti z žogo, reševanje nalog labirinta. Pomembno je, da 

učenec naloge izvaja tudi doma. Večkratno izvajanje pripomore k izboljšanju 

veščin vidno-motorične koordinacije (Eye and Hand Coordination, b.d.).  

Učenci, ki izhajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, so v manjši 

meri deležni ustreznih spodbud za vključevanje v aktivnosti, ki že v zgodnjem 

otroštvu spodbujajo razvoj vidno-motoričnih spretnosti. Vidno-motorične 

sposobnosti se razvijajo preko različnih družabnih in didaktičnih iger, znotraj družin 

z nižjim socialno-ekonomskim statusom pa se kaže pomanjkanje igrač in iger, ki bi 

spodbujale otrokov razvoj na tem področju (Jazbec, 2014).  

2.3.2.2.2 Dekodiranje  

Razvoj zmožnosti dekodiranja se prične samodejno. Posamezniki, ki imajo dobro 

razvite sposobnosti dekodiranja, oblikujejo skupine besed, ki jih zelo hitro 

prepoznajo. To so besede, ki se pogosto pojavljajo v besedilih ali gre za znane 

besede, ki jih posameznik dobro pozna (imajo za posameznika nek pomen ali 

besede, s katerimi se posameznik vsakodnevno srečuje). Z oblikovanjem skupin 

teh besed posamezniki pospešijo pridobivanje veščin branja in pisanja, proces 

pridobivanja pa se zaustavi samo pri besedah, ki jih ne prepoznajo samodejno. V 

zgodnjih fazah pridobivanja veščin branja in pisanja so besede, ki jih posamezniki 

avtomatično prepoznajo, navadno kratke in so vezane na vsakdanje življenje. 

Mnogi bralci počasneje napredujejo, ko besede postajajo daljše, večzložne, saj je 

za dekodiranje daljših besed potrebna uporaba strategij, ki jih nekateri 

posamezniki hitro razvijejo, drugi pa pri tem potrebujejo več opore in pomoči 

(National Centre of Literacy and Numeracy for Adults, b.d).   

Proces razumevanja pri branju se začne z dekodiranjem besed. Pri tem 

posameznik prepoznava posamezne vidne simbole, jih pretvarja v slušni kod in 

povezuje foneme v besede. Na dekodiranje prav tako vpliva primarni proces 

zaznavanja. Ključni specifični sposobnosti slednjega sta sposobnost vidnega 

razločevanja, ki ga predstavlja vizualna diskriminacija črk, ter sposobnost 

glasovnega razločevanja – fonemska segmentacija (Pečjak, 2010). 

Procese dekodiranja vodi predrazumevanje. Medtem ko dekodiramo besedilo, 

hkrati tudi miselno predelujemo. Dekodiranje je na videz preprosta in razumljiva 
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beseda, ki pa zahteva kompleksne procese. Dekodiranje in procesi miselnega 

predelovanja so podlaga za bralno razumevanje. Če dekodiranje izločimo, ne 

moremo govoriti o branju, ampak zgolj o razmišljanju. V primeru, da pa 

odvzamemo procese miselnega predelovanja in ostane le dekodiranje, gre za 

mehanično branje brez bralnega razumevanja. Tak proces mehaničnega branja je 

težko imenovati branje (Magajna, 1995/1996).  

Sposobnost dešifriranja, miselna pretvorba grafemov v foneme, je ključnega 

pomena v procesu razumevanja. Če posameznik ne ugotovi besede preko 

analitičnega branja, je nemogoče določiti tej besedi pomen. Za dobro bralno 

razumevanje morajo biti veščine prepoznavanja besed povsem avtomatizirane 

(Grginič, 2005; Košak Babuder, 2011b). 

2.3.2.2.3 Bralna tekočnost 

Naslednji kognitivni dejavnik, ki je ključen za bralno razumevanje učencev, je 

tekočnost branja. Sposobnost tekočega branja besedil pomaga razvijati 

razumevanje prebranega (Reid in Green, 2012). Sposobnost tekočega branja je 

še posebej pomembna pri tistih, ki uporabljajo branje kot sredstvo za učenje, kar 

pomeni, da pride do spremembe od učenja branja do branja za učenje. Strokovno 

temu pravimo od dekodiranja k avtomatizirani in učinkoviti prepoznavi besed 

(Child Neuropsychol, 2009).  

Tekočnost branja pomeni, da je bralec zmožen prepoznati posamezno besedo, pri 

branju upošteva fraziranje in poudarke, tako je branje podobno govorjenemu 

jeziku. Ko bralec prepozna besedo, jo poveže s pomenom le-te (Konza, 2011).  

Tuji avtorji tekočnost branja razlagajo z dvema dimenzijama; to sta natančnost in 

hitrost branja. Ustrezna tekočnost branja ne pomeni samo vidik dekodiranja 

posameznih besed in avtomatizacije spretnosti branja, ampak tudi bralno 

razumevanje in smiselnost (Johns in Berglund  (2006) v Košir, 2010).  

Pri spodbujanju veščin bralne tekočnosti je potrebno pozornost nameniti 

natančnosti pri branju, izražanju, fraziranju, gladkemu branju in primerni hitrosti 

branja. Besedila, ki jih uporabljamo, naj upoštevajo starost otroka in naj bodo zanj 

poučna (Profesional Development Servise for Teachers, 2014).  

Da bi učenci dosegli raven tekočega branja, je potrebno veliko vaje in spremljanja 

s strani učitelja. Za pridobivanje veščine tekočega branja je potrebno glasno 

branje, ki pa ga je v šoli vse manj. Šolski sistemi se med seboj razlikujejo po tem, 

v kolikšni meri lahko zagotovijo individualno poučevanje, ki vključuje tudi treninge 

glasnega branja in s tem spodbuja razvoj tekočega branja. Veščino tekočega 

branja je možno krepiti tudi doma. Za boljšo učinkovitost učenja je potrebno, da je 

ob glasnem branju otroka ob njem starš, ki ga spodbuja in podpira pri natančnem 
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branju. Pri otrocih, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja, je tako pridobivanje 

veščin tekočega branja oteženo, zato potrebujejo starši natančna navodila in 

stalno pomoč s strani učitelja, kako otroku pomagati pri razvoju veščin bralne 

tekočnosti in branja nasploh (Erion in Ronka, 2004).  

2.3.2.2.4 Bralno razumevanje 

Jezikovni dejavniki branja so pomembni za procese bralnega razumevanja. 

Znotraj jezikovnih dejavnikov sta pomembni semantično in sintaktično znanje. 

Semantično znanje zajema procese, ki vodijo bralca od razumevanja povezav 

med posameznimi besedami stavka do mentalnih predstav o teh povezavah (Just 

in Carpenter, 1992 v Lipec Stopar, 1999). 

Sintaktično znanje vključuje poznavanje in razumevanje pravil povezovanja besed 

v stavku in kako te prispevajo k pomenu prebranega. Sintaksa določa gramatično 

funkcijo posamezne besede, njeno izgovorjavo in pomen (Leu in Kinzer, 1995 v 

Lipec Stopar, 1999).    

Bralno razumevanje je aktiven in kompleksen proces, ki zahteva povezanost med 

različnimi komponentami. Je produkt sposobnosti dekodiranja in jezikovnega 

razumevanja. Bralno razumevanje je ustrezno, ko ima bralec razvite sposobnosti 

dekodiranja tiska (povezava in pretvorba grafem - fonem) in razumevanje 

govorjenega jezika. Vključuje razumevanje in interpretiranje informacij, ki so 

pridobljene z branjem. Bralno razumevanje je ustrezno, ko posameznik pri branju 

pravilno izgovarja, pravilno prepoznava posamezne besede ter razume povedi in 

odstavke daljšega besedila. Bralno razumevanje je osrednji cilj branja (Pressley, 

2000, v Grant, 2013).  

M. Košak Babuder (2011b) navaja, da je potrebno učenem, ki imajo težave na 

področju bralnega razumevanja, nuditi sistematično in takojšnjo pomoč in 

podporo, ko so težave prepoznane. Najprej učencu, ki ima težave, nudi pomoč 

učitelj preko različnih dejavnosti za razvoj bralnega razumevanja. Na drugi stopnji 

pomoč učencu nudi šolska svetovalna služba in mobilno specialno pedagoška 

služba, kjer je pomoč učencu bolj usmerjena. V primeru, da tudi druga stopnja 

učencu ne zadostuje, pa je učenec deležen specifičnih treningov pri razvijanju 

bralnega razumevanja in modelov pomoči, ki so mu v pomoč pri premagovanju 

težav na področju bralnega razumevanja. Specifični treningi poleg neposrednega 

razvijanja bralnega razumevanja spodbujajo razvoj veščin, ki so potrebne za 

razvoj bralnega razumevanja.   

Učenci, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, imajo zaradi 

slabšega jezikovnega procesiranja in težav pri branju težave na področju 

razumevanja. Jezikovno funkcioniranje učencev je omejeno. Zaradi slabšega 

razumevanja jezika so učenci manj uspešni. Govor in jezik vplivata na 
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posameznikovo razmišljanje, sposobnost razsojanja in učinkovito komunikacijo. S 

sistematičnim pristopom izobraževanja lahko vplivamo na boljše bralno 

razumevanje učencev, ki prihajajo iz manj spodbudnega domačega okolja. V 

poučevanje je potrebno vključiti učenje dekodiranja, učenje besedišča, širše 

znanje o svetu, učenje uporabe strategij za razumevanje besedil, spodbujanje 

učencev, da v primeru nerazumevanja besedilo večkrat preberejo (Kavkler, 2008c; 

Philips idr., 2007 v Košak Babuder, 2011b; Magajna, idr., 2008). 

Branje predstavlja dobre spodbude govornega razvoja. Učenci, ki prihajajo iz 

družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, imajo manj izkušenj z branjem, ker 

je v družinah manj knjig. Brez branja pa je razvoj bralnega razumevanja 

onemogočen. Starši družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom manj časa 

namenjajo ukvarjanju z otroki in na ta način slabše vplivajo na splošno poučenost 

otrok, sposobnost poslušanja in kakovost komunikacije (Košak Babuder, 2012).  

2.3.2.2.5 Grafomotorične spretnosti 

Že leta 1992 je P. Czerniewska navedla, da grafomotorične spretnosti omogočajo 

spretnost pisanja, oblikovanja črk in vseh drugih pisnih simbolov. Grafomotorične 

spretnosti so povezane z razvojem finomotoričnih spretnosti.  Dejavnosti za razvoj 

grafomotorike pri učencih morajo biti ciljno usmerjene, učenec mora vedeti, zakaj 

nekaj izvaja, saj je to spodbuda za razvoj miselnih povezav. Ustrezno razvite 

grafomotorične spretnosti pri pisanju omogočajo pravilno oblikovane črke pri 

rokopisu. Dobro razvita grafomotorika učencu omogoča hitrejše pisanje, pri 

katerem je učenec manj utrujen.  

Med grafomotoričnimi spretnostmi, kognitivnimi in šolskimi sposobnostmi obstajajo 

kompleksni odnosi. Grafomotorične spretnosti so povezane z različnimi 

kognitivnimi spretnostmi, kot je hitrost obdelave informacij in z izvršilnimi 

funkcijami, ki omogočajo samokontrolo in vključujejo načrtovanje, inhibicijo, 

pozornost in delovni spomin (Pitchford, Papini, Outhwaite in Guillford, 2016; 

Wassenberg in idr., 2005 v Ambrosi-Randić in Glivarec, 2017). 

Rezultati raziskave N. Ambrosi-Randić in Ž. Glivarec (2017) so pokazali pozitivno 

korelacijo med grafomotoričnimi spretnostmi in intelektualnimi sposobnostmi. 

Avtorici v omenjeni raziskavi ugotavljata, da je grafomotorika sorazmerno preprost 

in večplasten kazalnik, ki ne kaže samo na učenčevo pripravljenost na vstop v 

šolo, ampak tudi dolgoročno s ciljem omogočanja spremljanja in zagotavljanja 

ustrezne podpore učencem, ki imajo težave na področju grafomotorike. 

Pomembno je, da so grafomotorične spretnosti pravočasno spodbujane z 

različnimi dejavnostmi, da jim je že v predšolskem obdobju posvečeno dovolj 

časa, da jih otrok primerno razvija, saj se na ta način zmanjša tveganje za 

kasnejše učne neuspehe v šoli.  
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Otroci izrazijo željo po pisanju, če je v okolici, kjer živijo spretnost pisanja dobro 

ovrednotena. Motivacija otroka za pisanje je odvisna tudi od tega, kako pogosto in 

kdaj pride otrok v stik s pisali. Otrok se sprva s pisali igra, z njimi tolče ob različne 

predmete, nato opazi, da puščajo sled (črte in pike). Nato z njimi vleče po površini 

in nastajajo povezane črte. Kasneje otrok ugotovi, da z risanjem lahko sporoča in 

da drugi sporočajo njemu (Križaj-Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin, 2000).  

2.3.2.2.6 Metakognitivne spretnosti  

Metakognitivno znanje je, ko posameznik razmišlja o vsebini kognitivnega znanja. 

Metakognitovno znanje od učenca zahteva, da proces svojega učenja nadzoruje, 

usmerja in vrednoti, preverja lastno uspešnost.  

Kolić-Vehovec in Bajšanski (2003) sta v svojih raziskavah dognala, da 

metakognitivno znanje predstavlja pomemben napovednik bralnega razumevanja 

na različnih razvojnih stopnjah pri učencih osnovne šole.  

Metakognitivne sposobnosti omogočajo lažjo analizo strukture naloge, da 

posameznik izbere najustreznejše strategije na bolj fleksibilen način in da hkrati 

svoje kognitivne vire uporabi na najbolj produktiven način. Natančneje gre za 

sposobnosti predvidevanja, planiranja – priprave načrta reševanja, nadzora 

procesa reševanja (motoring) in sposobnosti vrednotenja doseženega rezultata 

(Passolunghi, 2010).  

Metakognicija je kompleksna sposobnost, ki jo sestavljajo najrazličnejši procesi. 

Na prikazu spodaj je predstavljena le ena kategorizacija. 

METAKOGNICIJA  

Zavestno uravnavanje učnega procesa  

 

 

                        KOGNICIJA                                     MOTIVACIJA – ČUSTVA 

                           Kako?                                                            Zakaj? 

                 Kakovost napora                                                Količina napora 

Slika 1: Struktura kompetence učenje učenja (po Bizjak, 2013) 

Kognitivne spretnosti pomenijo sposobnosti reševanja problemov, gre za 

sposobnosti kritičnega, analitičnega pa tudi ustvarjalnega mišljenja in sposobnosti 

odločanja. Sposobnosti kritičnega mišljenja učencu pomagajo pri izbiri ustreznih 
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rešitev za reševanje učnih problemov. Sposobnosti analitičnega mišljenja učencu 

pomagajo pri postavljanju dosegljivih učnih ciljev. Sposobnosti ustvarjalnega 

mišljenja pa učencu pomagajo uvideti nove situacije. Pri tem pa je pomembna 

sposobnost odločanja, ki vključuje postavitev cilja in ustrezno izbiro strategij za 

njegovo doseganje. Kognitivni vidik kompetence opredeljuje kakovost napora, ki 

ga v učenje vlaga, motivacijski vidik pa količino napora, ki ga učenec vlaga v 

učenje. Motivacijski vidik se nanaša na strategije, ki so potrebne, da učenec prične 

z učenjem, pri učenju vztraja in premaguje ovire, dokler ne doseže zastavljenega 

učnega cilja (Bizjak, 2013). Metakognitivni vidik pomeni kognitivno aktivnost, ki 

usmerja kognitivno delovanje posameznika (Flavell, Miller in Miller, 2002, v 

Pečjak, 2012).  

Metakognitivne spretnosti so pomembne v času procesa učenja, saj zajemajo 

sposobnost načrtovanja, spremljanja in samorefleksije učnega procesa. Pomeni 

pa tudi samozavedanje učenca, zavedanje o nalogi in o vsebini, o strategijah, ki jih 

učenec uporablja pri reševanju problemov (Pečjak, 2012). Sposobnost 

metakognicije je temelj samousmerjanja učenja. Učne strategije prištevamo med 

najučinkovitejše elemente samousmerjanja učenja (Pressley, 1995, v Pečjak, 

2012).  

Učenčeva prepričanja o lastni učinkovitosti in uspešnosti imajo velik vpliv na 

motivacijo za učenje. Učenec iz manj spodbudnega okolja, ki vedno znova doživlja 

izkušnje neuspeha, razvije prepričanje o lastni neučinkovitosti. Na ta način se 

razvije slabša samopodoba in izkušnja neuspeha se le še okrepi (Šarič, 2006).  

2.3.2.2.7 Čustveno motivacijski dejavniki   

Poleg vseh drugih dejavnikov, ki vplivajo na pridobivanje znanja, so pomembni 

tudi čustveno motivacijski dejavniki. Čustveno motivacijski dejavniki imajo vpliv na 

intenzivnost, vztrajnost in usmerjenost vedenja posameznika pri upravljanju 

dejavnosti tudi pri branju in pisanju. Med motivacijske dejavnike spada bralni 

interes. Interes je vsebinsko specifična motivacijska značilnost, ki je pogojen s 

čustvenimi in vrednostnimi prepričanji v zvezi s področjem branja. Poleg interesa 

je v zadnjem obdobju zelo raziskana kompetentnost kot element motivacije. Bolj 

ko se posameznik čuti opremljenega za branje ali pisanje, večji izziv mu 

predstavljajo naloge in tak posameznik hitreje izbere zahtevnejše, kompleksnejše 

naloge. S tem je povezan tudi trud, ki ga vloži in daljše vztrajanje pri nalogah. Med 

dejavniki, ki učinkujejo na uspešnost pri določenih dejavnostih, so tudi čustva in 

razpoloženja. Vpliv čustev je indirekten in deluje na delovni spomin. Negativna 

emocionalna občutja preokupirajo delovni spomin, kar pomeni, da se posameznik 

namesto ukvarjanja z nalogami ukvarja z lastnimi negativnimi čustvi. Delovanje 

čustev na dosežke je večdimenzionalno. Emocionalna stanja delujejo na 
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kognitivne zmožnosti posameznika, na njegovo motivacijo in končno na vedenje 

posameznika (Kolić Vehovec, Pečjak, Ajdišek in Rončević, 2008).  

 

V svetu z vse večjim številom motečih dejavnikov je pogosto težko pripraviti 

učence, da bi brali. Preko različnih iger, ki imajo pomembno vlogo pri razvoju in 

doseganju pismenosti, lahko na najbolj učinkovit način motiviramo učence za 

branje (Mucherah in Amberose-Stahl, 2013). Med t. i. vplivanjem in motiviranjem 

obstaja velika razlika (Reeve in Woogul, 2014). Vplivati pomeni, da učenec bere, 

ker se to s strani staršev ali učiteljev od njega pričakuje. Ko pa je učenec za branje 

na primeren način motiviran, pa želi zgodbo prebrati do konca, ker želi ugotoviti, 

kaj se bo na koncu zgodilo. Ustrezne povratne informacije pripomorejo k temu, da 

učenec opazi svoj napredek. Prednost motiviranega bralca je v tem, da se branje 

za prosti čas preplete z branjem in boljšim razumevanjem branja pri šolskem delu 

(De Naeghel idr., 2012).  

Podporno in vključujoče okolje in dobro sodelovanje med učitelji, starši in učenci 

omogoča boljše čustvene in motivacijske pogoje. V takšnem okolju učenec lažje 

usmerja svoje bralne dejavnosti in je bolj notranje motiviran. Takšen pristop 

uspešno motivira učence za branje, ko so njihovi možgani v optimalnih stopnjah za 

razvoj jezika in učenja (Chiu in Chow, 2015). 

2.3.3 Povzetek ključnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost učencev 

Romski učenci, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja, imajo slabše razvite 

predbralne in predpisalne spretnosti in imajo zato veliko več težav pri razvoju 

veščin branja in pisanja pri opismenjevanju, ki poteka v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole (Grginič, 2009).  

M. Košak Babuder (2012) ugotavlja, da se pri učencih, ki izhajajo iz manj 

spodbudnega okolja, pojavljajo učne težave in razvojni zaostanki pri usvajanju 

šolskih veščin. Šolski sistem, ki je z zahtevami, pravili in pričakovanji prilagojen na 

učenca brez posebnih potreb omeji značilnosti učencev, ki se razlikujejo od 

pričakovanj šolskega sistema, na raven motnje na različnih področjih. Zato je 

toliko pomembneje, da so učitelji usposobljeni in občutljivi na primanjkljaje otrok, ki 

prihajajo iz manj spodbudnega okolja. Najbolje je, da do identifikacije pride čim 

prej. Z identifikacijo področij, ki prizadenejo pismenost romskih učencev in 

učencev z učnimi težavami in nudeno ustrezno podporo in pomočjo, je napredek 

učencev hitrejši, rezultati pa so vidnejši.  

Ko so področja primanjkljajev prepoznana, je potrebno pregledati ostale dejavnike, 

ki so vključeni in ključni pri razvoju določene spretnosti. Težave romskih učencev 

so pogosto povezane z receptivnimi in ekspresivnimi jezikovnimi primanjkljaji. 
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Raziskovanje nastanka težav je ključnega pomena. Na primer: do jezikovnih težav 

pri romskih učencih pride, ko postane raven besednjaka zahtevnejša, ko naraščajo 

zahteve organizacije, zahteve s področja specifičnih vsebin, iskanje pomena, 

sintakse in semantike. Primanjkljaji na področju metakognitivnih spretnosti ovirajo 

učenčevo samozavedanje in samoregulacijo pri uporabi učnih strategij in vplivajo 

na slabše izobraževalne dosežke učenca (Gartland in Strosnider, 2008).  

Ključni dejavniki osvajanja veščin branja in pisanja in s tem pridobivanja veščin 

pismenosti so ustrezno razvite kognitivne spretnosti in nekateri drugi dejavniki:  

fonološko zavedanje, pomnjenje, metakognicija, bogat besednjak, ustrezno 

dekodiranje, usvojena bralna tekočnost, dobro bralno razumevanje, sposobnost 

dekodiranja in vidno-motorična koordinacija ter usvojene grafomotorične 

spretnosti. Uspeh učenca je odvisen od sposobnosti pridobiti, upravljati, skladiščiti 

in uporabljati informacije iz različnih virov. Posedovanje vseh omenjenih 

kognitivnih dejavnikov pripomore k dobro usvojenim veščinam branja in pisanja ter 

s tem boljši pismenosti ter učni uspešnosti učenca in vpliva na motivacijo za 

učenje. Naloga učiteljev je, da so pozorni na vse dejavnike, ki so potrebni za 

razvoj veščin branja in pisanja, kot tudi drugih veščin. S sistematičnimi treningi in 

učinkovito podporo učenci napredujejo tudi na tistih področjih, kjer se pojavljajo 

težave.  

2.3.4 Programi pomoči po svetu za romske otroke 

Po padcu komunizma konec 20. stoletja se je izkazalo, da na območju Srednje in 

Vzhodne Evrope Romi doživljajo številne diskriminacije in živijo v težkih socialnih 

in družbenih razmerah. Izkazalo se je, da je tudi na področju vzgoje in 

izobraževanja veliko odprtih vprašanj. Romski učenci so pogosto izločeni iz rednih 

šol in so usmerjeni v šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim 

standardom. Na Češkem približno 40 % romskih učencev, ki obiskujejo redno 

osnovno šolo, ne dokonča devet let obveznega izobraževanja. Približno 70 % 

učencev pa je preusmerjenih na šole, kjer izvajajo program z nižjim 

izobraževalnim standardom in posebni program. Kot članica Evropske Unije je 

Češka pričela z obravnavo stanja s področja vzgoje in izobraževanja. Nevladne 

organizacije na Češkem so v devetdesetih letih bile spodbujene k izvajanju 

podpornih programov za romske otroke. Cilji teh programov so bili odpraviti ovire, 

ki so privedle do neenakih možnosti dostopanja do izobraževanja ter spodbujanje 

kulturne identitete romskih učencev. Raziskava je bila narejena med dvema 

češkima šolama. Ena je vključevala podporne programe za romske učence, druga 

pa podpornih programov ni izvajala. Med šolama so bile opazne razlike v odnosu 

učiteljev do izobraževalnih potreb romskih učencev. V šoli, ki je vključevala 

podporne programe, je prevladovalo prepričanje učiteljev, da je potrebno romske 

učence poučevati na zanje kulturno ustrezen način. Učitelji so opozorili, da je 
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ključnega pomena izgradnja zaupanja kot predpogoja za uspešno vzgojno-

izobraževalno delo. Strinjali so se, da romski učenci potrebujejo podporno in varno 

okolje in hkrati izrazili zaskrbljenost nad segregiranim šolskim okoljem. Na šoli, ki 

ni vključevala podpornih programov za romske učence, pa je pri učiteljih 

prevladovalo prepričanje, da je potrebno vse učence enako obravnavati v smislu 

uspešnosti in discipline. V primeru, da napredek romskih učencev ni bil zadovoljiv, 

so jih hitro preusmerili na šole z nižjim izobrazbenim standardom ali posebnim 

programom. Na šoli, kjer so vključevali podporne programe, so sprejeli prilagojen 

kurikulum in za učence usmerjen pristop. Ugotovili so, da se tudi romski učenci 

med seboj razlikujejo po različnih dejavnikih: motivaciji za dosežke, jezikovnimi 

spretnostmi, identiteto, kakšno podporno okolje imajo doma in kakšen je njihov 

izobraževalni uspeh. Ključno je, da je poučevanje prilagojeno na način, da doseže 

vsakega učenca in da lahko vsak učenec doživi izkušnjo uspeha (Igarashi, 2005).  

Na Madžarskem so se soočali s podobnimi težavami na področju vzgoje in 

izobraževanja romskih učencev. Prevladovalo je prepričanje, da je potrebno vse 

učence obravnavati enako. Zato so se odločili za uvedbo podpornega programa, ki 

je vključeval različne dejavnosti in pristope kot programe pomoči za romske 

učence na področju vzgoje in izobraževanja. Uvedli so:  

- Diferencirano poučevanje, ki je v skladu z zmožnostmi posameznih 

učencev namesto do tedaj uveljavljene ideje o istem načinu obravnave 

vseh učencev. Romski učenci so vključeni v redne razrede, a učitelji zanje 

pripravljajo individualne naloge, glede na njihovo motivacijo in individualne 

potrebe posameznika. Uvedba diferenciranega poučevanja prispeva k 

zmanjšanju obremenjenosti učitelja pri vzdrževanju discipline v razredu, saj 

so ustrezno obravnavani interesi in potrebe vsakega učenca. Odvisno od 

stopnje učnih težav je pomoč nudena v razredu ali tudi v okviru manjših 

skupin zunaj razreda. Pomembno je, da je pri izobraževanju romskih 

učencev učitelj ustrezno usposobljen, da pomaga učencem pri razumevanju 

in premagovanju njihovih težav.   

- Razvojni program, ki ga romski učenec razvija skupaj z učiteljem. Program 

vključuje opis sedanje situacije, ki jo zaznava učenec: njegove rezultate, 

spretnosti, težave, ki jih zaznava, opis svojih želja v prihodnosti ter 

predvidene kratkoročne in dolgoročne cilje. Znotraj programa učenec in 

učitelj skupaj oblikujeta načine, metode dela, kako bo učenec cilje dosegel. 

Takšno načrtovanje je ključno za samousmerjanje učenca tekom šolskega 

leta. Vpliva na motivacijo, saj vključuje učenca, njegove želje in potrebe. Na 

koncu šolskega leta učenec in učitelj skupaj pregledata cilje in na podlagi 

izhodiščnega načrta ocenita uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.  

- Spodbujanje pozitivne etične identitete. Romski učenci so zaznamovani 

z negativno etnično stigmo, ki vpliva na učenje učencev. Spodbujanje 

pozitivne etične identitete nudi romskim učencem znanje, kako se upreti 
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negativnim vplivom iz okolja. V razredih, v katerih so tako romski učenci kot 

tudi ne-romski učenci pa je ključno, da slednji spoznajo romsko kulturo, 

navade, jezik, kar prispeva k zmanjševanju predsodkov.  

- Podporne vrstniške skupine, ki so ključna dimenzija učenja. Romski 

učenci pogosto nimajo ustreznih vzorcev v njihovem neposrednem okolju, 

zato se v manjši meri odločajo za nadaljevanje šolanja in vpis v 

srednješolske programe. Podporne vrstniške skupine vključujejo uspešne 

vzornike, ki učencem pomagajo pri načrtovanju nadaljnjega šolanja. 

Pomembno je, da imajo romski učenci možnost imeti primere učencev, ki 

so uspeli in da so lahko tudi oni uspešni. Cilj podporne vrstniške skupine je 

tudi medsebojna pomoč in podpora pri reševanju osebnih problemov otrok. 

Učenci, ko so že ustrezno razrešili konflikte s starši, učitelji, družinskimi 

člani, lahko pomagajo svojim vrstnikom pri premagovanju njihovih težav 

(Messing, 2008).  

 

Ključno pri nudenju podpornega okolja za romske učence je, da je učitelj 

strokovno usposobljen in da je empatičen. Noben program, projekt ali pedagoška 

metoda ne morejo nadomestiti tega. Izpostavljeni so nekateri primeri, ki so se 

izkazali kot učinkoviti pri vključevanju romskih učencev v vzgojo in izobraževanje. 

Pomembno je, da se prizadevanja za vključevanje romskih otrok širijo izven 

vzgojno-izobraževalnih ustanov. Učenje romskih učencev s strokovno pomočjo 

učiteljev lahko postane most med etničnimi manjšinami in večinskim 

prebivalstvom. Takšno sodelovanje zagotavlja varnost vsem in dokazuje, da s 

sodelovanjem etnične manjšine in večinske skupnosti dosežemo sprejemanje, kar 

pozitivno vpliva na uspešnost in napredek šole (Messing, 2008).  

Baucal (2006) navaja, da je potrebno veliko več pozornosti nameniti 

nespodbudnemu okolju in neugodnim razmeram, v katerih živijo romski otroci ter 

tako romskim otrokom še pred začetkom šolanja nuditi podporo razvoja spretnosti, 

ki so kasneje potrebni za usvajanje veščin pismenosti. Pravi tudi, da je potrebno 

pouk diferencirati v skladu s sposobnostmi in potrebami romskih učencev, za kar 

pa je potrebna usposobljenost učitelja za delo z romskimi učenci in zmanjševanje 

stereotipov o romskih učencih.  

Skupno vsem izpostavljenim programom pomoči je predvsem dobra poučevalna 

praksa, ki upošteva vsakega učenca, podporno okolje in ustrezno usposobljenega 

učitelja, ki ugotovi razlike med učenci in jih s pomočjo strategij in upoštevanjem 

načel inkluzije in diferenciacije želi odpraviti. Z vključevanjem programov pomoči 

romskim učencem lahko šola in učitelji zagotovijo ustrezne priložnosti za učenje 

ter doseganje višjih stopenj izobrazbe romskih učencev. Tako bi imeli šolo, v kateri 

sta poleg uspešnosti pomembna tudi vključenost in dobro počutje otrok, ne glede 

na to, kakšno je otrokovo socialno ozadje, ki ga ni izbral sam.  
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Program »Izobraževanje romskih otrok« 2010–2013: intervencijski ukrepi za 

integracijo romskih otrok v izobraževalne programe (ang. Education of Roma 

Children 2010–2013: Intervention Actions for the Educational Integration of Roma 

Children) za grško področje je skozi daljše časovno obdobje deloval celostno in 

vključeval različne vidike, ki so pripomogli k uresničevanju zastavljenih ciljev. Cilji 

programa so bili povečanje števila vključenih romskih otrok v predšolsko vzgojo, 

povečanje števila romskih učencev, ki zaključijo osnovnošolsko šolanje, povečanje 

vpisa romskih učencev v srednje šole in ozaveščanje staršev o vpisu njihovih otrok 

v srednje šole. Za uresničevanje ciljev je bil pripravljen akcijski načrt. V okviru 

projekta so starše spodbujali k vpisu romskih otrok v vrtce, k vpisu otrok in 

njihovemu rednemu obiskovanju osnovne šole, kar je pripomoglo k zmanjšanju 

stopnje opuščanja šolanja pri romskih učencih. Romski otroci so na ta način 

postali del skupnosti. Dejstvo je, da vzgoja in izobraževanje posebnih socialnih 

skupin vključuje veliko izzivov, saj je pogojena s številnimi dejavniki, kot so 

socialno-ekonomski status družine, zdravstvena oskrba, higienske navade in 

jezikovna raznolikost. Ob upoštevanju omenjenih dejavnikov ugotovimo, da je 

potrebno učence in njihove družine, ki prihajajo iz takih okolij, tudi na področju 

vzgoje in izobraževanja ustrezno in strokovno podpreti (Markou, 2013).  

Dejavnosti, ki so bile izvedene v okviru projekta »Izobraževanje romskih otrok« 

2010–2013: intervencijski ukrepi za integracijo romskih otrok v izobraževalne 

programe za čim boljšo vključenost romskih učencev v vzgojo in izobraževanje ter 

v družbo so: 

- povečanje dostopnosti in spodbude za vključevanje otrok v programe 

predšolske vzgoje; 

- podpora  in spremljanje in uresničevanja integracije v osnovni šoli;  

- povečanje dostopnosti do srednješolskega izobraževanja; 

- usposabljanje učiteljev za delo z romskimi otroki in mladostniki; 

- psihosocialna podpora romskim otrokom, mladostnikom, staršem in 

učiteljem za čim boljše vključevanje v družbo; 

- povezanost šole, družine in lokalne skupnosti; 

- mreženje šol; 

- ozaveščanje javnosti o projektu;  

- evalvacija dejavnosti, ki so potekale v okviru programa (Markou, 2013). 

   

Program je bil zastavljen in izveden celostno. Preko vključevanja romskih učencev 

v programe vzgoje in izobraževanja je ozaveščal starše o pomembnosti 

izobraževanja in vplival na boljše sprejemanje Romov v družbo. Tako organizirani 

programi omogočijo to, za kar si družba prizadeva: vključenost, sprejetost, 

spoštovanje raznolikosti ter enake možnosti za vse.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Uspešno šolanje romskih učencev ostaja eden izmed nerešenih problemov na 

področju šolstva v Sloveniji. Učna neuspešnost romskih učencev pogosto vodi v 

osip tudi v drugih državah po svetu. N. Baketa in D. Gundogan (2016) ugotavljata, 

da številne srbske študije kažejo na drastične in zaskrbljujoče številke osipa, kjer 

se v osnovno šolo vpiše 78 % romskih otrok, konča pa jih zgolj 34 %. UNICEF-ove 

(2011) ugotovitve kažejo, da je na Slovaškem 30-krat bolj verjetno, da bodo 

romski otroci opustili šolanje kot ostali prebivalci, v Bolgariji je večina od 45.000, ki 

zapustijo šolanje, pripadnikov romske skupnosti, v Makedoniji pa od 63 % romskih 

otrok, ki vstopijo v osnovno šolo, le 45 % konča izobraževanje. Študije (npr. Lesar 

in Dežman, 2012; Krek in Vogrinc, 2005; Toninato, 2014; Orcan, Cicekler in Aral, 

2012) so pokazale, da primanjkljaji na področju začetnega opismenjevanja 

romskim učencem otežujejo uspešno napredovanje na različnih predmetnih 

področjih ter izpostavljajo, da imajo romski učenci več težav pri učenju jezika 

(komunikacija in besedišče) kot ne-romski učenci. T. Dović (2016) v študiju 

govornih in bralnih zmožnosti v Sloveniji ugotavlja, da romski učenci v primerjavi z 

ne-romskimi učenci dosegajo nižje rezultate na preizkusih govornih in bralnih 

zmožnosti. Številne raziskave šolsko neuspešnost romskih učencev povezujejo z 

drugojezičnostjo in depriviligiranostjo, ne ponujajo pa vpogleda v dejanske 

jezikovne zmožnosti romskih učencev (Dović, 2016). M. Košak Babuder vidi 

rešitev za premagovanje primanjkljajev, ki so posledica manj spodbudnega okolja 

romskih učencev v izvajanju kompenzatornih modelov pomoči v obliki treningov in 

dodatnih vaj zlasti na začetku šolanja, saj kot navaja »lahko preprečimo, da se 

problem razširi in manifestira kot šolski neuspeh ali socialna izključenost« (Košak 

Babuder, 2012, str. 280). Tudi A. Gamser (2011) navaja, da glede na specifične 

potrebe romskih učencev specialno rehabilitacijski pedagog ali drug primeren 

strokovnjak oblikuje specifične treninge pomoči na področju učenčevih 

primanjkljajev. Zgodnje odkrivanje močnih področij, posebnih potreb in 

primanjkljajev ter povečanje intenzivnosti obravnave skladno s posebnimi 

potrebami romskih učencev vplivajo na učinkovitost celotnega vzgojno-

izobraževalnega procesa (Kavkler, Košak Babuder in Magajna, 2015). T. Pribac 

(2015), M. Trček Kavčič (2016) in A. Gamser (2007) v svojih raziskovalnih delih 

predstavljajo pozitivne izide izvajanih treningov na različnih področjih pri učencih z 

učnimi težavami na začetku šolanja. Osrednja značilnost kompenzacijskih 

treningov je za vse učence z učnimi težavami in tudi za romske učence ravno v 

intenzivnosti obravnave, saj se treningi izvajajo redno, v kratkih srečanjih skozi 

daljše časovno obdobje. Intenzivno vplivajo na tista področja, kjer ima posameznik 

težave, hkrati pa se naslanjajo na posameznikova močna področja. Zaradi tega 

smo oblikovali in v praksi preverili specifični trening, ki nudi romskim učencem na 
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področju branja in pisanja sistematično urjenje grafomotoričnih in vizualno-

motoričnih spretnosti, spretnosti fonološkega zavedanja, vidnega pomnjenja, 

slušnega pomnjenja ter  razvijanje strategij za širjenje in izboljšanje besedišča, 

tekočnost branja in bralnega razumevanja. Trening je bil zasnovan individualno, 

glede na odstopanja ugotovljen pri učencih, vključenih v trening.   

3.1.1 Cilji raziskave 

Glede na opisan problem smo si zastavili naslednje cilje:  

- Preveriti specifične kognitivne spretnosti (vidno-motorična koordinacija, 

vidno in slušno pomnjenje, fonološko zavedanje, besednjak), pomembne za 

branje in pisanje ter spretnosti branja in pisanja (tekočnost branja, bralno 

razumevanje, grafomotorične spretnosti, pisno izražanje) pri romskih 

učencih, vključenih v trening, pred in po zaključenem treningu.  

- Načrtovati in izvesti trening za izboljšanje specifičnih kognitivnih spretnosti 

pomembnih za branje in pisanje, ter samih spretnosti branja in pisanja 

(tekočnost, bralno razumevanje, grafomotorične spretnosti, pisno izražanje) 

pri romskih učencih, vključenih v trening. 

- Načrtovati in izvesti srečanja v paru in srečanja znotraj razreda (v okviru 

treninga), za izboljšanje spretnosti socialne vključenosti romskih učencev v 

razred.  

- Preveriti učinkovitost treninga na razvoj spretnosti branja in pisanja.  

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

Glede na zastavljene cilje smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšne so specifične kognitivne spretnosti (vidno-motorična koordinacija, 

vidno in slušno pomnjenje, fonološko zavedanje, besednjak) pomembne za 

branje in pisanje ter za spretnost branja in pisanja (tekočnost, bralno 

razumevanje, grafomotorične spretnosti, pisno izražanje) pri romskih 

učencih, vključenih v trening?  

2. Kakšen je vpliv treninga na spretnosti branja in pisanja pri romskih učencih, 

vključenih v trening? Kako učiteljica ocenjuje uspešnost izvajanega treninga 

spretnosti branja in pisanja pri romskih učencih, vključenih v trening? 

3. Kakšen je vpliv srečanj v paru in srečanj znotraj razreda na socialno 

vključenost romskih učencev v razred? 
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3.2 METODE DELA 

3.2.1 Opis vzorca 

V postopek prepoznavanja in ocenjevanja posebnih potreb na področju branja in 

pisanja so bili v trening vključeni štirje romski učenci drugega razreda, dve deklici 

in dva fanta. Učenci so bili stari 7 do 8 let. Trije učenci so prihajali iz družin z 

urejenim socialno-ekonomskim statusom, en učenec pa je prihajal iz družine z 

nizkim socialno-ekonomskim statusom. Vzorec je bil izbran s strani šolske 

svetovalne delavke (socialne pedagoginje), ravnateljice in učiteljic razrednega 

pouka, ki so pri učencih zaznale pomembna odstopanja pri spretnostih, 

pomembnih za branje in pisanje (grafomotorične spretnosti, finomotorične 

spretnosti, vizualno-motorične spretnosti, spretnosti fonološkega zavedanja, 

spretnosti vidnega in slušnega pomnjenja, besedni zaklad, tekočnost branja in 

bralno razumevanje) glede na vrstnike. Kriterij za izbiro pa je bil tudi pisni 

pristanek staršev.  

3.2.1.1 Globalne ocene  

Učenec N. bere počasi. Branje je zatikajoče in neritmično. Daljše in neznane 

besede ugiba ali pa prvi del besede prebere in si nadaljevanje izmisli. Prisotne so 

zamenjave vizualno podobnih grafemov. Težave ima z razumevanjem 

kompleksnih in ustno podanih navodil. Prisotne so težave pri skladnji jezika. Pri 

branju in pisanju je opazen nemir rok in nog ter vlaganje napora pri branju. 

Opazne so težave grafomotorike in vidno-motorične koordinacije. Pisava je velika, 

črke so nedokončane. Učenčeva izgovarjava je slabše razumljiva, učenec še nima 

usvojenih vseh fonemov in s tem se pojavljajo težave fonološkega zavedanja. 

Težave se kažejo tudi na področju vidnega pomnjenja in pozornosti. Učenec ima 

bogat besedni zaklad. V razred je dobro sprejet. Izhaja iz premožnejše družine, 

starši ga veliko vključujejo v popoldanske dejavnosti in obiskujejo zabaviščne 

parke, gledališče, dogodke v bližnji in daljni okolici. Pri učencu je opazen pojav 

tikov (obrazni), ki se pojavijo med branjem in pisanjem. Učenec zelo rad računa, 

pri računanju je uspešen, pojavljajo se težave pri reševanju besedilnih nalog, 

povezanih z bralnim razumevanjem in težave pri organizaciji zapisa postopka 

reševanja nalog.    

Učenec S. je pri delu slabše organiziran. Naloge opravi v počasnem tempu. 

Kompleksnejše jezikovne strukture razume slabše. Za reševanje nalog potrebuje 

dodatno razlago in več časa kot njegovi vrstniki. Težave ima pri procesiranju in 

pomnjenju podatkov, kar ovira usvajanje učnih vsebin. Svoje misli težko ubesedi in 

zapiše. Besedišče je skromno, kar mu znižuje tekočnost branja in posledično se 

pojavljajo težave na področju bralnega razumevanja. Skromno besedišče vpliva 

tudi na število in primernost besed pri samostojnem zapisu, opisu. Pri pisanju in 
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prepisu je počasen in naredi veliko napak. Težave se kažejo tudi na področju 

vidnega pomnjenja. Med poukom je nemiren, zmotijo ga dražljaji iz okolja in 

večkrat zastrmi. Učenec bere v primernem tempu, pri branju ne upošteva ločil. 

Učenec v razredu ni najbolje sprejet. Njegove obleke in videz nakazujejo na slabe 

higienske navade. Učenec ni zgovoren, ko je izzvan z vprašanjem, na to odgovori 

z eno besedo, ki je pogosto narečna. Pri učencu je pogosto prisotna laž kot 

obrambni mehanizem. Pogosto pozablja domače naloge in potrebščine. Zvezki so 

neurejeni, umazani. Učenec se zanima za nogomet, ki ga v šoli veliko igra. Izhaja 

iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom. Oče je zaposlen, mama pa je 

doma. Je najmlajši od petih otrok.   

Učenka A. ima pisavo, ki mestoma ni berljiva. Črke niso dokončane. Pritisk na 

podlago je velik. Učenka nima usvojenega triprstnega prijema pisala. Zapisano 

težko prebere. Pri pisanju je slabše organizirana. Pisava je okorna. Hitro jo zmotijo 

dražljaji in preusmeri pozornost od naloge, zaposlitve in tako pogosto presliši 

ustno podana navodila ali razlago učne snovi. Bere z zlogovanjem. Učenkina 

izgovarjava je mestoma težje razumljiva. Sičniki in šumniki niso ustrezno 

izgovorjeni. Učenka ima bogat besedni zaklad. V razredu ima učenka le eno 

prijateljico, ki je Romkinja. Je zgovorna in se hitro odzove na dražljaje iz okolja. 

Učenka izhaja iz urejene družine. Njeno področje zanimanja je ples. Vključena je v 

plesno skupino, ki jo obiskuje v popoldanskem času.  

Učenka E. bere hitro in tekoče. Učenka manj natančno obnavlja besedilo, dela 

napake. Ima težave s pozornostjo in koncentracijo. Na področju motorike nima 

težav. Piše z desno roko. Ima usvojen triprstni prijem. Pri pisanju dela napake, ki 

se kažejo kot neupoštevanje slovničnih pravil. Pri delu in pisanju je slabše 

organizirana. Vsebina samostojnih zapisov je bogata, vendar je samostojni zapis 

oblikovno manj ustrezen. V pomoč so ji vidne opore in slikovni material, slušno 

podane informacije pogosto presliši. Učenka je v razred dobro sprejeta. V razredu 

ima več prijateljic, s katerimi se druži v odmoru in tudi v prostem času doma. 

Izhaja iz urejene družine. Učenka rada prihaja v šolo. Njeno področje zanimanja 

so živali. Redno obiskuje šolsko knjižnico, kjer si izposoja knjige o živalih in jih 

potem doma prebira. Zelo rada poje in posluša glasbo.  
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3.2.2 Opis instrumentarija 

V empiričnem delu magistrskega dela smo pri romskih učencih preverjali 

specifične kognitivne spretnosti (vidno-motorična koordinacija, vidno in slušno 

pomnjenje, fonološko zavedanje, besednjak) pomembne za branje in pisanje ter 

spretnosti branja in pisanja (tekočnost, bralno razumevanje, grafomotorične 

spretnosti). Uporabili smo naslednje diagnostične instrumente: 

ACADIA test razvojnih sposobnosti  

Test ACADIA (Atkinson, Jonston in Lindsay, 1972) je standardiziran kanadski test. 

Vključuje štiri področja sposobnosti: senzorne sposobnosti, psihomotorične 

sposobnosti, senzomotorične sposobnosti in kognitivne sposobnosti. Preizkus 

omogoča hitro in učinkovito identifikacijo učnih težav na področju učenja. Test 

omogoča preizkušanje sposobnosti učencev starih od šest let in treh mesecev do 

dvanajst let in treh mesecev. Test je sestavljen iz trinajstih podtestov, vsak test pa 

ima dvajset nalog. Naloge so različno ovrednotene in imajo predpisan točkovnik. 

Aritmetična sredina posameznega testa je 50, standardna deviacija pa je 10. 

Učenec ima težave, če so njegovi rezultati pri enem ali več testih pod dvema 

standardnima deviacijama (Novosel, 1989). V naši raziskavi smo uporabili 

naslednje štiri podteste:  

a) Vidno-motorična koordinacija in sposobnost sledenja 

Podtest preverja učenčevo koordinacijo oko-roka in kontrolo finih mišic. Testiranci 

s pisalom sledijo označeni poti med linijama ali pa je njihova naloga dokončanje 

oblike.  

b) Slušno pomnjenje 

S podtestom slušno pomnjenje preverimo sposobnost slušnega pomnjenja besed 

in števil. Vključene so sposobnosti kratkoročnega spomina. Učenci zapisujejo 

številke v določenem vrstnem redu, posamezno številko iz skupine števil in 

skupine besed.  

c) Besedni zaklad 

S podtestom usvojeni besedni zaklad preverimo sposobnosti prepoznavanja 

besed, ki so podane bodisi ustno bodisi slikovno. Učenci obkrožijo sliko, ki ustreza 

slišani besedi oziroma besedo, ki se ujema z narisano sliko.  

d) Avtomatizirani besedni zaklad 

Podtest preverja jezikovne sposobnosti učenca. Preverja področji semantike in 

sintakse jezika. Podtest vključuje naloge dopolnjevanja stavkov z manjkajočo 

besedo, ki jo vključeni v preverjanju izbira med štirimi možnostmi.  
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Profil ocene posebnih potreb – SNAP 

Profil ocene posebnih potreb (ang. Special Needs Assessment Profile), v 

nadaljevanju SNAP, je diagnostični pripomoček za ocenjevanje, ki daje vpogled v 

otrokovo funkcioniranje, avtorja Charlesa Weedona in Gavina Reida (2009). V 

Sloveniji je pripomoček imenovan SNAP. Pripomoček omogoča pregled 

sposobnosti učencev, starih med 5 in 14 let. SNAP ni test v psihometričnem 

smislu, temveč gre za pripomoček za zbiranje informacij o učencu, ki so 

pomembne za ugotavljanje težav pri določeni spretnosti. SNAP vsebuje 18 

različnih področij, učnih težav in njihovih dejavnikov. Poleg priročnika je še 

računalniški program, ki omogoča profil učenčevih učnih težav. Namen 

diagnostičnega preizkusa SNAP je analiza in organizacija vseh informacij, ki jih o 

učencu že imamo. Preizkus pokaže na obseg učenčevih težav, pokaže na najbolj 

izrazite in kako druge težave vplivajo na učenca in njegovo funkcioniranje. 

Omogoča spremljanje učenca skozi daljše časovno obdobje in pokaže kako 

učinkoviti smo bili pri uporabi ukrepov, ki smo jih izvajali. Pripomoček je v pomoč 

pri boljšem vpogledu v funkcioniranje učenca, ne daje pa odgovora za vzroke 

njegovih težav (Profil ocene posebnih potreb, b. d.). Uporabili smo naslednje 

podteste:  

a) Časovno omejeno branje 

Podtest daje podatke o številu prebranih besed v 30 sekundah.  

b) Fonološko zavedanje 

Pri podtestu fonološko zavedanje učenec izloča iz besede glas (črko) in za tem 

mora povedati besedo brez tega glasu. Gre za izpuščanje prvega, zadnjega ali 

vmesnega glasu. V testu so uporabljene besede, ki so izmišljene.  

c) Časovno omejeno pisanja po nareku 

Podtest preverja hitrost in pravilnost zapisovanja besed. Najprej gre za enostavne, 

nato pa za zahtevnejše besede. Tisti, ki podtest izvaja, prebere učencu celotno 

poved in tisto besedo, ki ponovi, učenec zapiše. Pisanje besed je časovno 

omejeno z dvema minutama.  

d) Časovno omejeno prepisovanje besedila 

Podtest preverja pisanje. Na listu so napisane povedi. Naloga učenca je, da 

povedi prepiše na črte pod besedilom. Podtest je časovno omejen z eno minuto.  

e) Vidni spomin 

Podtest preverja sposobnosti vidnega pomnjenja pri učencih. Naloga učencev je, 

da pozorno ogledujejo oblike v omejenem času in nato med danimi oblikami 

obkrožijo tisto, ki so jo videli.  
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Test motenosti v branju in pisanju (T-MBP) 

Test motenosti v branju in pisanju (Šali, 1971) je test, ki se uporablja za 

identifikacijo učencev z motnjami branja in pisanja. Namenjen je za individualno 

diagnostično preizkušnjo učencev 2. in 3. razreda. Sestavljen je iz 11 med seboj 

neodvisnih preizkusov. Od tega je pet preizkusov namenjenih  preverjanju branja, 

ostali pa so namenjeni orientaciji, stranskosti, pisanju, slušnemu razločevanju in 

neposrednemu slušnemu pomnjenju. Za preverjanje tehnike branja pri romskih 

učencih smo uporabili 8. in 9. preizkus.  

a) Besede 1  

Preizkus preverja branje krajših besed, ki so v stolpcih. 

b) Besede 2  

Preizkus preverja branje daljših besed, ki so tudi zapisane v stolpcih.  

Oba preizkusa preverjata sposobnost glasnega branja, pri čemer se meri hitrost 

branja in število napak pri branju. Vsak od preizkusov vsebuje 45 besed. Preizkus 

poteka tako, da učenec bere besede po stolpcih navzdol. Z branjem prične v 

levem zgornjem kotu. Vsaka napačno prebrana ali izpuščena beseda šteje 1 

napako. Maksimalno število napak v obeh preizkusih je 45 (Šali, 1975).  

  

Nestrukturirani intervju z učiteljico (Priloga 2) 

Gre za metodo spraševanja, ki je odprta, bistveno manj formalna in bolj fleksibilna 

pogovorna situacija kot strukturirani intervju. Za nestrukturirani intervju je značilno, 

da je usmerjen v proučevanje vsakdanjih dogajanj in v raziskovanje doživljanja 

ljudi. Pri tej obliki intervjuja je vnaprej določen le cilj poizvedovanja, točna 

vprašanja pa intervjuist oblikuje sproti med raziskovanjem. Vprašanja so odprtega 

tipa in pogosto terjajo odgovore, ki so v obliki pripovedi. Ker je vzdušje sproščeno 

in zaupno, lahko govorimo tudi o bolj občutljivih temah. Nestrukturirani intervju 

smo z učiteljico opravili po končanem treningu, saj nas je zanimalo, kako učiteljica 

ocenjuje uspešnost izvajanega treninga veščin branja in pisanja pri štirih romskih 

učencih, vključenih v trening.  

3.2.3 Opis poteka raziskave 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2016/2017. Trajala je osem tednov, in sicer 

24 ur, od aprila 2017 do junija 2017. V  mesecu marcu smo učiteljici in staršem 

štirih romskih otrok, ki so bili vključeni v raziskavo, predstavili cilje raziskovalne 

naloge in potek celotne izvedbe treninga za razvoj branja in pisanja. Pred 

začetkom izvedbe treninga smo za vsakega otroka pridobili pisno soglasje staršev.  



50 
 

Pred začetkom treninga je bilo izvedeno opazovanje učencev v razredu pri 

različnih učnih urah, ki je pomagalo pri zastavljanju ciljev treninga. Z učiteljico smo 

opravili razgovor o funkcioniranju učencev v razredu. Cilji treninga so bili 

načrtovani v skladu s trenutnim predznanjem posameznega učenca v skladu s 

sposobnostmi in motivacijo posameznega učenca, močnih področij in posebnih 

potreb. Opazovali smo naloge glasnega branja, naloge prepisovanja besedila in 

odgovarjanja na vprašanja. Preko opazovanja smo dobili vpogled v problematiko 

usvajanja veščin branja in pisanja pri učencih Romih in kasneje na podlagi vseh 

zbranih informacij o posameznem učencu oblikovali trening veščin branja in 

pisanja.  

Naslednji dve srečanji sta bili namenjeni začetnemu testiranju. S podtesti 

preizkusa ACADIA smo preverili spretnost vidno-motorične koordinacije, 

sposobnosti slušnega pomnjenja in besedišča. S podtesti preizkusa SNAP smo 

preverili sposobnosti hitrega in natančnega branja, sposobnosti grafomotorike, 

sposobnosti vidnega spomina. S Šalijevim testom motenj branja in pisanja (MBP) 

smo preverili hitrost branja in natančnost branja. V raziskavo smo vključili tudi 

vprašalnik za učiteljico. Testiranje štirih romskih učencev, vključenih v raziskavo, 

je potekalo v skupinski obliki, medtem ko je bil test motenj branja in pisanja 

izveden individualno. Testiranje je potekalo v enakem časovnem obdobju.  

Nato je bil izveden specifičen trening branja in pisanja. Izhodišče za pripravo učnih 

ur so bila dognanja naših in tujih avtorjev, ki so predstavljena v teoretičnem delu 

magistrskega dela. V priprave na poučevanje smo vključili lastne ideje, didaktične 

pripomočke, ki smo jih izdelali sami in predloge posameznega učenca. Odločali 

smo se za aktivnosti, ki so odgovarjali učenčevemu predznanju in interesom. 

Posluževali smo se dejavnosti, ki so vključevale gibanje, veččutno učenje in delo s 

konkretnimi materiali. Na učenčevo motivacijo smo želeli vplivati z zanimivimi 

nalogami, ki so bile ravno prav zahtevne in so bile posameznemu učencu blizu. 

Večina nalog in dejavnosti je nudila takojšnjo povratno informacijo, pri nalogah in 

dejavnostih, ki so potekale v parih pa so bili učenci spodbujeni, da drug drugemu 

izražajo povratne informacije. Poleg doseganja ciljev, ki se nanašajo na usvajanje 

in urjenje veščin branja in pisanja, smo se ves čas treninga trudili, da bi učenci 

razvili pozitiven odnos do branja in pisanja.  

Končno testiranje je potekalo meseca junija 2017, ko smo zaključili s treningom 

branja in pisanja. Ponovno ocenjevanje je obsegalo vse teste, ki smo jih izvedli v 

začetnem testiranju in so ga opravili vsi štirje vključeni učenci. Z učiteljico smo na 

koncu izvedli nestrukturirani intervju, v katerem so nas zanimale povratne 

informacije o učinkovitosti treninga veščin branja in pisanja, kakor tudi socialnih 

spretnosti učencev, vključenih v trening in vpliv skupinskih srečanj na vse učence 

2. razreda.  
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3.3. TRENING BRANJA IN PISANJA 

3.3.1 Splošno o treningu 

Trening je namenjen urjenju spretnosti šolskih veščin branja in pisanja. 

Obvladanje teh veščin učencu omogoča sodelovanje pri pouku, pridobivanje 

novega znanja, razvoj samostojnega učenja in izkazovanja znanja. Spretnosti 

branja in pisanja sta najbolj pogosti orodji, s katerima učenci pridobivajo znanje. Ti 

veščini skupaj s pravopisom in računanjem učenci v največji meri usvojijo v času 

prvih treh let šolanja in jih do zaključka drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

razvijejo do avtomatizacije.  

Pri usvajanju veščin branja in pisanja lahko pride do težav, ki so izrazite in 

obsežne ter so del širših specifičnih učnih težav ali primanjkljajev na posameznih 

področjih učenja. Ali pa gre za lažje oblike težav, ki terjajo le več vaje skozi daljše 

časovno obdobje. Med tema dvema oblikama pa je kontinuum težav. Treninge 

potrebujejo učenci, ki niso vključeni v oblike individualne in skupinske pomoči, 

nimajo dodatne strokovne pomoči in jim količina urjenja med poukom ne zadostuje 

(Zupančič Danko, 2010).  

3.3.2 Organizacija in izvajanje treninga 

V trening smo vključili štiri romske otroke iz drugega razreda osnovne šole. 

Trening smo izvajali trikrat tedensko, v ponedeljek, sredo in petek. V primeru 

odsotnosti učencev smo se z učiteljico dogovorili o spremembi urnika. 

Osemtedenski trening je vključeval individualna srečanja s posameznim učencem 

dvakrat tedensko po 15 minut, enkrat tedensko srečanja v paru (vsak par posebej) 

po 30 minut in eno uro skupinske pomoči znotraj razreda. V osmih tednih je bilo 

izvedenih 24 ur dela z učenci, vključenimi v trening. Posamezna ura je trajala 60 

minut.  

3.3.2.1 Individualna srečanja  

Individualna srečanja so bila namenjena intenzivnemu treningu sposobnosti na 

tistih področjih, na katerih je posamezni učenec potreboval pomoč. V nadaljevanju 

so predstavljene dejavnosti, ki so bile vključene v individualni trening za vsakega 

učenca posebej. Vsako srečanje je vključevalo vaje po predvidenem programu, 

tako da so učenci v sklopu vsakega srečanja razvijali veščine branja in pisanja, 

vrstni red le-teh pa je bil od srečanja do srečanja različen. Posamezno srečanje z 

učencem je trajalo 15 minut. Vključevalo je naslednje elemente: uvod, izhodišče, 

osrednji del in zaključek. Pri izbiri dejavnosti za posameznega učenca smo izhajali 



52 
 

iz globalnih ocen. Nekatere dejavnosti se med sabo prepletajo in dopolnjujejo in so 

se tako tekom individualnih srečanj pojavljaje skupaj. Vseh naštetih dejavnosti pri 

posamezni spretnosti nismo vključili v vsako srečanje, ampak smo izbiro prilagajali 

glede na počutje učenca, njegovo motivacijo in časovni okvir, ki je bil na 

razpolago. Spodaj v tabelah so za vsakega učenca individualno predstavljena 

srečanja, spretnosti ter dejavnosti. Nekatere dejavnosti so bolj natančno opisane v 

poglavju 3.3.3.   
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Tabela 2: Individualna srečanja z učencem N.  

  STRUKTURA SREČANJA 

Srečanje Spretnost/področje 
razvijanja veščin 

Uvodni del 

(2–3 min) 

Osrednji del 

(10 min) 

Zaključni del 

(3 min) 

1., 7., in 13. Finomotorične in 
grafomotorične 
spretnosti 
 

Pogovor z 
učencem o 
njegovem 
počutju in 
napoved poteka 
srečanja.  
 
Vaje sproščanja 
in ogrevanja 
pred pisanjem. 
Stiskanje žogice 
(tudi v 
osrednjem delu), 
umivanje rok, 
različne prstne 
vaje.  

 Črte in škarje.  

 Oblikovanje črvov iz plastelina in polaganje le-teh po 
predlogi.  

 Pisanje oblik in črk s prstom/palčko v različne podloge: 
koruzni zdrob, glino, brivsko peno.  

 Na papir narišemo elemente, ki jih učenec nato povezuje 
med sabo: vodoravna, navpična, poševna črta.  

Dejavnost 
sproščanja ali 
miselna igra glede 
na učenčeva 
močna področja, 
interese (hitro 
računanje).  
 
 

3., 9. in 15. Spretnosti vidno-
motorične 
koordinacije 
 

 Športne aktivnosti: namizni tenis, met žoge.  

 Ležeča osmica.  

 Labirint: učenec sledi z očmi od začetka do konca, nato pa s 
flomastrom nariše črto po sledi. 

5., 11. in 
12. 

Vizualni spomin in 
pozornost 

 Opazovanje in postavljanje kock po predlogi.  

 Zaporedje oblik, črk, številk in likov. 

 Pomnjenje slik.  

2., 8. in 14. Fonološko zavedanje  Žrebanje glasu.  

 Naj kocka odloči.  

 Plosk za glas.  

4., 6., 10. in 
16. 

Glasno branje  Glasno branje zgodb, delov knjig (učenčev izbor). 

 Branje z odmevom.  

 Fazno branje (učitelj, učitelj in učenec, učenec). 
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Tabela 3: Individualna srečanja z učencem S.  

  
STRUKTURA SREČANJA 

Srečanje  Spretnost/področje 
razvijanja veščin 

Uvodni del 

(2–3 min) 

Osrednji del 

(10 min)  

Zaključni del 

(3 min)  

1., 5., 9. in 
13. 

Besedni zaklad  
 

Pogovor z 
učencem o 
njegovem 
počutju in 
napoved poteka 
srečanja.  
Vzpostavitev 
beležke za zapis 
domačih nalog in 
šolskega ter 
domačega dela.  
Vaje sproščanja 
in ogrevanja 
pred pisanjem: 
umivanje rok, 
različne vaje 
razgibavanja 
prstov. 
 

 Banka besed.   

 Igra Spominska škatla (Brainbox) (Wyatt, 2017).  

 Sestavljanje slik in besed ter nastanek nove besedne zveze 
(lipa in čaj -> lipov čaj).   

Dejavnost 
sproščanja ali 
miselna igra glede 
na učenčeva 
močna področja, 
interese 
(nogomet).  
 
Pregled zapisov v 
beležki, 
organizacija 
šolskega in 
domačega dela.  

4., 8., 12. in 
16. 

Vizualni spomin in 
pozornost 

 Nadaljevanje zaporedja.   

 Iskanje parov. 

 Iskanje razlik.  

2., 6., 10. in 
14. 

Fonološko zavedanje  Določanje prvega in zadnjega glasu v povezavi z besedami 
iz besedne banke. Učenec izžreba listek. Učitelj besedo 
glasno prebere, učenec pa določi prvi in zadnji glas v 
besedi.  

 Iskanje rim. 

 Naj kocka odloči.  

3., 7., 11 in 
15.  

Glasno branje  Glasno branje basni, ki je vezana na določen nauk povezan 
s problematiko higiene pri učencu. Pogovor o prebranem in 
zapis postopka (kratke povedi)  umivanja rok, zob …  

 Fazno branje (učitelj, učitelj in učenec skupaj in na koncu 
učenec sam).   
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Tabela 4: Individualna srečanja z učenko A.  

  
STRUKTURA SREČANJA 

Srečanje  Spretnost/področje 
razvijanja veščin 

Uvodni del 

(2–3 min) 

Osrednji del 

(10 min)  

Zaključni del 

(3 min)  

1., 7., in 14. Pincetni prijem in 
pritisk na podlago  

Pogovor z 
učenko o njenem 
počutju in 
napoved poteka 
srečanja. 
 
Oblikovanje 
pripomočka za 
upoštevanje 
presledkov med 
besedami.   
Vaje sproščanja 
in ogrevanja 
pred pisanjem: 
umivanje rok, 
različne vaje 
razgibavanja 
prstov.  

 Vaje za razvoj pincetnega prijema:  
o zapenjanje in odpenjanje gumbov, zadrg;  
o šivanje po predlogi;  
o rezanje sadja in zelenjave; 
o presajanje sadik (rože).  

 Čepki, vata in sponke. 

 Vaje za razvoj pravilnega pritiska na podlago:  
o pisanje s flomastrom po balonu; 
o pisanje po valoviti lepenki. 

 Svinčnik in jajce. 

Dejavnost 
sproščanja ali 
miselna igra glede 
na učenčeva močna 
področja, interes 
(ples).  

2., 6. in 13.  Organizacija zapisa 
in pravopisna pravila 

 Učenka prebere besedilo s petimi povedmi. Določi 
naslov in ga prepiše s pisanimi črkami. Sprva uporablja 
okvirčke, ki so ji v pomoč pri poziciji naslova in 
ostalega besedila. Pri pisanju je pozorna na veliko 
začetnico.  

 Prirejen človek ne jezi se. 

5., 9. in 11.  Slušni spomin in 
pozornost  

 Risanje po navodilu. 

 Zaporedje. 

4., 8., 12. in 
16.  

Bralno razumevanje   Učenka prebere povedi in jih smiselno razporedi v 
vrstni red.  

 Učenka prebere navodila in v skladu z njimi izvaja 
različne gibalne in plesne aktivnosti.  

 Učenka smiselno vstavlja manjkajoče besede v povedi.  

3., 10. in 15.  Glasno branje  Izmenično branje besedila. 

 Besedilo s slikami.  
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Tabela 5: Individualna srečanja z učenko E.  

  
STRUKTURA SREČANJA 

Srečanje Spretnost/področje 
razvijanja veščin 

Uvodni del 

(2–3 min) 

Osrednji del 

(10 min) 

Zaključni del 

(3 min) 

1., 7., in 13. Pisanje in organizacija 
zapisa 

Pogovor z 
učenko o njenem 
počutju in 
napoved poteka 
srečanja.  
 
 
 
Vaje sproščanja 
in ogrevanja pred 
pisanjem: 
umivanje rok, 
različne vaje 
razgibavanja 
prstov.  

 Uporaba puščic za označevanje začetka pisanja.  

 Prirejen človek ne jezi se.  

 Pisanje po nareku (tudi nebesede).  

Dejavnost 
sproščanja ali 
miselna igra glede 
na učenčeva 
močna področja, 
interese 
(poslušanje glasbe 
in petje).  

3., 9. in 15. Pravopisne spretnosti  Prirejen človek ne jezi se.  

5., 11. in 
12. 

Slušni spomin in 
pozornost 

 Pisanje po nareku. Učiteljica prebere eno poved, 
učenka jo nato zapiše.  

 Iskanje parov s poslušanjem. 

 Zaporedje.  

 Petje pesmi.  

2., 8., 14. in 
16  

Bralno razumevanje   Učenka tiho prebere besedilo, nato pisno ali ustno 
odgovori na različna vprašanja ali reši naloge.  

4., 6. in 10.   Interpretacija besedila 
in poustvarjanje  

 Učenka prebere odlomek, nato sledi poustvarjanje 
(nadaljevanje zgodbe, pisanje kratke pesmice, 
sestavljanje uganke).  
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3.3.2.2 Srečanja v paru  

Srečanja v paru so bila usmerjena v razvijanje socialnih spretnosti, vrstniški pomoči in razvijanju področij težav. Pare smo oblikovali 

glede na stičišča področij učnih težav, ki so bila opažena pri učencih. Učenka A. in učenec N. sta bila par 1. Za njuno medsebojno 

sodelovanje smo se odločili, ker so se pri obema učencema izkazovale težave na področju veščin pisanja, fonološkega zavedanja 

in slušnega pomnjenja ter pozornosti. Učenka E. in učenec S. sta sestavljala par 2. Za njuno sodelovanje pa smo se odločili, ker so 

se pri obema učencema izkazovale težave bralnega razumevanja. Nekatere dejavnosti so opisane v poglavju 3.3.3, nekatere pa so 

že opisane v spodnji tabeli. 

Tabela 6: Srečanja v paru za par 1 

  
STRUKTURA SREČANJA 

Srečanje  Spretnost/ 

področje razvijanja 

veščin 

Uvodni del  

(5 min) 

Osrednji del  

(15 min) 

Zaključni del  

(5–10 min) 

1., 3. in 7. 

 

Slušno pomnjenje in 

pozornost  

Pogovor o aktualnih 

dogodkih in o počutju 

učencev.  

 

Učenca si med seboj 

postavita po eno 

vprašanje.  

Učenca izžrebata listek 

iz vrečke, na katerem je 

beseda. Tisti, ki besedo 

izvleče, jo s pantomimo 

uprizori sošolcu, ki 

ugotavlja besedo.  

 

Napoved poteka 

dejavnosti 

posameznega srečanja.  

 Ritem: učenec si izmišljuje ritem: ploskanje, tleskanje, 

topotanje, drugi učenec pa ponavlja, nato vlogi zamenjata.  

 »Skrivni« inštrument: učenec v zadnjem delu učilnice igra na 

inštrument, drugi ugotavlja za kateri inštrument gre, vlogi tudi 

zamenjata. 

 Skriti predmet: učenec si izbere predmet iz učilnice, drugi po 

opisu ugotavlja, kateri predmet je to, nato vlogi zamenjata. 

 Iskanje predmeta. 

Pogovor o tem, kako sta 

se učenca počutila 

tekom ure.  

 

Kocka dejavnosti: eden 

izmed učencev vrže 

kocko, na kateri so 

različne dejavnosti:  

- poslušanje glasbe, 

- ples, 

- igra Uno, 

- nogomet, 

- igra Spominska 

škatla (Brainbox) 

(Wyatt, 2017), 

- gimnastične vaje.  

Učenca izvajata tisto 

dejavnost, na katero 

pade kocka.   

2., 5. in 8.  Grafomotorika 

in vidno-motorična 

koordinacija 

 Učenca iz različnih odpadnih materialov (plastenk, zamaškov, 

tulcev) oblikujeta različne črke.  

 Učenca z lepilnim trakom po tleh učilnice ustvarjata črke in nato 

hodita po nastalih črkah.  

 Učenca si izmenično na hrbet pišeta črke ali besede.  

 Učenca dobita le en list papirja. Njuna naloga je, da izmenično 

pišeta besede na list in pazita, da nastajajo smiselne povedi.  

4. in 6.  Fonološko zavedanje  Učenca dobita vsak svojo predlogo. Na predlogah je na levi 

strani ena sličica, na desni pa so tri druge. Naloga učenca je 

najti vsiljivca, katerega prvi glas se razlikuje od sličice, ki je levo.  

 Nadaljevanje.  
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Tabela 7: Srečanja v paru za par 2 

  
STRUKTURA SREČANJA 

Srečanje Spretnost/ 

področje 
razvijanja veščin 

Uvodni del  

(5 min) 

Osrednji del  

(15 min) 

Zaključni del  

(5–10 min) 

3. in 6. Vidno pomnjenje 
in pozornost 

Pogovor o aktualnih 
dogodkih in o 
počutju učencev.  
Učenca si med 
seboj postavita po 
eno vprašanje.  
Učenca izžrebata 
listek iz vrečke, na 
katerem je beseda. 
Tisti, ki besedo 
izvleče, jo s 
pantomimo uprizori 
sošolcu, ki 
ugotavlja besedo.  
Napoved poteka 
dejavnosti 
posameznega 
srečanja. 

 Ogledalo.  

 Zaporedje črk, številk, oblik in likov. 

Pogovor o tem, 
kako sta se učenca 
počutila tekom ure.  
Kocka dejavnosti: 
eden izmed 
učencev vrže 
kocko, na kateri so 
različne dejavnosti:  

- poslušanje 
glasbe, 

- ples, 
- igra Uno, 
- nogomet, 
- igra 

Spominska 
škatla 
(Brainbox) 
(Wyatt, 
2017), 

- gimnastične 
vaje.  

Učenca izvajata 
tisto dejavnost, na 
katero pade kocka.  

2., 5. in 7.  Bralno 
razumevanje 

 Učenca izmenično bereta besedilo po odstavkih. Na 
koncu branja sledi kviz o prebranem, ki ga vodi 
učitelj. Pred odgovarjanjem na vprašanje se skupaj 
dogovorita o odgovoru.  

 Vprašanja in odgovori. 

1., 4. in 8.  Pisanje   Vsak od učencev prejme po eno sliko. Njuna naloga 
je, da si skupaj sliki dobro ogledata. Nato se 
dogovorita, katero sliko si bosta podrobneje 
ogledala. Sledi postavljanje vprašanj in odgovarjanje 
nanje in sicer tako, da si učenca dopisujeta. 
Izmenično pišeta vprašalne in trdilne povedi in se 
pogovarjata preko pisanja,  brez pogovarjanja.  

 Učenec se postavi v vlogo učitelja in sošolcu 
narekuje krajši sestavek. Sošolec zapisuje po 
nareku. Na koncu učenec, ki je v vlogi učitelja, 
prebere zapis in ga popravi ter sošolcu izreče 
povratno informacijo. Nato vlogi zamenjata.  
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3.3.2.3 Skupinska pomoč v razredu  

Skupinska pomoč v razredu je bila namenjena razvijanju socialnih spretnosti vseh učencev preko različnih socialnih iger in 

vključevanju romskih učencev v razred. Vključevala je veliko pogovarjanja o problematikah, s katerimi se srečujejo v razredu, ki ga 

obiskujejo štirje učenci, ki so bili vključeni v trening.  

Tabela 8: Srečanja skupinske pomoči v razredu 

 
STRUKTURA SREČANJA  

Srečanje Uvodni del 

(10 min) 

Osrednji del 

(25 min) 

Zaključni del 

(10 min) 

Vseh osem srečanj.  Igra skrivni prijatelj: dopisovanje 
učencev med seboj, pri čemer 
učenci ne vedo, kdo iz razreda 
jim piše. Pogoj je lastnoročno 
napisana pohvala, lepa misel, 
spodbudne besede, manjša 
pozornost.  
Učenci so na prvem srečanju 
oblikovali plakat, na katerega so 
prilepili kuverte in nanje napisali 
svoja imena. Nato so izžrebali 
enega sošolca, ki so mu vsak 
teden napisali eno pismo.  

Branje socialnih zgodb, ki so 
vezane na razredno 
problematiko, kulturne 
posebnosti, spoštovanje 
različnosti, bogastvo različnih 
kultur, pomembnost higiene. 
(Priloga 1) 

Oblikovanje razrednega romsko-
slovenskega slovarja (učenci so 
izžrebali eno sliko iz vreče in jo 
poimenovali v obeh jezikih ter 
napisali na eno stran v zvezku). 
Tako  je nastajal razredni romsko-
slovenski slovar z osmimi 
besedami.  
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3.3.3 Dejavnosti, vključene v trening  

V nadaljevanju bodo predstavljene nekatere dejavnosti, ki so bile tekom treninga 

največkrat uporabljene. Vse vključene dejavnosti pa so navedene že v prejšnjem 

poglavju (3.3.2). Dejavnosti veščin branja in pisanja so med seboj povezane, zato se 

ponekod pojavljajo skupaj.  

 

a) Vidni spomin in pozornost  

 

Pri treniranju spretnosti vidnega pomenjena in pozornosti smo vključili dejavnosti iz 

Didaktičnega pripomočka Vidna pozornost, vidni spomin (Stare in Vrabec, 2017b).  

 Opazovanje in postavljanje kock po predlogi 

Dejavnost vključuje kocke različnih barv in oblik ter kartice z oblikovanimi figurami. 

Učenec da kocke na eno stran mize ter si iz snopiča kartic izbere eno. Kartico si nato 

v času ene minute dobro ogleda. Na kartici so figure zgrajene iz različnih barvnih 

kock. Naloga učenca je, da po spominu in brez pomoči kartice sestavi enako figuro. 

Ko učenec konča z zlaganjem kock, preveri, če je figuro uspešno sestavil ali ne.  

 Zaporedje črk, številk, oblik in likov in Nadaljevanje zaporedja  

Dejavnost vključuje kartice, ki vsebujejo zaporedje iz črk, simbolov, oblik in likov ter 

kartončke s posameznimi oblikami, števili, liki in simboli. Učenec razporedi kartončke 

v vrste po mizi in si iz snopiča kartic izbere eno ter si jo ogleduje eno minuto. Naloga 

učenca je, da na podlagi spomina nastavi enako zaporedje ob uporabi posameznih 

kartončkov. Pravilnost zapomnitve preveri tako, da primerja zaporedje, ki ga je 

nastavil s tistim na kartici. Pri dejavnosti Nadaljevanje zaporedja pa učenec nadaljuje 

zaporedje (črk, števil, besed), ki je že napisano na predlogi.  

 Pomnjenje slik 

Skupaj z učencem na mizo postavimo dva kupa kartic. En kup vsebuje kartice s 

števili in črko a (npr. 1a), drug kup kartic pa je enako označen s števili, vendar je 

poleg njih vedno črka b (npr. 1b). Kartice so obrnjene navzdol. Učenec iz enega kupa 

vzame kartico (npr. 1a) in si jo ogleduje eno minuto. Nato kartico odloži in vzame 

kartico iz drugega kupa (npr. 1b) in si tudi to kartico ogleduje eno minuto. Naloga 

učenca je, da ugotovi, kateri predmet na drugi kartici je drugačen od tistih na prvi.  

 Iskanje razlik 

Učenec na dva kupa razdeli kartice. Iz prvega kupa vzame eno kartico in si jo eno 

minuto ogleduje. Nato potegne kartico iz drugega kupa, si jo ogleda in označi razlike 

glede na prvo  opazovano kartico.  
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 Iskanje parov 

Učenec si izbere kartico, na kateri sta dva stolpca besed. Učenec poskuša čim hitreje 

poiskati pare besedam iz levega stolpca v desnem stolpcu.  

 

b) Slušni spomin in pozornost 

 

Pri treniranju spretnosti slušnega pomnenja in pozornosti smo vključili dejavnosti iz 

Didaktičnega pripomočka Slušna pozornost, slušni spomin (Stare, in Vrabec, 2017a). 

 Risanje po navodilu  

Učenec pripravi papir in svinčnik. Nato vse odloži in pozorno prisluhne opisu 

(navodilu), ki ga prebere učitelj. Naloga učenca je, da nariše, kar je slišal v 

prebranem. Učenec prične z risanjem šele, ko učitelj konča z branjem. 

 Zaporedje  

Učitelj glasno prebere/našteva zaporedje predmetov, črk, števil in oblik. Naloga 

učenca je, da pozorno posluša in ko učitelj konča z naštevanjem ponovi zaporedje v 

pravilnem vrstnem redu.  

 Iskanje parov s poslušanjem 

Učenec dobi deset posodic z različnimi semeni ali žiti. Dve po dve posodici imata 

enako vsebino. Naloga učenca je, da stresa posodice ter tako poišče po dve in dve 

posodici z isto vsebino.  

 Iskanje predmeta  

Iskanje predmeta je igra, ki vključuje pozorno poslušanje šifriranih namigov ter 

gibanje po razredu in dobro opazovanje. Učenec zapusti učilnico, drugi učenec pa 

skrije žogico nekje v prostoru. Ob vstopu učenca drugi učenec daje navodila (toplo – 

blizu, hladno – daleč od predmeta). Na podlagi navodil učenec išče žogico. 

 

c) Fonološko zavedanje 

 

 Žrebanje glasu  

Učenec iz vrečke izžreba kartico, na kateri je zapisan glas. Učenec glas najprej 

izgovori. Učenec nato s škarji iz reklam izrezuje stvari, ki se začnejo ali končajo na 

izžreban glas. Izžreban glas učenec prilepi na sredino lista, okoli njega pa prilepi 

izrezane slike. Na koncu učitelju predstavi in  poimenuje vsako sliko ter tako preveri 

pravilnost svojega dela.  

 Plosk za glas  

Učenec iz vreče izžreba kartico, na kateri je napisan glas. Učenec glas najprej 

izgovori. Učitelj nato našteva besede. Učenec pozorno posluša in ob pojavitvi 
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besede, ki vsebuje izžrebani glas, zaploska. Učitelj daje učencu sprotne povratne 

informacije o pravilnosti.  

 Naj kocka odloči  

Učenec iz vreče izžreba kartico, na kateri je napisan glas. Učenec glas najprej 

izgovori. Nato  vrže igralno kocko. Koliko pik vrže toliko besed z začetnim/končnim 

glasom mora našteti. Učitelj daje po vsakem naštevanju takojšnjo povratno 

informacijo o pravilnosti.  

 Iskanje rim  

Učenec pridobiva besedni zaklad tako, da ustvarja besedno banko (vlaga kartončke 

z novimi besedami v vnaprej pripravljeno škatlo). Učenec iz besedne banke potegne 

en list. Prebere besedo na njem in ji poišče rimo.  

 Nadaljevanje  

Dejavnost prične učiteljica, ki pove eno besedo. Učenec nato nadaljuje z besedo, ki 

se prične na isti glas, kot se je končala učiteljičina beseda. Nato na podoben način 

izmenjaje nadaljujeta z iskanjem glasov in besed učenca.  

 

d) Pincetni prijem  

 

 Čepki, vata, sponke 

Učenec dobi ščipalke, večjo plastično pinceto in običajno pinceto. Na vsaki pinceti je 

nalepka s sliko predmeta, ki ga posamezna pinceta ali ščipalka pobira. Naloga 

učenca je, da iz posode, v kateri so pomešani čepki, vata in sponke z določeno 

pinceto ali ščipalko pobira predmete in jih razvršča v tri posode, ki imajo nalepke s 

slikami predmetov (čepki, vate in sponke). Ni nujno, da je naloga časovno omejena.  

 

e) Pritisk na podlago  

 

 Svinčnik in jajce  

Učenec prejme svinčnik in izpihano jajce. Poleg tega prejme še list, na katerem so 

primeri različnih vzorcev. Naloga učenca je, da s svinčnikom na jajčno lupino ustvari 

čim več vzorcev. Cilj je, da ostane jajčna lupina cela.  

 

f) Grafomotorika in finamotorika 

 

 Črte in škarje 

Učenec dobi predlogo, na kateri so različne črte: ravne, krive, lomljene, poševne. Na 

koncu posamezne črte je rdeča navpična črta, ki pomeni konec. Naloga učenca je, 
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da najprej s prstom, nato s pisalom sledi črtam, potem pa črte s pomočjo škarij čim 

bolj natančno izreže vse do rdeče črte.   

 

g) Vidno-motorična koordinacija 

 

 Ležeča osmica  

Učenec na sredino mize postavi leseni model ležeče osmice. Nato s prstom sledi 

obliki in ponavlja obliko. Ležečo osmico riše v pesek, v proso ali ajdovo kašo. Na 

koncu prenese risanje ležeče osmice še s svinčnikom na papir.  

 Športne aktivnosti 

Učenec se postavi za označeno črto. Nato jemlje žoge iz košare in jih meče v 

označeni cilj (koš). Žoge so različnih velikosti, oblik in teže. Naloga učenca je čim 

večkrat zadeti koš.  

Učenec se preizkusi v igranju namiznega tenisa. Cilj je odbiti žogico iz ene strani na 

drugo stran.  

 Ogledalo  

Učenca se postavita drug proti drugemu. Prvi učenec kaže različne gibe, drugi pa za 

njim ponavlja, nato vlogi zamenjata. Naloga učencev je, da čim hitreje in čim bolj 

natančno ponavljajo gibe.  

 

h) Besedni zaklad 

 

 Banka besed 

Učenec med glasnim branjem in tudi tekom različnih drugih dejavnosti na lističe 

zapisuje besede, ki so mu manj znane. Lističe vlaga v škatlo imenovano banka 

besed. Na podlagi teh besed so mogoče različne dejavnosti. Učenec izžreba en list iz 

besedne banke. Prebere besedo in poišče rimo, išče sopomenke, podpomenke, 

nadpomenke v določenem kontekstu. Izžrebano besedo lahko glaskuje, išče besede, 

ki se začnejo in končajo na iste glasove. Lahko piše povedi, ki vključujejo izžrebano 

besedo. Vse te dejavnosti pripomorejo k razvijanju različnih spretnosti in menjavi 

aktivnosti.  

 Igra Spominska škatla (Brainbox) (Wyatt, 2017) 

Igra Spominska škatla (Brainbox) (Wyatt, 2017) vsebuje kartice z različnimi 

vsebinami. Vsaka kartica ima na eni strani predmete za opazovanje, na drugi strani 

pa vprašanja vezana na preverjanje zapomnitve vsebine na prvi strani kartice. Tako 

je igra v prvi vrsti namenjena za izboljšanje sposobnosti vidnega pomnjenja, vendar 

jo je mogoče uporabiti tudi za krepitev drugih spretnosti. Učenec opazuje kartico, ki jo 

izžreba in zapiše 6 stvari, ki se mu zdijo zanimive. Nato na podlagi teh šestih stvari 
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tvori povedi tako, da vsaka poved vključuje vsaj eno besedo, ki jo je učenec zapisal. 

Naslednja dejavnost je ustno opisovanje videnega na sliki v celih povedih.  

 

i) Branje in bralno razumevanje 

 

 Glasno branje  

Dejavnosti glasnega branja so bile različne. Bolj kot vse druge so bile povezane z 

različnimi dejavnostmi. Glasno branje spodbuja pravilno izgovarjavo, krepi besedni 

zaklad, omogoča učenje socialnih spretnosti, pripomore k ustrezni intonaciji, hitrosti 

in glasnosti branja. Različne oblike:  

- Fazno branje: najprej bere učitelj, nato bere učenec skupaj z učiteljem, nato 

bere samo učenec. 

- Branje z odmevom: učitelj bere naprej, za njim pa bere učenec.  

- Branje, ki vključuje slikovne elemente namesto besed. 

 

 Vprašanja in odgovori 

Učenca pregledata besedilo. Učitelj glasno prebere besedilo in nato vsi skupaj 

pregledajo besedilo. Razložijo neznane besede, če so le te v besedilu. Za tem si 

učenca razdelita besedilo in ga izmenično glasno prebereta. Vsak učenec iz svojega 

dela, ki ga je bral, sestavi po eno vprašanje. Učenca si izmenično postavljajta 

vprašanja in nanje odgovarjata.  

 

j) Pravopisna pravila in organizacija zapisa  

 

 Prirejen človek ne jezi se 

Na začetku igre si učenec izbere barvo figuric. Igralna ploskev je postavljena tako, da 

jo oba, učitelj in učenec dosežeta. Nato učenec vrže kocko in  prešteva polja v skladu 

z vrženim številom kock. Ko pride do polja, ki ima simbol, se ustavi in pogleda na list, 

kjer je legenda. Na označenih poljih učenec vadi veliko začetnico, postavlja končna 

ločila, ureja besedilo, krajše besedilo prepiše, postavlja povedi v pravilni vrstni red, v 

dvojici besed poišče tisto, ki je pravilno zapisana (ribez/ribes) in z njo tvori povedi. 

Naloge so na priloženih listih in so na zgornji strani lista označene z istim simbolom 

kot je simbol na igralni plošči.  
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 3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

V empiričnem delu magistrskega dela so prikazani rezultati v tabelah in opisno. Za 

analiziranje kvantitativnih podatkov smo uporabili programa SPSS in Microsoft 

Excell.  

Na podlagi pridobljenih rezultatov prvega in drugega merjenja smo pripravili 

individualne primerjave za posameznega učenca.   
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3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so prikazani individualni rezultati učenca N., učenca S., učenko A., in 

učenko E. pridobljeni:  

 s podtesti preizkusa ACADIA (Vidno-motorična koordinacija, Slušno 

pomnjenje, Besedni zaklad, Avtomatizirani besedni zaklad); 

 s podtesti preizkusa SNAP (Časovno omejeno branje, Fonološko zavedanje, 

Časovno omejeno pisanja po nareku, Časovno omejeno prepisovanje 

besedila, Vidni spomin); 

 s podtesti Besede 1 in Besede 2 preizkusa Motnje branja in pisanja; 

 nestrukturiran intervju z učiteljico. 

 

3.5.1 Primerjava pridobljenih vrednosti prvega in drugega testiranja na podtestih 

preizkusa  ACADIA pred in po specifičnem treningu  

 

Tabela 9: Individualni rezultati podtestov preizkusa ACADIA 

     Spremenljivka  
 
 
Učenec 

Vidno-
motorična 
koordinacija 

Slušno 
pomnjenje 

Besedni 
zaklad 

Avtomatizirani 
besedni 
zaklad 

 
 
Učenec N.  

 št. 
točk 

stand. 
vred. 

št. 
točk 

stand. 
vred. 

št. 
točk 

stand. 
vred. 

št. 
Točk 

stand. 
vred.  

1.test. 1 47 3 39 7 49 6 61 

2.test. 2 50 6 54 9 54 8 69 

 
Učenec S.  

1.test. 3 47 6 46 9 43 6 49 

2.test. 5 51 7 50 11 50 8 55 

 
Učenka A. 

1.test. 2 50 5 51 9 54 7 65 

2.test. 4 56 8 62 11 58 9 72 

 
Učenka E.  

1.test. 8 57 6 46 11 50 11 64 

2.test. 9 59 9 58 13 54 13 70 

* Standardizirane točke imajo za vse podteste aritmetično sredino 50. 

Tabela 9 prikazuje doseženo število točk in pripadajoče standardizirane vrednosti po 

prvem in drugem testiranju pri podtestih preizkusa ACADIA za posameznega 

učenca, vključenega v trening. Standardizirane vrednosti so navedene v prilogah (v 

tabelah) preizkusa ACADIA glede na kronološko starost učenca. Zato isto število 

točk pri različno starih učencih predstavlja različne standardizirane vrednosti.  

Na podtestu Vidno-motorična koordinacija je pri prvem in drugem testiranju najvišji 

rezultat dosegla učenka E., najnižji rezultat pa je dosegel učenec N. s 50 

standardiziranimi točkami pri drugem testiranju, kar pomeni, da je dosegel povprečje 

glede na njegovo starost. Največji napredek pri podtestu Vidno-motorična 

koordinacija je dosegla učenka A., ki je rezultat iz prvega testiranja izboljšala za 6 
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standardiziranih točk. Vidno-motorično koordinacijo in sposobnost sledenja smo 

tekom treninga spodbujali in razvijali pri učencu N., ki je pri prvem testiranju dosegel 

najnižje število točk. Prav tako smo razvijanje Vidno-motorične koordinacije vključili v 

srečanja pri paru 1.  

Na podtestu Slušno pomnjenje je pri prvem in drugem testiranju najboljši rezultat 

dosegla učenka A.. Svoj rezultat je pri drugem testiranju najbolj izboljšala učenka E., 

z 12 standardiziranimi točkami več kot pri prvem testiranju. Najmanjši napredek je 

viden pri učencu S., ki je vseeno svoj rezultat s prvega testiranja izboljšal za 4 

standardizirane točke in s 50 standardiziranimi točkami dosegel povprečje. Da bi bili 

učenci slušno čim bolj pozorni, moramo izključiti vidne dražljaje. Pri tem so izredno 

pomembne vaje mižanja, saj se tako učenci lažje osredotočijo na slušno pridobljene 

informacije. Pri vajah slušnega pomnjenja je pomembna tudi slušna pozornost, kajti 

le tako si lahko slušno dano informacijo zapomnijo. Slušno pozornost smo krepili 

preko prepoznavanja različnih zvokov in kasneje samostojnega ponavljanja slišanih 

zvokov ter s pomočjo vaj didaktičnega pripomočka. Sledile so še dejavnosti sledenja 

besednim navodilom učitelja, kjer je bila naloga učenke A., da je najprej navodilo 

dobro poslušala, nato pa narisala, kar je slišala. Pri srečanjih v paru sta učenca 

izmenično ugotavljala, za kateri inštrument gre, za kateri predmet gre (po opisu) ter 

iskala skriti predmet v razredu s pomočjo namigov.  

Na podtestu Besedni zaklad je v obeh primerih testiranj najboljši rezultat dosegla 

učenka A., najslabši rezultat pa učenec S.. Največji napredek po izvedenem treningu 

je viden pri učencu S., ki je za 7 standardiziranih točk izboljšal svoj rezultat na 

podtestu Besedni zaklad pri drugem testiranju in tako dosegel 50 standardiziranih 

točk. Najmanjši napredek je viden pri učenki E., ki je pri drugem testiranju svoj 

rezultat izboljšala za 4 standardizirane točke. M. Košak Babuder (2012) navaja, da je 

za uspešno reševanje podtesta Besedni zaklad pomembno poznavanje odnosov 

med pojmi. Pri razvijanju besednega zaklada in pridobivanju besedišča je izrednega 

pomena aktivna vloga učencev, učiteljeva vloga pri tem pa je, da učence spodbuja in 

usmerja. T. Rozman (2010) ugotavlja, da je pri tem pomembna tudi postopnost in 

sistematično učenje, ki vključuje uporabo različnih strategij učenja besed. Učenec 

usvoji besedo na ravni razumevanja in rabe, ko se z besedo v določenem kontekstu 

sreča vsaj šestkrat (Pynter idr., 2005, v Rozman, 2010). V okviru individualnih 

srečanj in glede na rezultate prvega testiranja smo pri učencu S. razvijali besedni 

zaklad preko oblikovanja banke besed, sestavljanja slik in besed ter oblikovanja 

besednih zvez ter vključevali veliko opisovanja in naštevanja.  

Iz tabele 9 lahko ugotovimo, da je na podtestu Avtomatiziran besedni zaklad najvišje 

točke pri prvem in drugem testiranju dosegla učenka A. Učenec S. je dosegel 

najnižje točke pri obeh testiranjih. Največji napredek pri tem podtestu je dosegla 

učenka A., ki je svoj rezultat s prvega testiranja povečala za 12 standardiziranih točk 

in se tako s 72 standardiziranimi točkami najbolj približala maksimalnemu številu točk 

na podtestu Avtomatizirani besedni zaklad. Učenec N. je svoj rezultat iz prvega 

testiranja po izvajanem treningu izboljšal za 8 standardiziranih točk, učenec S. in 
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učenka E. pa sta svoja rezultata iz prvega testiranja povečala za 6 standardiziranih 

točk. Učenci so spoznavali nove besede in širili besedni zaklad pri različnih 

dejavnostih tudi vzporedno z razvijanjem drugih spretnosti. Različne dejavnosti so 

vključevale nove besede in pojme, ki so se večkrat ponovili, tako da so se učenci z 

njimi srečali večkrat v ustreznem kontekstu, kar je prispevalo k zapomnitvi in 

povečanju besednega zaklada pri vseh učencih.  

Iz tabele 9 lahko ugotovimo, da so vsi učenci svoje rezultate s prvega testiranja na 

vseh štirih izvajanih podtestih ACADIA po izvajanem treningu in drugem merjenju 

izboljšali. Ugotovimo, da je pri izvajanih podtestih v dveh primerih učenec S. z 

najmanjšim številom točk izboljšal svoj napredek pri vnovičnem testiranju in da so 

njegove dosežene točke iz prvega merjenja bile vse pod 50 standardiziranih točk. Pri 

vnovičnem testiranju je učenec S. dosegel na podtestu Fonološko zavedanje in 

podtestu Besedni zaklad 50 standardiziranih točk, na podtestu Vidno-motorična 

koordinacija 51 standardiziranih točk ter na podtestu Avtomatizirani besedni zaklad 

55 standardiziranih točk.  
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3.5.2 Primerjava pridobljenih vrednosti prvega in drugega testiranja na podtestih 

preizkusa SNAP pred in po specifičnem treningu  

 

Tabela 10: Individualni rezultati podtestov preizkusa SNAP 

      Spremenljivka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenec 

Časovno 
omejeno 
branje 

Fonološko 
zavedanje 

Časovno 
omejeno 
pisanje 
nareka 

Časovno 
omejeno 

prepisovanj
e besedila 

Vidni 
spomin 

št. 
prebranih 
besed v 

30 
sekundah 

(max. 
100) 

št. pravilno 
izločenih 
glasov v 
besedah 
(max. 10) 

št. 
pravilno 

zapisanih 
besed v 

dveh 
minutah 

(max. 25) 

št. pravilno 
prepisanih 
besed v eni 

minuti 
(max. 30) 

št. pravilnih 
odgovorov 
(max. 10) 

 
Učenec N.  

1.test. 12 2 2 2 7 

2.test. 15 4 4 4 8 

 
Učenec S.  

1.test. 16 3 2 3 7 

2.test. 20 5 5 4 7 

 
Učenka A.  

1.test. 21 7 5 4 7 

2.test. 24 7 7 5 8 

 
Učenka E.  

1.test. 28 7 6 5 8 

2.test. 29 8 7 6 8 

 

Tabela 10 prikazuje standardizirane vrednosti po prvem in drugem testiranju, pri 

podtestih preizkusa SNAP za posameznega učenca, vključenega v trening.  

Pri preizkusu Časovno omejeno branje je najslabši rezultat na obeh testiranjih 

dosegel učenec N. Najboljši rezultat pa je v obeh primerih testiranj dosegla učenka 

E. Največji napredek pri vnovičnem  testiranju je viden pri učencu S., ki je svoj 

rezultat s prvega testiranja povečal za 4 standardizirane točke. Glede na 

interpretacijski graf za diagnostični preizkus Časovno omejeno branje, se je učenec 

N. na prvem testiranju z 12 standardiziranimi točkami uvrstil pod 25 % na diagramu, 

kar pomeni, da je bilo njegovo branje zelo slabo. Učenec S. pa se je s 16 

standardiziranimi točkami uvrstil med 25 %–50 % na interpretacijskem grafu, kar 

pomeni, da je njegov rezultat malo pod povprečjem. Pri vnovičnem branju je učenec 

N. s 15 standardiziranimi točkami dosegel rang med 25%–50% na interpretacijskem 

grafu, kar pomeni, da je njegov rezultat tudi po treningu ostal nekoliko pod 

povprečjem. Učenka A. in učenka E. sta s svojima rezultatoma že pri prvem branju 

dosegli območje v grafu označeno z nad 50 % in sta svoja rezultata po izvedenem 

treningu le še povečali.  

Pri preizkusu, ki je preverjal Fonološko zavedanje učencev, je najslabši rezultat v 

obeh primerih testiranj dosegel učenec N., najboljši rezultat pa je v obeh primerih 

testiranj dosegla učenka E., ki se je z 8 točkami najbolj približala maksimalnemu 
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številu točk. Za 2 standardizirani točki sta svoj rezultat pri vnovičnem testiranju 

povečala učenec N. in učenec S. Učenka A. je pri obeh primerih testiranj dosegla 

enako število točk, učenka E. pa je svoj rezultat pri vnovičnem testiranju povečala za 

1 standardizirano točko. Na podtestu Fonološko zavedanje sta se učenec N. in 

učenec S. z dvema in tremi standardiziranimi točkami uvrstila med 25 %–50 % na 

interpretacijskem diagramu. Učenka A. in učenka E. sta že v prvem testiranju dosegli 

točke, ki so bile nad 50 % na interpretacijskem diagramu in sta svoja rezultata po 

izvedenem treningu le še povečali. Učenec N. in učenec S. sta po izvedenem 

treningu svoja rezultata izboljšala za 2 standardizirani točki in se po vnovičnem 

testiranju glede na interpretacijski diagram s svojima rezultatoma približala območju 

nad 50%. Fonološko zavedanje smo tekom treninga spodbujali z aktivnostmi iskanja 

prvega, zadnjega in vmesnega glasu z različnimi dejavnostmi. Predvsem učenec N. 

je pri tem potreboval veliko vaje in spodbud in dober govorni vzor, da je lahko slišal 

posamezni glas in bil pri njegovem prepoznavanju uspešen. Učenec N. je s pomočjo 

dogovorjenega simbola (plosk) nakazal, kdaj je v besedi slišal posamezni (vnaprej 

dogovorjeni) glas. Spretnosti fonološkega zavedanje je učenec N. krepil tudi v okviru 

srečanj v paru.  

Spretnosti pisanja je preverjal preizkus Časovno omejeno pisanje po nareku. 

Najboljši rezultat je v obeh primerih testiranj dosegla učenka E., ki je pri prvem 

testiranju dosegla 6 točk, pri drugem testiranju pa je svoj rezultat za eno 

standardizirano točko povečala. Pri prvem testiranju sta najmanj točk dosegla učenec 

N. in učenec S., saj sta dosegla 2 standardizirani točki. Njun rezultat je glede na 

interpretacijski diagram v območju med 25 % in 50 %, kar pomeni, da sta bila njuna 

rezultata pod povprečjem za svojo starost. Oba učenca sta pri testiranju po treningu 

svoj rezultat izboljšala in dosegla mejo 50 %, kar pomeni, da sta dosegla rezultat, ki 

je povprečen glede na njuno starost. Vsi vključeni učenci so po treningu glede na 

svoje rezultate dosegli območje na interpretacijskem diagramu, ki je 50% ali več. 

Svoj rezultat je pri preizkusu Časovno omejeno pisanje po nareku najbolj povišal 

učenec S., ki je pri drugem testiranju dosegel 3 standardizirane točke več kot pri 

prvem testiranju. Učenec N. in učenka A. sta svoja rezultata povečala za 2 

standardizirani točki, učenka E. pa za eno standardizirano točko. Tekom treninga so 

učenci utrjevali pisanje po nareku, vendar čas ni bil merjen. Pisanje po nareku 

vključuje dobro slušno pozornost, pomnjenje in spretnost zapisovanja besed. 

Upoštevati je potrebno veliko začetnico in končna ločila.  

Preizkus Časovno omejeno prepisovanje besedila je preverjal spretnosti pisanja pri 

učencih. Najvišji rezultat v obeh primerih testiranj je dosegla učenka E., najnižji 

rezultat v obeh primerih testiranj pa učenec N. Učenec N. in učenec S. sta se po 

prvem testiranju s svojimi rezultati uvrstila v območje interpretacijskega diagrama, ki 

predstavlja rezultate, ki so pod 25 % in predstavljajo počasno in slabo prepisovanje. 

Učenka A. se je z doseženimi 4 standardiziranimi točkami pri prvem testiranju uvrstila 

v območje, ki je med 25 % in 50 %, kar pomeni precej počasno pisanje in rezultat, ki 

je pod povprečjem. Pri vnovičnem testiranju je učenka A. svoj rezultat povečala za 1 
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standardizirano točko in z njo dosegla nad 50 % na interpretacijskem diagramu in s 

svojim rezultatom tako dosegla povprečje. Učenec N. in učenec S. sta svoja 

rezultata, ki sta bila dosežena z vnovičnim testiranjem, sicer povečala, vendar sta 

tudi po izvajanem treningu s 4 standardiziranimi točkami ostala v območju diagrama, 

ki je med 25 % in 50 %, kar pomeni pod povprečjem glede na njuno starost. Učenka 

E. je že pri prvem testiranju dosegla rezultat in sicer 5 standardiziranih točk, ki je za 

njeno starost ustrezen in ne nakazuje na težave. Glede na rezultate iz tabele 10 

ugotovimo, da je največji napredek z 2 standardiziranima točkama dosegel učenec 

N., ostali trije učenci, ki so bili vključeni v trening, pa so svoj rezultat s prvega 

testiranja povečali pri drugem testiranju za 1 standardizirano točko. V trening so bile 

vključene dejavnosti prepisovanja besed, povedi z upoštevanjem končnih ločil in 

velike začetnice. 

Pri preizkusu Vidni spomin je učenka E. pri prvem primeru testiranja dosegla 8 

standardiziranih točk, kar pomeni, da je bil njen rezultat glede na interpretacijski 

diagram uvrščen na področje, kjer so rezultati za to starostno skupino nad 

povprečjem. Ostali trije učenci pa so z doseženimi 7 standardiziranimi točkami 

dosegli rezultate, ki so pod povprečjem glede na njihovo starost. Učenec N. in 

učenka A. sta pri vnovičnem testiranju svoja rezultata povečala za 1 standardizirano 

točko in s tem dosegla rezultata, ki je glede na njuno starost doseglo povprečje. 

Učenka E. in učenec S. svoja rezultata s prvega testiranja nista povečala in sta 

obdržala rezultata iz prvega testiranja. S tem je učenec S. glede na svoj rezultat s 7 

standardiziranimi točkami ostal pod povprečjem za svojo starost na podtestu Vidni 

spomin. Vidno pomnjenje so učenci tekom treninga razvijali s pomočjo didaktičnega 

pripomočka za urjenje vidne pozornosti in spomina. Didaktični pripomoček uri vidno 

pozornost in spomin preko usmerjanja in zadrževanja pozornosti in pripomore k 

učinkovitejšemu in boljšemu učenju. 

Iz tabele 10 lahko ugotovimo, da vsi učenci svojih rezultatov po izvajanem treningu 

na podtestih niso izboljšali, saj so v treh primerih rezultati iz prvega testiranja ostali 

enaki tudi pri drugem testiranju. Ko smo s pomočjo intepretacijskih diagramov, ki so 

izdelani za vsak podtest posebej rezultate posameznega učenca primerjali z 

vrednostmi, smo ugotovili, da so učenci kljub temu, da so povečali rezultate s prvega 

testiranja, ostali na določenem podtestu pod povprečjem glede na njihovo starost. 
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3.5.3 Primerjava pridobljenih vrednosti prvega in drugega testiranja na podtestu 

Besede 1 pred in po specifičnem treningu  

 

Tabela 11: Individualni rezultati podtesta Besede 1 

          Spremenljivka  
 
 
Učenec 

Hitrost branja 
(s) 

Število napak 

Učenec N.  1.test. 148 28 

2.test. 152 24 

Učenec S. 1.test. 106 12 

2.test. 92 15 

Učenka A. 1.test. 100 8 

2.test. 82 5 

Učenka E. 1.test. 87 6 

2.test. 83 4 

 

Tabela 11 prikazuje vrednosti po prvem in drugem testiranju, pridobljene za podtest 

Besede 1 za posameznega učenca, vključenega v trening.  

Pri prvem podtestu Besede 1 so hitrost branja povečali učenec S., učenka E. in 

učenka A.. Največji napredek je viden pri učenki A., saj je čas branja izboljšala za 18 

sekund in je tako imela največjo razliko v hitrosti med začetnim in končnim branjem. 

Učenec N. je hitrost branja zmanjšal za 4 sekunde.  

Največ napak pri obeh testiranjih je naredil učenec N., ki je za branje pri obeh 

testiranjih rabil največ časa. Iz tabele 11 je razvidno, da je učenec N. pri drugem 

branju porabil še več časa kot pri prvem, a je pri tem v drugem primeru branja naredil 

4 napake manj. Pri podtestu Besede 1 je glede na vrsto napak naredil največ napak 

pri zamenjavi črk, ki so si med seboj podobne po navpični liniji (do-bo, od-ob, boder-

dober). Pri učencu N. pa so se pojavljale tudi napake premeščanja posameznih črk 

znotraj besede.  

Iz tabele 11 je razvidno, da je le en učenec na drugem testiranju naredil več napak v 

primerjavi s prvim testiranjem. Učenec S. je želel izboljšati hitrost branja, posledično 

pa je manj pozornosti usmeril v pravilno in natančno branje. Ostali trije učenci so na 

drugem testiranju znižali število napak pri branju.  
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3.5.4 Primerjava pridobljenih vrednosti prvega in drugega testiranja na podtestu 

Besede 2 pred in po specifičnem treningu  

 

Tabela 12: Individualni rezultati podtesta Besede 2 

          Spremenljivka  
 
 
Učenec 

Hitrost branja 
(s) 

Število napak 

Učenec N.  1.test. 337 23 

2.test. 329 19 

Učenec S. 1.test. 210 19 

2.test. 200 20 

Učenka A. 1.test. 186 17 

2.test. 174 11 

Učenka E. 1.test. 129 10 

2.test. 112 6 

 

Tabela 12 prikazuje vrednosti po prvem in drugem testiranju, pridobljene na podtestu 

Besede 2 za posameznega učenca, vključenega v trening.  

Pri drugem podtestu Besede 2 so na drugem testiranju hitrost pri branju povečali vsi 

učenci, vključeni v trening.  

Najpočasneje je bral učenec N., katerega čas je odstopal od ostalih učencev. Pri 

prvem branju je naredil 23 napak, pri drugem branju pa 19, kar je največje število 

napak med vsemi učenci pri obeh branjih. Učenec S. je edini, ki je pri drugem branju 

naredil več napak kot pri prvem in sicer 1 napako več.  

Pri učencu N. so se pogosteje pojavljale težave zamenjave črk, ki so si med seboj 

podobne po navpični liniji (ponudba-ponubda, godba-gobda, glasdenik-glasbenik, 

drodtinica-drobtinica) in je tako naredil več napak kot ostali učenci.  

Učenka E. je na drugem testiranju izboljšala čas za 17 sekund in pri tem naredila 4 

napake manj kot pri prvem branju. Pri drugem branju je učenka A. naredila 6 napak 

manj kot pri prvem branju, kar pomeni najboljše izboljšanje rezultata glede na prvo 

testiranje med vsemi vključenimi.   

Tekom treninga so učenci veščine branja krepili preko faznega branja, kjer poteka 

branje v treh fazah. V prvi fazi bere odrasla oseba, v drugi bere odrasla oseba skupaj 

z učencem in na koncu bere učenec sam. Učenci so glasno brali kratke odlomke in 

zgodbe, pri čemer so upoštevali ilustrirani vmesni del in ga poimenovali. Branje pa se 

je pojavljalo tudi v obliki branja navodil. Nekatera besedila, ki so jih učenci glasno 

brali, so bila pripravljena prav za potrebe treninga in so vključevala besede, ki 

učencem niso bile znane, besede s soglasniškimi sklopi in besede, ki vsebujejo črke, 
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ki so si vizualno med seboj podobne. Dejavnosti so vključevale tudi branje z 

odmevom ter branje po delih.  

3.5.5 Individualne sinteze ugotovitev  

UČENEC N.  

Učenec N. je med branjem in pisanjem v desni roki držal žogico, ki je prispevala k 

temu, da ni bilo opaziti nemira v njegovih rokah med izvajanjem dejavnosti branja in 

pisanja. Učenec N. je tekom treninga napredoval v branju, saj je čas pri podtestih 

ACADIA in SNAP izboljšal, pri branju je po treningu naredil tudi manj napak. Oba 

preizkusa branja Besede 1 in Besede 2 kažeta na to, da je učenec med vsemi učenci 

vključenimi v trening bral najpočasneje, a je svoje rezultate glede števila napak pri 

drugem testiranju izboljšal. Pri učencu N. ostajajo težave zamenjave vizualno 

podobnih grafemov, reverzije. Opazne so še težave na področju izgovarjave, saj 

učenec določenih fonemov ne izgovarja ali jih izgovarja popačeno. Še vedno gre 

učenec pri izgovarjavi besed na koncu posamezne besede z glasom gor (poje). Na 

področju grafomotorike se je po osmih tednih videl napredek pri učencu. Učenec 

upošteva črtovje in je pri pisanju črk postal doslednejši, kar pomeni, da so črke 

zaključene in v besedah med seboj povezane. Razmerja med deli črk, kakor tudi 

med posameznimi besedami v stavku so postala ustrezna. Učenčevo bralno 

razumevanje je po končanem osemtedenskem treningu boljše tudi na račun 

aktivnosti povezanih s spodbujanjem spretnosti poslušanja. Učenec je usvojil 

odgovarjanje (pisno in ustno) v celih povedih. V sklopu testov ACADIA je učenčev 

največji napredek viden na področju Avtomatiziranega besednega zaklada, najmanjši 

pa pri podtestu Vidno-motorične koordinacije. V okviru preizkusa SNAP je učenec 

najmanjše število točk v obeh primerih testiranj dosegel na podtestih Fonološko 

zavedanje, Časovno omejeno pisanje po nareku in Časovno omejeno prepisovanje 

besedila. Učenec je bil aktiven pri individualnih srečanjih, izredno se je veselil srečanj 

v paru, kjer sta se s sošolko skupaj učila in drug drugega spodbujala ter si 

medsebojno pomagala. Tudi za delo v razredu je bil motiviran, svojemu skrivnemu 

prijatelju je pisal večstavčna sporočila in jih na dogovorjen termin prinašal s seboj. 

Opazno je, da je trening učencu pomagal pri napredovanju pri osnovnih veščinah 

branja in pisanja. Ker pa ostajajo težave na omenjenih področjih, bi bilo potrebno s 

treningom tudi v bodoče sistematično nadaljevati za dosego čim bolj optimalnih 

rezultatov.  
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UČENEC S.  

Pri učencu S. je potrebno izpostaviti napredek kar se tiče socialnih veščin in 

sprejetosti v razred. Preko socialnih zgodb in igre Skrivni prijatelj je učenec S. 

pridobil kar nekaj prijateljev, ki so našli skupne interese v športu, zanimanju za 

nogomet ali druženju doma, saj živijo v bližini njegovega kraja bivanja. Učenec S. si 

je pričel samostojno in brez opozoril umivati roke in obraz ob prihodu v šolo, umivati 

zobe po obrokih, k temu so prispevala socialne zgodbe v okviru skupinskih in 

individualnih srečanj, ki so govorile o pomenu higiene in opozarjale na možne zaplete 

v primeru slabe higiene. Učenec je po vzpostavitvi beležke in zapisovanju domačih 

nalog pričel pogosteje prinašati domače naloge in ostale pripomočke v šolo. V šoli si 

je učenec s pomočjo uredil tudi svojo polico, v kateri je imel rezervna pisala, športno 

opremo in pripomočke. Učenec je tekom treninga obogatil svoj besedni zaklad s 

knjižnimi besedami, saj je večina dejavnosti vključevala naloge in vaje za krepitev 

besednega zaklada. Večkratno ponavljanje dano preko različnih kanalov (vid, sluh, 

gib) je botrovalo k temu, da si je besede zapomnil in jih kasneje uporabil pri govoru 

ali zapisu. Pri učencu S. sta se kratkotrajnost in pestrost aktivnosti posameznega 

srečanja še posebej izkazali pomembni, saj sta pripomogli k temu, da je učenec 

ohranjal pozornost pri aktivnostih in pri njih aktivno sodeloval. Poleg tega pa je redno 

izvajanje (večkrat tedensko) pripomoglo k boljši zapomnitvi in na koncu k dobri 

izkušnji, uspehu. Različne vaje slušne pozornosti, pozornosti pri branju in pisanju so 

pripomogle k temu, da se je učenec po končanem treningu ob določenih dražljajih 

okolja zmogel vrniti nazaj na nalogo in usmeriti pozornost nanjo. Iz rezultatov prvega 

testiranja je bilo pri učencu S. ugotoviti, da je na podtestih ACADIA dosegal rezultate, 

ki so pod 50. Učenec je po osemtedenskem treningu na podtestih preizkusa ACADIA 

rezultate izboljšal, vendar bi ob nadaljevanju treninga v tej izvedeni obliki dosegel še 

boljše rezultate.  Pri preizkusu Vidni spomin testa SNAP je učenec pri vnovičnem 

testiranju ohranil isto število točk kot pri prvem testiranju. Pri ostalih podtestih 

preizkusa SNAP pa je svoje rezultate s prvega testiranja pri vnovičnem testiranju ob 

koncu treninga izboljšal. Tudi pri učencu S. bi bil potreben nadaljnji trening veščin 

branja in pisanja, spodbude za šolsko delo in tako izboljšanje rezultatov na področju 

učenja in šolskega dela.  
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UČENKA A.  

Učenka A. je tekom osemtedenskega treninga usvojila triprstni prijem pisala. Vaj za 

triprstni prijem pa ni izvajala samo v okviru srečanj treninga, ampak jih je 

vsakodnevno izvajala v šoli skupaj z učiteljico pri reševanju različnih nalog, kar je 

gotovo tudi prispevalo k dokaj hitremu dosegu cilja. Izboljšal se je tudi občutek 

pritiska pisala pri pisanju, pisava je postala bolj čitljiva in pisanje bolj nadzorovano. 

Drža pri pisanju se je spremenila, ni bila več sklonjena nad zvezek, napetost v roki je 

popustila, zato pri nalogah pisanja ni bil več opažen napor in učenka ni tožila, da jo 

po nalogah pisanja boli roka. Tako je preko treninga razvijala grobo in fino motoriko 

in predvsem mišično gibalne občutke, prijeme in gibanja, ki sodelujejo pri pisanju. 

Učenka je napredovala tudi na področju organizacije zapisa, sprva so bili njeni zapisi 

neorganizirani, kar je pomenilo, da je izpuščala vrstice, nato jih spet ni, tudi razmiki 

med posameznimi besedami so bili preveliki. S pomočjo oblikovanega pripomočka je 

učenka usvajala občutek za razmik med besedami, kar je prispevalo k temu, da je 

svoj zapis lažje prebrala. Z barvanjem vrstic je usvajala občutek za oblikovanje 

lastnega zapisa. Učenka je s pomočjo reševanj različnih nalog branja, pisanja in 

dejavnosti pri individualnih srečanjih in srečanjih v paru tekom treninga krepila 

spretnost poslušanja, vzdrževanja pozornosti in koncentracije. Razvijala je svojo 

sposobnost organizacije in hkrati pripravljala ustrezno okolje, v katerem ni motečih 

dražljajev in okolje, ki ji je omogočalo zbrano delo na način, da je najprej svojo mizo 

pospravila, zložila nepotrebne zvezke v torbo, si pripravila stvari, ki jih je za določeno 

bralno ali pisno vajo potrebovala in šele nato pričela z reševanjem nalog. Najprej je 

moteče dejavnike odstranjevala s pomočjo odrasle osebe in sledila navodilom, potem 

pa je strategijo organizacije učnega prostora usvojila in ponotranjila. Učenka je v 

sklopu treninga napredovala tudi na področju branja, na kar kažejo rezultati 

podtestov, ki so preverjali veščine branja. Učenka je ob koncu treninga manj 

zlogovala, dvozložne besede je prebrala brez zlogovanja – vezano, pri daljših 

besedah pa je ponekod bilo še prisotno tiho zlogovanje. Učenka je tekom srečanj v 

paru aktivno sodelovala s sošolcem. Veselila se je svojega uspeha in tudi uspeha 

sošolca. V okviru srečanj v razredu si je učenka preko dejavnosti Skrivni prijatelj 

pridobila prijateljico, ki ji je pisala in ji zaupala marsikaj. Po razkritju je bila sošolke 

zelo vesela. Učenka se je v razred vključila, aktivno je sodelovala pri oblikovanju 

knjige, ki je vsebovala besede v romščini in slovenščini. Učenka je po koncu treninga 

postala samozavestnejša na področju pisanja, branja in tudi navezovanja stikov s 

sošolci.  
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UČENKA E.  

Učenka E. je tekom osemtedenskega treninga napredovala na področju bralnega 

razumevanja. Učenka je že pred treningom brala tekoče, vendar je bilo njeno branje 

na ravni dekodiranja črk in besed, ni pa bilo zraven razumevanja. Trening je bil 

usmerjen v različne aktivnosti, preko katerih je učenka razvijala zmožnost bralnega 

razumevanja, tako v okviru individualnih srečanj kakor tudi srečanj v paru. Učenka je 

brala določena besedila z vnaprej določeno nalogo (Koliko živali je nastopalo v 

zgodbi? Kakšne barve je bila Majina majica? Kako je bilo ime sestrici glavnega 

junaka?). Težave na področju koncentracije in pozornosti so v večini primerov učenki 

onemogočale zbrano branje in razmišljanje ob njem. Krajša in jasna navodila so 

prispevala k boljšemu razumevanju in izvajanju nalog po korakih. Učenki je bila 

predvsem zanimiva igra Spominska škatla (Brainbox) (Wyatt, 2017), kjer je šlo za 

pozorno ogledovanje posamezne kartice v omejenem času in odgovarjanje na 

vprašanja o videnem. Igro sta se igrala s sošolcem v paru in tako krepila vidno 

pozornost, vadila odgovarjanje v celih povedih in bogatila besedni zaklad. Sprva je 

uspešno odgovarjala zgolj na lažja vprašanja, ob koncu treninga pa je pravilno 

odgovarjala tudi na zahtevnejša vprašanja, ki so terjala večjo pozornost in 

natančnost pri ogledovanju in zapomnitvi podrobnosti. Učenki pa je bila všeč tudi igra 

prirejen Človek ne jezi se. Učenka je napredovala tudi na področju organizacije 

zapisa in prostora. Zapisi v zvezkih so postali organizirani in z veliko barvnimi 

oporami. Pri pisanju je učenka napredovala na področju uporabe velike začetnice pri 

lastnih imenih in pisanju pike na koncu povedi. Nekaj težav se še pojavlja pri 

zapisovanju besed, ki se pišejo drugače kot se izgovarjajo (npr. domov-domou). 

Srečanja v paru so na učenko pozitivno vplivala, saj je s svojimi sposobnostmi in 

močnimi področji pomagala sošolcu in se hkrati od njega učila. Učenka sprva ni 

hotela sodelovati s sošolcem, bila je nekoliko zvišana in je raje delala sama, kasneje 

pa je preko vključitve igre in situacije, ko je bilo za dosego cilja nujno skupno delo, 

pričela aktivno sodelovati in celo bodriti sošolca, da bi bila oba čim bolj uspešna. 

Učenka je bila motivirana tudi pri srečanjih v razredu, kjer je aktivno sodelovala in s 

ponosom pomagala iskati romske besede. Učenka je v okviru preizkusa ACADIA na 

podtestu Slušno pomnjenje dosegla 46 standardiziranih točk, kar je nekoliko pod 

povprečjem, vendar je ta rezultat na končnem testiranju, na račun različnih aktivnosti 

in dejavnosti v okviru treninga, izboljšala. Na podtestu Besede 1 in podtestu Besede 

2 je bila učenka najhitrejša v branju besed in pri tem je v obeh primerih naredila 

najmanj napak.  
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3.6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

1. Kakšne so specifične kognitivne spretnosti (vidno-motorična 

koordinacija, vidno in slušno pomnjenje, fonološko zavedanje, 

besednjak), pomembne za branje in pisanje ter spretnosti branja in 

pisanja (tekočnost, bralno razumevanje, grafomotorične spretnosti, 

pisno izražanje) pri romskih učencih, vključenih v trening? 

 

Med pregledovanjem domače in tuje literature smo ugotovili, da učne in 

socializacijske težave nastopijo, ko je učenec umeščen v šolsko okolje, ki je povsem 

drugačno od njegovega domačega in ima to novo okolje od učenca drugačna 

pričakovanja. Učenec, katerega znanja in strategije niso v skladu s pričakovanji 

šolskega sistema, ima težave pri usvajanju kognitivnih spretnosti, ki pogojujejo 

usvajanje veščin branja in pisanja. Romski otroci pogosto prihajajo iz družin, za 

katere je značilno, da je na razpolago manj pripomočkov in didaktičnih iger, ki bi 

spodbujale razvoj specifičnih kognitivnih spretnosti. Kognitivne oziroma miselne 

sposobnosti so procesi, ki omogočajo mišljenje, pomnjenje in učenje. Med kognitivne 

sposobnosti so zajete najrazličnejše sposobnosti, kot so hitrost procesiranja, vizualno 

in slušno procesiranje, delovni in dolgoročni spomin, pozornost, sposobnost 

logičnega sklepanja. Vse naštete kognitivne sposobnosti so nepogrešljive za analizo 

glasov in simbolov, priklic informacij, ustvarjanje povezav med informacijami ter 

ohranjanje pozornosti, na katerih slonita sposobnost branja in pisanja (Stewart, 

2011). Kognitivne sposobnosti, slušno pomnjenje, besedni zaklad, vidno-motorično 

koordinacijo, vidno in slušno pomnjenje, fonološko zavedanje, besedni zaklad in 

avtomatizirani besedni zaklad, hitrost in natančnost branja smo preverili s podtesti 

ACADIA, SNAP in s podtestom Besede 1 in Besede 2.  

Učenec N. je pri prvem testiranju dosegel rezultate, ki so bili pod povprečjem na 

podtestih preizkusa ACADIA, na katerem smo preverjali sposobnosti vidno-motorične 

koordinacije, sposobnosti slušnega pomnjenja in besednega zaklada. Pri učencu so 

se kazale težave na področju branja, kar so preverjali podtesti Besede 1 in Besede 2 

in podtest preizkusa SNAP, kateri merijo hitrost in natančnost branja. S testiranjem 

so se izkazale težave na področju fonološkega zavedanja in grafomotorike 

preverjane s podtesti preizkusa SNAP. Učenec je bil uspešen na področju 

sposobnosti vidnega spomina. Povprečje točk pa je dosegel tudi na podtestu 

preizkusa ACADIA, kateri je preverjal avtomatizirani besedni zaklad. Pri vnovičnem 

testiranju učenec N. pri podtestu Besede 1 časa branja ni izboljšal, je pri branju 

naredil manj napak kot v prvem primeru testiranja. Učenec je z doseženimi rezultati 

po treningu napredoval na vseh merjenih področjih sposobnosti, ki so bile del 

raziskave. Kljub temu pa je njegov rezultat sposobnosti hitrega in natančnega branja 

ostal pod povprečjem pri podtestoma preizkusa SNAP, ki sta merila sposobnosti 

časovno omejenega branja in prepisa besedila.  
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Učenec S. je pri prvem testiranju dosegel rezultate, ki so bili pod povprečjem glede 

na njegovo starost na podtestih preizkusa ACADIA, kateri so preverjali sposobnosti 

vidno-motorične koordinacije, slušnega pomnjenja in besednjaka. Pri učencu S. so 

se po testiranju izkazale težave na področju sposobnosti fonološkega zavedanja, 

pisanja in sposobnosti vidnega pomnjenja preverjane s podtesti preizkusa SNAP ter 

hitrega in natančnega branja, ki so ga preverjali podtesti Besede 1 in Besede 2 ter 

podtest preizkusa SNAP. Učenec je pri vnovičnem testiranju na podtestih Besede 1 

in Besede 2 izboljšal svoj čas, a je pri branju naredil več napak kot pri prvem 

merjenju. Učenec kljub treningu, in sicer izboljšanju rezultata iz prvega testiranja pri 

podtestoma preizkusa SNAP, ki sta preverjala prepis in vidni spomin, z doseženimi 

točkami ni dosegel povprečja. Na ostalih preverjanih področjih sposobnosti pa je 

učenec svoje rezultate izboljšal do te mere, da je dosegel povprečje.  

Pri učenki A. so bile glede na izvedene podteste ugotovljene težave na področju 

grafomotorike, ki jo je preverjal podtest preizkusa SNAP in na področju vidno-

motorične koordinacije, ki jo je preverjal podtest ACADIE. Pri drugih podtestih je 

učenka dosegla povprečje preverjanih sposobnosti. Na vseh preverjanih področjih je 

učenka A. izboljšala svoj rezultat, razen pri podtestu preizkusa ACADIA, ki je 

preverjal fonološko zavedanje, je njen rezultat ostal isti, ampak ni bil pod povprečjem. 

Učenka je najboljši rezultat pri prvem in drugem testiranju dosegla pri podtestu 

preizkusa ACADIA, ki je preverjal slušno pomnjenje.  

Učenka E. je pri prvem testiranju preizkusa ACADIA na področju preverjanja 

sposobnosti slušnega pomnjenja dosegla rezultat, ki je bil pod povprečjem glede na 

njeno starost, pri preizkusu, ki je preverjal besedišče pa je dosegla točno 50 

standardiziranih točk. Pri preverjanju ostalih spretnosti branja in pisanja je učenka 

dosegala rezultate, s katerimi je dosegla povprečje. Učenka E. je pri prvem in 

drugem testiranju podtesta Besede 2 in podtesta preizkusa SNAP najhitreje brala in 

pri tem naredila najmanj napak. Učenka je svoje rezultate po končanem treningu 

izboljšala pri vseh podtestih, le pri podtestu preizkusa SNAP, ki je preverjal 

sposobnosti vidnega pomnjenje, je v obeh primerih testiranj dosegla enako število 

točk, ki pa je bilo nad povprečjem.  

Vsi učenci so v skladu s svojimi zmožnostmi napredovali na področju specifičnih 

kognitivnih spretnosti pomembnih za branje in pisanje ter pri spretnostih branja in 

pisanja. Izkazalo se je, da so učenci, ki izhajajo iz družin z višjim socialno-

ekonomskim statusom, hitreje napredovali na področju pridobivanja specifičnih 

kognitivnih spretnosti, kot učenec, ki izhaja iz družine z nižjim socialno-ekonomskim 

statusom. Intenziven in specifičen trening branja in pisanja je izboljšal specifične 

kognitivne in socialne spretnosti učencev, vključenih v trening, v veliki meri pa je 

izboljšal vztrajnost pri izvajanju nalog branja in pisanja in motivacijo za tovrstne 

dejavnosti. Učenci so pridobili strategije branja in pisanja in na omenjenih področjih 

postali uspešnejši. Učenec S. in učenec N. bi v prihodnje potrebovala nadaljnji 

sistematični in intenziven trening veščin branja in pisanja, spodbude za šolsko delo in 

tako izboljšanje rezultatov na področju učenja in šolskega dela. 
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2. Kakšen je vpliv treninga na spretnosti branja in pisanja pri romskih 

učencih, vključenih v trening? Kako učiteljica ocenjuje uspešnost 

izvajanega treninga spretnosti branja in pisanja pri romskih učencih, 

vključenih v trening? 

 

Trening je pripomogel k razvijanju spretnosti, ki so pomembne za branje in pisanje. 

Drugo testiranje je pokazalo, da so učenci napredovali na vseh podtestih preizkusa 

ACADIA. Glede na individualne rezultate preizkusa SNAP ugotovimo, da je učenec 

S. dosegel na podtestu Vidni spomin enak rezultat v obeh primerih testiranj (pod 

povprečjem), tudi učenka E. je pri tem podtestu dosegla enako število točk 

(doseženo povprečje), učenka A. pa je dosegla na podtestu Fonološko zavedanje 

enak rezultat v obeh primerih testiranj (doseženo povprečje). Na podtestih preizkusa 

SNAP je učenec N. z doseženimi točkami ostal pod povprečjem pri preizkusih, ki sta 

merila hitrost in natančnost branja in prepis besedila, učenec S. pa pri podtestih, ki 

sta merila vidni spomin in prepis besedila. Kljub temu, da sta učenca z doseženimi 

točkami ostala pod povprečjem, sta svoja rezultata glede na prvo testiranje izboljšala. 

Učenec S. je na podtestu Besede 1 in Besede 2 v drugem primeru testiranj izboljšal 

čas branja, vendar je pri tem naredil več napak. Učenec N. pa je na podtestu Besede 

1 v drugem primeru testiranja za branje porabil več časa kot v prem primeru, a je pri 

tem naredil manj napak.  

Iz rezultatov vnovičnega testiranja je razvidno, da se rezultati na področju veščin 

branja in pisanja pri romskih učencih že v krajšem obdobju z intenzivnim in 

specifičnim treningom izboljšajo. Ugotovili smo, da bi učenci na nekaterih področjih 

rabili več časa in še bolj poglobljeno obravnavo za usvojitev določenih spretnosti in 

premostitev težav na področju veščin branja in pisanja.   

Ker je bil trening naravnan individualno, je vključeval številne individualne cilje, ki 

smo jih uresničevali in dosegali s pomočjo pestre palete aktivnosti. Trening je 

pripomogel k dosegu osrednjega cilja, da učenci doživijo pozitivno izkušnjo pri učenju 

in s tem boljšo samopodobo o sebi in o tem, kako pomembno je znanje. V okviru 

projekta Zagotavljanje enakih možnosti za izobraževanje romskih otrok (2002 –2005) 

je bil oblikovan model, ki v ospredje postavlja osredotočenost na otroka. V naši 

raziskavi smo se osredotočali na otroka in upoštevali potrebe vseh otrok. Preko 

različnih dejavnosti smo iskali informacije o tem, kako učenci pristopajo k učenju in 

katere vrste podpore in pomoči rabijo, da bi bili še uspešnejši. Preko dejavnosti, ki so 

vključevale pridobivanje socialnih spretnosti, smo upoštevali potrebe po pripadnosti, 

občutku vključenosti in podpiranja ter dokazovanju svojih zmožnosti. Učenci so tako 

razvijali pozitivna čustva, bili za šolsko delo motivirani in kar je najpomembneje, 

doživeli so izkušnjo uspeha. Pestre aktivnosti so pripomogle k intenzivnejšemu delu 

in učenju veščin branja ter pisanja. Pri tem učenci niso imeli občutka, da so prebrali 

in pisali veliko, kar je pozitivno vplivalo na njihovo zavzetost in motiviranost.  

Trening je vključeval tri ravni: individualno, v paru in skupinsko znotraj razreda. 

Primernost ločene oblike izvajanja pouka se ukvarja Strategija vzgoje in 
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izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2011), v kateri je navedeno, da je 

oblikam pouka, kjer so romski učenci v celoti ali delno ločeni od ostalih učencev, moč 

nasprotovati z argumentom, da tudi same vzpostavljajo zid med romsko in večinsko 

populacijo in s tem nasprotujejo osnovnemu cilju, ki je integracija. V našem primeru 

pa smo učence ločili, ker smo s tem učencem omogočili bolj individualizirano 

obravnavo. Skupinska oblika dela v razredu pa je pripomogla v večji stopnji socialne 

vključenosti romskih učencev v razred.  

M. Kavkler (2008a) navaja, da so strokovni delavci glede individualnih in skupinskih 

oblik pomoči vključeni v raziskavo, v katero je bilo vključenih 15 evropskih držav. 

Med najbolj učinkovitimi oblikami pomoči učencem navajajo dodatno učiteljevo delo z 

učencem, individualno in skupinsko učno pomoč (53 %). Tako se je v primeru 

izvedenega treninga to potrdilo. Trening kot oblika dela z učenci vključuje dejavnosti, 

ki se intervalno izvajajo določeno časovno obdobje; posamezno srečanje traja kratek 

čas in v njem je več aktivnosti, ki so sistematično in ciljno načrtovane. 

Trening veščin branja in pisanja je zahteval veliko dogovarjanj, načrtovanj in evalvacij 

dela. Pri tem smo sodelovali z razredničarko, si izmenjevali mnenja, diferencirali in 

prilagajali naloge in vaje ter se skupno posvetovali o primernosti strategij in načina 

dela. Razredniki imajo o učencih veliko informacij, ki so pomembne pri načrtovanju 

treninga in omogočajo celostni vpogled v učenčevo funkcioniranje. Tudi M. Kavkler 

(2008b) navaja, da učenci dosegajo optimalne rezultate in so dobro vključeni, če v 

šolski praksi upoštevamo raziskovalne ugotovitve, tradicijo drugih držav in razvijamo 

dobro poučevalno prakso, timsko sodelujemo, individualiziramo in diferenciramo.   

Branje in pisanje veljata za temeljni sposobnosti, ki posameznemu učencu 

omogočata pridobivanje znanja na vseh področjih. Učiteljica se vsako leto sooča z 

učenci, ki imajo težave na področju branja in pisanja ter pri začetnem 

opismenjevanju potrebujejo več pomoči in podpore. Učiteljica je bila zato pripravljena 

timsko sodelovati in je z veseljem sprejela, da smo z učenci izvajali osemtedenski 

trening branja in pisanja.  

Učiteljica je po zaključenem osemtedenskem treningu razvijanja sposobnosti branja 

in pisanja pri učencih, ki so bili vključeni v trening, opazila boljše branje, bralno 

razumevanje in veščine pisanja kot tudi boljše socialne spretnosti in večjo motivacijo 

za šolsko delo.  

Učenci, ki obiskujejo prvo vzgojno-izobraževalno obdobje šolanja, so deležni 

opismenjevanja, svoje znanje pa v višjih razredih nadgrajujejo in dopolnjujejo. 

Pomembno je, da so temeljne sposobnosti dobro usvojene, saj je le tako možno 

nadgrajevanje.  

Učiteljica ocenjuje velik napredek na področju branja in pisanja pri učencih, ki so 

izvajali specifičen trening. Učenci so pridobili nove veščine branja in pisanja. Želela bi 

si, da bi lahko na ravni šole naredili več v smislu začetnega opismenjevanja, ki je 

pogoj za nadaljnje učenje in pridobivanje znanja. V naslednjem letu načrtuje podoben 
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trening v okviru rednega pouka. Trening je zagotovil pri učencih izkušnjo uspeha in 

napredka in tako  zmanjšal odpor do dejavnosti povezanih z branjem in pisanjem do 

te mere, da so bili učenci pripravljeni urjenje nadaljevati tudi v času podaljšanega 

bivanja. Učiteljica je dodala, da se priporoča za sodelovanje s strokovnjakom, ki 

tovrstno področje obvlada.  

 

3. Kakšen je vpliv srečanj v paru in srečanj znotraj razreda na socialno 

vključenost romskih učencev v razred? 

 

Za večjo učinkovitost učnih pomoči S. Tancig (2008) predlaga, da bi naj bil poudarek 

na skupinskem in ne le na individualnem delu z učenci. Nekatere metaraziskave 

pomoči učencem kažejo, da imajo večji učinek oblike pomoči, ki poudarjajo 

kognitivne strategije in se izvajajo v manjših skupinah učencev. Pri načrtovanju in 

organizaciji treninga smo si zastavili poleg individualnih srečanj še srečanja v paru in 

srečanja v razredu. Slednji obliki sta se predvsem s socialnega in tudi učnega vidika 

izkazali kot pomembni obliki dela z učenci, ki imajo težave, še posebej pa z romskimi 

učenci, ki so pogosto slabše vključeni v razrede. 

Dejavnosti v okviru srečanj v paru so bile zastavljene tako, da so bili učenci odvisni 

drug od drugega, kar je zahtevalo komunikacijo, dogovarjanje, sklepanje 

kompromisov, reševanje problemov, ki se vsakodnevno pojavljajo. Učenci so bili 

dejavni pri reševanju nalog in prevzemanju odgovornosti pri določenih dejavnostih.  

Srečanja znotraj razreda so bila dobro sprejeta s strani vseh učencev. Izhodiščno 

postavljena pravila, ki so jih učenci sami predlagali, so bila dosledno upoštevana. 

Strpnost, prijateljstvo in medsebojno sodelovanje pa je prispevalo k pridobivanju 

učnih in socialnih spretnosti vsakega učenca.  

Učiteljica je izpostavila skupinsko obliko pomoči, ki se je izvajala enkrat tedensko 

znotraj razreda. Pohvalila je zanimive dejavnosti in še posebej knjižico z romskimi in 

slovenskimi besedami. Učiteljica ocenjuje velik napredek na področju socialnih 

spretnosti romskih učencev kakor tudi ostalih učencev v razredu. Doda, da so se 

učenci znotraj razreda povezali in sklenili nova prijateljstva, kar pozitivno vpliva na 

razredno klimo in spodbuja medvrstniško učno pomoč. Dejavnosti, ki so potekale v 

okviru skupinske pomoči v razredu, so prispevale k osvajanju veščin branja in 

pisanja, saj so učenci z dopisovanjem bogatili besedišče, spoznavali romsko kulturo, 

nove besede in krepili sposobnost poslušanja. Z branjem in poslušanjem zgodb, ki so 

vključevale različne socialne situacije, pa so učenci spoznavali probleme in tudi 

rešitve vezane na težave, ki so se pojavljaje v njihovem razredu.  
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4. ZAKLJUČEK 
 

Pridobivanje veščin branja in pisanja traja vse od predšolskega obdobja pa do konca 

osnovne in srednje šole. Sistematično opismenjevanje načrtno razvijamo in pri tem 

upoštevamo trenutne in tudi daljnoročne potrebe. (Grosman, 2007). T. Vonta navaja, 

da »… za uspešno uresničevanje integracije romskih otrok v izobraževanje dobra 

šola pač ni dovolj dobra. Potrebna je odlična šola, z odličnimi učitelji in vsestransko 

podporo celotne skupnosti – romske in ne-romske – to pa zahteva večje vložke v 

ljudi in odnose med njimi« (Vonta, 2006, str. 26). 

Kadar se pri posameznem učencu pričnejo pojavljati učne težave, je pomembno, da 

učitelji prepoznajo razloge zanje in hitro ukrepajo. Rezultati različnih raziskav na 

mednarodni ravni, pri katerih sodeluje tudi Slovenija, kažejo, da sta socialno-

ekonomski položaj in malo izkušenj z jezikom, v katerem poteka pouk, kompleksna 

pojava, ki prispevata k učni neuspešnosti in izobrazbeni možnosti učencev. Z 

omenjenima pojavoma se soočajo tudi romski učenci. Zato ti potrebujejo specifične in 

kakovostno načrtovane programe, ki jim omogočajo odpravljanje primanjkljajev 

zaradi pomanjkanja izkušenj oziroma premalo spodbudnega domačega okolja ter 

izboljšajo svoj učni uspeh (Jazbec, 2014).  

Prednost naše raziskave je v tem, da se na konkreten način ukvarja z veščinami 

branja in pisanja romskih učencev. Delo izhaja iz pregleda začetnega stanja, sledi 

načrtovanje dela, dejavnosti, trening veščin in na koncu analiza dela. V Slovenskem 

prostoru že obstajajo sorodne raziskave, ki raziskujejo dejavnike neuspešnosti 

romskih učencev v učnem prostoru, vendar se jih večina posveča analizi stališč 

učiteljev. Raziskave predpostavljajo, da je znanje slovenskega jezika nujen pogoj za 

šolsko uspešnost romskih učencev (Krek in Vogrinc, 2005; Peček, Čuk in Lesar, 

2006).  

Pomembno je, da se v pedagoški praksi trudimo in iščemo načine, kako se približati 

romskim učencem in s tem pomagamo znižati osip. Ena izmed pomembnih nalog 

specialnih pedagogov je ravno v tem, da ves čas iščemo in odkrivamo nove pristope, 

strategije in načine dela, ki bi slehernemu učencu pomagale pri doseganju čim boljših 

rezultatov in omogočale izkušnjo uspeha. Ni potrebno, da izumljamo nekaj novega. 

Obstaja veliko dejavnosti, didaktičnih pripomočkov in objavljenih primerov dobrih 

praks na mednarodni ravni, ki so učencem v pomoč pri učenju branja in pisanja. Tudi 

v našem primeru raziskave dejavnosti same po sebi niso bile nekaj povsem novega, 

pomembno pri tem je, da imamo zastavljen jasen cilj in za njim jasno pot, po kateri 

bomo cilj dosegli. To vse pa je mogoče le, če učenca najprej dobro spoznamo, 

poiščemo njegova močna področja in področja težav ter nato v skladu s tem 

dejavnosti načrtujemo, izvajamo in evalviramo. Končno pa je najpomembnejše 

zavedanje, da imamo pred seboj učence, ki si želijo uspehi, želijo biti deležni pohval 

in doživeti pozitivne izkušnje.  
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Osrednji namen raziskave je bil preizkusiti trening za razvoj veščin branja in pisanja. 

Pred in po treningu smo z učenci, ki so bili vključeni v trening izvedli podteste 

preizkusov ACADIA, SNAP in Test motenj branja in pisanja, kateri so preverili 

kognitivne in metakognitivne sposobnosti posameznika. S primerjavo dobljenih 

vrednosti na posameznem podtestu smo ugotavljali učinkovitost treninga pri romskih 

učencih. V trening so bili vključeni štirje romski učenci.  

Po opravljenem treningu so vsi štirje romski učenci, učenci 2. razreda redne osnovne 

šole, svoje rezultate izboljšali na podtestih ACADA. Na preizkusu SNAP sta dva 

učenca na dveh podtestih ohranila svoj rezultat s prvega testiranja, na ostalih 

podtestih pa so vsi napredovali. Pri podtestoma Besede 1 in Besede 2 pa je en 

učenec pri drugem testiranju bral dlje, a je pri tem naredil manj napak. Učiteljica je 

poudarila, da se je pri učencih, ki so bili vključeni v trening, opazno spremenil odnos 

do branja, pisanja in šolskega dela ter da so se izboljšali medsebojni odnosi med 

vsemi učenci. Po končanem treningu je bila socialna vključenost romskih učencev 

večja kot pred začetkom treninga, kar dokazujejo številna prijateljstva, ki so nastala z 

igro »Skrivni prijatelj«. Po besedah učiteljice so se v razredu izboljšali odnosi, več je 

medvrstniške pomoči, med učenci je več dogovarjanja in sklepanja kompromisov. 

Sistematičnost in specifičnost treninga je omogočala doseganje ciljev v skladu s 

sposobnostmi posameznega učenca. Organizacijske in vsebinske prilagoditve so 

romskim učencem, vključenim v trening, omogočale aktivno sodelovanje, 

pridobivanje izkušenj uspeha in premagovanje težav. Učenci so pridobivali veščine z 

izvajanjem različnih nalog, ki so izhajale iz njihovih močnih in šibkih področij, kar je 

spodbujalo njihovo motivacijo. Srečanja, ki so bila časovno kratka in vsebinsko 

bogata, so intenzivno vplivala na razvoj veščin, ki jih učenci potrebujejo pri šolskem 

delu. Srečanja znotraj razreda so bila zanimiva za vse učence, ne samo za učence, 

vključene v trening. Cilj teh skupnih srečanj v razredu je bil predvsem povezovanje 

učencev med seboj, navezovanje stikov in spoznavanje drugačne kulture. Kot že 

omenjeno sta branje in pisanje kompleksni veščini, ki vključujeta različna znanja. 

Sistematični trening veščin branja in pisanja je omogočal razvoj posameznih enot 

omenjenih veščin na intenziven način, ki je bil individualiziran glede na sposobnosti 

in predznanje posameznega učenca. 

Trening branja in pisanja se je izkazal za zelo učinkovitega, saj so učenci izboljšali 

tehniko branja, pisanja in povečali obseg besedišča. Učiteljica, ki učence poučuje, je 

mnenja, da bi bilo smiselno razmisliti o stalnem treningu branja in pisanja v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju za vse učence. 

V kolikor bi trening ponovno izvajali, bi v raziskavo vključili tudi kontrolno skupino in 

testiranje več komponent, ki vplivajo na branje in pisanje, da bi dobili boljši vpogled 

na področja, ki so razlog za težave na področju veščin branja in pisanja. Uspešnost 

raziskave bi povečali z večjim številom udeležencev, vključenih v izvajanje treninga. 

Za ugotavljanje natančnejše in podrobnejše analize uspešnosti treninga bi le-tega z 

učenci izvajala daljše časovno obdobje.  
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Izvedena raziskava je vključevala vzorec, ki je premajhen, da bi lahko rezultate 

posploševali, vendar menimo, da lahko z ustreznim tipom treninga učinkovito 

vplivamo na izboljšanje težav pri branju  in pisanju pri romskih učencih, vključenih v 

trening. Pripravljen osemtedenski trening za izboljšanje veščin branja in pisanja se je 

izkazal kot učinkovito orodje tudi v smislu boljše učenčeve predstave o sebi in drugih. 

Sama izvedba treninga in končni rezultati pa so jasno pokazali, da izboljšanje veščin 

branja in pisanja posredno vpliva na celotno posameznikovo funkcioniranje in 

predvsem izboljša motivacijo za šolsko delo. Izkazalo se je, da je pri osvajanju veščin 

branja in pisanja pomembno vztrajanje, kratki in intenzivni treningi tistih področij, ki 

posameznemu učencu povzročajo težave. Iz tega lahko zaključimo, da je izrednega 

pomena, da treningi kot pomoč pri pridobivanju veščin branja vseh učencev, 

postanejo del ustaljene prakse pri delu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na 

slovenskih osnovnih šolah.  
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6. PRILOGE  

6.1 PRILOGA 1 

 

SOCIALNE ZGODBE  

 

1. ZAKAJ JE UMIVANJE ROK KORISTNO? 

Moje telo ima dve roki. Roke uporabljam pri različnih dejavnostih tekom dneva. Z 

rokami se rokujemo z drugimi ljudmi, ko jih spoznavamo, jim čestitamo ali se 

pozdravljamo. Vsaka roka ima po pet prstov, ki omogočajo prijemanje, držanje 

svinčnika, vezanje vezalk, igranje igre Človek ne jezi se in še veliko drugih 

dejavnosti. Z rokami smo ves čas v stiku z različnimi predmeti ali ljudmi, zato jih je 

potrebno redno umivati. Učenci slišijo zvonec, ki jih pokliče k malici ali kosilu. Učenci 

vedo, da si morajo pred malico ali kosilom umiti roke. Roke si umivamo zato, da so 

čiste, saj si hrano pogosto nesemo v usta kar z rokami. Vsak učenec si mora preden 

gre na malico ali kosilo umiti roke. Preden grem na malico ali kosilo, si umijem roke. 

Čiste roke preprečijo vnos različne umazanije v naše telo. Poskusil si bom vedno 

umiti roke, preden bom malical ali kosil. Roke si umivamo večkrat dnevno. Umivanje 

rok je koristno, saj tako skrbimo za svoje zdravje.  

 

2. ZAKAJ JE UMIVANJE ZOB KORISTNO? 

Z zobmi hrano razkosavamo na manjše dele. Nekateri majhni deli hrane tako 

ostanejo med zobmi. Večina ljudi si zato umiva zobe po obrokih. Včasih si je 

potrebno umiti zobe, ko ti niso videti umazani, na primer zjutraj ali zvečer. To je v 

redu. Za umivanje zob potrebujemo zobno ščetko, zobno pasto in lonček za 

splakovanje. Zobe si umivamo, da imamo lepši nasmešek in s tem skrbimo za svoje 

zdravje. Vsako jutro in večer ter po obrokih si je potrebno umiti zobe. Tudi jaz si bom 

poskušal vsako jutro, vsak večer in po obrokih umivati zobe. Umivanje zob je lahko 

zabavno, če se s ščetko sprehajaš od zoba do zoba in nanje rišeš sončke. Moj 

nasmeh bo še lepši, če si bom redno umival zobe.  

 

3. MED SEBOJ SMO SI RAZLIČNI 

Ljudje smo si med seboj različni. Razlikujemo se po barvi kože, po jeziku, ki ga 

govorimo, po kraju od kod prihajamo, po spolu, starosti in še po čem. Čeprav vsi 

obiskujemo drugi razred, smo si vseeno med seboj različni. Ko se pogovarjamo drug 

z drugim, ugotovimo, kaj vse pa imamo skupnega. Vsi se radi igramo, beremo 

podobne knjige, poslušamo podobno glasbo, radi imamo isto hrano, si pomagamo 

med seboj, ko je kdo v težavah. Zato je prav, da smo drug do drugega prijazni, saj je 

veliko lepše, če imamo prijatelje. Ljudje smo si med seboj različni in tako je vsak v 
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nečem uspešen. Zabavno je spoznavati nove ljudi in njihova življenja. Poskusil bom 

spoštovati različnost in biti prijatelj z vsemi sošolci. Večina sošolcev ima rada 

risanke, igrače, računalniške igrice, svoje družine in prijatelje. O tem se lahko 

pogovarjaš z njimi. Lahko vprašaš: »Kaj rad počneš?«, »Katero risanko imaš 

najraje?«, »Kako v vašem jeziku pravite mama, ati, babica?« Ljudje imajo radi, če jih 

vprašaš kaj takšnega.  

 

4. KDAJ  REČEMO »OPROSTI«?  

»Oprosti« ali »žal mi je« rečemo, ko naredimo kaj narobe. Vsi ljudje kdaj naredimo 

kaj narobe in s tem komu povzročimo bolečino. Pomembno je, da napako priznamo. 

Tako rečemo »Res je. Storil sem napako. To nikakor ni bilo prav. Ne bo se ponovilo. 

Oprosti mi, prosim.« Ko bom storil napako, se bom sošolcu, prijatelju ali staršu 

opravičil. V šoli se učenci pogosto med seboj zmerjajo z grdimi besedami in niso 

prijazni do svojih sošolcev. Takrat je prav, da napako priznajo in se sošolcu 

opravičijo. Opravičiti se ni lahko, je pa lepo opravičilo prejeti. Opravičiti se je super.  

 

5. ZAKAJ ČAKAMO V VRSTI ZA MALICO IN KOSILO? 

Šola ima veliko prostorov. En prostor se imenuje jedilnica. V jedilnici učenci jedo 

malico in kosilo. Učenci slišijo zvonec, ki jih pokliče k malici ali kosilu. Učenci vedo, 

da si morajo pred obroki umiti roke in se nato postaviti v vrsto pri vratih. V vrsti 

čakamo zato, da smo pošteni do tistih, ki že dlje časa čakajo. Vsak, ki pride na novo, 

se postavi na konec vrste. Ko pridem jaz na novo, se bom postavil na konec vrste. 

Poskusil bom tiho stati v vrsti, dokler ne pridem na vrsto. Vrste za kosilo in polži so 

pač počasni. Moja učiteljica bo vesela, če bom mirno čakal v vrsti.  

 

6. ZAKAJ SE NEKATERI UČENCI UČIJO IZVEN RAZREDA? 

Učenci v 2. a razredu so si med seboj različni tudi po tem, kako hitro se učijo brati, 

pisati, računati. Vsi ljudje so pri enih stvareh boljši, kot pri drugih. S počasnejšim 

pisanjem, branjem ali računanjem ni čisto nič narobe. Učenci, ki počasneje pišejo, 

berejo in računajo potrebujejo samo več vaje in dodatno razlago. Učitelji zato z njimi 

v učilnicah, enakih kot je učilnica 2. a, berejo, pišejo in računajo. Na ta način tudi ti 

učenci, ki počasneje berejo, pišejo ali računajo postajajo pri branju, pisanju ali 

računanju boljši. Vsak učenec se lahko kdaj z učiteljem uči izven razreda. Učenje 

izven razreda je zabavno in koristno. 

7. KAJ STORIMO, ČE NAREDIMO NAPAKO?  

Ljudje med tem, ko delajo, naredijo napako. Učenci se zmotijo pri pisanju, računanju 

ali branju. Včasih tudi kaj med sabo zamešajo. Vsak človek lahko stori napako. 

Storjeno napako je potrebno popraviti. Pri napačno izgovorjeni besedi pri branju 

besedo še enkrat pravilno preberemo, če napačno izračunamo, račun pregledamo in 
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ga še enkrat izračunamo, če besedo napačno zapišemo, jo poskusimo še enkrat 

zapisati, tako da bo pravilna. Nič ni narobe s tem, če naredimo napako. Napako je 

treba popraviti. Napake so OK. 

 

8. ZAKAJ SO DOMAČE NALOGE POMEMBNE?  

Učenci vseh nalog iz delovnih zvezkov in učbenikov ne uspejo rešiti v šoli, zato jih 

nekaj naredijo tudi doma. Ker jih delajo doma, jim rečemo domače naloge. Domače 

naloge učencem pomagajo, da si to, kar so se učili v šoli, bolje zapomnijo, saj doma 

z reševanjem nalog ponavljajo. Ko bom imel domačo nalogo, jo bom naredil. 

Različne so naloge, ki jih je potrebno opraviti doma, včasih so pisne včasih pa 

praktične. Učenci imajo pogosto beležko, v katero si zapisujejo domače naloge in jih 

tako ne pozabijo narediti. Domača naloga je tudi to, da vsak dan preveriš, kaj imaš 

na urniku naslednji dan in pripraviš potrebščine za tiste predmete. Včasih je za 

domače naloge potrebno več časa, včasih manj. Učiteljica bo vesela, če bom vestno 

delal domače naloge.  
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 6.2 PRILOGA 2  

 

NESTRUKTURIRANI INTERVJU Z UČITELJICO 

Kako ocenjujete uspešnost izvajanega treninga spretnosti branja in pisanja pri 

romskih učencih, vključenih v trening?  

Vsako leto se soočam z učenci, ki imajo na področju veščin branja in pisanja takšne 

ali drugačne težave. Ker je začetno opismenjevanje izredno pomembno, temu 

namenjam veliko pozornosti in časa. Občasno se soočam z izzivi, kjer ne znam, kako 

najbolj strokovno pristopiti, zato je bilo sodelovanje s študentko Specialne in 

rehabilitacijske pedagogike zelo koristno. Z izmenjavo mnenj, izkušenj, strategij in 

načinov dela sva skupaj reševali izzive za boljšo uspešnost vseh učencev, ne samo 

tistih, ki so bili vključeni v trening. Prednost manjšega razreda letos je v tem, da se 

lahko vsakemu učencu posvetim, čeprav mi kljub temu pogosto primanjkuje časa, se 

trudim, da je delo z učenci individualizirano.  

Naša šola ima vsako leto vpisane tudi romske učence. Pri njih se pogosto že v prvem 

razredu pokažejo težave, ki so vezane na nespodbudno okolje in težave vezane na 

jezik. Romski učenci potrebujejo veliko več spodbud in občutka varnosti, da mi 

zaupajo in šele potem lahko poučevanje steče. Poučevanje izven razreda in v 

manjših skupinah omogoča, da so učenci slišani in da je njihova pozornost na 

dejavnostih, ki jih izvajajo. Ob koncu osemtedenskega treninga razvijanja 

sposobnosti branja in pisanja pri romskih učencih opažam, da je branje učencev 

boljše, da je boljše tudi bralno razumevanje in veščine pisanja. Kar je 

najpomembnejše, pa opažam, da so učenci napredovali na področju socialnih veščin 

in motivacije za šolsko in domače delo. Vsi štirje učenci so radi odhajali na srečanja 

(individualna in srečanja v paru), kjer so krepili svoje znanje in pridobivali novo.  

Izpostavila bi izvajano skupinsko obliko pomoči znotraj razreda. Vsi učenci, ne samo 

štirje romski, ki so bili vključeni v trening, so komaj čakali, da se ponovno dobijo z 

učiteljico in da bodo izvajali različne zanimive dejavnosti. Izpostavila bi, kako vneto 

so učenci poslušali socialne zgodbe in želeli, da se jih večkrat prebere. Pohvalila bi 

zanimive dejavnosti, še posebej knjižico z romskimi in slovenskimi besedami. Vsi 

učenci so pridobili socialne spretnosti, se med seboj povezali in oblikovali še boljše 

odnose. Medvrstniška pomoč je izredno pomembna in takšna oblika dela prav to 

omogoča in spodbuja. Učenci so krepili branje in pisanje, ko so izvajali zanimive 

dejavnosti, ki so popolnoma pritegnile pozornost učencev. Zdi se mi, da učenci 

včasih sploh niso vedeli, da berejo ali pišejo, čeprav je bil cilj krepitev omenjenih 

veščin. 

Socialne zgodbe so še nekaj, kar je pripomoglo k reševanju razrednih težav. Učenci 

so se preko njih seznanjali z dejstvi, pričakovanji in ugotavljali, zakaj je nekaj dobro, 

koristno, zaželjeno. V skladu s tem so spremenili svoja ravnanja.  



103 
 

Izvajani osemtedenski trening je prispeval k velikemu napredku pri učencih, 

vključenih v trening. Želela bi si, da bi lahko na ravni šole naredili več v smislu 

začetnega opismenjevanja, ki je pogoj za nadaljnje učenje in pridobivanje znanja. 

Ugotovila sem, kako zelo pomembno je sodelovanje učitelja razrednega pouka s 

specialnim pedagogom. Poučevanje je bilo učinkovitejše, ko sva bili v razredu 

skupaj. Načrtovanje in evalvacija pa je bila poglobljena in individualizirana. Trening 

me je tako zelo navdušil, da načrtujem izvedbo podobnega treninga za naslednje  

šolsko leto v okviru rednega pouka, le še specialnega pedagoga, ki bo pripravljen 

sodelovati, moram nekje ujeti. Trening je zagotovil pri učencih izkušnjo uspeha in 

napredka, ki je pri učencih zmanjšal odpor do dejavnosti povezanimi z branjem in 

pisanjem do te mere, da so bili učenci pripravljeni urjenje nadaljevati tudi v času 

podaljšanega bivanja. Kar je najpomembnejše pa je, da so bili ob koncu izvajanega 

treninga na obrazih romskih učencev pa tudi ostalih v razredu veliki nasmeški, ki so 

govorili o tem, da je lepo biti uspešen in da je lahko vsak otrok uspešen.  

 

 


