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POVZETEK

Dostopni podatki kažejo na velik osip romskih otrok v slovenskih osnovnih šolah. Osip
romskih otrok v osnovnih šolah na območju Dolenjske in Bele krajine je še večji.

Romski otroci izhajajo iz kulturno in jezikovno drugačnega okolja kot vrstniki. Starši so
večinoma neizobraženi in posledično nezaposleni. Živijo v slabših bivalnih razmerah kot
večinsko prebivalstvo. Zaradi neizobraženosti staršev so tudi njihovi otroci prikrajšani, ker
jim ti ne zmorejo pomagati. Izobrazba romskim staršem ni vrednota, kar vodi v nižja
pričakovanja staršev do šolanja svojih otrok.

Namen naše raziskave je bil proučiti vpliv nekaterih dejavnikov domačega učnega okolja
(SES družine, informiranost staršev o šolanju svojih otrok, sprejetost romskih otrok s strani
sošolcev, znanje slovenskega jezika romskih učencev, vključenost v program predšolske
vzgoje) na šolsko uspešnost romskih otrok. Uporabili smo kvalitativen raziskovalni pristop in
deskriptivno raziskovalno metodo.

V vzorec so bili vključeni tri romske pomočnice, osem romskih družin, triindvajset njihovih
šoloobveznih otrok in sedemindvajset učiteljev, ki jih poučujejo. Podatke smo pridobili s
pomočjo intervjujev ter opazovanja domačega okolja romskih družin, vprašalnikov za romske
pomočnice in vprašalnikov za učitelje. Intervjuje smo posneli na diktafon in jih dobesedno
prepisali. Vse pridobljene podatke smo kvalitativno analizirali.

Zbrani podatki so pokazali, da sta 2 od 23 romskih otrok obiskovala 9. razred. Preostali so
porazdeljeni v prvih dveh triletjih. Pri slovenščini, matematiki, angleščini, družboslovju in
naravoslovju dosegajo podpovprečne ocene. 14 od 23 otrok je vsaj enkrat ponavljalo razred.
Domače učno okolje ne vpliva spodbudno na učno uspešnost romskih otrok. Tri družine imajo
slabši socialno ekonomski standard. Učitelji navajajo, da imajo otroci zelo skromen besedni
zaklad. Doma prevladuje komunikacija v romščini in pri dveh družinah poleg romščine še
hrvaščina. Neznanje slovenskega jezika bi lahko reševali z zgodnjim vključevanjem v
program predšolske vzgoje, vendar se je pokazalo, da je bilo samo 8 od 23 otrok vključenih v
vrtec. Samo 2 od 23 otrok redno prinašata domačo nalogo. Kar 14 od 23 otrok je pogosto
odsotnih od pouka. Samo dva starša romskih družin sta znala točno povedati, kako uspešni so
njuni otroci v šoli. Proučevano domače učno okolje romskih otrok jim nudi premalo spodbud
za uspešno šolanje.

KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, romski učenci, šolska uspešnost, domače učno okolje.



HOME STUDY ENVIRONMENT OF ROMA CHILDREN

ABSTRACT

The available data shows that Slovenian elementary schools experience high drop-out rates of
Roma children, especially in elementary schools situated in the Dolenjska and Bela krajina
regions.

Roma children grow up in a cultural and linguistic environment that is much different from
the one their peers experience. The living conditions of the Roma people are worse than those
of the majority of the population. Roma parents are mostly uneducated and consequently
unemployed; due to their lack of schooling, their children are also deprived, since the parents
are unable to help them with their schoolwork. Moreover, Roma parents do not place a great
deal of importance on education at all, and therefore, they have low expectations regarding
their childrens' school success.

The purpose of this thesis was to study the influence of certain factors of the domestic
learning environment on the school performance of Roma children; namely, the socio-
economic position of the families, the parents' knowledge regarding their childrens' education,
the acceptance of Roma children by their classmates, the knowledge of the Slovenian
language of Roma pupils and the participation in preschool education programmes were all
taken into account. In the thesis, a qualitative research approach and a descriptive research
method were used.

The sample used in the research included three Roma assistants, eight Roma families, twenty-
three Roma school-age children and twenty-seven of their teachers. The data was obtained
through interviews and the observation of the home environment of Roma families, as well as
questionnaires given out to Roma assistants and teachers. The interviews were recorded and
later transcribed. All of the data obtained was then analyzed qualitatively.

The collected data shows that only two out of twenty-three Roma children that participated in
the research are enrolled in the ninth grade, while all the others attend lower grades. In
subjects such as Slovene language, Mathematics, English language, Social Science and
Science, the grades of Roma children are below average. Fourteen out of twenty-three
children had to repeat a year at least once. The domestic learning environment has a
detrimental effect on the learning performance of Roma children. Three families that
participated in the research have a low socio-economic standard. Teachers state that children
have a very modest vocabulary. At home, the members of families speak in the Romani
language, two families also use Croatian. The lack of knowledge of the Slovene language
could be addressed by early enrollment in a preschool program; however, only 8 of the 23
children interviewed attended kindergarten. Only 2 out of 23 children regularly bring home
homework. As many as 14 out of 23 children are often absent from school. Only two parents
of Roma families could tell exactly how successful their children are at school. The studied
domestic learning environment for Roma children does not provide enough incentive for
successful schooling to take place.

KEYWORDS: elementary school, Roma pupils, school performance, home learning
environment.
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1 UVOD

Šola ni samo kraj, kjer učenci pridobivajo akademske veščine, temveč je prostor, kjer so
deležni pomoči in nasvetov pri spopadanju s težavami, in daje občutek večje povezanosti z
ljudmi okoli sebe in pomaga pri prepoznavanju, zastavljanju in uresničevanju visokih
pričakovanj v prihodnosti. Šola je poleg vrtca prva ustanova, v kateri otroci občutijo družbo v
vsej svoji raznolikosti. Ta spoznanja lahko v veliki meri začrtajo posameznikov pogled in
življenjsko naravnanost (OECD, 2017). Šola je ogledalo družbe! Pokaže nam naše mesto v
družbi. Zato je tudi prav, da smo občutljivejši do najranljivejših posameznikov in skupin, ko
vstopajo pred to ogledalo.

Ena od občutljivejših družbenih skupin so tudi Romi. Njihova kulturno-jezikovna drugačnost
jim povzroča težave pri šolanju. Velik delež jih je neizobraženih in posledično nezaposlenih.
Večinoma živijo v slabših razmerah kot večinsko prebivalstvo. Sami ne morejo učinkovito
nuditi učne pomoči svojim otrokom. Ne morejo jim omogočiti toliko spodbud v zgodnjem
otroštvu, kot bi jih potrebovali.

Točnih uradnih podatkov o šolski uspešnosti romskih otrok ni. Zaradi morebitne
diskriminacije, ki bi izvirala iz etničnosti, jih niti ne vodijo. Obstajajo pa različne raziskave, ki
nam posredujejo določene podatke. Več kot polovica romskih otrok pri nas ne zaključi
osnovnega šolanja (Vonta idr., 2011). Stanje je še slabše na območju Dolenjske in Bele
krajine (Vzporedna življenja, 2011; Petrovčič, 2014; Petrovčič, 2015; Petrovčič, 2017;
Strategija za Rome, 2015; Petrovčič, 2018).

Izpostavili bi pomen domačega učnega okolja in vprašanja, povezana z njim. Kakšno je
spodbudno domače okolje? Kdaj lahko res rečemo, da domače učno okolje negativno vpliva
na splošni razvoj otroka? Vsa ta vprašanja so nam zanimiva na splošno, ne samo v povezavi z
določeno etnično skupino. Vedenje, kaj je spodbudno domače okolje in kako ga zagotoviti, bi
moral navsezadnje biti cilj vsake družine ne glede na vero, raso, države ali območje, iz
katerega izhaja…

Glede na to, da je problem šolanja romskih otrok že desetletja isti oziroma so napredki
majhni, je naša raziskava aktualna. Vrednost ji daje kvalitativna naravnanost, saj smo opravili
osem intervjujev z romskimi družinami v njihovem domačem okolju.

V teoretičnem delu smo navedli probleme šolanja romskih otrok pri nas in njihovo šolsko
uspešnost. Osredotočili se bomo na območje Dolenjske in Bele krajine. Nato bomo izpostavili
pomen domačega učnega okolja za šolsko uspešnost otrok. Omenili bomo različne raziskave,
ki proučujejo vpliv domačega učnega okolja. Nato bomo opisali domače učno okolje romskih
otrok pri nas.

V empiričnem delu bomo predstavili rezultate kvalitativne raziskave. Zanimalo nas je, kakšno
je domače okolje osmih romskih družin na območju Bele krajine in kakšna je šolska
uspešnost njihovih triindvajsetih šoloobveznih otrok.
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2 ROMI KOT ETNIČNA MANJŠINA

Romi so pred davnimi stoletji zapustili matično pradomovino Pandžab v Indiji. Vzroki za
njihovo selitev so bile vojne, pregoni, nomadski način življenja, ki so pogojevali specifične
vrste zanimanja, in tudi ekonomski razlogi (Horvat Muc, 2011).

Selitve Romov oziroma njihov nomadski način življenja v nekaterih delih sveta trajajo še
danes. Mahmut iz Gaznija, velik vojskovodja, je v obdobju od leta 1001 do 1027
sedemnajstkrat napadel Indijo. Mahmudov naslednik, Mahmud iz Gora, je v letih 1191 in
1192 dvakrat napadel severozahodno Indijo. Še hujši napadi so sledili v času Mongolov.
Džingiskanove horde so leta 1219 opustošile Srednjo Azijo. Džingiskanov naslednik
Tamarlan je hotel ponoviti in obnoviti veliko moč mongolske države (prav tam).

Od takrat so, kakor simbolizira tudi njihova zastava s kolesom na zeleno modrem polju, večni
potniki. Naselili so se po vsem svetu. Tako rekoč povsod so odrinjeni na rob družbenega
življenja. Po neuradnih podatkih jih je od 15 do 30 milijonov (Tancer, 1994).

Ni neobičajna praksa, da jih ponekod ob popisih prebivalstva izločijo oziroma prekrijejo ali
pa se Romi kar sami, da bi pridobili enakovrednejši položaj v primerjavi z večinskim
prebivalstvom, ne opredelijo za Rome (prav tam).

Beseda Rom, ki v novejšem času opredeljuje vse romske skupine, pomeni človek. Roma,
množinska oblika besede Rom, pa ljudje. V preteklosti, pred več stoletji, so indijske nomadske
skupine v Evropi dobile ime Cigan. Beseda Cigan v preteklosti ni imela slabšalnega prizvoka.
Po eni od razlag naj bi beseda Cigan izhajala iz zvenečega tona, ki ga povzroča romski kovač
pri kovanju. V Španiji so dobili ime po barvi kože – Cales, kar pomeni črn. Na Finskem
Tatari in Mustalainen; musta pomeni črn. Razširjeno ime za Rome je Egipčani, kar izhaja iz
zmotnega prepričanja, da Romi izhajajo iz Egipta. Grki jim pravijo Ejiptos ali Giftoi. Albanci
Jevg ali Evgit. Angleži Gypsies. Nizozemci Egyptiers ali Gyptenaers. V 15. stol. je bilo za
Rome, ki so živeli na ozemlju Francije in osrednje Evrope, razširjeno ime Bohemians. Beseda
Bohemians se je nanašala na določeno skupino prebivalstva, ki je imela zelo specifičen način
življenja, na potepuhe in lahkoživi svet (Štrukelj, 2004; Horvat Muc, 2011).

Nomadski način življenja je pri Romih ustvaril svojevrsten pogled na ozemlje. Ozemlja si
niso prisvajali ali ga branili kot na primer neka locirana skupnost. Pridobiti so si skušali
naravne dobrine, kot so voda, sezonski pašniki itd., vse, kar so potrebovali za življenje
(Horvat Muc, 2011).

Acković (b.d., v Horvat Muc, 2011) navaja, da imajo Romi specifičen odnos do zgodovine.
Ukvarjajo se s sedanjostjo, in ne s tem, kar je bilo ali kar še bo. Tudi v romskem jeziku naj ne
bi bilo posebnih jezikovnih kategorij, ki bi označevale včeraj in jutri. V preteklih tisočletjih
Romi niso imeli zgodovinarjev, ki bi zapisovali njihovo preteklost. To je povezano tudi s
statusom begunca, ki so ga povsod imeli. Državotvornost se namreč oblikuje tudi s pomočjo
zgodovinskih zapisov o velikih preteklih dogodkih, osebnostih, mitih neke skupnosti. Romi
pa so vedno bili begunci, neka tuja skupnost, ki jo je država, v kateri so bili, hotela asimilirati.
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Da so Romi kot narod še danes diskriminatorno obravnavani, kaže tudi primer Francije iz leta
2010, ko je izgnala Rome s svojega ozemlja kljub jasno določenim odredbam Evropske unije
(EU), ki državljanom EU zagotavlja pravice do svobode gibanja in nediskriminacije,
manjšinam, kot so tudi Romi, pa zagotavlja spoštovanje njihovih temeljnih pravic (Bruselj
zaskrbljen zaradi izgona Romov iz Francije, 2010).

Težnja po svetovnem organiziranju vseh romskih skupin, ki bi presegle skupinske delitve in
razlike, je privedla do prvega svetovnega kongresa Romov leta 1971v Londonu. Sledili so še
drugi. Postopoma so se romske skupine dogovorile o skupnih nacionalnih simbolih. Sprejeli
so, da je:

- 8. april svetovni dan Romov,
- romska zastava kolo na zeleno modrem polju,
- himna »Dželem, dželem«,
- enotno poimenovanje Rom za vse pripadnike romske skupnosti,
- Romano čib književni romski jezik (Horvat Muc, 2011).

2.1 Romi v Republiki Sloveniji

Na ozemlju današnje Republike Slovenije Rome zgodovinski viri omenjajo že v 15. stol. Od
17. stol. so podatki o njih pogostejši, saj podatke o njih najdemo tudi že v matičnih knjigah. Iz
vira statističnih in osnovnih podatkov (b.d.) lahko razberemo, da je naselitev Romov v tem
prostoru potekala po treh poteh. Prek madžarskega ozemlja so k nam prišli predniki Romov,
ki živijo na območju Prekmurja. Prek hrvaškega ozemlja so k nam prišli predniki Romov, ki
živijo na območju Dolenjske in Bele krajine. Skupine Sintov, ki so k nam prišle s severa prek
današnje Avstrije, so se naselile na Gorenjskem (Statistični in osnovni podatki, b.d.).

Čeprav so bili Romi v preteklosti nomadsko ljudstvo in so svoja bivališča pogosto menjavali,
lahko danes govorimo o zaokroženih območjih poselitve v Prekmurju, na Dolenjskem in v
Beli krajini, Posavju ter v večjih mestih, kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, Celje, Jesenice,
Radovljica (prav tam).

Po ocenah različnih institucij (centri za socialno delo, upravne enote, nevladne organizacije)
živi v Republiki Sloveniji približno od 7.000 do 12.000 Romov. Ob popisu prebivalstva v letu
2002 se je za pripadnike romske skupnosti opredelilo 3.246 oseb. 3.834 pa jih je kot materni
jezik navedlo romski jezik (prav tam).

Po približni oceni je leta 2014 na območju Dolenjske živelo 1.800 Romov. Najštevilnejši so
bili na področju Novega mesta, Škocjana in Šentjerneja. Na območju Bele krajine naj bi jih
takrat živelo okoli 1.000. Največ v črnomaljski občini (Priloga k nacionalnemu programu
ukrepov, b.d.).

Zaradi svojega specifičnega načina življenja, dejstva, da so povsod tujci, so romske skupnosti
kot manjšinske skupnosti v vseh okoljih najpogosteje žrtev socialne izključenosti, revščine,
diskriminacije in segregacije. To velja tudi za Republiko Slovenijo. Amnesty Intrenational
beleži številna poročila o posameznikih, ki niso hoteli prodati, hiše, parcele ali sprejeti
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Romov, kot podnajemnikov zgolj zato, ker so Romi. Bali so se odziva sokrajanov ali bodočih
sosedov Romov, če bi jim prodali hišo ali zemljo. Ponekod je prišlo tudi do protestnih shodov
občanov, če so izvedeli, da občina želi določeni romski družini dodeliti hišo ali zemljišče.
Beležijo tudi poročila, da so občinski funkcionarji zavrnili prošnjo romskih družin za
dodelitev neprofitnega stanovanja (Vzporedna življenja, 2011). Kakor že ime poročila pove
(Vzporedna življenja), z Romi res živimo vzporedna življenja. Včasih, še posebej, ko imaš
dostop do nečesa samoumevnega, se je težko vživeti v položaj nekoga, ki tega nima.

Glavni problem Romov kot narodnostne manjšine je, da so ljudstvo brez lastne države, ki bi
se borila za njihove pravice v drugih državah. Rome povezujeta njihov jezik (romano čib) in
kultura (Tancer, 1994).

Na nacionalni ravni je romska skupnost obravnavana kot etnična skupina, manjšina, ki se
spopada z velikimi eksistencialnimi težavami. To ji daje poseben status. Poseben status ji daje
tudi dejstvo, da gre za manjšino, ki nima svoje države, ki bi skrbela zanjo kot na primer v
primeru madžarske in italijanske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ali slovenske
narodne manjšine v zamejstvu (Priloga k nacionalnemu programu ukrepov, b.d.).

Romska skupnost v Republiki Sloveniji je z ustavo priznana manjšinska skupnost, ki nima
položaja klasične narodne manjšine. Vseeno je kot manjšinska skupnost v Ustavi RS posebej
omenjena v 65. členu in z zakonodajo (Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, 2007)
deležna posebne zaščite. Prepoznana je kot manjšina z lastnimi etničnimi in kulturnimi
značilnostmi, kot so lastni jezik, kultura in zgodovina, ki jih v skladu z ustavnimi določbami
lahko ohranja (prav tam).

2.2 Romski jezik

Omembe vreden je še romski jezik, ki ni nikjer zapisan. Je samo govorjen. Zato se ne razvija,
ampak se ohranja iz roda v rod. Zaradi stalnega preganjanja v preteklosti je njihov jezik postal
sredstvo skrivnega sporazumevanja in obveščanja o raznih stvareh, ki jih tuji ljudje niso smeli
razumeti. V preteklosti so ponekod izdali prepovedi govorjenja v romskem jeziku. Te so
delovale ravno nasprotno. Romi so še bolj ohranjali materni jezik. Govorili pa so ga le med
seboj (Štrukelj, 2004).

S poseljevanjem in doseljevanjem na različna ozemlja so Romi v svoj jezik dodali številne
nove besede. Zato se romski jezik med Romi z različnih območij (tudi znotraj Republike
Slovenije) razlikuje, kar še dodatno otežuje šolanje romskih otrok. Dolenjski Romi naj ne bi
znali šteti v svojem jeziku. Prekmurski Romi pa naj bi ohranili vsa števila v materinščini.
Horvat Muc (2011) vseeno pravi, da obstaja neka skupna osnova romskega jezika (Štrukelj,
2004; Horvat Muc, 2011).

Danes se številni Romi ob popisih prebivalstva ne opredeljujejo za Rome. Prav tako številni
navajajo, da je njihov materni jezik slovenski, in ne romski. Zato se tudi število Romov v
Republiki Sloveniji in deležu ljudi, ki govorijo romski jezik, razlikuje. P. Štrukelj (2004)
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navaja, da so Romi v Dobrovniku in na Hodošu v Prekmurju zapisali, da je njihov jezik
madžarski, ker romskega resnično ne znajo več govoriti.
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3 RAZISKAVE O DOMAČEM UČNEM OKOLJU

Številne raziskave (Toličič in Zorman, 1977; Gilford Mdanda, 1997; Marjanovič Umek,
Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc, 2002; Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2005; Davis-
Kean, 2005; Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2006; Marjanovič Umek, Sočan in Bajc,
2006; Peček, Čuk in Lesar, 2006a; Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2007; Flere, Klanjšek,
Musil, Tavčar Kranjc in Kirbiš, 2009; Horvat, Zupančič in Vidmar, 2010; Lunenburg, 2011;
Anders idr., 2012; Niklas in Schneider, 2013; Japelj Pavešić in Svetlik, 2016; Doupona, 2016;
Segers, Damhuis, van de Sande in Verhoeven, 2016; Niklas in Schneider, 2017; OECD, 2017;
Bojczyk, Rogers Haverback, Pae, Hairstone in Haring, 2017; Marjanovič Umek, Hacin in
Fekonja, 2017; Rispoli, Koziol, McGoey in Schreiber, 2017; Niklas, Cohrssen in Tayler,
2018; Temiz, 2018; Anderson, Atkinson, Swaggerty in O'Brien, 2018) potrjujejo pozitivno
povezavo med spodbudnim domačim okoljem in šolsko uspešnostjo otrok. Spodbudno
domače okolje je opredeljeno in merjeno z enim ali več naslednjimi dejavniki: s stopnjo
dosežene izobrazbe staršev, poklicem, ki ga opravljajo, dohodkom, s katerim družina
razpolaga, številom knjig, ki jih ima družina doma, morebitno naročnino na časopise ali
revije, s posedovanjem (včlanjenost) kartice knjižnice, s pogostostjo obiskovanja knjižnice,
kulturnih prireditev, številom knjig, ki jih doma preberejo…

Pomen vpliva socialno-ekonomskega standarda (SES), ki se kaže v mesečnem ali letnem
dohodku družine in izobrazbe staršev, na šolsko uspešnost otrok poudarjajo raziskave Toličič
in Zorman (1977), Gilford Mdanda, (1997), P. E. Davis-Kean (2005), L. Marjanovič Umek
idr. (2006), M. Peček idr. (2006a), L. Marjanovič Umek idr. (2007), Y. Anders idr. (2012),
Niklas in Schneider (2013), B. Japelj Pavešić in Svetlik (2016), M. Doupona (2016), E.
Segers idr. (2016), Niklas in Schneider (2017), OECD (2017) in K. L. Anderson idr. (2018).

Pomen izobrazbe matere na šolsko uspešnost otrok izpostavljajo L. Marjanovič Umek idr.
(2002), L. Marjanovič Umek idr. (2005), Flere idr. (2009), Horvat idr. (2010) in Y. Anders
idr. (2012).

Pomen spodbujanja govornega razvoja otroka in govornih vzorcev v družini na šolsko
uspešnost otrok navajajo L. Marjanovič Umek idr. (2002), Y. Anders idr. (2012), K. E.
Bojczyk idr. (2017), L. Marjanovič Umek idr. (2017) in Z. Temiz (2018).

Na govorni razvoj otroka vpliva tudi število knjig, ki jih ima družina doma. Mednarodna
raziskava bralne pismenosti PIRLS 2016 (Doupona, 2016) izpostavlja, da večje število knjig
doma pomeni tudi boljšo šolsko uspešnost otrok. L. Marjanovič Umek idr. (2017) poudarjajo,
da več otroških knjig doma vpliva na boljši govorni razvoj otroka.

Na šolsko uspešnost otroka vpliva domače okolje prek raznih spodbud in dejavnosti v družini.
Te spodbude so lahko skupno branje, obiskovanje knjižnic, kulturnih prireditev, naročnina na
časopise ali revije, posedovanje članske izkaznice za knjižnico, razne matematične aktivnosti,
skupno igranje… Pomen spodbudnega domačega okolja izpostavljajo L. Marjanovič Umek
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idr. (2002), Horvat idr. (2010), Lunenburg (2011), E. Segers idr. (2016), K. E. Bojczyk idr.
(2017), L. Marjanovič Umek idr. (2017), K. M. Rispoli idr. (2017) in Niklas idr. (2018).

3.1 Raziskave o vplivu socialno-ekonomskega standarda na šolsko

uspešnost otrok

SES je spremenljivka, ki so jo lahko v raziskavah najlažje določili. Proučevanje vpliva
socialno-ekonomskega standarda (SES) se je začelo v ZDA po letu 1940 (Toličič in Zorman,
1977). V starejših raziskavah je bil SES določen s stopnjo dosežene izobrazbe in poklicem
(dohodkom). Višja stopnja dosežene izobrazbe običajno pomeni tudi opravljanje poklica, ki je
bolj cenjen in zato tudi bolje plačan. To pa pomeni višji dohodek družine. Ker je navajanje
dohodka, ki ga mesečno ali letno zasluži družina, lahko občutljivo vprašanje v raziskavah, je
včasih boljše vprašanje v raziskavah navajanje poklica, ki ga oseba opravlja. Na osnovi
navedenega poklica se lahko oceni dohodek osebe.

Pokazalo se je, da je SES eden od bistvenih pokazateljev otrokovega uspeha v šoli, stališča do
dela, pridobljenih vrednot, poklicne kariere in splošne življenjske usmerjenosti (Toličič in
Zorman, 1977), bolj kot inteligentnost ali kakšna druga osebnostna lastnost (Havinghurst,
1971, v Toličič in Zorman, 1977). SES natančno določa otrokovo uspešnost in vedenje.
Toličič in Zorman, 1977, navajata, da so testi inteligentnosti pokazali, da so otroci iz družin z
višjim SES dosegli boljše rezultate. V prid tej trditvi so rezultati številnih raziskav na velikem
vzorcu otrok, ki so jih izvedli v preteklosti. Ena od teh je mednarodna raziskava Stopnja
sposobnosti in dosežek: meddržavna študija šolskih otrok (Coping Styles and Achievment: A
Cross-National Study of School Children) iz 1972 leta, ki je zaobsegla 6.400 otrok iz
Brazilije, Mehike, Anglije, Italije, Jugoslavije, Amerike in Japonske.

Mednarodna raziskava Stopnja sposobnosti in dosežek: meddržavna študija šolskih otrok je v
Jugoslaviji potekala v Ljubljani v Sloveniji, ki je bila ena od šestih republik te države.
Raziskavo sta izvajala Toličič in Zorman. SES sta določila glede na izobrazbo in poklic očeta.
V raziskavo je bilo vključenih 800 otrok. Otroci so bili enakomerno porazdeljeni glede na
spol (moški, ženski), starost (10 let, 14 let) in SES (višji srednji razred, delavski razred). V
raziskavi so primerjali dosežke otrok, razdeljenih na osem skupin: desetletni dečki iz
delavskega razreda, desetletne deklice iz delavskega razreda, desetletni dečki iz višjega
srednjega razreda, desetletne deklice iz višjega srednjega razreda, štirinajstletni dečki iz
delavskega razreda, štirinajstletne deklice iz delavskega razreda, štirinajstletni dečki iz višjega
srednjega razreda, štirinajstletne deklice iz višjega srednjega razreda. Popolnoma enaki pogoji
raziskave so veljali tudi v preostalih sedmih državah, v katerih se je izvajala raziskava (Peck,
1972).

Kot v vseh preostalih državah, vključenih v raziskavo, so bili rezultati tudi pri nas podobni.
Desetletni in štirinajstletni slovenski dečki in deklice višjega srednjega razreda so bili učno
uspešnejši v primerjavi z desetletnimi in štirinajstletnimi dečki in deklicami iz delavskega
razreda. Bolje so se odrezali na testih bralnih sposobnosti in testih matematičnih sposobnosti
in imeli so višja pričakovanja do šolanja. Najslabši povprečni učni uspeh so imeli desetletni
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dečki iz delavskega razreda. Dosegli so tudi najslabši rezultat na testu matematičnih
sposobnosti. Štirinajstletni dečki iz delavskega razreda so imeli drugi najnižji povprečni učni
uspeh. Izmed vseh skupin so imeli najnižja pričakovanja do šolanja. Slovenske desetletne
deklice iz delavskega razreda so imele tretji najslabši povprečni učni uspeh. Najslabše so se
odrezale na testu bralnih sposobnosti. Štirinajstletne deklice iz delavskega razreda so dosegle
drugi najslabši rezultat na testu bralnih sposobnosti. Imele so nizka pričakovanja do šolanja.
Desetletni dečki iz višjega srednjega razreda so imeli najboljši povprečni učni uspeh.
Najboljše so se odrezali na testu matematičnih sposobnosti in na testu bralnih sposobnosti.
Desetletne deklice iz višjega srednjega razreda so imele drugi najvišji povprečni učni uspeh.
Štirinajstletne deklice iz višjega srednjega razreda so imele tretji najvišji povprečni učni
uspeh. Imele so visoka pričakovanja do šolanja. Štirinajstletni dečki iz višjega srednjega
razreda so dosegli najboljši rezultat na testu bralnih sposobnosti. Imeli so visoka pričakovanja
do šolanja (prav tam).

Mednarodna raziskava Stopnja sposobnosti in dosežek: meddržavna študija šolskih otrok je na
vzorcu 800 otrok iz Ljubljane pokazala, da so otroci iz družin višjega SES prekašali vrstnike
iz družin nižjega SES v vseh merjenih karakteristikah v povprečnem učnem uspehu in testu
matematičnih sposobnosti ter testu bralnih sposobnosti. Prav tako so imeli otroci družin
višjega SES precej višja pričakovanja glede šolanja kot otroci nižjega SES (prav tam).

Da otroci družin z višjim SES prekašajo vrstnike z nižjim SES, se je v mednarodni raziskavi
Stopnja sposobnosti in dosežek: meddržavna študija šolskih otrok pokazalo tudi v drugih
sedmih državah. Nosilci raziskave navajajo, da je na vzorcu otrok iz Jugoslavije (Slovenije)
prišlo do najvišjega razkoraka med povprečnimi učnimi ocenami otrok iz družin iz višjega in
nižjega SES. Otroci družin z višjim SES so bili v povprečju pri vseh šolskih predmetih precej
bolje ocenjeni kot vrstniki družin z nižjim SES. Takšna razlika v povprečnih šolskih ocenah
otrok iz višjega in nižjega SES se ni pojavila v nobeni od preostalih sedmih držav sodelujočih
v raziskavi. To spoznanje odpira nove polemike. So pa, kot že rečeno, otroci iz družin z
višjim SES v vseh državah, tudi v Jugoslaviji (Sloveniji), dosegli boljše rezultate na testu
matematičnih sposobnosti in testu bralnih sposobnosti od vrstnikov družin z nižjim SES. Na
vzorcu 6.400 otrok iz osmih različnih državah je bilo tako potrjeno, da SES družine vpliva na
šolski uspeh otrok (prav tam).

Podobnih raziskav je bilo še nekaj. M. Peček idr. (2006a) so zajele vzorec 363.430 otrok, ki
so med letoma 1984 in 1997 končali osmi razred osemletne osnovne šole. To je bilo 91 %
celotne populacije takratnih učencev v Sloveniji. Ugotovile so, da očetova ali materina višja
stopnja dosežene izobrazbe z veliko verjetnostjo napoveduje boljši učni uspeh otroka. In
nasprotno. Očetova ali materina nižja stopnja dosežene izobrazbe z veliko verjetnostjo
napoveduje slabši učni uspeh otroka.

L. Marjanovič Umek idr. (2006) na vzorcu 427 učencev 9. razreda v šolskem letu 2005/2006
ugotavljajo enako. Ravno tako Flere idr. (2009) na vzorcu 1221 dijakov v raziskavi iz leta
2008. Dodajajo še, da izobrazba staršev bolj vpliva na šolski uspeh dečkov kot deklic.

Na neenakosti v šolstvu, ki izhajajo iz neenakega SES, opozarja tudi OECD (2017), ki
raziskuje kakovost, učinkovitost in zmožnost zagotavljati enake možnosti šolanja otrokom
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različnih družbenih položajev. Vrednost raziskave PISA 2015 je še toliko večja, saj je
potekala v 72 državah in v vzorec zajela približno 540.000 petnajstletnikov, ki so bili
reprezentativen vzorec za 29 milijonov vrstnikov po vsem svetu. V raziskavi PISA 2015
(OECD, 2017, str. 180) najdemo podatek o tem, v kolikšni meri šolski sistem določene države
zagotavlja enake možnosti šolanja otrokom različnih SES. V številnih evropskih državah naj
bi velik delež razslojevanja otrok v šoli izhajal iz tega, da se otroci iz družin z ugodnejšim
SES vpisujejo v gimnazije oz. šolske programe, ki jih pripravljajo za študij na univerzi, otroci
iz družin z manj ugodnim SES (delavskih družin) pa v poklicne šole. V Republiki Hrvaški je
to v 45 % tako. V Republiki Črni gori v 33 %. V Republiki Italiji v 31 %. Na Nizozemskem v
27 %. In pri nas, v Republiki Sloveniji, v 29 %.

Raziskava ugotavlja še, da imajo otroci iz družin z nižjim SES v primerjavi z otroki z višjim
SES manjše izobraževalne in osebne ambicije. V državah, kjer šolski sistemi že zelo zgodaj
usmerijo otroke na poklicno pot, v povprečju samo 21 % otrok iz družin z nižjim SES
pričakuje, da bodo zaključili fakulteto. V države, kjer so šolski sistemi bolj prehodni, bi lahko
uvrstili tudi šolski sistem v Republiki Sloveniji, v povprečju 36 % otrok iz družin z nižjim
SES pričakuje, da bodo zaključili fakulteto (OECD, 2017).

SES je bil v raziskavi PISA 2015 določen s številom knjig, ki jih ima družina doma. Otroci iz
družin z višjim SES so v bralni pismenosti bolj napredovali v primerjavi z otroki iz družin z
nižjim SES. Razlika v napredku je v prid otrok iz družin z višjim SES znašala 16 točk. Ta
razlika je bila statistično značilna. Ugotovljeno je bilo tudi, da so otroci iz družin z nižjim
SES bolj podvrženi medvrstniškemu nasilju (Doupona, 2016).

Omeniti moramo še raziskavo TIMMS 2015 o znanju matematike in naravoslovja
četrtošolcev po vsem svetu (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016; TIMMS 2015 in TIMMS
ADVANCED 2015, b.d.). V raziskavo je bilo vključenih 57 držav in 7 posameznih
izobraževalnih sistemov v nekaterih delih držav, kot so province ali regije. Skupaj je v
raziskavi TIMMS 2015 sodelovalo 580.000 učencev in dijakov z vsega sveta. Najboljše so se
odrezale države z Daljnega vzhoda, Singapur, Hong-kong, Južna Koreja, Tajvan in Japonska.
Republika Slovenija se je uvrstila na 25. mesto izmed 49 držav. V raziskavi iz leta 2015 so
prvič merili tudi SES družin, iz katerih izhajajo otroci. Določili so ga na podlagi odgovorov
učencev na vprašanji:

- Ali imate doma dostop do interneta, svojo sobo, oboje ali nič od tega?
- Koliko knjig imate doma (manj kot 10, do 25, do 100, do 200, več kot 200)?

In odgovorov staršev na vprašanja:

- Koliko otroških knjig imate doma (manj kot 10, do 25, do 100, do 200, več kot 200)?
- Vaša izobrazba (po stopnjah od manj kot srednješolska izobrazba do doktorata)?
- Vrsta zaposlitve (nikoli zaposlen, kvalificirani delavec, uradnik ali tehnik, manjši

podjetnik, strokovnjak)?

Glede na točke, dosežene pri teh vprašanjih, so bili učenci uvrščeni v tri skupine glede na
stopnjo podpore, v skupino z veliko, v skupino s srednjo ali v skupino z majhno podporo
doma. Te skupine so tako določene glede na SES družin, iz katerih izhajajo učenci. V
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Republiki Sloveniji se je skoraj petina otrok uvrstila v skupino z veliko podpore doma. Skoraj
vseh preostalih 80 % otrok se je uvrstilo v skupino s srednjo podporo doma (Japelj Pavešić in
Svetlik, 2016).

V Republiki Sloveniji so otroci z veliko podpore doma, torej tisti, ki izhajajo iz družin z
najvišjim SES, dosegli 50 točk več od skupine s srednjo podporo doma na preizkusu znanja iz
matematike in naravoslovja. Podobne razlike so se pokazale tudi pri preostalih državah,
vključenih v raziskavo (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

Če je mednarodna raziskava Stopnja sposobnosti in dosežek: meddržavna študija šolskih
otrok (1972), ki je med drugim merila tudi povprečni šolski uspeh otrok, izpostavila, da v
povprečnem učnem uspehu otrok družin iz višjega in otrok družin iz nižjega SES v Jugoslaviji
(Sloveniji) obstaja največja razlika med vsemi sodelujočimi državami, in je torej izpostavila
pristranskost ocenjevanja učiteljev v Sloveniji, lahko za raziskavi PISA 2015 in TIMMS 2015
kakršnokoli pristranskost pri ocenjevanju izključimo.

Svetovni raziskavi PISA 2015 (OECD, 2017; Doupona, 2016) in TIMMS 2015 (Japelj
Pavešić in Svetlik, 2016; TIMMS 2015 in TIMMS ADVANCED 2015, b.d.) potrjujeta vse
predhodno omenjene raziskave. Otrokov SES pomembno določa njegovo šolsko uspešnost in
pot v življenju.

3.2 Raziskave o pomenu spodbudnega domačega okolja za šolsko

uspešnost otrok

Starši lahko kljub nizkemu dohodku in nižji stopnji dosežene izobrazbe v otroku zbujajo
visoke aspiracije. Considine in Zapalla (2003, v Flere idr., 2009) trdi, da je to, kar družina
počne doma, ravno tako pomembno kot to, kaj družina doma ima. Poleg SES so v raziskavah
o domačem okolju začeli upoštevati tudi druge dejavnike, kot so na primer aktivno skupno
preživljanje časa z otrokom v obliki skupnega branja, štetja, igranja s kockami, kartami in
raznimi drugimi spodbudnimi didaktičnimi igrami, obiskovanja knjižnice in raznih kulturnih
prireditev, vključenost otrok v program predšolske vzgoje, spodbujanje učenja, pogled staršev
na izobraževanje…

Wolf je že leta 1963 navedel 13 spremenljivk okolja, razdeljenih na tri večje sklope, ki imajo
pomembno vlogo pri otrokovem kognitivnem razvoju. Te so (Wolf, 1963, v Toličič in
Zorman, 1977, str. 12):

I. JAKOST STORILNOSTNE MOTIVACIJE
1. Otrokova pričakovanja glede na lastni intelektualni razvoj
2. Aspiracije staršev glede na otrokov intelektualni razvoj
3. Zanimanje staršev za otrokov intelektualni razvoj
4. Načini nagrajevanja otroka za njegovo intelektualno napredovanje

II. SPODBUJANJE JEZIKOVNEGA RAZVOJA
5. Pripraviti otroka, da se v raznih situacijah govorno izraža
6. Otroku dati priložnost za širjenje besedišča
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7. Vztrajati pri zahtevi, da se otrok pravilno jezikovno izraža
8. Kakovost jezikovnih modelov, ki so otroku na voljo

III. POGOJI IN MOŽNOSTI ZA UČENJE
9. Priložnosti za otrokovo učenje v okviru družine
10. Priložnosti za otrokovo učenje v predšolski dobi zunaj doma (v

vzgojnovarstveni ustanovi, mali šoli in drugo)
11. Možnosti za dodatno učenje in izpopolnjevanje zunaj doma in zunaj rednega

šolskega pouka (krožki, interesne dejavnosti, dodatno učenje na raznih
področjih)

12. Knjige, leksikoni, revije, časopisi, ki jih ima otrok na voljo
13. Vrste pomoči, ki pospešujejo otrokovo učenje v različnih situacijah

Prvi sklop, jakost storilnostne motivacije, se nanaša na otrokovo lastno motivacijo in
pripravljenost za izobraževanje in pričakovanje, zanimanje in spodbude staršev pri otrokovem
kognitivnem razvoju. Drugi sklop, spodbujanje jezikovnega razvoja, vključuje spodbujanje
otroka k izražanju in kakovost jezikovnih vzorcev, ki jih dobi v družini. Tretji sklop, pogoji in
možnosti za učenje se nanaša na vse, kar družina otroku nudi: od možnosti za učenje, ki jih
ima v družini, vključenosti v program predšolske vzgoje in raznih drugih krožkov ali
interesnih dejavnosti, knjig, leksikonov, revij, časopisov, ki jih ima na voljo. V grobem bi
lahko rekli, da se prvi sklop nanaša na pripravljenost in željo po učenju otroka in starša, drugi
sklop na jezikovno izražanje, ki ga je deležen v družini, tretji sklop pa na vse druge možnosti
za učenje, ki mu jih družina nudi (Wolf, 1963, v Toličič in Zorman, 1977).

3.2.1 Raziskave o pomenu jakosti storilnostne motivacije za šolsko uspešnost otrok
Rezultati raziskave PISA 2015 v skoraj vseh državah kažejo, da so otroci iz družin z višjim
SES praviloma bolj motivirani za dosego svojih ciljev. In nasprotno. Otroci iz družin z manj
ugodnim SES so manj motivirani za dosego svojih ciljev. Bolj motivirani učenci so dosegli
boljše učne rezultate v šoli. V povprečju so bolj motivirani učenci dosegli 38 točk več v
naravoslovnih in tehničnih predmetih od manj motiviranih. Ta dosežek je primerljiv z
znanjem, ki ga učenec pridobi vsaj z enim letom dodatnega šolanja (OECD, 2017).

Da bolj motivirani otroci dosegajo boljše rezultate v šoli, je dokazala tudi že omenjena
mednarodna raziskava Stopnja sposobnosti in dosežek: meddržavna študija šolskih otrok
(Peck, 1972).

Isto ugotavlja novejša, mednarodna raziskava znanja matematike in naravoslovja TIMMS
2015. Bolj motivirani učenci za učenje matematike so dosegli precej boljši rezultat na
preizkusih znanja iz matematike. V Republiki Sloveniji se je 35 % učencev, sodelujočih v
raziskavi, zelo rado učilo matematiko. Na preizkusih znanja iz matematike so dosegli 535
točk. 39 % učencev se je srednje rado učilo matematiko. Dosegli so 518 točk. 27 % otrok se ni
rado učilo matematike. Dosegli so 505 točk, torej 30 točk manj od tistih učencev, ki se radi
učijo matematiko. Podobne ugotovitve so veljale tudi za preostale v raziskavi sodelujoče
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države. Omeniti pa moramo, da je bila Republika Slovenija na dnu razpredelnice o
naklonjenosti učencev do učenja matematike (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

V mednarodni raziskavi znanja matematike in naravoslovja TIMMS 2015 smo bili izmed
vseh sodelujočih držav na dnu tudi pri razpredelnici Odnos staršev do naravoslovja in
matematike. Samo 34 % staršev učencev, sodelujočih v raziskavi, je imelo zelo pozitiven
odnos do matematike in naravoslovja. Njihovi otroci so dosegli na preizkusu znanja iz
matematike 538 točk. 63 % jih je imelo pozitiven odnos. Njihovi otroci so dosegli 525 točk. 3
% so imeli negativen odnos. Njihovi otroci so dosegli 510 točk. Povezanost med
naklonjenostjo staršev do matematike in naravoslovja ter dosežkom njihovih otrok na
preizkusih znanja iz matematike in naravoslovja obstaja tudi v ostalih, v raziskavi sodelujočih
državah (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

Uspeh učencev v šoli je torej tudi odvisen od njihove motivacije za učenje in odnosa njihovih
staršev do izobraževanja.

Nemotiviranost učencev za pouk se lahko kaže tudi pri izostankih od pouka. Mednarodna
raziskava znanja matematike in naravoslovja TIMMS 2015 navaja, da je 68 % v raziskavi
sodelujočih učencev v Republiki Sloveniji navedlo, da niso nikoli manjkali pri pouku. 18 %
jih je bilo odsotnih enkrat mesečno; 4 % enkrat na dva tedna; 10 % vsak teden enkrat ali
večkrat. Odsotnost od pouka je bila povezana z dosežkom pri preizkusu znanja iz matematike
in naravoslovja pri nas in drugje po svetu. Učenci, ki niso nikoli manjkali od pouka, so pri nas
dosegli 528 točk. Tisti, ki so bili odsotni enkrat mesečno, so dosegli 517 točk. Tisti, ki so bili
odsotni enkrat na dva tedna, so dosegli 496 točk. Tisti, ki so manjkali vsak teden enkrat ali
večkrat, so dosegli 484 točk (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

P. E. Davis-Kean (2005) ugotavlja, da višji SES posredno vpliva na boljši uspeh otroka, saj
družine z višjim SES bolj verjamejo v uspeh svojega otroka in zato tudi doma vlagajo več
truda.

Trije najmočnejši dejavniki starševskega vpliva na otrokov uspeh v šoli so zaupanje staršev v
uspeh otroka, spodbude doma in komunikacija z otrokom (Lunenburg, 2011).

Zelo močan vpliv ima tudi zaupanje učitelja v otrokove zmožnosti. C. Grosse idr. (2017) na
vzorcu 554 otrok ugotavlja, da zaupanje učitelja v učenčeve zmožnosti vpliva na razvoj
njegovega besednjaka.

Pomembno je tudi sodelovanje staršev s šolo. M. Horvat idr. (2010) na vzorcu 328 prvošolcev
ugotavljajo, da imajo tisti otroci, katerih starši bolj sodelujejo s šolo, višje dosežke po
standardih znanja pri slovenščini, matematiki in spoznavanju okolja.

Niklas in Schneider (2017) pa ugotavljata, da je sodelovanje med starši in šolo pozitivno
vplivalo na priporočila učiteljic za vpise otrok na bolj prestižne srednje šole. Domnevata, da
je spoznavanje staršev in posredno okolja, iz katerega otrok izhaja, njihove angažiranosti in
zanimanja za šolsko delo ter otrokov napredek vplivalo na odločitve učiteljic. Četudi sta
družina in otrok izhajala iz migrantskega okolja ali imela nižji SES, to ni vplivalo na
pozitivno mnenje učiteljice. Ključno je bilo sodelovanje staršev s šolo.
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3.2.2 Raziskave o pomenu spodbujanja jezikovnega razvoja za šolsko uspešnost otrok
Raziskovalci (Bloom, 1964, v Toličič in Zorman, 1977; Bernstein, 1971, v Toličič in Zorman,
1977) menijo, da je najtežje spreminjati drugi sklop spremenljivk, ki vključujejo govorne in
jezikovne modele, ki so otroku na voljo v družini. Te so odvisne od splošne in kulturne
razvitosti okolja, v katerem družina živi, ter od izobrazbe staršev.

Bloom (1964, v Toličič in Zorman, 1977) meni, da otroke v neugodnem okolju najbolj ovirajo
naslednji dejavniki:

1. Otrok je lahko zaradi pomanjkljivih govornih in jezikovnih vzorcev v družini manj
uspešen na tistih področjih v šoli, ki vključujejo branje.

2. Otrok iz manj ugodnega okolja ima manj izkušenj o svetu in življenju. Na voljo nima
potrebnih slikanic in knjig ali televizije. Ravno tako nima možnosti, da bi šel v kino ali
muzej, si ogledal razstavo, obiskal kulturno prireditev… Starši imajo manj časa in
priložnosti ter ustreznega znanja, da bi se z njim ukvarjali. Pomanjkanje izkušenj o
svetu zavira otrokovo učenje in njegov splošen intelektualni razvoj.

3. Otrok iz manj ugodnega okolja nima toliko možnosti za reševanje miselnih problemov
v primerjavi z otrokom iz ugodnejšega okolja. Tudi starši ga ne spodbujajo dovolj k
miselnemu razglabljanju, logičnemu sklepanju in iskanju rešitev.

4. V manj ugodnem okolju je tudi manj interakcije in komunikacije med otroki in
odraslimi. Prevladuje avtoritarna vzgoja, ki ceni poslušnega in mirnega otroka, ne pa
zelo aktivnega in samoiniciativnega. Otroci imajo zato manj izkušenj in se slabše
jezikovno izražajo.

Podobno meni tudi Bernstein (1971, v Toličič in Zorman, 1977), ki je raziskoval jezikovne
razlike med angleškimi otroki iz nižjega in srednjega sloja. Ugotovil je, da zlasti družinsko
okolje pomembno vpliva na otrokov jezikovni razvoj. Ta je odvisen od tega, kakšen jezik
uporabljajo starši in kako ga spodbujajo h govorjenju. Starši srednjega sloja imajo običajno
bogatejši jezik in posvečajo več pozornosti otrokovemu izražanju. Starši nižjih družbenih
skupin imajo preprostejši jezik. Uporabljajo preproste in običajno enake govorne vzorce.
Komunikacije med starši in otroki (še posebej je pomembna materina vloga)so manj številne
in jezikovno revnejše. Z otroki se manj pogovarjajo.

»Jezikovni primanjkljaji ovirajo otrokovo uspešnost kasneje v šoli. Otrok, ki obvlada le
skromen pogovorni jezik, se mora v šoli šele naučiti formalnega jezika, ki ga uporablja učitelj.
Oba, učenec in učitelj, čutita, da uporabljata različen jezik. Učenec namreč marsikaterih
vsebin ne razume, zato ne more slediti logičnim operacijam in izvajati potrebnih posplošitev.
Povsem drugače je z otrokom iz srednjega sloja. Ta se je že doma v predšolski dobi naučil
obeh jezikov, pogovornega in formalnega. Zanj je značilno, da oba jezika ne le razume,
temveč jih tudi v raznih situacijah učinkovito diferencira in uporablja. To mu olajšuje učenje
v šoli ter pomaga pri urejanju pojmov in uvidevanju odnosov. Če je otrok vezan le na
skromen pogovorni jezik, kakršen prevladuje v kulturno zaostalem okolju, ga ta ovira ne le v
jezikovnem, temveč tudi v njegovem kognitivnem razvoju. Zato taki otroci na besednih testih
inteligentnosti običajno dosegajo nižje rezultate kot na nebesednih testih.« (Bernstein, 1971, v
Toličič in Zorman, 1977, str. 15).
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Da jezikovni primanjkljaji ovirajo otrokovo uspešnost v šoli, ugotavlja tudi raziskava o znanju
matematike in naravoslovja četrtošolcev po vsem svetu TIMMS 2015. Raziskava navaja, da
jezik, ki ga govorijo učenci doma in se morebiti razlikuje od tistega, v katerem poteka pouk v
šoli, vpliva na razlike v znanju povsod po svetu. Še posebej pri mlajši populaciji je razlika
med jezikom, ki se govori doma, in učnim jezikom velik dejavnik razlik v znanju. Na
vprašanje, kako pogosto doma govorijo jezik, v katerem poteka pouk, je 72 % v raziskavi
sodelujočih slovenskih učencev odgovorilo z vedno. Skoraj vedno govori doma slovensko 11
% otrok. Včasih jih slovensko doma govori 11 %. 3 % otrok je označilo, da doma nikoli ali
skoraj nikoli ne govorijo slovensko. Prva skupina učencev, ki doma vedno govori slovensko,
je na preizkusih znanja dosegla 524 točk. Druga skupina učencev, ki doma skoraj vedno
govori slovensko, je dosegla 532 točk. Tretja skupina učencev, ki včasih doma govori
slovensko, je dosegla 496 točk. Četrta skupina učencev, ki doma nikoli ali skoraj nikoli ne
govori slovensko, je na preizkusu znanja iz matematike dosegla 466 točk. Tudi v večini
drugih držav dosežki na preizkusu znanja iz matematike padajo z redkejšo uporabo jezika, v
katerem poteka pouk, doma (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

Jezikovne primanjkljaje lahko nadomestimo le z branjem in govorjenjem. Če starši in
vzgojitelji otrokom pogosto berejo, to pozitivno vpliva na njihovo govorno zmožnost in
branje. Otroci, ki jim starši v predšolskem obdobju pogosto berejo, se zgodaj naučijo
samostojno brati (Papalia, Wendoks Olds in Duskin Feldman, 2001, v Marjanovič Umek idr.,
2002). To potrjujejo številne raziskave. Pomembne so vsakodnevne predbralne aktivnosti
doma.

Z. Temiz (2018) na vzorcu 15 otrok nižjega SES iz etnične manjšine na vzhodu Turčije, ki
zelo slabo razume in govori turško, ugotavlja, da so bili otroci po 14 tednih aktivnosti,
povezane z branjem knjig in pripovedovanjem zgodb, zmožni povedati bolj strukturirane
stavke v turškem jeziku.

Pomen skupnega branja matere in otroka izpostavljajo tudi L. Marjanovič Umek idr. (2017) v
raziskavi kvalitete skupnega branja matere in otroka na vzorcu 20 otrok in mater. Otrokova
starost, ko mu je mati začela brati, število knjig doma in število otroških knjig doma
pojasnjuje 43 % variance v kvaliteti skupnega branja matere in otroka

K. L. Anderson idr. (2018) na vzorcu 152 predšolskih otrok na jugovzhodu ZDA ugotavlja, da
se je po rednem, s starši skupnem branju knjig doma otrokom izboljšala hitrost prepoznavanja
črk in besed ter fonetičnega zavedanja. Navajajo tudi, da je pogostost branja doma odvisna od
prihodka družine in dosežene stopnje izobrazbe, torej od SES. 54 % družin z nižjimi dohodki
je navedlo, da z otrokom berejo knjige trikrat ali več tedensko. 16 % družin z nižjimi dohodki
je navedlo, da berejo z otrokom vsak dan. Pri družinah z višjim dohodkom sta ta dva deleža
znašala 74 % (trikrat tedensko ali več) in 33 % (vsak dan). Tudi s stopnjo dosežene izobrazbe
staršev se je večala pogostost rednega, vsakodnevnega branja otrokom. 40 % staršev z
osnovnošolsko izobrazbo ali manj so z otroki brali trikrat tedensko ali več. 13 % jih je bralo
vsak dan. 65 % staršev s srednješolsko izobrazbo je otrokom bralo vsaj trikrat tedensko ali
več, 17 % vsak dan. 84 % staršev z univerzitetno izobrazbo ali več je otrokom bralo trikrat
tedensko ali več, 42 % pa vsak dan.
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Niklas in Schneider (2013) sta v Nemčiji na vzorcu 920 otrok izvedla obsežno longitudinalno
raziskavo o vplivu domačega učnega okolja na otrokov jezikovni razvoj od vrtca, kjer so bili
otroci povprečno stari štiri leta, do zaključka osnovnega šolanja (v Nemčiji osnovna šola traja
4 leta), kjer so bili otroci stari v povprečju 10 let. 47 % testiranim otrokom se je vsaj eden od
staršev ali otrok sam rodil zunaj Nemčije. Družine so v povprečju imele nižji ali srednji SES.
Vprašalnik o informacijah o domačem učnem okolju je bil družinam posredovan v njihovem
jeziku: od nemškega do turškega, grškega, ruskega… Vseboval je 11 vprašanj, ki so se
nanašala na bralne navade staršev in otrok, domače aktivnosti, kot so na primer kockanje,
obiskovanje knjižnice itd., ter stvari, ki jih imajo doma, denimo število knjig v gospodinjstvu,
ali imajo člansko kartico kakšne knjižnice, na koliko časopisov, revij so naročeni…

Zaznana je bila povezava med domačim učnim okoljem in SES ter priseljenskimi družinami.
Otroci iz družin z višjim SES in iz tistih, ki niso izhajale iz priseljenskega okolja, so bili v šoli
uspešnejši. Te družine so otrokom nudile boljše »literarno« domače okolje, kar pomeni, da so
imeli doma več knjig. Starši sami so več brali, več so brali otrokom, bili včlanjeni in
obiskovali knjižnice… Domače učno okolje je imelo velik vpliv na razvoj besednjaka in
fonološkega zavedanja ter v manjši meri poznavanja črk. Otroci, ki so dlje časa obiskovali
vrtec in niso bili iz priseljenskih družin, so imeli bogatejši besednjak (Niklas in Schneider,
2013).

Spodbudno domače okolje je lahko blažilec za razvoj otrok v družinah z nižjim SES ali družin
priseljencev. Nižji SES in/ali migrantsko ozadje ne vpliva neposredno na zgodnji razvoj
otroka, ampak posredno. V teh družinah je manj branja, manj knjig doma, manj obiskovanja
knjižnic, več se gleda televizijo. Priseljenske družine doma ne govorijo nemško (jezika
države, v kateri so). Vse to vodi v govorne zaostanke otrok (Niklas idr., 2011, v Niklas in
Schneider, 2013).

K. E. Bojczyk idr. (2017) na vzorcu 198 predšolskih otrok in prvošolčkov s sumom o
morebitnih bralnih težavah prav tako ugotavljajo pomen kulturnega kapitala doma. Otroci, ki
so bili doma deležni pogostejših knjižnih dejavnosti, so razvili boljše govorne sposobnosti.

Otroška knjiga je izredno pomembna za otrokov celotni razvoj. S knjigo otrok miselno,
socialno, jezikovno raste. Razvija temeljne akademske spretnosti, kot so branje in pisanje
(Marjanovič Umek idr., 2002).

Otrokove intelektualne sposobnosti in govorna kompetentnost sta pomembna pokazatelja
njegove pripravljenosti za šolo. Te pojasnijo 51 % variance, ki so jih otroci dosegli na
preizkusih pripravljenosti za šolo. Zato je pri otrocih, ki izhajajo iz okolja z nižjim SES,
izredno pomembna vključenost v vrtec, saj ima ta izredno pozitiven vpliv na njih. Ne pa
toliko na otroke, ki izhajajo iz višjega SES (Marjanovič Umek in Fekonja idr., 2006).

Otroci, ki so bili deležni dodatnega branja otroške literature v vrtcu, so dosegli pomembno
višje rezultate na lestvici govornega razvoja in preizkušnji pripovedovanja zgodbe kot otroci,
ki tega v vrtcu niso bili deležni (Marjanovič Umek idr., 2002).

Ključna za otrokov jezikovni razvoj je družina. Rezultati govorne kompetentnosti otrok v
raziskavi L. Marjanovič Umek idr. (2002) so bili nizki, vendar statistično pomembno
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povezani s kakovostjo govorne vzgoje v družini, in sicer z izobrazbo matere, družinskim
okoljem in dejavnostmi v družini. Izobrazba staršev, število knjig v družini, kakovost vzgoje
v družini (pogostost pogovarjanja, obiskovanja kulturnih prireditev, skupno branje…) so se
izkazali kot pomembni dejavniki, ki vplivajo na otrokov jezikovni razvoj.

Pozitiven učinek materine izobrazbe na govorni razvoj otroka ugotavlja L. Marjanovič Umek
tudi v kasnejši raziskavi (2005). Ravno tako Flere idr. (2009).

3.2.3 Raziskave o pomenu ustreznih pogojev in možnosti za učenje za šolsko uspešnost
otrok

Vse zgoraj navedene raziskave kažejo na pomen in moč knjige. Knjiga je več kot le statusni
simbol ali okras doma.

Tudi PIRLS, mednarodna raziskava bralne pismenosti, postavlja knjigo za merilo. Z njo
namreč opredeljuje SES. Več kot ima družina knjig doma, višji v raziskavi je njen SES.
Rezultati za leto 2016 so pokazali, da so v bralni pismenosti najbolj napredovali otroci, ki
izhajajo iz družin z višjim SES. Več kot je imela družina knjig doma, bolj so otroci
napredovali v branju (Doupona, 2016).

PIRLS 2016 navaja, da je Republika Slovenija v omenjeni raziskavi konstantno napredovala.
Napredek je od leta 2001 do leta 2016 znašal 41 točk. Učenci in učenke, ki imajo doma le
malo knjig, so napredovali za 33 točk. Tisti učenci in učenke, ki imajo doma več kot 200
knjig, so v tem obdobju napredovali za 49 točk (prav tam).

Zaznana je bila razlika med dečki in deklicami. Oboji so napredovali enakomerno, vendar so
bile deklice uspešnejše. Dečki so v letu 2016 dosegli toliko točk, kot so jih deklice leta 2006,
torej 10 let prej (prav tam).

Pomembni so tudi pogoji, ki jih ima otrok za šolsko delo. Veliko pomenita že delovna miza in
lastna soba (tihi kotiček) za učenje. Učenci, ki so imeli lastno sobo (tihi kotiček) in delovno
mizo za učenje, so v raziskavi PISA 2015 dosegli 30 točk več od tistih, ki teh pogojev niso
imeli (OECD, 2017). Tega vse družine ne morejo nuditi svojim otrokom.

Višji SES, ki (kakor smo videli) zagotavlja ugodnejše domače okolje, vpliva na splošni
otrokov razvoj. Tudi razvoj številskih predstav.

Niklas in Scneider (2017) v že omenjeni obsežni longitudinalni raziskavi v Nemčiji
ugotavljata, da spodbudnejše domače okolje vpliva tudi na razvoj številskih predstav in
matematičnih kompetenc, kot so aritmetika, geometrija in reševanje matematičnih besedilnih
nalog. Sicer ne v takšni meri kot na razvoj jezikovnih kompetenc, vendar vpliv ni zanemarljiv.
Zopet so v boljšem položaju otroci družin z višjim SES in otroci iz družin, ki niso priseljenci.

Kakor že omenjeno, je raziskava potekala od 4. leta starosti otrok do zaključka osnovne šole v
Nemčiji, torej do 4. razreda. Na začetku so bile razlike v matematičnih sposobnostih in
številskih predstavah med otroki iz višjih in nižjih SES velike. Postopoma so se te razlike
manjšale. Podrobna multipla regresijska analiza vseh spremenljivk na koncu osnovnega
šolanja je pokazala, da se 69 % razlike v različno izmerjenih matematičnih sposobnostih
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lahko pojasni z vsemi merjenimi spremenljivkami. Največji vpliv na različne izmerjene
matematične sposobnosti na koncu osnovnega šolanja otrok so imeli predhodno osvojene
matematične spretnosti, starost in inteligentnost otrok, spol (dečki rahlo prekašali deklice).
SES in priseljensko ozadje na koncu osnovnega šolanja nista imela vpliva na napoved
matematičnih dosežkov. Bistveni vpliv je imelo domače učno okolje, s katerim so lahko
pojasnili dodatne 3 % variance (Niklas in Schneider, 2017).

Podobno raziskavo so ravno tako v Nemčiji na vzorcu 532 otrok iz 97 vrtcev opravili Y.
Anders idr. (2012). Ravno tako ugotavljajo, da so otroci iz višjega SES in otroci, ki niso bili iz
priseljenskih družin, dosegli boljše rezultate na merjenju matematične sposobnosti.

Pomen domačega učnega okolja je pokazala tudi raziskava Niklasa idr. (2018) v Avstraliji.
Otroci se kognitivno razvijajo v interakciji s pomembnimi drugimi, kot so npr. njihovi starši.
Niklas idr. (2018) so izvedli raziskavo, ki je ugotavljala povezavo med domačim učnim
okoljem in kognitivnimi sposobnostmi otrok. Vzorec je bil sestavljen iz 116 avstralskih
štiriletnikov in njihovih staršev. Eksperimentalna skupina staršev 37 od 116 otrok je bila
deležna skupinskih predavanj o pomenu in načinih zgodnjega učenja osnov računanja in
branja. Staršem so bile predlagane in opisane igre z besedami, rimanje, kockanje, igre s
številkami in s spominom, redno obiskovanje knjižnice, vaja uporabe števil v vsakdanjem
življenju, pogosto kramljanje z otrokom in prikaz, kako pogosto matematično razmišljamo v
vsakdanjem življenju. Starši so dobili jasno razlago, da so oni modeli, ki jih otroci posnemajo
v vsakdanjem življenju. Tako posnemajo in prevzamejo tudi njihovo vedenje, povezano z
literaturo in številkami. Pokazalo se je, da sta obe skupini otrok, eksperimentalna in
neeksperimentalna, napredovali. Precej bolj je napredovala eksperimentalna skupina otrok.
Torej tista, ki je bila deležna dodatnih spodbud. Vsakodnevno starševsko spodbujanje
otrokovega razvoja je vplivalo na njegove kognitivne sposobnosti, kot so reflektivno
razmišljanje, predvidevanje in reševanje problemov. Te sposobnosti so ključne za otrokov
uspeh v šoli.

Kako pomembna je podpora doma, je izpostavila že omenjena mednarodna raziskava znanja
matematike in naravoslovja TIMMS 2015 in TIMMS ADVANCED 2015 (b.d.), ki je
ugotovila, da ima petina četrtošolcev pri nas doma veliko podpore. Ti so dosegli veliko boljše
matematične (za 50 točk) in naravoslovne (za 46 točk) rezultate od preostalih četrtošolcev, ki
so navedli, da imajo doma srednjo podporo. OECD (2017) ugotavlja pozitivno povezanost
med šolsko uspešnostjo pri naravoslovnih predmetih in pogovori staršev z otrokom o tem,
kako mu gre v šoli, druženju in pogovorih staršev z otroki ter skupnimi kosili staršev in otrok
ob mizi.

Mednarodna raziskava znanja matematike in naravoslovja TIMMS 2015 (Japelj Pavešić in
Svetlik, 2016; TIMMS 2015 in TIMMS ADVANCED 2015, b.d.) je ugotavljala tudi
povezanost med vključevanjem predšolskih otrok v različne skupne dejavnosti s starši in
dosežki otrok na preizkusih znanja iz matematike in naravoslovja. Starši so v raziskavi
TIMMS 2015 in TIMMS ADVANCED 2015 (b.d.) navedli, kako pogosto so z otroki:

- brali knjige,
- pripovedovali zgodbe,
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- peli pesmice,
- se igrali abecedo (npr. s kockami, na katerih so napisane črke),
- govorili o tem, kaj počno,
- govorili o tem, kaj so prebrali,
- se igrali besedne igre,
- pisali črke ali besede,
- glasno brali znake ali napise,
- govorili rime ali peli pesmi, povezane s štetjem,
- se igrali z igračami s številkami (npr. kocke s številkami),
- šteli različne predmete,
- se igrali igre z liki in telesi (npr. razvrščanje predmetov ali kock po obliki,

sestavljanke),
- se igrali igre z lego kockami ali drugimi konstrukcijskimi igračami,
- se igrali družabne igre ali kartali,
- pisali števila.

Na podlagi odgovorov staršev v raziskavi so oblikovali tri skupine učencev, učence, ki so bili
pogosto vključeni v skupne aktivnosti s starši, učence, ki so bili včasih vključeni v skupne
aktivnosti s starši, in učence, ki niso bili nikoli ali skoraj nikoli vključeni v skupne aktivnosti s
starši. V Republiki Sloveniji je bilo 56 % učencev, vključenih v raziskavo, pogosto vključenih
v skupne aktivnosti s starši. 43 % občasno. Zanemarljiv delež učencev ni bil nikoli ali skoraj
nikoli vključen v skupne aktivnosti s starši. Slovenski učenci, vključeni v raziskavo, ki so bili
pogosto v predšolskem obdobju vključeni v skupne aktivnosti s starši, so dosegli za 9 točk
boljši rezultat od tistih, ki so bili v predšolskem obdobju občasno vključeni v skupne
aktivnosti s starši. Podobne razlike so izmerili tudi v preostalih državah, vključenih v
raziskavo (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

Mednarodna raziskava znanja matematike in naravoslovja TIMMS 2015 je izpostavila tudi
pomen vključenosti otrok v program predšolske vzgoje. Starši sodelujočih otrok v raziskavi so
označili, koliko let je bil njihov otrok vključen v program predšolske vzgoje. V Republiki
Sloveniji je bilo 80 % četrtošolcev, sodelujočih v raziskavi, vključenih v program predšolske
vzgoje tri leta ali več. 9 % jih je obiskovalo vrtec dve leti. 5 % eno leto. 5 % jih ni obiskovalo
programa predšolske vzgoje. Učenci iz prve in druge skupine, torej tisti, ki so bili vključeni v
program predšolske vzgoje tri leta ali več, in tisti, ki so bili vključeni vanj dve leti, so na
preizkusih znanja iz matematike dosegli enak rezultat: 530 točk. Otroci, ki so bili eno leto
vključeni v program predšolske vzgoje, so na preizkusih znanja iz matematike dosegli 503
točke. Zanimivo je, da so otroci, ki niso bili vključeni v program predšolske vzgoje, na
preizkusih znanja iz matematike dosegli boljši rezultat od tistih, ki so bili v vrtec vključeni
eno leto (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

Če strnemo vse te misli in raziskave, lahko rečemo, da spodbudno domače okolje pozitivno
vpliva na vsesplošni razvoj otroka. Višji SES omogoča staršem, da otroku lahko privoščijo
več: od knjig, obiskov kulturnih prireditev, knjižnic… Tudi starši, ki si ne morejo privoščiti
vsega, vseeno lahko berejo skupaj z otrokom, sami berejo, da so vzor branja otrokom, skupaj
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z otrokom obiščejo knjižnico, štejejo z otrokom… Zato tudi poudarjamo pomen ugodnega
domačega okolja.
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4 ZNAČILNOSTI DOMAČEGA UČNEGA OKOLJA
ROMSKIH OTROK

4.1 Bivalne razmere

V grobem lahko Rome glede na bivalne razmere razdelimo na 3 skupine (Horvat Muc, 2003):

- Romi, ki dosegajo visoko stopnjo kulture bivanja. To so Romi, ki živijo v urbanih
središčih, v stanovanjskih blokih, najemnih stanovanjih ali lastnih zidanih hišah zunaj
romskih naselij ali v lastnih zidanih hišah v razvitih romskih naseljih.

- Romi, ki dosegajo nižjo stopnjo kulture bivanja. Ti živijo v strnjenih romskih naseljih,
ki predstavljajo komplekse zidanih, eno- ali dvoprostorskih hiš, zidanih in lesenih
hišah.

- Romi, ki dosegajo najnižjo stopnjo kulture bivanja. Ti živijo v izoliranih naseljih, ki so
na obrobjih vaških skupnosti. Njihovi bivalni prostori so vlažni, temni, higiensko
zanemarjeni, brez urejenih sanitarij.

Večina romskega prebivalstva je v drugih dveh skupinah. Živijo v naseljih ali zaselkih na
obrobju mest, ločeno od preostalega prebivalstva. Med seboj se razlikujejo po socialno-
ekonomskih razmerah in načinu življenja. To je povezano s stopnjo socializacije. V
Prekmurju, kjer so se za stalno naselili že v času med obema svetovnima vojnama, so se
večinoma približali večinskemu prebivalstvu. Na Dolenjskem, kjer se je proces stalnega
naseljevanja začel generacijo pozneje po stalni naselitvi Romov v Prekmurju, pa ne (Avsec,
1999; Zupančič in Rogelj, 2013).

S terensko raziskavo strokovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij
v Republiki Sloveniji pod okriljem Ministrstva Republike Slovenije za okolje in prostor je
bilo leta 2007 ugotovljeno, da je pri nas 107 romskih naselij. Tri leta pozneje je podobna
raziskava ugotovila še večjo prostorsko razpršenost Romov. Ti naj bi živeli še v številnih
manjših zaselkih, tako da se skupno število povzpne na okoli 130. V vseh teh naseljih naj bi
po oceni živelo okoli 9.000 ljudi. Večina romskih naseljih je majhnih, z manj kot 50
prebivalci. Sedem naselij jih ima več kot 200. Dve več kot 500 (Zupančič in Rogelj, 2013;
Zupančič, 2010).

Če je še v preteklosti veljalo, da je bilo romsko naselje omejeno na eno samo družino, ki se je
s porokami, rodnostjo in doselitvijo bližnjih in daljnih sorodnikov širila, danes velja, da so
večja romska naselja, kot so Kerinov Grm pri Krškem, Žabjak na Dolenjskem ali recimo
Lokve v Beli krajini, nastala z doseljevanjem prebivalcev, ki sorodstveno niso povezani.
Večina teh naselij je bila premišljeno postavljenih tam, kjer je večja možnost preživetja in
nasprotovanje lastnikov zemljišč manjše. Romi so se naselili tam, kjer niso pričakovali
nasprotovanja večinskega prebivalstva. V nekaterih primerih so jih tudi predstavniki oblasti
napotili k manj privlačnim lokacijam, kjer ni bilo pričakovati večjega odpora lastnikov
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zemljišč. Številne naselbine so bile verjetno začasne, ko pa so se izkazale za primerne, so
postale stalne (Zupančič in Rogelj (2013; Zupančič, 2010).

Glavna težava je pravna ureditev naselij. Stanovanjske razmere v romskih naseljih so navadno
slabše tudi zato, ker so postavljena na lokacijah, ki niso zazidljive in občine nimajo načrtov za
njihovo vključitev v ustrezne prostorske akte kot za območja, namenjena stanovanjski gradnji.
Zaradi pomanjkanja sredstev in ker inšpektorji nimajo pravne podlage za rušenje barak,
številni Romi gradijo majhne lesene barake. Te pa ne nudijo zadostne zaščite pred mrazom,
vlago in drugimi težavami. Da bi se izognili rušenju, velikokrat gradijo zelo majhne objekte.
Družine zato živijo v prostorskem pomanjkanju (Vzporedna življenja, 2011).

4.1.1 Raziskave o bivalnih razmerah
Evropska raziskava o domačem okolju Romov v Republiki Hrvaški, ki je potekala maja in
junija 2011 in je vključevala 750 romskih gospodinjstev in 350 gospodinjstev večinskega
prebivalstva, je pokazala, da so romska gospodinjstva razpolagala z 0,48 sobe na družinskega
člana v primerjavi z 1,2 sobe na družinskega člana večinskega prebivalstva. Družinski član
romske družine je imel v gospodinjstvu na razpolago 12,87 m2 prostora v primerjavi s 35,03
m2 prostora na člana gospodinjstva večinskega prebivalstva. Ker Republika Slovenija ni
vključena v podobne evropske raziskave o položaju Romov, niti nismo zasledili podobnih
podatkov pri nas, navajamo podatke za Republiko Hrvaško, ki nam je kulturno in jezikovno
blizu (Roma Survey Data Croatia, 2011).

Tudi pri nas številne romske družine živijo v eno- ali dvosobnih hišah v prostorski stiski.
Organizacija Amnesty International navaja, da se je pogovarjala z veliko družinami pri nas, ki
živijo v bivališčih z manj kot tremi kvadratnimi metri bivalne površine na osebo. Večina
romskih družin ima veliko družinskih članov v skupnem gospodinjstvu in tako lahko
posamezno sobo uporabljajo tudi več kot tri osebe. Nekatere barake so lahko še manjše in
prostorska stiska še večja (Vzporedna življenja, 2011).

Amnesty International omenja primer gospoda, ki živi v Žabjaku s svojo partnerico in osmimi
otroki v baraki z manj kot 16 kvadratnimi metri prostora (prav tam).

Zlasti ženske poudarjajo, da pri tako omejenem prostoru šoloobvezni otroci ne morejo delati
domače naloge in se učiti, saj je okoli njih veliko mlajših sester in bratov. Težava sta tudi
pomanjkanje zasebnosti in skrb za osebno higieno. Slabo zgrajene lesene konstrukcije, v
katerih živijo, jih ne varujejo pred mišmi, podganami, ščurki, muhami (prav tam).

Oblasti pogosto ne zagotavljajo podpore ljudem, ki živijo v neformalnih naseljih, tako da bi
jih pravno uredile, izboljšale bivališča ali jim zagotovile dostop do neprofitnih najemnih
stanovanj ali drugih bivanjskih možnosti (prav tam)

Ker Romi niso lastniki in lastništvo bivališč, ni pravno urejeno, ne uživajo pravne varnosti
bivališča. To pomeni, da živijo v stalni negotovosti in strahu glede prihodnosti, saj so
izpostavljeni izselitvam in rušenju bivališč. Hkrati pa to še dodatno negativno vpliva na
kakovost njihovih bivališč, saj ni smiselno nekaj urejati, dograjevati ali popravljati, če ti to
lahko nekdo poruši. Primeri takšnih naselij so v občinah Črnomelj, Grosuplje, Kočevje, Novo
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mesto, Ribnica in Škocjan, kjer imajo nekateri Romi zelo omejen dostop do osnovnih dobrin
(prav tam).

Amnesty International omenja gospo iz romskega naselja Kanižarica v Občini Črnomelj.
Občino je prosila za gradnjo kopalnice. Prošnjo so ji zavrnili, ker ne more dobiti gradbenega
dovoljenja. Gradnja brez tega pa je nezakonita. Naselje še vedno ni pravno urejeno, čeprav
obstaja že desetletja (prav tam).

Šele s pravno ureditvijo naselij lahko pride do občutnega izboljšanja dostopa do javne
infrastrukture za romske skupnosti. Dober primer tega je romsko naselje Sovinek v Občini
Semič. Pred leti je bilo zgrajeno na črno in se je počasi širilo. Okoli 70 Romov je tu živelo v
preprostih barakah brez vodovodne napeljave, kanalizacije in elektrike. Leta 1995 je Občina
Semič začela pravno urejati naselje. Od zasebnih lastnikov je odkupila zemljišče. Romske
družine so z občino podpisale zakupne pogodbe za 99 let. V skladu z zakupno pogodbo lahko
romske družine živijo v domovih, ne morejo pa jih prodati. Družinam ni bilo treba plačati za
zakup. Morajo pa plačevati za vodo in drugo infrastrukturo. Leta 2002 so prebivalci dobili
električno energijo. Leta 2008 so dobili javno vodovodno omrežje in kanalizacijo. Občina je
zgradila še nekaj zidanih hiš. Uredili so tudi igrišče in avtobusno postajališče. Sredstva so bila
pridobljena prek državnega javnega razpisa. Takratni župan je pojasnil, da je bila možnost
zakupa izbrana zato, ker si družine ne bi mogle privoščiti nakupa nepremičnine. Večina jih
živi od socialnih prejemkov (Vzporedna življenja, 2011; Žura, 2008).

Ima pa ta pozitivna zgodba žal negativno nadaljevanje. Romske družine v naselju so se sprle.
Prišlo je tudi do streljanja in večina ljudi je zapustila urejeno naselje. Družine so se naselile
vsaka zase na različne lokacije, kjer ponovno nimajo ne elektrike ne vode… Otroci prihajajo v
šolo umazani in neurejeni. Najprej jih je treba umiti in preobleči, da jih ne bi neromski učenci
še bolj zavračali (A. Miketič, osebna komunikacija, 8.3.2018).

Pomanjkanje dostopa do pitne vode in električne energije je žal še vedno razširjeno. Terenska
raziskava strokovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij v Republiki
Sloveniji pod okriljem Ministrstva Republike Slovenije za okolje in prostor ugotavlja, da v
letu 2007 18 od 57 romskih naselij (32 %) v jugovzhodni regiji in tri od 38 romskih naselij v
Prekmurju ni imelo dostopa do vode (Zupančič, 2010).

V jugozahodni regiji po podatkih iz leta 2010 od 20 do 30 % romskih naselij ni imelo dostopa
do javne ali druge oskrbe z vodo. Poročilo omenja, da je dejansko stanje še slabše, kot navaja
statistika. Kakovost oskrbe z vodo se od območja do območja močno razlikuje. Vodovod je
bil pogosto zgrajen le do naselja, in ne v naselje (prav tam).

Že omenjena evropska raziskava o domačem okolju Romov v Republiki Hrvaški navaja, da
35 % romskih gospodinjstev ni imelo dostopa do pitne vode. To je povsem primerljivo z
zgoraj navedenim podatkom iz terenske raziskave pri nas. 45 % romskih gospodinjstev v
Republiki Hrvaški ni imelo urejenih sanitarij; 88 % romskih gospodinjstev je imelo dostop do
električne napeljave (Roma Survey Data Croatia, 2011).

Terenska raziskava strokovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij v
Republiki Sloveniji pod okriljem Ministrstva Republike Slovenije za okolje in prostor je



23

ugotovila, da je bilo leta 2007 v jugovzhodni regiji brez elektrike 24 naselij, kar znaša več kot
40 % (Vzporedna življenja, 2011).

Raziskava T. Vonte idr. (2011) pri nas ugotavlja, da 96 % romskih otrok živi v gospodinjstvih
z električno energijo. 94 % romskih otrok pri nas živi v gospodinjstvih z vodovodno
napeljavo. 10 % jih živi v barakah, 38 % jih živi delno v barakah, 64 % jih živi v hišah. 32 %
jih delno živi v hišah. Amnesty International ugotavlja, da 39 % Romov živi v romskih
naseljih, hišah, 12 % v stanovanjih, preostali pa v barakah, prikolicah, šotorih (»False starts«,
2006).

Ko nimajo dostopa do vode v svojih domovih ali bližini, morajo ljudje po vodo do najbližjega
izvira, bencinske črpalke, pokopališča… Amnesty International omenja zakonski par iz
romskega naselja Beličnik pri Črnomlju, kjer živi brez vode in elektrike. Pravita, da so jima
vodo včasih vozili gasilci. Tega ne počno več. Po vodo gresta na pokopališče, ki je oddaljeno
5 kilometrov. Pozimi pipo na pokopališču zaprejo zaradi mraza. Takrat, če je sneg, dobijo
vodo s topljenjem snega (Vzporedna življenja, 2011).

Količina vode, ki jo v gospodinjstvu zberejo vsak dan, je močno odvisna od razdalje od doma
do vira vode. Če je razdalja večja od enega kilometra ali pol ure skupnega časa prenosa vode,
zbrana količina vode ne presega 20 litrov na dan. To je običajno manj kot 5 litrov za pranje,
umivanje, kuhanje, pitje… na osebo na dan (prav tam).

S tem je ogrožena higiena in povzročeno je tveganje javnemu zdravju. Ko je voda na voljo v
pipi doma ali na dvorišču, oseba porabi približno 50 litrov vode na dan. Ocenjeno je, da
gospodinjstva z vodnim virom doma porabijo tridesetkrat več vode za higieno v primerjavi s
tistimi, ki morajo vodo nekje najti (prav tam).

Povprečna poraba vode na osebo v Republiki Sloveniji znaša 150 litrov. V večjih mesti tudi
od 250 do 300 litrov na dan (Pitna voda, 2008).

Gospodinjstva, ki imajo vodo, lahko več časa namenijo za gospodarsko dejavnost, pripravo
hrane, otroško varstvo in izobraževanje (Vzporedna življenja, 2011).

Če otroci nimajo ustreznih prostorov in pogojev za delo, je njihovo izobraževanje ovirano.
Pomanjkanje vode in električne energije močno vpliva na zdravo bivalno okolje ter higieno
(prav tam).

Amnesty International omenja 12-letno deklico, ki živi v romskem naselju Žabjak brez vode,
elektrike in sanitarij. Povedala je, da noče hoditi v šolo, ker je umazana in smrdi. Zaradi tega
jo drugi otroci zbadajo in zmerjajo (prav tam).

4.2 Raziskave o opremljenosti romskih gospodinjstev

Učenčevo domače okolje lahko na učenčevo šolsko uspešnost deluje spodbujevalno ali
zaviralno. Romskim učencem praviloma predstavlja velik primanjkljaj. Obsežna raziskava
domačega okolja romskih otrok v Prekmurju leta 1991 je pokazala, da je od 411 romskih
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učencev le 28 % živelo v dobrih, 44 % v zadovoljivih in 27 % v slabih bivalnih pogojih
(Tancer, 2003).

Svojo sobo je imelo 18 %, svojo posteljo pa 64,5 % vseh otrok. Primerne delovne pogoje za
učenje je imelo 26,5 % romskih učencev, zadovoljive 39,4 % in 33,6 % neprimerne (prav
tam).

Tudi kulturni standard romskih družin je izjemno nizek. Razen televizije in radia niso imeli
drugih dobrin. Radio je imelo 96 % anketiranih romskih družin. Televizijo 88 %. Na tisk,
najpogosteje lokalni tednik, je bilo naročenih 15 % družin (prav tam).

V evropski raziskavi o domačem okolju Romov v Republiki Hrvaški je bilo ugotovljeno, da je
imelo 63 % romskih gospodinjstev radio, 94 % televizijo, 64 % kolo oziroma moped, 42 %
avtomobil, 2 % konja, 23 % računalnik, 17 % internetni priključek, 80 % telefon, 70 % pralni
stroj, 49 % gospodinjstev je imelo na razpolago posteljo za vsakega družinskega člana,
vključno z otroki. 9 % romskih gospodinjstev je imelo doma v primerjavi s 57 %
gospodinjstev večinskega prebivalstva 30 ali več knjig. Večina (91 %) romskih gospodinjstev
se je ogrevala na drva v primerjavi s 56 % gospodinjstev večinskega prebivalstva (Roma
Survey Data Croatia, 2011).

4.3 Posledice revščine in nezaposlenosti

Brezposelnost je položaj posameznika, ki nima statusa zaposlenosti, je brez dela, službe,

zaposlitve. Brezposelnost za delo sposobnih ljudi pomeni nastanek skupine ljudi, ki so

izrinjene na rob družbenega dogajanja in se počutijo ogoljufane, nesrečne, nekoristne,

brezvoljne in lahko tudi agresivne do družbe, ki jih je potisnila v to situacijo. Brezposelnost

vpliva na ekonomsko in socialno blagostanje posameznika (Bilban, 2015).

Romi sodijo v marginalno družbeno skupino, za katero je značilen velik delež nezaposlenosti.

Posledice trajnejše nezaposlenosti so:

- izguba občutka gospodarske in duševne varnosti;

- nezaposlene osebe imajo na razpolago veliko časa, ki pa jim je mučen;

- poruši se običajen ritem spanja, vstajanja in prehranjevanja. To povečuje občutek

izgubljenosti;

- brezposelnost staršev se začne odražati pri otrocih v obliki občutkov negotovosti in

strahu;

- lahko pride do osebnostnih sprememb, ki se kažejo kot večja razdražljivost ter kot

razvoj novih slabih lastnosti; krepijo se predsodki (Bilban, 2015).
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Dolgotrajna brezposelnost enega ali obeh staršev lahko potisne v revščino celo družino.

Slabša kvaliteta življenja in manj zdrav življenjski slog sta povezana z revščino. Zdravje vseh

družinskih članov je ogroženo (Bilban, 2015).

Pri nezaposlenih je večja verjetnost, da postanejo depresivni, odvisni od alkohola in drog.

Obstajajo tudi raziskave (De Vogli in Santinello, 2005; Jarvis, 2004, v Bilban, 2015), ki

dokazujejo, da si brezposelne osebe lajšajo stres s kajenjem.

Nezaposlene osebe imajo veliko časa, se dolgočasijo, so bolj tesnobne in zato pogosteje

posežejo po alkoholu, drogah, se zatekajo k igram na srečo in drugim odvisnostim (Bilban,

2015).

Nezaposlenost in revščina sta povezani. Rezultati številnih študij po svetu so pokazali, da
revščina vpliva na slabšo kakovost življenja otrok. Otroci, ki izhajajo iz manj spodbudnega
okolja, zaradi revščine pogosteje trpijo za neugodnimi zdravstvenimi, razvojnimi in drugimi
psihosocialnimi posledicami (Košak Babuder, 2011).

Jensen (2009, v Košak Babuder, 2011) omenja štiri najpogostejše primarne dejavnike
tveganja. To so:

1. čustveni in socialni izzivi,
2. akutni in kronični stres,
3. zdravstvene posledice,
4. kognitivni zaostanki.

Otrok iz manj spodbudnega okolja, ki živi v revščini, se mora s čustvenimi in socialnimi
izzivi soočiti zato, ker nima varnega in stabilnega okolja, močnega in stabilnega starša
oziroma skrbnika, ki bi mu zagotavljal konstantno podporo in vodenje ter s katerim bi se vsaj
20 ur tedensko družil ob različnih dejavnostih, ki se stopnjujejo v zahtevnosti. Doma mora
najprej poskrbeti sam zase, nato še za manjše brate in sestre. Manj se igra zunaj. Ne udeležuje
se zunajšolskih dejavnosti. Več gleda televizijo. S tem ne usvaja modela razvijanja čustev. Ne
ve, kako se ustrezno odzvati na čustva drugih. Tak otrok ima posledično več težav v
socialnem vedenju, ki ga lahko z agresijo in pretepanjem izraža navzven ali pa se umakne
vase ter je depresiven in tesnoben (Brooks-Gunn in Duncan, 1997, v Košak Babuder, 2011).

Akutni in kronični stres se kažeta v večji odsotnosti od pouka, manjši pozornosti in
koncentraciji, zmanjšani kreativnosti, mišljenju in spominu ter povečani verjetnosti depresije
(Košak Babuder, 2011).

Zdravstvene posledice zaradi revščine imajo lahko zaradi slabšega zdravstva, zdravstvenega
varstva in slabše prehrane matere v času nosečnosti negativne posledice za plod. Lahko pride
do prezgodnjega poroda ali recimo nizke porodne teže, ki je rizični dejavnik za smrtnost
dojenčkov. Pri takih otrocih je tudi večja verjetnost slabšega zdravja ter kognitivnih in
emocionalnih primanjkljajev (Brooks-Gunn in Duncan, 1997 v Košak Babuder, 2011).
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Ženske iz najnižje izobrazbene strukture imajo 30 % večjo verjetnost tveganja za prezgodnji
porod. Po 30. letu starosti se ta povzpne na 80 %. Tudi tveganje za smrt novorojenčka v
prvem letu starosti je 2,6-krat večje od mater z višješolsko izobrazbo (PIS 2004-2008 v Buzeti
idr., 2011, v Košak Babuder, 2011).

Prisotni sta zelo zgodnja in zelo pozna nosečnost. Zdravstveno stanje Rominj je slabo tudi
zato, ker so obsojene na izolirano življenje na domu. Bolj so izpostavljene družinskemu
nasilju (Roma Health Report, 2014).

Raziskave o zdravstvenem stanju Romov v evropskih državah (Roma Health Report, 2014)
ugotavljajo, da Romi živijo manj zdravo od preostale populacije. Prehranjujejo se manj
zdravo. Manj se gibljejo. Med njimi je veliko kadilcev in uporabnikov drog. Njihova
pričakovana življenjska doba je lahko desetletje ali več krajša kot pri večinski populaciji.

T. Avsec (1999) navaja, da je delež Romov, starejših od 65 let, le 3 %. Niso vključeni v
družbena dogajanja in so neinformirani. Ne poznajo postopkov pridobivanja informacij in
storitev, zaradi česar so odvisni od javnih služb. Zaradi neustreznih bivalnih razmer so
izpostavljeni raznim infekcijam in kroničnim boleznim. Veliko jih nima urejenega
zdravstvenega zavarovanja.

Večja pojavnost zdravstvenih težav pri romskih otrocih vodi v povečano izostajanje od pouka,
daljše trajanje izostajanja, zamujanje z ocenjevanjem, obolevanje med poukom in povečano
stopnjevanje nediagnosticiranih in nezdravljenih zdravstvenih težav (Roma Health Report,
2014).

Pediatrinja iz Novega mesta ugotavlja, da so otroci iz romskega naselja Dobruška vas v
Škocjanu, ki je neformalno romsko naselje brez vode in elektrike, bolni veliko pogosteje od
drugih. Zaradi slabih higienskih razmer pogosto zbolijo za drisko in rotavirusom. Zaradi
kajenja in uporabe peči za kuhanje ter ogrevanja brez dimnikov v notranjosti stanovanja
pogosto zbolijo za bronhitisom (Vzporedna življenja, 2011).

Kognitivni zaostanki otrok iz nespodbudnega okolja se kažejo v slabšem šolskem uspehu.
Študija, ki jo je opravila L. Marjanovič Umek (1990), kaže, da se pojmi količina, prostornina
in dolžina pri romskih otrocih razvijejo v enakem zaporedju, kot pri otrocih iz
spodbudnejšega okolja, vendar dve ali tri leta pozneje. Neustrezni socialno-ekonomski pogoji
vplivajo na kognitivni razvoj. Domače učno okolje romskih otrok pomembno vpliva na
njihovo slabšo uspešnost v šoli. Enostavno nimajo enakih možnosti. Še preden sploh vstopijo
skozi šolska vrata, so jim ta že na pol priprta.

4.3.1 Raziskave o revščini in nezaposlenosti
Glede na zgoraj predstavljene podatke lahko rečemo, da večina Romov v Republiki Sloveniji
in širše, če upoštevamo tudi predstavljene podatke za Republiko Hrvaško, živi v revščini in so
socialno izključeni na področjih izobraževanja, zaposlovanja in nastanitve. Natančnih
podatkov, koliko jih živi v revščini in je nezaposlenih, ni na voljo, saj se podatki na osnovi
etničnosti ne smejo zbirati, ker bi to lahko vodilo v diskriminacijo. Nekaj podatkov pa
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vendarle je na voljo. Slovenske oblasti in drugi viri ocenjujejo, da je zaposlenih od 2 do 10 %
vseh Romov v Sloveniji (Vzporedna življenja, 2011).

Na območju Prekmurja je nezaposlenih okoli 90 % Romov. Na območju Dolenjske in Bele
krajine 98 % (»False Starts«, 2006).

V Republiki Hrvaški je bilo zaposlenih 22 % Romov v primerjavi s 57 % večinskega
prebivalstva v starosti od 15 do 64 let. Večinoma so bili zaposleni kot nekvalificirani delavci
(41 %), polkvalificirani delavci (11 %) ali izučeni delavci (27 %) (Roma Survey Data Croatia,
2011).

Razlog za tako velik delež nezaposlenosti med Romi je zaradi pomanjkljive izobrazbe in
znanj, potrebnih za iskanje zaposlitve. 98 % brezposelnih Romov na Dolenjskem in v Beli
krajini in 90 % v Prekmurju ni končalo osnovne šole (Vzporedna življenja, 2011).

Tancer (2003) navaja, da je bilo v raziskavi o domačem učnem okolju romskih otrok v
Prekmurju 16 % staršev brez osnovne šole, 71 % z nepopolno osnovno šolo, 10 % pa jih je
imelo končano osnovno šolo.

Podatki so primerljivi z že omenjeno novejšo raziskavo na podobnem vzorcu v Republiki
Hrvaški. 40 % Romov in 2 % večinskega prebivalstva v raziskavi v starosti od 25 do 64 let je
imelo navedeno kot najvišjo stopnjo dosežene izobrazbe nedokončano osnovno šolo. 34 %
Romov in 9 % večinskega prebivalstva v starosti od 25 do 64 let je imelo navedeno kot
najvišjo stopnjo izobrazbe osnovno šolo (Roma Survey Data Croatia, 2011).

Omembe vredno je tudi, da ima več Rominj (50 %) kot Romov (29 %) v starosti od 25 do 64
let kot najvišjo stopnjo dosežene izobrazbe navedeno nedokončano osnovno šolo (prav tam).

Predvidevamo, da je to povezano z zgodnjim odraščanjem Romov in pričakovanjem, da se
bodo dekleta še pred 16. letom poročila in ustvarila družino. To je skrb vzbujajoče, če se
ozremo na predhodno naštete raziskave (Marjanovič idr., 2002; Flere idr., 2009; Marjanovič
Umek idr., 2005), ki so izpostavile materino izobrazbo kot enega ključnih faktorjev šolske
uspešnosti otroka. Romski otroci ne le, da nimajo ustreznih pogojev, tudi starši, ki so
večinoma manj izobraženi, jim ne morejo nuditi enako učinkovite učne pomoči in spodbude
kot bolj izobraženi starši svojim otrokom.

Nižja stopnja dosežene izobrazbe vodi v nezaposlenost, nezaposlenost v revščino in začarani
krog je tako sklenjen.

4.4 Značilnosti kulturnega in jezikovnega delovanja Romov

Krek in Vogrinc (2005) ločita med dvema tipoma integracije romskih družin v širšo kulturo
okolja in SES:

1. Integrirane romske družine

Integrirane romske družine živijo v (urejenih) hišah ali v stanovanjskih blokih. V primerjavi z
drugo skupino imajo ugodnejši SES. Otroci iz teh družin vsaj delno obvladajo slovenski jezik
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ob vstopu v šolo. Doma delajo domače naloge enako kot neromski učenci. Starši jih
spodbujajo k učenju. Pri njih ni več izostankov od pouka kot pri neromskih učencih. Tudi v
višjih razredih ostajajo v šoli do konca pouka. Starši so jim privzgojili delovne navade in
vzpostavili interes za šolsko delo.

2. Neintegrirane romske družine

Neintegrirane romske družine predstavljajo večino. Zanje velja vse, kar smo opisovali v
predhodnih podpoglavjih. Živijo v dokaj izoliranih homogenih romskih naseljih, kjer
praviloma niso zagotovljeni osnovni bivanjski pogoji (voda, elektrika, kanalizacija, utrjene
ceste…). Govorijo le romski jezik. Po navedbi učiteljev nekateri otroci iz te skupine pred
vstopom v šolo ne razumejo in ne govorijo slovenskega jezika. Doma velikokrat niti nimajo
pogojev, da bi naredili domačo nalogo. Četudi bi jo hoteli, v družini nimajo spodbud za to.
Neizobraženi starši jim ne morejo pomagati pri šolskem delu. V šoli imajo zaradi različnih
razlogov (poroke, pogrebi, krsti…) več izostankov od neromskih učencev. Pri pouku so
prisotni tri, štiri, mogoče pet ur. Pogosto predčasno, še pred koncem pouka, odidejo domov.
Ker jih ni v podaljšanem bivanju, domačih nalog ne naredijo niti v šoli. Velikokrat ponavljajo
razrede, tudi po dvakrat, trikrat ali več. Zato pride med njimi in sošolci do velikih starostnih
razlik. Kot starejši imajo popolnoma druge interese kot mlajši otroci. To vodi v opuščanje
šolanja še pred iztekom osnovnošolske obveznosti. Razlog za osip ni torej samo nedoseganje
standardov znanja (Krek in Vogrinc, 2005).

Značilnost romskih družin (predvsem neintegriranih) je tudi ta, da otroci že zelo zgodaj
vstopajo v odraslost. Že pri dvanajstih letih se od njih pričakuje, da prevzamejo vlogo
odraslega. Za dekleta to pomeni poroko in skrb za gospodinjstvo in otroke ali mlajše brate in
sestre (prav tam).

4.4.1 Raziskave o značilnostih kulturnega in jezikovnega delovanja Romov
V raziskavi Kreka in Vogrinca (2005) na vzorcu 141 osnovnošolskih učiteljev so ti na lestvici
od 1 do 4 kot največje težave šolanja romskih otrok izpostavili pogosto odsotnost od pouka
(povprečna ocena 3,78), pomanjkljivo znanje slovenskega jezika (3,71), slabe delovne navade
(3,52), nevključenost v vrtec (3,5), nizko vrednotenje izobraževanja v romski kulturi (3,41),
slabo vključenost romskih staršev v proces šolskega dela (3,41), nizko izobrazbeno raven
staršev (3,26), slabe bivalne razmere (3,26), nezaupljivost staršev do šole (3,09), slab odnos
otrok do šolskih potrebščin (3,08), nesprejetost s strani neromskih vrstnikov (2,77) in nizka
pričakovanja učiteljev glede šolske uspešnosti (2,48).

T. Vonta idr. (2011) v evalvacijski študiji o uspešnosti romskih učencev navajajo, da so
svetovalni delavci 67 od 110 osnovnih šol, ki so privolile v raziskavo, ki je potekala v
šolskem letu 2009/2010, kot največje težave v šolanju romskih otrok izpostavili nizko učno
samopodobo (63-krat), težke socialne razmere (43-krat), psihično nasilje okolja (12-krat),
izgubo romske identitete (5-krat), nizko vrednotenje znanja v romski kulturi – starši šole ne
podpirajo (4-krat), slabšo socialno vključenost v šolsko okolje (dvakrat), pomanjkljive učne
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navade (enkrat) in neznanje slovenskega jezika (enkrat). Svetovalni delavci so lahko obkrožili
več odgovorov. Zanimivo je, da je samo en svetovalni delavec kot največjo težavo izpostavil
nepoznavanje slovenskega jezika.

Kot največji izziv za učitelje, ki delajo z romskimi učenci, so svetovalni delavci na prvem
mestu izpostavili neprisotnost pri pouku, in sicer 55-krat v vseh triletjih osnovne šole. Na
drugem mestu so izpostavili neopravljanje domačega dela in slabe učne navade, 40-krat v
vseh triletjih osnovne šole. Na tretjem mestu so izpostavili slabo motivacijo za izobraževanje,
36-krat v vseh triletjih osnovne šole. Šele na četrtem mestu so izpostavili neznanje
slovenščine, 24-krat v vseh triletjih. Na petem mestu so izpostavili vedenjske težave, 23-krat
v vseh triletjih osnovne šole. Na šestem mestu so izpostavili nesodelovanje staršev s šolo, 19-
krat v vseh triletjih. Na sedmem mestu so izpostavili učne težave, 16-krat v vseh triletjih. Na
osmem mestu so izpostavili slabo razumevanje romske kulture in njenega vključevanja v šolo,
13-krat v vseh triletjih. Na devetem mestu so izpostavili nedoseganje minimalnih standardov
znanja, 11-krat v vseh triletjih. Na desetem mestu so bili trikrat izpostavljeni slabi odnosi s
sošolci (Vonta idr., 2011).

Ponovno je zanimivo, da je neznanje slovenskega jezika romskih učencev v raziskavi T.
Vonta idr. (2011) omenjeno šele na četrtem mestu kot eden največjih izzivov učitelje.

Raziskava M. Peček, Čuk in I. Lesar (2006b), ki je potekala v šolskem letu 2004/05 in je v
vzorec zajela 207 učiteljev razrednega pouka in 207 učiteljev predmetnega pouka, je
pokazala, da je kar 65,7 % razrednih in 63,3 % predmetnih učiteljev menilo, da naj se Rome
od vsega začetka poučuje pod enakimi pogoji kot slovenske učence. Hkrati je bilo 57,9 %
učiteljev razrednega pouka in 34,5 % učiteljev predmetnega pouka mnenja, da bi se starši
morali potruditi in doma čim več govoriti slovensko. Avtorji raziskave omenjajo, da je to
mnenje vprašljivo zato, ker tudi romski starši sami slabo govorijo slovensko in bi bili slab
govorni model svojim otrokom. Poleg tega bi tako oslabili kvaliteto sporazumevanja in
odnosov v družini.

Večina učiteljev je kot dejavnika, ki najbolj vplivata na šolsko uspešnost romskih otrok,
navedla sposobnosti in aktivnosti učenca samega. Vsi drugi dejavniki, od učiteljevega načina
poučevanja, klime v razredu do kulture ter načina življenja in SES družine, ki pa, kakor smo
videli, zelo vplivajo na življenje romske družine, se jim ne zdijo ključni pri šolski uspešnosti
romskih otrok. Prav tako se samo 5,1 % razrednih in 3,1 % predmetnih učiteljev strinja za 5
(na lestvici od 1 do 5) s trditvijo, da imajo romski učenci težave pri učenju, ker se jih ne
poučuje v materinščini (Peček idr., 2006b).

Če bi torej povzeli to raziskavo, po mnenju učiteljev drugačna kultura in način življenja
romskih otrok ter SES družine ne vplivajo na njihovo šolsko uspešnost. Ravno tako naj
romski otroci ne bi imeli težav zato, ker se jih ne poučuje v materinščini, ampak v zanje tujem
jeziku.

Krek in Vogrinc (2005) navajata, da je v njuni raziskavi samo 16 od 141 anketiranih učiteljev
menilo, da romski učenci dobro razumejo in govorijo slovensko.
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Težave romskih otrok z razumevanjem slovenskega jezika je izpostavil tudi Tancer (2003). V
šolskem letu 1990/91 je izvedel obsežno raziskavo na območju Prekmurja. Vanjo so bile
vključene osnovne šole na območju Prekmurja, na katerih so se šolali romski učenci. Vzorec
je vključeval 411 romskih učencev. V raziskavi so preverili tudi, kakšne šolske ocene so imeli
na koncu šolskega leta romski učenci pri pouku slovenskega jezika. 1,4 % jih je bilo
ocenjenih z oceno odlično, 7,8 % s prav dobro, 19 % z dobro, 56,7 % z zadostno, 12,4 % z
nezadostno, 2,7 % jih je bilo neocenjenih. Več kot polovica oziroma velika večina romskih
otrok v vzorcu je imela ob koncu leta znanje slovenskega jezika zaključeno z zadostno oceno.
Le slabih 8 % pa s prav dobro ali odlično.

Tudi L. Magajna, M. Kavkler, G. Čačinovič Vogrinčič, S. Pečjak in K. Bregar Golobič (2008)
navajajo, da se drugojezični oziroma večjezični in socialno kulturno različni učenci težje
sporazumevajo z okoljem, ker ne razumejo jezika. Ker ne poznajo pravil iger, so pogosto
osamljeni. Njihova kultura ima drugačne norme. Kažejo občutke negotovosti in strahu, ki
lahko preidejo v vedenjske težave, anksioznost…

Da bi razumeli posebne potrebe drugojezičnih oziroma socialno-kulturno drugačnih učencev,
moramo poznati razlike med socialnim jezikom, ki ga učenec uporablja v komunikaciji z
vrstniki in zahtevnostjo učnega jezika, s katerim se mora izražati pri pouku (Magajna idr.,
2008).

Učenec, ki dokaj dobro komunicira z vrstniki, obvlada socialni jezik. Ne obvlada pa učnega
jezika. Socialni jezik je podprt s poznavanjem razmer, s fizičnimi in vizualnimi oporami. Učni
jezik je pogosto abstrakten in terja zapleteno strukturo povedi, bogato besedišče ter daje malo
vizualnih opor (prav tam).

Istega mnenja sta tudi Krek in Vogrinc (2005). Pravita, da – četudi romski otroci prihajajo iz
integriranih družin in je videti, da jezik ne predstavlja problema ter da lahko sledijo pouku in
se sporazumevajo ter izražajo v slovenskem jeziku – je še vedno problem, da v svoji družini
ne dobijo zadostne pojmovne osnove slovenskega jezika, ker nimajo dovolj priložnosti za
poglabljanje znanja slovenskega jezika.

Tukaj bi dodali primer OŠ Belokranjskega odreda Semič, ki jo obiskujejo romski otroci
večinoma iz neintegriranih družin. Slovenskega jezika ob vstopu v vrtec oziroma prvi razred
osnovne šole ne govorijo. Težavo rešujejo tako, da jim namenijo dodatne ure slovenskega
jezika. Napredek v primerjavi s prej je opazen, še vedno pa ni takšen, da bi bili uspešni v šoli
(A. Miketič, osebna komunikacija, 8.3.2018).

Nepoznavanje slovenskega jezika je pri šolanju romskih otrok eden ključnih dejavnikov. »Če
se romski učenci ne naučijo sporazumevati v slovenskem jeziku tako, da lahko sledijo pouku
enako kot preostali učenci že v prvih razredih osnovne šole, se ne naučijo nikoli!« (Krek in
Vogrinc, 2005, str. 14).

Problem nepoznavanja slovenskega jezika ob vstopu v šolo bi lahko reševali z vključitvijo
romskih otrok v programe predšolske vzgoje, vendar je raziskava T. Vonta idr. (2011)
pokazala, da je bilo samo 57 % romskih otrok vključenih v vrtce. 20 od 67 ravnateljev
osnovnih šol, ki so sodelovale v raziskavi, o tem sploh niso imeli podatka. Ena od prednostnih
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nalog države pri reševanju šolske uspešnosti romskih otrok bi tako lahko bila vključevanje
romskih otrok v vrtec.
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5 ŠOLSKA USPEŠNOST ROMSKIH OTROK V OSNOVNI
ŠOLI

Pri šolski uspešnosti oziroma neuspešnosti ne gre samo za interno šolsko problematiko,
temveč za daljnosežni pojav, povezan s prihodnostjo otrok kot odraslih oseb, in za splošne
družbene in gospodarske posledice (Flere idr., 2009). Šolsko uspešnost v ožjem pomenu lahko
analiziramo kot:

1. šolske ocene pri pouku (interne ocene) in pri izpitih (interne in eksterne),
2. prehodnost iz nižjih v višje razrede/letnike oziroma odsotnost/prisotnost ponavljanja

razredov, odsotnost osipa,
3. uspešne ali neuspešne prehode v zahtevnejše oziroma manj zahtevnejše vrste in

stopnje šol.

5.1 Raziskave na področju šolske uspešnosti romskih otrok v Republiki

Sloveniji

Uradnih podatkov o številu romskih otrok, vpisanih v slovenske osnovne šole, in njihove
šolske uspešnosti ni. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport jih ne vodi z utemeljitvijo,
da ti podatki temeljijo na etničnosti in bi lahko vodili v diskriminacijo določene skupine otrok
(Petrovčič, 2014).

T. Vonta idr., (2011) so v evalvacijski študiji o romskih učencih zbrali podatke 67 od 110
osnovnih šol, na katerih so se v šolskem letu 2008/09 po podatkih Ministrstva za šolstvo in
šport šolali romski učenci. Teh 67 osnovnih šol je privolilo v sodelovanje v raziskavi. V
šolskem letu 2009/10 je bilo na te osnovne šole vpisanih 1447 romskih otrok. V prvi razred
osnovne šole je bilo v šolskem letu 2009/10 na teh šolah vpisanih 251 otrok. V zadnjih petih
letih (pred šolskim letom 2009/10) je bilo na te osnovne šole vpisanih 4354 romskih učencev.
535 jih je osnovno šolo tudi uspešno zaključilo. T. Vonta idr. (2011) na podlagi teh podatkov
sklepajo, da vsako šolsko leto osnovno šolo uspešno zaključi približno 100 romskih učencev.
Na podlagi teh podatkov avtorji evalvacije študije ugotavljajo, da več kot polovica romskih
otrok ne zaključi osnovnega šolanja.

Že vrsto let podatke o šolski uspešnosti romskih otrok zbira tednik Mladina v sodelovanju z
Amnesty International. Ministrstvo za šolstvo vodi podatke o številu romskih otrok, za katere
je šolam nakazalo sredstva za dodatne materialne stroške. Ti podatki nam kažejo, koliko
romskih otrok je vpisanih v posamezni razred osnovnošolskega izobraževanja (Petrovčič,
2014; Petrovčič, 2015; Petrovčič, 2017; Petrovčič, 2018). Tednik Mladina, ki navaja podatke
o številu vpisanih otrok v določeni razred osnovnošolskega izobraževanja, izhaja iz teh
podatkov.
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Tabela 1: Število vpisanih romskih otrok v posamezni razred osnovne šole v Republiki
Sloveniji

Šolsko leto
2013/14

Šolsko leto
2014/15

Šolsko leto
2016/17

Šolsko leto
2017/18

1. razred 271 290 317 318

2. razred 305 / / /

3. razred 249 / / /

4. razred 234 / / /

5. razred 248 / / /

6. razred 245 / / /

7. razred 181 / / /

8. razred 133 / / /

9. razred 98 89 127 124

SKUPAJ 1.964 1.950 2.153 /

Vir: Petrovčič, 2014; Petrovčič, 2015; Petrovčič, 2016; Petrovčič, 2018

V šolskem letu 2013/14 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje skupaj vpisanih 1.964 romskih
otrok. V prvi razred jih je bilo vpisanih 271, v drugi 305, v tretji 249, v četrti 234, v peti 248,
v šesti 245, v sedmi 181, v osmi 133 in v deveti 98 (Petrovčič, 2014).

Skrb vzbujajoče je upadanje števila vpisanih romskih učencev v zadnjem triletju osnovne
šole, kjer je vpisanih samo še tretjina romskih otrok, ki so bili vpisani v prvi razred (prav
tam).

V šolskem letu 2014/2015 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vključenih 1.950 romskih
otrok. V prvi razred jih je bilo vpisanih 290. V deveti razred 89 (Petrovčič, 2015).

V šolskem letu 2016/2017 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih 2.135 romskih
otrok. V prvi razred jih je bilo vpisanih 317. V deveti 127 (Petrovčič, 2017).

V šolskem letu 2017/18 je bilo v prvi razred osnovne šole vpisanih 318 romskih otrok. V
deveti 124 (Petrovčič, 2018).

Zgoraj navedeni podatki (Petrovčič, 2014, Petrovčič, 2015, Petrovčič, 2017, Petrovčič, 2018)
se ne nanašajo na romske otroke iste populacije, temveč na število romskih učencev v
posameznih razredih osnovne šole določenega šolskega leta.
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Tabela številka 1: Število vpisanih romskih otrok v posamezni razred osnovne šole z vsakim
višjim šolskim razredom upada. Še posebej v zadnjem triletju osnovne šole je opazen večji
osip romskih učencev. Število vpisanih romskih učencev v 9. razred osnovne šole
posameznega šolskega leta je skoraj trikrat nižje od števila vpisanih romskih učencev v 1.
razred osnovne šole posameznega šolskega leta.

5.2 Raziskave na področju šolske uspešnosti romskih otrok v osnovnih

šolah na območju Dolenjske in Bele krajine

V predhodnem poglavju smo navedli podatke na ravni celotne države. Vključeni so bili
podatki o romskih učencih iz osnovnih šol na območju Prekmurja, kjer so romski učenci že
skoraj tako uspešni kot neromski vrstniki, in o romskih učencih na območju Dolenjske in Bele
krajine, kjer so romski učenci bistveno manj uspešni (Petrovčič, 2014).

V OŠ Bršljin Novo mesto v šolskem letu 2008/09 14 od 25 romskih učencev 1. razreda ni
napredovalo v 2. razred. Samo dva romska učenca sta bila vpisana v 9. razred. V osnovni šoli
Leskovec pri Krškem v šolskem letu 2009/10 13 od 22 romskih učencev 1. razreda ni
napredovalo v 2. razred. V 9. razred je bil vpisan le en romski učenec, ki pa osnovne šole ni
uspešno zaključil (Vzporedna življenja, 2011).

V OŠ Mirana Jarca Črnomelj v šolskem letu 2012/13 28 od 37 romskih učencev ni izdelalo
razreda. Štirje od desetih prvošolčkov niso napredovali (Strategija za Rome, 2015).

Tabela 2: Število vpisanih romskih otrok v 1. in 9. razred osnovnih šol na območju Dolenjske
in Bele krajine

Šolsko leto
2012/13

Šolsko leto
2013/14

Šolsko leto
2014/15

Šolsko leto
2016/17

Šolsko leto
2017/18

1. razred 78 73 61 99 78

9. razred 18 14 9 20 13

SKUPAJ 400 493 427 / /

Vir: Petrovčič, 2014; Petrovčič, 2015; Petrovčič, 2016; Petrovčič, 2018

Podatke o šolski uspešnosti romskih otrok v šolskem letu 2013/14 je posredovalo 12 osnovnih
šol na območju Dolenjske in Bele krajine. To so tri osnovne šole iz Kočevja, dve iz Črnomlja
ter po ena iz Trebnjega, Šentjerneja, Semiča, Metlike, Škocjana, Brežic in Ribnice (Petrovčič,
2014).
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V šolskem letu 2013/14 jih je skupaj obiskovalo 493 romskih učencev. V 1. razred je bilo
vpisanih 73 otrok. 9. razred je obiskovalo 14 otrok. 8 jih je uspešno končalo osnovno šolo in
pridobilo osnovnošolsko izobrazbo. 36 romskih otrok je na omenjenih šolah v šolskem letu
2013/14 zaključilo osnovnošolsko obveznost, kar pomeni, da se je zanje osnovnošolsko
izobraževanje končalo neuspešno, saj so to otroci, ki so devet let hodili v osnovno šolo in
zaključili izobraževanje, ne da bi končali 9. razred (prav tam).

Podatki so v primerjavi s predhodnim šolskim letom 2012/13 slabši. Takrat je bilo na teh
šolah vpisanih okoli 400 romskih otrok. Od tega 78 v 1. razred, 18 jih je uspešno končalo
osnovno šolo (prav tam).

OŠ Frana Metelka Škocjan, OŠ Zbora odposlancev Kočevje in OŠ Mirana Jarca Črnomelj so
tri šole na območju Dolenjske in Bele krajine, na katere se vpisuje največ romskih učencev. V
šolskem letu 2013/14 je bilo na prvi vpisanih 74 romskih otrok, na drugi 68 in na tretji 61,
skupaj 203. V 1. razred je bilo na teh treh šolah vpisanih 31 romskih otrok. V razrede prvega
triletja 83. Le štirje romski učenci so obiskovali zadnji, 9. razred. Od tega so ga trije tudi
uspešno zaključili. 15 romskih otrok je zaključilo osnovnošolsko izobraževanje (prav tam).

V šolskem letu 2013/14 je bilo na osnovnih šolah na območju Dolenjske in Bele krajine v
primerjavi s številom prvošolčkov le slabih 11 % romskih otrok, ki so osnovno šolo uspešno
končali. Osnovno šolo na območju Dolenjske in Bele krajine uspešno konča le vsak deseti
romski otrok (prav tam).

Ravnateljica OŠ Bršljin v Novem mestu navaja, da pri njih le 1 % romskih otrok zaključi
osnovnošolsko izobraževanje. Predvsem v zadnjem triletju pride do velikega osipa med
romskimi otroki (Petrovčič, 2015).

V šolskem letu 2014/15 je osnovne šole na Dolenjskem in v Beli krajini obiskovalo 427
romskih otrok. V 1. razred je bilo vpisanih 61 otrok. V 9. razred 9. Vsi so ga uspešno
zaključili. 31 otrok je izpolnilo osnovnošolsko obveznost. Podatki kažejo, da je osnovno šolo
uspešno zaključilo 14 % romskih otrok, vpisanih v 1. razred. Osnovno šolo na Dolenjskem in
v Beli krajini je torej uspešno zaključil vsak sedmi romski otrok. To je bolje kot preteklo leto,
ko jo je skoraj vsak deseti(prav tam).

V šolskem letu 2016/17 je bilo v osnovne šole na Dolenjskem in v Beli krajini v 1. razred
vpisanih 99 romskih otrok. V 9. razred 20. Osnovnošolsko obveznost je izpolnilo 61 otrok
(Petrovčič, 2017).

V šolskem letu 2017/18 je bilo v 1. razred osnovnih šol na Dolenjskem in v Beli krajini
vpisanih 78 romskih otrok, v deveti 13, 36 romskih otrok je zaključilo osnovnošolsko
obveznost (Petrovčič, 2018).

Vsi ti podatki kažejo, da mnogo romskih učencev iz območja Dolenjske in Bele krajine
osnovne šole ne zaključi uspešno.
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5.3 Raziskave na področju šolske uspešnosti romskih otrok v evropskih

državah

Obstoječi evropski podatki o uspešnosti romskih otrok v osnovni šoli (lower secondary
education) za obdobje 2004-2011 so v nekaterih državah primerljivi s slovenskimi.
Osnovnošolsko izobraževanje v Češki republiki zaključi 94 % romskih otrok, v Slovaški
republiki 80 %, v Republiki Madžarski 87 %, v Republiki Bolgariji 56 %, v Romuniji 46 %, v
Bosni in Hercegovini 42 %, v Republiki Hrvaški 49 %, v Republiki Makedoniji 57 %, v
Republiki Črni gori 63 %, v Republiki Srbiji 86 %, v Republiki Albaniji 63 %, v Republiki
Moldaviji 67 %. Omeniti pa moramo, da določen delež romskih otrok v določenih navedenih
državah ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja (Brüggemann, 2012).

5.4 Usmerjanje romskih otrok v prilagojene programe z nižjim

izobrazbenim standardom

5.4.1 Podatki o številu usmerjenih romskih otrok v osnovne šole s prilagojenim
programom v Republiki Sloveniji

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne motnje motnjo v duševnem razvoju
opredeljuje kot značilno omejitev v celotnem intelektualnem delovanju in prilagojenem
vedenju, ki vključuje številne vsakodnevne socialne in praktične veščine. Motnja v duševnem
razvoju nastane pred 18. letom starosti (Definition of Intellectual Disability, 2018).

Metaanaliza na populaciji temelječih študij ugotavlja, da je v celotni populaciji približno 1 %
oseb z motnjo v duševnem razvoju. Delež oseb z motnjo v duševnem razvoju se v različnih
državah, območjih, starostnih in družbenih skupinah in glede na kriterije za ugotavljanje
motnje v duševnem razvoju giblje med 1 % in 3 % celotne populacije (Maulik, Mascarenhas,
Mathers, Dua in Saxena, 2011).

V Republiki Sloveniji se delež otrok celotne populacije, usmerjene v osnovne šole, s
prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (OŠPP NIS) že desetletje giblje
okoli 1,5 %. Delež romskih otrok, usmerjenih v OŠPP NIS, se z leti samo povečuje. Stalno pa
se giblje okoli 10 % (Petrovčič, 2017).

V šolskem letu 2002/03 je bilo v OŠPP NIS vpisanih 9,3 % vseh romskih učencev, v šolskem
letu 2016/17 11,8 % vseh romskih učencev in v šolskem letu 2017/18 12,2 % vseh romskih
učencev (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji – Dopolnilo k
strategiji 2004, 2011; Petrovčič, 2017; Petrovčič, 2018).

Če to primerjamo s podatkom o deležu oseb z motnjami v duševnem razvoju v celotni
populaciji, ki znaša približno 1 % (Maulik idr., 2011), lahko ugotovimo, da je desetkrat več
romskih otrok od povprečnega deleža pojavnosti motenj v duševnem razvoju v celotni
populaciji uvrščenih v skupino oseb z motnjo v duševnem razvoju.
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5.4.2 Raziskave na področju usmerjanja romskih otrok v osnovne šole s prilagojenim
programom v Evropi

Tudi evropski podatki kažejo podobno sliko. V Češki republiki je bilo leta 2003 uradno
zabeleženo, da je bilo 75 % romskih otrok usmerjenih v »posebne šole« (special schools). V
letu 2011 je bilo v Češki republiki 17 % romskih otrok usmerjenih v »posebne šole«. V
Republiki Slovaški 11 %, v Republiki Hrvaški 7 %, v Republiki Srbiji 7 % in Republiki
Madžarski 9 % (Brüggemann, 2012).

5.4.3 Pravne podlage in razlogi za usmerjanje romskih otrok v osnovne šole s
prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom

Večina romskih učencev nima motenj v duševnem razvoju, ampak učne težave. Poznamo tri
tipe učnih težav. Razlog za I. tip učnih težav izvira iz učenčevega domačega okolja. Vzroki za
II. tip učnih težav so kombinacija dejavnikov iz učenčevega okolja in učenca (posameznika)
samega. III. tip učnih težav izhaja iz posameznika samega (nevrološka motnja, razvojne ali
motivacijske posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja…) (Magajna idr., 2008).

Vzroki učnih težav, ki izhajajo iz učenčevega domačega okolja, so stalni stresi v družinskem
okolju, šolsko okolje, ki je po vrednotah, navadah in aspiracijah popolnoma drugačno od
domačega, slabše obvladovanje učnega jezika in izostajanje od pouka, menjavanje učiteljev in
šol (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). In ravno v ta,
I. tip, lahko uvrstimo učne težave romskih otrok (Magajna idr., 2008).

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) jasno opredeljuje, da so otroci s
posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci
oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami.

Pravne podlage za usmerjanje romskih učencev v OŠPP NIS torej ni. Manj podporno domače
okolje in slabše obvladovanje učnega, slovenskega jezika pravno ne more biti razlog za
usmerjanje.

To je tudi moralno sporno, ker v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ni nikjer
zapisano, da je etničnost podlaga za usmerjanje v OŠPP. Velikost deleža usmerjenih romskih
otrok lahko pripelje do zaključka, da so pripadniki neke narodnosti, ki že več kot sto let živijo
med nami, bolj nagnjeni k motnjam v duševnem razvoju. Četudi bi imeli genetski ali socialno
kulturni dejavniki izjemno moč, to ni mogoče (Slodnjak in Andolšek, 1991).

»Verjetno je nekaj narobe z nami, ki smo si vzeli pravico oziroma nam je bila poverjena
dolžnost, da ocenjujemo sposobnosti romskih otrok. Tako smo kot strokovnjaki, ki znamo
vsaj razumeti, če že ne reševati večine problemov pri otrocih, pri romskih otrocih povsem
odpovedali. Ne poznamo jezika, kulture, vrednot in običajev, ne poznamo načina, s katerim bi
določili potencialne intelektualne zmožnosti za šolsko učenje, niti ne vemo, kakšne oblike
šolanja bi bile zanje najustreznejše. Zato se v konkretnih primerih odločamo za izhod v sili, za
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manj slabo od dveh slabih možnosti, v nekaterih okoljih za šolanje na OŠPP, v drugih spet
vztrajamo, da otroci obiskujejo OŠ, kjer so obsojeni na pogosta ponavljanja razredov. S tem
skoraj cele generacije neke narodnosti uvrščamo v skupino neprivilegiranih, tretjerazrednih
državljanov.« (Slodnjak in Andolšek, 1991, str. 45).

Tudi v Strategijah vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji–Dopolnilo k
strategiji 2004 (2011) je jasno zapisano, da romski učenci kot etnična skupina niso učenci s
posebnimi potrebami in da učenčeva šolska neuspešnost, ki izvira iz neznanja jezika ali
specifičnosti romske kulture, ne more biti osnova za usmerjanje otrok v programe z nižjim
izobrazbenim standardom.

Kljub temu obstoječi podatki kažejo, da se romske otroke v precej večji meri usmerja v
prilagojene programe z nižjim izobrazbenim standardom (Strategija vzgoje in izobraževanja
Romov v Republiki Sloveniji - Dopolnilo k strategiji 2004, 2011; Brüggemann, 2012; Prosen
Zupančič, 2015; Petrovčič, 2017; Petrovčič, 2018).

Številni aktivisti so kritični do tega. Kovač iz Amnesty Internationala razloge za večji delež
romskih učencev, usmerjenih v OŠPP NIS, vidi »bodisi v diskriminaciji države ali pa v tem,
da zelo slabi bivanjski pogoji Romov povzročajo razvojni zaostanek«. Tudi na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport menijo, da prihaja do večjega deleža usmerjenih romskih
otrok, ker izhajajo iz bolj rizičnega okolja (Petrovčič, 2018).

Da manj spodbudno domače okolje lahko povzroči kognitivni zaostanek, ugotavlja že
predstavljena (str. 13, poglavje 3.2.2 Raziskave o pomenu spodbujanja jezikovnega razvoja za
šolsko uspešnost otrok) raziskava Bernsteina (1971, v Toličič in Zorman, 1977).

T. Avsec (1999) in N. Djokovićeva (Petrovčič, 2018) se sprašujeta o instrumentih in
postopkih, po katerih so romski otroci testirani. Testi so prilagojeni slovensko govorečim
otrokom in temeljijo na verbalnih, jezikovnih sposobnostih. To je potem neustrezna in
nezanesljiva metoda testiranja za romske otroke, ki slabo razumejo in govorijo slovensko.

Da to verjetno drži, potrjujeta že omenjeni raziskavi (str. 13, poglavje 3.2.2 Raziskave o
pomenu spodbujanja jezikovnega razvoja za šolsko uspešnost otrok) Bernsteina (1971, v
Toličič in Zorman, 1977) in raziskava o znanju matematike in naravoslovja četrtošolcev po
vsem svetu TIMMS 2015 (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

Bernstein (1971, v Toličič in Zorman, 1977) ugotavlja, da če otrok obvlada le skromen
pogovorni jezik, ki prevladuje v kulturno zaostalem okolju, jezik otroka ovira ne le v
jezikovnem, temveč tudi v njegovem kognitivnem razvoju. Zato taki otroci pri besednih testih
inteligentnosti običajno dosegajo nižje rezultate kot na nebesednih testih.

Iz podatkov raziskave TIMMS 2015 lahko razberemo, da so otroci, ki doma govorijo
drugačen jezik od tistega, v katerem poteka pouk v šoli, pri preizkusih znanja iz matematike
in naravoslovja dobili precej manj točk (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

Šolska uspešnost romskih otrok je slabša. Vzroke za to lahko najdemo v njihovem domačem
okolju. Neugodno domače okolje lahko povzroči kognitivni zaostanek. Morda je usmerjanje
romskih otrok v OŠPP NIS zadnji izhod v sili pri reševanju njihove šolske neuspešnosti.
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Vendar je to kljub morebitnim dobrim namenom pravno in moralno sporno. Treba je poskusiti
najti druge rešitve.

5.5 Smernice za izboljšanje šolske uspešnosti romskih otrok

Smernice za izboljšanje šolske uspešnosti romskih otrok so zapisane v Strategijah vzgoje in
izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji–Dopolnilo k strategiji 2004 (2011) in v
Nacionalnem programu ukrepov vlade RS za Rome za obdobje 2017-2021 (2017).

Poudarek je na naslednjih smernicah:

a) Zgodnje vključevanje romskih otrok v vzgojno-izobraževalni sistem

Romski otroci naj se čim prej, po možnosti že s štirimi leti, vključijo v vrtec. Tako bodo
dobili stik s slovenskim jezikom in pridobili vzorce in izkušnje, ki bodo otrokom omogočili
lažji prehod v šolo.

b) Romski pomočniki

Romski pomočniki naj bi tvorili most med romsko skupnostjo in šolo. Z njimi naj bi odpravili
oziroma ublažili neznanje slovenskega jezika ter neuspešno vključevanje romskih otrok.
Romski pomočniki naj bi skrbeli za izboljšanje vključevanja romskih otrok v osnovno šolo,
pomagali dvigniti učno uspešnost, nudili romskim učencem učno podporo, obiskovali romske
učence v njihovem domačem okolju in motivirali in osveščali romske starše o pomenu
delovnih in učnih navad otrok ter jih seznanjali o tem, da so izkušnje, ki jih otrok pridobi v
šoli, popotnica za boljše življenje. Romski pomočniki tudi povečajo zaupanje romskih staršev
v šolo kot institucijo.

N. Djoković meni, da bi romski učenci potrebovali neke vrste osebnega asistenta, ki bi jih
spremljal in z njimi počel vse, kar običajno počnejo starši z otroki: od pomoči pri domačih
nalogah, učenja do učenja jezika in podobno. To bolj ali manj uspešno počno romski
pomočniki (Petrovčič, 2018).

c) Vsebinsko prilagajanje programov

V osnovni šoli bi lahko uvedli pouk romskega jezika na fakultativni ravni, dodatno učenje
slovenskega jezika, določili cilje (npr. multikulturnosti) oziroma standarde znanja v učnih
načrtih, ki bi se dosegli z vsebinami romske kulture, zgodovine in identitete (Strategije vzgoje
in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji–Dopolnilo k strategiji 2004, 2011; Nacionalni
program ukrepov vlade RS za Rome za obdobje 2017-2021, 2017).

d) Stalno strokovno izobraževanje in doizobraževalni programi za strokovne delavce

Izvajajo se strokovni posveti, kako povečati šolsko uspešnost romskih otrok. V okviru
nadaljnjega strokovnega izobraževanja se vsako leto izvajajo seminarji za učitelje. Cilj je, da
vsi, ki delajo z romskimi učenci (od vzgojiteljev, romskih pomočnikov in učiteljev do
svetovalnih delavcev) pridobijo čim več znanj in veščin za delo z njimi. Primer takšnega
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seminarja je Seminar za učitelje slovenščine, ki poučujejo učence Rome (Seminar za učitelje
slovenščine, ki poučujejo učence Rome (b.d.).

Vzpostavila se je mreža šol, v katero so vključeni učenci Romi z namenom izmenjave
izkušenj, težav, dobrih praks (Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki
Sloveniji–Dopolnilo k strategiji 2004, 2011; Nacionalni program ukrepov vlade RS za Rome
za obdobje 2017-2021, 2017).

e) Posebne oblike organizacije in materialni pogoji

Posebne oblike organizacije in materialne pogoje na področju osnovnega šolstva določa
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007):

- V 25. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) je med
pristojnostmi Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje navedeno, da strokovni svet
sprejema navodila za prilagojeno izvajanje za učence Rome in daje mnenje o ustreznosti
programa predšolske vzgoje ter predlaga ministru program dopolnilnega izobraževanja za
otroke Romov.

- V 81. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) je
zapisano, da se iz državnega proračuna zagotavljajo »... sredstva za pripravo in
subvencioniranje cene učbenikov in učil za osnovne šole, za šolstvo narodne skupnosti in za
izobraževanje pripadnikov slovenskega naroda v zamejstvu in zdomstvu ter Rome ...« in »...
del sredstev za osnovnošolsko izobraževanje Romov«.

- 84. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) pravi, da za
vzgojo in izobraževanje otrok Romov minister določi posebne normative in standarde.

- Petstopenjski model odziva na obravnavo

Petstopenjski model odziva na obravnavo je prilagojen slovenskemu šolskemu prostoru.
Predvideva stopnjo nudenja učne pomoči otroku glede na kompleksnost učnih težav, ki jih
otrok ima. Pri 80 % otrocih zaleže dobra poučevalna praksa učitelja. Ta podpora je
univerzalna, saj so je deležni vsi otroci v razredu. Okoli 20 % otrok ima bolj izrazite učne
težave, pri katerih ne zaleže zgolj dobra poučevalna praksa učitelja. Naslednje stopnje so tako
pomoč šolskega svetovalnega delavca, individualna in skupinska pomoč, ki smo jo že opisali,
ter (če vse to ne zaleže) še pomoč strokovnjakov zunanje ustanove. Romski učenci bi lahko
dobili več pomoči na prvih treh stopnjah. Že na prvi stopnji bi jim lahko nudili pomoč v
podaljšanem bivanju in pri dopolnilnem pouku. Na četrti stopnji se že pridobiva mnenje
zunanje ustanove. Zadnji, peti korak je usmerjanje v program z nižjim izobrazbenim
standardom ali pa v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem, kar pomeni dodatno
strokovno pomoč, ki jo nudijo specialni pedagog, svetovalni delavec ali učitelj (Kavkler,
2011).

Kakor pa smo že prej večkrat poudarili, drugojezičnost oziroma nerazumevanje poučevalnega
jezika in pripadnost drugi etnični skupini ne moreta biti podlaga za usmeritev otroka
(Slodnjak in Andolšek, 1991; Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki
Sloveniji–Dopolnilo k strategiji 2004, 2011; Petrovčič 2017; Petrovčič 2018). Razlog za
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usmeritev otroka v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo so primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Kavkler, 2011).

f) Različne oblike učne pomoči

Krek in Vogrinec (2005) navajata, da romski učenci večinoma prihajajo iz neintegriranih
družin. Doma večinoma nimajo ustreznih pogojev, da bi naredili domačo nalogo in se učili.
Ravno tako jim starši zaradi neizobraženosti ne morejo pomagati pri učenju. Zato je nujno na
ravni šole oblikovati nekatere oblike pomoči.I. Lesar in E. Dežman (2012) ter T. Vonta in J.
Jager (2013) navajajo naslednje:

- vrstniško tutorstvo,

- dopolnilni pouk in spodbujanje vključevanja v podaljšano bivanje:

Pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja mora učitelj pri delu z učenci
z učnimi težavami izhajati iz temeljnih načel pomoči učencem z učnimi težavami, upoštevati
dobro poučevalno prakso ter prilagajati metode in oblike dela, značilne za določeno skupino
težav. Pri dopolnilnem pouku se nudijo dodatna razlaga, ponazoritev učencem, ki določene
snovi ne razumejo (Magajna idr., 2008). V podaljšanem bivanju lahko naredijo domačo
nalogo, utrjujejo temeljno učno snov…

- individualna in skupinska učna pomoč:

Pri individualni in skupinski pomoči se učencu pomaga z učenjem strategij za uspešnejše
funkcioniranje v skupini. To so strategije poslušanja, pogovarjanja, rabe opor in učnih
pripomočkov, kompenzacijskih tehnik in strategij, posameznih socialnih veščin… V
skupinsko učno pomoč je vključeno manjše število otrok, ki ne potrebujejo zelo intenzivnih in
specifičnih oblik pomoči. Za nekatere učence z učnimi težavami je učinkovitejša, saj
omogoča sodelovalno učenje. Posebej primerna je za izvajanje treningov avtomatizacije
posameznih temeljnih šolskih veščin, kot so branje, pisanje in računanje (Magajna idr., 2008).

V dopolnilu k Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 2004 (2011,
str. 22) navajajo, da je treba učno pomoč razviti kot sistemski ukrep ter da jo je treba nuditi na
šoli in v naselju romskih otrok. Če pa v naselju ne bi bilo za to ustreznega prostora, vidijo
rešitev v mobilnih centrih učne pomoči.

Na OŠ Semič so uvedli dodatne ure slovenskega jezika za romske otroke. Te ure izvajajo pred
poukom ali v obliki dodatne individualne skupinske pomoči. Na koncu šolskega leta je bil
opazen majhen napredek v znanju slovenskega jezika romskih učencev (Miketič, osebna
komunikacija, 8.3.2018).

g) Dvig socialnega in kulturnega kapitala v romskem naselju

Ker so romska naselja večinoma zaprti sistemi, to negativno vpliva na razvoj socialnega in
kulturnega kapitala posameznikov in skupnosti, ki v njih živijo. Praksa naj bi pokazala, da je
za dvig njihovega socialnega in kulturnega kapitala nujno delo z njimi v njihovem naselju, saj
se tako vzpostavi zaupanje. Hkrati različnim resorjem (sociala, delo, izobraževanje, kultura,
zdravstvo) omogoči boljše povezovanje pri delu z njimi (Strategije vzgoje in izobraževanja
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Romov v Republiki Sloveniji-Dopolnilo k strategiji 2004, 2011; Nacionalni program ukrepov
vlade RS za Rome za obdobje 2017-2021, 2017).

V naseljih bi tako vzpostavili večnamenske centre (ponekod so že). Večji poudarek bi bil tudi
na raznih aktivnostih, kot so obšolske dejavnosti, ki vključujejo učenje na prostem, strokovne
ekskurzije, obisk predstav in razstav itd., ki bi romske starše in njihove otroke popeljale iz
romskega naselja.

h) Uspešni projekti obravnave romskih otrok

V preteklih letih je v Anglijo prišlo mnogo Romov iz vzhodnih držav. Ravno tako kot v
preostalih državah so se soočili z neuspešnim vključevanjem romskih otrok v šolo. Poročilo
Premagovanje ovir: zagotovilo, da bodo romski otroci polno vključeni in uspešni v
izobraževanju (2014) (Overcoming barriers: ensuring that Roma children are fully engaged
and achieving in education, 2014) vključuje strategije, ki so jih uvedla tri večja mesta: Derby,
Manchester in Sheffield ter 11 osnovnih šol z večjim deležem romskih učencev. Večina
romskih otrok ni bila vključenih v program predšolske vzgoje. Prav tako večina ni dobro
govorila ali razumela učni, angleški jezik. Romski učenci so veliko izostajali od pouka. Imeli
so težave s prilagajanjem na šolo… Skratka, angleške osnovne šole so bile soočene z enakimi
problemi, kot so naše.

Angleške osnovne šole, ki so se najuspešnejše spopadle s težavami šolanja romskih otrok, so
navedle naslednje strategije. Poudarjeno je, da sta učni uspeh in kvaliteta šolanja drugih
učencev ostala nespremenjena. (Overcoming barriers: ensuring that Roma children are fully
engaged and achieving in education, 2014):

- Sodelovanje z vsemi lokalnimi vladnimi in nevladnimi agencijami za dobrobit
romskih otrok. Ta sistem obstaja tudi pri nas. Določen je bil izkušeni starejši vodja, ki
je povezoval in spodbujal k sodelovanju vseh agencij za dobrobit romskih učencev.

- Ker večina romskih otrok ni razumela in govorila učnega, angleškega jezika, je bilo
zelo pomembno, da so jih poučevali starejši učitelji angleškega jezika z ogromno
izkušnjami, ki so tekoče govorili angleško.

- Mesto Derby je nudilo podporo romskim učencem z jezikovnimi centri, lociranimi na
lokalnih višjih šolah. Od tod so potem romski otroci odhajali v matične šole. Slabost je
bila prevelika razdalja od jezikovnih centrov do matičnih šol. Ta model je v Angliji
obstajal v 80. letih prejšnjega stoletja, vendar so ga zaradi kritike, da vodi v rasno
diskriminacijo, ukinili.

Ta strategija bi bila v dodelani obliki smiselna za naš šolski sistem. Morda bi osnovne
šole romskim učencem lahko ponudile dodatne ure slovenskega jezika kot dodatni
obvezni izbirni predmet, kot dodatno skupinsko pomoč…

Na šolah so zaposlili romsko govoreče asistente, ki so bili v pomoč učiteljem. Ta
sistem je podoben našemu z romskimi pomočniki.

Ker je ključno dobro sodelovanje z romskimi starši, so na nekaterih šolah uvedli
jutranje pitje kave z romskimi družinami. Ob neformalnem druženju so izmenjevali
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informacije. Tako so dvignili prisotnost romskih učencev pri pouku. Tudi to na nek
način že imamo pri nas, saj romski pomočniki običajno živijo v romskem naselju in se
tako lahko starši kadarkoli obrnejo nanje.

Dve šoli, ena osnovna in ena srednja, sta zaposlili »strokovnega delavca za prisotnost«
(attendance worker), ki je skrbel za prisotnost romskih učencev pri pouku. Eden od
njiju je govoril romski jezik. Drugi je imel poleg sebe romskega prevajalca. Naloga
»delavca za prisotnost« je bila, da takoj zjutraj preveri, kateri romski učenci niso prišli
v šolo. Sledil je obisk na domu in preverjanje, zakaj otroci niso prišli v šolo. Po
potrebi je otrokom zagotovil hrano, oblačila, se pogovoril s starši in skušal najti
rešitev, da otrok gre v šolo. Tudi to na nekaterih šolah pri nas obstaja.

Ker je bilo zelo malo romskih otrok vključenih v program predšolske vzgoje, če pa že,
ne več kot eno leto, so v Manchestru uvedli projekta Pridi in se igraj (Stay and Play) in
Družinsko učenje (Family Learning). Cilj je bil povečati pripravljenost romskih otrok
za šolo. Ker starši romskih otrok te niso vključevali v programe predšolske vzgoje, so
strokovni delavci z vsemi igračami in pripomočki prišli do njih. Projekt Pridi in se
igraj je bil namenjen romskim malčkom, projekt Družinsko učenje pa romskim
staršem. Svetovalni delavci so jim nudili pomoč v obliki raznih informacij in nasvetov
pri vključevanju v družbo.

Ker so predvsem romske deklice zgodaj opuščale šolanje, so v vseh treh mestih pod
mentorstvom dveh Rominj, ki sta služili za vzgled, uvedli potovanja z namenom
ozaveščanja in pogovorov o nadaljnjih poklicnih in življenjskih možnostih mladih
romskih deklet.

Nekatere šole so dvakrat letno organizirale dneve dejavnosti (economic role models).
Učenci so obiskali razna podjetja, tečaje, kjer so lahko pekli torte, v mehanični
delavnici popravljali avtomobile, pisali pesmi, igrali nogomet, obiskovali določene
srednje šole. Učenci so tako lahko dobili predstavo o določenem poklicu.

V Moldaviji je nevladna organizacija Zemlja ljudem (Terra des hommes) po vsej
državi v bližini šol z večjim deležem romskih učencev ustanovila knjižnice igrač.
Namenjene so vsem ne glede na etnično pripadnost. Tako hočejo šolo bolj približati
romskim otrokom in staršem (Moldova: Supporting the inclusion of Roma children
through school (2017)).

V Romuniji, v občini Vrancea, so številni Romi prepričani, da je izobraževanje
primerno samo za tiste, ki so lepo oblečeni in imajo za jesti. Šolska udeležba je
izredno nizka. Da bi romskim staršem in njihovim otrokom bolj približali šolo, so
uvedli mobilni vrtec oziroma vrtec na kolesih. Vrtec na kolesih je prihajal v romsko
naselje s 60 romskimi otroki, ki niso bili vključeni v program predšolske vzgoje
(School education for Roma children through their parents schooling, b.d.).

J. Černela (2018) je v sklopu magistrske naloge Trening spretnosti branja in pisanja
romskih otrok izvedla intenziven osemtedenski trening, ki je vključeval individualna
srečanja s posameznim romskim učencem dvakrat tedensko, enako pogosta srečanja v
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paru in eno uro skupinske pomoči v razredu. Trening je bil zasnovan kot pomoč na
tretji stopnji po modelu odziv na obravnavo. Vsi romski učenci so po tem intenzivnem
treningu izboljšali veščini branja in pisanja. To nakazuje na uspešnost in potrebo po
izvajanju treningov branja in pisanja.
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6 EMPIRIČNI DEL

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema

Številne raziskave (Toličič in Zorman, 1977; Gilford Mdanda, 1997; Marjanovič Umek idr.,
2002; Marjanovič Umek idr., 2005; Marjanovič Umek idr., 2006; Marjanovič Umek idr.,
2006a; Peček idr., 2006a; Flere idr., 2009; Lunenburg, 2011; Anders idr., 2012; Niklas in
Schneider, 2013; Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja TIMMS
2015 in TIMMS ADVANCED 2015, b.d.; Doupona, 2016; Segers idr., 2016; Niklas in
Schneider, 2017; OECD, 2017; Niklas idr., 2018), če jih omenimo samo nekaj, potrjujejo
pozitivno povezavo med SES družine in šolsko uspešnostjo otrok. SES družine se v
omenjenih raziskavah najpogosteje meri z upoštevanjem enega ali več dejavnikov, kot so
stopnja dosežene izobrazbe staršev, poklic, ki ga opravljajo, in mesečni dohodek.

Ker je enako pomembno to, kaj družina počne, kot to kaj družina ima (Considine in Zapalla,
2003, v Flere idr., 2009), in lahko starši kljub nizkemu dohodku in slabši izobrazbi v otroku
vzbujajo visoka pričakovanja, so zelo pomembni tudi dejavniki domačega okolja. Ti so
stopnja dosežene izobrazbe staršev, še posebej matere, število knjig, ki jih ima družina doma,
morebitna naročnina na časopise ali revije, posedovanje članske izkaznice za knjižnico,
obiskovanje knjižnice, pogostost branja knjig, obiskovanje prireditev… Že omenjene
raziskave (Marjanovič Umek idr., 2002; Horvat idr., 2010; Lunenburg, 2011; Niklas in
Schneider, 2013; TIMMS 2015 in TIMMS ADVANCED 2015, b.d.; Segers idr., 2016;
Marjanovič Umek idr., 2017; K. E. Bojczyk idr., 2017; Rispoli idr., 2017; Niklas in
Schneider, 2017; OECD, 2017; Niklas idr., 2018; K. L. Anderson idr., 2018) ravno tako
potrjujejo pozitivno povezanost med spodbudnim domačim okoljem in šolsko uspešnostjo
otrok. Vse, kar starši doma počnejo s svojimi otroki, vpliva na njihovo uspešnost.

Romski otroci večinoma izhajajo iz izrazito nespodbudnega okolja (Tancer, 2003; »False
starts«, 2006; Roma Survey Data Croatia, 2011; Vonta idr., 2011; Zupančič in Rogelj, 2013;
Roma Health Report, 2014; A. Miketič, osebna komunikacija, 8.3.2018), kar pomembno
vpliva na njihovo slabšo šolsko uspešnost (»False starts«, 2006; Vonta idr., 2011;
Brüggemann, 2012; Petrovčič, 2014; Strategija za Rome, 2015; Petrovčič, 2015; Petrovčič,
2017).

Namen naše raziskave je bil preučiti vpliv nekaterih dejavnikov domačega učnega okolja
(SES družine, vednost staršev o učnem uspehu njihovih otrok, njihova pričakovanja,
poznavanje slovenskega jezika, obiskovanje vrtca, opremljenost gospodinjstva…) na
uspešnost šolanja romskih otrok.

6.2 Cilji raziskave

Osrednji cilj raziskave je bil preučevanje vpliva nekaterih dejavnikov domačega okolja na
šolsko uspešnost romskih otrok.
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Podcilji raziskave so bili:

1. Preučiti, kakšna je šolska uspešnost romskih otrok, vključenih v raziskavo.
2. Preučiti, kakšno je domače učno okolje romskih otrok, vključenih v raziskavo.
3. Preučiti, ali obstaja povezava med domačim učnim okoljem romskih otrok, vključenih

v raziskavo, in njihovo šolsko uspešnostjo.

Na osnovi ciljev raziskave smo oblikovali naslednji raziskovalni vprašanji:

- RV1: Kako uspešni so v šoli romski otroci, ki so vključeni v raziskavo?
- RV2: Kakšne so značilnosti domačega učnega okolja romskih otrok, vključenih v

raziskavo?

6.3 Raziskovalni pristop in metoda

Uporabili smo kvalitativni raziskovalni pristop in deskriptivno raziskovalno metodo. Za
kvalitativno raziskovanje je značilno, da se zbirajo podatki, ki vsebujejo bogate opise ljudi,
situacij, dogodkov… Ti podatki niso obdelani z različnimi statističnimi postopki. Podatki se
običajno zbirajo v naravni situaciji, torej tam, kjer preučevane osebe živijo ali preživljajo svoj
prosti čas, in v neposrednem stiku s preučevanimi ljudmi. Bistvo kvalitativnega
raziskovalnega pristopa ni pridobiti merljive statistične podatke, ampak dobiti uvid v
razmišljanja in ravnanja neke skupine ljudi ali posameznikov (Vogrinc, 2008).

6.3.1 Vzorec
Vzorec je bil priložnostni. Prvotno zamišljeni vzorec desetih romskih družin smo zmanjšali na
osem zaradi nepripravljenosti romskih družin na sodelovanje v raziskavi. Vanj so bile
vključene tri romske pomočnice, osem romskih družin, 23 njihovih šoloobveznih otrok in 27
učiteljev, ki jih poučujejo. Romske pomočnice, učitelji in šoloobvezni otroci prihajajo iz treh
osnovnih šol v belokranjski regiji. Romske družine prihajajo iz treh romskih naselij na
območju Bele krajine.

6.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov in instrumentov
Navezali smo stik s tremi osnovnimi šolami na območju Bele krajine. Ravnatelj/ice
omenjenih šol so privolili/e v sodelovanje in nam posredovali/e kontakt svetovalnih delavk in
romskih pomočnic. Romske pomočnice so nam omogočile neposreden stik z romskimi
družinami. Izpolnile so Vprašalnik za romske pomočnice, ki se nanaša na domače učno okolje
družin (priloga 2). Obiskali smo romske družine in z njimi opravili intervju zaprtega tipa
(priloga 4). Intervju smo snemali z diktafonom. Jezik smo prilagodili intervjuvancu.
Velikokrat je bilo v romskem naselju zelo hrupno, polno radovednih otrok, ki jih je zanimalo,
kaj se dogaja, ter preostalih ljudi. V pogovor so se vključevale tudi druge osebe. Nekateri
intervjuvanci so se razgovorili tudi o drugih skrbeh. Vse to je otežilo intervjuvanje. Učitelji
šoloobveznih otrok izbranih romskih družin so izpolnili Vprašalnik za učitelje (priloga 3), ki
se nanaša na njihovo učno funkcioniranje. Vprašanja v vprašalniku za učitelje, vprašalniku za
romske pomočnice in intervjuje z romskimi družinami so bila oblikovana s pomočjo različnih
virov (Vonta idr., 2011; Tancer, 2002; I. Fišter, 2010). Vprašalnik za romske pomočnice se
nanaša na domače okolje romskih družin. Vsebuje 16 vprašanj: 9 zaprtega tipa, 5 odprtega
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tipa in 2 kombiniranega tipa. Vprašalnik za učitelje se nanaša na učno funkcioniranje in
šolsko uspešnost romskih otrok. Vsebuje 17 vprašanj: 7 zaprtega tipa, 8 odprtega tipa in 2
kombiniranega tipa. Vprašanja v intervjuju z romskimi družinami se nanašajo na vednost
staršev o šolanju njihovih otrok. Vsebujejo 20 vprašanj odprtega tipa.

6.3.3 Postopki obdelave podatkov
Podatke iz različnih virov, vprašalnikov za romske pomočnice, vprašalnikov za učitelje,
intervjuje z opazovanji smo sistematično uredili. Intervjuje smo posneli na diktafon in jih
dobesedno prepisali. Kvalitativne podatke smo obdelali s kodiranjem. Dobesedni prepis
intervjuja, vključno s slovničnimi napakami, narečnimi izrazi, žargonskimi in slengovskimi
besedami, medmeti, premori, omogoča bolj objektivno, izčrpno in zato zanesljivejšo analizo
(Silverman, 2005, v Vogrincu, 2008).

S kodiranjem smo dobili 20 kod I. vrste: bivanjski pogoji, številčnost družine, opremljenost
gospodinjstva, vir dohodkov, skrb za čistočo, seznanjenost staršev o razredih, ki jih obiskujejo
njihovi otroci, in uspešnost, domače naloge, obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih
sestankov, pogled staršev na izobrazbo, prisotnost pri pouku, vključevanje med sošolce,
vključenost otrok v program predšolske vzgoje, znanje slovenskega jezika, starost otrok in
razrede, ki jih obiskujejo, šolski uspeh pri slovenščini, šolski uspeh pri matematiki, šolski
uspeh pri angleščini, šolski uspeh pri družboslovju, šolski uspeh pri naravoslovju in
ponavljanje razredov. 20 kod I. vrste smo uvrstili v 6 kod II. vrste: socialno-ekonomski
standard, aspiracije staršev, predšolska vzgoja, slovenski jezik, sprejetost in šolski uspeh. Iz
teh 6 kod II. vrste smo dobili 2 kategoriji: domače učno okolje in šolski uspeh.

Postopek kodiranja je priložen v Prilogi 7. Informacije iz vsakega vira posebej so označene s
svojo črko in številko. Povzetki odgovorov romskih pomočnic so označeni s črko R in
ustrezno številko zraven, denimo povzetek vprašalnika romske pomočnice 5 z R5. Povzetki
vprašalnikov razrednikov romskih otrok so označeni s črko U in ustrezno številko zraven.
Povzetek vprašalnika razrednika otroka 12 je tako označen z U12. Povzetki intervjujev so
ravno tako označeni z ustrezno črko in številko; povzetek intervjuja z družino 8 je tako
označen z I8. Povzetek našega opazovanja je označen s črko O in ustrezno številko zraven, na
primer povzetek opazovanja okolja družine 8 z O8.

Zaradi zagotavljanja anonimnosti družin in otrok smo namesto imen posameznih otrok, pisali
otrok in zaporedno številko zraven. Prvega otroka iz prve družine smo tako poimenovali otrok
1, drugega otrok 2 in tako naprej do otroka 23.
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

Ker kvalitativno raziskovanje temelji na urejanju zbranega pisnega gradiva, smo najprej vse
pridobljene podatke, ki smo jih pridobili z opazovanjem in intervjuji romskih družin ter
vprašalnikov za učitelje romskih otrok in vprašalnikov za romske pomočnice o intervjuvanih
romskih družinah, dobesedno prepisali. Potem smo prepisane podatke smiselno uredili v
manjše kategorije, kot so šolski uspeh, socialno-ekonomski standard (SES), pričakovanja
staršev, sprejetost, slovenski jezik in predšolska vzgoja. Iz teh kategorij smo dobili dve kodi:
šolski uspeh in domače učno okolje. Najprej smo analizirali šolski uspeh, nato pa domače
učno okolje.

Intervjuje smo označili s črko I (I kot intervju) in z zaporedno številko intervjuja, torej od 1
do 8. Opis opazovanj smo označili s črko O (O kot opazovanje) in z zaporedno številko
opazovanja, torej od 1 do 8. Odgovore učiteljev, ki smo jih pridobili z vprašalniki za učitelje,
smo označili s črko U (U kot učitelj) in z zaporedno številko otroka, za katerega je učitelj
izpolnjeval vprašalnik, torej od 1 do 23, ker je bilo v raziskavo vključenih 23 romskih otrok.
Odgovore romskih pomočnic, ki smo jih pridobili s pomočjo vprašalnikov za romske
pomočnice, smo označili s črko R (R kot romska pomočnica) in z zaporedno številko družine,
na katero se nanašajo odgovori, torej od 1 do 8.

Takšno označevanje intervjujev in vprašalnikov smo uporabili zato, da bi romskim družinam,
vključenim v raziskavo, zagotovili anonimnost. Zato tudi nikjer ne omenjamo imen in
priimkov otrok, učiteljev in romskih pomočnic, imen osnovnih šol, ki so jih obiskovali otroci,
in romskih naselij, iz katerih romski otroci prihajajo.

7.1 Šolski uspeh

Podatki o šolskem uspehu 23 romskih otrok, vključenih v raziskavo, so zbrani s pomočjo 23
Vprašalnikov za učitelje.

Tabela 3: Spol romskih otrok
Spol f

moški 16

ženski 7

SKUPAJ 23

V raziskavi je sodelovalo 23 romskih otrok. Od tega je bilo 16 otrok moškega spola in 7 otrok
ženskega spola.

Tabela 4: Razporejenost romskih otrok po razredih
f dečki deklice

1. razred 4 3 1
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2. razred 3 3 0

3. razred 4 4 0

4. razred 4 2 2

5. razred 3 2 1

6. razred 3 2 1

7. razred 0 0 0

8. razred 0 0 0

9. razred 2 0 2

SKUPAJ 23 16 7

Iz tabele št. 2 je razvidno, da je večina otrok obiskovala nižje razrede osnovne šole. Kar 21 od
23 otrok je bilo v prvih dveh triletjih. V prvem triletju je bilo 11 od 23 otrok. V drugem
triletju je bilo 10 od 23 otrok. V tretjem triletju sta bila 2 od 23 otrok. V sedmem in osmem
razredu ni bilo nobenega otroka. Dve deklici sta uspešno končali deveti razred. Deklice so
bile učno uspešnejše od dečkov.

Tabela 5: Učna uspešnost romskih otrok pri slovenščini, matematiki, angleščini, družboslovju
in naravoslovju na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo slabo

Otrok Razred /starost Slovenščina Matematika Angleščina Družboslovje Naravoslovje

Otrok 1 1. razred/6 let 4 3 4 4 4

Otrok 2 5. razred/10 let 2 3 4 3 2

Otrok 3 4. razred/11 let 2 3 3 3 3

Otrok 4 6. razred/14 let 3 2 2 2 2

Otrok 5 3. razred/11 let 4 4 4 4 4

Otrok 6 4. razred/9 let 4 3 3 3 3

Otrok 7 6. razred/12 let 4 4 3 3 3

Otrok 8 9. razred/14 let 3 3 3 3 3

Otrok 9 2. razred/9 let 3 3 3 3 3

Otrok 10 3. razred/14 let 4 4 4 4 4

Otrok 11 4. razred/10 let 3 2 4 3 3

Otrok 12 1. razred/6 let 3 1 3 3 3
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Otrok 13 5. razred/10 let 3 3 4 3 2

Otrok 14 3. razred/11 let 3 3 4 4 4

Otrok 15 1. razred/7 let 4 4 4 3 3

Otrok 16 2. razred/9 let 4 4 4 4 4

Otrok 17 4. razred/12 let 3 4 4 4 4

Otrok 18 5. razred/13 let 3 2 2 2 2

Otrok 19 1. razred/7 let 3 4 4 3 3

Otrok 20 3. razred/13 let 3 2 3 3 3

Otrok 21 6. razred/11 let 4 4 4 4 4

Otrok 22 6. razred/13 let 2 2 2 2 2

Otrok 23 9. razred/15 let 2 2 2 3 3

Povprečna
ocena

3,17 3 3,35 3,17 3,09

Povprečna
ocena dečki

3,38 3,38 3,63 3,38 3,25

Povprečna
ocena deklice

2,71 2,14 2,71 2,71 2,71

Opomba: Deklice so označene z odebeljeno pisavo

Iz tabele 3 je razvidno, da je bil šolski uspeh romskih otrok na naši lestvici od 1 do 4, pri
čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, pod povprečjem. Prevladovali sta oceni 3 in 4. Trojk
je bilo 48 od 115 ocen iz vseh navedenih predmetov pri vseh otrocih. Štiric je bilo 41 od 115
ocen iz vseh navedenih predmetov pri vseh otrocih. Skupno je bilo z oceno 3 in 4 ocenjenih
89 od 115 šolskih predmetov. Samo en otrok je bil pri enem predmetu ocenjen z oceno 1, torej
odlično.

Najslabše so bili romski otroci ocenjeni pri angleščini. Povprečna ocena je znašala 3,35.
Najbolje so bili romski otroci ocenjeni pri matematiki. Povprečna ocena je znašala 3.

Deklice so bile učno uspešnejše od dečkov v vseh predmetih. Tudi pri matematiki so bile
deklice od dečkov v povprečju boljše za 1,24 ocene. Dve deklici od sedmih sta uspešno
končali osnovno šolo. Deklica v 1. razredu je bila odlično ocenjena pri matematiki.
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Tabela 6: Ponavljanje razredov

Otrok Razred /starost Ponavljali Skupno

Otrok 1 1. razred/6 let / /

Otrok 2 5. razred/10 let / /

Otrok 3 4. razred/11 let dvakrat (prejšnja šola) 2

Otrok 4 6. razred/14 let prejšnja šola ni podatka

Otrok 5 3. razred/11 let dvakrat 3. razred 2

Otrok 6 4. razred/9 let / /

Otrok 7 6. razred/12 let enkrat 6. razred 1

Otrok 8 9. razred/14 let / /

Otrok 9 2. razred/9 let enkrat 1. razred 1

Otrok 10 3. razred/ 14 let šestkrat 2. razred 6

Otrok 11 4. razred/10 let dvakrat 3. razred 2

Otrok 12 1. razred/6 let / /

Otrok 13 5. razred/10 let / /

Otrok 14 3. razred/11 let enkrat 2. razred, enkrat 3. razred 2

Otrok 15 1. razred/7 let / /

Otrok 16 2. razred/9 let enkrat 1. razred 1

Otrok 17 4. razred/12 let enkrat 1. razred, enkrat 2. razred 2

Otrok 18 5. razred/13 let enkrat 1. razred, enkrat 2. razred,
enkrat 3. razred

3

Otrok 19 1. razred/7 let / /

Otrok 20 3. razred/13 let enkrat 2. razred, dvakrat 3. razred 3

Otrok 21 6. razred/11 let enkrat 6. razred 1

Otrok 22 6. razred/13 let enkrat 2. razred, enkrat 6. razred 2

Otrok 23 9. razred/15 let / /

Opomba: Deklice so označene z odebeljeno pisavo

Od 23 otrok so bili štirje prvošolčki. Od 19 preostalih otrok jih je 14 vsaj enkrat ponavljalo
razred. Štirje otroci so enkrat ponavljali razred. Šest otrok je dvakrat ponavljalo razred. Dva
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otroka sta trikrat ponavljala razred. En otrok je šestkrat ponavljal 2. razred in je zaključil z
osnovnošolko obvezo. Za otroka 4, ki se je prešolal, nismo imeli podatka, kolikokrat in kateri
razred je ponavljal. Med ponavljavci so bili približno enako porazdeljeni deklice in dečki.

Rezultati iz tabele kažejo, da je bil šolski uspeh romskih otrok v vzorcu slab. Prevladujejo
nižje ocene. Samo en otrok je bil pri enem predmetu, matematiki, ocenjen z oceno odlično. 14
romskih otrok v vzorcu je vsaj enkrat ponavljalo razred. Samo dve deklici od 23 romskih
otrok sta uspešno zaključili osnovno šolo. Preostali otroci najpozneje v 6. razredu osnovne
šole niso dosegli minimalnih standardov znanja za napredovanje v višji razred.

7.2 Šolski uspeh – sinteza rezultatov

Vsi ti pridobljeni podatki o šolskem uspehu potrjujejo v teoretičnem delu predstavljene
podatke o šolski uspešnosti romskih otrok (Vonta idr., 2011; Vzporedna življenja, 2011;
Petrovčič, 2014; Petrovčič, 2015; Strategija za Rome, 2015; Petrovčič, 2017; Petrovčič,
2018). Šolski uspeh romskih otrok je slab. Veliko jih ponavlja razrede. Prevladujejo slabše
šolske ocene. Največ težav imajo pri angleškem in slovenskem jeziku. Najuspešnejši so pri
matematiki. Zelo malo romskih otrok je v tretjem triletju. Še manj jih uspešno zaključi
osnovno šolo.

7.3 Domače učno okolje

Podatke o domačem učnem okolju osmih romskih družin in njihovih 23 šoloobveznih otrok,
vključenih v raziskavo, smo zbrali s pomočjo 23 Vprašalnikov za učitelje, osmih
Vprašalnikov za romske pomočnice ter osmih intervjujev z romskimi družinami in
opazovanja. Opazovali smo urejenost romskih naselij, urejenost okolice bivališča družine,
velikost bivališča, videz bivališča, urejenost družine in otrok, govor intervjuvanca in ostalih
članov družine, odnos intervjuvanca in drugih članov družine do teme intervjuja,
izobraževanja.

7.3.1 Socialno-ekonomski standard
7.3.1.1 Bivanjski pogoji

Podatke o bivanjskih pogojih smo zbrali z opazovanjem v času pred intervjujem, med njim in
po intervjuju s starši romskih družin ter s pomočjo vprašalnika za romske pomočnice.
Kakovost bivanjskih pogojev smo uvrstili na lestvico s štirimi kategorijami: odlična, dobra,
slaba in zelo slaba.

Pod odlične bivanjske pogoje smo uvrstili tiste romske družine (gospodinjstva), ki živijo v
urejenem, čistem okolju, v večji zidani, lepo vzdrževani hiši, ki nudi zadostno kvadraturo
prostora družinskim članom. Ta gospodinjstva nudijo otrokom lastno sobo in mizo za učenje,
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imajo televizijo, radio in računalnik (Tancer, 2003; »False starts«, 2006; Zupančič, 2010;
Roma Survey Data Croatia, 2011; Vzporedna življenja, 2011).

Pod dobre bivanjske pogoje smo uvrstili tiste romske družine (gospodinjstva), ki ne ustrezajo
vsem zgoraj naštetim dejavnikom, da bi jih lahko uvrstili v odlične, a še vedno otrokom
nudijo spodbudne bivanjske pogoje.

Pod slabe bivanjske pogoje smo uvrstili tiste romske družine (gospodinjstva), ki živijo v
manjših, lesenih enoprostornih hišah; družinski člani imajo zelo malo prostora zase; otroci
nimajo lastne sobe; postelje v gospodinjstvu nimajo televizije, radia, računalnika ali nič od
navedenega (Tancer, 2003; »False starts«, 2006; Zupančič, 2010; Roma Survey Data Croatia,
2011; Vzporedna življenja, 2011).

Pod zelo slabe bivanjske pogoje smo uvrstili tiste romske družine (gospodinjstva), ki nimajo
dostopa do pitne vode in električne energije (Tancer, 2003; »False starts«, 2006; Zupančič,
2010; Roma Survey Data Croatia, 2011; Vzporedna življenja, 2011).

Tabela 7: Kakovost bivanjskih pogojev
Kakovost bivanjskih pogojev Odlična Dobra Slaba Zelo slaba

Družina 1 slaba

Družina 2 slaba

Družina 3 dobra

Družina 4 odlična

Družina 5 odlična

Družina 6 dobra

Družina 7 zelo slaba

Družina 8 odlična

Tri romske družine imajo odlične bivanjske pogoje. To so bile družine 4, 5 in 8.

Družina 4 je imela zelo lepo urejeno zidano hišo. Na okenskih policah je bilo polno cvetja.
Otroka sta se igrala pred večjim plastičnim bazenom. Otroka imata na razpolago lastno sobo.
Lahko se učita tudi za kuhinjsko mizo. Gospodinjstvo ima dostop do pitne vode in električne
energije. Gospodinjstvo ima po navedbi romske pomočnice televizijo, radio in računalnik.

Družina 5 živi v zelo lepo urejeni večnadstropni zidani hiši. Pred hišo je stala klopca. Okolica
je bila zelo lepo urejena. Notranjost hiše je bila zelo lepo opremljena. Otrok ima na razpolago
lastno sobo za učenje. Uči se lahko tudi za zelo veliko kuhinjsko mizo. Gospodinjstvo ima
dostop do pitne vode in električne energije. V gospodinjstvu imajo radio, televizijo in
računalnik.
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Družina 8 živi v zelo lepi zidani hiši v idiličnem podeželskem okolju. Hiša ima zelo lepo
okrašena vrata z zvoncem, ključavnico. Ob hiši stojijo večja miza in stoli okoli nje.
Gospodinjstvo ima dostop do pitne vode in električne energije. V gospodinjstvu imajo radio,
televizijo in računalnik. Otroci imajo lastno sobo za učenje.

Citirali bomo intervjuvanko, mamo šoloobveznih otrok, ki je dejala: »Ni problem prostor,
problem je volja za učenje.«

Družini 3 in 6 imata dobre bivanjske pogoje.

Družina 3 živi v idiličnem vaškem okolju. Hiša je postavljena na samem vrhu manjšega
pobočja. Hiša ni zidana, ampak lesena. Zelo lep pogled se je nudil na zelene travnike.
Gospodinjstvo razpolaga s pitno vodo in električno energijo. V gospodinjstvu imajo televizijo,
radio in računalnik. Otroci imajo na razpolago lastno sobo za učenje.

Družina 6 živi v veliki večnadstropni zidani hiši. Hiša je na robu romskega naselja tik nad
železniško progo. Okolica je mogoče malo zanemarjena. Gospodinjstvo ima dostop do pitne
vode in električne energije. V gospodinjstvu imajo televizijo, radio in računalnik. Otroci
imajo na razpolago lastno sobo za učenje.

Družini 1 in 2 imata slabe bivanjske pogoje.

Družina 1 živi v preprosti leseni hiši tik ob gozdu. Hiša je majhna. Na ograji so se sušile
obleke. Mož, ki se je pozneje usedel na verando, je vprašal, ali bo kaj »dinarov«. Namigoval
je na streho, ki naj bi puščala. Gospodinjstvo ima dostop do pitne vode in električne energije.
V gospodinjstvu imajo televizijo in radio. Računalnika ne. Otroci nimajo lastne sobe za
učenje. Učijo se za kuhinjsko mizo.

Družina 2 živi v enoprostorni zidani hiši, ki je ob gozdu. Hiša je majhna. Okolica je bila
urejena. Trava pokošena. V ogradi so se pasli konji. Gospodinjstvo razpolaga s pitno vodo in
električno energijo. Družina ima po navedbi romske pomočnice televizijo in radio.
Računalnika družina nima. Oče družine je dejal, da nima smisla, da bi imeli računalnik, ker
nimajo signala za internet. Otroci nimajo lastne sobe.

Družina 7 ima zelo slabe bivanjske pogoje. Preprosta baraka je bila skrita v ozadju romskega
naselja. Videti je bila zanemarjena. Gospodinjstvo nima dostopa do pitne vode in električne
energije. Vodo dobi pri sosedih. Otroka nimata lastne sobe za učenje.

Bivanjski pogoji petih družin v raziskavi so ustrezni. Bivanjski pogoji dveh družin so slabši.
Družini živita v preprosti leseni baraki. Bivanjski pogoji ene družine so zelo slabi.
Gospodinjstvo nima dostopa do pitne vode in električne energije.

7.3.1.2 Številnost družin

Podatke o številnosti družin smo zbrali s pomočjo vprašalnikov za romske pomočnice.
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Tabela 8: Številnost družin
Št. družine 1 2 3 4 5 6 7 8 Povprečno št.

Št. družinskih članov 9 9 7 10 6 12 9 9 9

Vse družine so velike. Največ družinskih članov ima družina 6, in sicer 12. Najmanj
družinskih članov ima družina 5, in sicer 6. V povprečju ima osem analiziranih družin 9
družinskih članov.

7.3.1.3 Opremljenost gospodinjstva

Podatke o opremljenosti gospodinjstev smo zbrali s pomočjo vprašalnikov za romske
pomočnice in intervjujev romskih družin.

Tabela 9: Opremljenost gospodinjstva
Družina 1 Družina 2 Družina 3 Družina 4 Družina 5 Družina 6 Družina 7 Družina 8

Elektrika Da Da Da Da Da Da / Da

Voda Da Da Da Da Da Da / Da

Televizija Da Da Da Da Da Da / Da

Radio Da Da Da Da Da Da / Da

Računalnik / / Da Da Da Da / Da

Časopis / / / / / / / /

Soba / / Da Da Da Da / Da

Miza Da Da Da Da Da Da / Da

Njiva / / Da / / / / Da

Živali Da Da Da / / / / Da

Elektriko, vodo, televizijo in radio imajo na razpolago vsa gospodinjstva razen gospodinjstva
družine 7. Gospodinjstvo družine 7 ne razpolaga z nobenim od navedenih pripomočkov. Vodo
si izposojajo od sosedov. Perejo ročno.

Računalnik ima na voljo 5 gospodinjstev. Gospodinjstva 1, 2 in 7 niso opremljena z
računalnikom.

Gospodinjstva niso naročena na noben časopis ali revijo.

Po navedbah staršev petih gospodinjstev imajo otroci na razpolago lastno sobo.
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V vseh gospodinjstvih, razen v gospodinjstvu 7, imajo otroci na razpolago mizo za učenje. V
gospodinjstvih 1, 2 in 3 se učijo za kuhinjsko mizo. Mama družine 8 je odgovorila, da nista
problem prostor in miza, ampak volja za učenje. »Vsak lahko dobi sobo in mizo za učenje, če
le hoče,« je dejala.

Družini 3 in 8, ki živita na podeželskem območju, imata njive, na katerih si pridelata
zelenjavo. Doma imata kmetijo, zato imata tudi konje, krave, ovce in kokoši. Družini 2 in 8 se
ukvarjata s konjerejo. Tudi družina 1 ima pri hiši konja.

7.3.1.4 Vir dohodkov

Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnikov za romske pomočnice.

V vseh družinah sta oba starša nezaposlena. Vir dohodka predstavljajo denarna socialna
pomoč in otroški dodatki. Družini 2 in 8 predstavlja vir dohodka tudi konjereja. Družini 3 in 8
imata kmetiji in njivo. Pridelajo si zelenjavo. Doma imajo kokoši, ovce, kravo, konje.

7.3.1.5 Skrb za čistočo romskih učencev

Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnikov za učitelje.

Učiteljice so omenile, da otroka 1 in 2 iz družine 1, otrok 5 iz družine 2, otrok 9 iz družine 3
in otroka 19 in 20 iz družine 7 ne prihajajo v šolo čisti in umiti. 6 od 23 otrok v šolo ne prihaja
čistih in umitih. Otroka 19 in 20 iz družine 7 nimata osnovnih pogojev za to, saj njihovo
gospodinjstvo ne razpolaga ne z vodo ne z elektriko.

7.3.2 Pričakovanja staršev glede šolanja otrok
7.3.2.1 Seznanjenost staršev z razredi, ki jih obiskujejo njihovi otroci, in njihovo

uspešnostjo

Podatke smo pridobili s pomočjo intervjujev romskih družin in vprašalnikov za učitelje.
Seznanjenost staršev o šolski uspešnosti otrok smo uvrstili na lestvico s štirimi kategorijami:
odlična, dobra, slaba in zelo slaba glede na vedenje o razredih, v katerih so njihovi otroci,
šolski uspešnosti, težavah, ki jih imajo…

Tabela 10: Seznanjenost staršev o razredih, ki jih obiskujejo njihovi otroci in uspešnosti

Seznanjenost staršev o šolski uspešnosti otrok Odlična Dobra Slaba Zelo slaba

Družina 1 slaba

Družina 2 slaba
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Družina 3 slaba

Družina 4 odlična

Družina 5 slaba

Družina 6 slaba

Družina 7 slaba

Družina 8 odlična

Starši dveh družin od osmih so odlično seznanjeni o šolanju svojih otrok. Točno vedo, v
katerih razredih so njuni otroci, kakšne imajo ocene in kje so otroci uspešni in kje ne.

Ponovno bom citiral mamo družine 8, ki mi je dejala, da točno ve, kdaj ji otrok laže, da se uči,
pa se ne.

Starši preostalih šestih družin so bili slabše informirani. Starši družin 1, 3, 5 in 6 so vedeli v
katerih razredih so njihovi otroci. Glede njihovih ocen niso vedeli veliko.

Mama družine 3, ki je imela tri šoloobvezne otroke, dva dečka in eno deklico, je v smehu
dejala, naj za fante raje ne sprašujem. Deklica je boljša. Ni točneje navedla, kaj jim povzroča
težave. Po njenem mnenju so v šoli uspešni. Podatki učiteljev so razkrili, da je otrok 9, ki
obiskuje 2. razred, enkrat ponavljal 1. razred, otrok 10, ki obiskuje 3. razred, šestkrat 2. razred
in otrok 11, ki obiskuje 4. razred, dvakrat 3. razred. To pa bolj kaže na to, da romske družine
drugače vrednotijo pomen šolanja. To ni glavna oziroma edina prioriteta v življenju otroka.

Mama družine 5 je vedela, kateri razred obiskuje njen otrok. Na vprašanje, kateri predmet ima
najraje v šoli, je odgovorila: »To morate pa njega vprašati.« O njegovih ocenah, kaj mu gre
dobro in kje ima težave, ni vedela ničesar.

Oče družine 2 je bil zelo zgovoren. Veliko in rad je govoril o šolanju svojih otrok. Ponosen je
bil na hčerko, ki obiskuje srednjo šolo, in na hčerko, ki je uspešno zaključila osnovno šolo.
Njegovi dečki so manj uspešni. Tukaj se je tudi zapletel, saj je navajal, da otrok 6 obiskuje 5.
razred, vendar je obiskoval 4. razred. Je pa vedno omenjal, da hodijo v osemletko, čeprav
imamo zdaj devet razredov osnovne šole.

Mama družine 7 je imela zelo negativen odnos do šole in uradnih ustanov na splošno. Vseeno
je vedela, katera razreda obiskujeta njena otroka in da v šoli nista uspešna.

7.3.2.2 Domače naloge

Podatke o opravljanju domačih nalog in prinašanju šolskih potrebščin v šolo smo zbrali s
pomočjo intervjujev in vprašalnikov za učitelje.
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Tabela 11: Domače naloge

Družina/Otrok Redno opravljanje domačih nalog Prinašanje šolskih potrebščin v šolo

Družina 1

Otrok 1 / /

Otrok 2 / /

Otrok 3 / /

Otrok 4 / /

Družina 2

Otrok 5 / /

Otrok 6 / /

Otrok 7 / /

Otrok 8 Da Da

Družina 3

Otrok 9 / /

Otrok 10 / Da

Otrok 11 / Da

Družina 4

Otrok 12 / Da

Otrok 13 / Da

Družina 5

Otrok 14 / Da

Družina 6

Otrok 15 / /

Otrok 16 / Da

Otrok 17 / /

Otrok 18 / /

Družina 7

Otrok 19 / /

Otrok 20 / /

Družina 8
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Otrok 21 / Da

Otrok 22 / Da

Otrok 23 Da Da

Opomba: Deklice so označene z odebeljeno pisavo

Iz tabele številka 11: Domače naloge lahko razberemo, da od 23 otrok, vključenih v
raziskavo, samo dva redno delala domačo nalogo. Ta dva otroka sta tudi prinašala vse šolske
potrebščine v šolo. To sta bili obe deklici, ki sta uspešno zaključili osnovno šolo. 21 od 23
otrok ni redno opravljalo domačih nalog. 10 od 23 otrok ni prinašalo šolskih potrebščin v
šolo.

Te rezultate bi lahko povezali z mednarodno raziskavo znanja matematike in naravoslovja
TIMMS 2015. Bolj motivirani učenci za učenje matematike so dosegli precej boljši rezultat
pri preizkusih znanja iz matematike. V Republiki Sloveniji se je 35 % učencev, sodelujočih v
raziskavi, zelo rado učilo matematiko. Pri preizkusih znanja iz matematike so dosegli 535
točk. 39 % učencev se je srednje rado učilo matematiko. Dosegli so 518 točk. 27 % otrok se ni
rado učilo matematike. Dosegli so 505 točk, torej 30 točk manj od tistih učencev, ki se radi
učijo matematiko. Podobne ugotovitve so veljale tudi za preostale, v raziskavi sodelujoče
države (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

Učenci, ki so bolj naklonjeni učenju, so uspešnejši. Naklonjenost učenju se prav gotovo kaže
tudi v rednem opravljanju domačih nalog.

Najbolj ozaveščeni glede opravljanja domačih nalog sta mami družin 4 in 8. Mama družine 4
je dejala, da otroka včasih ne opravita domače naloge.

Mama družine 8 je dejala, da točno ve, kdaj naredijo domačo nalogo in kdaj ne. Je zelo
striktna. Od njih zahteva redno opravljanje domačih nalog in redno obiskovanje pouka. »Pri
meni 'nema' (popuščanja),« je sama dejala. Pri domačih nalogah jim pomaga tudi sama ali pa
starejša hčerka, ki je uspešno končala osnovno šolo.

Tudi oče družine 2 je dejal, da je starejša hčerka, ki je končala osnovno šolo, zdaj prevzela
skrb za to in da je zelo zadovoljen.

Pri preostalih družinah otroci domačo nalogo naredijo v šoli. Pri tem jim večinoma pomagajo
romske pomočnice.

7.3.2.3 Obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov

Podatke o obiskovanju staršev govorilnih ur in roditeljskih sestankov smo pridobili z
intervjuji romskih družin.
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Tabela 12: Obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov

Družina Obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov

Družina 1 DA

Družina 2 DA

Družina 3 NE

Družina 4 DA

Družina 5 DA

Družina 6 NE

Družina 7 NE

Družina 8 DA

Pet staršev romskih družin pravi, da redno obiskujejo govorilne ure in roditeljske sestanke.
Trije starši romskih družin pravijo, da ne obiskujejo govorilnih ur in roditeljskih sestankov.

Najbolj osveščena je mama družine 8, ki pravi, da ona in mož redno hodita na govorilne ure in
roditeljske sestanke.

Mama družine 4 pravi, da hodi na govorilne ure za dečka, ki je v višjem razredu in je imel
težave pri angleščini. To se ji je zdelo bolj potrebno, kot da bi šla na govorilne ure za
prvošolko.

Oče družine 2 je dejal, da se trudi, da bi šel. Kakor sam pravi, če mu ne uspe, pokliče po
telefonu, da slučajno stvar ne gre predaleč.

Mama družine 3 je dejala, da ni nobene potrebe, da hodi, ker imajo tam učiteljico, ki ji vse
pove. Pri tem je mislila na romsko pomočnico. Poleg tega naj ne bi tudi nihče drug v naselju
hodil na govorilne ure in roditeljske sestanke.

Izmed osmih romskih družin najbolj izstopa mama družine 8, ki pripisuje velik pomen
rednemu obiskovanju govorilnih ur in roditeljskih sestankov.

7.3.2.4 Pogled staršev na izobrazbo

Poglede romskih družin o pomenu izobrazbe smo pridobili s pomočjo intervjujev romskih
družin in vprašalnikov za romske pomočnice.

Pozitiven pomen izobrazbe vidijo tri romske družine. Oče družine 2 je ponosen na hčerko, ki
že hodi v srednjo šolo in na otroka 8, ki je obiskoval 9. razred. Želi si, da otroci končajo
osnovno šolo, da bi lažje dobili zaposlitev v kakšnem lokalnem podjetju. Mama družine 3 je
dejala, da ji manjka še eno leto, da bi uspešno končala osemletko. Želi si jo dokončati. Mama
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družine 8 je dejala, da si želi, da otroci redno obiskujejo osnovno šolo in jo tudi uspešno
zaključijo. Želi si, da dobijo zaposlitev in se osamosvojijo.

Družina 7 izobrazbi ne pripisuje nikakršnega pomena. Romska pomočnica navaja, da družina
pošilja otroke v šolo samo zato, ker mora. V nasprotnem primeru bi ji center za socialno delo
odvzel otroške dodatke. Otroci hodijo v šolo zelo neredno. Tudi mama ne obiskuje govorilnih
ur ali roditeljskih sestankov. Zgodilo se je tudi že, da je v šoli začela prepir z drugimi starši in
se z njimi stepla. Romska pomočnica za družino 6 navaja, da starša zelo lepo skrbita za svoje
otroke, vendar izobrazbi ne pripisujeta velikega pomena. Njuni otroci, ki so že zaključili
osnovno šolo, naj bi obiskovali specialno ustanovo.

7.3.2.5 Prisotnost pri pouku

Podatke o prisotnosti pri pouku smo pridobili s pomočjo intervjujev romskih družin in
vprašalnikov za učitelje. Prisotnost pri pouku so razredniki otrok ocenili na lestvici od 1 do 4,
pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov, 4 pa večje.

Tabela 13: Prisotnost pri pouku

Družina/Otrok Prisotnost pri pouku

Družina 1

Otrok 1 4

Otrok 2 3

Otrok 3 4

Otrok 4 3

Družina 2

Otrok 5 2

Otrok 6 2

Otrok 7 3

Otrok 8 2

Družina 3

Otrok 9 2

Otrok 10 1

Otrok 11 1

Družina 4
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Otrok 12 4

Otrok 13 Redno obiskuje pouk

Družina 5

Otrok 14 3

Družina 6

Otrok 15 1

Otrok 16 2

Otrok 17 Redno obiskuje pouk

Otrok 18 Redno obiskuje pouk

Družina 7

Otrok 19 4

Otrok 20 4

Družina 8

Otrok 21 Redno obiskuje pouk

Otrok 22 Redno obiskuje pouk

Otrok 23 Redno obiskuje pouk

Opomba: Deklice so označene z odebeljeno pisavo

Glede na podatke, ki so nam jih posredovali razredniki otrok, 6 od 23 otrok redno obiskuje
pouk. Po ocenah razrednikov na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni manjše število
izostankov od pouka, 4 pa večje, so trije otroci ocenjeni z 1, torej malo izostajajo od pouka. 5
otrok je ocenjeno z 2. 4 otroci so ocenjeni s 3. 5 otrok je ocenjeno s 4.

9 od 23 otrok po ocenah razrednikov hodi v šolo redno ali pa so malo odsotni od pouka. 14 od
23 otrok je pogosto odsotnih od pouka. 5 od 23 otrok je zelo veliko odsotnih od pouka.

Mama družine 1 je dejala, da otroci redno obiskujejo pouk. Razredniki njenih štirih otrok so
jih ocenili s 4, 3, 4 in 3. Razredniki ocenjujejo, da so razlogi za izostanke od pouka bolezen,
zamujanje na avtobus, ker otroci ne živijo v kraju šolanja, nespodbudne družinske razmere in
to, da staršem šola ni prioriteta. Razredničarka otroka 1 kot razloge za izostanke navaja, da ga
starši ne pošljejo v šolo in da sam noče iti. Kot razloge za izostanke učenke, otroka 3, njen
razrednik navaja še skrb za gospodinjstvo in za mlajše brate in sestre.

Oče družine 2 navaja, da mora otroke veliko spodbujati, da hodijo v šolo. Pravi, da ne hodijo
redno. Po njegovih besedah: »Tu, pa tam se f'li. Ne pa, da bi, ne vem, zdej pa en mesec danou
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ne bi šli.« Razredniki njegovih štirih otrok so jih ocenili z 2, 2, 3 in 2. Razredničarka otroka 5
kot razloge za izostanke navaja premalo spodbud od doma, da bi redno obiskoval pouk, ker
zamudi na avtobus in se izogiba pisnim preizkusom znanja. Razrednik otroka 6 kot razloge za
izostanke navaja pomoč doma na kmetiji, bolezen, bolezen, četudi ni bolan, in zobobol,
medtem ko obisk zobozdravnika ne pride v poštev. Tudi razredničarka otroka 7 navaja
bolezen kot razlog za izostanke. Pravi pa, da otrok to izkorišča in noče iti v šolo. Razrednik
otroka 8, dekleta, ki obiskuje 9. razred, kot razloge za izostanke navaja neurejene družinske
razmere. Doma imajo veliko mlajših otrok, otrok 8 pa skrbi zanje. Zaradi pomoči doma ne
pride v šolo. To je dejal tudi oče, ko je omenil, da je zelo zadovoljen, ker je »najstarejša zdaj
prevzela skrb za to«.

Mama družine 3 je dejala, da pride dan, ko nočejo v šolo. Razredničarke njenih treh otrok so
izostanke ocenile z 2, 1 in 1. Kot razloge za izostajanje od pouka predvsem v spomladanskem
času navajajo pomoč na kmetiji.

Mama družine 4 je dejala, da otroka redno obiskujeta pouk. Razredničarka starejšega otroka,
ki je v 5. razredu, to potrjuje. Razredničarka prvošolke pa navaja, da sta starša otroka vsako
jutro pripeljala v šolo od 5 do 10 minut po začetku pouka. Dan ali dva na teden naj bi odšli v
Novo mesto po nakupih. To je izvedela od otroka. Včasih ji je povedala mama. Nekajkrat je
bila deklica tudi prehlajena. Pisnih opravičil ni dobila. Dekličino odsotnost od pouka ocenjuje
s 4.

Mama družine 5 je dejala, da otrok redno obiskuje pouk. Razredničarka navaja, da otrok
pouka redno ne obiskuje. Po njenem mnenju so razlogi za to neurejeni odnosi doma.
Odsotnost je ocenila s 3.

Oče družine 6 pravi, da otroci pouka ne obiskujejo redno. Po njegovih besedah so zdaj na
koncu popolnoma obupali. Še posebej mlajša otroka. To potrjujejo razredničarke.
Razredničarki otroka 15 in 16 sta izostanke otrok ocenile z 1 in 2. Razredničarki starejših
dveh otrok, otrok 17 in 18, pravita, da otroka redno obiskujeta pouk. Po besedah
razredničarke otroka 15 so se manjši izostanki pojavili ob koncu šolskega leta. Razredničarka
otroka 16 kot razloge za izostanke navaja nevestnost staršev (lenoba), slabe higienske
razmere, ko se mora v zimskem času otrok dolgo umivati zaradi dima, ki nastane ob kurjenju,
in zaradi težav pri sledenju učni snovi. Ker je snov zanj pretežka, ni motiviran za delo.

Mama družine 7 pravi, da otroka ne obiskujeta redno šole in da ju ona ne more prisiliti k
temu. Razredničarki otrok njuno odsotnost od pouka ocenjujeta s 4. Kot razloge za to navajata
zanemarjenost, neurejene domače razmere in to, da ju starša nočeta pripeljati v šolo. Temu
pritrjuje tudi romska pomočnica, ki pravi, da starša otroka pošiljata v šolo samo zato, da jima
center za socialno delo ne odvzame otroškega dodatka. Za šolo starša nimata nikakršnega
zanimanja.

Mama družine 8 pravi, da otroci radi hodijo v šolo in da tudi morajo redno hoditi v šolo. Sama
striktno vztraja pri tem. To potrjujeta tudi razredničarki njunih treh otrok. Vsi redno
obiskujejo šolo.
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Kako pomembno je redno obiskovanje pouka, je pokazala mednarodna raziskava znanja
matematike in naravoslovja TIMMS 2015. 68 % v raziskavi sodelujočih učencev Republike
Slovenije je navedlo, da niso nikoli manjkali pri pouku. 18 % jih je bilo odsotnih enkrat
mesečno. 4 % enkrat na dva tedna. 10 % vsak teden enkrat ali večkrat. Odsotnost od pouka je
bila povezana z dosežkom pri preizkusu znanja iz matematike in naravoslovja pri nas in
drugje po svetu. Učenci, ki niso nikoli manjkali pri pouku, so pri nas dosegli 528 točk. Tisti,
ki so bili odsotni enkrat mesečno, so dosegli 517 točk. Tisti, ki so bili odsotni enkrat na dva
tedna, so dosegli 496 točk. Tisti, ki so manjkali vsak teden enkrat ali večkrat, so dosegli 484
točk (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

Tudi za našo raziskavo lahko rečemo, da so otroci, ki redno obiskujejo pouk, v šoli uspešnejši
od tistih, ki ne. Ponovno je tukaj najbolj striktna in dosledna mama družine 8. Vsi njeni otroci
so redno obiskovali pouk. Hčerka, otrok 23, je uspešno zaključila osnovno šolo. Oba dečka,
otrok 21 in otrok 22, sta obiskovala 6. razred osnovne šole. Otrok 22 je napredoval v 7.
razred. Tudi preostali trije otroci, ki redno obiskujejo pouk, so v višjih razredih osnovne šole.
Otrok 13 in otrok 18 sta v 5. razredu. Otrok 17 je v 4. razredu.

7.3.3 Sprejetost
7.3.3.1 Vključevanje med sošolce

Podatke smo zbrali s pomočjo intervjujev romskih družin in vprašalnikov za učitelje. Od 23
romskih otrok se jih 5 uspešno ne vključuje med sošolce. To sta otrok 2 in 4 iz družine 1,
otrok 5 iz družine 2, otrok 14 iz družine 5 in otrok 19 iz družine 7.

Razredničarka otroka 2 navaja, da se ta želi vključevati med sošolce, a ga ti kljub njenim
prizadevanjem ne sprejmejo najbolje. Se pa dobro razume s preostalima dvema romskima
sošolcema. Razredničarka otroka 4 navaja, da se otrok uspešno vključuje med sošolce, a ne
med vse, ker so nekateri do Romov nestrpni.

Oče družine 2 je dejal, da otroke včasih kdo nadleguje, ker so Romi. Razredničarka otroka 5
navaja, da se otrok ne vključuje dobro med sošolce, ker želi vzbujati pozornost z neprimernim
vedenjem. Velikokrat je v konfliktih z njimi. Zato ga ti ne sprejmejo najbolje.

Razredničarka otroka 14 navaja, da se ga, ker je otrok že dvakrat ponavljal razred in je starejši
od preostalih, drugi otroci bojijo. Se je pa skozi leto z nekaterimi otroki, ki niso Romi, dobro
ujel.

Mama otrok 19 in 20 meni, da se njuna otroka ne razumeta dobro s sošolci, ker nista urejena
tako, kot je treba, in se potem preostali od njiju izolirajo. Razredničarka otroka 20 je navedla,
da se otrok uspešno vključuje med preostale. Razredničarka otroka 19 navaja, da se otrok ne
vključuje dobro med sošolce, ker ni hodil v vrtec in doma ni vajen pravil in igranja z drugimi
otroki. Pravi, da se rad pretepa.

Zbrani podatki kažejo, da so vir nestrpnosti lahko tudi predsodki do romskih otrok. V treh
primerih je tako. To sta izpostavili razredničarki otrok 2 in 4 in oče družine 2, ki je dejal:
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»Ma lej, ma je i to. Mislim ni zdej, več. Lej, več al manj… Dobro pride. Mislim, iz moje, iz…
Fanti povejo, ne. Pa punca tud pove, ne. Ampak, ni, da bi blo, no. Tu, pa tam.«

Hkrati je pa oče družine 2 tudi dejal: »Dobro. Sj pravim, neki je skuz izjema. Isto ko prvas.
Čisto, kaj pa vem, morbit maš ljudi, maš sto, sto i en je pa, tulko, po domače rečeno, žleht. I
pol bo i tebe, pa, če si, pa si njihou, ne. Al te bo pikau, ne. To, to so taki ljudi, ne. Mislim, po
naravi je tak, lej.« Torej po njegovem je nekdo po naravi hudoben in nagaja vsakomur, ne
glede na to, ali je Rom ali ne.

Pri dveh otrocih je bil po navedbah razredničark razlog neuspešnega vključevanja med
sošolce neprimerno vedenje, in ne nestrpnost do Romov.

Pri enem otroku je bil po navedbi razredničarke razlog neuspešnega vključevanja med sošolce
starost, ker je bil starejši od drugih otrok in so se ga bali. To je dodatna težava, če otrok
večkrat ponavlja razred, kar je pogosto prisotno pri romskih učencih. Učenci, ki večkrat
ponavljajo razrede, niso med svojimi vrstniki. So starejši, bolj odrasli in se že zato težje
vključijo v razred med mlajše otroke.

7.3.4 Slovenski jezik
7.3.4.1 Znanje slovenskega jezika

Podatke o znanju slovenskega jezika smo zbrali s pomočjo intervjujev romskih družin,
vprašalnikov za romske pomočnice in vprašalnikov za učitelje.

Šolsko znanje slovenskega jezika smo preučili v poglavju Šolski uspeh. Učitelji so znanje
slovenskega jezika romskih otrok na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo
slabo, ocenili s 3,17.

Doma vse družine govorijo romsko. Družini 3 in 8 je materni jezik poleg romščine še
hrvaščina, saj sta očeta po narodnosti Hrvata.

Vse družine, razen družin 7 in 6, kjer oče pravi, da ni prepričan, ali prvošolec v šoli vse
razume, zatrjujejo, da jezik ni ovira in da vsi otroci dobro razumejo slovensko. Nekatere, kot
sta romski družini 3 in 4, se trudijo premostiti jezikovno oviro. Mama družine 3 navaja, da jim
je brala iz slovenskih slikanic in da štiriletna punčka že zdaj razume slovensko. Mama družine
4 pravi, da doma z otroki govorijo slovensko, ker želijo, da se otroka navadita slovenskega
jezika.

Tabela 14:Ocena znanja slovenskega jezika
Družina/Otrok Dobro/slabo znanje slovenskega jezika

Družina 1

Otrok 1 slabo



66

Otrok 2 dobro

Otrok 3 dobro

Otrok 4 dobro

Družina 2

Otrok 5 slabo

Otrok 6 slabo

Otrok 7 slabo

Otrok 8 slabo

Družina 3

Otrok 9 slabo

Otrok 10 slabo

Otrok 11 slabo

Družina 4

Otrok 12 slabo

Otrok 13 dobro

Družina 5

Otrok 14 slabo

Družina 6

Otrok 15 slabo

Otrok 16 slabo

Otrok 17 slabo

Otrok 18 dobro

Družina 7

Otrok 19 slabo

Otrok 20 slabo

Družina 8

Otrok 21 dobro

Otrok 22 dobro

Otrok 23 dobro

Opomba: Deklice so označene z odebeljeno pisavo.
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Iz rezultatov v tabeli 12, Ocena znanja slovenskega jezika, je razvidno, da 8 od 23 romskih
otrok po oceni njihovih razrednikov in učiteljev slovenskega jezika dobro razume slovenski
jezik. 15 od 23 romskih otrok slabo razume slovenski jezik. Med dekleti in fanti ni nobenih
razlik.

Mnenja razrednikov in učiteljev romskih otrok se razhajajo z mnenji staršev o znanju
slovenskega jezika njihovih otrok. Je pa to razumljivo, saj je eno golo razumevanje osnovnega
besedišča v slovenskem jeziku, drugo pa učni jezik. Tudi osnovno razumevanje slovenskega
jezika je po mnenju razrednikov in učiteljev romskih otrok zelo slabo.

Najbolj slikovito je svoje mnenje o razumevanju slovenskega jezika romskih otrok podal oče
družine 2, ki pravi: »Lej, ni nekaj, da bi blo nekaj. Marsikater misli, ne (razmišlja, kako
razložiti). Veš, kk je. Problem je, problem je v tem, recimo, ko da bi, zdej, ne vem. Ti hrvaško
razumeš, ne? I govoriš nzj hrvaško, ampak… (razmišlja), lej, marsikdaj se ti zaplete, ne, znš.
Znš. Pa fu***š notri slovensko, ne. Razumeš? Oni razumejo, sj znajo govorit, ampak če pa
zčneš nekaj, (nisem razumel kaj je je dejal) pa morbit, ki kako… Ampak vaši učitelji, ne, al pa
bilo kdu v šuli, mislijo pa, da ne razume. Razumejo, ne. Ampak, če pa zčneš nekaj skuz,
prideš, ne, ne. Isto, ko da bi, neznam, druga nacija, al Hrvati al pa Bosanci, bilo kateri, ne, pa
zčne samo naenkrat, ne, pa pol kako besedo notr, ne. Razume dete, smo… Dete morš od
samega začetka, ti morš bit. Pride v neko drugo ustanovo. Po mojem je to, da se malo težje,
eni se, da prej, eni kašneje, ampak težje se vklopijo v, v (razmišlja) samo okolje i pol… Ehh,
strah jih je nekj odgovorit nzj, pol pa drugi mislijo, da ne razumejo. Razumejo!«

Razredničarki in učiteljica slovenskega jezika so znanje slovenskega jezika njegovih štirih
otrok ocenile s 4, torej zelo slabo. Vse navajajo, da je besednjak otrok zelo skromen.
Uporabljajo besede domačega okolja. Razrednik otroka 6, ki je v 4. razredu, navaja, da se
govorno izraža v krajših in včasih nerazumljivih povedih. Učiteljica slovenščine, ki poučuje
otroka 7, ki je v 6. razredu, navaja, da se vidi, da doma govorijo romsko in ne berejo besedil v
slovenskem jeziku. Otrokov besedni zaklad je zelo skromen. Njegovo govorno izražanje je
okrnjeno, saj nekatere besed izgovori le na pol in izpušča samoglasnike. Tudi za otroka 8, ki
je v 9. razredu, učiteljica slovenščine navaja, da je njen besedni zaklad zelo skromen. Ima le
osnovno besedišče in se skromno izraža. Že osnovno razumevanje in govorjenje slovenskega
jezika njegovim štirim otrokom predstavljata težavo.

Še večji problem sta branje in pravopis. Otrok 5, ki je v 3. razredu, bere s črkovanjem, ne
razume prebranega in ima težave že pri razumevanju enostavčnih krajših povedi. Pri pisanju
naredi veliko napak, izpušča črke, ne oblikuje smiselnih povedi. Ne pozna pravopisnih pravil.
Otrok 6, ki je v 4. razredu, pri branju in pri pisanju zamenjuje črke. Zato zamenja pomen
besed. Njegovo branje je počasno. Kratke in krajše besede prebere in jih tudi razume. Daljših,
kompleksnejših povedi v večini primerov ne razume. Slabo znanje pravopisa se vidi v tem, da
tudi ne postavlja končnih ločil. Pisno izražanje je izredno slabo. Njegova pisava je nečitljiva.
Otrok 7, ki je v 6. razredu, zelo slabo bralno razume kratke, enostavčne in tudi daljše,
kompleksnejše povedi. Njegovo znanje pravopisa je šibko. Ne upošteva končnih ločil, velike
začetnice, pisava je nečitljiva, pri pisanju ne upošteva uvoda, jedra in zaključka. Tudi
učiteljica slovenščine otroka 8, ki je uspešno zaključil osnovno šolo, je navedla, da ima



68

deklica težave pri zapisu povedi. Pri razumevanju besedil je deklica dosegla minimalne
standarde znanja. Težave ima pri daljših, kompleksnejših besedilih.

Nič drugače ni pri preostalih romskih otrocih, za katere so razredniki in učitelji slovenskega
jezika ocenili, da slabo razumejo slovenski jezik. Opisi učiteljev so podobni.

Otrok 1, otrok 15 in otrok 19 so prvošolčki. Njihovi razredniki omenjajo, da otroci ne berejo.
Izražajo se z enostavnimi povedmi. Otrok 1 pri izražanju veliko uporablja telesno mimiko. Ne
razume slišanega. Pri pisanju otroci besede preslikujejo.

Otrok 10, otrok 14 in otrok 20 so obiskovali 3. razred. Razredničarka otroka 10 navaja, da
otrok ob pomoči prebere kratke enostavčne povedi. Daljših povedi ne prebere samostojno.
Njegov besedni zaklad je zelo šibek. Učenčevi odgovori so kratki, večinoma enozložni. Pri
pisanju učenec s table oziroma zvezka večinoma preslikuje. Ne ve, kaj prepiše. Samostojno
zapiše samo krajše, lažje besede. Otrok 14 težje razume daljša besedila. Potrebuje dodatno
razlago besed in besednih zvez. Otrok 20 ima velike težave pri razumevanju prebranega.
Zaradi skromnega besednega zaklada zelo malo komunicira in ima težave pri ustnem
spraševanju. Potrebuje veliko spodbud, da kaj pove.

Otrok 11 in otrok 17 sta obiskovala 4. razred. Njuni razredničarki omenjata podobno kot
preostali učitelji. Govorno izražanje otroka 11 je zadržano, enostavčno, še najpogostejše z
enozložnicami. Razredničarka otroka 17 navaja, da ima učenec težave z razumevanjem že pri
enostavčnih povedi. Razume enobesedne povedi, kot so poveži, obkroži, izračunaj… Daljša
navodila mu je treba dodatno pojasniti. Velikokrat mu je treba pojasniti besede, ki so
vrstnikom razumljive. Pisno se težje izraža.

Številne raziskave o spodbujanju jezikovnega razvoja, ki smo jih predstavili v teoretičnem
delu, navajajo podobne ugotovitve.

Raziskovalca (Bloom, 1964, v Toličič in Zorman, 1977; Bernstein, 1971, v Toličič in Zorman,
1977) menita, da je najtežje spreminjati govorne in jezikovne modele, ki so otroku na voljo v
družini. Ti so odvisni od splošne in kulturne razvitosti okolja, v katerem družina živi, in od
izobrazbe staršev.

»Ti jezikovni primanjkljaji ovirajo otrokovo uspešnost kasneje v šoli. Otrok, ki obvlada le
skromen pogovorni jezik, se mora v šoli šele naučiti formalnega jezika, ki ga uporablja učitelj.
Oba, učenec in učitelj, čutita, da uporabljata različen jezik. Učenec namreč marsikaterih
vsebin ne razume, zato ne more slediti logičnim operacijam in izvajati potrebnih posplošitev.«
(Bernstein, 1971, v Toličič in Zorman, 1977, str. 15).

Raziskava TIMMS 2015 je pokazala, da so učenci, ki doma uporabljajo drugi jezik, od
tistega, v katerem poteka pouk v šoli, dosegli manj točk pri preizkusih znanja iz matematike
in naravoslovja (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

Ključna za otrokov jezikovni razvoj je družina. Rezultati govorne kompetentnosti otrok v
raziskavi L. Marjanovič Umek idr. (2002) so bili nizko, vendar statistično pomembno
povezani s kakovostjo govorne vzgoje v družini, in sicer z izobrazbo matere, družinskim
okoljem in dejavnostmi v družini. Pozitiven učinek materine izobrazbe na govorni razvoj
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otroka ugotavlja L. Marjanovič Umek tudi v poznejši raziskavi (2005). Prav tako Flere idr.
(2009).

V romskih družinah, vključenih v raziskavo, se doma ne govori slovensko. V dveh družinah
poleg romščine govorijo še hrvaško. Le mama družine 4 pravi, da doma z otroki govorijo
slovensko, ker želijo, da se otroka navadita na slovenski jezik.

Nekateri starši sami priznavajo, da zelo slabo govorijo in razumejo slovenski jezik. To odkrito
priznava mama družine 7. Otroka sta tako prikrajšana za ustrezne govorne vzorce v družini.
Razredničarki njunih dveh otrok navajata, da je njihov besedni zaklad zelo skromen. Otroka
potrebujeta veliko spodbud, da sploh kaj povesta. Zelo nerada komunicirata v šoli. Če že,
odgovarjata v enobesednih stavkih.

Znanje slovenskega jezika pri romskih otrocih, vključenih v raziskavo, in tudi pri nekaterih
njihovih starših je zelo slabo. To potrjujejo vsi učitelji, ki so jih poučevali. Tudi tistih osem
otrok, za katere so učitelji ocenili, da dobro razumejo slovenski jezik, dosegajo komaj
minimalne standarde znanja.

7.3.5 Predšolska vzgoja
7.3.5.1 Vključenost otrok v program predšolske vzgoje

Podatke smo zbrali s pomočjo intervjujev romskih družin in vprašalnikov za učitelje.

Tabela 15: Vključenost otrok v program predšolske vzgoje
Družina/Otrok/Starost Vključen v program predšolske vzgoje

Družina 1

Otrok 1/6 let /

Otrok 2/ 10 let /

Otrok 3/ 11 let /

Otrok 4/ 14 let /

Družina 2

Otrok 5/ 11 let /

Otrok 6/ 9 let /

Otrok 7/ 12 let /

Otrok 8/ 14 let /

Družina 3

Otrok 9/ 9 let /
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Otrok 10/ 14 let /

Otrok 11/ 10 let /

Družina 4

Otrok 12/ 6 let da

Otrok 13/ 10 let /

Družina 5

Otrok 14/ 11 let da

Družina 6

Otrok 15/ 7 let da

Otrok 16/ 9 let da

Otrok 17/ 12 let /

Otrok 18/ 13 let /

Družina 7

Otrok 19 / 7 let /

Otrok 20/ 13 let da

Družina 8

Otrok 21/ 11 let da

Otrok 22/ 13 let da

Otrok 23/ 15 let da

Iz tabele 13, Vključenost otrok v program predšolske vzgoje, lahko razberemo, da je 8 od 23
romskih otrok obiskovalo program predšolske vzgoje. Vrtec so obiskovali zadnje leto pred
vstopom v šolo.

7.4 Domače učno okolje – sinteza rezultatov

Vse družine, vključene v raziskavo, razen družine 7 so tudi po navedbah vseh strokovnih
delavcev, ki so mi omogočili stik z njimi, lahko za pozitiven vzor preostalim romskim
družinam. Dejal bi, da so to integrirane romske družine, o katerih Krek in Vogrinec (2005)
pravita, da imajo ugodnejši SES v primerjavi z neintegriranimi družinami. Otroci iz teh družin
ob vstopu v šolo vsaj delno obvladajo slovenski jezik. Doma delajo domače naloge enako kot
učenci, ki niso Romi. Starši jih navajajo na učenje. Pri njih ni več izostankov od pouka kot pri
učencih, ki niso Romi. Pri pouku, tudi v višjih razredih, vztrajajo do konca. Starši so jim
privzgojili delovne navade in vzpostavili zanimanje za šolsko delo.
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Kljub uspešni integraciji romskih družin še vedno obstajajo določeni dejavniki v njihovem
okolju, ki vplivajo na slabšo učno uspešnost romskih otrok. V teoretičnem delu (poglavje 3.2.
Raziskave o pomenu spodbudnega domačega okolja na šolsko uspešnost otrok, str. 9) smo
navedli 13 spremenljivk okolja, razdeljenih na tri večje sklope, ki imajo pomembno vlogo pri
otrokovem kognitivnem razvoju (Wolf, 1963, v Toličič in Zorman, 1977).

Prvi sklop spremenljivk se nanaša na jakost storilnostne motivacije in vključuje (Wolf, 1963,
v Toličič in Zorman, 1977):

1. otrokova pričakovanja glede na lastni intelektualni razvoj,
2. aspiracije staršev glede na otrokov intelektualni razvoj,
3. zanimanje staršev za otrokov intelektualni razvoj,
4. načine nagrajevanja otroka za njegovo intelektualno napredovanje.

V naši raziskavi imajo romski otroci večinoma nizka pričakovanja do izobraževanja. Od 23
otrok sta samo dve deklici uspešno zaključili osnovno šolo in se želita vpisati na srednjo šolo.

Tudi starši so bolj malo vedeli o šolskem delu svojih otrok. Govorilnih ur in roditeljskih
sestankov ne obiskujejo. Pozitivno izstopata družini 4 in zlasti 8, kjer mami točno vesta, pri
katerih predmetih imajo njuni otroci težave in kje so uspešni. Mama družine 8 od svojih otrok
striktno zahteva redno obiskovanje pouka in opravljanje domačih nalog. Sama redno obiskuje
govorilne ure in roditeljske sestanke. Preostali starši so slabše seznanjeni o šolanju svojih
otrok. Mama družine 7 šoli ne pripisuje nobenega pomena.

Drugi sklop spremenljivk se nanaša na spodbujanje jezikovnega razvoja (Wolf, 1963, v
Toličič in Zorman, 1977):

1. pripraviti otroka, da se v raznih situacijah govorno izraža,
2. otroku dati priložnost za širjenje besedišča,
3. vztrajati pri zahtevi, da se otrok pravilno jezikovno izraža,
4. kakovost jezikovnih modelov, ki so otroku na voljo.

Starši romskih otrok, vključenih v raziskavo, doma govorijo le romsko in dve družini še
hrvaško. Njihovim otrokom torej niso na voljo kakovostni jezikovni modeli v slovenskem
jeziku. Tudi učitelji poročajo o zelo slabem razumevanju slovenskega jezika in skromnem
besednem zakladu romskih otrok.

Tretji sklop spremenljivk se nanaša na pogoje in možnosti za učenje (Wolf, 1963, v Toličič in
Zorman, 1977):

1. priložnosti za otrokovo učenje v okviru družine,
2. priložnosti za otrokovo učenje v predšolski dobi zunaj doma (v

vzgojnovarstveni ustanovi, mali šoli in drugo),
3. možnosti za dodatno učenje in izpopolnjevanje zunaj doma in zunaj rednega

šolskega pouka (krožki, interesne dejavnosti, dodatno učenje na raznih
področjih),
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4. knjige, leksikoni, revije, časopisi, ki jih ima otrok na voljo,
5. vrste pomoči, ki pospešujejo otrokovo učenje v različnih situacijah.

Romski otroci imajo v družini malo možnosti za učenje. Zlasti malo možnosti imajo za učenje
slovenskega jezika. Mama družine 3 je dejala, da štiriletnega otroka z branjem slovenskih
slikanic že zdaj navaja na slovenski jezik. Mama družine 4 je dejala, da se trudijo z mlajšo
hčerko govoriti slovensko, da bi se čim bolje privadila na slovenski jezik.

Znanje slovenskega jezika bi romski otroci lahko izboljšali tudi z rednim obiskovanjem
programa predšolske vzgoje, vendar romski otroci večinoma ne obiskujejo vrtca. Še tisti, ki
ga, ga obiskujejo zgolj eno leto pred vstopom v šolo.

Romske družine doma nimajo knjig, leksikonov, revij, časopisov.

Primanjkljaj v vseh zgoraj naštetih dejavnikih domačega okolja vpliva na slabšo učno
uspešnost romskih otrok.

7.5 Odgovora na raziskovalni vprašanji

7.5.1 Raziskovalno vprašanje 1: Kako uspešni so v šoli romski otroci, ki so vključeni v
raziskavo?

Od 23 romskih otrok, vključenih v raziskavo, jih je 21 obiskovalo prvi dve triletji osnovne
šole. V zadnjem triletju sta bili samo dve deklici.

Naši rezultati se ujemajo z drugimi raziskavami, ki navajajo, da je skrb vzbujajoče upadanje
števila romskih učencev v zadnjem triletju osnovne šole, kjer je vpisanih samo še tretjina
romskih otrok, ki so bili vpisani v prvi razred. Predvsem v zadnjem triletju pride do velikega
osipa med romskimi otroki (Petrovčič, 2014; Petrovčič, 2015; Petrovčič, 2016; Petrovčič,
2018).

14 od 19 otrok, vključenih v raziskavo (če izvzamemo štiri prvošolčke), je vsaj enkrat
ponavljalo razred. En otrok je šestkrat ponavljal 2. razred in zaključil osnovnošolsko obvezo.

Tudi ta rezultat se ujema z drugimi raziskavami. T. Vonta idr. (2011) na podlagi evalvacijske
študije o romskih učencih ugotavljajo, da več kot polovica romskih otrok pri nas ne zaključi
osnovnega šolanja.

Število romskih otrok po posameznih razredih osnovne šole upada z vsakim višjim razredom.
Veliko romskih otrok večkrat ponavlja razrede. Številni že v nižjih razredih zaključijo
osnovnošolsko obveznost. Ravnateljica OŠ Bršljin v Novem mestu je navedla, da pri njih le 1
% romskih otrok zaključi osnovnošolsko izobraževanje (Petrovčič, 2014; Petrovčič, 2015;
Petrovčič, 2016; Petrovčič, 2018).

Tudi šolske ocene romskih otrok, vključenih v raziskavo, so podpovprečne. To pomeni, da so
na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, nekje med 3 in 4. Skupno
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so učitelji romskim otrokom podelili 89 od 115 možnih ocen 3 in 4. Največ težav so imeli
romski otroci pri angleškem in slovenskem jeziku. Najuspešnejši so bili pri matematiki.

Težave romskih otrok z razumevanjem slovenskega jezika izpostavlja tudi Tancer (2003). V
obsežni raziskavi šolskega znanja romskih otrok na območju Prekmurja v šolskem letu
1990/91 je bilo samo 1,4 % romskih učencev pri slovenskem jeziku ocenjenih z oceno
odlično. 7,8 % jih je bilo ocenjenih s prav dobro, 19 % z dobro, 56,7 % z zadostno, 12,4 % z
nezadostno in 2,7 % jih je bilo neocenjenih.

Več kot dve tretjini romskih otrok, približno 70 %, vključenih v raziskavo, je v šolskem letu
1990/91 pri slovenskem jeziku doseglo minimalne standarde znanja ali manj (Tancer, 2003).
Naša raziskava je potekala v šolskem letu 2017/18, torej približno 30 let pozneje, a rezultati
so podobni. Romski učenci so učno neuspešni. Največ težav imajo pri slovenskem jeziku.

7.5.2 Raziskovalno vprašanje 2: Kakšne so značilnosti domačega učnega okolja
romskih otrok, vključenih v raziskavo?

Pri domačem učnem okolju romskih otrok, vključenih v raziskavo, smo preučili njihov SES,
pričakovanja staršev glede šolanja otrok, vključevanje med sošolce, znanje slovenskega jezika
in vključenost v program predšolske vzgoje.

Pri SES romskih družin smo preučili bivanjske pogoje, številnost družin, opremljenost
gospodinjstev, vir dohodkov in skrb za čistočo romskih učencev.

Od osmih romskih družin ena živi v gospodinjstvu brez dostopa do pitne vode in električne
energije. Dve živita v majhni enoprostorni zidani hiši na obrobju gozda. Preostalih 5 jih ima
dobre bivanjske pogoje. Vse družine so številne, v povprečju imajo 9 družinskih članov, zato
se pomanjkanje prostora še toliko bolj pozna.

Že v teoretičnem delu predstavljene raziskave (Zupančič, 2010; Roma Survey Data Croatia,
2011; Vonta, 2011; Vzporedna življenja, 2011) omenjajo, da živijo romske družine v
gospodinjstvih z zelo malo prostora na družinskega člana in da je še vedno v gospodinjstvih
prisotno pomanjkanje dostopa do pitne vode in električne energije.

Pet romskih gospodinjstev, ki ima boljše bivanjske pogoje, razpolaga s televizijo, radiem,
računalnikom, otroci imajo lastno sobo za učenje. Nobeno romsko gospodinjstvo ni naročeno
na časopis ali revijo, niti nimajo knjig.

Raziskava PISA 2015 izpostavlja pomen ustreznih pogojev doma za šolsko delo. Učenci, ki
so imeli lastno sobo (tihi kotiček) in delovno mizo za učenje, so v raziskavi PISA 2015
dosegli 30 točk več od tistih, ki teh pogojev niso imeli (OECD, 2017).

V naši raziskavi boljši bivanjski pogoje ne pomenijo nujno tudi boljšega učnega uspeha.
Imamo otroka 2 iz družine 1, otroka 6 in otroka 8 iz družine 2, ki živijo v slabih bivanjskih
pogojih. Kljub temu so v primerjavi s preostalimi romskimi učenci uspešni v šoli. Otrok 8 je
tudi uspešno zaključil osnovno šolo. Po drugi strani pa imamo otroke iz družin iz odličnih ali
dobrih bivanjskih pogojev, ki so v šoli učno neuspešni. Tu bi lahko omenili otroka 21 iz
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družine 8 in otroka 14 iz družine 4, ki imata odlične bivanjske pogoje. Kljub temu je bil otrok
21 učno neuspešen v 6. razredu osnovne šole. Otrok 14 pa je že dvakrat ponavljal razrede.

Odlični bivanjski pogoji ne nudijo zagotovila za učno uspešnost. Seveda pa otrok ne more biti
učno uspešen, če nima niti minimalnih pogojev za šolsko delo doma, kot otrok 19 in otrok 20
iz družine 7, ki živita v gospodinjstvu brez elektrike in dostopa do pitne vode.

6 od 23 otrok v šolo ne prihaja čistih in umitih. Otroka 19 in 20 iz družine 7 seveda nimata
osnovnih pogojev za to, saj njihovo gospodinjstvo ne razpolaga ne z vodo ne z elektriko.
Zanemarjenost je lahko tudi razlog za nestrpnost do romskih otrok.

Oba starša v vseh romskih družinah sta brezposelna. Družinam vir dohodka predstavljajo
denarna socialna pomoč in otroški dodatki. Dve družini imata kmetijo. Ena se ukvarja še s
konjerejo.

To se ujema z drugimi raziskavami. V Republiki Sloveniji naj bi bilo zaposlenih 2 % do 10 %
Romov. Na območju Dolenjske in Bele krajine je brezposelnost med Romi višja kot na
območju Prekmurja (»False Starts«, 2006; Vzporedna življenja, 2011).

Glede na vse te pridobljene podatke bi lahko pritrdili raziskavam, predstavljenim v
teoretičnem delu (Peck, 1972; TIMMS, 2015; OECD, 2017). Mednarodna raziskava Stopnja
sposobnosti in dosežek: meddržavna študija šolskih otrok je na vzorcu 800 otrok iz Ljubljane
pokazala, da so otroci družin višjega SES prekašali vrstnike družin nižjega SES v vseh
merjenih karakteristikah v povprečnem učnem uspehu in pri testu matematičnih sposobnostih
ter testu bralnih sposobnosti. Prav tako so imeli otroci družin višjega SES precej višja
pričakovanja glede šolanja kot otroci nižjega SES. SES otroka določa njegovo šolsko
uspešnost in pot v življenju.

Pri pričakovanju staršev glede šolanja otrok smo preučili seznanjenost staršev z razredi, ki jih
obiskujejo njihovi otroci, in njihovo uspešnostjo, opravljanjem domačih nalog, obiskovanje
govorilnih ur in roditeljskih sestankov, pogled staršev na izobrazbo in prisotnost pri pouku.

Romski starši so pomanjkljivo seznanjeni z razredi, ki jih obiskujejo njihovi otroci, in njihovo
šolsko uspešnostjo. Zgolj dve mami sta zares dobro seznanjeni s šolanjem svojih otrok.

Samo 2 od 23 romskih otrok redno opravljata domače naloge in prinašata vse šolske
potrebščine v šolo. To sta obe deklici, ki sta tudi uspešno zaključili osnovno šolo. Ta podatek
sam zase veliko pove o pomenu rednega opravljanja domačih nalog.

Pet staršev je navedlo, da redno obiskujejo govorilne ure in roditeljske sestanke. Mama
družine 3 je dejala, da ni nobene potrebe, da bi hodila na govorilne ure in roditeljske sestanke,
ker ji romska pomočnica, ki večkrat pride v naselje, vse pove. Poleg tega tudi preostali starši
šoloobveznih otrok iz romskega naselja ne hodijo na govorilne ure in roditeljske sestanke.
Najbolj dosledna je mama družine 8, ki redno obiskuje govorilne ure in roditeljske sestanke.

Pomen sodelovanja staršev s šolo so izpostavili M. Horvat idr. (2010). Otroci staršev, ki bolj
sodelujejo s šolo, imajo višje dosežke pri standardih znanja pri slovenščini, matematiki in
spoznavanju okolja. Za našo raziskavo to vsekakor velja, saj so otroci iz družine 8 in družine
4 učno uspešni.
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Večina romskih staršev ima pozitiven pogled na izobrazbo. Oče družine 2 je ponosno govoril
o hčerki, ki obiskuje srednjo šolo. Želi si, da njegova otroka uspešno zaključita šolanje, da bi
morda lažje dobila zaposlitev v kakšnem lokalnem podjetju. Mama družine 3 si tudi sama želi
dokončati osnovno šolo. Mama družine 8 je zelo stroga in hoče, da njeni otroci dokončajo
osnovno šolo. Zelo odkrito negativen odnos do šolanja ima mama družine 7.

6 od 23 romskih otrok redno obiskuje pouk.

Kako pomembno je redno obiskovanje pouka, je pokazala mednarodna raziskava znanja
matematike in naravoslovja TIMMS 2015. 68 % v raziskavi sodelujočih učencev iz Republike
Slovenije je navedlo, da ni nikoli manjkalo pri pouku. 18 % jih je bilo odsotnih enkrat
mesečno. 4 % enkrat na dva tedna. 10 % vsak teden enkrat ali večkrat. Odsotnost od pouka je
bila povezana z dosežkom pri preizkusu znanja iz matematike in naravoslovja pri nas in
drugje po svetu. Učenci, ki niso nikoli manjkali pri pouku, so pri nas dosegli 528 točk. Tisti,
ki so bili odsotni enkrat mesečno, so dosegli 517 točk. Tisti, ki so odsotni enkrat na dva tedna,
so dosegli 496 točk. Tisti, ki so manjkali vsak teden enkrat ali večkrat, so dosegli 484 točk
(Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

Tudi za našo raziskavo lahko rečemo, da so otroci, ki redno obiskujejo pouk, v šoli uspešnejši
od tistih, ki ga ne. Ponovno je tukaj najbolj striktna in dosledna mama družine 8. Vsi trije
njeni otroci so redno obiskovali pouk. Hčerka, otrok 23, je uspešno zaključila osnovno šolo.
Oba dečka, otrok 21 in otrok 22, sta obiskovala 6. razred osnovne šole. Otrok 22 je
napredoval v 7. razred. Tudi preostali trije otroci, ki redno obiskujejo pouk, so v višjih
razredih osnovne šole. Otrok 13 in otrok 18 sta v 5. razredu. Otrok 17 je v 4. razredu.

Otroci iz drugih družin zaradi takšnih ali drugačnih razlogov neredno obiskujejo pouk.

Pri vključevanju med sošolce nas je zanimalo, ali so romski učenci zaradi svoje etničnosti
diskriminirani. Učiteljice navajajo, da se romski otroci uspešno vključujejo med sošolce. Dva
otroka nista bila sprejeta zaradi neprimernega obnašanja do sošolcev. Eden je večkrat
ponavljal razred, in ker je starejši od preostalih, se ga ti bojijo. Dve razredničarki sta navedli,
da so nekateri učenci nestrpni do romskih sošolcev in jih kljub njihovemu prizadevanju ne
sprejmejo.

Slabo znanje slovenskega jezika je eden od dejavnikov, ki v veliki meri pripomore k slabši
učni uspešnosti romskih otrok. Učitelji so navedli, da romski učenci zelo slabo obvladajo
slovenski jezik in imajo skromen besedni zaklad. Doma vse družine govorijo romsko. Dve še
hrvaško. Kljub temu starši večinoma zatrjujejo, da njihovi otroci razumejo slovensko in da to
ni težava.

Vprašanje pa je, ali starši ločijo med socialnim in učnim jezikom. Kakor pravijo L. Magajna
idr. (2008), je eno, če otrok dobro komunicira z vrstniki. Tedaj obvlada socialni jezik. Drugo
je učni jezik, ki se ga uporablja med poukom. Ta je bolj abstrakten, terja bolj zapleteno
strukturo povedi, bogato besedišče ter nudi malo vizualnih opor.

Nepoznavanje slovenskega jezika je pri šolanju romskih otrok eden ključnih dejavnikov. »Če
se romski učenci ne naučijo sporazumevati v slovenskem jeziku tako, da lahko sledijo pouku
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enako kot preostali učenci že v prvih razredih osnovne šole, se ne naučijo nikoli!« (Krek in
Vogrinc, 2005, str. 14).

Enako meni Bernstein (1971, v Toličič in Zorman, 1977): »…jezikovni primanjkljaji ovirajo
otrokovo uspešnost pozneje v šoli. Otrok, ki obvlada le skromen pogovorni jezik, se mora v
šoli šele naučiti formalnega jezika, ki ga uporablja učitelj. Oba, učenec in učitelj, čutita, da
uporabljata različen jezik. Učenec namreč marsikaterih vsebin ne razume, zato ne more slediti
logičnim operacijam in izvajati potrebnih posplošitev.«

Žal je najtežje spreminjati govorne in jezikovne modele, ki so otroku na voljo v družini
(Bloom, 1964, v Toličič in Zorman, 1977; Bernstein, 1971, v Toličič in Zorman, 1977;
Marjanovič Umek idr., 2002; Anders idr., 2012; Bojczyk idr., 2017; Marjanovič Umek idr.,
2017; Temiz, 2018).

Raziskava TIMMS 2015 je pokazala, da so učenci, ki doma uporabljajo drug jezik od tistega,
v katerem poteka pouk v šoli, dosegli manj točk pri preizkusih znanja iz matematike in
naravoslovja (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).

Jezikovne primanjkljaje bi romski otroci lahko nadoknadili z vključevanjem v program
predšolske vzgoje. Žal je samo 8 od 23 otrok, vključenih v raziskavo, obiskovalo vrtec. Pa še
ti samo eno leto pred vstopom v osnovno šolo.

Tudi v raziskavi T. Vonta idr. (2011) je bilo ugotovljeno, da je bilo samo 57 % romskih otrok
vključenih v program predšolske vzgoje.

Pomen vključevanja otrok v program predšolske vzgoje izpostavljajo številne že omenjene
raziskave (Marjanovič Umek idr., 2002; Marjanovič Umek, Fekonja idr., 2006; TIMMS 2015
IN TIMMS ADVANCED 2015; 2015, Temiz, 2018).

Raziskava TIMMS 2015 izpostavlja povezanost med dosežkom pri preizkusu znanja
matematike in naravoslovja ter številom let, ki jih je otrok preživel v vrtcu (Japelj Pavešić in
Svetlik, 2016).

L. Marjanovič Umek idr. (2002) navaja, da so otroci, ki so bili deležni dodatnega branja
otroške literature v vrtcu, dosegli pomembno višje rezultate na lestvici govornega razvoja in
pri preizkušnji pripovedovanja zgodbe kot otroci, ki tega v vrtcu niso bili deležni.

Še posebej pri otrocih, ki izhajajo iz okolja z nižjim SES, torej tudi pri romskih otrocih, je
izredno pomembna vključenost v vrtec, saj ima ta izredno pozitiven vpliv nanje (Marjanovič
Umek, Fekonja idr., 2006).

Domače učno okolje je kompleksen pojem, sestavljen iz številnih dejavnikov, ki so
medsebojno povezani. Starši romskih otrok so manj izobraženi. Vsi so nezaposleni;
govorilnih ur in roditeljskih sestankov večinoma ne obiskujejo; otroci pouka ne obiskujejo
redno, ne opravljajo redno domačih nalog, doma vse družine govorijo le romsko, otroci
večinoma niso bili vključeni v program predšolske vzgoje, romska gospodinjstva niso
opremljena s knjigami… Vsi ti dejavniki, povezani skupaj, vplivajo na manj ugodno domače
učno okolje. In posledično na slabšo učno uspešnost romskih otrok.
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7.5.3 Omejitve raziskave
Raziskava je potekala na majhnem vzorcu osmih romskih družin in njihovih 23 šoloobveznih
otrok. Zaradi majhnega vzorca ne moremo posploševati ugotovitev.

Vse družine, vključene v raziskavo, razen družine 7, so po navedbah vseh strokovnih
delavcev, ki so nam omogočili stik z njimi, lahko pozitiven vzor drugim romskim družinam.

Vzorec je bil odvisen od privolitve romskih družin v intervju. Tudi zato to ni reprezentativni
vzorec. Kljub temu kaže na probleme, ki so evidentni pri romskih družinah.

Kvalitativna naravnanost raziskave, podprta z odgovori učiteljev, romskih pomočnic in osmih
izbranih romskih družin, je kljub vsem omejitvam raziskave omogočila boljši vpogled v
tematiko z različnih zornih kotov.
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8 ZAKLJUČEK

Kljub kvalitativni naravnanosti naše raziskave, ki je potekala na majhnem vzorcu osmih
romskih družin, smo dobili reprezentativne podatke za romsko populacijo, ki se ujemajo z
izsledki in raziskavami, predstavljenimi v teoretičnih izhodiščih.

Šolski uspeh romskih otrok v vzorcu je slab. Veliko otrok je večkrat ponavljalo razrede.
Večina otrok je obiskovala prvi dve triletji osnovne šole. Samo dve dekleti sta obiskovali 9.
razred, torej tretje triletje. To se ujema z raziskavami T. Vonta idr. (2011); Petrovčič (2014);
Petrovčič (2015); Petrovčič (2016); Petrovčič (2018).

Najslabše ocene so romski učenci imeli pri angleškem in slovenskem jeziku. Učitelji navajajo,
da imajo zelo skromen besedni zaklad in pomanjkljivo obvladajo slovenski jezik. To se ujema
z raziskavo Tancer (2003).

Ni pa samo slabo znanje slovenskega jezika tisti dejavnik, ki vpliva na slabši učni uspeh
romskih otrok.

Raziskave v teoretičnem delu so poudarjale pomen SES na šolsko uspešnost otrok, saj otroci
družin z višjim SES dosegajo boljše rezultate v šoli od družin z nižjim SES.

Pri naši raziskavi so bili vsi romski starši nezaposleni, vse družine številne, povprečno devet
članov v gospodinjstvu; v nobenem gospodinjstvu ni bilo prisotnih knjig. Knjige so pri nekih
raziskavah (OECD, 2017) merilo za določanje SES. Več knjig doma pripomore k bralni
pismenosti.

Pet romskih družin je imelo dobre bivanjske pogoje, dve slabše, ena, ki ni imela dostopa do
pitne vode in električne energije, zelo slabe. Tudi to vpliva na slabši učni uspeh otrok.

Nižja pričakovanja staršev do šolanja svojih otrok prav tako vplivajo na šolski uspeh. Samo
dve družini sta odlično seznanjeni z razredi, ki jih obiskujejo njihovi otroci in njihovi šolski
uspešnosti. Ti družini tudi redno obiskujeta govorilne ure in roditeljske sestanke. Njunih
skupno pet otrok je učno bolj uspešnih v primerjavi z drugimi otroki v vzorcu.

Šest otrok redno obiskuje pouk. Ti so učno uspešnejši od tistih, ki ga ne.

Samo dve deklici redno opravljata domače naloge in prinašata vse šolske potrebščine v šolo.
Obe sta uspešno zaključili osnovno šolo.

Še enkrat bomo izpostavili slabo znanje slovenskega jezika. Doma vse družine govorijo
romsko. Učitelji so navedli, da romski otroci zelo slabo obvladajo slovenski jezik. Romski
otroci bi z vključitvijo v program predšolske vzgoje izboljšali svoje znanje slovenskega
jezika, vendar je samo 8 od 23 otrok, vključenih v raziskavo, obiskovalo vrtec. Pa še ti samo
eno leto pred vstopom v osnovno šolo.

Splet vseh teh dejavnikov tvori domače učno okolje, ki prav gotovo vpliva na slabo učno
uspešnost romskih otrok.
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Večina romskih družin, vključenih v raziskavo, pozitivno izstopa iz okolja, v katerem živijo.
Kljub temu sta njihovo domače okolje in šolski uspeh njihovih šoloobveznih otrok takšna, kot
je predstavljeno v magistrskem delu. Tudi te, z našega vidika pozitivno izstopajoče družine,
se soočajo s težavami, ki so značilne za romsko populacijo.

Domače učno okolje je sestavljeno iz številnih dejavnikov, na katere težko vplivamo. Najbolj
izpostavljeno se nam je zdelo zelo slabo znanje slovenskega jezika. Morda bi lahko uvedli
dodatne ure slovenskega jezika za romske otroke v prvem triletju osnovne šole. Kakor pravita
Krek in Vogrinec (2005): »Če se znanje slovenskega jezika romskih otrok ne bo izboljšalo
zelo zgodaj, se ne bo nikoli.«

Romski otroci ne obiskujejo vrtca. Tudi glede tega bi se lahko kaj storilo. Če že oni ne gredo
v vrtec, bi morda lahko uvedli mobilne enote vrtcev v romskem naselju. Romski otroci
morajo čim prej priti v stik s slovenskim jezikom. Od znanja slovenskega jezika bo v veliki
meri odvisna njihova šolska uspešnost.

Pomoč mora biti dobro načrtovana in podpora osnovana na osnovi potreb vsakega
posameznega otroka.

»Pri nas smo veseli vsakega romskega otroka, ki zaključi osnovno šolo,« nam je dejala ena od
svetovalnih delavk. Izjava kaže na to, da se na osnovnih šolah z romskimi učenci trudijo
premostiti ovire, ki se pojavljajo pri njihovem šolanju. Naj jim bodo izsledki magistrske
naloge v pomoč.
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10 PRILOGE

PRILOGA 1: Vprašanja za intervjuje z romskimi družinami

VPRAŠANJA ZA INTERVJUJE Z ROMSKIMI DRUŽINAMI

1.) Koliko otrok imate?

2.) Koliko jih obiskuje osnovno šolo?

3.) Koliko so stari?

4.) Kateri razred obiskujejo?

5.) Ali so obiskovali vrtec? Koliko let?

6.) Ali so po vašem mnenju uspešni v šoli?

7.) Ali vaš otrok rad hodi v šolo?

8.) Kateri šolski predmet ima najraje?

9.) Kateri šolski predmet mu povzroča težave?

10.) Ali dobro govori in razume slovensko?

11.) Ali se po vašem mnenju dobro razume s sošolci?

12.) Ali ste zadovoljni z njegovo učiteljico?

13.) Ali vaš otrok redno obiskuje pouk? Vsak dan hodi v šolo? Če ne, zakaj?

14.) Ali se redno udeležujete govorilnih ur, roditeljskih sestankov …?

15.) Ali vaš otrok redno dela domače naloge in se uči? Kdaj dela nalogo? Koliko

časa?

16.) Kdo mu pri pisanju domače naloge pomaga?

17.) Kje se uči? Ima svojo sobo in mizo, na kateri lahko piše domačo nalogo?

18.) Ima svojo omaro ali polico za šolske potrebščine, učbenike in knjige?

19.) Ali ste mu, ko je bil mlajši, kupili kakšne knjige, slikanice, pravljice?

20.) Ste mu kdaj prebrali kakšno zgodbico?
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PRILOGA 2: Vprašalnik za romske pomočnice

VPRAŠALNIK ZA ROMSKE POMOČNICE

Spoštovani,

sem Stanko Stariha, študent drugostopenjskega magistrskega študija Specialne in

rehabilitacijske pedagogike, smer Posebne razvojne in učne težave, na Pedagoški fakulteti

Univerze v Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Marije Kavkler pišem magistrsko delo Domače

učno okolje romskih otrok. Prosim, da mi čim bolj realno odgovorite na nekaj vprašanj.

Za pomoč se Vam najlepše zahvaljujem.

1.) Koliko članov ima družina?_______________________________________________

2.) Ali sta starša zaposlena?

a) Oba

b) Oče

c) Mama

d) Noben

e) Ne vem

3.) Kako se preživljajo?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.) Ali ima gospodinjstvo elektriko?

a) Da

b) Ne

c) Ne vem
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5.) Ali imajo doma televizijo?

a) Da

b) Ne

c) Ne vem

6.) Ali imajo doma radio?

a) Da

b) Ne

c) Ne vem

7.) Ali imajo doma računalnik?

a) Da

b) Ne

c) Ne vem

8.) So naročeni na kakšen časopis ali revijo?

a) Da

Ali veste, kateri? ______________________________________________

b) Ne

c) Ne vem

9.) Ali gospodinjstvo razpolaga s tekočo pitno vodo?

a) Da

b) Ne

c) Ne vem

10.) Ali imajo doma kakšno njivo ali vrtiček?

a) Da

b) Ne

c) Ne vem

11.) Ali imajo doma živali?

a) Da

Katere? _________________________________________________________

b) Ne

c) Ne vem
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12.) Ali imajo otroci na razpolago lastno sobo in mizo za učenje?

a) Da

b) Ne

c) Ne vem

13.) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z ne, kje se otroci učijo?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

14.) Ali doma govorijo romsko ali slovensko?

a) Romsko

b) Slovensko

c) Ne vem

15.) Ali so vključeni v kakšno dejavnost (šport, glasba…)?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

16.) Kakšna so pričakovanja staršev do šolanja svojih otrok?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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PRILOGA 3: Vprašalnik za učitelje

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE

Spoštovani,

sem Stanko Stariha, študent drugostopenjskega magistrskega študija Specialne in

rehabilitacijske pedagogike, smer Posebne razvojne in učne težave, na Pedagoški fakulteti

Univerze v Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Marije Kavkler pišem magistrsko delo Domače

učno okolje romskih otrok. Prosim, da mi čim bolj realno odgovorite na nekaj vprašanj.

Podatki bodo anonimno uporabljeni le v magistrskem delu.

Za pomoč se Vam najlepše zahvaljujem.

1.) Kateri razred obiskuje ______________________________(ime otroka)? _______

2.) Koliko je star? _____________

3.) Ali je morebiti zamenjal šolo oziroma prišel k vam iz druge šole?

a) Da

b) Ne

4.) Ali je morebiti ponavljal razred?

a) Da Kateri?________________________________________________________

b) Ne

5.) Ali redno obiskuje pouk?

a) Da

b) Ne

6.) Če otrok pouka ne obiskuje redno, lahko na lestvici od 1 do 4 označite količino

njegovih izostankov? 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa večje.

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4
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7.) Zakaj po vašem mnenju otrok izostaja od pouka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.) Ali redno opravlja domače naloge in preostale šolske obveznosti?

a) Da

b) Ne

9.) Ali v šolo prinaša vse šolske potrebščine?

a) Da

b) Ne

10.) Kako po vaši oceni od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo slabo,

obvlada sledeče predmete?

1 2 3 4

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ANGLEŠČINA

DRUŽBOSLOVJE

NARAVOSLOVJE
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11.) Prosim, da na kratko opišete njegovo bralno razumevanje kratkih enostavčnih

in daljših, kompleksnejših povedi.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12.) Prosim, dana kratko opišete njegov besedni zaklad in govorno izražanje.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13.) Prosim, dana kratko opišete njegovo znanje pravopisa in pisnega izražanja.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

14.) Prosim, da na kratko opišete njegovo znanje matematike.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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15.) Katera so njegova močna področja?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

16.) Ali prihaja v šolo čist in umit?

a) Da

b) Ne

17.) Ali se po vaši oceni dobro vključuje med sošolce?

a) Da

b) Ne Zakaj ne?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



PRILOGA 7: Ilustriran prikaz postopka analize vprašalnikov za romske pomočnice in učitelje ter
intervjujev z romskimi družinami in mojega opazovanja

Postavka Kode I. vrste Kode II. vrste Kode III.

vrste

Kategorije

O1: Pred vasico na obronku gozda, ima nekaj romskih družin postavljene barake. Z mano sta bili
romska pomočnica in Nina iz Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Lipa, ki izvaja delavnice za
romske družine. Vreme je bilo zelo soparno, okoli 25 stopinj in oblačno. Kazalo je na dež. Med
intervjujem je začelo rahlo rositi.

Intervjual sem mater. Potekal je na dvorišču pred hišo. Poleg je bila romska pomočnica, najstarejša,
14-letna hčerka, še ostali trije šoloobvezni otroci in petmesečni dojenček, ki ga je mama imela v
naročju. Kasneje se je na verando usedel še mož in opazoval vse skupaj. Staršema bi presodil okoli 35
let. Mama je najprej malo plašno privolila v intervju. Po začetnih vprašanjih, ko je spoznala, da jo
sprašujem čisto preprosta vprašanja glede šolanja njenih otrok se je sprostila in postala bolj zgovorna.
Intervju je potekal v sproščenem vzdušju. Mama se je zanimala za šolanje svojih otrok in bila zelo
vesela, ko je slišala, da njena šestošolka zelo dobro govori angleško in je uspešna v šoli.

Vsake toliko časa so se nam pridružili še otroci (fanti), ki so se podili za nogometno žogo. Bili so
oblečeni v bele nogometne drese z logotipom nogometnega kluba Real Madrida s številko 7 in
pripadajočim priimkom Ronaldo na hrbtu. Najstarejše dekle je bilo ves čas zraven in z zanimanjem
poslušala pogovor in tudi sama kaj povedala. Družina je bila zelo vljudna in prijazna. Slovensko so
lepo govorili in razumeli. Fantje so bolj prikimavali na vprašanja ali odgovorili z eno besedo.

Družina živi v preprosti enoprostorni zidani hiši. Glede na številčnost družine se mi je zdela zelo
majhna. Mož, ki se je kasneje usedel na stol pred hišo je vprašal, če bo kaj »dinarov«. Namigoval je na
streho, ki pušča. Verjetno je mislil, da sem iz centra za socialno delo. Okolica je bila urejena. Trava
pokošena. Odzunaj se je pasel konj in sprehajalo nekaj psov.

Po koncu intervjuja je začelo močneje rositi. Družina je hitro pobrala oblačila, ki so se sušila zunaj na
ograji in jih znosila v hišo.

O1: Majhna, enoprostorna zidana
hiša na obrobju gozda. Streha pušča.
Okolica urejena.

Številčna družina.

Veselje ob novici, da je njena hčerka
uspešna v šoli

Plašnost v komunikaciji. Slovensko
so razumeli. Dečki so prikimavli na
vprašanja ali odgovarjali z eno
besedo.

Bivanjski

pogoji

Številčnost

družine

Pogled staršev

na izobrazbo

Znanje

slovenskega

jezika

SES

SES

Pričakovan

ja strašev

glede

šolanja

otrok.

Slovenski

jezik

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje



__________________________________________________________________________________

I1: Koliko otrok imate?
7
Koliko jih obiskuje osnovno šolo?
4
Koliko so stari?
Ahmm, stari (premišljuje)? Ta je 14 (pokaže na deklico), 12, 10 i otrok 1 je 7.
Pa ona je pa, kaj smo rekli, 5 mescev (ima otroka v naročju)?
5 mescev.
Aha, V katerih razredih so osnovne šole? Ti si kateri (vprašam deklico)?
Šesti (odgovori deklica).
Si pridna?

(pokima)
Šesti (ponovi mama in pokaže s prstom na otroke), peti, četrti i prvi.
E, super! Super! Ahm, pa so oni hodili kaj v vrtec?

Ne.
Ti tudi nisi hodila v vrtec (vprašam najstarejšo deklico)?
(odkima)
Ne?
Ne, niso moji hodili v vrtec (tiho ponovi mater).
Ahmmm, kaj pa v šoli jim gre?

(mama je tiho)
(romska pomočnica prikima)
Dobro?
Ja, no. Kar gre, jim. (romska pomočnica prikimava)
Gre? E, super! Super! Kaj pa v šolo radi hodite (vprašam otroke)?
Ehh, kako vreme imaš (bilo je oblačno, začelo je rahlo rositi). (Deklica prikima).
Redno obiskujejo (pove romska pomočnica).
Redno obiskujejo šolo?
Ja, redno.
Pa ti je všeč v šoli (vprašam deklico)?
Aaa, recimo. (romska pomočnica se smeji. Deklica je uspešna in všeč ji je v šoli).

---------------------------------------------

I1: 7 otrok. 4obiskujejo osnovno
šolo.

V vrtec niso hodili.

V šolo redno hodijo.

Najraje imajo telovadbo. Za ostale
predmete mama ne ve kaj jim je všeč,
kaj ne.

Zatrjuje, da razumejo slovensko.

Na govorilne ure in roditeljske
sestanke redno hodi mož.

Vključenost v

program

predšolske

vzgoje

Prisotnost pri

pouku

Seznanjenost

staršev z

razredi, ki jih

obiskujejo

njihovi otroci

in njihovi

uspešnosti

Razumevanje

slovenskega

jezika

Obiskovanje

govorilnih ur

in roditeljskih

sestankov

Predšolska

vzgoja.

Pričakovan

ja strašev

glede

šolanja

otrok.

Slovenski

jezik.

Pričakovan

ja strašev

glede

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Domače

učno



Ok, je ajde!
Je (zatrdi mater)!
Kateri šolski predmet pa vam je najljubši? Za vse mislim. Tudi za tebe (deklica), tudi za ostale.
Kaj imaš najraje ti (obrnem se na deklico?
Pa, kak predmet?
Ja, kaj ti je najbolj všeč v šoli?
Ahhmmm (deklica veselo razmišlja). Angleščina.
Angleščina? Kaj obvladaš angleško?
Da (pritrdi romska pomočnica).
Res? Super! Super! Kaj pa ostali? Kaj pa ostalim? Kaj pa bratcem, sestrcam?
Pa, i njim tud gre.
Tudi? Isto angleščina jim je tudi?
Isto (pritrdi romska pomočnica).
Fanti kaj imate telovadbo radi?
Da (odgovori mama). Fanti, da.
Trenirajo kaj? Nogomet (vsi so bili v nogometnih dresih in z žogo)?
Ja, to da.
Ahmm, super. Kateri šolski predmet ti pa ne gre (deklico vprašam? Imaš kje težave s kakšnim?
Ammm, matematika (odgovori deklica in se smeji).
Matematika, najbolj matematika? Kaj pa ostali?
Isto, isto (pritrdita fanta).
Matematika?
Matematika jim ne gre (pritrdi romska pomočnica).
Je težka?
(prikimavajo).
Aha, kaj pa slovensko pa to, pa dobro…?
(pomočnica, deklica in mama prikimavajo)
In tudi ostali (obrnem se na fante?
(prikimavajo, deklica se smeji).
Super! Ahmm, s sošolci se dobro razumete? Z ostalimi?
Da (pritrdi romska pomočnica).
Mislim s temi, ki so neromi.
Da (pritrdi deklica). Seveda so se (pritrdi mama).
Da? Super, super! Ahmm, kaj pa učiteljica? Ste zadovoljni z vsemi učitelji, učiteljicami?

Domače naloge otrok redno opravlja.

Lastne sobe za učenje nimajo. Učijo
se za kuhinjsko mizo.

Dobro znanje angleškega jezika

Slabo zannje matematike pri vseh
otrocih. Vsi pravijo, da jim
matematika ne gre.

Mama in otroci parvijo, da dobro
razumejo slovenski jezik in, da s tem
nimajo težav v šoli.

Dobro razumevanje z ostalimi sošolci

Domače

naloge

Opremljenost

gospodinjstva

Šolski uspeh

Šolski uspeh

Znanje

slovenskega

jezika

Vključevanje

med sošolce

šolanja

otrok.

SES

Šolski

uspeh

Šolski

uspeh

Znanje

slovenskeg

a jezika

Sprejetost.

okolje

Domače

učno

okolje

Šolski

uspeh

Šolski

uspeh

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje



Da.
Ja?
Edino z eno (odgovori deklica).
Zakaj pa ne?
(Smeh). Ahmm, pa ne da ti prit do besede. Da, kar po svoje (odgovori deklica).
Ahh, ti ne dovoli, da ti poveš svoje mnenje?
Da! Da (zatrdi deklica)!
Saj, to je kaj, enako tudi do vseh ostalih, ki so v razredu?
Da (odgovori deklica).
Ahmm, to smo že povedali, da redno obiskujete pouk (sem gledal na seznam vprašanj).
Ja (pritrdi mama).
Ahmm, kaj pa vi, vi redno hodite na govorilne ure, pa na rodi…?
Ja, ja gre mož (me prekine mama).
A, mož gre? No, redno hodite.
Gre mož (pritrdi romska pomočnica).
Ahh, domače naloge tudi redno delaš in (obrnem se na deklico)…
Seveda, da mora (pritrdi mama).
Če si v šestem razredu? Sigurno, da ja?
Ja (pritrdi deklica). (romska pomočnica prikimava).
Kdo ti pa pri tem pomaga?
Sama (začudeno nad vprašanjem pritrdi deklica).
Sama? Vse sama delaš?
Da (deklica prikimava). (Romska pomočnica tudi prikimava).
A ti Anita (romska pomočnica) kaj pomaga mogoče? V šoli?
Dnes mi je pregledovala naloge pri angleščini.
Pa je imela prav kaj (vpraša mama)?
Je, je (pritrjuje romska pomočnica).
Je? A drugače pa vse sama delaš?
Sama (pritrjuje pomočnica). Dobro jim gre.
To je super! Kaj pa to (gledam na vprašalnik)? Imaš ti kakšno svojo mizico? Za učenje? Doma
mislim?
Ne (odgovori deklica).
To pa ne? Mate skupaj…
Kuhna (odgovori romska pomočnica).

Mama pravi, da redno obiskuje
govorilne ure in roditeljske sestanke

Redno opravljanje domačih nalog

Otroci nimajo svoje mize za učenje.
Učijo se za kuhinjsko mizo

Obiskovanje

govorilnih ur

in roditeljskih

sestankov

Domače

naloge

Opremljenost

gospodinjstva

Pričakovan

je staršev

glede

šolanja

otrok

SES

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje



Kuhno, pa se tam učite?
(Vsi prikimavajo)
Ahaa, ok. Ahmm, kaj pa, ko so bili mali ste jim kupli kake knjigice, slikanice, da so kaj brali?
Ja, seveda, da smo (zatrjuje mama).
Aha, pa si imela rada to (vprašam deklico?
I pobarvanke (odgovori mama)…
I pobarvanke, i vsega.
I barvali so, da.
Pa so se oni učili i delali so na tem?
Ja, barvali so.
Aha, ok, v redu.
To je to (vpraša mama)?
To je to, ja!
(smeh).

R1: Družina 1 ima 9 članov. Tvorijo jo starša, štirje šoloobvezni otroci, dva predšolska otroka in
petmesečni novorojenček. Starša sta nezaposlena. Preživljajo se s pomočjo denarne socialne pomoči in
otroških dodatkov. Romska pomočnica ni bila v hiši. Ve pa, da imajo elektriko, televizijo, radio.
Računalnika družina nima. Gospodinjstvo razpolaga s tekočo pitno vodo. Niso naročeni na noben
časopis ali revijo. Doma imajo konja in psa. Otroci nimajo na razpolago lastnih sob. Učijo se za
kuhinjsko mizo. Doma govorijo romsko.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U1: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica angleščine v prvem razredu je ocenila
otrokovo znanje angleščine.

Otrok 1 je star 6 let. Obiskuje 1. razred osnovne šole. Pouka ne obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4,

Ko so bili mlajši jim je mama brala iz
slikanic.

---------------------------------------------

R1: Družina ima 9 članov. Starša
nezaposlena.

Preživljata se s pomočjo denarne
socialne pomoči in otroških
dodatkov.Gospodinjstvo ima
elektriko, televizijo, radio. Razpolaga
s tekočo pitno vodo. Niso naročeni na
noben časopis ali revijo. Otroci
nimajo na razpolago lastne sobe za
učenje. Učijo se za kuhinjsko mizo.

Doma govorijo romsko.

---------------------------------------------

U1: Otrok 1 je star 6 let. Obiskuje 1.
razred.

Pouka ne obiskuje redno. Njegovi

Pogled staršev

na izobrazbo

Številčnost

družine.

Vir dohodkov

Opremljenost

gospodinjstva.

Znanje

slovenskega

jezika.

Šolski uspeh

Prisotnost pri

Pričakovan

ja staršev

glede na

šolanje

otrok

SES

SES

SES

Slovenski

jezik.

Šolski

uspeh.

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Šolski

uspeh



pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa večje, ga je njegova razredničarka
ocenila s 4. Po njenem mnenju so razlogi za velike izostanke od pouka to, da ga starši ne pošljejo v
šolo, ker sam noče iti v šolo in bolezen otroka. V šolo ne prihaja čist in umit. Med sošolce se dobro
vključuje. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno. V šolo ne prinaša vseh
šolskih potrebščin.

Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice izbirnega predmeta angleščina je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4,
pri čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.

Razredničarka navaja, da se je naučil samo nekaj črk velike tiskane abecede. Ne prebere niti
enozložnih besed. Pri poslušanju ne razume slišanega. Njegov besedni zaklad je zelo slab. Veliko
uporablja telesno mimiko. Pri matematiki računa do 10. Velikokrat se zmoti. Prepozna like, telesa.
Težave ima z orientacijo. Njegovo močno področje je šport.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U2: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica  angleščine  je ocenila otrokovo znanje
angleščine.

Otrok 2 je star 10 let. Obiskuje 5. razred osnovne šole. Na trenutno OŠ  se je prešolal iz druge OŠ.
Pouka ne obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od

izostanki so ocenjeni s 4. Izostaja, ker
ga starši ne pošljejo v šolo, ker sam
noče iti v šolo in zaradi bolezni.

V šolo ne prihaja čist in umit.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njegovo znanje slovenščine je za 4.
Njegovo znanje matematike je za 3.
Njegovo znanje angleščine je za 4.
Njegovo znanje družboslovja je za 4.
Njegovo znanje naravoslovja je za 4.

Naučil se je samo nekaj črk velike
tiskane abecede. Ne prebere niti
enozložnih besed. Pri poslušanju ne
razume slišanega. Njegov besedni
zaklad je zelo slab. Veliko uporablja
telesno mimiko.
---------------------------------------------

U2:Otrok 2 je star 10 let. Obiskuje 5.
razred.

Pouka ne obiskuje redno. Njegovi
izostanki so ocenjeni s 3. Izostaja, ker

pouku.

Skrb za

čistočo

romskih

učencev.

Vključevanje

med sošolce.

Domače

naloge.

Šolski uspeh

Znanje

slovenskega

jezika

Šolski uspeh

Prisotnost pri

Pričakovan

ja staršev

glede

šolanja

otrok.

Sprejetost

Šolski

uspeh

Slovenski

jezik

Šolski

uspeh

Pričakovan

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Šolski

uspeh

SES

Šolski

uspeh



pouka, 4 pa večje, ga je njegova razredničarka ocenila s 3. Po njenem mnenju so razlogi za izostanke
od pouka to, da otrok ne živi v kraju šolanja in se v šolo vozi z avtobusom. Predvideva, da zjutraj
zaspi. Zaznava, da staršem šola ni prioriteta, ker ga ne spodbujajo dovolj. Vsi izostanki so bili
enodnevni. V šolo ne prihaja čist in umit. Med sošolce se ne vključuje dobro. Otrok se želi vključevati
med sošolce, a ga ti, kljub prizadevanjem razredničarke, ne sprejemajo najbolje. Se pa dobro razume z
ostalima dvema romskima sošolcema. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno.
V šolo ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice  angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.

Razredničarka navaja, da je njegovo bralno razumevanje, tako kratkih, kot daljših besedil, dobro.
Prebrana besedila zmore obnoviti. Težave ima le pri besedilih z neznanimi besedami. Njegov besedni
zaklad je dokaj dober. Govorno se dobro in sproščeno izraža. Uporablja jezik okolja (narečje).
Pravopisna pravila delno obvlada. Težave ima pri sestavljanju povedi, ker niza misli in povedi ne
zaključi z ločilom. Pri matematiki ima težave s poštevanko. Osnovne računske operacije zadovoljivo
obvlada. Težave ima pri reševanju matematičnih problemov. Znanj, ki ga ima je naučeno. Če ga ne
utrjuje, hitro pozabi. Dober je na športnem področju. Tudi likovno se dobro izraža. Naučeno pesmico
zelo doživeto in sproščeno deklamira.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U3: Vprašalnik je izpolnil otrokov razrednik. Učiteljica  angleščine  je ocenila otrokovo znanje

ne živi v kraju šolanja in se v šolo
vozi z avtobusom. Zjutraj zaspi.
Staršem šola ni prioriteta.

V šolo ne prihaja čist in umit.

Med sošolce se ne vključuje dobro.
Otrok se želi vključevati med sošolce,
a ga ti, kljub prizadevanjem
razredničarke, ne sprejemajo
najbolje. Se pa dobro razume z
ostalima dvema romskima sošolcema.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njegovo znanje slovenščine je za 2.
Njegovo znanje matematike je za 3.
Njegovo znanje angleščine je za 4.
Njegovo znanje družboslovja je za 2.
Njegovo znanje naravoslovja je za 3.

Njegovo bralno razumevanje, tako
kratkih, kot daljših besedil, je dobro.
Njegov besedni zaklad je dokaj
dober. Govorno se dobro in
sproščeno izraža.
---------------------------------------------
U3: Otrok 3 je stara 11 let. Obiskuje

pouku.

Pogled staršev

na izobrazbo

Skrb za

čistočo

romskih

učencev.

Vključevanje

med sošolce.

Domače

naloge.

Šolski uspeh.

Znanje

slovenskega

jezika.

ja staršev

glede

šolanja

otrok

SES

Sprejetost

Pričakovan

ja staršev

glede

šolanja

otrok

Šolski

uspeh

Slovenski

jezik

Šolski

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Šolski

uspeh

Domače

učno

okolje

Šolski

uspeh



angleščine.

Otrok 3 je stara 11 let. Obiskuje 4. razred osnovne šole. Na trenutno OŠ se je prešolala iz druge OŠ.
Pouka ne obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od
pouka, 4 pa večje, ga je njen razrednik ocenil s 4. Po njegovem mnenju so razlogi za izostanke od
pouka bolezen, skrb za mlajše brate in sestro, ter pomoč v gospodinjstvu. V šolo prihaja čista in umita.
Med sošolce se dobro vključuje. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Po oceni otrokovega razrednika je njeno znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni otrokovega razrednika je njeno znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice  angleščine je njeno znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokovega razrednika je njeno znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokovega razrednika je njeno znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.

Razrednik navaja, da je njeno bralno razumevanje krajših povedi v redu. Pri daljših in kompleksnejših
povedi pa ne razume bistva prebranega. Besedni zaklad je, kar zadovoljiv. Šolo obiskuje že šesto leto.
Njeno govorno izražanje je brez posebnosti, vendar je potrebno z njo delati individualno. Njeno znanje
pravopisa in pisnega izražanja je zadovoljivo. Pri matematiki ima težave pri poštevanki, ker snov ni
utrjena. Njeno močno področje je glasba.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U4: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka, ki je učiteljica angleščine. Ocenila je njeno znanje

4. razred.

Pouka ne obiskuje redno. Njeni
izostanki so ocenjeni s 4.Razlogi za
izostanke  so bolezen, skrb za mlajše
brate in sestro, ter pomoč v
gospodinjstvu.

V šolo prihaja čista in umita.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njeno znanje slovenščine je za 2.
Njeno znanje matematike je za 3.
Njeno znanje angleščine je za 3.
Njeno znanje družboslovja je za 3.
Njeno znanje naravoslovja je za 3.

Bralno razumevanje krajših povedi je
v redu. Pri daljših in kompleksnejših
povedi ne razume bistva prebranega.
Besedni zaklad je zadovoljiv.

Šolo obiskuje že šesto leto.
---------------------------------------------
U4: Otrok 4 je stara 14 let. Obiskuje
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angleščine. Učitelji  slovenščine, matematike, družboslovja in naravoslovja so ocenili otrokovo znanje
iz predmetov, ki jih poučujejo.

Otrok 4 je stara 14 let. Obiskuje 6. razred osnovne šole. Na trenutno se je prešolala iz druge OŠ. Pouka
ne obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa
večje, ga je njena razredničarka ocenila s 3. Po njenem mnenju so razlogi za izostanke od pouka
bolezen in nespodbudne družinske razmere.

V šolo prihaja čista in umita. Med sošolce se dobro vključuje, a ne med vse, ker so nekateri sošolci
nestrpni do Romov. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno. V šolo ne prinaša
vseh šolskih potrebščin.

Po oceni učiteljice slovenščine je njeno znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice matematike je njeno znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni učitelja  angleščine je njeno znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice geografije in zgodovine je njeno znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri
čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni učitelja naravoslovja je njeno znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.

Učiteljica slovenščine navaja, da je njeno bralno razumevanje tako kratkih, enostavčnih, kot daljših,
kompleksnejših povedi dobro. Če bi s šolsko oceno ocenjevala njen besedni zaklad in govorno
izražanje bi ji dala 3. Deklica je nekoliko starejša od ostalih otrok v razredu in je ponavljala razrede.
Njeno pisno izražanje je pomanjkljivo, saj se ne nauči pravopisnih pravil. Če bi ga ocenjevala bi ji dala
šolsko oceno 2.  Učiteljica matematike navaja, da ima učenka nestabilno predznanje. Zato ima težave z
razumevanjem. Predvideva, da se bo ta težava še poglobila. Njeno močno področje je likovno
ustvarjanje.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O2: Po intervjuju s prvo družino je začelo rahlo deževati. Prva družina je znosila obleke, ki so se sušile
zunaj na ograji v hišo. Po cesti se je pripeljal avto. Bil je oče druge družine. Z romsko pomočnico sva
se napotila po potki navzgor. Nina iz Centra šolskih in obšolskih dejavnostih Lipa je na odeji položeni
na travi ob gozdu igrala namizne igre z otroci. Gospod iz avtomobila je pristopil do nas. Zanimati se je

6. razred.

Pouka ne obiskuje redno. Izostanki so
ocenjeni s 3. Razlogi za izostanke so
bolezen in nespodbudne družinske
razmere.

V šolo prihaja čista in umita.

Med sošolce se dobro vključuje, a ne
med vse, ker so nekateri sošolci
nestrpni do Romov.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njeno znanje slovenščine je za 3.
Njeno znanje matematike je za 2.
Njeno znanje angleščine je za 3.
Njeno znanje družboslovja je za 2.
Njeno znanje naravoslovja je za 2.

Njeno bralno razumevanje tako
kratkih, enostavčnih, kot daljših,
kompleksnejših povedi, je dobro. Ima
povprečen besedni zaklad.
---------------------------------------------
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začel za šolsko delo otrok. Romsko pomočnico je prosil naj sestavi nekaj matematičnih nalog za
otroka, ki je malo popustil v šoli. Govoril je o kobili, ki bo v kratkem povrgla. V zagrajeni veliki ograji
se je paslo nekaj konjev.

Romska pomočnica me je predstavila. Privolil je v intervjuju. Bil je zelo zgovoren in prijazen.
Zanimalo ga je zakaj se gre. Povabil me je, da greva stran od gruče, da bova imela mir. Usedla sva se
na dva panja v gozdu in se začela pogovarjati. Z veseljem je pripovedoval o sebi in svojih otrocih. Želi
si, da so otroci uspešni v šoli, da bi morebiti lažje dobili zaposlitev v kakšnem lokalnem podjetju.
Ponosen je na hčerko, ki zaključuje srednjo šolo.

Enoprostorno zidano hišo sem videl od daleč. Zdela se mi je majhna glede na številčnost družine.
Okolica je bila urejena. Trava pokošena. Oče je potožil, da nimajo signala za internet in, da zato nima
računalnika. Po njegovem je potem »brezveze, da imaš računalnik.«

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I2: Aha, gre, ok (diktafon). Se pravi kolko otrok imaš?8.
8. Kolk jih gre pa v osnovno šolo?
V osnovno šolo zdej trenutno hodijo otrok  8, otrok 6, otrok 5 i otrok 7. Štiri.
Aha.

Je pa še ena od prvega zakona. Ona pa hodi, obiskuje že Grm.
A, srednjo šolo?
Da.
A, srednjo šolo hodi?
Srednjo šolo.
E, super. Kam pa hodi v srednjo šolo?
Ona hodi gor v srednjo šolo. To je smer slaščičarska kuharska.
E, bravo.
Zdej pa to končuje letos.
Aha.
Pol gre pa v troletno, v kuharsko. V Novo mesto.
Super, super.
Otrok 8 zaključuje isto zdej osemletko. Bo šla v… Ona bo šla pa v natakarsko.
Aha, kaj pa…
Željo je mela natakarsko.

podjetju. Ponosen je na hčerko, ki
zaključuje srednjo šolo.

Majhna, enoprostorna zidana hiša.
Številčna družina. Urejenost okolice.

---------------------------------------------

I2: 4 otroci so v osnovni šoli. Eden je
v 9. razredu. Fanti imajo težave v
šoli. Oče meni, da so kar uspešni.
Mora jih veliko spodbujati, da redno
hodijo v šolo.

Vrtca niso obiskovali.

V šoli jih nadlegujejo, ker so Romi.

Oče ve, da jim matematika ne gre. Ne
ve v čem so uspešni. Pravi, da v
telovadbi sigurno.

Bivanjski

pogoji.

Številčnost

družine.

Šolski uspeh.

Prisotnost pri

pouku.

Vključenost v

program

predšolske

vzgoje

Vključevanje

med sošolce.

Seznanjenost

staršev z

otrok

SES

SES

Šolski

uspeh

Pričakovan

ja staršev

glede

šolanja

otrok

Predšolska

vzgoja

Sprejetost

Pričakovan

Domače

učno

okolje

Šolski

uspeh

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Domače



Kaj pa otrok 6? Kaj pa on?
Otrok 6 hodi v 5. Razred.
Peti? Pa kaj mu matematika ne gre (je prosil prej romsko pomočnico za račune iz matematike
zanj)?
To je pa otrok 5.
A, to je pa otrok 5. Aha.
Otrok 5. On je tk. Trmast je,no.
Aha.
Lej, znaš kok je. Po domače ti bom rekel, lej. Ahhh, znali so naši starši kaj je šparat nekaj, kaj je
zaslužek, ne. Po domače, ne.
Aha.
I pol so nas učili kk za delo prijemat i to. I tvoji so, saj znaš lej, trdo. Nismo meli dost. Mi smo zdej
praktično. Dca sem preveč popusto, ne. I on je zdej trmast. Ne tepemo otroke, razumeš, lej. I pol sem
preveč popusto i zt je do tega, ne. On reče enkrat nebom i pika i konc, ne.

Ahaa.
I pol ni z batino, po domače, če bi, ne.
Da?
Nebi uspu. Zdej pa hodi na fuzbal k Vražjemu kamnu (priljubljeno sprehajališče s trim stezo in
pomožnim nogometnim igriščem)…
Trenira tam?
Da. Mislimo ga s tem motivirat, da bi, da bi ga probal tam bremzat, da bi tukaj več. Znaš tulk, da
naredi eno kovinarsko. Recimo zdej je priložnost daaaa mmm… Akrapovič bi…
Recimo lohk ja...
…rade volje štipendiral.
Ahaa.

Belt bi rade volje štipendiral. Pa lej pol, če enkrat to oni štipendirajo ma šanso, da ostaneš tam na firmi.
Če dobi na Akrapoviču, sigurno, ja.
Al pa na Beltu.
A, zdej? Zdej pa praviš, da je kaj? Peti, al kateri?
On je v tretjem. On je…
Tretjem?
Dvakrat je že ponavljau.
Aha, aha.

Po njegovem mnenju razumejo
slovensko. Pravi: »Lej, ni nekaj, da bi
blo nekaj. Marsikater misli, ne
(razmišlja, kako razložiti). Veš kk je.
Problem je, problem je v tem, recimo,
ko, da bi, zdej, ne vem. Ti hrvaško
razumeš, ne? I govoriš nzj hrvaško,
ampak… (razmišlja), lej, marsikdaj
se ti zaplete, ne,  znš. Znš. Pa fukneš
notri slovensko, ne. Razumeš? Oni
razumejo, sj znajo govorit, ampak, če
pa zčneš nekaj, (nisem razumel kaj je
je dejal) pa morbit, ki kako…
Ampak, vaši učitelji, ne, al pa bilo
kdu v šuli mislijo pa, da ne razume.
Razumejo, ne. Ampak, če pa zčneš
nekaj skuz, prideš, ne, ne. Isto, ko, da
bi, neznam, druga nacija, al Hrvati, al
pa Bosanci, bilo kateri, ne, pa zčne
samo naenkrat, ne, pa pol kako
besedo notr, ne. Razume dete, smo…
Dete morš od samega začetka, ti morš
bit. Pride v neko drugo ustanovo. Po
mojem je to, da se malo težje, eni se,
da prej, eni kašneje, ampak težje se
vklopijo v, v (razmišlja) samo okolje
i pol… Ehh, strah jih je nekj
odgovorit nzj, pol pa drugi mislijo, da
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Zdej, zaradi tega ne. Zdej, če ne spelje ta razred je pa pol konc.
Je pa kriza! Ker pol so pa ocene.
Da, ne. Pol je pa, pol pa… Pol bi mogu še v ZIK (zavod za izobraževanje in kulturo) znaš, pa…
Ahh, to je pa spet…
Je, to ne… Rad bi, da gre, da gre…
Da gre v šolo tukaj, da. Ker, tam mora, tam se še plačuje nekaj. To mu ni dobro. Boljše, da gre

on tukaj.
Že dolgo je takrat. Ja sem predlagau njim, ne.
Aha.
Aaaa, i prva, druga, tretja triada. Uno, prvo od začetka je blo. On že, on, on pol je šu v devetletko, ne.
Pa sem njim predlagau naj ga spustijo, ne. Naj on ostane s temi, da on pol… Bolj je bil skoncentriran
na igro, ne.
Ahmm.
Pa naj, misliu sem jim reč naj bi tam unmu, un razred ponavljau, ne.
Da, ker se še vsi, kaj, igrajo?
Da. Bolj bi pršu do izraza, ne. Pa niso dovolili, ne. Zdej pa on skuz je ostal v tej igri, ne. On vidi, da
mu paše, ne.
Da, on bi se igrau, ne bi pa, ne bi pa delau?
Da. Ne zahtevajo tulku od njih. Dobro, vsako leto je večji kriterij, ne. Uno, v štartu ni bil. Zdej pa
vsako leto je večji kriterij. Tudi tretji razred zahteva svoje, ne. Ampak, takrat, če bi šu najprej, morbit
bi pol, ahh, bolj trdo primu. Ahh, vidu bi, da dost mora od samga začetka na pouno delat.
Aha.
Ba bi morbit spelau.
Kaj pa ostali?
Ostali tk solidni. Otrok 6 je tk, povprečen. Ni neki zdej odličnjak, ne.
Aha.
Ampak spelje, ne.
E, super.

Tk, da, biu sm pri tovarišu. Pravi, je, ehhh, sm je uno.
Čak, otrok 6 je kateri razred?
Otrok 6 je pet.
Peti?
Da.

ne razumejo. Razumejo!«

Poskuša redno hoditi na govorilne
ure. Če mu ne uspe, pokliče po
telefonu. Zadovoljen je, da je
najstarejša hčerka prevzela skrb za
mlajše otroke. Otroci imajo mizo, da
pišejo domačo nalogo.

Oče je zaskrbljen glede težev v šoli
svojih otrok.

Njegovi otroci so solidni v šoli. Niso
odličnjaki, vendar jim gre.

Otrok 6 je v 5. razredu.
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Aha. Otrok 5 je, kaj smo rekli?
Tretji.
Tretji.
Otrok 7 je pa šesti.
Je pa šesti?
Da.
Kaj pa otroku 7 gre, k je v šestem?
Aaa, otrok 7 je ponavljau zdej.
A, ponavljau. Ampak kaj, bo šestega naredu, gre potem… v sedmega.
On gre normalno nprej gre, ne. Če bo, pol bomo vidli, če bo.
Se pravi, da, da vsem kar gre. So kar uspešni.
Da, kar.
Aha, super.
Nimam kaj reč.
Aha. Kaj pa so oni hodili kaj v vrtec mogoče?
Ne,vrtec niso obiskovali.
Niso hodili. Amm, dobro to smo že povedali. Kaj pa v šulo radi hodijo?
Lej, spodbujajo, spodbujat moram dost, ne.
A, tk, da sami, kaj, jih kdaj zamika, da ne bi šli?
Ma, da. Lej, pridejo tk, pride, lej, ma lej, i taki problemi i onaki problemi, i pol, ahh (razmišlja), ma lej,
detalje brezveze zdej nekaj razglabljat.
Kaj pa to, kaj ji mogoče v šuli kdo zajebava k so Romi, al... alne?

Ma lej, ma je i to. Mislim ni zdej, več. Lej, več al manj… Dobro pride.
Pride? Tudi to pride?
Pride včasih, ampak ni to, ko včasih, ko je blo. Se spomnim nzaj, tega je blo dost, ne.
Aha.
Zdej pa..
Zdej pa ni tulko?
Zdej pa ni. Če si kulku, tulku urejen, ne. Ampak, lej ni več tega. Ni več tega, lej…
Ni več tega?
Mislim, iz moje, iz… Fanti povejo, ne. Pa punca tud pove, ne. Ampak, ni, da bi blo, no. Tu, pa tam.
Ampak, ko si pa ti, je blo pa… bolj tega?
Lej, unda so bli cajti, ne, pa to…

Otrok 5 je v 3. razredu.

Otrok 7 je v 6. razredu.

Otrok 7 je ponavljal  razred.

Oče kljub temu meni, da os uspešni v
šoli.

V vrtec niso hodili.

Oče jih mora spodbujati, da hodijo v
šolo. V šolo nerdno hodijo.

Sošolci so nestrpni do njih, ker so
Romi. Oče pravi, da tudi do tega
pride.
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Drugač?
Mestni. Te pa, ki so bli fanti, tu, Griblje, Adlešiči, to. To smo bli, pač enaki smo bli. Ni blo nekega
razkošja. Saj znaš, lej. Tam ni, da blo, ko zdej, lej. Nekdo ma adidaske za 200 evrov, nekdo ih ma pa…
Pa za 20 evrov, če ma, ja.
Znaš, ampak prej ni blo. Prej, ko smo pršli, smo pršli v gumijastih škornjih…
Da, da…
…vsi, znaš.
…prej so bli vsi enaki.
Zdej, mestni so ns, ne. Vse! Po vrsti so nas, ne.
Da, vse k so bli iz vasi, dejansko.
Da, smo bli za njih kmetavzarji, ne.
Ahmm. Da, recimo.
Ampak zdej, dobro, pride tu pa tam, ne. Samo, ni pa, da ne znam, ne znam zdej pa kaj.
Kaj pa oni, kateri predmeti so jim vredi v šoli? Kaj majo oni radi?
Maaa…
V čem so dobri?

Tam dobri… Dobri?
Je kaj takega, kaj majo še posebej radi?
Ma, dobro. Telovadbo majo sigurno (smeh).
Telovadbo? Kaj fuzbal trenirajo, fanti? To si že reku.
Da, oni bi.
Kaj pa to? Oni, ko so šli v šolo, oni so razumeli slovensko?

Da!
So vsi razumeli?
Da.
Ni blo nobenih problemov?
Lej, ni nekaj, da bi blo nekaj. Marsikater misli, ne. (razmišlja, kako razložiti) Veš kk je. Problem je,
problem je v tem, recimo, ko, da bi, zdej, ne vem. Ti hrvaško razumeš, ne?
Da.
I govoriš nzj hrvaško, ampak… (razmišlja), lej, marsikdaj se ti zaplete, ne,  znš.
To ja.
Znš. Pa fukneš notri slovensko, ne.
Ja.

Težava je tudi urejenost. Če nisi
urejen, te nadlegujejo.

Oče pravi, da imajo sigurnoi radi
telovadbo. Za ostale predmete ne ve.

Slovensko razumejo.

Vključevanje
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Razumeš?
Ja.
Oni razumejo, sj znajo govorit, ampak, če pa zčneš nekaj, (nisem razumel kaj je je dejal) pa morbit, ki
kako…
Česa ne razumejo (sem ga dopolnil).
Ampak, vaši učitelji, ne, al pa bilo kdu v šuli mislijo pa, da ne razume. Razumejo, ne. Ampak, če pa
zčneš nekaj skuz, prideš, ne, ne. Isto, ko, da bi, neznam, druga nacija, al Hrvati, al pa Bosanci, bilo
kateri, ne, pa zčne samo naenkrat, ne, pa pol kako besedo notr, ne.
Da. Ko eni pravijo, da ne razumejo, da pridejo… Ni res?
Razume dete, smo… Dete morš od samega začetka, ti morš bit. Pride v neko drugo ustanovo.
Da?
Ni biu tm, ahh (razmišlja kako ubesediti), rabi…
Rabi časa?
Eni se vle vklopijo, znš.
Da, sj to…
Eni pa rabijo…
Čisto nič. Če greš kam delat…
I pole, i pole, ne…
Da.
Saj znš, če greš kam delat, ne moreš ti…
Kar takoj, da…
Boš, kar takoj uno…
Ne moreš bit, kar takoj glavni.
Moreš bit, da vidiš, kaj je, okolje da se notri vklopiš. Počasi, ko si pa nekaj cajta notr, pa pol…
Ampak, v glavnem njim vse lepo teče, vse lepo razumejo, in že v štartu so razumeli? Ni blo…
Da, ni neke panike. Mislim, lej, oni po mojem, nisem neki pametn, ne…
Aha.
Po mojem je to, da se malo težje, eni se, da prej, eni kašneje, ampak težje se vklopijo v, v (razmišlja)
samo okolje i pol… Ehh, strah jih je nekj odgovorit nzj, pol pa drugi mislijo, da ne razumejo.
Razumejo!
Aha, ker je on tam, pa še ni navajen na šulo, pa ga je še malo strah.
To je to, ne.

Aha, se pravi bol to, kot pa…

Težava je v tem, ker se vklopijo v
ustanovo.

Znanje

slovenskega

jezika
Slovenski

jezik

Domače

učno

okolje



…da ne bi razumeli.
Okej. Kaj pa to? S sošolci se dobro razumejo vsi?
Dobro. Sj pravim, neki je skuz izjema. Isto ko prvas.
Isto, da.
Čisto, kaj pa vem, morbit maš ljudi, maš sto, sto i en je pa, tulko, po domače rečeno, žleht.
Da.
I pol bo i tebe, pa, če si, pa si njihou, ne. Al te bo pikau, ne.
To je res.
To, to so taki ljudi, ne.  Mislim, po naravi je tak, lej.
Se pravi, odvisno od tega s kom je. Z enim se razumeš, z enim se pa…
Je tk al ne?
Ah, je, po navadi je tk, ja.
Ah, kaj čemo.
Lohk je sto ljudi…
Da.
…z enim se pa ne.
Enkrat, ko si starejši, to bolj razumeš, ne. Ko si pa enkrat dete, tega nismo razumeli, ne.
Da, je pa malo drugače.
Midva razumeva to, ne. Takega se je bolje izogibat.
Kaj pa učiteljce, pa to? Vse okej?
Z učitljcemi do zdej ni blo nekih težav.
Vse so ble v redu?
Do zdej ja nism meu z nobeno težau. Korektne so ble. Morš razumet. En je malo bolj pri uspehu, en je
malo manj in pol, da učiteljca, seveda, malo bolj zahteva, ne. To je njihovo delo. Njim je cilj, da…da
Da je otrok…
Da otrok naredi. Da ne ponavlja.
Aha. Pa so zaradi tega mogoče malo bolj stroge. Ne pa, da bi…
Ni to, da bi nekaj, da bi zdej, zaradi nacije, da bi blo kaj, kaj v tej smeri.
Aha. Se pravi zaradi tega, da pač zahtevajo, da…
Zahtevajo svoje. Oni bi radi, recimo, da gre npri, ne.
Da, da. Sj, to bi vsak rad, učitelj.
To je to. To je. Ne, da bi pa zdej neka… bila kriva.
Kaj pa to? V šolo redno hodijo? Ni nekih…

Težava ni v nestrpnosti do Romov,
ampak v tem, da so nekateri hudobni
do vseh.

Učitelji so v redu.

Vključevajue

med sošolce

Sprejetost Domače

učno

okolje



Ni zdej, da so top. Tu pa tam…
Tu pa tam. Ni pa to, da bi…Da bi, da bi dosti manjkali? Tk, tu pa tam, mogoče kerkrat?
Tu, pa tam se fli. Ne pa, da bi pa, ne vem, zdej pa en mesec danou ne bi šli.
Aha, okej. Kaj pa tej, govorilne ure, pa to? Hodite?
Ahh, delam tk. Neredno, ampak grem tk, če jih je dost skupaj.
Aha.
Vsak mesec naj bi šou.
Če se, da, potem…
Če pa je slučajno kaj tk, ne, pa me, pol mamo telefon, pa kontaktiramo.
Aha.
Da stvar ne gre…predeleč.
Ati… (je prišel otrok po očeta)
Domače…
Ja?
Moreš it tam.
Aha. Sm, še malo. Še eno pet vprašanj.
Lhko, lhko (otrok).
Da. Menjamo se… Ma uno…
To nalogo? Smo še eno pet vprašanj pa smo končali. Potem kaj, domače naloge, pa to, delate vsi?
Da.
Da? Super. Kdo vam pomaga?
Pomagam večinoma sm ja na tem, ne.
Ti pomagaš?
Da.
Starši (odgovori otrok).
Starši.
Zdej je pa prevzela, lohk jo pohvalim, starejša. Otrok 8 je.
Otrok 8?
Otrok 8 je pobudnik in fantom pomaga, res.
Kdo je otrok 8? Hčerka starejša?
Hčerka, ja.
Super. Ta, ki je…
V osnovno hodi, da. Res sem zadovoljen.
Super. Kaj pa to? Mate svoje mize pa to, da pišete naloge.

Tu in tam otroci manjkajo. Ne pa
manjkajo pa recimo mesec dni.

Se trudi, da gre na govorilne ure in
roditeljske sestanke. Če mu ne uspe
pa pokliče po telefonu.

Domače naloge otroci redno delajo.

Starejša hčerka, otrok 8, je prevzela
pomoč za manjše otroke. S tem je oče
zelo zadovoljen
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Da.
Da? Vsi?
Ja. (otrok odgovori).
Računalnik majo tudi, da…
To je, hmm, tk. Mi smo meli skorej več kot eno leto naročilo. Smo je pa slab signal.
Aha, potem ne…
Daaa. To je res.
K pa to, ko so bli mali, kaj so meli kake knjigice, pa to, da ste jim brali z njih?
Da.
Da?
Tk, uno, kake aute, al pa…
Da, da, da…kaj takega.
Take stvari.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R2: Družina 2 ima 9 članov. Starša sta nezaposlena. Preživljajo se s pomočjo denarne socialne pomoči
in otroških dodatkov. Ukvarjajo se tudi s konjerejo. Romska pomočnica ni bila v hiši. Ve pa, da imajo
elektriko, televizijo, radio. Računalnika družina nima. Gospodinjstvo razpolaga s tekočo pitno vodo.
Niso naročeni na noben časopis ali revijo. Otroci nimajo na razpolago lastnih sob. Učijo se za
kuhinjsko mizo. Doma govorijo romsko. Otroci igrajo nogomet. Otrok 5 ga trenira v nogometnem
klubu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U5: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica  angleščine  je ocenila otrokovo znanje
angleščine.

Otrok 5 je star 11 let. Obiskuje 3. razred osnovne šole, ki ga je že dvakrat ponavljal. Pouka ne obiskuje
redno. Na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa večje, ga je

Računalnika nimajo, ker nimajo
signala za internet.

Ko so bili otroci majhni so imeli
knjige, da jim je oče bral.

---------------------------------------------

R2: Družina 2 ima 9 članov. Starša
sta nezaposlena. Preživljajo se s
pomočjo denerane socialne pomoči in
otroških dodatkov. Ukvarjajo se tudi
s konjerejo.

Gospodinjstvo ima dostop do
elektrike, tekoče pitne vode,
televizijo, radio. Računalnika družina
nima. Niso naročeni na noben časopis
ali revijo. Otroci nimajo na razpolago
lastnih sob. Učijo se za kuhinjsko
mizo. Doma govorijo romsko.

---------------------------------------------

U5: Otrok 5 je star 11 let. Obiskuje 3.
razred. Dvakrat je ponavljal. Pouka
ne obiskuje redno. Izostanki so
ocenjeni z 2. Izostaja, ker nima
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njegova razredničarka ocenila z 2. Po njenem mnenju so razlogi za izostanke od pouka to, da nima
spodbude od doma, da bi redno obiskoval pouk, zamujanje na avtobus in izogibanje pisnim preizkusom
znanja. V šolo ne prihaja čist in umit. Med sošolce se ne vključuje dobro, ker želi vzbujati pozornost z
neprimernim vedenjem. Velikokrat je v konfliktih s sošolci. Zato ga le ti ne sprejemajo. Domačih nalog
in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno. V šolo ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni učiteljice  angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.

Razredničarka navaja, da ima učenec težave pri branju, saj bere s črkovanjem, ne razume prebranega in
ima težave že pri razumevanju enostavčnih krajših povedi. Govorno se slabo izraža. Uporablja besede
domačega okolja. Ima skromen besedni zaklad. Pri pisanju ima veliko težav. Naredi veliko napak,
spušča črke, ne oblikuje smiselnih povedi. Ne pozna pravopisnih pravil. Ima slabše logično-
matematične predstave. Poštevanke še ni usvojil. Težave ima pri seštevanju in odštevanju v obsegu do
1000. Njegova močna področja sta šport in poznavanje vsebin vezanih na njegovo domače okolje (npr.
narava).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U6: Vprašalnik je izpolnil otrokov razrednik. Učiteljica  angleščine  je ocenila otrokovo znanje
angleščine.

Otrok 6 je star 9 let. Obiskuje 4. razred osnovne šole. Pouka ne obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4,
pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa večje, ga je njegov razrednik ocenil z 2.
Po njegovem mnenju so razlogi za izostanke od pouka pomoč na domačiji, bolezen, bolezen, če tudi ni

spodbude od doma, zamuja na
avtobus in se izogiba pisnim
preizkusom znanja.

V šolo ne prihaja čist in umit.

Med sošolce se ne vključuje dobro,
ker želi vzbujati pozornost z
neprimernim vedenjem.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njegovo znanje slovenščine je za 4.
Njegovo znanje matematike je za 4.
Njegovo znanje angleščine je za 4.
Njegovo znanje družboslovja je za 4.
Njegovo znanje naravoslovja je za 4.

Bere s črkovanjem. Ne razume
prebranega. Težave ima že pri
razumevanju enostavčnih krajših
povedi. Govorno se slabo izraža. Ima
skromen besedni zaklad.
---------------------------------------------
U6:Otrok 6 je star 9 let. Obiskuje 4.
razred.

Pouka ne obiskuje redno. Njegovi
izostanki so ocenjeni z 2. Razlogi za
izostanke so pomoč na domačiji,
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bolan, velikokrat zobobol. Ko ga zob neha boleti pride. Obisk zobozdravnika pa ne pride v poštev. V
šolo prihaja čist in umit. Med sošolce se dobro vključuje. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti
ne opravlja redno. V šolo ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Po oceni otrokovega razrednika je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokovega razrednika je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice  angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokovega razrednika je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokovega razrednika je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.

Razrednik navaja, da pri branju, in tudi pri pisanju, učenec še vedno zamenjuje črke. Zato zamenja
pomen besed. Branje je počasno. Kratke in krajše besede prebere in jih tudi razume. Daljše,
kompleksnejše povedi, v večini primerov ne razume. Besedni zaklad je slab. Govorno izražanje je v
kratkih in včasih nerazumljivih povedih. Slabo znanje pravopisa se vidi v tem, da tudi ne postavlja
končnih ločil. Pisno izražanje je izredno slabo, ker je pisava nečitljiva. Pri matematiki mu dela težava
poštevanka. Zna pa logično razmišljati. Njegovo močno področje je šport.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U7: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka, ki je učiteljica angleščine. Ocenila je njegovo
znanje angleščine. Učitelji  slovenščine, matematike, družboslovja in naravoslovja so ocenili otrokovo
znanje iz predmetov, ki jih poučujejo.

Otrok 7 je star 12 let. Obiskuje 6. razred osnovne šole, ki ga je enkrat že ponavljal. Pouka ne obiskuje
redno. Na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa večje, ga je
njegova razredničarka ocenila s 3. Po njenem mnenju so razlogi za izostanke od pouka bolezen (otrok
prinese opravičila od zdravnika), kar pa otrok tudi izkorišča saj noče iti v šolo po daljši odsotnosti. V
šolo prihaja čist in umit. Med sošolce se dobro vključuje. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti

bolezen, bolezen, če tudi ni bolan,
velikokrat zobobol. V šolo prihaja
čist in umit.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njegovo znanje slovenščine je za 4.
Njegovo znanje matematike je za 3.
Njegovo znanje angleščine je za 3.
Njegovo znanje družboslovja je za 3.
Njegovo znanje naravoslovja je za 3.

Pri branju in pisanju zamenjuje črke.
Branje je počasno. Ima slab besedni
zaklad. Izraža se v kratkih in včasih
nerazumljivih povedih.
-----------------------------------------
U7:Otrok 7 je star 12 let. Obiskuje 6.
razred. Enkrat ga je ponavljal.

Pouka ne obiskuje redno. Njegovi
izostanki so ocenjeni s 3.Razlog za
izostanke je bolezen.

V šolo prihaja čist in umit.
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romskih
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ne opravlja redno. V šolo ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Po oceni učiteljice slovenščine je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni učiteljice matematike je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni učitelja  angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice geografije in zgodovine je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri
čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učitelja naravoslovja je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.

Učiteljica slovenščine navaja, da je njegovo bralno razumevanje tako kratkih, enostavčnih, kot daljših,
kompleksnejših povedi zelo slabo. Po njenem mnenju se pozna, da izhaja iz mešane družine in, da
doma govorijo tako v romskem, kot slovenskem jeziku. Po njenem mnenju doma ne berejo veliko. To
se vidi tudi pri besednem zakladu in govornem izražanju, ki je po njenem mnenju okrnjeno saj nekatere
besede izgovori na pol, izpušča samoglasnike. Njegovo znanje pravopisa je tudi šibko. Ne upošteva
končnih ločil, velike začetnice, pisava je nečitljiva, pri pisanju ne upošteva uvoda, jedra in zaključka.
Učiteljica matematike navaja, da ima zelo slabe številske predstave. Potrebuje ponazorila in dodatno
pomoč. Poštevanka ni v celoti avtomatizirana. Razredničarka navaja, da je njegovo močno področje
šport.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U8: Vprašalnik je izpolnil otrokov razrednik, ki je učitelj angleščine. Ocenil je njeno znanje
angleščine. Učitelji  slovenščine, matematike, družboslovja in naravoslovja so ocenili otrokovo znanje
iz predmetov, ki jih poučujejo.

Otrok 8 je stara 14 let. Obiskuje 9. razred osnovne šole. Pouka ne obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4,
pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa večje, ga je njen razrednik ocenil z 2. Po
njegovem mnenju so razlogi za izostanke od pouka neurejene družinske razmere. Doma imajo veliko
mlajših otrok. Otrok 8 skrbi za mlajše brate in sestre. Zaradi pomoči doma v šolo ne pride. V šolo
prihaja čista in umita. Med sošolce se dobro vključuje. Domače naloge in ostale šolske obveznosti
opravlja redno. V šolo prinaša vse šolske potrebščine.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njegovo znanje slovenščine je za 4.
Njegovo znanje matematike je za 4.
Njegovo znanje angleščine je za 3.
Njegovo znanje družboslovja je za 3.
Njegovo znanje naravoslovja je za 3.

Njegovo bralno razumevanje je zelo
slabo. Ima zelo skromen besedni
zaklad in govorno izražanje.

-----------------------------------------

U8: Otrok 8 je stara 14 let. Obiskuje
9. razred.

Pouka ne obiskuje redno. Njeni
izostanki so ocenjeni z 2. Razlogi za
izostanke so neurejene družinske
razmere. Ker skrbi za mlajše otroke,
ne pride v šolo.

V šolo prihaja čista in umita.
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Po oceni učiteljice slovenščine je njeno znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice matematike je njeno znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učitelja  angleščine je njeno znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice geografije in zgodovine je njeno znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri
čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učitelja naravoslovja je njeno znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.

Učiteljica slovenščine navaja, da otrok 8 pri razumevanju besedil dosega minimalne standarde znanja.
Težave nastopijo pri kompleksnejših povedih. Njen besedni zaklad je skromen. Ima osnovno
besedišče. Pri zapisu besed ima težave. Izraža se skromno. Učiteljica matematika navaja, da ima
učenka pri matematiki težave. V preteklih letih je imela tudi popravni izpit, vendar je s pomočjo
učiteljev dosegla minimalne standarde znanja. Razrednik navaja, da je njeno močno področje glasba in
likovna umetnost.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O3: Romsko naselje 2 leži v zelo lepi, idilični podeželski okolici, kjer je vse naokoli polno zelenja,
pašnikov in njiv. Ob cesti stoji cerkvica mimo katere se zavije po makadamski poti v naselje. Naselje
ima elektriko in vodovod. Želja prebivalcev je, da bi makadamsko, luknjičasto cesto nadomestila
asfaltna. V naselju stoji več romskih hišic. Vse so lepo urejene. Trava je pokošena. Naokoli je vse lepo
pospravljeno. Naselje ima tudi večnamenski center, ki je namenjen druženju in učenju. Tam sta me
pričakali romska pomočnica in Nina iz CŠOD Lipa.
Z romsko pomočnico sva se odpravila po potki navzgor. Vse hiške so urejene, vendar manjše.
Enoprostorne. Prispeli smo do hiše, ki je ležala sama čisto na vrhu manjšega pobočja. Pred hišo je bilo
polno otrok. Eni so se igrali z žogo, drugi otrok se je igral s tovornjakom in z njim prevažal pesek, ki je
stal ob cesti. Pričakala nas je nasmejana gospa. Prisodil bi ji okoli 35 let. Razgledali smo se naokoli.
»Kako lepo je tukaj,« je dejala. Hiša ni imela nobenih drugih hiš nasproti in zelo lep razgled se je nudil
po zelenih pašnikih. Nedaleč stran se je pasel konj. Bila je zelo zgovorna, nasmejana. Dejala je, da jih
je že en sosed iz sosednje vasi tudi prosil za pomoč pri diplomski nalogi. Sama je končala sedem
razredov osemletke. Želi si jo dokončati vendar naj bi, po njenih besedah, sedaj ljudske univerze
vpisovale samo Rome stare do 30 let.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domače naloge in ostale šolske
obveznosti opravlja redno. V šolo
prinaša vse šolske potrebščine.

Njeno znanje slovenščine je za 3.
Njeno znanje matematike je za 3.
Njeno znanje angleščine je za 3.
Njeno znanje družboslovja je za 3.
Njeno znanje naravoslovja je za 3.

Njen besedni zaklad je skromen. Ima
osnovno besedišče. Izraža se
skromno.

---------------------------------------------

O3: Lepa, idilična podeželska
okolica. Naokoli je vse polno
travnikov, pašnikov in njiv. Lepo
urejena okolica. Hiša leži sama na
manjšem pobočju. Je manjša,
enoprostorna. Družina je številčna.
Zelo lep razgled na okolico. Gospa si
tudi sama želi dokončati osnovno
šolo. Je zelo pozitivna in nasmejana.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I3: A, to je pa zdej naše. Zdej pa lohk sprašujem. (mi je uspelo pripraviti diktafon)
Lohk.
Evo. Koliko otrok imate?
7.
7? Koliko ih pa obiskuje osnovno šolo?
3.
Tri. Koliko so stari?
Od 16 do 7 mescev.
V katerih razredih so?
A, ti najmejčkeni? En hodi v drugi razred.
Aha, ti? (Pomaham dečku)
Ja. En hodi v tretji. Punca je pa v četrtem.
Aha, drugi, tretji, četrti.
Da.
Pa so oni hodili v vrtec?
Niso.
Niso. Se pravi šele v šolo so začeli hodit…
Samo od prvega razreda dalje.
Aha. Pa gre njim dobro v šoli?
Zaenkrat, lej, enim da, enim ne. Odvisno kaku je. Odvisno.
Kake pa majo kaj ocene v šoli? Dvojke? Trojke?
Recimo otrok 11 ma najbolje. Fante ne sprašuj (smeh)…
Fante ne. Punca je boljša.
Punca je boljša (smeh)…
E, super. Pa kaj…
I štirke ma otrok 11. (se vključi romska pomočnica)
A, res?
Res. (romska pomočnica)
Se pravi, da je fajn dobra?
Je.
Ne sm, da je dobra…
Odvisno kako če.

---------------------------------------------

I3: 3 otroci obiskujejo osnovno šolo.

Vrtec niso obiskovali.

Mama pravi, da ima punca najboljše

ocene. Za fante naj raje ne sprašujem.

V šolo hodijo dokaj redno. Pride tudi

dan, ko ne grejo.

Mama pravi, da jim je težka

angleščina.
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program
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staršev z
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Aha.
Kako voljo ma, kajne? (se obrne na deklico)
Aha, ti si otrok 11?
Ona je otrok 11.
Aha. Kaj pa radi hodijo v šolo? Ti rada hodiš v šolo? (se obrnem na deklico)
Isto pride dan, da i ne. (odgovori mama)
Ampak kaj, drugače pa ja, če maš…
Oba (dva prisotna otroka), mislim vsi trije redno. Kr hodijo. (odgovori romska pomočnica)
Aha.
Hodijo. Smo ne baš. En dan pride, da ne grejo lej. Stvarno…
Ah, dobro. To je pri vsakem pride. Ampk, tk, hodijo pa…
Radi hodijo. (romska pomočnica)
Ti rad hodiš? (vprašam dečka)
(Prikima)
Da. Aha, super. Ahhh, kateri predmeti so vam najljubši? Kaj maš ti najraje?
Matematiko. (odgovori deklica)
Res? Matematiko?
Otrok 9, Otrok 10 isto matematika. (romska pomočnica)
Isto. (mama)
Isto sm matematičn. (zatrdi deček)
Kaj pa ne maraš? Kaj ti pa negre, tebi?
(otroka premišljujeta, gledata v mamo) Lahko povem?
Angleščina. (romska pomočnica)
Angleščina? Res? Pa sm meu tam punco. Pa so rekli glih obratno. Da jim angleščina gre,
matematika pa, da ne.
Težka jim je angleščina. (mama)
Se pravi matematika jim gre, angleščina pa ne.
Težava je angleščina. (romska pomočnica)
Aha, je težava, aha. Ahmm, k pa slovensko so razumeli vsi tri, ko so…
Vsi! (odločno zatrdi mama)
Vsi?
Vsi!
Nima nobeden problemov?
Ne.

Slovensko vsi odlično razumejo

zatrjuje mama. Štiriletni otrok že

sedaj razume slovensko, ker mu bere

iz slovenskih slikanic.

S sošolci se dobro razumejo.

Roditeljske sestanke in govorilne ure

ne obiskuje, ker ni potrebe in, ker jim

romska pomočnica pove kako je v

šoli.

Domače naloge redno pišejo. Učijo se

v kuhinji za kuhinjsko mizo.

Razumevanje

slovenskega
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Vključevanje
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Aha, super. Kaj pa s sošolci se razumejo, z ostalimi?
Lej, da. Moji se čisto normalno razumejo z njimi. Kolko sem seznanjena s tem.
Aha.
Da se čist normalno. Ni uno baš, da bi prišlo do odmikanja al kaj.
Aha, normalno so med seboj…
Normalno.
Super. Kaj pa učiteljce so, so ble, so vse v redu?
Do zdaj so. (smeh) Kaj pa dalje… (smeh) Lej, so čist normalne.
E, pa bo naprej tudi dobro.
Ja, upam, da bo.
To smo tudi povedali. (brskam po listu s vprašanji) Kaj pa vi hodite na govorilne ure, pa na
roditeljske sestanke?
Ne. (smeh)
Ne. (smeh)
Enkrat je bla. (punčka odgovori)
Je bla, enkrat. (romska pomočnica)
(smeh) Ja, večkrat… (smeh)
Kaj ni potrebe? Majo vsi tko dobre ocene pa ni treba?
Lej, od drugih poslušam kaki so, pol res ne rabim it.
Aha, zaradi tega.
Mamo učiteljico. (mislila je na romsko pomočnico, ki se oglasi v naselju in lahko njo vpraša)
Aha, pa ona pove.
Ja. (smeh)
A, dobro. Dobro. Kaj pa te domače naloge, pa to. Oni redno pišejo?
Da.
Kdo jim pa pomaga?
Otroku 11 večinoma da Mateja (romska pomočnica).
Aha.
A, otrok 9, ko ne gre dol, pa duma delamo.
Pa kaj vi pomagate?
Da.
Aha.
Več al manj, da.
Super, super. Kaj pa to? Kje se oni učijo? Majo kako mizico pa to, da se učijo?

S sošolci se dobro razumejo.

Govorilne ure in roditeljske sestanke

ne obiskujejo redno, ker imajo

romsko pomočnico, ki jim vse pove.

Pa tudi ostali starši iz romskega

naselja ne hodijo na govorilne ure in

roditeljske sestanke.

Od drugih vse sliši. Potem pa res ne

rabi iti.

Domače naloge redno pišejo.

Pomaga jim romska pmočnica

Pa tudi sama pomaga.

Učijo se v kuhinji. Nimajo svoje

mize.
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V kuhinji.
V kuhinji?
V jedilnici. Tam kje jemo, tam se oni…
Tam pol oni delajo naloge pa se učijo, aha.Aha. Kaj pa to, ko so bili mali so dobili kake knjigice,
da so kaj brali, pa gledali, ko so bli mičkeni?
Lej, edino to kaj smo mi kaj kupli, drugo pa nič.
Pa ste jim kaj čitali z njih, pa kazali?
Večinoma to slovensko, da bi si zapomnili kaj.
Aha, super. Super.
I v glavnem s tem pol nisem mela probleme, ko so šli dalje. Otrok 0 že zdaj razume. Štiri leta stara, pa
več razume slovensko vse.
Super. Kaj pa drugače oni govorijo…
Po romsko.
Romsko. Ampak slovensko jim pa tudi potem v šoli…
Da. V šoli pa slovensko. Lej, med sabo mogoče romsko govorijo. Zto, ko v šoli nism seznanjena s tem.
Aha.
Drugač pa slovensko govorijo. Duma pa romsko.
Aha, super. Hvala!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R3: Družina 3 ima 7 članov. Starša sta nezaposlena. Preživljajo se s pomočjo denarne socialne pomoči
in otroških dodatkov. Doma imajo kmetijo. Pridelajo si zelenjavo. Imajo kokoši, ovce, dve kravi,
konja.  Gospodinjstvo ima elektriko, televizijo, radio, računalnik.  Razpolaga s tekočo pitno vodo. Na
časopis ali revijo niso naročeni. Otroci imajo na razpolago lastno sobo zase. Učijo se lahko tudi za
kuhinjsko mizo. Doma govorijo romsko in hrvaško, ker je oče Hrvat. Fanta obiskujeta fitnes in
trenirata nogomet v nogometnem klubu.  Starša si želita, da otroci končajo osnovno šolo.

Ko so bili manjši jim je kupila

slikanice, da jim je iz njih brala. Ptem

ni imela težav z razumevanjem

slovenskega jezika. Štiriletna deklica

že sedaj vse razume.

Doma govorijo  romsko.

---------------------------------------------

R3: Družina ima 7 članov. Starša sta
nezaposlena. Preživljajo se s pomočjo
denarne socialne pomoči in otroških
dodatkov. Doma imajo kmetijo.
Pridelajo si zelenjavo. Imajo kokoši,
ovce, dve kravi, konja.
Gospodinjstvo ima elektriko,
televizijo, radio, računalnik.
Razpolaga s tekočo pitno vodo. Na
časopis ali revijo niso naročeni.
Otroci imajo na razpolago lastno
sobo zase. Učijo se lahko tudi za
kuhinjsko mizo. Doma govorijo
romsko in hrvaško, ker je oče Hrvat.
Starša si želita, da otroci končajo
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U9: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica angleščine je ocenila otrokovo znanje
angleščine.

Otrok 9 je star 9 let. Obiskuje 2. razred osnovne šole. Enkrat je ponavljal 1. razred. Pouka ne obiskuje
redno. Na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa večje, ga je
njegova razredničarka ocenila z 2. Po njenem mnenju so razlogi za izostanke od pouka premalo
spodbud za obiskovanje pouka doma. V šolo ne prihaja čist in umit. Med sošolce se dobro vključuje.
Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno. V šolo ne prinaša vseh šolskih
potrebščin.

Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice izbirnega predmeta angleščina je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4,
pri čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.

Razredničarka navaja, da razume kratke in preproste povedi. Njegov besedni zaklad je skromnejši.
Izraža se v kratkih povedih. Njegovo znanje pravopisa je skromno, z veliko napakami. Uspešnejši je
pri računanju. Težave ima pri preprostih besedilnih nalogah. Njegovo močno področje je šport.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U10: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica angleščine je ocenila otrokovo znanje

osnovno šolo.

---------------------------------------------

U9: Otrok 9 je star 9 let. Obiskuje 2.
razred. Enkrat je ponavljal 1. razred.
Pouka ne obiskuje redno. Njegovi
izostanki so ocenjeni z 2. Razlog za
izostanke je premalo spodbud od
doma.

V šolo ne prihaja čist in umit.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njegovo znanje slovenščine je za 3.
Njegovo znanje matematike je za 3.
Njegovo znanje angleščine je za 3.
Njegovo znanje družboslovja je za 3.
Njegovo znanje naravoslovja je za 3.

Razume kratke in preproste povedi.
Njegov besedni zaklad je skromnejši.
Izraža se v kratkih povedih.

---------------------------------------------

U10: Otrok 10 je star 14 let. Obiskuje
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angleščine.

Otrok 10 je star 14 let. Obiskuje 3. razred osnovne šole. Šestkrat je ponavljal 2. razred. Pouka ne
obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa
večje, ga je njegova razredničarka ocenila z 1. Razlogi za manjše izostanke od pouka je pomoč pri
raznih kmetijskih opravilih. Predvsem v spomladanskem času večkrat izostane od pouka. V šolo
prihaja čist in umit. Med sošolce se dobro vključuje. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti ne
opravlja redno. V šolo prinaša vse šolske potrebščine.

Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni učiteljice angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.

Razredničarka navaja, da je njegovo razumevanje tako kratkih, kot daljših, kompleksnejših povedi zelo
šibko. Ob pomoči prebere kratke enostavčne povedi. Daljših povedi ne prebere samostojno. Njegov
besedni zaklad je zelo šibek. Učenčevi odgovori so kratki, po večini enozložni. Pri pisanju učenec iz
table, oziroma zvezka večinoma preslikuje. Ne ve kaj prepiše. Samostojno zapiše samo krajše, lažje
besede. Pri matematiki računa do 20. Sešteva in odšteva tudi do 100, vendar si pomaga s stotičnim
kvadratom. Množenja in deljenja se ni naučil. Njegovo močno področje je šport, predvsem igre z žogo.
Rad tudi likovno ustvarja, riše, barva.

3. razred. Šestkrat je ponavljal 2.
razred. Pouka ne obiskuje redno.
Njegovi izostanki so ocenjeni z 1. Do
manjših izostankov je prišlo zaradi
pomoči pri kmetijskih opravilih. V
šolo prihaja čist in umit.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
prinaša vse šolske potrebščine.

Njegovo znanje slovenščine je za 4.
Njegovo znanje matematike je za 4.
Njegovo znanje angleščine je za 4.
Njegovo znanje družboslovja je za 4.
Njegovo znanje naravoslovja je za 4.

Njegovo razumevanje tako kratkih,
kot daljših, kompleksnejših povedi
zelo šibko. Ob pomoči prebere kratke
enostavčne povedi. Daljših povedi ne
prebere samostojno. Njegov besedni
zaklad je zelo šibek. Učenčevi
odgovori so kratki, po večini
enozložni. Pri pisanju učenec iz table,
oziroma zvezka večinoma preslikuje.
Ne ve kaj prepiše. Samostojno zapiše
samo krajše, lažje besede.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U11: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica angleščine je ocenila otrokovo znanje
angleščine.

Otrok 11 je stara 10 let. Obiskuje 4. razred osnovne šole. Dvakrat je ponavljala 3. razred. Pouka ne
obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa
večje, ga je njena razredničarka ocenila z 1. Navaja, da je učenka nekajkrat manjkala zaradi
zdravstvenih težav, zobobola, glavobola, bolečin v trebuhu. Enkrat pa zardi dela doma, spravila sena.
V šolo prihaja čista in umita. Med sošolce se dobro vključuje. Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo prinaša vse šolske potrebščine.

Po oceni otrokove razredničarke je njeno znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njeno znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni učiteljice angleščine je njeno znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njeno znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njeno znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.

Razredničarka navaja, da je njeno glasno branje dokaj ustrezno. Razume krajše, enostavčne povedi in
krajša, lažja in nezahtevna besedila, katerih teme so njej znane. Kompleksnejše povedi in besedila ji
delajo težave zaradi skromnega besednega zaklada. Njeno govorno izražanje je zadržano, enostavčno,
še najbolj pogosto z enozložnicami. Pri zapisu povedi po nareku je še kar natančna. Zapisuje končna
ločila. Na začetku povedi in pri, nekaterih, njej znanih lastnih imenih uporablja veliko začetnico. Vejic
ne upošteva. Poštevanka je avtomatizirana. Pravilno pisno sešteva in odšteva. Rešuje lažje besedilne
naloge. Tudi s pisnim množenjem in deljenjem nima težav. Njena močna področja sta matematika in
likovna umetnost.

---------------------------------------------

U11: Otrok 11 je stara 10 let.
Obiskuje 4. razred. Dvakrat je
ponavljala 3. razred. Pouka ne
obiskuje redno. Njeno izostajanje je
ocenjeno z 1. Izostaja zaradi
zdravstvenih težav in kmečkih
opravil. V šolo prihaja čista in umita.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
prinaša vse šolske potrebščine.

Njeno znanje slovenščine je za 3.
Njeno znanje matematike je za 2.
Njeno znanje angleščine je za 4.
Njeno znanje družboslovja je za 3.
Njeno znanje naravoslovja je za 3.

Njeno glasno branje dokaj ustrezno.
Razume krajše, enostavčne povedi in
krajša, lažja in nezahtevna besedila,
katerih teme so njej znane.
Kompleksnejše povedi in besedila ji
delajo težave zaradi skromnega
besednega zaklada. Njeno govorno
izražanje je zadržano, enostavčno, še
najbolj pogosto z enozložnicami.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O4: Slab teden dni po silovitem neurju, s kakor pomarančo velikimi kosi toče, ki je razbijala hiše in
avtomobile, je bila tudi v romskem naselju 3 večina hiš pokrita s plastičnimi folijami, ki so ščitile
notranjost pred dežjem. Dan je bil na srečo zelo lep in sončen. Bilo je zelo vroče. Ljudje so posedali po
klopcami pred hišami. Bilo je živahno, polno ljudi, ki so tako peš, kot z avtomobili prihajali gor in dol
po potkah skozi romsko naselje. Številni so se pritoževali čez center za socialno delo, ker jim ni dal več
denarja za obnovo hiš.

Z mano sta bili romska pomočnica in Nina iz CŠOD Lipa, ki je zbirala prijave romskih otrok za
enodnevno dejavnost s prenočitvijo. Po potkah smo se odpravili skozi romsko naselje. Ob cesti se je
nahajala večja zelenica. Vse hiše so bile videti lepo urejene. Pri vsaki je stala  vsaj kakšna klopca na
katerih lahko posedajo ljudi in se družijo.
Izbrana družina je sedela na klopci pred zelo lepo urejeno hišo. Na okenskih policah je bilo polno
cvetja. Pred hišo je bil postavljen večji plastičen bazen, ki so ga otroci z manjšimi plastičnimi
otroškimi vedri polnili z vodo. Bilo je zelo vroče. Sosedje, prijatelji so posedali ob mnogih klopcah.
Mama je privolila v intervju, ko ji je romska pomočnica razložila zakaj se gre. Veliko ljudi se je balo,
da sem iz »socialne« in so bili nezaupljivi. Intervju je prekinjala zelo živahna, zgovorna in radovedna
prvošolka in številni ljudje, ki so, bodisi z avtom, bodisi peš, prihajali mimo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I4: A, zdej pa dela. Evo. (pripravljal sem diktafon) Se pravi koliko otrok imate?
2.
Koliko ih obiskuje osnovno šolo?
Obadva.
Obadva. Ta dva, aha. (otroka sta polnila bazen z vodo) Koliko sta stara?
Mali je 11. Mala 7.
Aha. V katerih razredih so?
Mali je v petem.
Petem, aha.
Mala pa v prvem.
Ti si v prvem? (vprašam deklico, ki se nam je radovedno pridružila)
Ja.
Aha, super. Pa so oni hodili vrtec? Si bla v vrtcu?
Je. Mala je bla v vrtcu.

--------------------------------------------

O4:Zelo lepo urejena hiša. Klopca
pred hišo. Na okenskih policah polno
cvetja. Pred hišo majhen plastični
bazen.

-----------------------------------------
I4:2 otroka obiskujeta osnovno šolo.
Mama ve v katerih razredih so.

Mlajša je obiskovala vrtec, starejši
ne.
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Kje na Čardaku? (soseska v Črnomlju, kjer je vrtec najbliže naselju)
Ammm, kaj je to? Čardak, ja.
Aha. Kolko let si pa bla ti v vrtcu?
Amm, dve. (Otrok. Je tudi s prsti pokazala.)
Dve leti, ja.
Dve leti si bla  v vrtcu? Kaj pa bratec?
Ne, on pa ni bil.
On pa ni bil. Aha, ti si bla, bratec pa ne.
Tako ja.
Kok je tebi ime?
Otrok 12.
Aha, otrok 12 si ti. Ali so po vašem mnenju uspešni v šoli? Jim gre v šoli?
(romska pomočnica razlaga po romsko materi)
Ja.
Obema?
Ja.
Kaj bratec je v petem smo rekli?
Ja.
Ahm. Ali hodijo radi v šolo?
Ja.
Obadva?
(prikimavanje)
Ti greš rada v šolo?
Ja. Pa se mi ne da več.
Ja. Saj meni se tud ne da. Treba je. Kateri šolski predmet je tebi najljubši? Kaj imaš najraje v
šoli?
Matematiko. (mama)
Mmm. (premišljuje) Igranje. (otrok)
Igranje? Kaj z igračkami?
Da.
E, super. Kaj pa brat? Kaj ima pa on rad v šoli? Kaj mu gre?
Od predmetov? Matematika mu gre.
Matematika mu gre? Ok.
Meni gre isto matematika. (deklica)

Mama ve, da starejšemu ne gre
angleščina in, da je mlajša odlična v
matematiki.

Slovensko razumeta. Mama pravi, da
so besede, ki vsem povzročajo
težave. S sošolci se razumejo.

Pouk redno obiskujeta.

Na govorilne ure in roditeljske
sestanke je večinoma hodila za
starejšega otroka, ki je imel težave pri
angleščini. Sedaj je popravil na 3.

Domačih nalog občasno ne naredita.

Učita se za kuhinjsko mizo. Imata
omaro za kuhinjske potrebščine.
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Tebi gre tudi matematika.
(Kratka prekinitev. Zmotili so nas gospodi, ki so se ravno z avtom odpravljali naprej)
Kateri predmet jim pa ne gre? Kaj tebi kaj ne gre?
(pogovor v romskem jeziku med mamo in pomočnico)
Kaj tebi gre vse? (vprašam deklico)
Ahmm. Razen branja. (odgovori deklica)
Kaj branje ti ne gre? Kaj te še malo zajebava?
Malo da.
Saj to se boš še naučila. Ti si itak v prvem razredu, ne. To se boš še naučila.
Kaj pa bratec?
Njemu je…ahh, angleščina mu je nagajala.
Angleščina mu je nagajala?
Da. Ampak dobro. Pol je spravo na trojko, tk, da se je potrudo, da je šlo naprej.
Kakšen pa je po uspehu?
Trojko ma.
Trojko ma.
Ja.
Super. Super. Ahmm, kaj pa slovensko razume? Al so tu ble kakšne težave?
Ahh, zdej razume da. Ampak so kake besede, ki jih vsi otroci ne razumejo, tk da…
Aha, to ga malo meša.
Ja. Drugač pa gre.
Kaj pa to, s sošolci se razumejo?
Pa ja. Več al manj, ja.
Super. Vsi so jih sprejeli. Ni nobenih…
Ne. Mogoče so kaka dva, tri taka, k sta res problematična, no.
Da jih ne sprejemajo?
Ja. To so otroci.
Ampak načeloma se razumejo?
Ja.
Ok. Z učiteljico ste zadovoljni?
Ja.
Pouk redno obiskujejo?
Ja.
Kaj pa vi hodite na govorilne ure?

Deklica je zelo dobra v matematiki.

Težave ima z branjem.

Starejšemu otroku ne gre angleščina

Jo je popravil.

Slovesnko razumeta. So pa kakšne
besede, ki povzročajo težave vsem
otrokom.

S sošolci se več ali manj razumejo.
Mogoče so kakšna dva, ki jih ne
sprejmeta. Ampak to so otroci,

Pouk redno obiskujeta.
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Na govorilne grem tko zdej. Letos sem bla bolj pri malem.
Aha.
Ker je bil mali malo večji razred.
Aha. Njega bolj spremljate.
Ja. Njega bolj spremljam.
Kaj pa mali bo šel v šesti razred?
Ja, ja. Gre, gre.
Super.
Obadva greta.
Se pravi redno opravljajo domače naloge in se učijo?
Ja, domače naloge je tko, no. Onadva včasih zatajita.
A zablokirata? Ne napišeta?
Včasih al pozabita, al kaj. Tk, da ne naredita, bom rekla, čist vsak dan.
Aha.
Drugač pa gre.
Kje pa potem delajo? V šoli?
Ne, ne. Doma.
Vse doma? V šoli nič ne ostaneta, da bi kaj nardili?
Ne. Ob enih ma uno, kaj že? Dodatni al kaj že,
Aha, dodatni pouk, da se mu pomaga.
Ja.
Pa tam mogoče kaj naredi. Drugače pride doma, tu se pa…
Ja.
Kdo mu pa pomaga pri nalogah. Vi, al…
Jest, ja.
Aha, dobro. Majo, kakšno mizo, da se učijo? Al recimo na kuhinjski mizi?
Ne, ne. Na kuhinjski mizi…
…delajo. Majo svojo omaro za šolske potrebščine? Učbenike.
Ja, vse ma skoraj.
Vse, super. Ahmm, ko so bli mali ste jim kupli kakšne knjige, slikanice, kaj takega?
Ja, ja.
In so kaj? In so brali iz tega?
Pa, pregledovali so.

Na govorilnih urah je bila večinoma
za starejšega otroka, ki je v višjem
razredu in je imel težave pri
angleščini.
Napredoval bo v 6. razred. V šoli je
uspešen.
Tudi deklica je uspešna.

Domačih nalog ne opravljata redno.
Včasih zatajita. Ne naredita jih čisto
vsak dan.

Delata jih tudi v šoli.

Učita se za kuhinsjo mizo.
Imata omara za šolske potrebščine.

Kupila jim je slikanice, da jima je
brala iz njih, ko sta bila mlajša.
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To, je to, evo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R4: Družina 4 ima 10 članov. Starša sta nezaposlena. Preživljajo se s pomočjo denarne socialne
pomoči in otroških dodatkov.  Hiša je lepo opremljena. Gospodinjstvo razpolaga z elektriko, televizijo,
radiom, računalnikom. Ima na voljo tekočo pitno vodo. Niso naročeni na noben časopis ali revijo.
Otroka imata na razpolago lastno sobo za učenje. Učita se lahko tudi za kuhinjsko mizo. Doma
govorijo romsko. Z otroci govorijo po slovensko, ker starša želita, da se ga otroci navadijo.  Deček
trenira boks.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U12: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica angleščine je ocenila otrokovo znanje
angleščine.

Otrok 12 je stara 6 let. Obiskuje 1. razred osnovne šole. Pouka ne obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4,
pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa večje, ga je njena razredničarka ocenila s
4. Navaja, da so starši deklico, vsako jutro, skozi celotno šolsko leto, pripeljali 5 do 10 minut po
začetku pouka. Vsak teden je manjkala dan ali dva, ker so šli po nakupih v Novo mesto. Nekajkrat je
bila tudi prehlajena. Pisnih opravičil ni dobila. Vzrok za odsotnost ji je povedala deklica sama,
nekajkrat pa tudi mama. V šolo prihaja čista in umita. Med sošolce se dobro vključuje. Domačih nalog
in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno. V šolo prinaša vse šolske potrebščine.

Po oceni otrokove razredničarke je njeno znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njeno znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 1.
Po oceni učiteljice angleščine je njeno znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.

----------------------------------------
R4: Družina 4 ima 10 članov. Starša
sta nezaposlena. Preživljajo se s
pomočjo denarne socialne pomoči in
otroških dodatkov.  Hiša je lepo
opremljena. Gospodinjstvo razpolaga
z elektriko, televizijo, radiom,
računalnikom. Ima na voljo tekočo
pitno vodo. Niso naročeni na noben
časopis ali revijo. Otroka imata na
razpolago lastno sobo za učenje.
Učita se lahko tudi za kuhinjsko
mizo. Doma govorijo romsko. Z
otroci govorijo po slovensko, ker
starša želita, da se ga otroci navadijo.

---------------------------------------------

U12: Otrok 12 je stara 6 let. Obiskuje
1. razred. Pouka ne obiskuje redno.
Njeni izostanki so ocenjeni s 4. Starši
so deklico, vsako jutro, skozi celotno
šolsko leto, pripeljali 5 do 10 minut
po začetku pouka. Vsak teden je
manjkala dan ali dva, ker so šli po
nakupih v Novo mesto. Nekajkrat je
bila tudi prehlajena. Pisnih opravičil
ni bilo. Vzrok za odsotnost je
povedala deklica, nekajkrat pa tudi
mama. V šolo prihaja čista in umita.
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Po oceni otrokove razredničarke je njeno znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njeno znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.

Razredničarka navaja, da ima deklica težave z branjem, ki pa je proti koncu šolskega leta nekoliko
napredovalo. Prebere in razume posamezne besede. Ob pomoči učitelja prebere tudi krajše enostavčne
povedi, ki vsebujejo pomensko enostavne besede. Na govornem področju ima težave saj veliko besed
ne razume. Njeno besedišče je skromno. V spontani pripovedi našteva. Ima težave v strukturi stavka.
Zapiše posamezne črke, besede in krajše enostavčne povedi. Pri zapisu spušča črke in besede. Pri
matematiki jo je pozitivno presenetila. Samostojno sešteva in odšteva do 20 in samostojno rešuje
slikovne računske zgodbe. Njeni močni področji sta matematika in šport.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U13: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica  angleščine  je ocenila otrokovo znanje
angleščine.

Otrok 13 je star 10 let. Obiskuje 5. razred osnovne šole. Pouk obiskuje redno. V šolo prihaja čist in
umit. Med sošolce se dobro vključuje. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno.
V šolo ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice  angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1

Med sošolce se dobro vključuje.
Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
prinaša vse šolske potrebščine.

Njeno znanje slovenščine je za 3.
Njeno znanje matematike je za 1.
Njeno znanje angleščine je za 3.
Njeno znanje družboslovja je za 3.
Njeno znanje naravoslovja je za 3.

Težave ima z branjem. Na govornem
področju ima težave, saj veliko besed
ne razume. Njeno besedišče je
skromno. V spontani pripovedi
našteva. Ima težave v strukturi
stavka. Zapiše posamezne črke,
besede in krajše enostavčne povedi.
Je odlična matematičarka.

---------------------------------------------

U13:Otrok 13 je star 10 let. Obiskuje
5. razred. Pouk obiskuje redno.

V šolo prihaja čist in umit.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
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pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.

Razredničarka navaja, da učenec bere dokaj tekoče. Daljše in težje besede si zloguje. Pri branju besedil
načeloma nima težav. Problem ima z motivacijo saj ne želi brati besedilnih nalog in daljših besedil.
Ima bogat besedni zaklad. Pri govornem izražanju v slovenščini nima težav. Pri pravopisu ima težave s
pisanjem velike začetnice na začetku povedi, imena bitij in krajevnih imen. Težko tvori vprašanje
glede na podan odgovor. Pri matematiki dobro obvlada poštevanko in računske operacije (seštevanje,
odštevanje, množenje). Težave ima pri pisnem deljenju. Njegovi  močni področji sta šport, predvsem
nogomet in naravoslovje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O5: Po koncu predhodnega intervjuja smo se odpravili po potki naprej. Prišli smo do dvorišča velike
lepo urejene večnadstropne hiše. Tudi tukaj je bila pred hišo miza s klopco. Gospa nas je povabila v
hišo. Znotraj je bila zelo lepo opremljena in pospravljena. Posedli smo se na klop, ki je obdajala veliko
kuhinjsko mizo. Glavna skrb gospodinje, tako kot mnoge druge ljudi te dni, je bilo silovito neurje s
točo, ki ji je uničilo streho in parket. Gospa je bila zelo zgovorna in energična. Pritoževala se je čez
urad za socialno delo, ki po njenem mnenju nesmotrno deli denar. Po njenem mnenju ga nekateri, ki si
ga ne zaslužijo in ga zapravijo za neumnosti, neupravičeno dobijo. Ona, ki bi si popravila parket in
streho, pa ne. Večkrat, ko ji je zmanjkalo slovenskih besed, je po romsko spregovorila z romsko
pomočnico. Intervju je bil večkrat prekinjen, ker so prišli še ostali družinski člani.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I5: Se pravi koliko otrok imate?
5.
5. Koliko ih hodi v osnovno šolo?
Samo en.
Samo en. V kateri razred gre on?
Četrti.
Koliko je pa star?
Eee, zdej v decembru bo enajst let.
Enajst let, aha. Ahmm, je hodu v vrtec?
Ja.

ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njegovo znanje slovenščine je za 3.
Njegovo znanje matematike je za 3.
Njegovo znanje angleščine je za 4.
Njegovo znanje družboslovja je za 3.
Njegovo znanje naravoslovja je za 2.

Učenec bere tekoče. Ima bogat
besedni zaklad. Pri govornem
izražanju v slovenščini nima težav.
---------------------------------------------

O5: Velika, lepo urejena
večnadstropna hiša. Pred hišo klopca.
Znotraj lepo opremljeno in
pospravljeno.

---------------------------------------------
I5:En šoloobvezen otrok. Številčna
družina.

Eno leto je obiskoval vrtec.

Mama ne ve kje je uspešen v šoli in
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Kolko let?
Ni dougo. Malo.
Kako leto recimo?
Da. Zadnje.
Aha, zadnje leto. Ali je uspešen v šoli? Mu gre v šoli?
Ja.
Je? Pa rad hodi v šolo?
Da.
Kateri predmet mu je najljubši? Kaj ima on najraje v šoli?
To morte pa njega vprašat.
Kaj imaš ti najraje v šoli?
Šport. (otrok)
Šport.
Pa matematiko. (otrok)
Matematiko. Matematika ti gre?
Ja.
Aha, super. Kaj ti pa ne gre? Kje imaš težave?
Ahh, spoznavanje okolja. (otrok)
Spoznavanje okolja.  Aha. Kaj pa slovensko razumeš? Ti gre dobro? Nimaš težave, da kaj ne bi
razumu, če ti učiteljca kaj razlaga?
Ne, s tem pa nima težave.
Vse znaš? Ma težave?
Ne.
Super, super. S sošolci se razume?
Ja.
Imaš prijatle tudi?
(otrok prikima)
Maš.Super. Učiteljica je v redu?
Taka je, res prijazna.
Prijazna?
Da, ne morem povedat.
Super. V šolo redno hodi? Ne manjka?
Včasih, če je bolan..
Če je bolan ne…drugače pa hodi.

kje ne. Dejala je, da to pa moram
njega vprašati.

S sošolci se razume.

V šolo redno hodi.

Mama obiskuje govorilne ure in
roditeljske sestanke.

Redno dela domače naloge.

Uči se za kuhinjsko mizo. Ima omaro
za šolske potrebščine.
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Da. Dns ni biu. So šli v jurjevansko drago pa…
Aha.
Drugače pa redno.
Kaj pa vi hodite na govorilne ure, pa roditeljske sestanke?
Da.
Domače naloge redno dela?
Redno.
Kje pa dela? Ma svojo sobo al tukaj? (kuhinjska miza)
V kuhni pri men.
Se pravi vi mu pomagate pri tem?
Ne, učiteljca z njemu dela.
Aha, učiteljca. Ampak tukaj, mu pa kdo pomaga?
Pride.
A, ona pride sm, pa mu pomaga?
Ja. V kuhni dela. Grem ja vn.
Aha, ok. Se pravi naloge redno dela in učitlca mu pomaga pri tem?
Ja, ja.
Majo svojo omaro za šolske potrebščine? Učbenike?
Majo.
Ahmm, kaj pa, ko je bil mali ste mu kupli kakšne knjige, pa slikanice, da je on brau, barvau, kaj
takega?
(prikima)
Tudi. To, je to. Hvala.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R5: Družina 5 ima 6 članov. Starša sta nezaposlena. Preživljajo se s pomočjo denarne socialne pomoči
in otroških dodatkov.  Hiša je lepo opremljena. Gospodinjstvo razpolaga z elektriko, televizijo, radiom,
računalnikom. Ima  tekočo pitno vodo. Niso naročeni na noben časopis ali revijo. Otrok ima na
razpolago lastno sobo za učenje. Uči se lahko tudi za kuhinjsko mizo. Doma govorijo romsko.

--------------------------------------------
R5:Družina 5 ima 6 članov. Starša
sta nezaposlena. Preživljajo se s
pomočjo denarne socialne pomoči in
otroških dodatkov.  Hiša je lepo
opremljena. Gospodinjstvo razpolaga
z elektriko, televizijo, radiom,
računalnikom. Ima  tekočo pitno
vodo. Niso naročeni na noben časopis
ali revijo. Otrok ima na razpolago
lastno sobo za učenje. Doma govorijo
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U14: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica  angleščine  je ocenila otrokovo znanje
angleščine.

Otrok 14 je star 11 let. Obiskuje 3. razred osnovne šole. Enkrat je ponavljal 2. razred in enkrat 3.
razred. Pouka ne obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov
od pouka, 4 pa večje, ga je njegova razredničarka ocenila s 3. Po njenem mnenju so razlogi za
izostanke od pouka neurejeni odnosi doma. V šolo prihaja čist in umit. Med sošolce se ne vključuje
dobro. Ker je starejši od ostalih, je že dvakrat ponavljal, se ga bojijo. Z nekaterimi neromi se je skozi
leto dobro ujel. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno. V šolo prinaša vse
šolske potrebščine.

Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice  angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.

Razredničarka navaja, da mu razumevanje krajših in enostavnih besedil ne povzroča večjih težav.
Daljša in zahtevnejša besedila težje razume. Rabi dodatno razlago besed, oziroma besednih zvez.
Besedni zaklad je šibek za njegovo starost. Rad pripovedujem če je tema njemu blizu. Trudi se govoriti
čim bolj slovnično in upoštevati pravila komuniciranja. Znanje pravopisa je zelo šibko. Velikih
začetnic in ločil pri pisnih izdelkih skoraj ne uporablja. Tudi pisava je neestetska. Ne upošteva vedno
robov. Pri matematiki se je naučil poštevanko, kar je velika odskočna deska za naprej. Težave ima pri
računanju besedilnih nalog, ker ni usvojil strategij reševanja. Računa v obsegu do 1000 z nekaj
napakami pri prehodu. Njegovo močno področje je šport.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

romsko.

-----------------------------------------

U14: Otrok 14 je star 11 let. Obiskuje
3. razred. Enkrat je ponavljal 2.
razred, enkrat 3. razred. Pouka ne
obiskuje redno. Njegovi izostanki so
ocenjeni s 3. Razlogi za izostanke so
neurejeni odnosi doma. V šolo
prihaja čist in umit.

Med sošolce se ne vključuje dobro.
Ker je starejši od ostalih, je že
dvakrat ponavljal, se ga bojijo.
Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
prinaša vse šolske potrebščine.

Njegovo znanje slovenščine je za 3.
Njegovo znanje matematike je za 3.
Njegovo znanje angleščine je za 4.
Njegovo znanje družboslovja je za 4.
Njegovo znanje naravoslovja je za 4.

Rabi dodatno razlago besed, oziroma
besednih zvez. Ima šibek besedni
zaklad.

-----------------------------------------
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O6: Z romsko pomočnico sva se vrnila po potki nazaj do prve hiše, kjer sva opravila intervju. Napotila
sva se po poti med hišami proti koncu romskega naselja. Znašla sva se pred veliko, večnadstropno
hišo. Videti je bila urejena. Kakšnih 10-20 metrov stran se je videl rob ravnice. Pod pobočjem pa
železniška proga, ki povezuje mesto z Novim mestom in Ljubljano. Oče številčne družine je ravno
premikal pralni stroj. Pustil je delo in nam prišel naproti. Za intervju je bil bolj zadržan. Ko mu je
romska pomočnica razložila, da je kratko, anonimno in nič takega, je pristal. Odšli smo proti hiši
romske pomočnice. Posedla nas je na klopce za mizo in postregla s pijačo. Tukaj smo imeli prijetno
senco, ki se je prilegla glede na vročino.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I6: Se pravi koliko otrok imate?
8.
Koliko ih obiskuje osnovno šolo?
4.
4. Koliko so stari?
Ahh, kaj vsi, ali samo tisti, ki obiskujejo?
Tisti, ki obiskujejo.
Ena je 14, en je 12, ahmm, en je 7, en je 8.
V katerih razredih so?
Tretji, četrti, drugi i prvi.
Aha, so hodili v vrtec?
Ja, so.
Vsi?
Niso vsi. Starejša ne.
Ne vsi? Koliko let so pa bli v vrtcu? Eno leto al…
Eno leto.
Eno leto največ. So po vašem mnenju uspešni v šoli? Jim gre v šoli?
Tako, tako.
Tako, tako? Kateri šolski predmeti pa jim delajo težave?
Matematika. (nasmeh)
Vsem?
Ja.
Vsem. Pa oni radi hodijo v šolo?
Pa, ja.

O6: Nad pobočjem železniške proge
je stala velika, večnadstropna šola.
Videti je bila urejena.

---------------------------------------------

I6:Številčna družina. 4 otroci
obiskujejo osnovno šolo.

Oče ve, v katerih razredih so.

Starejša dva nista obiskovala vrtca.
Mlajša dva sta ga obiskovala eno
leto.

Oče ve, da imajo težave pri
matematiki. Najmlajši ne mara hoditi
v šolo. Predvideva, da je vsem všeč
glasba, likovna vzgoja in šport.
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Številčnost

družine.

Seznanjenost

staršev z

razredi, ki jih

obiskujejo

njihovi otroci

in njihovi

uspešnosti

Vključenost v

program

predšolske

vzgoje

Seznanjenost

staršev z

razredi, ki jih

SES

SES

Pričakovan

ja staršev

glede

šolanja

otrok

Predšolska

vzgoja

Pričakovan

ja staršev

glede

šolanja
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Večinoma, da.
Razen najmlajši.
Najmlajši pa ne. Zakaj pa ne hodi rad v šolo?
Ne vem.
Pač, noče? Ahmm kateri predmete pa majo radi?
Ahmm, glasbo.
Glasbo majo radi. Kaj pa šport?
Verjetno tud to.
Likovno?
Ne vem.
Dobro. Se pravi največ težav je pa pri matematiki?
Ja.
Pri vseh?
Aha.
Kaj pa slovensko dobro razumejo, al je tud tukaj mogoče kakšna težava?
Težave ma… (nisem razumel kaj je povedal)
Kje že v prvem razredu mogoče?
(razmišljanje)
Oni vse razumejo kaj učiteljce govorijo al je kje kaj…
Ja, verjetno razumejo. Za prvega, tisti otrok 15, pa ne vem, če razume vse.
On je kje, otrok 15, v prvem?
V prvem.
V prvem. On pa mogoče še ma težave. Kaj pa sošolci pa to, se dobro razumejo?
Verjetno ja.
Se da. Kaj pa učiteljce so v redi?
Ja, so.
Vse so v redi?
Ja.
Dobro. Pouk redno obiskujejo? Vsak dan hodijo v šolo?
Ja, zdej na koncu so obupali.
Na koncu zadnji mesec, ko je poletje pa to? Kaj ne grejo al…
Ne grejo ja.
To je kaj en dan na teden? Dva dni na teden? Al jih sploh ni…
En dan na teden.

Pravi, da ni prepričan, če najmlajši
otrok dobro razume slovenski jezik
pri pouku.

Šolo ne obiskujejo redno, ker so na
koncu obupali. Približno en dan na
teden manjkajo.

Domačih nalog ne delajo redno.

Imajo svojo mizo, sobo in omaro za
šolske potrebščine.
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En dan na teden. To še ni kritično. Kaj pa govorilne ure, pa roditeljske sestanke, hodite?
Ne.
Domače naloge redno delajo?
Ne.
Ne. Kje pa jih delajo, v šoli al doma?
(pogovor v romščini z romsko pomočnico) V podaljšanem bivanju.
V podaljšanem bivanju, aha. Pri tem pomaga kdo? Učiteljca?
Aha.
Aha. Kaj pa tukaj imajo svojo mizo, da delajo naloge?
Ja.
Ma vsak svojo mizo?
Ja.
Vsak svojo mizo. Kaj pa to omaro za šolske potrebščine? Imajo omaro, da not dajo knjige, pa
zvezke?
To majo.
Tudi. Kaj pa, ko so bili mali so dobili kakšne knjige, pobarvanke, slikanice, da so kaj brali, da so
se učili slovensko?
Ja.
Evo. To, je to. Hvala.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R6: Družina 6 ima 12 članov. Starša sta nezaposlena. Preživljajo se s pomočjo denarne socialne
pomoči in otroških dodatkov.  Gospodinjstvo razpolaga z elektriko, televizijo, radiom, računalnikom.
Razpolagajo s tekočo pitno vodo. Niso naročeni na noben časopis ali revijo. Otroci imajo na voljo
lastno sobo za učenje. Doma govorijo romsko. Romska pomočnica navaja, da starša zelo lepo skrbita
za otroke, vendar nimajo zanimanja za njihovo šolanje. Njihovi otroci, ki so že zaključili
osnovnošolsko izobraževanje naj bi obiskovali posebni program izobraževanja.

--------------------------------------------

R6:Družina 6 ima 12 članov. Starša
sta nezaposlena. Preživljajo se s
pomočjo denarne socialne pomoči in
otroških dodatkov. Gospodinjstvo
razpolaga z elektriko, televizijo,
radiom, računalnikom. Razpolagajo s
tekočo pitno vodo. Niso naročeni na
noben časopis ali revijo. Otroci imajo
na voljo lastno sobo za učenje. Doma
govorijo romsko. Starša lepo skrbita
za otroke, vendar nimata zanimanja
za šolsko delo. Večina njihovih otrok
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U15: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica  angleščine  je ocenila otrokovo znanje
angleščine.

Otrok 15 je star 7 let. Obiskuje 1. razred osnovne šole. Pouka ne obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4,
pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa večje, ga je njegova razredničarka
ocenila z 1. Manjši izostanki so se pojavili ob koncu šolskega leta. V šolo prihaja čist in umit. Med
sošolce se dobro vključuje. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno. V šolo ne
prinaša vseh šolskih potrebščin.

Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni učiteljice  angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.

Razredničarka navaja, da ne zna brati. Kljub temu, da sliši, težko prepozna glasove v besedah.
Prepozna le nekaj črk. Njegov besedni zaklad je skromen. Govori z uporabo enostavnih povedi.
Samostojno ne zapisuje. Besede preslikava. Pri matematiki šteje do 10. Zapiše števila do 5. Njegovo
močno področje je šport.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U16: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica  angleščine  je ocenila otrokovo znanje
angleščine.

je obiskovala specialno šolo.

---------------------------------------------

U15:Otrok 15 je star 7 let. Obiskuje
1. razred. Pouka ne obiskuje redno.
Njegovo izostajanje je ocenjeno z 1.
Manjši izostanki so se pojavili ob
koncu šolskega leta.

V šolo prihaja čist in umit.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njegovo znanje slovenščine je za 4.
Njegovo znanje matematike je za 4.
Njegovo znanje angleščine je za 4.
Njegovo znanje družboslovja je za 3.
Njegovo znanje naravoslovja je za 3.

Ne zna brati. Njegov besedni zaklad
je skromen. Govori z uporabo
enostavnih povedi.
-----------------------------------------
U16:Otrok 16 je star 9 let. Obiskuje
2. razred. Enkrat je ponavljal prvi
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Otrok 16 je star 9 let. Obiskuje 2. razred osnovne šole. Enkrat je ponavljal prvi razred. Pouka ne
obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa
večje, ga je njegova razredničarka ocenila z 2. Po njenem mnenju so razlogi za izostanke od pouka
nevestnost staršev (lenoba), slabe higienske razmere (kurjenje v zimskem času in potem umivanje od
dima), težave pri sledenju učne snovi, ker je ta zanj pretežka se mu ne ljubi delati. V šolo prihaja čist in
umit. Med sošolce se dobro vključuje. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno.
V šolo prinaša vse šolske potrebščine.

Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni učiteljice angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.

Razredničarka navaja, da je njegovo bralno razumevanje zelo šibko. Ne razume kratkih povedi.
Potrebuje dodatna pojasnila, razlago. Daljših, kompleksnejših povedi sploh ne razume. Njegov besedni
zaklad je zelo slab. Na vprašanja odgovarja kratko, z eno besedo. Vprašanj oziroma prebranega ne
razume. Njegovo govorno izražanje je skromno, na trenutke nerazumljivo. Ne nauči se niti krajših
pesmic. Na govorne nastope se sploh ne pripravlja. Njegovo pisno izražanje je skromno. Besedila
prepiše s pisanimi črkami. Pri tem upošteva veliko začetnico, če je le ta označena (npr. obkrožena,
pobarvana). Pri nareku pravilno zapiše posamične črke in krajše besede. Povedi si ne zapomni in piše z
napakami. Pri matematiki ima zelo slabe številske predstave. Računa do 10, do 20 s prsti, do 100 brez
prehoda s ponazorili. Kljub veliko vajami in utrjevanju ima še vedno velike težave. Kratkih oziroma
enostavčnih besedilnih nalog ne razume in reši z napakami. Potrebuje pomoč učitelja, spodbudo,
razlago pri vseh nalogah. Njegovi močni področji sta šport in likovna umetnost.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U17: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica  angleščine  je ocenila otrokovo znanje

razred. Pouka ne obiskuje redno.
Njegovi izostanki so ocenjeni z 2.
Razlogi za njih so nevestnost staršev
(lenoba), slabe higienske razmere
(kurjenje v zimskem času in potem
umivanje od dima), težave pri
sledenju učne snovi, ker je ta zanj
pretežka se mu ne ljubi delati. V šolo
prihaja čist in umit. Med sošolce se
dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
prinaša vse šolske potrebščine.

Njegovo znanje slovenščine je za 4.
Njegovo znanje matematike je za 4.
Njegovo znanje angleščine je za 4.
Njegovo znanje družboslovja je za 4.
Njegovo znanje naravoslovja je za 4.

Njegovo bralno razumevanje zelo
šibko. Ne razume kratkih povedi.
Potrebuje dodatna pojasnila, razlago.
Daljših, kompleksnejših povedi sploh
ne razume. Njegov besedni zaklad je
zelo slab. Na vprašanja odgovarja
kratko, z eno besedo. Vprašanj
oziroma prebranega ne razume.
Njegovo govorno izražanje je
skromno, na trenutke nerazumljivo.

--------------------------------------------
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angleščine.

Otrok 17 je star 12 let. Obiskuje 4. razred osnovne šole. Enkrat je ponavljal 1. razred in enkrat 2.
razred. Pouk obiskuje redno. V šolo prihaja čist in umit. Med sošolce se dobro vključuje. Domačih
nalog in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno. V šolo ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni učiteljice  angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.

Razredničarka navaja, da ima učenec težave z razumevanjem že pri enostavčnih povedi. Razume
enobesedne povedi kot so: poveži, obkroži, izračunaj… Daljša navodila mu je potrebno dodatno
pojasniti. Njegov besedni zaklad je zadovoljiv. Velikokrat mu je potrebno pojasniti besede, ki so
vrstnikom razumljive. Rad govori. Pisno se težje izraža. Dela veliko pravopisnih napak. Četudi pozna
pravilo, ga v praksi ne uporablja, npr. zna povedati kaj pišemo z veliko, vendar pri pisanju tega ne
upošteva. Dela tudi slogovne napake. Njegovo znanje matematike je šibko. Ima težave z računanjem,
tako seštevanjem, odštevanjem, kot množenjem in deljenjem. Nima številskih predstav. Težko
pretvarja merske enote (dolžina, masa, prostornina, čas). Velike težave mu povzroča tudi geometrija.
Razredničarka kot njegovo močno področje navaja, da rad poje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U18: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica angleščine je ocenila otrokovo znanje

U17:Otrok 17 je star 12 let. Obiskuje
4. razred. Enkrat je ponavljal 1.
razred in enkrat 2. razred. Pouk
obiskuje redno.

V šolo prihaja čist in umit.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njegovo znanje slovenščine je za 3.
Njegovo znanje matematike je za 4.
Njegovo znanje angleščine je za 4.
Njegovo znanje družboslovja je za 4.
Njegovo znanje naravoslovja je za 4.

Težave ima že z razumevanjem
enostavčnih povedi. Razume
enobesedne povedi kot so: poveži,
obkroži, izračunaj… Daljša navodila
mu je potrebno dodatno pojasniti.
Njegov besedni zaklad je zadovoljiv.
Velikokrat mu je potrebno pojasniti
besede, ki so vrstnikom razumljive.
Rad govori. Pisno se težje izraža.
---------------------------------------------
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angleščine.

Otrok 18 je stara 13 let. Obiskuje 5. razred osnovne šole. Enkrat je ponavljala 1, 2 in 4. razred. Pouk
obiskuje redno. V šolo prihaja čista in umita. Med sošolce se dobro vključuje. Domačih nalog in
ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno. V šolo ne prinaša vseh šolskih potrebščin. Razredničarka
dodaja, da se je učenka zanimala za šolsko delo. Občasno je prihajala brez nalog in šolskih potrebščin,
zato so, skozi šolsko leto, njeno znanje in ocene nihale.

Po oceni otrokove razredničarke je njeno znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njeno znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni učiteljice angleščine je njeno znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni otrokove razredničarke je njeno znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni otrokove razredničarke je njeno znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.

Njena razredničarka navaja, da besedilo prebere, razume in odgovarja o prebrani vsebini. Zna poiskati
bistvene podatke. Pomoč potrebuje le pri razumevanju podrobnosti in pojasnjevanju posameznih
besed. Njen besedni zaklad je bolj skromen. Se pa smiselno besedno izraža. Dobro se govorno izraža,
če se predhodno pripravi, npr. pred ocenjevanjem. Njeno pisno izražanje je skromnejše saj dela
pravopisne napake. Ko pa se na pisno izražanje predhodno pripravi so njeni izdelki dobri, z malo
pravopisnimi napakami. Njeno znanje matematike je še kar uspešno, če dela vaje, ponavlja, dobi
dodatna pojasnila. Ker pa ni delala redno tudi ni dosegla boljših rezultatov. Njena močna področja so
likovna umetnost, šport in ples.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O7: V soboto zjutraj sva se romsko pomočnico dobila pri njej doma. Bilo je zelo vroče in soparno.
Odpravila sva se po potkah na sam rob romskega naselja. Nekje skrita v ozadju za večjimi hišami se je
nahajala preprosta baraka. Videti je bila zanemarjena. Trava za njo ni bila pokošena. Pred njo je na
klopci sedela in kadila starejša gospa. Ko naju je zagledala je začela glasno govoriti po romsko z
romsko pomočnico. Tu in tam je spregovorila še kak stavek ali besedo po slovensko, da sem še jaz
razumel. Pritoževala se je čez urad za socialno delo. Njeni odgovori v intervjuju so bili bolj kratki in
odsekani. Videlo se je da, je negativno nastrojena do uradnih ustanov in oseb. Tudi do šole. Tega niti ni

U18:Otrok 18 je stara 13 let.
Obiskuje 5. razred. Enkrat je
ponavljala 1, 2 in 4. razred. Pouk
obiskuje redno. V šolo prihaja čista in
umita.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njeno znanje slovenščine je za 3.
Njeno znanje matematike je za 2.
Njeno znanje angleščine je za 2.
Njeno znanje družboslovja je za 2.
Njeno znanje naravoslovja je za 2.

Njen besedni zaklad je bolj skromen.
Se pa smiselno besedno izraža. Dobro
se govorno izraža, če se predhodno
pripravi, npr. pred ocenjevanjem.
---------------------------------------------

O7: Preprosta, zanemarjena baraka
skrita v ozadju romskega naselja.
Trava ni bila pokošena. Gospa je
slabo govorila slovensko.
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skrivala.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I7: Koliko otrok imate?7.
Koliko ih obiskuje osnovno šolo?
Emmm (premišljuje), 3.
Koliko so stari?
En je prvi razred, znači 7. Pol je en v posebni šoli. Tisti je star 9. I pol je še otrok 20 v tretjem razredu,
12.
Aha. Se pravi v katerem razredu so? Tretji razred, pa…
Da, pa drugi posebne…
Aha.
Pa tretji razred osnovne.
Mene zanima samo on, ki je v osnovni redne. On je tretji…
To je otrok 20. Pa otrok 19 prvi.
Ali so obiskovali vrtec?
Romski ja.
Kje pa je bil romski vrtec?
Na Čardaku.
Na Čardaku? Aha, ok. Romski vrtec na Čardaku.
Da.
Ali so po vašem mnenju uspešni v šoli?
Ne.
Ali vaš otrok rad hodi v šolo?
Tudi ne.
Kateri šolski predmet mu je najljubši?
Šport.
Kateri šolski predmet mu povzroča težave?
Slovenščina.
Ali dobro govori in razume slovensko?
Slabo.
Kaj pa vi?
Slabo.
Ali se po vašem mnenju dobro razumejo s sošolci?
Mislim, da ne.

---------------------------------------------
I7: Številčna družina. Dva obiskujeta
osnovno šolo.

Obiskovala sta vrtec.

V šoli niso uspešni.

V šolo ne hodijo radi.

Slabo razumejo in govorijo
slovensko.

Ne razumejo se s sošolci, ker se ti
odmikajo od njih, ker niso urejeni.

Znanje
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jezika.
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Ahm, zakaj ne?
Ne vem. K se pač izolirajo od njih. Ne vem. Ni urejen tk, k treba i to…
Kaj pa oni se da, al se tud odmiknejo od njega?
Ja, tud se odmikajo od njega. Zt, k če ni otrok prav urejen ni…
Ni. Pa zakaj ga pa ne uredite?
Ja, ne vem. (razburjeno) Nimam vode, nimam elektrike, a ne morem za vse otroke na roke prat, nimam
kje sušit pozimi, je problem sušit, dam sušit nad šporhetom, pol vse po dimu smrdi, nimam denarja, da
bi jim vselaj kupovala drugo…
Kaj pa učiteljce ste zadovoljni z njo?
Jo niti ne poznam.
Pouk redno obiskujejo? Hodijo vsak dan v šolo al…
(razmišlja) Ne, ne.
Ne, zakaj ne?
Ne vem pač. Ker nočejo hodit v šolo.
Kaj vi jih pa tudi ne…
Ne morem jih prisilit nikakor.
Kaj pa vi hodite na govorilne ure in roditeljske sestanke?
Nikoli.
Zakaj pa ne?
(razmišlja) Ne vem. Ne.
Ali redno opravljajo domače naloge in se učijo?
Tisto, kar naredijo v šoli.
Kdo jim pri tem pomaga?
Učiteljice.
Kje se učijo? V šoli?
V šoli.
Ali ste jim, ko so bili mali kupili kakšne knjige, slikanice…
Ne.
Zakaj ne?
Ne vem. Ker se nočejo s tem igrat. Oni imajo radi kake pištole, avtomobilčke.
Dobro, hvala.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R7: Družina 7 ima 9 članov. Starša sta nezaposlena. Preživljajo se s pomočjo denarne socialne pomoči

Urejeni niso zato, ker gospa nima
elektrike in vode. Za vse ne mora
prati na roke. Pa tudi nikjer jim ne
more sušiti oblačila.

Učiteljic ne pozna.

Šolo ne obiskujejo redno.

Tudi ona ne hodi na govorilne ure in
roditeljske sestanke.

Domačo nalogo, če da, naredijo v
šoli.

---------------------------------------------
R7: Družina 7 ima 9 članov. Starša

Vključevanje

med sošolce.
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in otroških dodatkov.  Gospodinjstvo nima na voljo ne elektrike, ne tekoče pitne vode. Vodo si
sposojajo od sosedov. Otroka se učita v šoli. Doma nimata osnovnih pogojev. Romska pomočnica
pravi, da ji je škoda starejšega otroka, ki se je zdi zelo pameten, saj hitro dojema stvari v šoli. Mama
zelo slabo govori in razume slovensko. Otrok ne pošilja v šolo, oziroma pošilja jih samo zaradi groženj
centra za socialno delo, da ji bodo vzeli otroške dodatke. Je konfliktna. Zgodilo se je, da je prišla v šolo
in se stepla z eno od mam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U19: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica  angleščine  je ocenila otrokovo znanje
angleščine.

Otrok 19 je star 7 let. Obiskuje 1. razred osnovne šole. Pouka ne obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4,
pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od pouka, 4 pa večje, ga je njegova razredničarka
ocenila s 4. Po njenem mnenju so razlogi za izostanke od pouka zanemarjenost, starši ga ne pripeljejo.
V šolo ne prihaja čist in umit. Med sošolce se ne vključuje dobro, ker ni hodil v vrtec in ni od doma
navajen pravil in igranja z ostalimi otroci. Rad se pretepa. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti
ne opravlja redno. V šolo ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni učiteljice  angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.

sta nezaposlena. Preživljajo se s
pomočjo denarne socialne pomoči in
otroških dodatkov.  Gospodinjstvo
nima na voljo ne elektrike, ne tekoče
pitne vode. Vodo si sposojajo od
sosedov. Otroka se učita v šoli.
Mama zelo slabo govori in razume
slovensko. Otrok ne pošilja v šolo,
oziroma pošilja jih samo zaradi
groženj centra za socialno delo, da ji
bodo vzeli otroške dodatke. Je
konfliktna. Zgodilo se je, da je prišla
v šolo in se stepla z eno od mam.
---------------------------------------------
U19:Otrok 19 je star 7 let. Obiskuje
1. razred. Pouka ne obiskuje redno.
Njegovi izostanki so ocenjeni s 4.

Razlog je zanemarjanje otroka, saj ga
starši ne pripeljejo v šolo.

V šolo ne prihaja čist in umit. Med
sošolce se ne vključuje dobro, ker ni
hodil v vrtec in ni od doma navajen
pravil in igranja z ostalimi otroci.
Rad se pretepa.
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Razredničarka navaja, da učenec ne zna brati. Prepozna nekaj črk in prve glasove v besedi. Govori ob
spodbudi. Njegov besedni zaklad je skromen. Uporablja kratke povedi. Odgovarja z eno besedo. Sam
se pisno ne izraža. Črke preslikuje. Pri matematiki šteje do 10, zapiše nekatera števila do 10, prepozna
valj, kvadrat in krog. Njegovo močno področje je šport.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U20: Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka. Učiteljica  angleščine  je ocenila otrokovo znanje
angleščine.

Otrok 20 je star 13 let. Obiskuje 3. razred osnovne šole. Enkrat je ponavljal 2. in dvakrat 3. razred.
Pouka ne obiskuje redno. Na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni manjše število izostankov od
pouka, 4 pa večje, ga je njegova razredničarka ocenila s 4. Po njenem mnenju so razlogi za izostanke
od pouka neurejeno domače okolje, ni zanimanja za šolo. V šolo ne prihaja čist in umit. Med sošolce se
dobro vključuje. Domačih nalog in ostalih šolskih obveznosti ne opravlja redno. V šolo ne prinaša vseh
šolskih potrebščin.

Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni učiteljice  angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
ne prinaša vseh šolskih potrebščin.

Njegovo znanje slovenščine je za 3.
Njegovo znanje matematike je za 4.
Njegovo znanje angleščine je za 4.
Njegovo znanje družboslovja je za 3.
Njegovo znanje naravoslovja je za 3.

Ne zna brati. Prepozna nekaj črk in
prve glasove v besedi. Govori ob
spodbudi. Njegov besedni zaklad je
skromen. Uporablja kratke povedi.
Odgovarja z eno besedo. Pisno se ne
izraža. Črke preslikuje.
---------------------------------------------
U20:Otrok 20 je star 13 let. Obiskuje
3. razred. Enkrat je ponavljal 2. in
dvakrat 3. razred. Pouka ne obiskuje
redno. Njegovo izostajanje je
ocenjeno s 4.Razlog za izostanke je
neurejeno domače okolje. Ni
zanimanja za šolo. V šolo ne prihaja
čist in umit.

Med sošolce se dobro vključuje.
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odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni otrokove razredničarke je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.

Razredničarka navaja, da ima učenec velike težave pri razumevanju prebranega. Zaradi skromnega
besednega zaklada ne razume prebranega. Zaradi skromnega besednega zaklada tudi zelo malo
komunicira. Potrebuje veliko spodbud, da kaj pove. Zardi tega ima težave pri ustnem spraševanju. Pri
samostojnem zapisu ima težave. Besedilo prepiše, vendar z veliko pravopisnimi napakami. Pri osebnih
imenih uporablja veliko začetnico, pri zemljepisnih še vedno piše z malo. Pri matematiki je osvojil vse
cilje. Zelo dobro zna poštevanko. Računa do 100, ter 1000. Težave ima pri geometriji. Njegovo močno
področje je šport.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O8: Romsko naselje leži v idilični podeželski okolici. Naselje je zelo lepo urejeno. Mnoge družine
imajo krave, konje, ovce, koze…, obdelujejo njive. Imajo tudi večnamenski center v katerem se družijo
in učijo.
V naselju me je pričakala Nina iz CŠOD Lipa, ki je med šolskimi počitnicami izvajala delavnice za
romske otroke. Odpravili smo se k družini, ki naj bi zelo pozitivno izstopala od ostalih v romskem
naselju. Mama dveh šoloobveznih otrok in sveže srednješolke, saj je ena od hčera uspešno zaključila
osnovno šolo, nas je prijazno sprejela in privolila v intervju. Posedla nas je na stole za veliko mizo nad
hišo. Lepo zidana hiša je bila videti, kar velika v primerjavi z ostalimi. Tudi z lepimi vrati, ključavnico,
zvoncem… Nasploh je celotno romsko naselje lepo urejeno. Pogovor je občasno zmotilo žaganje z
motorko. Nekaj ljudi je iz lesa ne daleč stran postavljalo hišo.

Po pogovoru z mamo sem spoznal, da si želi, da njeni otroci hodijo v šolo, da bo kaj z njih, ko
odrastejo. Pri tem je zelo dosledna. Pošilja jih na izlete in ekskurzije, ki jih organizira šola, saj noče, da
samo čepijo doma, ampak, da vidijo tudi kako je kje drugje.
Njena hčerka je ravnokar uspešno končala osnovno šolo. Šla bo v srednjo šolo v večje mesto. To ji

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno.

V šolo ne prinaša vseh šolskih
potrebščin.

Njegovo znanje slovenščine je za 3.
Njegovo znanje matematike je za 2.
Njegovo znanje angleščine je za 3.
Njegovo znanje družboslovja je za 3.
Njegovo znanje naravoslovja je za 3.

Velike težave ima pri razumevanju
prebranega. Zaradi skromnega
besednega zaklada ne razume
prebranega in tudi zelo malo
komunicira. Potrebuje veliko
spodbud, da kaj pove. Zardi tega ima
težave pri ustnem spraševanju.
--------------------------------------------
O8:Zelo lepa, idilična podeželska
okolica. Lepo urejeno naselje. Hiša je
zidana in zelo lepo urejena. Večja v
primerjavi z ostalimi. Ima lepa vrata,
ključavnico, zvonec. Nad hišo ob trti
je zelenica s stoli in večjo mizo,
kamor nas je posedla gospa. Želi si,
da njeni otroci hodijo v šolo, da bo
kaj z njih, ko odrastejo. Pri tem je
zelo dosledna. Pošilja jih na izlete in
ekskurzije, ki jih organizira šola, saj
noče, da samo čepijo doma, ampak,
da vidijo tudi kako je kje drugje.
Njena hčerka je ravnokar uspešno
končala osnovno šolo. Šla bo v
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privošči in si želi, da bo uspešna.
Polno skrbi ima zaradi vseh novih učbenikov in šolskih potrebščin, ki jih bodo njeni otroci potrebovali
na začetku novega šolskega leta. Na začetku je pravi najhuje, ker je vse obenem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I8:Aha, okej lohko. Se pravi koliko otrok imate?7.
Koliko ih obiskuje osnovno šolo?
Osnovno šolo bo zdej šli otrok 22 pa otrok 21. Dva bojo zdej šli.
Pa recimo otrok 23 tudi. Ona je…(intervju sem opravljal po zaključku šolskega leta med
počitnicami. Otrok 23 je uspešno končala osnovno šolo)
Ona je končala zdej. Tri ja.
Aha. Se pravi koliko so stari?
Zdej ena je stara, ta stareja je 27…
Ne, ne, ti, ki obiskujejo osnovno šolo. Se pravi…
Otrok 22 13.
Aha.
Otrok 21 12.
Pa Otrok 23 pa…15?
15.
Aha. V katerih razredih so? Otrok 23 je končala…
Otrok 23 je končala. Otrok 21 je zaostal. Zdej bu šou v šesti.
Aha.
Otrok 22 sedmi.
Se pravi otrok 21 še enkrat v šestega…
Šestega ponavlja, ja.
Otrok 22 pa v sedmega.
Otrok 22 pa sedmi.
Kaj ga je matematika? (Nina)
Ah, otroka 21 je vse zafuralo. Od začetka sem vztrajala. Ni hotu se učit od začetka. Ocene popravit.
Pol se pa je zakompliciralo. I naravoslovje, i matematika, i družboslovje…
Vse komplet?

srednjo šolo. Polno skrbi ima zaradi
vseh novih učbenikov in šolskih
potrebščin, ki jih bodo njeni otroci
potrebovali na začetku novega
šolskega leta. Na začetku je pravi
najhuje, ker je vse obenem.

---------------------------------------------
I8:Številčna družina. Trije obiskujejo
osnovno šolo.

Mama točno ve v katerih razredih so
otroci in kako uspešni so v šoli.

Otroci so eno leto hodili v vrtec.

V šolo hodijo radi. In redno. Pri tem
dosledno vztraja.

Otroci imajo radi likovno vzgojo,
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Pa on je biu priden. (Nina) Pol pa…
Tk priden je biu. I vztrajen. I naloge delau. Zdej pa kar…
Kar dol palo?
Bi reku na koncu, ko bi blo treba najbolj pa… O, hudič (Nina)
Ahmm. Da.
Pa so oni hodili v vrtec?
So obudva. I otrok 22 je hodu.
I otrok 23?
Ja otrok 23 tudi, ja.
Kaj to zadnje leto, al več kot eno leto?
Eno leto.
Eno leto. Se pravi ali so po vašem mnenju uspešni v šoli?
Otrok 23 je. Otrok 22 tudi.
Aha.
Otrok 21 tak.
Tak.
On je zdej malo… (Nina)
On je zdej malo popustu.
Zdej malo…
Zdej, ko ponavlja, zdej ga glih… (Nina)
Ah, dobro.
Drugač pa je biu… To prvič zdej ponavlja!? (Nina)
Ja.
Kaj pa radi hodijo v šolo?
Radi. Sej morajo.
Ker morjo! Ker vi vztrajate?
(smeh)
Kateri šolski predmeti so jim najljubši?
Šolski predmeti? Njim likovni.
Aha.
Likovni, aaa (razmišlja), ta… gospodinjstvo.
Aha, komu to? Vesni mogoče gospodinjstvo?
Otroku 23 tudi. Otroku 22 tudi.
Aha.

fanta šport, dekle gospodinjstvo.
Težavo jim povzročajo matematika,
slovenščina in angleščina.

S sošolci se dobro razumejo.

Starša redno obiskujeta govorilne ure
in roditeljske sestanke.

Domače naloge opravljajo redno.
Včasih pa lažejo, da so jo naredili.
Učijo se doma.

Imajo svojo sobo. Lahko se učijo tudi
za kuhinjsko mizo ali pa v sobi od
staršev.

Problem ni prostor, ampak volja za
učenje.
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Pa na primer to, ki kuhajo kaj v šoli.
Da. To jim je vsem. (Nina)
A, to jim je v redu? Kaj pa kak šport fantom?
Šport – nogomet.
Aha, fanti.
Da. (Nina)
To.
Otrok 23 glih ne. (Nina)
Otrok 23 ne. Kaj pa kaka matematika, slovenščina?
To pa ne gre.
Ahahehehe… (smeh)
To jim pa res ne gre.
Komu pa to je? (Nina)
Da, sej to je res. To je res.Kateri šolski predmeti jim povzročajo težave?
Težave večinoma angleščina, matematika…
Aha.
Naravoslovje tud.
Kaj pa otrok 21 ponavlja šestega…
Otrok 21 ja, ponavlja.
Kaj pa gre njemu narobe?
Pa njemu, naravoslovje večinoma. Pa matematika, pa angleščina, da vam ne govorim.
Aha. Kaj pa slovensko dobro razumejo, pa govorijo? To mislim pri pouku.
Čisto.
Dobro. (Nina)
Čist vse?
Vse.
Aha. S sošolci se dobro razumejo?
Tudi.
Tudi.
Prijatle majo tudi.
Super. Učiteljce so v redu? Ste z…
V redu, v redu.
Vse?
Zelo v redu.

Deklica ima rada gospodinjstvo.

Fanta nogomet

Matematike in slovensščine ne
marajo.

Največ težav jim povzroča angleščina
in matematika

Otrok 21 ponavlja 6. razred

Vse mu je šlo narobe

Slovensko dobro razumejo.

S sošolci se dobro razumejo

Imajo tudi prijatelje.

na izobrazbo.
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Aha. Pouk redno obiskujejo? Grejo vsak dan?
Vsak dan.
Vsak dan. Vsi tri? Morajo.
Ja, morajo.
Dobro.
Pri meni nema. (smeh)
Kaj pa vi hodite na govorilne, pa roditeljske?
Ja, hodim.
Tudi redno?
Redno.
Aha.
Edino, če je kaj takega onda zamenjamo se ja pa mož. Če je pa slučajno, pa ne moram, pa sporočim, ali
otroku 23, ali bilo kateremu.
Aha.
Drugač pa redno.
Kaj pa domače naloge redno delajo?
Včasih lažejo, da delajo, ne.
Pa ne?
Včasih grejo pa brez nalog… (žaganje v bližini. Nisem slišal kaj je še povedala.)
Kje pa delajo, doma ali v šoli?
Doma.
Doma. Pri vas?
Ja, doma.
Kdo pa pomaga? Vi pomagate?
Otrok 23 tudi včasih.
A, otrok 23 pomaga? Aha.
Otrok 23 pomaga mlajima, da. (Nina)
Aha. Kje se pa učijo?
Učijo se duma, v šoli…
Kaj pa duma majo svojo mizico al majo eno mizo pa se vsi gor učijo?
Da, vsi lahko. Pa en gre v kuhinjo. En gre tam v moževo sobo pa…
Aha. Je prostora.
A, dobro je. Tulk, da je.
Si najdejo, če si čejo. (Nina)

Pouk redno obiskujejo, ker tudi
morajo.

Govorilne ure in roditeljske sestanke
redno obiskujejo. Ali mož ali mama.

Pri domačih nalogah otroci včasih
lažejo, da so jih naredili. Pa grejo
brez nalog v šolo.

Pri nalogah pomaga fantoma starejša
hčerka.

Glede prostora za učenje ni problema.
Vsak lahko dobi svojo mizo za
učenje.
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Če si čejo.
Da.
Kaj pa majo kako svojo omaro za zvezke, pa knjige šolske…
Majo, ja.
Majo tudi. Kaj pa, ko so bli mali ste jim kupli kakšne slikanice, pa pravljice? So kaj barvali,
risali, listali…
So. So.
So dobili?
Ja.
Pa ste jim brali kakšne zgodbice z njih?
Smo.Tudi.
E, dobro. To je to. Hvala.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R8: Družina 8 ima 9 članov. Starša sta nezaposlena. Preživljajo se s pomočjo denarne socialne pomoči
in otroških dodatkov. Doma imajo kmetijo. Pridelajo si zelenjavo. Imajo kokoši in kravo. Ukvarjajo se
tudi s konjerejo. Gospodinjstvo ima elektriko, televizijo, radio, računalnik. Razpolaga s tekočo pitno
vodo. Na časopis ali revijo niso naročeni. Otroci nimajo na razpolago lastne sobe za učenje. Učijo se za
kuhinjsko mizo. Doma govorijo romsko in hrvaško, ker je oče Hrvat. Starša pričakujeta, da njihovi
otroci redno obiskujejo pouk in uspešno zaključijo osnovno šolo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U21:Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka, ki je učiteljica geografije in zgodovine. Ocenila je
njegovo znanje družboslovja. Učitelji  slovenščine, matematike, angleščine in naravoslovja so ocenili
otrokovo znanje iz predmetov, ki jih poučujejo.

Imajo omaro za šolske potrebščine.

Ko so bili mljaši jim je kupila
slikanice.

---------------------------------------------
R8:Družina 8 ima 9 članov. Starša
sta nezaposlena. Preživljajo se s
pomočjo denarne socialne pomoči in
otroških dodatkov. Doma imajo
kmetijo. Pridelajo si zelenjavo. Imajo
kokoši in kravo. Ukvarjajo se tudi s
konjerejo. Gospodinjstvo ima
elektriko, televizijo, radio,
računalnik. Razpolaga s tekočo pitno
vodo. Na časopis ali revijo niso
naročeni. Doma govorijo romsko in
hrvaško, ker je oče Hrvat. Starša
pričakujeta, da njihovi otroci redno
obiskujejo pouk in uspešno zaključijo
osnovno šolo.

---------------------------------------------
U21:Otrok 21 je star 11 let. Obiskuje
6. razred, ki ga je enkrat že ponavljal.
Pouk obiskuje redno. V šolo prihaja

Opremljenost

gospodinjstva

Številčnost

družine.

Vir dohodkov

Opremljenost

gospodinjstva.

Znanje

slovenskega

jezika.

Pogled staršev

na izobrazbo.

Šolski uspeh

Prisotnost pri

pouku.

SES

SES

SES

SES

Slovenski

jezik

Pričakovan

ja staršev

glede

šolanja

otrok

Šolski

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Domače

učno

okolje

Šolski



Otrok 21 je star 11 let. Obiskuje 6. razred osnovne šole, ki ga je enkrat že ponavljal. Pouk obiskuje
redno. V šolo prihaja čist in umit. Med sošolce se dobro vključuje. Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo  prinaša vse šolske potrebščine.

Po oceni učiteljice slovenščine je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni učiteljice matematike je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni učiteljice  angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni učiteljice geografije in zgodovine je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri
čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.
Po oceni učiteljice naravoslovja je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 4.

Učiteljica slovenščine navaja, da učenec razume kratke povedi, z daljšimi pa ima težave. Ima skromen
besedni zaklad. Osnovno izražanje mu ne dela težav. Opazi se, da učenec ne bere knjig in ostalih
besedil v slovenščini. Pri pisnem izražanju je opaziti več težav. Uporablja narečje, domače besede, ne
zna ustrezno postaviti vejice, občasno ne uporablja velike začetnice, težave ima pri sklanjanju besed.
Njegovo znanje matematike je zelo šibko in mu povzroča veliko težav. Ne dosega ciljev 6. razreda.
Kot njegovo močno področje razredničarka navaja šport in to, da se dobro razume z vsemi sošolci in
sošolkami.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U22:Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka, ki je učiteljica geografije in zgodovine. Ocenila je
njegovo znanje družboslovja. Učitelji  slovenščine, matematike, angleščine in naravoslovja so ocenili
otrokovo znanje iz predmetov, ki jih poučujejo.

Otrok 22 je star 13 let. Obiskuje 6. razred osnovne šole. Enkrat je ponavljal 2. In enkrat 6. razred. Pouk
obiskuje redno. V šolo prihaja čist in umit. Med sošolce se dobro vključuje. Domačih nalog in ostalih
šolskih obveznosti ne opravlja redno. V šolo  prinaša vse šolske potrebščine.

Po oceni učiteljice slovenščine je njegovo znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni učiteljice matematike je njegovo znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni

čist in umit.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
prinaša vse šolske potrebščine.

Njegovo znanje slovenščine je za 4.
Njegovo znanje matematike je za 4.
Njegovo znanje angleščine je za 4.
Njegovo znanje družboslovja je za 4.
Njegovo znanje naravoslovja je za 4.

Ima skromen besedni zaklad.

---------------------------------------------
U22:Otrok 22 je star 13 let. Obiskuje
6. razred. Enkrat je ponavljal 2. in
enkrat 6. razred. Pouk obiskuje redno.
V šolo prihaja čist in umit.
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odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni učiteljice  angleščine je njegovo znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni učiteljice geografije in zgodovine je njegovo znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri
čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni učiteljice naravoslovja je njegovo znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1
pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.

Po oceni njegove učiteljice slovenščine je njegovo razumevanje kratkih povedi v redu. Občasno so
težave pri razumevanju daljših povedi. Njegov besedni zaklad je povprečen. Učiteljica predvideva, da
mu zaradi dvojezičnosti povzroča več težav priklic književnih slovenskih besed. Učenec je po njenem
opažanju bolj kot ne tih in se ne izpostavlja. Njegovo znanje pravopisa je povprečno. Več težav ima pri
kompleksnejšem pisnem izražanju. Njegova učiteljica matematike navaja, da pri matematiki dosega
vse predpisane cilje šestega razreda. Težavo mu mogoče predstavljajo kakšne besedilne naloge.
Razredničarka kot njegova močna področja izpostavlja, da je gibalno zelo spreten in dober športnik,
nekonfliktnost, saj se z vsemi dobro razume, pripravljenost za delo, ker je dobro notranje motiviran in
zanimanje za živali.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U23:Vprašalnik je izpolnila otrokova razredničarka, ki je učiteljica biologije. Ocenila je njeno znanje
naravoslovja. Učitelji  slovenščine, matematike, angleščine in družboslovja so ocenili otrokovo znanje
iz predmetov, ki jih poučujejo.

Otrok 23 je stara 15 let. Obiskuje 9. razred osnovne šole. Pouk obiskuje redno. V šolo prihaja čista in
umita. Med sošolce se dobro vključuje. Domače naloge in ostale šolske obveznosti redno opravlja. V
šolo  prinaša vse šolske potrebščine.

Po oceni učiteljice slovenščine je njeno znanje slovenščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni učiteljice matematike je njeno znanje matematike, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni učiteljice  angleščine je njeno znanje angleščine, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 2.
Po oceni učiteljice geografije in zgodovine je njeno znanje družboslovja, na lestvici od 1 do 4, pri

Med sošolce se dobro vključuje.

Domačih nalog in ostalih šolskih
obveznosti ne opravlja redno. V šolo
prinaša vse šolske potrebščine.

Njegovo znanje slovenščine je za 2.
Njegovo znanje matematike je za 2.
Njegovo znanje angleščine je za 2.
Njegovo znanje družboslovja je za 2.
Njegovo znanje naravoslovja je za 2.

Ima povprečen besedni zaklad.

---------------------------------------------
U23: Otrok 23 je stara 15 let.
Obiskuje 9. razred. Pouk obiskuje
redno. V šolo prihaja čista in umita.

Med sošolce se dobro vključuje.

Domače naloge in ostale šolske
obveznosti redno opravlja. V šolo
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čemer 1 pomeni odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.
Po oceni učiteljice naravoslovja je njeno znanje naravoslovja, na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni
odlično, 4 pa zelo slabo, za 3.

Učiteljica slovenščine navaja, da je tako razumevanje kratkih kot daljših kompleksnejših povedi v
redu. Ima povprečen besedni zaklad. Njeno govorno izražanje je v redu. Občasno ima zaradi
dvojezičnosti težave s priklicem slovenske knjižne besede. Njeno znanje pravopisa in pisnega izražanja
je povprečno. Nikjer bistveno ne izstopa, ne navzdol, ne navzgor. Učiteljica matematike pravi, da je
dosegla vse minimalne standarde znanja. Ob še dodatni učni pomoči izven šole je bila še bistveno
uspešnejša. Kot njena močna področja je razredničarka izpostavila komunikativnost, delavnost,
prizadevnost, notranjo motiviranost in urejenost zapiskov in učnih pripomočkov.

prinaša vse šolske potrebščine.

Njeno znanje slovenščine je za 2.
Njeno znanje matematike je za 2.
Njeno znanje angleščine je za 2.
Njeno znanje družboslovja je za 3.
Njeno znanje naravoslovja je za 3.

Ima povprečen besedni zaklad. Njeno
govorno izražanje je v redu. Občasno
ima zaradi dvojezičnosti težave s
priklicem slovenske knjižne besede.
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