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POVZETEK
Magistrsko delo se ukvarja z Romi v Mariboru, izpostavlja pa romske učence osnovnih šol.
Izhodiščna točka raziskave in problem, ki ga to delo razčlenjuje, je nizka izobraženost
Romov. V nalogi so predstavljene tudi kulturne posebnosti Romov. Njihova tradicija je
močno povezana z vero in ta jim narekuje, da se hitro nehajo izobraževati in se posvetijo
skrbi za družino. A življenje te skupnosti se v zadnjem desetletju hitro spreminja.
Tradicionalne vrednote se umikajo novemu: mladi se poročajo pozneje, izobražujejo se
dlje, kar dokazuje tudi empirični del naloge. Ta odgovarja še na vprašanje, kakšne so
aspiracije romskih staršev glede izobraževanja svojih otrok. Raziskava je potrdila, da je
Romom šolanje pomembno ter da razumejo in se zavedajo pomena izobrazbe za
kvalitetnejše življenje. Vzrok, zakaj so Romi neizobraženi, je tudi slab socialno-ekonomski
položaj, vendar je ta med mariborskimi Romi ugodnejši kot kje drugje. Raziskava je prav
tako pokazala, da je učni uspeh romskih učencev v Mariboru boljši kot v Sloveniji na
splošno in po svetu.
V magistrskem delu je analizirana diskriminacija Romov, ki se tudi v sodobni družbi
pojavlja na različnih ravneh ter se kaže in ponavlja tudi v šoli. Prikazuje socialne izkušnje
romskih otrok v šoli ter odgovarja na vprašanja, kako se le-ti počutijo v šoli. Rezultati
raziskave so pokazali, da romski učenci v Mariboru niso izpostavljeni predsodkom
vrstnikov in učiteljev, niti ne nesprejetosti ali odklonilnemu odnosu, kar sicer velja za
nekatera okolja v Sloveniji in po svetu. Odgovori romskih otrok namreč večinoma izražajo
sprejemanje in emocionalno povezanost z učitelji, romski učenci se med svojimi
slovenskimi vrstniki počutijo varno in prijetno. Učiteljem zaupajo, doživljajo jih kot
ustrezne partnerje v poučevalni interakciji.
Naloga obravnava tudi problem uresničevanja inkluzije romskih učencev na formalni in
izvedbeni ravni v okviru osnovnega šolanja v Sloveniji. V njej so prav tako prikazane
številne težave, s katerimi se srečujejo romski učenci v šoli. Učnih vsebin se učijo v
nematernem jeziku, izpostavljeni so dvojnim kulturnim vplivom, njihovi starši jim, ker
sami niso dovolj izobraženi ali so sploh neizobraženi, težje pomagajo pri učenju. Jih pa pri
tem spodbujajo, je pokazala raziskava.
Raziskava predstavlja številne projekte, ki so bili izvedeni v Mariboru, katerih namen je bil
dvigniti motiviranost in kakovost izobraževanja Romov. Glede na rezultate raziskave
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sklepamo, da so ti projekti vplivali na boljši odnos Romov do šole in na njihovo prijetnejše
počutje med šolskimi zidovi, to pa je tudi povečalo njihovo šolsko uspešnost.
Teoretični in empirični del naloge zapolnjujeta vrzel v raziskovanju in poznavanju romske
populacije v Mariboru in kažeta na to, da bi bilo nujno natančnejše poznati ter sistematično
preučevati številčno in raznoliko romsko skupnost v Mariboru. Boljše poznavanje romske
skupnosti je namreč nujni pogoj za oblikovanje izobraževanja, ki bo bolje naravnano na
njihove potrebe.
Ključne besede: Romi v Mariboru, romski učenci, počutje v šoli, odnos do šole, inkluzivno
izobraževanje
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ABSTRACT

This Master Theses deals with Romani people in Maribor and it focuses on the Romani
primary school students. The starting point and the problem that is analysed in this paper is
low education of the Romani people, however, it also presents their cultural specificities.
For their tradition is strongly connected with religion which dictates to them to finish their
education as soon as possible in order to devote their attention to taking care of the family.
Nevertheless, the life of this society has been rapidly changing over the last decade. The
traditional values are giving way to the new ones: young people are getting married later;
their education lasts longer, which can also be seen in the empirical part of this paper. The
later part also answers the question about the aspirations of the Romani parents about the
education of their children. The research has confirmed the fact that education is important
to Romani people and that they understand the importance of education for better quality of
their lives. The reason why the Romani people are uneducated lies also in their poor
socioeconomic status, although this is more favourable among Maribor’s Romani people
than in other areas. Moreover, the research has also shown that the learning results of the
Romani pupils in Maribor are generally better than in other areas of Slovenia and around
the world.
The Master Theses contains a discrimination analysis which appears on different levels in
the present society and occurs repeatedly in school. It shows social experiences of the
Romani children in school, moreover, it answers the questions about how these children
feel in school. The results of the research have pointed out the fact that the Romani pupils
in Maribor are neither exposed to peer and teachers’ prejudice nor to feelings of rejection or
declinatory attitude that is otherwise present in some areas of Slovenia and around the
world. The answers that the Romani children have given namely show acceptance and
emotional connection with their teachers; the Romani pupils feel secure and comfortable
among their Slovene peers. They trust their teachers and experience them as suitable
partners in the teaching interaction.
This paper also discusses the problem of exercising the inclusion of the Romani pupils on
formal and execution level within Slovene primary education. It also indicates numerous
problems that the Romani pupils cope with in school. They learn the teaching contents in a
language that is not their mother tongue; they are exposed to double cultural influences;
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their parents have difficulties to help them with their learning since they are not well
educated or they even lack education. In spite of that, the parents do encourage their
children to learn, as shown in the research.
The research presents several projects which were carried out in Maribor for the sake of
raising the motivation and quality of education of the Romani people. The results of the
research lead us to the conclusion that these projects have had an influence on the improved
attitude towards school as well as on their agreeable feelings among the school premises,
which has also influenced their learning efficiency.
The theoretical and empirical parts of this paper are filling up the gap in the research and
familiarity with the Romani population in Maribor and are indicating the need of knowing
that culture more precisely and to study that numerous and diverse Romani community in
Maribor systematically. Better understanding of the Romani community is namely the
urgent necessity for creating education that will come to meet their needs.

Key words: Romani people in Maribor, Romani students, school atmosphere, attitude
towards school, inclusive education
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UVOD
Romi, etnična skupina, ki živi v večini evropskih držav – na stari celini naj bi jih bilo od
osem do deset milijonov –, imajo največje težave pri prilagajanju hitrim modernizacijskim
procesom in pri iskanju lastne nekonfliktne vloge v svojem življenjskem okolju; srečujejo
se s težkimi problemi sistemskega izključevanja iz družb, v katerih živijo. Zato imajo
povsod nizek socialni status. Mnogi živijo v revščini. Do Romov se kaže odklonilni odnos
na različnih ravneh družbe. Diskriminacija in težke izkušnje vplivajo na njihova življenja.
Izobrazba je za večino nedostopna vrednota. Mnogi romski otroci niso vključeni v vzgojnoizobraževalni proces. Tisti, ki pa obiskujejo šole, se srečujejo s številnimi težavami.
Slovenija je ena od redkih držav Evropske unije, ki imajo na svojem ozemlju tako
tradicionalne manjšine in novejše priseljenske skupine kot tudi romske skupnosti. Romi v
naši državi živijo v izrazito slabih bivanjskih razmerah predvsem na območju Dolenjske,
Posavja in Bele krajine. Z našo raziskavo želimo opozoriti na dejstvo, da je veliko raziskav
in znanstvenih del slovenskih preučevalcev o avtohtono naseljenih Romih in njihovi kulturi
na Slovenskem, ne pa tudi o Romih, ki so se v večja mestna središča, zlasti v Maribor in
Ljubljano, množično priselili iz bivših jugoslovanskih republik in jih opredeljujejo kot
neavtohtone Rome. V naši magistrski nalogi bomo zato govorili predvsem o Romih v
Mariboru, pri čemer bomo izpostavili romske učence osnovnih šol. S teoretičnim in
empiričnim delom naloge bomo zapolnili vrzel v raziskovanju in poznavanju romske
populacije na območju Maribora.
Malo je tudi raziskav o stališčih romskih učencev, njihovem počutju v šoli in o njihovih
načrtih za prihodnost. Kolikor jih je, pa kažejo, da so romski učenci v osnovnih šolah slabo
sprejeti. Vemo pa, da so odnosi učencev z vrstniki in učitelji pomembni, saj vplivajo na
počutje učencev in zato tudi na šolsko uspešnost.
Govorili bomo o vzgoji in izobraževanju Romov. Pregledali bomo načelno in formalno
raven izobraževanja romskih učencev ter ju primerjali z izvedbeno ravnijo. Predstavili
bomo različne projekte za dvig izobrazbe, ki so potekali na mariborskem območju. V
empiričnem delu raziskave bomo ugotavljali, kako so različna prizadevanja za dvig
kakovosti izobrazbe Romov v Mariboru vplivala na počutje romskih otrok v šoli, na njihov
odnos do šole in na šolski uspeh.
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V teoretičnem delu naloge bomo najprej predstavili romsko populacijo v Mariboru.
Pozornost bomo posvetili tudi kulturnim posebnostim ter socialno-ekonomskemu statusu
Romov v Mariboru. Izpostavili bomo razlike znotraj romske populacije, ki se kažejo v tem,
koliko so integrirani v življenje širšega okolja, in v socialno-ekonomskem statusu (Peček,
2006). Avtorici M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) se opirata na raziskave in
menita, da je socialno-ekonomski položaj družine (predvsem izobrazba staršev in
materialne razmere v družini) eden izmed pomembnih dejavnikov učne uspešnosti. Prav
tako boljši socialno-ekonomski status vpliva na ugodnejše splošno počutje. Z našo
raziskavo želimo preveriti, v kakšnih socialno-ekonomskih razmerah živijo romski učenci v
Mariboru. Ker bomo poleg socialno-ekonomskega stanja preučevali še kulturno okolje
učencev, bomo govorili o socialno-kulturnem okolju.
V skladu z navedenim nas bo zato v empiričnem delu naloge zanimala opremljenost
gospodinjstev, v katerih živijo romski učenci iz Maribora. Z vidika kulturnega standarda
nas bo zanimalo število knjig ter druge materialne dobrine (računalnik, dostop do interneta,
televizor, mobilni telefon), ki jih imajo doma romski učenci. Romske učence bomo
povprašali še po izobrazbi, poklicu in viru dohodka njihovih staršev, saj – kot smo že dejali
– vsi ti dejavniki vplivajo na šolski uspeh in posledično tudi na počutje.
V nadaljevanju bomo govorili o romski tradiciji, ki je pri mariborskih Romih močno
povezana z vero. Praksa je, da v Mariboru romski učenci v času verskih praznovanj ne
prihajajo v šolo. Romska tradicija tudi narekuje, da romske ženske niso zaposlene, temveč
doma skrbijo za družino. Romske učence bomo v empiričnem delu zato povprašali, kdaj in
zakaj izostajajo od pouka. Na podlagi odgovorov bomo preverili, ali romske deklice
izostajajo od pouka, ker morajo doma pomagati pri gospodinjskih opravilih. Prav tako nas
bo zanimalo, ali imajo romski učenci zraven šolskih obveznosti še kakšne druge.
J. Krek in J. Vogrinc (2005) opozarjata še na eno posebnost romske kulture, ki je za
večinsko družbo povsem neobičajna. Niso namreč redke romske družine, ki jim kulturni
vzorec narekuje, da začnejo njihovi otroci, ko so stari 12 let, vstopati v odraslost. To
pomeni, da se dekleta poročijo in imajo otroke, dečki pa začnejo prevzemati vlogo očeta
(Krek, Vogrinc, 2005). Predsednik romskega društva v Mariboru F. Bečiri sicer razlaga, da
se mladi danes poročajo starejši kot nekoč, pri 17, 18 letih, še vedno pa tradicionalno, to
pomeni dogovorjeno (Vrbnjak, 2005 c). V empiričnem delu bomo romske učence vprašali,
kaj jim pomeni šola in ali se jim zdi izobraževanje pomembno. Zanimalo nas bo, ali jih
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starši spodbujajo in jim pomagajo pri izobraževanju. Z vidika romskih otrok nas bo tudi
zanimalo, kakšne aspiracije gojijo romski starši glede izobraževanja svojih otrok, ko le-ti
končajo osnovno šolo, in kaj od svojih otrok pričakujejo v prihodnosti. Preverili bomo, kaj
želijo romski učenci delati, ko bodo odrasli.
V naši magistrski nalogi nas v prvi vrsti zanima počutje romskih učencev v šoli. Po
definiciji počutje izraža splošno telesno in duševno stanje in je posledica celotnega čutnega
zaznavanja ter čustvenega doživljanja (SSKJ, str. 866). Ob tej predpostavki ne moremo
mimo diskriminacije ter težkih življenjskih izkušenj Romov, saj eno in drugo zagotovo
vpliva na njihovo počutje. Namen naše raziskave v teoretičnem delu je analizirati
diskriminacijo Romov, ki se pojavlja na različnih ravneh.
Pogled je treba najprej usmeriti v preteklost, saj je zgodovina Romov v Evropi od 15.
stoletja zgodovina rasizma in diskriminacije. Grozljiva zgodovina romskega ljudstva se
nadaljuje tudi v sodobni družbi. Romi so nenehno predmet odkritega rasističnega
govorjenja in pisanja, mnogi ostajajo socialno izključeni. To pa je tudi problem šole, saj je
šola odsev družbenih dogajanj. Šola kot socialni prostor prav tako vpliva na medsebojne
odnose. Odnosi učencev z vrstniki in učitelji so zelo pomembni, saj je, če se učenec v šoli
dobro počuti in jo doživlja pozitivno, prav gotovo uspešnejši (Lokar, 2003). W. Glasser
(1998) meni, da je za učenčevo dobro počutje bistven pogoj pozitiven in razumevajoč
odnos učiteljev. Raziskave (Peček, Čuk, Lesar, 2008; Macura-Milovanović, 2006) pa žal
kažejo, da učitelji ne prepoznavajo svoje vloge v ustvarjanju razredne skupnosti
medsebojno povezanih posameznikov in da jim zato manjka priložnosti sprejemati in
spoštovati tiste, ki so v skupnosti drugačni. Raziskave (Denied a future?, 2001; ERRC,
2003; Macura-Milovanović, 2006; Berčon, 2006; Peček, Lesar, 2006; Husar Černjavič,
2006) tudi kažejo, da je danes odnos romskih učencev do šole dober, hkrati pa, da so
romski učenci v Sloveniji in drugod po svetu še vedno izpostavljeni predsodkom ter
nesprejetostim in da imajo vrstniki pa tudi učitelji do njih odklonilni odnos. Zato bomo v
empiričnem delu naše raziskave romske učence vprašali o njihovih dobrih in slabih
izkušnjah v šoli. Ugotoviti želimo, ali romski učenci radi hodijo v šolo. Z vidika romskih
otrok bomo ugotavljali, kako jih v razredu sprejemajo učitelji in slovenski vrstniki.
Menimo, da bodo odgovori otrok na ta sklop vprašanj pomembni kazalniki počutja romskih
učencev v šoli.

17

Milanka Munda (2012): Počutje romskih učencev v osnovni šoli v Mariboru, magistrsko delo PeF Ljubljana
__________________________________________________________________________________________________

V nadaljevanju bomo predstavili načelno ter formalno raven vzgoje in izobraževanja
romskih učencev v Sloveniji ter preverili, kako se udejanjata v praksi. Romski učenci se v
šoli srečujejo s številnimi težavami. M. Peček in I. Lesar (2006) opozarjata, da imajo
romski učenci ob vstopu v šolo bistveno drugačno predznanje kot njihovi slovenski vrstniki
ter drugačne vzorce mišljenja in navad ter drugačne pojme, ki jim otežujejo vključevanje v
šolsko okolje. Od romskih učencev se pričakuje, da z istim tempom obvladajo učne vsebine
kot otroci večinske populacije. Prisiljeni so, da se učijo drugega jezika, kot da je njihov
materni jezik (Macura-Milovanović, 2006). Raziskava omenjenih avtoric (Peček, Lesar,
2006) kaže na nizko stopnjo senzibilnosti učiteljev za jezikovne pregrade, s katerimi se
srečujejo učenci iz drugih etničnih skupin. Prav tako učitelji od učencev, katerih
materinščina ni slovenščina, pričakujejo čim bolj popolno in čim hitrejšo asimilacijo v
obstoječi sistem šole. V empiričnem delu naše raziskave bomo romske učence vprašali,
kakšno težavo jim pri pouku predstavlja slovenski jezik oziroma usvajanje snovi v
nematernem jeziku. Zanima nas, ali se želijo učiti tudi romščine in svoje kulture.
Pomembno je namreč tudi dejstvo, da se nekateri romski učenci v Mariboru ne želijo
identificirati za Rome, temveč za Albance.
Pričakovali bi, da bo prenova šolstva v 90. letih prejšnjega stoletja prinesla rešitve glede
vzgoje in izobraževanja Romov, saj se je na težave na tem področju opozarjalo že dve
desetletji, a se to ni zgodilo.
V zadnjem delu teoretičnega dela naše raziskave bomo govorili o inkluzivno naravnanem
sistemu izobraževanja romskih učencev ter ob tem predstavili projekte za uspešnejše
izobraževanje Romov, ki so bili izpeljani ali še potekajo v Mariboru. Različni projekti
mariborskega andragoškega zavoda, ki skrbi za izobrazbo odraslih Romov, ter aktivnosti
osnovnih šol kažejo, da je bilo v Mariboru že veliko narejeno za dvig kakovosti izobrazbe
Romov. V empiričnem delu raziskave bomo preverili, kakšna je danes situacija v Mariboru.
Menimo, da so projekti izobraževanja Romov vidno prispevali k dvigu zavedanja, kako
pomembno je izobraževanje za kakovostnejše življenje Romov, ki živijo v Mariboru.
Predvidevamo, da so slovenski vrstniki in učitelji romske učence v Mariboru tudi dobro
sprejeli in da se zato le-ti dobro počutijo v šolskem okolju.

18

Milanka Munda (2012): Počutje romskih učencev v osnovni šoli v Mariboru, magistrsko delo PeF Ljubljana
__________________________________________________________________________________________________

1 ROMI V MARIBORU
Kot ugotavlja T. Vrbnjak (2006), v Mariboru in okolici živi približno 3.000 Romov, veliko
več, kot zasledimo v različnih uradnih virih (Urad Vlade R Slovenije za narodnosti, 2005;
Statistični urad Republike Slovenije, 2002; Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v
Sloveniji, 2004). Na mariborskem območju obstajata dve veliki skupini Romov: eni
izhajajo iz Metohije (predvsem iz mesta Peć) ter večinoma govorijo albansko in ne romsko.
Tudi življenjske navade in kulturo so prevzeli od albanske skupnosti. Drugi so po izvoru
večinoma iz okolice Mitrovice na Kosovu; ti govorijo romsko in romsko kulturo tudi
ohranjajo (Vrbnjak, 2005 c, 2005 d, 2006).
V prvem delu naše magistrske naloge želimo opozoriti na številnost in nepoznavanje
Romov, ki živijo v Mariboru.

1.1 ŠTEVILČNOST ROMSKE POPULACIJE V MARIBORU
Ob popisu prebivalstva leta 2002 (Statistični urad R Slovenije), se je za pripadnike romske
skupnosti opredelilo 3.246 prebivalcev v Sloveniji. Leta 2005 je po podatkih centrov za
socialno delo in občin živelo v Sloveniji 6.264 avtohtono naseljenih Romov (Urad Vlade R
Slovenije za narodnosti, 2005). Na spletni strani urada za narodnosti je bilo tega leta še
zapisano, da kljub drugačnim uradnim podatkom v Sloveniji živi od 7.000 do 10.000
Romov, in sicer največ v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Izpostaviti
želimo, da Romov, ki živijo v Mariboru, urad za narodnosti leta 2005 ne omenja. Res je, da
natančnih podatkov o dejanskem številu Romov v Sloveniji nimamo in jih zaradi
specifičnosti te populacije tudi ne moremo imeti, saj je zanje značilna socialna mimikrija,
ob popisu prebivalstva se ne opredelijo za Rome ali se sploh ne prijavijo. Ker pa je
poglavitna naloga urada za narodnosti skrb za manjšine (s tem tudi za romsko etnično
skupnost), lahko po našem mnenju od tega državnega organa upravičeno pričakujemo
natančnejše spremljanje romske populacije v Sloveniji. Kot smo že omenili, urad za
narodnosti leta 2005 Romov na območju Maribora ne omenja, je pa bilo znano, da se je v
Maribor in druga večja središča v Sloveniji v zadnjih desetletjih priselilo veliko Romov. Po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je ob zadnjem popisu prebivalstva leta
2002 za Rome na območju občine Maribor opredelilo 613 prebivalcev. Po oceni centra za
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socialno delo je v Mariboru leta 2005 živelo okoli 900 Romov (Strategija …, 2004).
Dejansko stanje pa je bilo in je še zdaj drugačno. Po ocenah predstavnikov romskih društev
v Mariboru in tistih, ki imajo stike z romsko populacijo (npr. Andragoški zavod Maribor –
Ljudska univerza), živi v zadnjem desetletju na območju Maribora in v okolici, kot smo že
zapisali, približno 3.000 Romov. Tudi Varuh človekovih pravic R Slovenije v poročilu za
leto 2008 omenja, da je Mestna občina Maribor po uradnih podatkih na drugem mestu po
številu Romov (Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2008, str. 49). Statistični
podatki Urada Vlade R Slovenije za narodnosti leta 2010 sicer že omenjajo Rome, ki živijo
v večjih mestih, tudi v Mariboru, vendar ta državni organ podatkov o številu romske
populacije v Mariboru še vedno ni objavil.
Opozoriti se nam zdi še potrebno, da se kultura življenja in bivanjske razmere Romov v
Mariboru razlikujejo od razmer in kulture življenja Romov na Dolenjskem, v Prekmurju in
na Gorenjskem (Krek, Vogrinc, 2005), to je od Romov, ki jih romologi najbolj preučujejo.
V nasprotju z dolenjskimi, gorenjskimi in prekmurskimi Romi so mariborski Romi
(opredeljeni kot neavtohtona etnična skupina) nezgodovinsko naseljeni Romi. Po izvoru so
to balkanski Romi, natančneje Romi s Kosova, največ iz Kosovske Mitrovice (80 % vseh
Romov v Mariboru), tudi iz Peći in Prištine (Njivar, b. l., str. 1).
Najbolj množično so se Romi v Maribor priseljevali predvsem v času balkanskih vojn v 90.
letih prejšnjega stoletja. Pred začetkom zadnje balkanske morije je približno 15.000 Romov
živelo v mestni četrti Kosovske Mitrovice Mahala. V tej mestni četrti so imeli zdravstveni
dom, vrtec in šolo, v njej so stale mnoge nove hiše. Med vojno pa so prav Romi postali
žrtve navzkrižnega ognja med Srbi in Albanci; iz Kosovske Mitrovice je bilo pregnanih
15.000 Romov, ki so se razselili po vsej Evropi. Ker so imeli v mestu ob Dravi sorodnike,
je mnogim od njih novi dom postal prav Maribor (prav tam, str. 1).
Manjša skupina Romov, delovnih migrantov, se je v Mariboru naselila že v 60. letih
prejšnjega stoletja. Naj povemo, da so bili Romi v preteklosti v Mariboru naseljeni na obeh
bregovih Drave. V 80. letih so na levem bregu reke začeli prenavljati Lent in Rome, ki so
živeli v tem najstarejšem predelu mesta, so razselili po vsem Mariboru. Takrat se je tudi
začela integracija Romov z drugim prebivalstvom.
Danes so Romi v Mariboru in okolici integrirani z večinskim prebivalstvom, ob tem pa
ohranjajo in razvijajo svojo kulturo (Vrbnjak, 2006). Vendar je treba opozoriti, da so tudi
znotraj romske populacije v Mariboru velike razlike v jeziku, dialektu, načinu življenja in
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vključevanju v družbo (Mikula, Sagadin, 1998). Zato ne moremo enačiti mariborskih
Romov z drugimi Romi v Sloveniji, poleg tega pa romska skupnost v Mariboru ni
homogena. »V mestu živijo tri skupine Romov, ki so zelo različne in med seboj v glavnem
niti ne komunicirajo« (Vrbnjak, 2005 a).
Štiri petine vseh mariborskih Romov se vključujejo v romsko društvo Romano Pralipe. V
društvo je vključenih 2.000 Romov iz Maribora in širše okolice oziroma Podravja. Po
izvoru so ti Romi iz Kosovske Mitrovice. Okoli 500 jih nima državljanstva, nekateri še
prosijo zanj. Pripadajo muslimanski veri. Predsednik tega društva F. Bečiri razlaga
(Vrbnjak, 2005 d), da se zato, da bi ohranili identiteto in izboljšali svoj položaj, združujejo
tudi v Zvezo romskih društev Slovenije. »Za naše društvo lahko rečem, da smo aktivni, da
se trudimo izboljšati položaj Romov v Mariboru, ponosni smo na svojo identiteto,
ohranjamo romski jezik in kulturo, imamo svojo folklorno skupino, ki ohranja tradicionalne
romske plese. Romsko društvo Romano Pralipe ni samo kulturno društvo, ampak si tudi
prizadeva izboljšati življenje Romov. O vseh problemih obveščamo državne in lokalne
institucije,« pravi F. Bečiri in dodaja, da bi radi imeli enak status kot romski skupnosti v
Murski Soboti in na Dolenjskem, katerih pripadnike ima država za tako imenovane
avtohtone Rome.
Romi, ki izvirajo iz občine Peć v Metohiji, se vključujejo v romsko društvo Anglunipe –
Bodočnost, ki prav tako deluje v Mariboru in ima okoli 320 članov (to so le odrasli moški).
V Maribor so začeli prihajati v 70. letih prejšnjega stoletja. Večina jih ima slovensko
državljanstvo, nekateri nanj še čakajo. Pomemben podatek je, da govorijo albansko (že
njihovi starši niso več govorili romsko), prevzeli so albansko kulturo in običaje, so
muslimanske vere in obiskujejo molilnico na Zagrebški cesti, kjer so, pravijo, zelo dobro
vključeni. Zdi se, da vera še bolj kot nacionalnost določa njihovo življenje (Vrbnjak, 2005
c).
Tretja skupina Romov prihaja iz Makedonije, vključujejo se v društvo s sedežem v
Ljubljani in so integrirani v večinsko prebivalstvo (Vrbnjak, 2005 a).
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1.2 NERAZISKANOST ROMSKE POPULACIJE V MARIBORU
V literaturi, ki se ukvarja z romsko tematiko, redko najdemo zapise o Romih v Mariboru.
Največ raziskav s področja vzgoje in izobraževanja romskih učencev je v diplomskih
nalogah. Ne zdi se nam zaskrbljujoče samo to, da so Romi v Mariboru in okolici kljub
številnosti prezrti. Opozoriti je treba tudi na njihovo kulturo in življenje, ki sta precej
drugačna od največkrat omenjenih Romov, kar pa po našem mnenju lahko privede v šolstvu
do zapletenih situacij, če bomo končno vendarle začeli vnašati v šolski kurikulum romsko
kulturo, zgodovino in jezik.
V monografiji Zgodovina in kultura Romov v Sloveniji je zapisano, da je to »monografsko
delo kompleksna etnološka obdelava romske manjšine« (Štrukelj, 2004, str. 9). Avtorica v
monografiji prikazuje naseljevanje, življenje, jezik in značilnosti Romov na Dolenjskem, v
Prekmurju in na Gorenjskem. Ker je bralec na začetku seznanjen, da gre za kompleksno
obdelavo romske manjšine, dobi neverodostojen podatek, da v Sloveniji živijo Romi le na
teh območjih in da gre za dokaj homogeno populacijo. V poglavju o odnosu do vere
avtorica trdi, da so Romi na splošno brezbrižni do vsake vere in da so v Sloveniji formalno
katoliške vere (Štrukelj, 2004, str. 213). To pa nikakor ne velja za večino Romov, ki živijo
v Mariboru in okolici, saj so globoko verni in vera v veliki meri določa tudi njihovo še
vedno tradicionalno in patriarhalno življenje. Romi v Mariboru namreč pripadajo
muslimanski veri. Šolski strokovni delavci na območju Maribora poročajo, da v času
verskih praznovanj romski otroci ne prihajajo v šolo.
Tudi v teoretičnem delu diplomske naloge Romske družine v Sloveniji in njihov način
življenja v Murski Soboti, na Dolenjskem in v Mariboru (Šprem, 2010), katere cilj je bil
raziskati etnično skupino Romov in podrobneje preučiti romske družine v Sloveniji,
predvsem na območju Murske Sobote, Dolenjske in Maribora, najdemo v teoretičnem delu,
v poglavju Romi in religija, podatke o odnosu Romov do vere, ki jih avtorica T. Šprem
povzema po P. Štrukelj in V. Šiftarju. Dejali smo že, da tak odnos do vere, kot ga
predstavlja P. Štrukelj (2004), ne drži za Rome v Mariboru. To dokazuje tudi podatek iz
empiričnega dela raziskave T. Šprem (2010), saj se je 91,7 % anketiranih Romov v
Mariboru glede veroizpovedi opredelilo za muslimane.
P. Štrukelj (2004) nas v omenjenem monografskem delu seznani še z drugimi značilnostmi
življenja Romov v slovenskem prostoru, ki pa z Romi na območju Maribora dejansko
nimajo veliko skupnega. Menimo, da bi bilo dobro izpostaviti, da avtorica Zgodovine in
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kulture Romov v Sloveniji ni raziskovala življenja vseh Romov v Sloveniji, saj bralec
zmotno misli, da spoznava kompleksno zgodovino in kulturo Romov v naši državi, torej
tudi Romov, ki živijo v Mariboru in okolici.
Omenili smo skrb, da bi v šolstvu lahko prišlo do zapletenih situacij pri seznanjanju vseh
učencev z romsko kulturo in zgodovino (Strategija …, 2004). Predvidevamo namreč, da bi
vsebine za pouk, ki bi vključeval romsko kulturo in zgodovino, črpali iz strokovne
literature, ki so jo pripravili romologi na Slovenskem ter jo povzemajo tudi številne
diplomske in tudi magistrske naloge. Če ne bomo natančneje preučili situacije oz. kulture in
načina življenja romske populacije v Mariboru, se lahko zgodi, da romski učenci iz
Maribora in njihovi sošolci ne bodo ustrezno poučeni o romski kulturi. Smiselno se nam
zdi, da bi slovenski učenci v Mariboru spoznavali kulturo svojih romskih vrstnikov in ne le
njihovih davnih prednikov.
Spomnimo še enkrat, da so nekateri mariborski Romi prevzeli kulturo in jezik od Albancev.
Menimo, da ti Romi morda nimajo interesa učiti se romskega jezika in spoznavati romske
kulture.
V skladu z vsem navedenim v prvem poglavju menimo, da Romi v Mariboru predstavljajo
pomemben del romske populacije v Sloveniji in da bo nujno treba natančnejše poznati in
preučevati to raznoliko romsko skupnost tudi zaradi povezave z vzgojo in izobraževanjem.
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2 SOCIALNO-KULTURNO OKOLJE ROMOV V MARIBORU
Socialni status Romov je povsod po svetu izrazito nižji od socialnega statusa večinskega
prebivalstva, zato Romi nimajo družbene moči. So zunaj dogajanja, trajno marginalizirani
in odvisni od socialnih pomoči (Strategija …, 2004). Izobrazba jim je pogosto nedostopna,
čeprav želena vrednota (Peček, 2006, str. 11). Revščina je vzrok, da Romi svojih otrok ne
pošiljajo v šolo, saj se bojijo, da bodo izpostavljeni diskriminaciji. Hkrati pa je revščina
Romov posledica pomanjkanja izobraženosti (Macura-Milovanović, 2006, str. 13).
Družbenoekonomski položaj je pomemben dejavnik, ki vpliva na šolske dosežke, saj
oblikuje starševsko zmožnost zagotoviti za učenje spodbudno okolje (Papalia, Olds,
Feldman, 2003, str. 315). Otroci, ki živijo v socialno in ekonomsko neugodnih okoljih,
dosegajo slabše izobraževalne rezultate (Mittler, 2001).
S tem delom naše naloge želimo opozoriti, da se socialno-ekonomski status Romov v
Sloveniji po regijah razlikuje. Izpostavili bomo razlike znotraj romske populacije, ki se
kažejo v tem, koliko so integrirani v življenje širšega okolja, in v socialno-ekonomskem
statusu (Peček, 2006). Pozornost bomo posvetili kulturnim posebnostim ter socialnoekonomskemu statusu Romov v Mariboru. Z našo raziskavo želimo preveriti, v kakšnih
socialno-ekonomskih razmerah živijo romski učenci v Mariboru. Ker bomo poleg socialnoekonomskega stanja preučevali še kulturno okolje učencev, bomo govorili o socialnokulturnem okolju.

2.1 UGODNEJŠI SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS INTEGRIRANIH
ROMOV
Mnogi Romi po svetu živijo v strahotni revščini, po navadi izolirani v getih. Zaradi
nečloveških razmer, v katerih živijo, doživljajo številna ponižanja ter žalost zaradi bede
(Macura-Milovanović, 2006, str. 13). Amnesty International poroča, da Romi v Sloveniji
živijo v neustreznih razmerah predvsem na območju Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. So
brez pitne vode, elektrike, dostopa do druge infrastrukture in brez varnosti uživanja
bivališča (Predstavitev poročila …, 2011). Številni živijo v slabo grajenih in prenatrpanih
barakah, v ločenih naseljih, daleč od zdravstvenih ustanov, šol, trgovin (Sporočilo …,
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2011), njihov materialni, družbeni, izobrazbeni in poklicni položaj je v primerjavi z
večinskim prebivalstvom izrazito nizek.
J. Horvat (2003, str. 63) slovenske Rome glede urejenosti bivalnih razmer deli v tri
skupine: visoka stopnja kulture bivanja (živijo v zidanih hišah ali najetih stanovanjih v
središču mest ali zunaj njih), nižja stopnja kulture bivanja (živijo v kompleksih zidanih ali
lesenih hiš znotraj strnjenega romskega naselja) ter nizka stopnja kulture bivanja (živijo v
izredno slabih razmerah znotraj izoliranih romskih naselij).
J. Krek in J. Vogrinc (2005) pa ločujeta dve skupini Romov, ki živijo v Sloveniji.
Razlagata, da veliko večino predstavlja skupina t. i. neintegriranih Romov, ki živijo v dokaj
izoliranih homogenih romskih naseljih v neugodnih bivanjskih razmerah. Skupino, kamor
uvrščata Rome iz mariborske regije, pa imenujeta skupina integriranih Romov. Ti Romi
živijo v bolj ali manj urejenih hišah ali stanovanjskih blokih in večina ima ugodnejši
socialno-ekonomski status (Krek, Vogrinc, 2005). Tudi Strategija vzgoje in izobraževanja
Romov v Republiki Sloveniji opozarja na razlike v socialno-ekonomskem položaju, načinu
življenja, izobrazbi, delovnih navadah, verski pripadnosti in običajih med t. i.
netradicionalno naseljenimi Romi, ki večinoma živijo v večjih mestih – v Ljubljani,
Mariboru, Celju, na Jesenicah in v Velenju (Strategija …, 2004, str. 9).
Zapisali smo že, da so mariborski Romi integrirani z večinskim prebivalstvom. Za boljše
razumevanje sedanjega socialno-ekonomskega položaja Romov v Mariboru pa je treba
pogled usmeriti v preteklost. Nekateri mariborski Romi so bili zaposleni, ko je bil Maribor
izrazito industrijsko mesto. V času tranzicije je večina ostala brez zaposlitve. Po besedah F.
Bečirija, predsednika romskega društva Romano Pralipe, je bilo leta 2005 od 150 do 160
Romov iz njihove skupnosti zaposlenih pri privatnikih, a so dobili za svoje delo slabo in
neredno plačilo (Vrbnjak, 2005 d).
Mnogi Romi v Mariboru se uspešno preživljajo s trgovsko dejavnostjo. F. Bečiri razlaga, da
nekateri Romi prodajajo na tržnici, na kramarskem sejmu, tisti, ki nimajo državljanstva, pa
za preživetje po kesonih zbirajo železo, papir in steklenice. Nekaj Romov ima tudi svoja
podjetja in zaposlujejo predvsem bližnje družinske člane (prav tam). Ugotavljamo, da se
jim zato viša življenjski standard, ki se v mnogih primerih ne razlikuje od življenjskega
standarda večinskega prebivalstva ali je celo višji.
Mnogi Romi sicer živijo od socialne pomoči; ta jim tudi zaradi številnih družinskih članov
prinaša nekatere ekonomske ugodnosti. F. Bečiri poudarja, da mariborski Romi ne kradejo,
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ne ropajo in ne preprodajajo droge; prav tako ne beračijo. Razlaga, da Romi, ki beračijo,
niso slovenski Romi in da jim ti Romi kvarijo ugled (prav tam).
Tudi R. Krasnić, predsednik romskega društva Anglunipe, razlaga, da imajo nekateri Romi
iz njihove skupnosti podjetja za prodajo oblačil in da zaposlujejo svoje družinske člane,
nekateri prejemajo invalidnino, nekaj jih je zaposlenih v gradbeništvu. »Preostali so
socialni problem, tudi tisti, ki so bili nekoč zaposleni. Mnogi moški iz naše družbe so bili
zaposleni v velikih mariborskih podjetjih, po stečajih so ostali brez službe, nove pa ne
dobijo. Živijo od socialne pomoči in večina jih za preživetje prodaja na tržnici in stojnicah.
Bolje to kot krasti. Če nam hoče družba res pomagati, nam naj pomaga do dela, ne do
socialne pomoči. Našim mladim bi bilo prej treba pomagati do redne zaposlitve, kot pa jim
dajati socialno pomoč. Nevarno je, da se na socialno pomoč navadijo in če se, je to kot
bolezen. Če mlad človek po koncu šole ne začne delati, ne dobi delovnih navad,« pravi R.
Krasnić (Vrbnjak, 2005 c).
Ugoden ekonomski status nekaterih romskih učencev na območju Maribora opažajo
učitelji, ki poučujejo romske učence, kar se kaže npr. v tem, da imajo tudi ti učenci doma
računalnike ter priključke za internet. Prav tako se romski učenci od svojih slovenskih
vrstnikov ne razlikujejo v oblačenju, med seboj se tudi družijo.

2.2 KULTURNE POSEBNOSTI
Tudi primarna socializacija romskih otrok je drugačna kot pri večinskem prebivalstvu, zato
predstavlja vstop v šolo za romske otroke večji stres in obremenitev (Husar Černjavič,
2006). Nekaterim romskim otrokom je šola prva vez z neromskim prebivalstvom širšega
družbenega okolja. A. Košak (2009, str. 7) pravi, da ob vstopu v šolo romski otroci doživijo
prvi pomembnejši stik s širšim družbenim okoljem in neromskimi vrstniki. Pokažejo se
razlike med romskimi in neromskimi otroki, ki so povezane s primarno socializacijo,
predvsem v načinu komunikacije, prehranjevanju, higienskih navadah, oblačenju ter
poznavanju osnovnih življenjskih pojmov in navad (prav tam).
Tudi M. Peček in I. Lesar (2006) razlagata, da imajo romski učenci ob vstopu v šolo
bistveno drugačno predznanje kot njihovi slovenski vrstniki, drugačne vzorce mišljenja in
navad, drugačne pojme, ki jim otežujejo vključevanje v institucionalno okolje šole.
Izpostavljeni so dvojnim kulturnim vplivom: v svoji družini in okolju, v katerem živijo; gre
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za spoj in navzkrižje dveh kulturnih tradicij, dveh jezikov in dveh načinov življenja (prav
tam). A. Košak pravi, da so tradicionalne posebnosti Romov večinskemu prebivalstvu
večkrat nerazumljive in jih interpretira kot negativne, kar pa pomembno vpliva na razvoj
samopodobe romskega človeka (Košak, 2009, str. 7).
Tradicija mariborskih Romov je povezana z vero, z islamom, ki narekuje, da romske ženske
niso zaposlene, temveč doma skrbijo za družino. Romske družine so številne in deklice
morajo kmalu prevzeti dela v gospodinjstvu. To potrjuje tudi pripoved romske učenke
Mangele Serčič, ki razlaga, da ima v družini naporno vlogo najstarejše hčere. M. Serčič
pove, da je njen vsakdan varstvo brata in sestre ter pomoč mami. Ko pride iz šole domov,
mora pospraviti stanovanje. Njena mlajša sestra ima več prostega časa, ki ga lahko preživlja
pred televizorjem in za računalnikom; prav tako ima več prostega časa tudi Mangelin mlajši
brat (Serčič, 2009, str. 11). Da izkušnja romske deklice ni osamljen primer, potrjujejo tudi
svetovalni delavci na šolah in učitelji, ki pripovedujejo, da romske deklice že v nižjih
razredih osnovne šole izostajajo od pouka več kot romski dečki. Vzrok izostajanja je tudi v
tem, da doma pomagajo staršem. Ravnateljica Osnovne šole Janka Padežnika Maribor S.
Filipič pove, da je pri njih v šoli še vedno problem izostajanje od pouka od 5. razreda
naprej, zlasti deklic. Opažajo, da se to dogaja v družinah, v katerih je tradicija še zelo
močna. Če so starši bolj integrirani, dekleta normalno obiskujejo šolo (Vrbnjak, 2005 f).
Zato bomo v empiričnem delu naše raziskave romske učence vprašali, kdaj in zakaj
izostajajo od pouka. Na podlagi odgovorov bomo preverili, ali romske deklice izostajajo od
pouka, ker morajo doma pomagati pri gospodinjskih opravilih. Prav tako nas zanima, ali
imajo romski učenci zraven šolskih obveznosti še kakšne druge.
Omeniti je treba še eno posebnost romske kulture, ki je za večinsko družbo povsem
neobičajna. Niso namreč redke romske družine, ki jim kulturni vzorec narekuje, da začnejo
njihovi otroci, ko so stari 12 let, vstopati v odraslost, kar pomeni, da se dekleta poročijo in
imajo otroke, dečki pa začnejo prevzemati vlogo očeta (Krek, Vogrinc, 2005). S. Andric
(2006) razlaga, da v Mariboru romski otroci živijo v družinah, kjer so pravila zelo strogo
določena in se od vseh članov družine pričakuje, da se jih držijo in jih spoštujejo. Romi so
zelo zaščitniški do svojih otrok, posebej do deklet, ki morajo biti v skladu z njihovo
tradicijo ob poroki device; zakonskega partnerja izberejo starši. Izjemoma, če se dva mlada
zaljubita, jima ustrežejo in se nato starši dogovorijo za poroko. Če se kak otrok upre ter ne
spoštuje tradicije in staršev, je izobčen in prepuščen samemu sebi (prav tam). Dekleta
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morajo po poroki skrbeti za celotno novo družino, v katero so se primožile, in to tako
dolgo, dokler se k hiši ne primoži naslednje dekle. D. Mikola (2005) iz Andragoškega
zavoda Maribor – Ljudske univerze razlaga, da so v preteklosti nekatera dekleta čez noč
prenehala obiskovati šolo, ker so jih (tudi proti njihovi volji) prodali za žene v druge
družine, včasih tudi v tujino. Zgodilo se je tudi, da so romska dekleta v njihovem zavodu
iskala pomoč in skrivališče, da jih ne bi doletela usoda, ko jim jo določa romska tradicija.
Raziskava S. Andric (2006) je pokazala, da romski starši ne spodbujajo svojih otrok k
nadaljevanju šolanja dlje, kot je po zakonu obvezno. Če pa želijo romska dekleta
nadaljevati šolanje, jim starši to sicer dovolijo, vendar se morajo poročiti najpozneje, ko
končajo srednjo šolo, ne glede na to, kakšne ocene imajo v šoli in kakšne so njihove želje
glede nadaljnjega študija. In raziskava te avtorice je pokazala, da si romski učenci v
Mariboru želijo pridobiti poklic (prav tam).

2.3 HITRE SPREMEMBE TRADICIONALNEGA ŽIVLJENJA
F. Bečiri, predsednik romskega društva Romano Pralipe, razlaga, da so njihovi otroci
povsem spremenili običaje. »Oblačijo se enako kot sošolci, s Slovenci se družijo mnogo
bolj, veliko že uporabljajo slovenščino in ne dajo dosti na praznovanje naših praznikov. Še
vedno pa je tako, da da družina soglasje k poroki, a mlad človek lahko reče ne, če si ne želi
tistega za partnerja – prej so partnerja izbrali starši … Tudi naše ženske se ne skrivajo več,
ne nosijo več rut. Gredo same v mesto, hodijo v osnovno šolo za odrasle …« (Vrbnjak,
2005 d).
Tudi R. Krasnić, predsednik romskega društva Anglunipe, pravi, da njihovi člani sicer
živijo še vedno tradicionalno, vendar se glede porok – četudi še poznajo dogovorjene – že
kažejo spremembe (Vrbnjak, 2005 c). »Mladi se poročajo starejši kot nekoč, pri 17, 18
letih, še vedno pa tradicionalno, torej dogovorjeno. Fantje pogosto vzamejo dekleta od
drugod, na primer iz Beograda. Nekaj se jih je poročilo tudi s Slovenkami, te so se lepo
prilagodile, vklopile v našo skupnost. Še vedno ima tradicija, ta je povezana z vero, z
islamom, močan vpliv in pri tem je vloga žene drugačna – žena je doma, skrbi za družino,
za otroke. A že čutimo spremembe. Še v moji generaciji so dekleta hodila v šolo do petega,
največ šestega razreda, nato so bile dve, tri leta doma, potem so se poročile in imele otroke.
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Zdaj pa vse dokončajo osnovno šolo, šest jih hodi v srednjo šolo in tri bi rade študirale«
(prav tam).
»Da tradicija vpliva na življenje mladih, kaže tudi to, da mladi Romi »flirtajo« s
Slovenkami, ne z Rominjami – če hoče mlad Rom z Rominjo na zmenek, mora prositi za
dovoljenje starša in potem se kmalu začnejo pogovori o poroki … Mladi to počasi
spreminjajo. Nekatere spremembe se nam zdijo čudne, ker jih nismo vajeni …, a povem
vam, da se je od leta 1990 do zdaj spremenilo 30 do 40 odstotkov tradicije, kulture,
življenja v vsaki naši družini: zdaj vsi otroci hodijo v šolo do konca osnovne šole in
nobenih razlik ni med fanti in dekleti, vsi se starejši poročijo in imajo manj otrok, dva,
največ tri. Vem, da se bodo čez 20 let naši otroci čim dlje šolali in se nato zaposlili, tudi
ženske bodo hodile v službo. Že zdaj se to čuti – mladi sprejemajo slovenski jezik in
kulturo, njihovi sošolci že pridejo k nam domov. Mladi bodo želeli prekiniti tradicijo, se
popolnoma vključiti v okolje,« pravi R. Krasnić (prav tam).
Tudi D. Mikola z Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze razlaga, da se zadnji
čas v romski skupnosti marsikaj spreminja. »Ne samo to, da se ženske šolajo, da je vse
večji interes za redno zaposlitev, predvsem mladi poskušajo živeti enako kot drugi njihovi
vrstniki – enako se oblačijo in podobno« (Vrbnjak, 2005 b).
Pričanja potrjujejo, da izobraževanje posamezniku omogoča vključitev v družbeno življenje
in delo ter oblikuje njegov pogled na svet. A. Krajnc (1977) pravi, da je vzgajanje proces
graditve in oblikovanja osebnosti, pri čemer se intencionalno oblikuje individualnost
vsakega posameznika. Le-ta se prilagaja zahtevam okolja, katerega vrednote in norme
sprejema.
Tudi M. Kovač Šebart in J. Krek ob predpostavki, da je država zavezana poiskati način
vključevanja Romov v širšo družbo tudi ob pomoči šolskega sistema, sledita Baumannu, ki
pravi, da je vzgoja tudi proces, v katerem človek ponotranji konkretne vrednote in norme,
ki jih vceplja kultura, ki raste v njem. Avtorja razlagata, da v skladu s tem pomeni srečanje
z večinsko kulturo in zahteva po vključevanju tudi zahtevo po obvladanju »funkcionalnih
rekvizitov« te večinske kulture, kar omogoča posameznikom vključevanje in skupno
bivanje. Pravita, da je morda – gledano s stališča ohranjanja romske identitete –
najspornejše to, da obvladovanje »funkcionalnih rekvizitov« večinske kulture implicira
spremembe v nekaterih za romsko kulturo značilnih vzorcih vedenja, navad itn., to pomeni,
da posega v identiteto na zelo temeljni ravni. Avtorja menita, da je nemogoče integrirati in
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pri tem ohranjati nedotaknjeno kulturo romske skupnosti (Kovač Šebart, Krek, 2003, str.
36).
Spomnimo na pripoved predsednika romskega društva Anglunipe, da mladi počasi
spreminjajo romsko tradicijo. R. Krasnić je ob tem tudi povedal, da se je od leta 1990 do
2005 spremenilo 30 do 40 odstotkov tradicije, kulture, življenja v vsaki romski družini
(Vrbnjak, 2005 c). Ne moremo se strinjati, da je tako temeljita in obsežna sprememba
tradicije, kulture in življenja nekega ljudstva v samo 15 letih počasna, kot pravi predsednik
društva. In to pri ljudstvu, kjer je tradicija temeljna vrednota.
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3 POČUTJE ROMOV
Odklonilen odnos do Romov se kaže na vseh ravneh naše družbe. Srečujemo se s
ksenofobijo, stereotipi, predsodki in stigmatizacijo Romov (Peček, 2006, str. 8). Tudi
romski otroci se v šoli soočajo s problemi, ki so posledica revščine in rasizma (Smith, 1997,
str. 254). Pogosto jih učitelji in sošolci šikanirajo (Peček, 2006, str. 7). Raziskave (Denied a
future?, 2001; ERRC, 2003; Macura-Milovanović, 2006; Berčon, 2006; Peček, Lesar, 2006;
Husar Černjavič, 2006) kažejo, da so romski učenci v Sloveniji in drugod po svetu še vedno
izpostavljeni predsodkom, nesprejetosti in odklonilnemu odnosu v šolah. Tako jih
obravnavajo vrstniki in tudi njihovi učitelji.
Diskriminacija in težke življenjske izkušnje Romov zagotovo vplivajo na njihovo počutje,
saj počutje izraža splošno telesno in duševno stanje in je posledica celotnega čutnega
zaznavanja ter čustvenega doživljanja (SSKJ, str. 866). Raziskave kažejo, da socialne
izkušnje pomembno vplivajo na posameznikovo duševno in fizično zdravje (Nastran Ule,
1993, str. 96). M. Nastran Ule (1993, str. 139) razlaga, da odsotnost socialnih stikov
posameznika izolira in ga postavlja v močno stresno situacijo. S. Macura-Milovanović
(2006) pravi, da je za romske učence največja težava v šoli nesprejemanje učiteljic in
sošolcev.
Ker nas v naši magistrski nalogi v prvi vrsti zanimajo socialne izkušnje romskih otrok v
šoli, saj le-te vplivajo na njihovo počutje, je naš namen analizirati diskriminacijo Romov,
ki se v družbi pojavlja na različnih ravneh in se reproducira tudi v šoli.

3.1 DISKRIMINACIJA ROMOV NA DRUŽBENI RAVNI
Ob predpostavki, da se družbena dogajanja reproducirajo tudi v šolskem prostoru, ne
moremo mimo zgodovine Romov in z njo povezane družbene diskriminacije.
Zgodovina Romov v Evropi od 15. stoletja je zgodovina rasizma in diskriminacije. Romi so
izkusili suženjstvo, asimilacijo, izgon in iztrebljanje (Macura-Milovanović, 2006, str. 28).
Romi so bili zasužnjeni v 15. stoletju na Madžarskem, v 18. stoletju v Rusiji in v 19.
stoletju v Romuniji; dekrete, s katerimi so bile surovo omejene pravice Romov, so izdali v
številnih državah. Romom so prepovedovali, da živijo svoje življenje, da uporabljajo svoj
jezik in običaje (v Španiji v 15. stoletju), prisilno so delali v rudnikih, odvzemali so jim
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otroke (v Španiji v 18. stoletju). V Nemčiji so ukaze za iztrebljanje izvajali v 16. stoletju,
na Saškem pa v 18. stoletju. Podoben rasizem so doživeli Romi v drugih evropskih državah
– od Finske, Italije in Velike Britanije do Vzhodne Evrope (prav tam, str. 28).
Spomnimo še na trpinčenje romskega ljudstva med drugo svetovno vojno. V nacizmu je
Romom skupaj z Judi grozilo popolno uničenje. V tem času je bilo samo v Nemčiji
pomorjenih približno pol milijona Romov. Ocene o vseh romskih žrtvah nacizma se
gibljejo od milijona in pol do treh milijonov. Mnogo Romov je bilo preganjanih in zaprtih,
za mnogimi pa se je izgubila sled (Brizani-Traja, 2000, str. 16).
Romi so veliko etnično »čiščenje« in eksodus doživeli v novejši zgodovini med vojnami na
Balkanu. V Bosni, kjer je v času federativne Jugoslavije živelo od 300.000 do 500.000
Romov, so mnoge Rome pobili skupaj z muslimani, veliko jih je končalo v taboriščih ali so
bili pregnani in danes živijo kot begunci v tujih državah. Po podpisu mirovnega sporazuma
so postali nezaželeni na celotnem ozemlju Bosne. Zadnji genocid nad Romi se je začel leta
1999 v jugoslovanski pokrajini Kosovo. Izpostavljeni so bili brezizhodni situaciji – znašli
so se med dvema ognjema. Ocenjuje se, da jih je na tem območju živelo nekaj deset tisoč,
danes jih je pa le še nekaj sto (prav tam, str. 16–17). Omenili smo že, da nekateri Romi s
Kosova živijo danes v Mariboru.
Nepojmljivo je, da so Romi tudi danes, ko živimo v družbi, ki temelji na spoštovanju
človekovih pravic in enakosti, izpostavljeni hudi diskriminaciji. Nekatere članice Evropske
unije, kjer je »spoštovanje človekovega dostojanstva sveto« (Barosso v Globus, 2010),
Romom ne dovolijo živeti na svojih območjih in jih izganjajo iz svojih držav. To počnejo
tudi Francija, ki je »mati človekovih pravic in ustanovna članica Unije« (Lellouche v
Globus, 2010), in še nekatere druge članice Evropske unije. V. Reding, evropska komisarka
za pravosodje, se je na izgon Romov iz Francije poleti leta 2010 sprva odzvala mlačno in
zato sprožila jezo organizacij za varovanje človekovih pravic, nato pa je njena grožnja
Franciji z disciplinskim postopkom na evropskem vrhu v Bruslju izzvala diplomatski spor
(Globus, 2010). Evropska komisarka za pravosodje je namreč dejala, da je zgrožena zaradi
razmer, ki kažejo na to, da so ljudje izgnani iz države članice Evropske unije samo zato, ker
pripadajo etnični manjšini. Dodala je, da je bila prepričana, da se kaj takega v Evropi po
drugi svetovni vojni ne bo več zgodilo, in poudarila, da nobena članica Evropske unije ne
more pričakovati posebne obravnave, ko gre za obstoj temeljnih evropskih zakonov in
vrednot. Opozoriti želimo, da opozorilo V. Reding ni rešilo romskega vprašanja, namesto
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tega so evropski politiki v Bruslju razpravljali, ali sme komisarka iz male članice Unije
javno kritizirati odločitev velike države članice (prav tam). Namesto konstruktivnih
razprav, ki bi vodile k rešitvi, je postalo izganjanje Romov orodje za dokazovanje politične
moči. To trditev krepita nadaljevanje in epilog zgodbe iz Bruslja: čeprav se je velika večina
evropskih komisarjev strinjala, da je treba zaradi izgona Romov uvesti proti Franciji
postopek, ker je domnevno kršila evropske sporazume, in je bila največja zagovornica
takega ukrepa tudi V. Reding, je nato prav komisarka za pravosodje Komisiji predlagala,
naj opustijo postopek proti Franciji. Grozljiva diskriminacija romskega ljudstva se
nadaljuje tudi v sodobni družbi.
Ne moremo mimo kršenja človekovih pravic Romom, ki živijo v Sloveniji. Našo državo sta
kritizirala evropski komisar za človekove pravice in Evropski center za pravice Romov
(Barriers …, 2002; ERRC, 2003; ERRC, 2004). V preteklosti je velikokrat prišlo do
konfliktov med Romi in večinskim prebivalstvom. Leta 2006 je preselitev Romov iz
Ambrusa, ki so morali zapustiti svoje domove, postavila pod vprašaj tudi pravno ureditev
naše države.
Tudi letna poročila Varuha človekovih pravic govorijo o diskriminaciji Romov. V letnem
poročilu za leto 2004 Varuh človekovih pravic ugotavlja, da zaradi prelaganja reševanja
romske problematike na občine, kjer Romi živijo, prihaja do pogostih sporov in odkritega
izražanja nestrpnosti do Romov. V Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2008
najdemo podatek, da vsebinsko, po številu in teži obravnavanih problemov na področju
diskriminacije izstopajo predvsem sumi kršitev rasne in etične diskriminacije Romov. Tudi
v Nacionalnem programu ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2010–
2015 je v pregledu stanja glede diskriminacije Romov ugotovljeno, da je ta v družbi še
vedno zelo prisotna ter da so najpogostejši razlogi zanjo stereotipi in predsodki,
pomanjkanje informacij o družbenih skupinah, ki so izpostavljene diskriminaciji, strah pred
neznanim in težnje po preseganju lastnega občutka manjvrednosti.
Novinarka J. Ahmetaj (2011), po rodu Romka, razlaga, da so bili v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji Romi v Mariboru sprejeti med večinskim prebivalstvom bolje kot
danes. Tako naj bi bilo zato, ker so bili vsi ljudje, ki so takrat živeli na omenjenem
območju, tako rekoč Jugoslovani. Rom, ki živi v Mariboru več desetletij, razlaga, da se je z
osamosvojitvijo Slovenije začela večja nestrpnost do drugačnih.
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Nekateri Romi v Mariboru so se v tistem času opredelili kot Romi muslimanske
veroizpovedi, veliko pa se jih je identificiralo za Makedonce, Albance ali pripadnike kake
druge narodnosti (prav tam). Tudi raziskava T. Vodušek (1992) Učenci Romi v mariborskih
osnovnih šolah (1992) kaže, da so šole v Mariboru pred dvema desetletjema posredovale
podatke o učencih romsko-albanske narodnosti, druge o učencih Romih, ki imajo v
matičnem listu vpisano srbsko narodnost, in da se ponekod Romi sami opredeljujejo za
Albance. Vse to kaže na problem, da so nekateri Romi zamolčali svojo identiteto, kar pa je
seveda posledica nesprejemanja, diskriminacije in stereotipov o Romih v zgodovini in še
danes. Razloga za odpovedovanje svoji identiteti ne moremo iskati druge kot v upanju teh
ljudi na boljše, prijaznejše in kakovostnejšo življenje.
Mlajša Rominja iz Maribora je v intervjuju za Večer (Vrbnjak, 2005 e) povedala: »Že tako
imajo Rome vsi na piki. Najbolj grozno je v trgovinah. Ko vstopim, naenkrat hodi za mano
osem prodajalk. Nekatere so res neverjetne. Zadnjič mi je ena kar z roko segla v žep. In ko
sem ji rekla, kaj dela, da nimam v žepu ničesar, je samo rekla, da se ji je zdelo, da sem
nekaj vtaknila vanj. 'No, potem pa nič, če nisi,' je rekla in se obrnila stran. Niti opravičila se
ni.« Tudi odrasle romske ženske predsodke najbolj čutijo v trgovinah. »Ko pridemo v
trgovino, nas gledajo, kot da jim bomo vse pobrali in odnesli,« je povedala Rominja in
dodala, da drugje – na primer v uradih, šolah in še kje – tako očitne diskriminacije ni čutiti,
čeprav še vedno obstaja. Romi v Mariboru pravijo, da se jim zaradi predsodkov redko uspe
zaposliti. »Delodajalci Rome zares neradi sprejmejo v službo. Ko nas vidijo ali ko povemo,
da smo Romi, je po navadi konec. Govori se, da Romi ne želijo delati. To ni res, enako kot
drugi ljudje bi radi prehranili svoje družine,« je povedal F. Bečiri, predsednik romskega
društva iz Maribora (Vrbnjak, 2005 d).
Romi so nenehno predmet odkritega rasističnega govorjenja in pisanja. Analiza časopisnih,
televizijskih in radijskih prispevkov je pokazala, da se mediji s težavami Romov ne
ukvarjajo, razen kadar te prerasejo v konflikt, ki lahko prizadene večinsko populacijo. O
Romih se ne govori drugače kakor o »romskem vprašanju«, »romskem problemu« in
»romski problematiki« (Erjavec, Bašić Hrvatin, Kelbl, 2000). Avtorice so negativna
poročanja medijev o Romih razdelile na tri skupine: 1. Romi so predstavljeni kot agresivni
in nevarni; (po svoji naravi) kradejo. So akterji kriminalnih dejanj in predstavljajo grožnjo
družbenemu redu. 2. Romi so nedelavni in leni, živijo od socialne pomoči. Ogrožajo naše
družbenoekonomske interese in so grožnja ekonomskemu redu. 3. Kultura, mentaliteta in
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obnašanje Romov niso v skladu z normami večinskega prebivalstva in zato so grožnja
našemu kulturnemu redu. Romi se od večinskega prebivalstva razlikujejo po videzu (barvi
kože), imajo drugačno kulturo, navade ter vrednote in so neprilagodljivi (prav tam, str. 7–
8).
Mediji imajo danes osrednjo vlogo pri oblikovanju predstave o Romih; pogosto jih
predstavljajo enostransko, kot pripadnike določene skupnosti in ne kot posameznike, tako
da se oblikujejo posplošene podobe in utrjujejo se stereotipi o Romih, ki so prisotni v naši
družbi (Husar Černjavič, 2006, str. 20).
Še več – A. Janko Spreizer (2002) ugotavlja, da tudi slovenski romologi svoje poznavanje
Romov podajajo s pomočjo etničnih stereotipov. Avtorica ocenjuje, da je V. Šiftar, ki je
ustvaril bogato bibliografijo o Romih in si prizadeval izboljšati njihov položaj, romsko
kulturo povezoval s »primitivizmom«. Rasna ideologija je po njenem mnenju prisotna v
opisu rasne posebnosti Romov, posebnega romskega palca (Janko Spreizer, 2002, str. 217).
Prav tako je o Romih kot o primitivnem ljudstvu pisal J. Zadravec v monografiji
Zdravstvena kultura Romov v Prekmurju. V njegovem delu se kažejo vplivi Šiftarjevih
trditev o nizki stopnji razvoja Romov, saj navaja posebnosti, ki ločujejo romsko
zdravstveno kulturo od večinske. Opisuje antropološke značilnosti Romov: nizko čelo,
velike, temnorjave ali črne, ognjevite, zvite oči, nos podolgovat, včasih orlovski, usta
velika, jezik pa strupen. Iz opisa je razvidno, da je njihovim značilnostim pripisoval
vrednostne sodbe (Zadravec, 1989, v Husar Černjavič, 2006). Po mnenju avtorice (Janko
Spreizer, 2002) se tudi M. Tancer naslanja na stereotipne predstave o Romih, saj v uvodu
knjige Vzgoja in izobraževanje Romov na Slovenskem opisuje svoje podobe Romov kot:
postarani brusač na osrednji soboški tržnici, v srce in dušo segajoča melodija primaša
Baranje, mnogi prosilci socialne pomoči pred občinskimi pisarnami, ogledniki smetišč in
posod za odpadke, vedeževalke, hitroprsti zmikavti na ulicah in v lokalih itn. Vidimo, da se
celo tisti, ki delujejo za blaginjo Romov, nehote zatečejo v stereotipe (Janko Spreizer,
2002). To nam kaže, kako močno so stereotipi o Romih zakoreninjeni v naši družbi.
A. Janko Spreizer (2004, str. 195) opozarja tudi na to, da pri branju strokovne tradicije in
vednosti, ki ji na Slovenskem rečemo romologija, naletimo na razlikovanje med tistimi
Romi, ki jih različni socialni akterji predstavljajo kot »avtohtone«, ter med onimi, ki veljajo
za »neavtohtone«. Avtorica opozarja na problematičnost političnega razlikovanja med
»avtohtonimi« in »neavtohtonimi« Romi, ki so jo nekritično povzeli romologi in
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raziskovalci »slovenskega narodnostnega vprašanja«. A. Janko Spreizer (prav tam, str. 12)
je pokazala na nevarnost učinkov, ki jih lahko izzove slaba vednost, ki prispeva k
diskriminaciji in z njo povezanim rasizmom do Romov. Avtorica pojasnjuje, kako
razlikovanje ustvarjajo tudi slovenska »romologija« in strokovnjaki v okviru tradicije
»slovenskega narodnostnega vprašanja« vsaj s tem, ko pristanejo na tako pravno
razmejevanje, kot da bi bilo strokovno, ter prevzemajo njegovo besedišče in koncepte. Ti
namreč ne nasprotujejo dejstvu, da so potisnjeni v službo etničnih politik, ki jih oskrbijo s
konstruirano razliko, temveč ta konstrukt nato celo »objektivizirajo« z argumentacijo, da
gre za zgodovinske, lingvistične, kulturne in teritorialne razlike, namesto da bi družbeno,
torej tudi pravniško in politično konstrukcijo teh razlik preučevali. Kot najbolj kritično A.
Janko Spreizer (prav tam) izpostavi dejstvo, da tovrstni konstrukti oziroma neresnične
tvorbe razlik in njihove manifestacije niso predmet natančnejših študij, pač pa so
naturalizirane in utemeljene na nečem izmišljenem, po katerem da so nekateri Romi, živeči
v Sloveniji, »naši«, drugi pa migranti in kot taki večni »tujci«.
A. Janko Spreizer (prav tam) je po analizi slovenske »romologije« izoblikovala sklep, da je
romologija podlegla diskurzu slovenskih nacionalističnih politik; to pa zato, ker je lojalna
nacionalnim državnim politikam do Romov. Avtorica ocenjuje, da ji razločevanje med
avtohtonimi in neavtohtonimi Romi z današnje perspektive za nazaj sploh omogoča njen
obstoj. Potemtakem je sociopolitična konstrukcija »avtohtonih« Romov, ki so objekt in
hkrati tudi invencija slovenske romologije, legitimna za »romologijo« natanko zato, da se ta
lahko etablira kot specifična raziskovalna tradicija. O katastrofalnih posledicah, ki jih
utegne imeti za Rome in za celotno slovensko nacionalno populacijo njena pozicija, pa v
veliki samovšečni zaverovanosti vase niti ne razmišlja (prav tam, str. 213). Analiza A.
Janko Spreizer (prav tam) torej pokaže, kako in kateri socialni akterji moči so vzpostavljali
razliko med Romi, ki jih predstavljajo kot »avtohtone« in priklenjene na neka ozemlja, za
katera trdijo, da so njihova »avtohtona območja poselitve«, ter med t. i. »neavtohtonimi«
Romi.
Da vlada resno ogroža uresničevanje in varstvo posebnih pravic romske skupnosti, ker
manj ugodno obravnava pripadnike romske skupnosti in posamezne lokalne romske
skupnosti pri dodeljevanju posebnih pravic, opozarja tudi Varuh človekovih pravic. Ker kot
pogoj za uživanje teh pravic določa zahtevo po avtohtonosti, neopravičeno omejuje
oziroma preprečuje uživanje posebnih pravic nekemu krogu oseb, ki tudi pripadajo romski
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skupnosti. Varuh meni, da pogoj avtohtonosti neopravičeno omejuje pravice, varovane s
65. členom Ustave, in da učinkuje diskriminacijsko (Letno poročilo Varuha za leto 2008,
str. 49). V skladu z navedenim v naši nalogi ne ločujemo v Sloveniji živečih Romov na
avtohtone in neavtohtone.
Naj omenimo še to, da Varuh človekovih pravic v letnem poročilu za leto 2008 med primeri
dobre prakse izpostavlja ravnanje Mestne občine Maribor oziroma njeno odločitev, da
vzpostavi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti v občini. Čeprav
ta občina k temu ni zavezana, saj ji ni treba zagotoviti romskega svetnika, je po uradnih
podatkih na drugem mestu po številu Romov, ki živijo v njej. Varuh razlaga, da taka
institucionalizirana

zaznava

problemov

in

njihovo

reševanje

s

sistematičnim

zagotavljanjem dialoga z lokalno romsko skupnostjo nedvomno prispeva k učinkovitejšemu
reševanju vsakodnevnih odprtih vprašanj (Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto
2008, str. 49).
Poglavje bomo končali še z optimističnim pričanjem predsednikov romskih društev v
Mariboru, ki kaže na to, da Romi v Mariboru ne doživljajo diskriminacije v takem obsegu
kot drugi Romi v Sloveniji in po svetu. F. Bečiri pravi, da se Romi v Mariboru počutijo
varne (Vrbnjak, 2006) in da s sosedi nimajo težav (Vrbnjak, 2005 d). Tudi Krasnić
pojasnjuje, da so Romi v Mariboru v okolju dobro sprejeti: »S sosedi ni nobenih težav. Na
začetku nas po navadi sicer malo z rezervo gledajo, potem pa vidijo, da ni razloga za skrb,
in se lepo razumemo« (Vrbnjak, 2005 c).

3.2 SOCIALNA IZKLJUČENOST ROMSKIH UČENCEV
Dejali smo, da se rasizem in diskriminacija iz preteklosti nadaljujeta tudi v sodobnih
družbah in da se odražata v izobraževanju, kjer je socialna predstava o romskih otrocih
negativna, vključuje rasistične predsodke, stereotipe itn. Modeli rasizma v družbi se pod
različnimi izgovori reproducirajo tudi v šolah, ki jih obiskujejo romski otroci. Etnična
pripadnost in socialno-kulturne razmere, v katerih živijo romski učenci, se štejejo za
kulturni deficit (Claveria, Alonso, 2003, str. 563–564). Študija Opre Roma (2002) navaja
predstave o romskih otrocih kot o intelektualno, socialno in kulturno hendikepiranih
učencih. Problem sodobne družbe – socialna izključenost Romov je torej tudi problem šole.
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M. Peček in I. Lesar (2006) sta osvetlili mehanizme reprodukcije nepravičnosti, socialne
neenakosti in diskriminacije v slovenski osnovni šoli. Njuna raziskava je pokazala, da v
okviru osnovnega šolanja v Sloveniji še ni sistemskih temeljev, prav tako pa precejšen del
učiteljev ni pripravljen, da bi se oblikovala šola, ki bi konstruktivno reagirala na različnosti
učencev, da bi omogočila učenja in izkušnje socialne vključenosti ter možnosti participacije
drugačnih učencev (prav tam, str. 204).
Šola kot socialni prostor vpliva na medsebojne odnose. Omenili smo že, da odsotnost
socialnih stikov posameznika, torej v našem primeru učenca, izolira ter ga postavlja v
močno stresno situacijo (Nastran Ule, 1993, str. 139) in da je največja težava romskih
učencev v šoli nesprejemanje učiteljic in sošolcev (Peček, 2006, str. 8). Raziskava (Peček,
Lesar, 2006, str. 185) je pokazala, da je učiteljev, ki ne bi bili pripravljeni prejeti romskega
učenca v razred ali se niso mogli odločiti, kar 16,5 % med predmetnimi in 18,2 % med
razrednimi učitelji. Posameznik, ki se počuti člana nove skupnosti in se z njo identificira,
skupnost pa ga zavrača in mu pripisuje status tujca, lahko doživlja razdvojenost osebnosti
in specifično razklanost, za katero je značilno, da posameznik zavrača del lastne identitete
(prav tam, str. 189). Romski otroci se pogosto boleče zavedajo negativne identitete, ki jim
jo je namenila družba. Tudi S. Macura-Milovanovič (2006, str. 25) razlaga, da je odkritje
razlike med romskim in neromskim svetom v šolskem okolju za romskega otroka pogosto
travmatično in da ga spremljajo krize in želja, da ne bi bil Rom. Opisali smo že primere, ko
se romski otroci v mariborskih osnovnih šolah ne želijo identificirati za Rome. Zaradi
občutka manjvrednosti se učenci sramujejo svojega izvora in ga skrivajo (Husar Černjavič,
2006, str. 82).
Mnoge raziskave (Denied a future?, 2001; ERRC, 2003; Macura-Milovanović, 2006;
Berčon, 2006; Peček, Lesar, 2006; Husar Černjavič, 2006) potrjujejo, da so v sodobni
družbi romski učenci po svetu in tudi v Sloveniji še vedno izpostavljeni predsodkom, da jih
vrstniki in tudi njihovi učitelji ne sprejemajo in kažejo do njih odklonilen odnos. Raziskava
Macure-Milovanović (2006) je pokazala, da v Srbiji izvajajo diskriminacijo neromski
starši, njihovi otroci in učitelji ter da učitelji diskriminacijo romskih otrok razlagajo in
sprejemajo kot »normalen« ali »običajen« način »discipliniranja ter kultiviranja« neurejenih
in agresivnih romskih otrok. Raziskave (Peček, Čuk, Lesar, 2008; Macura-Milovanović,
2006) žal kažejo, da učitelji ne prepoznavajo svoje vloge v ustvarjanju razredne skupnosti
medsebojno povezanih posameznikov in da jim zato manjka priložnost sprejemati in
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spoštovati tiste, ki so v skupnosti drugačni. A. Košak (2009, str. 7) iz izkušenj ugotavlja, da
je treba v šoli spoštovati tradicionalne posebnosti romskih učencev ter da je romskim
staršem zelo pomembno, kako se njihov otrok počuti v šoli in kakšen odnos imajo učitelji
do njega. Hegedüs (2001, str. 33) pravi, da je šola za Rome sprejemljiva samo, če obstaja
tesna čustvena vez med njihovim otrokom in učiteljem.
W. Glasser (1998) ugotavlja, da je za učenčevo dobro počutje bistven pogoj pozitiven in
razumevajoč odnos učiteljev. Od učiteljeve občutljivosti in razumevanja otrokovih
psiholoških potreb v skupini vrstnikov je v veliki meri odvisno, kako radi bodo otroci hodili
v šolo. Pomembno je, da ima učitelj pristen odnos z vsakim otrokom v razredu in da s
spoštljivim odnosom ter z visoko zastavljenimi cilji za vsakega otroka omogoči vsem enake
možnosti za razvoj (Pergar Kuščer, 1999, str. 27–29).
Učitelji morajo učencem nuditi socialno emocionalno podporo, sposobni morajo biti vživeti
se v drugega in biti zavezani delovanju, ki spodbuja strpnost in nediskriminacijo (Peček,
2006, str. 19). Odnos učiteljev mora temeljiti na sprejemanju, upoštevanju specifičnih
potreb romskih učencev in spoštovanju njihove kulturne identitete. Ob pozitivnem pristopu
in odnosu učiteljev se taka pozitivna klima ustvarja tudi med romskimi in neromskimi
učenci (Košak, 2009, str. 8).
Prav tako so pomembni odnosi učencev z vrstniki, kajti če se učenec v šoli dobro počuti in
doživlja šolo pozitivno, je v šoli prav gotovo uspešnejši (Lokar, 2003). Za dobre učne
rezultate je pomembno prijetno in spodbudno vzdušje v razredu (Zabukovec, 1998).
Raziskave (prav tam) potrjujejo, da doživljanje učencev v razredni skupnosti pomembno
vpliva na njihove učne dosežke.
Dejali smo že, da le otrok, ki je sprejet v razredu, vidi smisel v prizadevanju za boljši
uspeh. Otroci se lahko učijo, kadar se počutijo varno in prijetno (Pergar Kuščer 1999, str.
47). M. Pergar Kuščer (prav tam, str. 26) še razlaga, da sta za mlajše otroke v šoli lahko
usodna dva dogodka: neuspeh v šoli in nesprejetost med sošolci.
Pred dvema desetletjema so bili tudi romski učenci v Mariboru izpostavljeni diskriminaciji
in nestrpnosti, okolje je do njih kazalo odklonilen in stereotipen odnos. Učenci so se
sporazumevali v romskem jeziku in se družili le med seboj (Popošek, 2006). Ni
presenetljivo, da ob takem nespodbudnem šolskem okolju romski učenci in njihovi starši
niso kazali zainteresiranosti za šolsko delo in sodelovanje z učitelji ter da so romski učenci
neredno hodili v šolo. Ker pa je bilo v Mariboru od 1998. leta izpeljanih nekaj projektov
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(predstavili jih bomo v nadaljevanju) za kakovostnejše izobraževanje Romov, bomo v
empiričnem delu naše naloge ugotavljali, kako se danes romski učenci počutijo v šoli.

40

Milanka Munda (2012): Počutje romskih učencev v osnovni šoli v Mariboru, magistrsko delo PeF Ljubljana
__________________________________________________________________________________________________

4 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ROMOV
V prejšnjem poglavju smo osvetlili diskriminacijo Romov, ki se pojavlja na različnih
ravneh tudi v sodobni družbi, čeprav bi ta morala temeljiti na spoštovanju človekovih
pravic in enakosti vseh ljudi. Videli smo, da raziskave pričajo tudi o diskriminaciji romskih
učencev v osnovnih šolah. Odklonilen odnos do romskih učencev v šoli kažejo tako učitelji
kot tudi učenci.
V nadaljevanju naše naloge bomo govorili o izobraževanju romskih učencev. Znano je, da
je bila izobrazbena raven Romov vedno nizka. Študija Denied a Future? navaja (2001, str.
20), da polovica romskih otrok v državah Evropske unije ni nikoli hodila v šolo. Tisti, ki so
vključeni v izobraževanje, imajo slab učni uspeh, prav tako je značilen velik osip romskih
učencev, zlasti v višjih razredih.
Dejstvo je, da se romski učenci med izobraževanjem srečujejo s številnimi ovirami in
težavami. M. Peček (2006, str. 7) meni, da javne šolske sisteme v Sloveniji zaznamuje
dolga zgodovina napak pri oblikovanju primerne in učinkovite politike izobraževanja
Romov. Pričakovali bi, da bo prenova šolstva v 90. letih prejšnjega stoletja prinesla rešitve
glede vzgoje in izobraževanja Romov. Zato bomo v tem poglavju preverili načelno in
formalno raven izobraževanja romskih učencev ter ju primerjali z izvedbeno ravnijo
vzgoje in izobraževanja romskih učencev. Šolska zakonodaja na formalni ravni v nekaterih
točkah izpostavlja romske učence, nas pa bo zanimalo, kako se njihove pravice uresničujejo
v šolski praksi.

4.1 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ROMOV V PRETEKLOSTI
Ponovno je treba pogled usmeriti v preteklost, tokrat v zgodovino vzgoje in izobraževanja
Romov. Tancer (1994, str. 69) v Vzgoji in izobraževanju Romov na Slovenskem navaja, da
za čas pred drugo svetovno vojno ni na voljo zanesljivih podatkov o vzgoji in
izobraževanju romskih učencev. Obstajajo le poročila posameznih šol in zapisi v dnevnem
tisku, na osnovi katerih je mogoče sklepati, da je nekaj romskih otrok obiskovalo osnovno
šolo. M. Husar Černjavič (2006, str. 48) sklepa, da oblasti pred drugo svetovno vojno niso
posvečale posebne pozornosti romskim otrokom.
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Za obdobje od leta 1945 do 1965 najdemo podatke o šolanju prekmurskih Romov. Zbrani
so v Šiftarjevi monografiji Cigani (1970). V. Šiftar, ugotavlja, da so začeli hoditi v šolo
dokaj pozno, kar je bilo odvisno od učiteljev in bogatih vaščanov, ki so imeli v šoli glavno
besedo. Do leta 1945 so šolo obiskovali predvsem fantje, romska dekleta so jo le redko
obiskovala. Še slabši je bil položaj dolenjskih Romov. Rome, ki so obiskovali šolo, so
zapostavljali sošolci in tudi učitelji. Po navadi so sedeli v zadnji klopi, ločeni od drugih
otrok. V. Šiftar ugotavlja, da po drugi svetovni vojni otroci niso hoteli v šoli sedeti z Romi,
»ker imajo različne bolezni, ker so umazani in od njih smrdi« (Šiftar v Husar Černjavič,
2006, str. 48).
»Iz virov lahko razberemo, da so si oblasti po drugi svetovni vojni prizadevale vključevati
romske otroke v osnovne šole, na kar so vplivale spremenjene družbene razmere in
prizadevanja za odpravljanje nepismenosti, toda zapisi kažejo na rasistično obarvanost
diskurza o Romih« (prav tam, str. 49).
M. Tancer (1994, str. 78) razlaga, da pobude za reševanje romske problematike na področju
izobraževanja segajo v leto 1977, ko je Skupnost socialnega skrbstva Novo mesto poslala
takratnemu Zavodu za šolstvo SRS dopis o potrebah po usklajevanju učnih programov za
šolanje Romov. »To je bila prva pobuda osrednjemu šolskemu zavodu, da se tvorno vključi
v reševanje vzgoje in izobraževanja romskih otrok« (prav tam). Pred tem je bilo vprašanje
vključevanja romskih otrok v vzgojno-izobraževalne institucije prepuščeno posameznim
občinam in šolam. Leta 1980 je Skupnost otroškega varstva SR Slovenije z dodatnimi
sredstvi sofinancirala predšolsko vzgojo romskih otrok. Država od takrat namenja dodatna
finančna sredstva za delo z romskimi učenci (Husar Černjavič, 2006, str. 51).
Zavod SR Slovenije za šolstvo je v letih od 1985 do 1989 organiziral štiri republiška
posvetovanja, na katerih so bili sprejeti sklepi in stališča o vzgojni problematiki Romov in
sprejete smernice za nadaljnje delo (Tancer, 1994, str. 81–83). Leta 1986 je bila pri Zavodu
za šolstvo SRS ustanovljena skupina, ki je spremljala, usmerjala ter usklajevala vzgojo in
izobraževanje romskih otrok in je delovala 5 let (prav tam, str. 81). Nato je bil leta 1992 v
Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in šport sprejet razvojno-raziskovalni projekt o
vzgoji in izobraževanju romskih učencev v osnovnih šolah.
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4.2 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ROMOV OB PRENOVI ŠOLSTVA
Pobude za reševanje težav, povezanih z vzgojo in izobraževanjem Romov, segajo torej v
80. leta prejšnjega stoletja. Prav zato bi pričakovali, da bo prenova šolstva konec 90. let
prinesla rešitve glede vzgoje in izobraževanja romskih učencev.
Temeljni dokument za prenovo šolstva predstavlja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Bela knjiga), ki je izšla 1995. leta. V tem dokumentu,
ki predstavlja načelno raven izobraževanja, smo poiskali izhodišča za vzgojo in
izobraževanje Romov. V njem je zapisano, da koncept prenove šolstva v Sloveniji izhaja iz
človekovih pravic in pojma pravne države (Bela knjiga, 1995, str. 13). Vzrok za tako
zasnovo šolstva najdemo v političnem ozadju. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je bil
cilj novonastale države vstopiti v Evropsko unijo, ki temelji na spoštovanju človekovih
pravic, enakosti, demokracije in pravne države. Ustava, sprejeta 23. 12. 1991, je v 2. členu
opredelila Slovenijo kot pravno državo. Če je država pravna, mora spoštovati človekove
pravice in temeljne svoboščine svojih državljanov. Prav pri tem načelu najdemo povezavo z
vzgojo in izobraževanjem Romov v večini dokumentov, ki urejajo področje šolstva. Sistem
izobraževanja vsake sodobne države temelji namreč na načelih demokratičnosti,
avtonomnosti in enakih možnosti, ki so, kot smo že dejali, utemeljena prav v človekovih
pravicah in pojmu pravne države (Bela knjiga, 1995, str. 15).
Mednarodni pravni dokumenti, katerih podpisnica je tudi Slovenija, in Ustava Republike
Slovenije predstavljajo temelj, iz katerega so izpeljani zakoni, ki urejajo sistem vzgoje in
izobraževanja v Sloveniji ter s tem tudi izobraževanje Romov.
Leta 1995 je Svet Evrope sprejel Konvencijo o varstvu nacionalnih manjšin, ki zahteva od
držav, da omogočijo manjšinam razviti njihovo kulturo in identiteto. Naslednje leto je bila
pri Svetu Evrope ustanovljena posebna skupina za Rome, čemur je sledila še vrsta drugih
korakov. Evropska unija od leta 1997 od držav, ki se pogajajo o pridružitvi, zahteva
posebna poročila o stanju romske manjšine. Leta 1999 je Evropska unija sprejela tudi
vodilna načela za izboljšanje položaja Romov, ki vsebujejo tudi posebna priporočila na
področju šolstva (Kovač Šebart, Krek, 2003, str. 29).
V Beli knjigi (1995) je zapisano, da država na podlagi Ustave Republike Slovenije in
Konvencije o otrokovih pravicah zagotavlja možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno
konstitucijo itn. in da moramo oblikovati tak sistem vzgoje in izobraževanja, ki omogoča
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uveljavljanje načela enakih možnosti hkrati z zahtevo po uresničevanju različnosti (prav
tam, str. 21). Srečamo se z določbami, ki so zapisane v Splošni deklaraciji človekovih
pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, pa tudi s številnimi drugimi mednarodnimi
pogodbami, ki urejajo področje človekovih pravic. Posebej je poudarjeno tudi načelo
enakih možnosti, ki omogoča uresničevanje pravice do izbire različnih izobraževalnih poti
in vsebin (prav tam, str. 16). Te pravice so povezane tudi s posebnim položajem romske
populacije.
Bela knjiga navaja, da je treba za otroke iz kulturno in socialno manj spodbudnih okolij
(kamor sodijo največkrat tudi romski otroci, ki jih pa Bela knjiga posebej ne omenja)
organizirati dodatne dejavnosti, ki bodo nadomestile socialni primanjkljaj in prekinile
začarani krog šolskega neuspeha; za to pa je treba zagotoviti ustrezno izobražen pedagoški
kader in sistem financiranja, še posebej pa razviti sistem štipendiranja, ob tem pa z
vključevanjem otrok iz manj spodbudnih okolij ne sme prihajati do nižanja kriterijev znanja
(Bela knjiga 1995, str. 22). Vzporednice najdemo v Programu ukrepov za pomoč Romom,
ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela leta 1995. V tem dokumentu je zapisano, da bo
Ministrstvo za šolstvo in šport:
– priznavalo šolam z učenci Romi dodatne pedagoške ure,
– zagotavljalo sredstva za šolske malice za učence Rome,
– pomagalo šolam pri nakupu učnih pripomočkov,
– zagotovilo štipendije študentom Romom,
– zagotovilo izvajanje strokovnih nalog za razvoj vzgoje in izobraževanja romskih otrok,
– podprlo pobude šol za izvajanje takih dodatnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela z
učenci Romi, ki bodo pospeševale njihovo socializacijo (podaljšano bivanje, raziskovalni
tabori, šola v naravi, interesne dejavnosti) in posredno vplivale tudi na učno uspešnost
(Program ukrepov za pomoč Romom v Republiki Sloveniji, 1995, str. 2–3).
Dejali smo že, da so v Beli knjigi stičišča, ki se navezujejo tudi na izobraževanje Romov,
vendar le znotraj širšega kroga druge populacije učencev. V večini dokumentov, ki urejajo
prenovo šolstva, najdemo povezavo z izobraževanjem Romov le v okviru uresničevanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ker je Vlada Republike Slovenije leta 1995
sprejela program ukrepov za pomoč Romom tudi na področju vzgoje in izobraževanja, smo
upravičeno pričakovali, da bo ob prenovi šolstva že v konceptualnem delu, na načelni ravni
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namenjene več pozornosti izobraževanju romske populacije, kar pa se ni zgodilo, saj Bela
knjiga Romov posebej ne omenja.
Tudi nova Bela knjiga iz leta 2011 ne ponuja posebej rešitev za odpravljanje težav, s
katerimi se pri izobraževanju srečujejo romski učenci. V poglavju Drugi materni jeziki
učencev Bela knjiga (2011, str. 34) sicer navaja, da se materni jeziki učencev v slovenskem
šolstvu poučujejo tako, da jih šole ponudijo kot izbirne predmete, vendar hkrati dodaja, da
to ne velja za slovenščino, italijanščino, madžarščino in romščino, ki se ponujajo v
drugačnem okviru. V kakšnem okviru se ponuja romščina, Bela knjiga ne opredeljuje.
V poglavju Načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanja medkulturnosti
Bela knjiga (2011, str. 117) navaja, da mora šola poleg razvijanja in ohranjanja lastne
kulturne tradicije spodbujati medkulturnost, seznanjati učence z drugimi kulturami in
prispevati k spoštovanju pluralizma kultur. Prav tako je zapisano, da je treba posebno
pozornost nameniti tudi kulturam učencev priseljencev. To zahtevo razumemo, kot da šole
seznanjajo učence tudi z romsko kulturo, vendar za nas ostaja odprto vprašanje, kako naj to
počnejo šole v Mariboru, kjer je položaj specifičen, kot smo opisali v prejšnjih poglavjih.
V novi Beli knjigi (2011) najdemo še nekatera stičišča, ki se navezujejo tudi na
izobraževanje Romov, vendar ponovno le znotraj širšega kroga druge populacije učencev.
V poglavju Načelo nudenja takojšnje pomoči učencev, ki imajo učne težave, je zapisano, da
je treba vzgojno-izobraževalno delo organizirati tako, da vsi učenci, ko imajo kakršnekoli
težave, takoj dobijo ustrezno pomoč. Za to delo morajo biti učitelji in šolski svetovalni
delavci ustrezno usposobljeni (Bela knjiga, 2011, str. 115). Tudi ob razmišljanju, kako
uresničiti to napotilo, se nam odpira zelo pomembno vprašanje: kdo bo poskrbel in kako, da
bodo učitelji in šolski svetovalni delavci res ustrezno usposobljeni, da bodo lahko takoj
ustrezno pomagali učencem z učnimi težavami.
V nadaljevanju bomo z načelne ravni izobraževanja romskih učencev prešli na pregled
formalne ravni njihovega izobraževanja. Preverili bomo, kako izobraževanje romskih
učencev poteka v praksi.
4.2.1 Formalna in izvedbena raven izobraževanja Romov
M. Kovač Šebart in J. Krek (2003, str. 42) opozarjata, da je politika spregledala Rome že na
formalni ravni. Avtorja razlagata, da v veliki meri tudi zato, ker ima pri tem, koliko napora
vsakodnevna politika posveča nekemu problemu, odločujočo vlogo politična moč oziroma
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politična teža skupnosti. In ker je politična moč romske skupnosti v Sloveniji majhna, je to
pripeljalo do tega, da je že na ravni šolske zakonodaje izobraževanje Romov slabše urejeno
in da načrtovani kurikularni dokumenti niso bili narejeni sočasno in na enaki ravni z
drugimi.
Osnovni zakon za urejanje področja šolstva je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja. V 25. členu tega zakona je zapisano, da Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje med drugim tudi predlaga ministru program
dopolnilnega izobraževanja za otroke Rome (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, 1996). Strokovni svet Republike Slovenije za šolstvo je še pred sprejetjem
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja leta 1993 sprejel Navodila za
prilagajanje programa OŠ za romske učence (v nadaljevanju Navodila). Navodila
opozarjajo na to, da je treba romske učence obravnavati kot učence z drugačnimi
potrebami. Zapisane so značilnosti romskih učencev. Navodila navajajo, da mora učitelj ob
vključitvi romskega učenca v pouk v sodelovanju s šolsko svetovalno službo izdelati
individualni program dela, v katerem morajo biti opredeljeni etapni cilji, ki naj bi jih
romski učenec dosegel v predvidenem času na posameznih področjih, in načini doseganja
ciljev (Navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence, 1993). V Navodilih je
zapisano, kako učencem Romom prilagajati program, ne dajejo pa nobenih napotkov za
vključevanje romskega jezika in kulture v pouk, kar zahteva 8. člen Zakona o osnovni šoli
(1996). Navodila torej navajajo, da mora učitelj ob vključitvi romskega učenca v pouk v
sodelovanju s šolsko svetovalno službo izdelati individualni program dela, v katerem
morajo biti opredeljeni etapni cilji, ki naj bi jih romski učenec dosegel v predvidenem času
na posameznih področjih, in načini doseganja ciljev (prav tam, 1993).
Na podlagi Navodil za prilagajanje programa OŠ za romske učence, sprejetih leta 1993 v
Strokovnem svetu Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje, je leta 1997 Zavod
Republike Slovenije za šolstvo izdal napotke za učitelje z naslovom Vzgoja in
izobraževanje učencev Romov. V teh napotkih so v celoti povzeta Navodila za prilagajanje
programa OŠ za romske učence (1993), dodani pa so še predlogi etapnih ciljev za pouk
slovenskega jezika od 4. do 8. razreda ter predlogi etapnih ciljev za pouk matematike od 4.
do 8. razreda. Zavod RS za šolstvo je z brošuro Vzgoja in izobraževanje učencev Romov
(1997) verjetno želel pomagati učiteljem ob izdelavi individualnih programov za učence
Rome, saj so v brošuri k Navodilom dodani le etapni cilji (biti morajo del individualnih
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programov) za pouk matematike in slovenščine. Po pregledu zapisanih etapnih ciljev
ugotovimo, da gre pravzaprav za nižanje kriterijev znanja, do česar pa ne bi smelo prihajati,
kot je že leta 1995 opozorila Bela knjiga (Bela knjiga, 1995, str. 22).
Primer 1: V predlogu etapnih ciljev za pouk slovenskega jezika od 4. do 8. razreda za
romske otroke je zapisano, da naj učenec v 4. razredu pravilno zapisuje in izgovarja glasove
slovenskega knjižnega jezika (razlikuje glas in črko). Navedeni cilj je standard znanja, ki ga
mora učenec v devetletni osnovni šoli doseči najpozneje do konca prvega triletja. V
osemletni osnovni šoli je bilo zapisovanje črk in prepoznavanje glasov cilj prvega razreda.
Spomnimo še na eno strokovno nepravilnost – glasu ne moremo zapisati; lahko ga
izgovorimo, slišimo, prepoznamo …
Primer 2: V predlogu etapnih ciljev pri matematiki je zapisano, da naj učenec zna v 4.
razredu poštevanko števil 3, 4, 6, v 5. razredu 7, 8, 9 in v 6. razredu poštevanko števila 10.
Spomnimo, da je bila v osemletki poštevanka cilj 2. razreda, v devetletki pa 3. razreda.
Poštevanka števil 10, 5 in 2 v priporočilih Zavoda RS za šolstvo ni omenjena, saj je že v
Navodilih zapisano, da naj učenci v 3. razredu obvladajo poštevanko števil 10, 5 in 2. Še
enkrat spomnimo, da Bela knjiga navaja, da ne sme prihajati do nižanja kriterijev znanja
(Bela knjiga 1995, str. 22), vidimo pa, da napotki Zavoda za RS šolstvo narekujejo prav to.
Bela knjiga in Navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence so izšla pod
okriljem Ministrstva RS za šolstvo. Res so bila Navodila (1993) sprejeta dve leti pred
izdajo Bele knjige (1995), vendar pa so prenovo šolstva intenzivno pripravljali že leta 1992.
Če že ne moremo oporekati Strokovnemu svetu Republike Slovenije za vzgojo in
izobraževanje, ki je sprejel Navodila (1993) pred izdajo Bele knjige (1995), pa lahko
zagotovo trdimo, da Zavod RS za šolstvo leta 1997 ne bi smel izdati takih priporočil za
vzgojo in izobraževanje učencev Romov, saj niso v skladu s temeljnim dokumentom vzgoje
in izobraževanja.
Navodila in priporočila Zavoda RS za šolstvo so namenjena 8-letni osnovni šoli in so danes
za učitelje neuporabna. Naj navedem še osebno izkušnjo. Ko sem leta 2004, na začetku
svoje učiteljske poti v osnovni šoli, pri svetovalni službi iskala literaturo oziroma kar koli,
kar bi mi bilo v pomoč pri poučevanju romskih učencev, sem lahko dobila le priporočila, ki
jih je izdal Zavod RS za šolstvo. Pri ocenjevanju romskih učencev sem nezavedno delala
napake, saj sem od njih zahtevala nižje standarde znanja.

47

Milanka Munda (2012): Počutje romskih učencev v osnovni šoli v Mariboru, magistrsko delo PeF Ljubljana
__________________________________________________________________________________________________

Strokovni svet za splošno izobraževanje je leta 2000 sprejel še Navodila za izvajanje
programa OŠ za učence Rome za 9-letno osnovno šolo. M. Kovač Šebart in J. Krek
omenjata, da dokument ne prinaša novosti in govori le o normativih za oblikovanje
romskega oddelka, učence Rome opredeli kot učence s posebnimi potrebami, opozarja, da
je treba romskim učencem nameniti posebno pozornost pri opismenjevanju ter da morajo
biti minimalni standardi tudi dosežki romskih učencev (Kovač Šebart, Krek, 2003, str. 34).
Že Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, kot smo že izpostavili,
navaja, da se učencem, ki prihajajo iz manj spodbudnih okolij, ne smejo nižati kriteriji
znanja (Bela knjiga, 1995, str. 22).
Primer iz prakse: Ob koncu šolskega leta sem bila v veliki dilemi, ko sem pri predmetih
slovenščina in matematika zaključevala ocene romskima učencema, ki sem ju poučevala.
Pri matematiki in slovenščini učenca nista dosegala veliko minimalnih standardov znanja,
zato bi jima morala dati negativno zaključno oceno. Kljub negativni oceni pa bi učenca
napredovala v naslednji razred. Za učenca bi bil tak zaključek še vedno ugoden. Vprašanje
je bilo, ali bi bila negativna ocena pravična v primerjavi s pozitivnimi ocenami drugih
romskih učencev in glede na njihovo izkazano znanje. Naj razložim nekoliko podrobneje.
Učitelji, ki so dodatno individualno pomagali omenjenima učencema, so poučevali tudi v
tretji triadi. Nekateri so mi zagotovili, da omenjena učenca dosegata višjo stopnjo znanja
kot marsikateri romski učenec v zadnji triadi. Ob tem sem se vprašala, ali bi bilo pravično
negativno oceniti omenjena učenca, če pa imajo nekateri romski učenci v višjih razredih, ob
slabše izkazanem znanju, pozitivne ocene.
Vprašanje je, zakaj so romski učenci v višjih razredih pozitivno ocenjeni, če pa ne dosegajo
minimalnih standardov znanja. Odgovor je povezan z več vzroki. Eden izmed njih je tudi
ta, da učitelji na šolah, ki imajo vpisanih manj učencev, pozitivno ocenijo romskega učenca
tudi zato, da se v naslednjem šolskem letu ohrani oddelek. Za razrede, v katere so vključeni
tudi romski učenci, veljajo namreč ugodnejši normativi. Tudi Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) v 84. členu predvideva posebne normative
glede izobraževanja otrok Romov. Normativi in standardi za vzgojo in izobraževanje otrok
Romov so določeni v Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa
devetletne osnovne šole (2004). 22. člen tega pravilnika določa: »Normativ za oblikovanje
oddelka, v katerem so najmanj 3 romski učenci, je 21.«
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Glede na vedno manj številčne razrede bi se v praksi velikokrat zgodilo, da bi se zaradi
»izgube« romskega učenca morala dva razreda združiti v enega. Zato eden od vzrokov za
pozitivno ocenjevanje romskih učencev, ki ne dosegajo zahtevanih standardov znanja, tiči
torej v kadrovski problematiki. To je potrdila tudi raziskava, ki sem jo izvedla med 126
učitelji mariborskih osnovnih šol, ki poučujejo romske učence. Kar 41,2 % učiteljev se je
strinjalo s trditvijo: »Romski učenci so velikokrat pozitivno ocenjeni zato, da se v
naslednjem šolskem letu ohrani oddelek.« 19,2 % anketirancev pa se ni moglo opredeliti
(Munda, 2005). Tudi raziskava z naslovom Pravičnost v izobraževalnih sistemih –
primerjalni vidik (2003/2004) je pokazala, da kar 32,4 % učiteljev meni, da njihovi kolegi
od romskih otrok zahtevajo manj. Naj še omenim, da se kar 30,1 % učiteljev ni moglo
odločiti, ali naj se strinjajo z omenjeno trditvijo.
Že omenjena raziskava (Munda, 2005), ki sem jo izvedla sama, je pokazala, da se 68,2 %
učiteljev strinja, da od romskih učencev zahtevajo nižje znanje kot od drugih učencev. Če
učitelji ocenjujejo učence po nerealnih standardih, jim škodujejo, saj je posledica takega
ocenjevanja zaostajanje učencev za vrstniki (Papalia, Olds, Feldman, 2003, str. 321).
Njihov primanjkljaj znanj v primerjavi z vrstniki je iz leta v leto večji in kmalu ne zmorejo
več slediti pouku.
Vrnimo se k šolski zakonodaji in spomnimo, da Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (1996) navaja, da mora Strokovni svet Republike Slovenije za splošno
izobraževanje predlagati program dopolnilnega izobraževanja za otroke Rome. Prvi
konkretnejši dokument, Strategijo vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji
(2004), ki vsebuje analizo dosedanjega stanja, ukrepe ministrstva, pregled ključnih
nerešenih problemov ter predlagane rešitve in predloge za njihovo izvedbo, so strokovni
sveti sprejeli komaj leta 2004. Žal med 19 člani delovne skupine, ki je pripravila ta
dokument, ni bilo nikogar iz Maribora, ki bi lahko opozoril na posebnosti pri izobraževanju
Romov s tega območja.
Predlagane rešitve na stopnji osnovnošolskega izobraževanja romskih otrok v tem
dokumentu so:
–

uvedba pouka romskega jezika v program devetletne osnovne šole,

–

dodatna navodila za izvajanje učnega načrta za slovenščino za romske učence,

–

seznanjanje vseh učencev z romsko kulturo in zgodovino,

–

dodatna izobraževanja, priročniki in gradiva za učitelje,
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–

ohranjanje ugodnejših normativov in standardov pri oblikovanju oddelkov z romskimi
učenci,

–

ohranjanje obstoječih možnosti individualizacije in diferenciacije,

–

ohranjanje dodatnih pedagoških ur za izvedbo dopolnilnega in dodatnega pouka ter
individualizacijo,

–

uvajanje romskih pomočnikov,

–

finančna podpora ministrstva za izvajanje dodatnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela
z učenci Romi, ki bi pospešile njihovo socializacijo in integracijo v kulturo okolja
(podaljšano bivanje, raziskovalni tabori, šola v naravi, interesne dejavnosti),

–

dodatna širitev sistemizacije delovnih mest na področju svetovalnega dela,

–

subvencioniranje šolske prehrane,

–

dodatna finančna pomoč za pokrivanje stroškov šolskih potrebščin,

–

zagotavljanje štipendij na pedagoških smereh študija in še drugo (Strategija …, 2004).

Zanima nas, kako se predlagane rešitve uresničujejo v praksi. Poleg Strategije vzgoje in
izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 81. člen Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (1996) navaja, da se iz državnega proračuna zagotavljajo tudi
sredstva za pripravo ter subvencioniranje cene učbenikov in učil za osnovno šolo za Rome.
Prav tako se zagotavlja del sredstev za osnovnošolsko izobraževanje Romov (prav tam,
1996).
Kot kaže praksa, šole res dobivajo in izkoriščajo dodatna finančna sredstva za individualno
in skupinsko delo z romskimi učenci. Učne pomoči v obliki dodatnih ur, ki jih odobri
Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport posameznim šolam, velikokrat ne izvajajo
učitelji, ki bi dobro poznali značilnosti in sposobnosti posameznih učencev. Dodatne ure so
dodeljene tudi učiteljem, ki jim manjkajo ure za polno tedensko delovno obveznost. S temi
urami se torej rešujejo tudi problemi, vezani na presežke delavcev, ne le učna uspešnost
romskih učencev. Zato je uspešnost v veliki meri odvisna od posameznega strokovnega
delavca, njegovega interesa in odgovornosti. Ena ali dve uri tedenske dodatne pomoči tudi
ne rešita učnih primanjkljajev, ki jih opažamo pri romskih učencih. Ker sta približno dve
uri pomoči na teden mnogo premalo, da bi bili romski učenci uspešni, učitelji poskušajo
pomagati učencem Romom tako, da jih predlagajo v postopek za obravnavo na Zavodu RS
za šolstvo. Učenci dobijo do 5 ur dodatne pomoči (defektolog, razredni učitelj, predmetni
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učitelj ipd.). Praksa je pokazala, da te ure pripomorejo k boljši učni uspešnosti učencev
Romov, vendar še vedno niso dovolj.
Država financira šolske malice za učence Rome, ne pa tudi šolskih kosil. Šole spodbujajo
starše romskih učencev, da bi svoje otroke vključevali v podaljšano bivanje, vendar ti
učenci velikokrat ostanejo brez kosila do poznih popoldanskih ur.
V Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, ki je bila sprejeta leta
2004, je navedeno, da država posebej financira učencem Romom učbenike, ekskurzije in
podobno (Strategija …, 2004). To ne drži povsem. Vsaka šola dobi za učenca Roma
določen znesek (okoli 5 € mesečno). Ta denar je namenjen predvsem temu, da šole
omogočijo učencem Romom obisk kulturnih prireditev, športnih in drugih dejavnosti
(vstopnine, prevozi ipd.). Nekaj od teh sredstev porabijo tudi za nakup šolskih potrebščin
(zvezki, likovni materiali, pisala ipd.). Res šola dodatno financira prehrano (malico), ne pa
tudi delovnih zvezkov, ekskurzij ipd. Nerealno je pričakovati, da s tako nizkim zneskom
lahko šole pokrijejo še nakup delovnih zvezkov (učenci jih potrebujejo na začetku šolskega
leta), stroške ekskurzij ipd.
V zadnjih letih na nekaterih šolah nudijo podporo romskim učencem romski pomočniki.
Spremljajo otroke pri pouku, jih usmerjajo, jim pomagajo pri šolskem delu, ozaveščajo
druge učence in jih seznanjajo z romsko kulturo. Predstavljajo vez med šolo, starši, učitelji
in učenci.
M. Šebart in J. Krek (2003) zastavita vprašanje, ali ni država na področju izobraževanja
Romov naredila že dovolj. Slovenija si je namreč že v obdobju, ko je bila del Jugoslavije,
precej prizadevala vključiti Rome v obvezno šolo in jih integrirati v večinsko kulturo. Ta
skrb je še intenzivnejša v novi državi. Morda je Slovenija na tem področju storila več kot
mnoge druge evropske države. Namenja dodatna finančna sredstva za delo z romskimi
otroki v šolskem procesu, postavlja ugodnejše normative za oddelke z Romi, študentom
Romom odobri štipendije ipd. Avtorja se vprašujeta, ali je taka izobraževalna politika
zmogla v svoje programe vključiti tudi »pogled z druge strani« oziroma kaj je storila za
vpeljevanje romskega jezika, kulture in identitete v programe državnih šol, in prideta do
bistveno drugačne ocene (prav tam, str. 29–30). Spomnimo na 8. in 10. člen Zakona o
osnovni šoli (1996), ki navajata, da je treba za otroke, ki so tuji državljani, oziroma za
osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji organizirati pouk maternega
jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami; prav tako se za otroke, ki
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potrebujejo pomoč pri učenju slovenščine, ob vključitvi v osnovno šolo organizira tečaj
slovenščine (prav tam).
M. Kovač Šebart in J. Krek (2003, str. 34) pravita, da je – namesto da bi usmerila svoje
moči v integracijo romskega jezika in kulture v šolske programe in s tem utrla pot k
izobrazbi in k integraciji romskih učencev v prevladujočo kulturo – izobraževalna politika
ravnala, kot da bi bilo mogoče »preskočiti« obstoj romskega jezika in kulture, s tem pa je
dosegla, da se je »prilagoditev« šolskih programov največkrat morala izteči v reduciranje
ciljev in standardov znanja.
4.2.1.1 Učenje v nematernem jeziku
V otrokovem razvoju je govor tisti, ki mu omogoča, da sodeluje v socialnem življenju
skupine, ki ji pripada (Batistič, 2000, str. 73). Ne smemo pozabiti, da imajo romski učenci
ob vstopu v šolo bistveno drugačno predznanje kot njihovi slovenski vrstniki. Izpostavljeni
so spoju in navzkrižju dveh kultur in dveh jezikov (Peček, Lesar, 2006).
Učitelji se velikokrat ne zavedajo, da veliko romskih otrok začne uporabljati slovenski jezik
prvič ob vstopu v šolo. Romskih učencev se ne opismenjuje v materinščini, njihovi prvi
poskusi v pismenosti so v jeziku, ki ga ne razumejo in ne govorijo dobro (prav tam, str.
188). Ob vstopu v šolo se romski učenci znajdejo v situaciji, ko bi se za uspešno
sodelovanje pri izobraževalno-vzgojnem procesu morali znati sporazumevati v dveh
jezikih. Za uspešno vključevanje pri pouku bi morali biti dvojezični; kar pomeni, da bi
lahko v večini govornih položajev brez težav uporabljali dva jezika in bi prehajali iz enega
v drugega, kadar bi želeli (Oksaar, 1971, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2004, str. 328).
Macura-Milovanović (2006) opozarja na nepravičnost šolskega sistema, ki se kaže v tem,
da se od romskih učencev pričakuje, da z istim tempom obvladajo učne vsebine kot otroci
večinske populacije. Učenci so prisiljeni, da se učijo drugega jezika, kot da je to njihov
materni jezik. I. Lesar (2009 a, str. 339) razlaga, da je za romske učence slovenski jezik
drugi jezik oziroma jezik okolja, kar pa večini predstavlja večjo ali manjšo oviro pri
doseganju in izkazovanju znanja. Jezikovna prikrajšanost Romov lahko povzroča govorno
zadržanost, nesproščenost in nemotiviranost za učenje, kar vodi v njihovo šolsko
neuspešnost (Avsec, 1999).
Raziskava (Peček, Lesar, 2006) kaže na nizko stopnjo senzibilnosti učiteljev za jezikovne
pregrade, s katerimi se srečujejo učenci iz drugih etničnih skupin, zato pričakujejo od
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učencev, katerih materinščina ni slovenščina, čim bolj popolno in čim hitrejšo asimilacijo v
obstoječi sistem šole; hkrati učitelji menijo, da jim zanje ni treba oblikovati pouka bistveno
drugače kot za druge učence. Ta raziskava je tudi potrdila, da se tretjina anketiranih
učiteljev ne strinja s tezo, da je slovenski jezik razlog za učne težave romskih otrok.
J. Krek in J. Vogrinc (2005) razlagata, da romski učenci, ki prihajajo iz integriranih družin
(kamor uvrščamo romske učence iz Maribora), sicer obvladajo slovenski jezik do te mere,
da lahko sledijo pouku in se izražajo v slovenskem jeziku, nimajo pa možnosti poglabljati
znanje slovenskega jezika in imajo zato predvsem na predmetni stopnji težave zaradi
slabšega obvladanja jezika. Opozarjata, da začetno opismenjevanje učencev iz jezikovno in
kulturno različnih ter socialno deprivilegiranih družin zahteva posebno pozornost in rešitve.
Predlagata, da bi sestavili ustrezno strokovno skupino, ki bi pripravila gradiva za
opismenjevanje romskih učencev v osnovni šoli in/ali gradivo, ki bi ga lahko uporabljali
samostojno pri izvajanju pouka. Gradiva bi vsebovala:
–

dodatna priporočila za izvajanje učnega načrta za slovenščino za romske učence in za
izbirni predmet romski jezik s kulturo;

–

priporočila, kako pri vseh šolskih predmetih (ne le pri slovenščini ali romščini)
dosegati cilje in standarde znanja, ki prispevajo k opismenjenosti romskih učencev;

–

priporočila, kako naj se pouk individualizira in diferencira (v okvirih sedaj obstoječih
oblik diferenciacije) glede na različno raven znanja slovenskega jezika pri romskih
učencih;

–

priporočila, kako poučevati slovenščino kot jezik, ki je za romske učence drugi
oziroma nematerni jezik (prav tam, str. 134).

V Mariboru imamo še posebej specifičen položaj glede romskega jezika, saj živijo, kot smo
že omenili, v mestu različni skupini Romov, ki govorita različna jezika. Pojasnili smo že,
da skupina Romov po izvoru iz okolice Mitrovice na Kosovu ohranja romsko identiteto v
jeziku in kulturi; med seboj govorijo romsko. Romi, ki prihajajo iz okolice Peći na Kosovu,
pa že več generacij govorijo albansko. Tudi način življenja in kulturo so prevzeli od
albanske skupnosti (Vrbnjak, 2005 c, 2005 d), zato je vprašanje, kot smo že omenili, ali se
sploh želijo učiti romskega jezika.
Iz prakse oziroma vsakodnevnega življenja z učenci Romi dodajmo še opažanja, da učenci
velikokrat ne morejo najti soglasja o romskem jeziku, kadar jih učitelji spodbujajo, da bi jih
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naučili nekaj romskih besed ali besednih zvez, pa čeprav so ti učenci pripadniki ene od že
omenjenih mariborskih skupin Romov.
I. Lesar (2009 a, str. 339) opozarja na pomembnost razvijanja maternega jezika romskih
učencev do dodelanega koda, ker jim je sicer onemogočeno obvladanje abstraktnejših
pojmov v drugem jeziku, s tem pa jim je tudi onemogočeno doseganje znanja na višjih
ravneh obveznega šolanja.
Z obvladanjem jezika oziroma z govorom je torej povezano mišljenje oziroma določena
stopnja spoznavnega razvoja. Da je razvoj pojmov prvi pogoj za razvoj abstraktnih
jezikovnih pravil, poudarjata tudi Vigotski in Piaget (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004,
str. 326). Po Vigotskem je govor psihološko orodje, ki pripomore k razvoju mišljenja
(Batistič, 2000, str. 72). Za razliko od Vigotskega, ki razvoja otroka ne razlaga z razvojnimi
stopnjami, po Piagetu poteka kognitivni razvoj otroka po štirih zaporednih stopnjah.
Predstaviti želimo še eno opažanje iz prakse. Romski učenci, ki sem jih poučevala, so bili
stari 11 let in so bili po Piagetovi teoriji v obdobju konkretno operativnega mišljenja.
Otrokovo mišljenje je na tej razvojni stopnji logično in fleksibilno, saj lahko hkrati
razmišlja in upošteva več vidikov istega problema, vendar pa si mora pri tem mišljenju
pomagati s predstavljanjem konkretnih situacij (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004, str.
408). Z romskimi učenci, ki sem jih poučevala v 5. razredu devetletne osnovne šole, sem
pri nivojskem pouku naredila naloge, ki preučujejo sposobnost konzervacije količine in se
nanašajo na otrokovo spoznanje, da se količina snovi ne spremeni, če se spremeni oblika
(Batistič, 2000, str. 65). V skupini je bilo pet učencev, od tega štirje romski, ki bi v
njihovem starostnem obdobju morali bili po Piagetovi teoriji na razvojni stopnji, ko bi biti
sposobni konkretnih logičnih operacij. Učenci, stari 11 let, naj bi počasi prehajali že na
razvojno stopnjo formalnega mišljenja, ko bi bili sposobni reševati tudi abstraktne
probleme. (Po učnem načrtu to zahtevajo že tudi nekateri standardi znanja v 5. razredu.)
Odgovori pa so pokazali, da so učenci šele na razvojni stopnji, ki je značilna za starostno
obdobje od drugega do sedmega leta. Pri tem je treba opozoriti, da učni načrti v svojih
ciljih, ki bi jih naj dosegli učenci, velikokrat upoštevajo razvoj otroka, kot ga razlaga
Piaget. Zato se ne moremo čuditi, da romski učenci pri pouku velikokrat dejansko ne
sledijo učno-vzgojnemu procesu, to pa potem vpliva na njihovo učno neuspešnost.
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5 DVIG IZOBRAZBENE RAVNI ODRASLIH ROMOV V MARIBORU
Študija o izobraževanju romskih otrok Opre Roma (2002) razlaga, da so slab učni uspeh,
socialno-emotivna nepovezanost z okoljem ter izpostavljenost romskih otrok predsodkom
posledica nerednega obiskovanja pouka. Omenili smo že, da so bili pred dvajsetimi leti tudi
romski učenci v Mariboru izpostavljeni diskriminaciji in nestrpnosti. Neredno so hodili v
šolo, njihovi starši pa niso kazali zainteresiranosti za šolsko delo in sodelovanje z učitelji
(Popošek, 2006). Tak odnos do šole je kazal, kot da izobrazba Romom ne bi predstavljala
vrednote. Vendar ne smemo pozabiti, da je bil vzrok za nezainteresiranost staršev za šolsko
delo njihovih otrok verjetno tudi dejstvo, da zaradi svoje nizke izobrazbene ravni niso znali
in niso zmogli spodbujati, voditi ali pomagati svojim otrokom pri šolskem delu oziroma jim
omogočiti spodbudnega učnega okolja.
Da bi dvignili izobrazbeno raven Romov v Mariboru, je bilo od 1998. leta izpeljanih nekaj
projektov, ki jih bomo predstavili v tem in naslednjem poglavju. Govorili bomo o projektih,
katerih namen je bil dvigniti zavedanje o pomembnosti izobrazbe za kakovostnejšo
prihodnost ter povečati kakovost izobrazbe odraslih Romov. Vsi projekti, ki jih bomo
predstavili v nadaljevanju tega poglavja, so bili izpeljani pod okriljem Andragoškega
zavoda Maribor – Ljudske univerze.
Ker je izobraževanje ranljivih ciljnih skupin ključno delo in poslanstvo Andragoškega
zavoda Maribor – Ljudske univerze, so Romi njihova pomembna ciljna skupina. Na
omenjenem zavodu so se prvič srečali z Romi pred približno 15 leti, ko so se le-ti začeli
vključevati v osnovno šolo za odrasle. Vpisovali so se predvsem Romi, stari od 20 do 35
let, ki so bili v času osnovnošolske obveze pregnani s Kosova, v Sloveniji pa so bili za
vključitev v redno osnovno šolo že prestari. Takrat se je tudi začelo intenzivno sodelovanje
andragoškega zavoda z zavodom za zaposlovanje in s Centrom za socialno delo Maribor,
ustanovama, ki sta še danes najbolj vpeti v reševanje romske problematike (Njivar, b. l.).
Danes na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi 70 % vpisanih v osnovno šolo
za odrasle predstavljajo Romi. Vključeni so v brezplačno osnovnošolsko izobraževanje.
Največ teh udeležencev je pred vpisom v osnovno šolo za odrasle zaključilo osnovnošolsko
obveznost (po devetih letih izobraževanja) in so uspešno končali nekaj razredov osnovne
šole. Nekateri so se predhodno šolali tudi na osnovni šoli s prilagojenim programom.
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Predvidevamo, da Romi želijo uspešno zaključiti osnovno šolo tudi zato, da bi lažje prišli
do zaposlitve. Vendar zaposleni na Andragoškem zavodu – Ljudski univerzi menijo, da
motiv, da se Romi vpisujejo v osnovnošolsko izobraževanje, ni vedno v tem, da bi lažje
prišli do zaposlitve. Vedo namreč, da tudi z uspešno končano osnovno šolo verjetno ne
bodo dobili dela. Vpisani v osnovno šolo za odrasle so brezposelni in prijavljeni na Zavodu
za zaposlovanje. Če se redno udeležujejo pouka, dobijo vrnjene potne stroške in potrdilo,
na osnovi katerega jim Center za socialno delo dodeli denarno pomoč. Če je torej tudi ta
ekonomska ugodnost verjetno prvi vzrok, da se odrasli Romi vključijo v izobraževanje, na
Andragoškem zavodu – Ljudski univerzi dodajajo še drugega: če se ti Romi ne bi vključili
v izobraževanje, bi jih Zavod za zaposlovanje poslal na javna dela.
D. Mikola (2005), pred leti ravnateljica osnovne šole na Andragoškem zavodu – Ljudski
univerzi v Mariboru, si je močno prizadevala, da bi se Romi uspešno vključevali v
izobraževalne sisteme. Izpostavila pa je velik problem pri izobraževanju Romov: na njihov
zavod prihajajo kandidati, ki so se izobraževali na osnovnih šolah v Mariboru in so uspešno
končali posamezne razrede, njihovo dejansko znanje pa je daleč pod ravnijo, ki ga
izkazujejo s spričevali. Pri nadaljevanju izobraževanja v osnovni šoli za odrasle imajo ti
kandidati velike učne težave, saj je njihovo dejansko znanje, kot smo že dejali, daleč pod
ravnijo, ki bi jo morali dosegati glede na ocene iz njihovega predhodnega izobraževanja. Ta
podatek pa tudi dokazuje, da pri ocenjevanju romskih učencev v rednih osnovnih šolah
dejansko prihaja do nižanja kriterijev znanja, o čemer smo govorili v prejšnjem poglavju
Vzgoja in izobraževanje Romov.
Na Andragoškem zavodu – Ljudski univerzi v Mariboru povedo tudi to, da redko kateri
romski udeleženec osnovnošolskega izobraževanja za odrasle dosega več kot minimalne
standarde znanja in da mnogi ponavljajo razrede. Po uspešno končanem šolanju se redki
vpišejo v srednje šole. Zraven tega, da udeleženci osnovne šole za odrasle nimajo znanja, ki
bi ga glede na uspešno zaključene razrede v osnovnih šolah naj imeli, se kaže še en velik
problem: učni načrt za izobraževanje odraslih v osnovni šoli predvideva veliko manj časa
za doseganje učnih ciljev kot učni načrt v redni osnovni šoli. Torej, poleg tega, da romski
učenci dejansko nimajo znanja, ki ga izkazujejo s spričevali, predstavlja veliko oviro za
uspešno izobraževanje odraslih Romov tudi manj časa za doseganje učnih ciljev.
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Kot opažajo na Andragoškem zavodu – Ljudski univerzi v Mariboru in kot navaja tudi
njihovo poročilo, so pri romskih udeležencih osnovne šole za odrasle leta opazovali
predvsem naslednje učne specifike:
–

večina Romov prihaja v šolo zelo neredno in nima razvitih učnih navad;

–

zaradi pomanjkanja učnih navad so slabše učljivi in le s težavo dosegajo tudi
minimalne standarde znanja;

–

pomanjkanju učnih navad so po navadi pridružene tudi razne oblike učnih težav;

–

Romi si družine ustvarjajo zelo mladi, zato kot vzrok slabšega obiska navajajo tudi
težave s preobremenjenostjo zaradi družine;

–

romski udeleženci izobraževanja imajo manjšo sposobnost koncentracije in ne zmorejo
več kot 3 ure pouka na dan (pouk v osnovni šoli za odrasle je organiziran vsak dan od 4
do 5 ur);

–

vsebine v zadnji triadi osnovne šole so za Rome prezahtevne, kar velja še posebej
takrat, ko učitelj snovi ne more navezati na njihovo konkretno življenje;

–

bolj uspešni so pri pouku fizike, kjer ima učitelj možnost izhajati iz konkretnih
primerov, ob dobrem vodenju nadpovprečne rezultate dosegajo pri tako imenovanih
»umetniških« predmetih, kot sta likovna in glasbena vzgoja;

–

končana osnovna šola za večino Romov pomeni tudi »zgornjo mejo« izobraževanja, saj
jih nadaljnje izobraževanje ne zanima in – razen posameznikov – več tudi ne zmorejo
(Njivar, b. l.).

5.1 AKTIVNOSTI ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI ROMOV V
MARIBORU
V nadaljevanju bomo predstavili različne programe in projekte Andragoškega zavoda
Maribor – Ljudske univerze za dvig izobrazbene ravni romske populacije.
5.1.1 Izobraževanje romskih staršev za dvojezično in dvoidentitetno vzgojo otrok
Leta 1998 so ob finančni podpori komisije Evropske skupnosti izpeljali projekt PHARE
DEMOCRACY z naslovom Izobraževanje romskih staršev za dvojezično in dvoidentitetno
vzgojo otrok. Poglavitni namen projekta je bil izobraziti mlajše romske starše z otroki za
dvojezično in dvoidentitetno vzgojo oziroma še več: izobraziti romske starše za življenje z
dvema kulturama in dvema identitetama – romsko in slovensko. Ciljna skupina so bili
romski starši z območja Prekmurja in Maribora. Projekt so začeli s predpostavko oziroma z
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dejstvom, da je romska populacija najbolj prizadeta zaradi občutno nižje izobrazbene ravni
v primerjavi z drugimi državljani Republike Slovenije. Prav zaradi tega je bilo treba
primarno izobraževati starše Romov, kako naj vzgajajo otroke za dvojno identiteto in kako
naj stimulirajo otroke za šolski obisk. Projekt je bil zamišljen tako, da so romski starši v
dvodnevnih seminarjih spoznali, kaj pomeni biti manjšina, govoriti dva jezika in pripadati
dvema kulturama. Opozorili so jih zlasti na prednosti dvojezičnosti. Poudarek je bil na
vzgoji otrok, usmerjanju otrok v izobraževanje in na ustvarjanju spodbudnega družinskega
vzdušja za učenje. Predstaviti so jim želeli dejstvo, da sta v današnjem času znanje in višja
izobrazba prvi pogoj za zaposlitev ter za boljše, dostojnejše življenje. Prav zato so v
program seminarja vključili tudi predavanja predstavnikov Republiškega zavoda za
zaposlovanje in Centra za socialno delo.
5.1.2 Program funkcionalnega opismenjevanja Romov ter program beremo in pišemo
skupaj
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je leta 2005 s finančno pomočjo Ministrstva
za šolstvo in šport izvedel program funkcionalnega opismenjevanja Romov. Udeleženci so
razvijali funkcionalne spretnosti v branju, pisanju, računanju, splošni socialni komunikaciji
v konkretnih življenjskih situacijah in podobno (Poročilo o delu, 2006).
Leta 2005 so začeli izvajati tudi program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo
in pišemo skupaj (UŽU–BIPS). Šlo je za program družinske pismenosti, namenjen
izboljševanju pismenosti in razvijanju bralne kulture vseh družinskih članov. Namenjen je
bil staršem, katerih otroci so obiskovali prvo triado osnovne šole in so želeli obnoviti svoje
spretnosti branja, pisanja in računanja ter se seznaniti z rabo računalnika, da bi pomagali
svojim otrokom pri opismenjevanju in učenju. Z zvišanjem ravni pismenosti so se
ustvarjale boljše možnosti za šolanje njihovih otrok. Udeležba je bila za starše in otroke
brezplačna, izvedbo programa pa sta denarno podprla Ministrstvo za šolstvo in Evropski
socialni sklad. Srečanja na osnovnih šolah v Mariboru in okolici so potekala enkrat
tedensko po 3 ure za eno skupino. Udeleženci so bili tudi Romi (Poročilo o delu, 2006,
2007).

58

Milanka Munda (2012): Počutje romskih učencev v osnovni šoli v Mariboru, magistrsko delo PeF Ljubljana
__________________________________________________________________________________________________

5.1.3 Program integracije otrok brez državljanstva, otrok tujcev
Zavod se je leta 2005 priključil programu INTI (program integracije otrok brez
državljanstva, otrok tujcev) Evropske komisije, ki je sofinancirala pilotske projekte za
integracijo ljudi, ki niso državljani Evropske unije, v države Evropske unije. V okviru tega
programa so na zavodu organizirali projekt VIP–School (Visiting immigrant parents), s
katerim so pomagali priseljeniškim družinam pri premagovanju ovir v novem okolju,
boljšem izkoriščanju njihovih potencialov in graditvi lepše prihodnosti v Sloveniji. V
projekt je bilo vključenih 20 družin in 4 učitelji. Lokalni partnerji projekta so bili vsi vrtci,
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje –
OS Maribor, Center za socialno delo Maribor, Romsko društvo Romano Pralipe, Mestna
občina Maribor, šole, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve (Poročilo o delu, 2006). Projekt je bil namenjen otrokom iz priseljeniških
družin, ki morajo v novem okolju dohiteti svoje vrstnike ter istočasno premagovati
jezikovne in kulturne razlike. Prav tako je bil projekt namenjen staršem, ki se v drugem
kulturnem okolju, v katerem otroci odraščajo drugače, kot jih učijo njihova vera, kultura in
tradicija, težje znajdejo, se včasih počutijo nemočne in negotove. Družine so se tedensko
srečevale z učiteljem, ki jim je pomagal in svetoval, kako otroku skozi igro omogočiti lažje
vključevanje v novo okolje. Starši so se udeležili tudi seminarjev in delavnic, na katerih so
jim bile predstavljene koristne teme o razvoju otroka, pomenu učenja v predšolskem
obdobju in marsikaj drugega (Poročilo o delu, 2007). Rezultate tega projekta je zavod
predstavil mednarodni javnosti na razstavi novembra 2006 v Evropskem parlamentu v
Bruslju.
5.1.4 Romski koordinator, romski pomočnik, središče za samostojno učenje, točka
vseživljenskega učenja za Rome
Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi je potekalo in še poteka več
programov in projektov, ki se jih udeležujejo Romi. Preko javnih del imajo zaposlenega t. i.
romskega koordinatorja, Roma Z. Bejta, ki pomaga z motiviranjem in izobraževanjem
Romov. V sklopu osnovne šole za odrasle obiskujejo Romi tudi Središče za samostojno
učenje, kjer se s pomočjo mentorja urijo v IKT-veščinah ipd. V sodelovanju z Zavodom
Republike Slovenije za zaposlovanje deluje v sklopu dejavnosti Centra vseživljenjskega
učenja v podravski regiji Točka vseživljenjskega učenja za Rome in priseljence, v okviru
katere Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza nudi organizirano samostojno učenje

59

Milanka Munda (2012): Počutje romskih učencev v osnovni šoli v Mariboru, magistrsko delo PeF Ljubljana
__________________________________________________________________________________________________

s pomočjo mentorja/ice, informativno-komunikacijske tehnologije ter multimedijskih
gradiv; ponuja različne informacije in nasvete o možnosti učenja in izobraževanja;
organizira skupinska srečanja in učne delavnice ter predavanja iz aktualnih tem.
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza sodeluje z Ljudsko univerzo Murska Sobota
in Zvezo Romov Slovenije pri dolgotrajnem usposabljanju romskih pomočnikov, ki so s
posebno pogodbo zaposleni na šolah ter pomagajo romskim učencem in njihovim staršem,
da se uspešnejše vključujejo v osnovno šolo.
5.1.5 Program za etnično skupino Romov
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza izvaja poseben program za etnično skupino
Romov, ki ga delno financira Evropska unija (Evropski socialni sklad) in je namenjen
pripadnikom romske skupnosti z nizko ravnijo pismenosti. V sklopu programa imajo
udeleženci naslednja usposabljanja:
–

pisna, matematična in računalniška pismenost, obnavljanje pismenosti in pridobivanje
novih vsebin,

–

razvoj socialnih spretnosti,

–

vloga odgovornega starša pri vzgoji in izobraževanju otrok,

–

vloga aktivnega člana v družini in življenjski skupnosti,

–

motivacija za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje,

–

spoznavanje in negovanje romske preteklosti, romski jezik.

5.1.6 Projekt razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine
Zaradi potrebe po modelu svetovanja, ki bi pripomogel k večjemu zavedanju Romov o
pomenu izobraževanja, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza v sodelovanju z
Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj sodeluje pri izvedbi ESS-projekta Razvoj
modelov svetovanja za ranljive skupine. Gre za inovativni pristop, pri katerem se
strokovnjakom za izobraževanje odraslih pridružijo pri svetovanju starejši prostovoljci in
duhovniki treh veroizpovedi v Sloveniji, večinske katoliške ter še muslimanske in
evangeličanske. Menijo, da bo projekt prispeval k izboljšanju položaja pripadnikov romske
skupnosti v Sloveniji.
Da bi Romom predstavili prednosti, ki jih prinaša izobraževanje, in jih motivirali za aktivno
vključevanje vanj, menijo, da je treba te informacije prenesti neposredno na njihove
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domove, ki so središče romskega tradicionalnega življenja, temelječega na razširjeni
družini in patriarhatu, na območju Maribora pa tudi na muslimanski veri. Svetovanje
romskim družinam bo po vsebini izobraževalno ter motivacijsko. Usmerjeno bo predvsem k
najbolj pereči problematiki te ciljne skupine: izobraževanje, zaposlovanje, delovne in učne
navade, vzgoja, družinski odnosi, zdravo življenje, aktivnejše reševanje lastne
problematike, krepitev samozavesti in identitete (Močnik, 2010, str. 9). Na področju
izobraževanja in zaposlovanja bosta družinam svetovala dva svetovalca za izobraževanje
odraslih, ki bosta glede na potrebe družin in posameznikov izvajala več zvrsti andragoškosvetovalnega dela: informiranje, nasvetovanje, svetovanje, ovrednotenje, usposabljanje,
zastopanje in zbiranje povratnih informacij. Posameznike bosta motivirala za vključevanje
v izobraževanje ter za obiskovanje in dokončanje izobraževalnih programov. Pomagala jim
bosta pri izdelavi individualnega izobraževalnega načrta, pri premagovanju učnih težav in
spoznavanju novih tehnik učenja. Zaradi specifik ciljne skupine bo pomembna naloga
svetovalcev za izobraževanje odraslih tudi promoviranje vseživljenjskega učenja in boj
proti izključenosti (prav tam, str. 9).
O drugih področjih bodo družinam svetovali tudi svetovalci iz vrst starejših odraslih in
muslimanski duhovnik, ki bo kot velika avtoriteta med Romi črpal predvsem iz naukov
islama in občih civilizacijskih načel, ki dajejo velik pomen izobraževanju, urejenim
družinskim odnosom, strpnosti do okolja ipd. V romskih družinah bodo tudi predstavniki
večinskega prebivalstva; ti bodo s svojim odprtim nastopom Romom pomagali premagovati
predsodke do slovenske družbe, kar zavira njihovo integracijo vanjo.
Kljub številnim aktivnostim in prizadevanjem pa v Andragoškem zavodu Maribor –
Ljudski univerzi menijo, da izobrazba za večino Romov še zmeraj ni vrednota, in kritično
ocenjujejo, da z aktivnostmi in dosedanjimi svetovalnimi postopki niso bili uspešni.
Pravijo, da Romi iščejo predvsem informacije o bonitetah, ki jih pridobijo zaradi
izobraževanja, zelo malo pa se informirajo o izobraževanju kot takem oziroma se sami
izobražujejo, kar kaže na to, da izobraževanja ne vidijo kot vrednote.
Naše mnenje je ravno nasprotno. Ob sklepu poglavja povzemamo, da je Andragoški zavod
Maribor – Ljudska univerza izpeljal veliko projektov, ki so po našem mnenju povečali
motivacijo in kakovost izobraževanja Romov v Mariboru. Iz opisov posameznih projektov
je tudi vidno, da so upoštevali pomembne kulturne posebnosti mariborske romske
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populacije. Menimo, da so številne aktivnosti pomembno prispevale k dvigu zavedanja o
pomembnosti izobrazbe za boljšo prihodnost kot tudi k večji kakovosti izobrazbe odraslih
Romov v Mariboru. Predvidevamo, da bolj izobraženi in bolj motivirani starši lažje
pomagajo svojim otrokom pri šolskem delu oziroma omogočajo otrokom spodbudno učno
okolje.
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6 INKLUZIVNI SISTEM IZOBRAŽEVANJA ROMSKIH UČENCEV
V prejšnjem poglavju smo predstavili različne aktivnosti, ki kažejo, da je bilo v Mariboru
že veliko narejenega za kakovostnejšo izobrazbo Romov ter s tem tudi za uspešnejšo
integracijo Romov med večinsko prebivalstvo ter romskih učencev v šolah. Po našem
mnenju so številni projekti Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze pomembno
prispevali k temu, da tudi Romi v Mariboru razumejo in se zavedajo, da je izobrazba
vrednota.
Na koncu teoretičnega dela naše raziskave bomo govorili o inkluzivnem sistemu
izobraževanja. Pojem inkluzija se nanaša na fizični, izobraževalni in socialni vidik
vključevanja romskih otrok v izobraževalni sistem (Macura-Milovanović, 2006, str. 16).
Predstavili bomo projekte, ki so potekali ali še potekajo na osnovnih šolah v Mariboru za
kakovostnejše oziroma inkluzivno naravnano izobraževanje Romov.
I. Lesar (2009 b) razlaga, da se je gibanje za inkluzivnost začelo iz potrebe po socialni
pravičnosti ter zaradi zakonodaje, ki prepoveduje diskriminacijo, in sicer v zadnjem
četrtletju 20. in na začetku 21. stoletja. Ideja inkluzije je poskušala preseči stoletja staro
težnjo po razlikovanju, vrednotenju in razvrščanju ljudi. Danes sta inkluzija in inkluzivna
naravnanost postali že civilizacijski normi (prav tam). Inkluzivna vzgoja in izobraževanje
predstavlja neodtujljivo pravico otrok do ustreznega in učinkovitega izobraževanja v
vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Kavkler, 2008). Opozoriti je treba, da gre pri
inkluzivnem šolanju za veliko več kot le za namestitev učencev v redne šole. Inkluzivno
izobraževanje namreč na vse učence gleda kot na učeče se posameznike z enakimi
pravicami, toda z različnimi potrebami (Peček, Lesar, 2006; Lesar, 2009 a). M. Husar
Černjavič (2006, str. 77) razlaga, da se na odnose v razredu nanaša socialna integracija, ki
je uspešna in jo lahko enačimo z inkluzijo, če gledamo na vsakega učenca – ne glede na
njegovo drugačnost – kot na enakopravnega člana.
Raziskave o pogojih za udejanjenje inkluzije kažejo, da je treba pozornost usmeriti na tri
ravni: na raven širše družbe in urejenost šolskega sistema, na raven posamezne šole in na
dogajanje v razredih (Lesar, 2009 a). Če želimo, da šole napredujejo v smeri bolj
inkluzivnega izobraževanja, je treba oblikovati inkluzivno šolsko kulturo (to pomeni varne,
sprejemajoče in spodbujajoče šolske skupnosti, v katerih so vsi člani enako cenjeni) in
politiko ter razvijati inkluzivno prakso (Booth, Ainscow, 2002). Za doseganje tega cilja je
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ključnega pomena razvijanje inkluzivnih vrednot med vsem šolskim osebjem, učenci,
šolskim vodstvom, skrbniki in drugimi sodelujočimi, ki se odražajo v konkretnih praksah
(Creating …, 2002). Pomembna je moralna in strokovna odgovornost učiteljev, da bi
oblikovali ustrezno klimo za enakopravno vključevanje vseh učencev v šolsko delo in
življenje (Husar Černjavič, 2006, str. 81).
M. Peček in I. Lesar (2006) ob pregledu našega šolskega sistema z vidika inkluzivnosti
ocenjujeta, da na sistemski ravni ni jasnih usmeritev za razvijanje inkluzivnih praks. Pri
učencih manjšinskih etničnih skupin, kamor spadajo tudi romski učenci, je namreč njihova
dvojezičnost prepoznana kot odklon, ki ga morajo čim hitreje prerasti, kulturna različnost
pa kot hendikep, ki ga je treba čim prej homogenizirati. To nikakor ni v skladu z inkluzivno
šolo. Avtorici prav tako ugotavljata, da poleg tega, da v okviru osnovnega šolanja v
Sloveniji ni sistemskih temeljev, tudi precejšen del učiteljev ni pripravljen oblikovati
inkluzivno naravnano šolo (prav tam). Rezultati raziskave (Peček, Čuk, Lesar, 2008)
namreč kažejo, da učitelji osnovnih šol v Sloveniji sprejemajo zelo nizko stopnjo
odgovornosti za inkluzijo romskih otrok v šoli. M. Peček in I. Lesar (2006, str. 95)
opozarjata, da je naša šolska zakonodaja protislovna, saj v splošnih načelih govori o
pravičnosti šole, enakih možnostih s pravico posameznika do drugačnosti, vendar pa to v
konkretnih izvedbah povsem zanemari in pričakuje, da se Romi čim hitreje in čim bolj
popolno prilagodijo obstoječemu sistemu in se asimilirajo v okolje.

6.1 KAKO SPREMENITI ŠOLSKE PRAKSE V INKLUZIVNO
NARAVNANE
Učitelji menijo, da se mora učenec prilagajati sistemu šolanja in ne obratno ter da je naloga
staršev, da ga na ta sistem čim bolje pripravijo. Šolske prakse, ki bi resnično omogočale
vključevanje teh učencev v razred, niso pogosto prisotne v stališčih učiteljev do učencev
manjšinskih etničnih skupin in prav tako ne v njihovem delu z učenci (Peček, Lesar, 2006,
str. 95). Da bo delo učiteljev lahko res inkluzivno naravnano, bodo le-ti morali preseči
stereotipe o Romih, ki so, kot smo že dejali, v naši družbi globoko zakoreninjeni in se
njihov vpliv kaže tudi pri delu učiteljev z romskimi učenci. Učitelji bodo morali spremeniti
svoje poglede in prakso ter podpreti številne in korenite spremembe. Vemo, da na njihovo
delo vplivajo tudi njihova stališča. J. Musek (1997) pravi, da igrajo stališča poglavitno
vlogo pri uvajanju sprememb na kateremkoli področju.
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Dejali smo, da stališča učiteljev do učencev manjšinskih etničnih skupin ne omogočajo
inkluzivno naravnane prakse. Ker so za inkluzivno naravnano šolo potrebne številne
spremembe, se je treba vprašati tudi o stališčih učiteljev do uvajanja sprememb v šoli. Od
tega, ali so učiteljeva stališča do uvajanja sprememb pozitivna ali negativna, je namreč
odvisno, kako se bo neka sprememba v šolski praksi udejanjila, zaživela. »Vsaka
sprememba se bo udejanjila le, če jo bo učitelj vnesel v svoje vsakodnevno delo, to pa se bo
zgodilo, če bo sprememba postala njegov način razmišljanja« (Razdevšek-Pučko, 1993, str.
234).
Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004, str. 19) navaja
»odpornost« do sprememb v vzgojno-izobraževalnih institucijah. P. Marris pravi, da se
učitelji trudijo ohraniti obstoječe stanje pri opravljanju svojega dela čim dlje. Bojijo se, da
se bodo ob uvajanju sprememb razveljavile izkušnje in spretnosti, ki so jih pridobili v
preteklosti (Marris, v Fullan, 1991, str. 36). C. Razdevšek-Pučko (1993, str. 234) razlaga,
da je ena od temeljnih človekovih potreb potreba po varnosti, k temu občutku pa prispeva
stalnost, nespremenljivost sveta. Po tem takem se učitelj počuti bolj varnega, kadar v
njegovem vsakdanjem delu ne prihaja do sprememb.
Odpor do sprememb je značilen za človekovo naravo, vzroke pa lahko najdemo v
neozaveščenosti, pomanjkanju prepričanja, da so spremembe sploh potrebne, pomanjkanju
znanja in spretnosti za uvajanje sprememb, tudi v prepričanju, da spremembe ne bodo
prinesle nič bistveno boljšega. Treba je doseči spremembe na osebnostno-poklicni ravni, za
to pa je nujno premagati odpor do sprememb (prav tam, str. 234–235). Če učitelj čuti do
uvajanja sprememb odpor oziroma goji do tega negativna stališča, je treba doseči tudi zasuk
v njegovih stališčih. Vemo pa, da so stališča relativno trajna.
Proces uvajanja sprememb je tudi proces učenja, v katerem sodelujejo učitelji in učenci in
so v njem tudi učitelji v vlogi učencev, ves proces pa poteka v socialnem kontekstu (šola,
starši, strokovne in druge javnosti), ki lahko deluje v vlogi spodbujevalca ali pa v vlogi
zaviralnega dejavnika (Razdevšek-Pučko, 2000, str. 170). Pozitivne spremembe bodo
uresničljive, če jih bodo sprejeli učitelji, oblasti, starši in otroci (Booth, Ainscow, 2002, str.
13).
M. Ainscow meni (2003), da v šolski praksi najpogosteje spreminjamo le način mišljenja
namesto načina dela. Pri uvajanju sprememb potrebujeta učitelj, ki se tega loteva, in tudi
učenec, ki se spoprijema z novimi vsebinami in postopki, akcijski proces učenja
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(Razdevšek-Pučko, 2000, str. 170). Tako uvajanje sprememb bo uspešnejše, kot če učitelju
le povemo, kaj mora spremeniti, nato pa ga prepustimo samemu sebi.
Uvajanje sprememb kot akcijski proces učenja spominja na Kolbov model izkustvenega
učenja. Po D. Kolbu naj bi bil vsakdo zmožen predati se novim izkušnjam, razmišljati o tej
izkušnji z različnih zornih kotov, opažanja integrirati v skladne pojme in teorije ter
uporabljati te teorije pri praktičnem reševanju problemov (Kolb, 1984, str. 30, v Marentič
Požarnik, 1992, str. 12). J. Dewey razlaga, da ne more biti subjektivnega izkustva brez
spremembe (Dewey, 1938, str. 37–39, v Jarvisu, 2003, str. 96–97). I. McGill in S. Weil
dajeta poudarek kognitivnemu pomenu izkušnje: »Izkustveno učenje je proces, kjer se
ljudje, posamezniki v sodelovanju z drugimi srečajo v neposrednem stiku in potem
razmišljajo o izkušnji, jo vrednotijo, transformirajo, ji dajejo osebni in družbeni pomen in
se trudijo integrirati rezultate teh procesov v nove načine vedenja, bitja, akcije in interakcije
v odnosu do sveta« (McGill, Weil, 1989, str. 248, v Jarvis, 2003, str. 98). Značilnost
akcijskega učenja je predvsem, da spodbuja in omogoča aktivnost spreminjanja, vključuje
meta-učenje, refleksijo in evalvacijo, omogoča aplikacijo novega učenja na nove situacije,
na nove probleme (Watkis, C. et al., 1996 v Razdevšek-Pučko, 2000, str. 173). Učenci so v
procesu uvajanja sprememb ciljni subjekt in agens spreminjanja (Razdevšek-Pučko, 2000,
str. 170). Kadar bo uvajanje sprememb zasnovano kot akcijski proces učenja, bodo učenci
aktivno soudeleženi že v samem procesu in ne bodo le ciljni subjekt neke spremembe.
Lahko rečemo, da bodo v takem procesu učenci pri uvajanju sprememb naši partnerji. Tudi
L. Stoll in D. Fink (1996, str. 138) opozarjata, da novosti in spremembe v šoli vplivajo na
učence, vendar so ti po navadi obravnavani kot temeljni cilj v procesu napredka, namesto
da bi bili v tem procesu udeleženi tudi kot partnerji.
Iz tega sklepamo, da bo uvajanje inkluzivne prakse učinkovitejše in kakovostnejše, če bo
vpeljano kot akcijski proces učenja, saj bodo v njem aktivno udeleženi starši, učitelji ter
učenci, ki pa so zadnji in ključni člen v verigi spreminjanja v šolski praksi. V nadaljevanju
bomo predstavili, kako je taka šolska praksa, ki vključuje fizični, izobraževalni in socialni
vidik kakovostnega vključevanja romskih otrok v izobraževalni sistem, zaživela na
Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor. V to šolo je bilo v preteklosti in je še danes
vpisanih največ romskih otrok v Mariboru.
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6.2 INKLUZIVNO NARAVNANO IZOBRAŽEVANJE ROMSKIH
UČENCEV V MARIBORU
Še enkrat spomnimo, da so v Mariboru v preteklosti romski učenci in njihovi starši
predstavljali populacijo s pomanjkanjem socialnih spretnosti in z nezadostnim znanjem
slovenskega jezika. Starši in otroci niso kazali zainteresiranosti za šolsko delo in
sodelovanje z učitelji, otroci so neredno hodili v šolo. Romski učenci so bili izpostavljeni
hudi diskriminaciji in nestrpnosti. Večinsko prebivalstvo je kazalo do njih odklonilen in
stereotipen odnos. Romski učenci so se družili le med seboj. Učni napredek romskih
učencev je bil slab, večkrat so ponavljali razrede (Popošek, 2006).
Na Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor so se zavedali, da je treba nekaj bistveno
spremeniti za uspešnejšo integracijo Romov: ustvariti predvsem občutek varnosti,
upoštevati drugačnosti, poenotiti možnosti za uspešnost ob upoštevanju drugačnosti,
okrepiti pripadnost posameznika razredni skupnosti in oblikovati pozitivno medkulturno
klimo med vsemi udeleženci v šolskem prostoru. Starše Rome so začeli načrtno vključevati
v proces integracije s ciljem, da bi jim zbudili zaupanje v vzgojno-izobraževalni proces.
Odločili so se ustvariti varno okolje za učence Rome, poenotene možnosti za uspešnost ob
upoštevanju drugačnosti ter oblikovati pozitivno medkulturno klimo med vsemi udeleženci
v šolskem prostoru (prav tam, 2006).
V šolskem letu 2002/2003 so pripravili operativni načrt za projekt Romi z nami in med
nami. Izhodišče projekta je bil sorazmerno velik odstotek učencev Romov (takrat 11,3
odstotka), namen pa je bil usklajevati sobivanje različnih kultur v razredu, razvijati in
krepiti pravico do drugačnosti, spoznavati različne pomembne elemente romske kulture in
ozavestiti strokovne delavce o nujnosti sprejemanja romskih otrok in širjenja večkulturne
razredne klime. V projekt so zajeli vse tri udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa:
starše, učitelje in učence. Projekt Romi med nami, Romi z nami so na Osnovni šoli Janka
Padežnika začeli izvajati v šolskem letu 2003/2004. Cilj projekta je bil uspešna integracija
učencev Romov v razredne skupine, kjer imajo vsi enake možnosti za izobraževanje.

6.2.1 Zaupanje romskih staršev v vzgojno-izobraževalni proces
Ob vstopu v šolo je sodelovanje s starši učencev Romov posebnega pomena, saj je treba
družinam zbuditi zaupanje v vzgojno-izobraževalni proces. Predstaviti jim je treba
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pomembnost vzgoje in izobraževanja v nadaljnjem šolanju, prednosti dvojezičnosti ter
pomembnost ohranjanja lastne kulturne identitete ob hkratnem vključevanju v večinsko
kulturo (Popošek, 2006). Na Osnovni šoli Janka Padežnika v Mariboru so začeli starše
Rome načrtno vključevati v proces s ciljem in namenom ustvariti varno okolje za učence
Rome. Po skupnem roditeljskem sestanku so jih vsak mesec ali, če je bilo treba, še
pogosteje vabili v šolo k sodelovanju pri vsaki obliki, ki je bila na voljo. Povezali so se z
vodjem romske skupnosti v kraju ter si zagotovili udeležbo in sodelovanje na kulturni
prireditvi ob dnevu Romov v Mariboru. Pripravili so delavnice strpnosti in preprečevanja
nasilja za razvijanje pozitivne samopodobe otrok in mladostnikov v okviru Društva za
nenasilno komunikacijo in Društva za boljši svet v sklopu preventivnega programa za
preprečevanje nasilja. Starši so lahko opazovali svoje otroke pri delu v razredu v okviru dni
odprtih vrat, prihajali na dopoldanske in popoldanske govorilne ure in se individualno
pogovarjali z učiteljico o napredku njihovega otroka (prav tam).
Projekt integracije je pokazal prve pozitivne rezultate pri sodelovanju z romskimi starši. K.
Popošek, pedagoginja na Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor od leta 1989, opozarja, da
je bila v času projekta (2002) drugačna generacija romskih staršev kot petnajst let prej.
Večina teh staršev je že hodila v slovensko šolo, marsikdo med njimi tudi na njihovo
osnovno šolo.
Do bistvene prelomnice v razmišljanju staršev romskih otrok je prišlo, ko so le-ti začutili
veliko potrebo po izobrazbi svojih otrok, saj le tako lahko opravljajo svoje posle. Težnja po
izobraževanju otrok je postala tako močna, da so sprejeli vse oblike sodelovanja s šolo in se
sproti seznanjali z uspehi in neuspehi svojih otrok. Skupaj z drugimi starši so začeli
obiskovati prireditve, predavanja, delavnice in druge oblike druženja staršev v šoli, kar je
krepilo večkulturno šolsko klimo in omogočalo enake možnosti za vse učence (prav tam).
Da bi sodelovanje še izboljšali ter vezi še bolj utrdili in ob tem upoštevali načelo enakih
možnosti za vse učence, so se na Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor pridružili še dvema
projektoma, ki ju je izvajal Andragoški zavod v Mariboru – Ljudska univerza. Prvi je
projekt BIPS – program družinske pismenosti za odrasle – beremo in pišemo skupaj:
javnoveljavni program neformalnega izobraževanja, ki je namenjen usposabljanju staršev
učencev Romov za pomoč otrokom pri šolskem delu, staršem, ki bi radi pomagali otroku,
pa ne vedo kako. V programu, ki so ga začeli izvajati na Osnovni šoli Janka Padežnika
Maribor leta 2006, so sodelovali starši in otroci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja
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devetletne osnovne šole. Drugi projekt, ki se mu priključila Osnovna šola Janka Padežnika
Maribor, je projekt INTI – program integracije otrok brez državljanstva, otrok tujcev. Gre
za ciljno populacijo staršev s predšolskimi otroki. Njegov namen je spodbujanje lastne
identitete v drugi kulturi. Pomoč se izvaja na domu, v projektu pa sodelujeta dva učitelja iz
Osnovne šole Janka Padežnika Maribor.
6.2.2 Izobraževanje učiteljev za inkluzivno naravnano delovanje
Na Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor so si postavili nalogo pogledati v svet romskega
otroka. Potrebni so bili izobraževanje, tematske delavnice in konference, pripravili so
gradivo za razredne ure, vse pod skupnim sklopom integracija različnih otrok v
posameznem oddelku, kjer imajo vsi učenci enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in
vsakdanje življenje. Moto tematskih konferenc je bil različnost otrok – bogastvo šole. V
procesu integracije so si učitelji in strokovni delavci šole postavili vizijo ozaveščati potrebo
po negovanju romske kulture, zato je bilo treba prvine romske kulture raziskovati v vsakem
okolju posebej in v skladu s tem izbirati ustrezne oblike, metode, sredstva in vsebine dela
na ravni posameznega oddelka. Strokovni delavci so sami odkrivali skupne prvine
slovenske in romske kulture na podlagi sodelovanja s starši in opazovanja otrok. Učiteljeva
naloga je bila, da ustvarja varno okolje, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo,
nacionalno pripadnost, kulturni izvor, veroizpoved itn. Naloga učiteljev je bila navajati
skupine otrok na razmišljanje, zakaj je dobro, da nismo vsi ljudje enaki, in da smo lahko
zadovoljni, da se družimo z ljudmi različnih ras, religij in kultur, saj nas to bogati (Popošek,
2006).
6.2.3 Inovacijski projekti
Zaradi uspešnosti projekta Romi med nami, Romi z nami so na Osnovni šoli Janka
Padežnika Maribor v šolskem letu 2005/2006 prijavili inovacijski projekt z naslovom Ali so
učenci Romi naložba za prihodnost?. Z njim so želeli poudariti izobraževanje tistih učencev
Romov, ki dosegajo povprečne oziroma nadpovprečne rezultate v vzgojno-izobraževalnem
procesu. Hkrati so jih želeli usposobiti za pomoč učencem Romom, ki imajo težave pri
razumevanju slovenskega jezika in pri učenju. V šolskem letu 2006/07 in 2007/2008 so
prijavili projekt z naslovom oz. raziskovalnim vprašanjem Ali so lahko učenci Romi tutorji
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sovrstnikom Romom pri razumevanju slovenskega jezika?. V šolskem letu 2008/2009 pa so
razširili in spremenili raziskovalno vprašanje Kako s tutorstvom dosežemo kvalitetnejše
medvrstniške odnose?.
6.2.3.1 Tutorstvo
Na Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor se zavzemajo za to, da učenci v prijetnem in
prijateljskem vzdušju pridobivajo nova znanja, zato je pomembno, da šolsko delo poteka v
medsebojnem sožitju. V ta namen spodbujajo tutorstvo kot obliko nesebične pomoči med
učenci. Pomoč poteka na učni in socialni ravni. V ospredje postavljajo druženje otrok z
namenom utrjevati šolsko znanje, razvijati ustrezne vrednote in krepiti pozitivne
medsebojne odnose. Z razvijanjem medvrstniškega dialoga si prizadevajo zbliževati
generacije; s tem spodbujajo spoštovanje med otroki različnih starostnih obdobij. Tutorstvo
igra preventivno vlogo tudi pri preprečevanju nasilja na šoli (Kodeks tutorske pomoči,
2009).
Sociološki vidik tutorstva: tutor je osebni učitelj, ki v neposrednem stiku z učencem
usmerja njegov razvoj, skrbi za uspešnost učenja, ga motivira za uspešno napredovanje, mu
pomaga in svetuje pri reševanju morebitnih težav, problemov in kriz, ki ovirajo učenca v
času šolanja.
Psihološki vidik tutorstva: skrb za učenčev osebnostni, intelektualni in učni razvoj;
posredovanje pri učnih težavah; pomoč pri morebitnih težavah; pomoč z nasveti; motivacija
in usmerjanje z lastnim zgledom.
Kratkoročni cilji projekta: razvijati organizacijske in komunikacijske spretnosti, bogatiti
besedni zaklad z javnim nastopanjem, razvijati inkluzivni ter integracijski pristop v razredu.
Dolgoročni cilji projekta: preseči tradicionalno romsko vzgojo, razvijati samozavest
učencev Romov, izboljšati učni uspeh, spodbuditi motivacijo za nadaljnje izobraževanje in
možnosti zaposlitve.
Danes projekt predstavlja: prostovoljno pomoč s tedenskimi srečanji tutorja in prejemnika
pomoči skozi razgovor in podporo, obliko preventive proti nasilju med mladimi (ekologija
odnosov), ki temelji na prostovoljni in humanitarni komponenti izmenjave medvrstniških
izkušenj.
Proces izvajanja: tutorstvo se izvaja v prostih urah, po pouku, pred poukom, v OPB ali
individualno, tudi doma; aktivnih je 46 tutorskih parov (92 učencev iz vseh treh triad), člani
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projektnega tima skupaj z drugimi strokovnimi delavci in starši sproti usklajujejo nastale
situacije.
S projektom se uresničujejo številne komponente vzgojnega načrta šole, kot so: neposredno
prizadevanje za strpnost, razumevanje drugačnosti, ohranitev kulturne raznolikosti,
istočasna aktivnost za večjo izrabo možnosti in priložnosti, ki jih ponuja povezan, k
sodelovanju usmerjen svet (Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, 2009).
V šolskem letu 2009/2010 so na Osnovni šoli Janka Padežnika pripravili tudi Kodeks
tutorstva s pravili delovanja in dolžnostmi obeh udeležencev tutorstva. V kodeksu so
zapisane smernice, ki jih pri svojem delu upoštevajo tutorji in prejemniki tutorske pomoči.
Naloge tutorja so: skrb za učenčev osebnostni, intelektualni in učni razvoj, posredovanje pri
morebitnih težavah; tutor učencu nudi dodatno individualno učno pomoč, mu pomaga z
nasveti, ga usmerja in s svojim zgledom stremi k doseganju čim boljšega učnega uspeha.
Termin tutor pomeni: biti sposoben sprejemati in upoštevati mnenja drugih, biti
komunikativen, sproščen in razumevajoč ter imeti pozitiven odnos do tutorskega dela.
Spoznanja in ugotovitve:
Tutorji in prejemniki pomoči so napredovali in si pridobili: organizacijske spretnosti,
pozitiven vzor v razredu (priljubljenost), komunikacijske spretnosti, bogatejši besedni
zaklad, povečali so si samozavest in motivacijo za šolsko delo, okrepila se je želja po
prostovoljnem nudenju pomoči drugim, dosežene so bile uspešna integracija v razredno
skupnost, večja aktivnost pri pouku in obšolskih dejavnostih, višja raven znanja in
razumevanja slovenskega jezika, povečali so obisk v šolski knjižnici.
Prispevek projekta k dvigu kvalitete znanja učencev Romov: poudarek na individualizaciji
in formativnem spremljanju učenčevega napredka, povečana pripravljenost in motivacija
učencev Romov – tutorjev za šolsko delo (prav tam).

6.2.3.2 Individualna pomoč Romom
Na Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor nudi individualno učno pomoč učencem Romom
učitelj D. Peklar. Z učenci Romi, ki večinoma delajo po individualiziranem programu, se
individualno srečuje enkrat ali dvakrat tedensko. Učitelj skuša z učenci Romi na preprost
način dopolniti znanje že obravnavanih vsebin ali usvojiti nove učne vsebine. Pri učencih,
ki individualne ure redno obiskujejo, je viden napredek, saj imajo med srečanji z učiteljem
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možnost optimalno izkoristiti znanje, ki ga že imajo, ter dokazati svoje sposobnosti na vseh
področjih. Učenci te učne ure radi obiskujejo, saj se učitelj med njimi v celoti posveti le
enemu od njih in mu kar se da pomaga pri doseganju minimalnih ciljev iz učnega načrta, ki
so potrebni za napredovanje v višji razred.
Individualna učna pomoč učencem Romom omogoča: motiviranje učencev za delo,
povečevanje samozavesti učenca, pomoč pri učnih vsebinah, ki so težje razumljiva,
uporabo različnih didaktičnih instrumentov (tabele, sestavljanka, palčke, vrečke, osebni
računalnik, internet), neprestano komunikacijo z učitelji (vertikalna in horizontalna),
pripravo IDPP – individualni delovni projekt pomoči.
IDPP – individualni delovni projekt pomoči:
Pripravijo ga učitelj za individualno učno pomoč, razrednik in učitelji posameznih
predmetov.
Sestavljen je iz: splošnega dela (podatki o otroku, starših) in jedra individualnega
delovnega projekta pomoči, ki predstavlja predznanje učenca/učenke (upoštevano je
predznanje učenca, Kaj že znaš?).
Proces učenja: učencu ponuditi možnost izbire, ga motivirati (Kako bi se rad učil?),
evalvacijski sestanki ob koncu ocenjevalnih obdobij s poudarkom na pregledu dosežkov in
doseženih ciljev, zbirka doseženih učnih ciljev, zapisana v IDPP, predstavlja pomembno
dodano vrednost individualnega in formativnega spremljanja učenca (prav tam).
6.2.3.3 Izbirni predmet – romska kultura
Predmet romska kultura učencem Romom krepi dejaven in spoštljiv odnos do etnične
identitete in kulture ter občih kulturnih in civilizacijskih vrednot.
Učenci pri predmetu spoznajo: izvor romskih prebivalcev in njihovo prvotno domovino,
način življenja (poklici – kovaštvo, prerokovanje, glasba – segajo v nomadski čas), nošo,
navade in običaje Romov po Sloveniji (Prekmurje, Maribor, Dolenjska, Gorenjska),
publikacije romskih društev, odgovore na vprašanja, s katerimi se srečujejo sodobni Romi,
življenje mladih Romov v Sloveniji danes, vrednost medijske informacije o Romih.
Sporočilna vrednost izbirnega predmeta: imajo možnost aktivno sodelovati, pripravljajo
krajše referate in digitalne projekcije, dviga se motivacija za nadaljnje poklicno
izobraževanje, učenci izražajo zadovoljstvo zaradi ponudbe izbirnega predmeta na šoli
(prav tam).
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Z usmeritvijo šole v večkulturnost na Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor otroke
spodbujajo, da postanejo člani velike evropske družine; pridružili so se dvema
mednarodnima projektoma:
– UNESCO ASP-net, katerega rdeča nit je uveljaviti kulturo miru in nenasilja. Člani te
organizacije Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo širijo strpnost do vseh
vrst drugačnosti in različnosti, sodelovanje in spoštovanje med ljudmi in narodi. Znotraj
projekta se učenci ukvarjajo s svetovnimi problemi, človekovimi ter otrokovimi pravicami,
demokracijo, okoljskimi problemi in medkulturnim učenjem.
– COMENIUS – partnerstva s šolami, ki je eden izmed osmih delov projekta Sokrates. Gre
za program izobraževanje evropske skupnosti, cilj je spodbujati sodelovanje in mobilnost
ter krepiti evropsko razsežnost v izobraževanju. Izmenjava učencev z vrstniki v petih
evropskih prijateljskih državah veliko prispeva k spoznavanju ter spoštovanju večjezičnosti
in jezikovne drugačnosti.
V okviru mednarodne organizacije dela mladih in pod okriljem Lions kluba so na Osnovni
šoli Janka Padežnika Maribor že od leta 2002 člani mednarodne druščine dobromislečih
ljudi. Z izpolnjevanjem lionističnega kodeksa njihovi učenci skupaj z mentorji izvajajo
humanitarna dela.
Preventivni program zmanjševanja nasilja: učenci vseh razredov skupaj z razredniki
razvijajo učinkovite načine nenasilne komunikacije z vrstniki in odraslimi. V vse projekte
so vključeni učenci, ki želijo širiti širino ter poznavanje ljudi in običajev sveta.
Na osnovi vsega predstavljenega lahko ob koncu teoretičnega dela naloge zaključimo, da se
romski učenci med izobraževanjem srečujejo s številnimi težavami, ki zagotovo vplivajo na
njihovo počutje med šolskimi zidovi, njihov odnos do šole ter na njihovo šolsko uspešnost.
Izpostavili smo ovire pri vzgoji in izobraževanju Romov na formalni ravni. Le-te otežujejo
uresničevanje inkluzivno naravnanega izobraževanja romskih učencev, ki bi pripomoglo k
njihovemu boljšemu uspehu. Ob tem pa predstavljamo številne projekte, ki so bili pod
okriljem Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze ter Osnovne šole Janka
Padežnika Maribor izpeljani z namenom dvigniti kakovost izobraževanja Romov.
Predvidevamo, da so vsa omenjena prizadevanja pripomogla h kakovostnejšemu oziroma
inkluzivnejšemu izobraževanju romskih učencev, ki so še pred dvema desetletjema bili v
šolah izpostavljeni diskriminaciji in nestrpnosti. Njihovi starši so kazali nezainteresiranost
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za šolsko delo, izostajali so od pouka, hitro so prenehali z izobraževanjem, njihov učni
uspeh je bil slab. Z empiričnim delom naše raziskave bomo ugotavljali, kako se romski
učenci v Mariboru počutijo v šoli danes, ali radi hodijo v šolo, kako jih sprejemajo učitelji
in vrstniki, kakšen je njihov odnos do šole, kakšno težavo jim predstavlja učenje v
nematernem jeziku, ali se želijo v šoli učiti tudi romščine ter o svoji kulturi, kakšne
aspiracije imajo glede izobraževanja, kaj želijo delati, ko bodo odrasli, in kakšen je njihov
učni uspeh.
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7 IZHODIŠČA ZA EMPIRIČNO RAZISKAVO
V teoretičnem delu smo govorili o socialni izključenosti romskih učencev. Predstavili smo
diskriminacijo Romov, ki se odraža tudi v šolah. V preteklosti so bili romski učenci tudi v
Mariboru izpostavljeni diskriminaciji in nestrpnosti. Povedali smo, da so se učenci
sporazumevali v romskem jeziku in se družili le med seboj (Popošek, 2006). Ob takem
nespodbudnem šolskem okolju romski učenci in njihovi starši niso kazali zainteresiranosti
za šolsko delo in sodelovanje z učitelji, romski učenci so neredno hodili v šolo. Ker je bilo
v Mariboru od 1998. leta izpeljanih nekaj projektov (predstavili smo jih v teoretičnem delu)
za kakovostnejše izobraževanje Romov, bomo v empiričnem delu naše naloge ugotavljali,
kako se romski učenci počutijo v šoli danes. Romske učence bomo povprašali o njihovih
dobrih in slabih izkušnjah v šoli. Ugotoviti želimo, ali so romski učenci v Mariboru
izpostavljeni diskriminaciji. Vprašali jih bomo, ali radi hodijo v šolo, saj je to povezano
tudi z njihovim počutjem v šoli, ugotoviti želimo, kako so romske otroke sprejeli v razredu
učitelji in slovenski vrstniki.
Avtorici M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) se opirata na raziskave in menita, da
je socialno-ekonomski položaj družine (predvsem izobrazba staršev in materialne razmere v
družini) eden izmed pomembnih dejavnikov učne uspešnosti. Predvidevamo, da boljši
socialno-ekonomski status vpliva tudi na ugodnejše splošno počutje. Zato nas bo v
empiričnem delu naloge zanimala opremljenost gospodinjstev, v katerih živijo romski
učenci (število članov, število prostorov, število ležišč, svoja soba). Z vidika kulturnega
standarda nas bo zanimalo število knjig ter druge materialne dobrine, ki jih imajo doma
(računalnik, priključek za internet, televizor, mobilni telefon). Romske učence bomo
povprašali tudi po izobrazbi, poklicu in viru dohodka njihovih staršev.
V teoretičnem delu smo govorili o številnih težavah, s katerimi se srečujejo romski učenci
na poti svojega izobraževanja. V empiričnem delu naše raziskave bomo spraševali romske
učence, kakšno težavo jim pri pouku predstavlja slovenski jezik oziroma usvajanje snovi v
nematernem jeziku.
Dejali smo, da so nekateri mariborski Romi prevzeli kulturo in jezik od Albancev. Menimo,
da ti Romi morda nimajo interesa učiti se romskega jezika in spoznavati romske kulture.
Zato bomo v empiričnem delu naše raziskave romske učence vprašali, ali se želijo v šoli
učiti tudi romski jezik in se seznanjati s svojim načinom življenja ter ali bi k sodelovanju
povabili tudi svoje slovenske vrstnike.
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Predstavili smo kulturne posebnosti Romov ter hitre spremembe njihovega tradicionalnega
življenja. Zato bomo v empiričnem delu romske učence vprašali, kaj jim pomeni šola in ali
se jim zdi izobraževanje pomembno. Ugotavljali bomo, ali romski učenci razumejo smisel
vrednote pridobivanje izobrazbe. Preverili bomo, kaj želijo romski učenci delati, ko bodo
odrasli. Zanimalo nas bo, ali jih starši spodbujajo k izobraževanju in jim pri tem pomagajo,
ali je z njihovega vidika za njihove starše po končanem osnovnem šolanju izobraževanje
sprejemljivo ali se bodo predvsem romska dekleta morala posvetiti skrbi za družino.
Z empiričnim delom naše raziskave želimo torej preverili, kakšna je danes situacija v
Mariboru. Predvidevamo, da so v teoretičnem delu opisani projekti pripomogli, da danes
romske učence vrstniki in učitelji dobro sprejemajo ter da se zato dobro počutijo v šolskem
okolju, saj so šolske prakse v Mariboru v odnosu do romskih učencev inkluzivno
naravnane.
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8 PROBLEM, CILJI IN METODA
8.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Izobraženost Romov je nizka. Njihova tradicija jim narekuje, da se hitro nehajo
izobraževati in se posvetijo skrbi za družino. Vzrok za njihovo neizobraženost je tudi slab
socialno-ekonomski položaj (in obratno: ljudje z višjim socialno-ekonomskim statusom so
v povprečju bolj izobraženi). Romski učenci se v šoli srečujejo s številnimi težavami.
Soočajo se s predsodki, nesprejetostjo in odklonilnim odnosom, tako svojih vrstnikov kot
tudi učiteljev. Učnih vsebin se učijo v nematernem jeziku. Izpostavljeni so dvojnim
kulturnim vplivom. Njihov učni uspeh je slab.
Romi v Mariboru so v zadnjem desetletju integrirani v večinsko prebivalstvo.
Predpostavljamo, da so dosegli ugodnejši socialno-ekonomski položaj in ob vstopu v šolo
vsaj deloma obvladajo slovenski jezik. Njihova tradicija, ki je močno povezana z vero, se v
zadnjem desetletju hitro spreminja. Mladi se poročajo pozneje, izobražujejo se dlje. Z našo
raziskavo želimo preveriti, ali so številni projekti v Mariboru, katerih namen je bil dvigniti
motiviranost in kakovost izobraževanja, vplivali na odnos Romov do šole, na njihovo
počutje v šoli ter s tem tudi na šolsko uspešnost.

8.2 CILJI RAZISKAVE
Osnovni cilj raziskave je ugotoviti, kako se romski učenci počutijo v šoli in kakšen je
njihov odnos do šole.

Delni cilji naloge so:
– ugotoviti, kaj romskim učencem pomeni šola, se jim zdi izobraževanje pomembno,
zakaj;
– ugotoviti, kako romske učence sprejemajo slovenski sošolci, kako jih sprejemajo
učitelji, ali jim pomagajo;
–

ugotoviti, ali romski učenci radi hodijo v šolo, kdaj izostajajo od pouka, ali želijo
nadaljevati šolanje po končani osnovni šoli;

–

ugotoviti, kakšen je njihov učni uspeh in kakšnega si želijo;
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–

ugotoviti, kakšno težavo jim pri pouku predstavlja slovenski jezik oz. usvajanje snovi v
nematernem jeziku;

–

ugotoviti, ali se želijo učiti tudi romščine in spoznavati svojo kulturo;

–

ugotoviti, ali imajo romski učenci zraven šolskih obveznosti še kakšne druge;

–

ugotoviti, kaj želijo delati, ko bodo odrasli, kakšen je njihov odnos do izobraževanja po
končanem obveznem osnovnem šolanju in do zaposlitve;

–

ugotoviti, ali jih starši spodbujajo in jim pomagajo pri izobraževanju;

–

ugotoviti, kakšne so aspiracije romskih staršev glede izobraževanja njihovih otrok po
končani osnovni šoli in kaj pričakujejo od svojih otrok v prihodnosti;

–

ugotoviti, v kakšnih socialno-ekonomskih razmerah živijo romski učenci.

8.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
–

Kaj romskim učencem pomeni šola? Se jim zdi izobraževanje pomembno? Zakaj?

–

Kako romske učence sprejemajo slovenski sošolci? Kako jih sprejemajo učitelji? Ali
jim pomagajo?

–

Ali romski učenci radi hodijo v šolo? Koliko izostajajo od pouka? Želijo nadaljevati
šolanje po končani osnovni šoli?

–

Kateri predmet jim povzroča največ težav? Pri katerem so najuspešnejši? Kakšen
splošni uspeh želijo doseči? Kakšen zaključni uspeh so imeli na koncu šolskega leta?

–

Kakšno težavo romskim učencem pri pouku predstavlja slovenski jezik oz. usvajanje
snovi v nematernem jeziku?

–

Se želijo romski učenci učiti tudi romščine in se seznanjati s svojo kulturo?

–

Imajo romski učenci zraven šolskih obveznosti še kakšne druge? Se romski učenci
doma učijo?

–

Kaj želijo delati romski učenci, ko bodo odrasli? Kakšen je njihov odnos do
izobraževanja po končanem obveznem osnovnem šolanju in do zaposlitve?

–

Ali starši romske učence spodbujajo in jim pomagajo pri izobraževanju?

–

Kako se romski učenci razumejo s starši? Ali lahko delajo, gredo, kamor želijo, ali
morajo upoštevati način življenja v svoji družini? Kakšne aspiracije gojijo romski starši
glede izobraževanja svojih otrok po končani osnovni šoli? Kaj pričakujejo starši od
svojih otrok v prihodnosti?

–

V kakšnih socialno-ekonomskih razmerah živijo romski učenci?
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8.4 METODA
Pri raziskavi sta bili uporabljeni deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja in
kvalitativna tehnika zbiranja podatkov. Podatki so bili zbrani z metodo strukturiranih
intervjujev. Kvantitativna analiza je bila uporabljena za preštevanje podobnih odgovorov.

8.5 VZOREC
V Mariboru obiskuje osnovne šole približno 250 romskih otrok (Andric, 2006). Prošnje
smo poslali na osnovne šole v Mariboru, ki vpisujejo več romskih učencev. Vzorec naše
raziskave zajema romske učence 9 mariborskih osnovnih šol od 2. do 9. razreda. Ker imajo
manj izkušenj ter zato predvidoma tudi slabše oblikovana stališča do šole, v vzorec
intervjuvanih otrok nismo zajeli učencev 1. razredov. Intervjuvali smo vse romske učence,
za katere smo pridobili soglasje staršev in so bili vpisani na osnovne šole, ki so privolile v
sodelovanje. Zaradi spoštovanja zaupnosti ne navajamo imen osnovnih šol. V našo
raziskavo je bilo vključenih 77 romskih učencev, od tega 40 deklet in 37 fantov; 25
učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, 27 drugega, 25 učencev pa iz tretjega
vzgojno-izobraževalnega obdobja (v nadaljevanju VIO). Po VIO smo dobili torej precej
enakomerno porazdeljeno število učencev. Podatki tudi kažejo, da ti učenci ne zaključijo
obveznega šolanja že v drugem ali celo v prvem VIO, ampak nadaljujejo šolanje oziroma
uspešno napredujejo tudi še v tretje VIO.
Na vprašanja so odgovarjali vsi učenci, razen na vprašanje št. 20 in 21 (zaključna številčna
ocena), ker učenci v prvem VIO še niso številčno ocenjeni.
Tabela št. 01: Temeljne značilnosti vzorca intervjuvanih

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

SKUPAJ

14
15
11
40
11
12
14
37
77
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Podatki o vzorcu raziskave
ŠOLA 1:
 Intervju št. 1: deček (3. r, 9 let)
 Intervju št. 2: deček (3. r, 9 let)
 Intervju št. 3: deklica (3. r, 9 let)
 Intervju št. 4: deček (4. r, 10 let)
 Intervju št. 5: deklica (5. r, 12 let)
 Intervju št. 6: deček (7. r, 13 let)
 Intervju št. 7: deklica (7. r, 13 let)
 Intervju št. 8: deček (7. r, 14 let)
 Intervju št. 9: deček (7. r, 15 let)
 Intervju št. 10: deček (8. r, 14 let)
 Intervju št. 11: deklica (8. r, 14 let)
 Intervju št. 12: deklica (8. r, 14 let)
 Intervju št. 13: deček (9. r, 16 let)
ŠOLA 2:
 Intervju št. 14: deklica (6. r, 12 let)
 Intervju št. 15: deček (7. r, 13 let)
ŠOLA 3:
 Intervju št. 16: deklica (2. r, 8 let)
 Intervju št. 17: deklica (2. r, 8 let)
 Intervju št. 18: deklica (3. r, 9 let)
 Intervju št. 19: deklica (3. r, 9 let)
 Intervju št. 20: deček (4. r, 10 let)
 Intervju št. 21: deček (4. r, 10 let)
 Intervju št. 22: deček (5. r, 11 let)
 Intervju št. 23: deček (5. r, 11 let)
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ŠOLA 4:
 Intervju št. 24: deček (2. r, 8 let)
 Intervju št. 25: deklica (2. r, 8 let)
 Intervju št. 26: deklica (2. r, 8 let)
 Intervju št. 27: deček (2. r, 8 let)
 Intervju št. 28: deklica (2. r, 8 let)
 Intervju št. 29: deklica (3. r, 9 let)
 Intervju št. 30: deklica (4. r, 10 let)
 Intervju št. 31: deček (4. r, 10 let)
 Intervju št. 32: deklica (5. r, 11 let)
 Intervju št. 33: deklica (5. r, 11 let)
 Intervju št. 34: deček (5. r, 11 let)
 Intervju št. 35: deklica (5. r, 11 let)
 Intervju št. 36: deček (5. r, 11 let)
 Intervju št. 37: deklica (5. r, 11 let)
 Intervju št. 38: deklica (6. r, 12 let)
 Intervju št. 39: deček (7. r, 13 let)
 Intervju št. 40: deček (7. r, 13 let)
 Intervju št. 41: deklica (9. r, 14 let)
 Intervju št. 42: deklica (9. r, 15 let)
ŠOLA 5:
 Intervju št. 43: deček (2. r, 8 let)
 Intervju št. 44: deček (5. r, 11 let)
 Intervju št. 45: deček (5. r, 11 let)
 Intervju št. 46: deklica (7. r, 13 let)
 Intervju št. 47: deklica (8. r, 14 let)
 Intervju št. 48: deklica (9. r, 15 let)
 Intervju št. 49: deklica (9. r, 16 let)
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ŠOLA 6:
 Intervju št. 50: deklica (2. r, 8 let)
 Intervju št. 51: deklica (2. r, 8 let)
 Intervju št. 52: deklica (4. r, 11 let)
 Intervju št. 53: deček (7. r, 14 let)
 Intervju št. 54: deček (8. r, 15 let)
 Intervju št. 55: deklica (2. r, 8 let)
 Intervju št. 56: deklica (4. r, 11 let)
 Intervju št. 57: deček (8. r, 15 let)
 Intervju št. 58: deček (3. r, 9 let)
ŠOLA 7:
 Intervju št. 59: deklica (2. r, 8 let)
 Intervju št. 60: deklica (2. r, 8 let)
 Intervju št. 61: deček (2. r, 8 let)
 Intervju št. 62: deklica (3. r, 9 let)
 Intervju št. 63: deček (3. r, 9 let)
 Intervju št. 64: deček (6. r, 13 let)
 Intervju št. 65: deček (9. r, 15 let)
 Intervju št. 66: deklica (6. r, 13 let)
 Intervju št. 67: deček (7. r, 13 let)
ŠOLA 8:
 Intervju št. 68: deček (2. r, 8 let)
 Intervju št. 69: deklica (3. r, 9 let)
 Intervju št. 70: deklica (4. r, 10 let)
 Intervju št. 71: deček (4. r, 10 let)
 Intervju št. 72: deklica (6. r, 12 let)
 Intervju št. 73: deklica (8. r, 16 let)
 Intervju št. 74: deček (7. r, 13 let)
 Intervju št. 75: deček (9. r, 15 let)
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ŠOLA 9:
 Intervju št. 76: deklica (5. r, 11 let)
 Intervju št. 77: deklica (6. r, 12 let)

8.6 MERSKI INSTRUMENTARIJ
Kot instrumentarij je bil uporabljen strukturiran intervju (glej prilogo). Narejena je bila
poskusna raziskava, v katero je bilo vključenih 15 učencev. Na osnovi analize odgovorov je
bil vprašalnik izpopolnjen in oblikovan v končno verzijo. Raziskovalni instrument so bila
okvirna vprašanja, s pomočjo katerih so bili izvedeni strukturirani ustni intervjuji.
Vprašanja so bila sestavljena po zgledu vprašalnika S. Macura-Milovanović (2006). V
končni verziji vprašalnika so bila vprašanja urejena po temeljnih vsebinskih sklopih. V
vsakem vsebinskem sklopu smo z nekaj temeljnimi vprašanji poskušali pridobiti čim bolj
realne in celovite odgovore o problemu. Vprašalnik se vsebinsko nanaša na otrokovo
počutje v šoli in na njegov odnos do šole. Pri tem so:
a) neodvisne spremenljivke:
– spol, starost, razred, zaključni učni uspeh, socialno-ekonomski status družine;
b) odvisne spremenljivke:
– pomen šole (pojem in funkcija), počutje, kako otroka v razredu sprejemajo vrstniki in
učitelji, odnos do šole, pozitivne in negativne izkušnje v šoli, učenje (zahtevnost in
uspešnost), jezik (usvojitev slovenščine ter romščina kot šolski predmet), pomoč pri
nerazumevanju učne snovi in domačih nalogah, delovne navade, prosti čas, načrti za
prihodnost; pričakovanja, pomoč in spodbude romskih staršev.

8.7 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Prošnje za intervjuvanje otrok so bile poslane na 13 osnovnih šol v občini Maribor, ki jih
obiskujejo romski učenci. Ravnatelje smo prosili, naj pridobijo za sodelovanje svetovalne
delavke, romske pomočnike in učitelje. Pred intervjuvanjem otrok so bila pridobljena pisna
soglasja staršev. Da bi zmanjšala možnost, da otroci kakšnega vprašanja ne bi razumeli,
sem vsak intervju opravila sama in če je bilo treba – zaradi boljšega razumevanja –
postavila tudi podvprašanje. Odgovore na vprašanja sem sproti zapisovala.
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8.8 OBDELAVA PODATKOV
Pri obdelavi podatkov so bile uporabljene ciljem primerne statistične metode:
–

kvalitativna obdelava podatkov: vse intervjuje sem zapisala in nato kvalitativno
obdelala (kodiranje, tipizacija, kategorizacija in interpretacija odgovorov);

–

kvantitativna analiza: frekvenčna porazdelitev dobljenih odgovorov.

Ob prebiranju in analiziranju intervjujev smo ugotavljali, kakšno počutje in kakšen odnos
romskih otrok se kaže pri določenih sklopih ter kje se skrivajo podobnosti in kje razlike
med odgovori. Pri vsakem vprašanju smo izluščili enake in podobne odgovore, ki smo jih
kategorizirali ter prikazali s tabelo. K vprašanjem smo glede na kategorizacijo dodali
primerne odgovore intervjuvanih učencev.

8.9 POSTOPEK KVALITATIVNE ANALIZE INTERVJUJEV
Zbrani podatki so bili zapisani. Vseh 77 intervjujev je bilo obdelanih in analiziranih
kvalitativno, torej na besedni način. Delno je bila uporabljena tudi kvantitativna analiza,
podobni odgovori so bili prešteti, zaradi lažje predstavljivosti in večje preglednosti je bil
izračunan tudi njihov skupni delež.
Zapisani intervjuji so bili večkrat natančno pregledani. Za izhodišče so bile vzete okvirne
teme in podteme. K posamezni temi je bilo vključenih več vprašanj. Z njimi smo dobili
celovitejšo predstavo o vsebini in problematiki teme.
A. POMEN ŠOLE
A. 1 POJEM ŠOLE
1. Zamisli si, da moraš nekomu, ki je mlajši od tebe, razložiti, kaj je to šola. Kaj bi mu
rekel/rekla?
A. 2 FUNKCIJA ŠOLE
2. Zakaj misliš, da otroci sploh hodijo v šolo? Se ti zdi šolanje pomembno? Zakaj?
Raziskovalno vprašanje:
Kaj romskim učencem pomeni šola? Se jim zdi izobraževanje pomembno? Zakaj?
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B. POČUTJE IN SPREJETOST V RAZREDU
B. 1 VRSTNIKI
3. S kom iz razreda se največ družiš? S kom se največ igraš, pogovarjaš?
4. S kom se (nikoli) ne družiš, pogovarjaš, igraš? Zakaj?
5. So slovenski sošolci prijazni do tebe? Če ne, zakaj?
6. Ti sošolci (Slovenci) pomagajo?
B. 2 UČITELJI
7. Kakšne učence ima/imajo rad/a/i učitelj/ica/i?
8. Kakšnih pa ne mara/marajo?
9. Kakšen/kakšna bi moral/a biti dober/dobra učitelj/ica?
10. Kakšen/kakšna/kakšni je/so tvoj/a/i učitelj/ica/i?
11. Ali te učitelj/ica/i kdaj krega/jo? Zakaj?
12. Kako se učitelj/ica/i obnaša/jo do romskih učencev?
B. 3 IZKUŠNJE V ŠOLI
13. Se spomniš česa, kar se ti je v šoli zgodilo, da te je zelo razveselilo? Nekaj, zaradi česar
si se počutil/a srečnega/srečno, ponosnega/ponosno?
14. Se spomniš česa, kar se ti je v šoli zgodilo, da te je zelo razžalostilo? Nekaj, zaradi
česar si se počutil/a žalosten/žalostna, jezen/jezna?
Raziskovalno vprašanje:
Kako romske učence sprejemajo slovenski sošolci? Kako jih sprejemajo učitelji? Ali jim
pomagajo?
C. ŠOLA
C. 1 ODNOS DO ŠOLE
15. Ali rad/a hodiš v šolo? Zakaj?
16. Želiš dokončati osnovno šolo? Ali jo boš?

C. 2 IZOSTAJANJE OD POUKA
17. Ostaneš kdaj doma, namesto da bi šel/šla v šolo? Zakaj?
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Raziskovalno vprašanje:
Ali romski učenci radi hodijo v šolo? Koliko izostajajo od pouka? Želijo nadaljevati šolanje
po končani osnovni šoli?
D. UČENJE
D. 1 ZAHTEVNOST
18. Kateri predmet ti je najtežji?
19. Kateri predmet najbolje znaš?
D. 2 USPEŠNOST
20. Kakšen uspeh bi rad/a imel/a na koncu tega šolskega leta? Ti bo uspelo? Od česa je to
odvisno?
21. Kakšen zaključni uspeh si imel/a na koncu šolskega leta?
Raziskovalno vprašanje:
Kateri predmet jim povzroča največ težav? Pri katerem so najuspešnejši? Kakšen splošni
uspeh želijo doseči? Kakšen zaključni uspeh so imeli na koncu šolskega leta?

E. JEZIK
E. 1 USVOJITEV SLOVENŠČINE
22. Kdaj si se naučil/a govoriti slovensko? Ti nerazumevanje jezika v šoli otežuje
razumevanje pouka?
E. 2 ROMŠČINA KOT ŠOLSKI PREDMET
23. Misliš, da bi bilo dobro, da bi na šoli učili tudi romski jezik in se seznanjali z vašim
načinom življenja? Zakaj? Bi ga obiskoval/a? Bi povabil/a tudi slovenske sošolce?
Raziskovalno vprašanje:
Kakšno težavo romskim učencem pri pouku predstavlja slovenski jezik oz. usvajanje snovi
v nematernem jeziku?
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Raziskovalno vprašanje:
Se želijo romski učenci učiti tudi romščine in se seznanjati s svojo kulturo?
F. POMOČ
F. 1 NERAZUMEVANJE UČNE SNOVI
24. Kdo ti pomaga, če česa ne razumeš v šoli?
F. 2 DOMAČE NALOGE
25. Kdo ti pomaga pri domačih nalogah?

G. DELOVNE NAVADE
26. Koliko časa porabiš za učenje doma?
27. Ali imaš doma poleg šolskih še kakšne druge obveznosti?
Raziskovalno vprašanje:
Imajo romski učenci zraven šolskih obveznosti še kakšne druge? Se romski učenci doma
učijo?
H. PROSTI ČAS
28. Kaj počneš v prostem času? Obšolske dejavnosti?
29. Kaj bi najraje počel/a v prostem času?
I. NAČRTI ZA PRIHODNOST
30. Kaj boš delal/a, ko zaključiš osnovno šolo? Si to želiš?
31. Kaj bi rad/a postal/a po poklicu? Ali obstajajo možnosti, da se to uresniči? Od česa je to
odvisno?
Raziskovalno vprašanje:
Kaj želijo delati romski učenci, ko bodo odrasli? Kakšen je njihov odnos do izobraževanja
po končanem obveznem osnovnem šolanju in do zaposlitve?
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J. ROMSKI STARŠI
J. 1 POMOČ IN SPODBUDE
32. Te starši spodbujajo glede šole in ti pomagajo?
33. Pregledujejo starši tvoje zvezke?

J. 2 RAZUMEVANJE
34. Ali je kaj takega, kar bi rad/a delal/a ali bi rad/a kam šel/šla, pa ti starši ne dovolijo?
J. 3 ASPIRACIJE GLEDE IZOBRAŽEVANJA
35. Ali tvoji starši želijo, da nadaljuješ šolanje po končani osnovni šoli?
J. 4 NAČRTI ZA PRIHODNOST
36. Kaj ti želijo tvoji starši za čas, ko boš končal osnovno šolo?
Raziskovalno vprašanje:
Ali starši romske učence spodbujajo in jim pomagajo pri izobraževanju?
Kako se romski učenci razumejo s starši? Ali lahko delajo, gredo, kamor želijo, ali morajo
upoštevati način življenja v svoji družini? Kakšne aspiracije gojijo romski starši glede
izobraževanja svojih otrok po končani osnovni šoli? Kaj pričakujejo starši od svojih otrok v
prihodnosti?

K. SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS
K. 1 OPREMLJENOST GOSPODINJSTVA
37. Število članov, število prostorov, število ležišč, ali ima otrok svojo sobo?

K. 2 KULTURNI STANDARD
38. Televizor, računalnik, internet, mobitel, knjige, izobrazba staršev, vir dohodka, ali so
starši zaposleni?
Raziskovalno vprašanje:
V kakšnih socialno-ekonomskih razmerah živijo romski učenci?
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9 IZSLEDKI IN INTERPRETACIJA
9.1 POMEN ŠOLE
V družbi in tudi med učitelji še vedno obstaja stereotipno prepričanje, da Romom šolanje
ne predstavlja vrednote in da se jim izobraževanje ne zdi pomembno. Če je bilo v
preteklosti res tako (Tancer, 1994; Popošek, 2006), nekatere raziskave že kažejo (Denied a
future?, 2001; ERRC, 2003; Macura-Milovanović, 2006; Berčon, 2006; Peček, Lesar, 2006;
Husar Černjavič, 2006), da se danes Romi zavedajo pomena izobraževanja.
V tem poglavju naše raziskave bomo ugotavljali, kaj romskim učencem pomeni
izobraževanje in ali razumejo smisel vrednote izobraževanje. S sklopom vprašanj v okvirni
temi A. Pomen šole in podtemah A. 1 Pojem šole ter A. 2 Funkcija šole želimo odgovoriti
na raziskovalna vprašanja: Kaj romskim učencem pomeni šola? Se jim zdi
izobraževanje pomembno? Zakaj?.
9.1.1 Pojem šole
Z vprašanjem št. 1 »Zamisli si, da moraš nekomu, ki je mlajši od sebe, razložiti, kaj je
to šola. Kaj bi mu rekel/rekla?« želimo izvedeti, kaj romskim učencem iz Maribora
pomeni pojem šola. Odgovori otrok se nanašajo na učenje, znanje, šolske predmete,
učitelje, pridobivanje akademskih spretnosti, šolske aktivnosti, počutje v šoli, vedenje ter
pridobivanje prihodnje zaposlitve in zaslužka.
Odgovori učencev predstavljajo različne tipe definicij pojma šola. Razvrstili smo jih v
kategorije, ki so nekoliko povzete po analizi intervjujev S. Macure-Milovanovič (2006, str.
141) in M. Berčon (2006, str. 57):
 Izobraževalna definicija:
Intervju št. 1: »… Če gre v šolo, bo imel veliko pamet …«
Intervju št. 11: »Da naj hodi v šolo; da je pomembno, da bo kaj znal …«
Intervju št. 23: »Da je šola pomembna, da se mora v šoli učit pa da se tam dosti naučiš.«
Intervju št. 36: »Šola je učenje, je bolj zahtevna kot vrtec, se učiš nekaj pametnega …«
Intervju št. 48: »Da se tam naučiš brat, pisat; da bo nekaj znal, ko bo starejši.«
Intervju št. 73: »Šola je izobraževanje, spoznavaš kulturo, življenje.«
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 Funkcionalna definicija:
Intervju št. 4: » … se igraš med odmorom …«
Intervju št. 5: » … da moraš opravljat naloge.«
 Afektivna definicija:
Intervju št. 4: » … Učiteljica ti reče, da si odličen.«
Intervju št. 13: »Da je fajn hodit v šolo … Tak bi mi razložil, da bi rad šel v šolo.«
Intervju št. 38: »…, da je šola fajn, da boš se vedno varno in fajn počuto. Če se boš
potrudil, boš ponosen na sebe in na svojo šolo.«
Intervju št. 52: »… Da je v šoli lepo in dobro in da so učiteljice prijazne.«
 Perspektivna definicija:
Intervju št. 2: »… Če bom hodil v šolo, bom lahko učitelj ali pa bom hodil v službo in bom
zaslužil denar. S tem denarjem si bom kupil avto ali hišo. Da lahko narediš izpit za avto …«
Intervju št. 6: » … Ko končaš šolo, lahko maš neko službo in lahko hraniš sebe in svoje
starše.«
Intervju št. 10: » … Brez šole ne moreš živet. Nimaš nobene službe.«
Intervju št. 52: »Povedala bi mu, da je dobro, da hodi v šolo, da ko je velik, lahko kaj dela
in si kaj zasluži …«
 Vzgojna definicija:
Intervju št. 1: »V šoli moramo bit prijazni drug do drugega … Da nisi poreden.«
Intervju št. 2: »Moraš ubogat učiteljico … V šoli ne smemo špukati. Šola je, da ne smemo
bit nesramni.«
Intervju št. 33: »V šoli moraš upoštevat pravila …, moraš ubogat učitelje, ne smeš delat
bedarij tak ko eni.«
Intervju št. 59: » …, da moraš ubogat učiteljico pa da moraš bit priden …«
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DEKLETA

Tabela št. 02: Pojem šole

Izobraževalna

Funkcionalna

Afektivna

Perspektivna

Vzgojna

14
15
11
40
11
12
14
37

13
13
11
37
10
12
12
34

4
3
0
7
3
1
1
5

2
5
0
7
0
2
3
5

0
4
4
8
1
0
7
8

5
4
0
9
4
2
0
6

24
29
15
68
18
17
23
58

77

71
92 %
56 %

12
16 %
10 %

12
16 %
9%

16
21 %
13 %

15
19 %
12 %

126

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ
I. VIO

FANTJE

Vrsta definicije

Število
učencev

II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

Skupaj število
odgovorov

Tabela št. 02 kaže, da so otroci povedali odgovore, ki izražajo več kot en tip definicije šole.
V vsej populaciji intervjuvanih otrok so najštevilnejše izobraževalne definicije, saj je 92 %
romskih učencev iz Maribora navedlo izobraževalno vlogo šole, in sicer, da je hoditi v šolo
pomembno, da boš kaj znal, da se v šoli dosti naučiš, da se naučiš brati in pisati, da boš
izobražen, ko boš starejši … Odgovori kažejo otroško prepričanje, da je šolanje pomembno.
Izobraževalni definiciji sledi perspektivna definicija, ki jo je izreklo 21 % intervjuvanih
otrok, in sicer, da je šolanje pomembno za poznejšo zaposlitev in zaslužek, ki je potreben
za preživljanje sebe in družine. Odgovori izražajo zrelost otrok in zavedanje, da je šolanje
pomembno, ker omogoča boljše bivanjske razmere in socialno-ekonomski status, za
katerega vemo, da je pri romski populaciji nižji kot pri večinskem prebivalstvu.
Sledita afektivna in funkcionalna definicija, ki sta vidni pri 16 % intervjuvanih otrok. V
afektivnem tipu definicije pojma šola se izraža tudi počutje romskih otrok v šoli, in sicer v
odgovorih, da »je fajn hodit v šolo, da bi nekomu mlajšemu razložil, kaj je to šola tako, da
bi rad hodil v šolo«, »da se boš v šoli vedno in fajn počutil«, »da je v šoli lepo in da so
učiteljice prijazne«, »da ti učiteljica reče, da si odličen«. Čeprav s tem vprašanjem otrok
nismo spraševali o njihovem počutju, odgovori romskih učencev iz Maribora izražajo tudi
dobro počutje v šoli.
Zanimiva je tudi primerjava z odgovori romskih učencev v Srbiji (Macura-Milovanović,
2006) in Sloveniji (Berčon, 2006). Izpostaviti želimo, da med odgovori v Srbiji (MacuraMilovanović, 2006, str. 156) omenjena socialna dimenzija (afektivna definicija) med
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odgovori ni bila zastopana, je pa manjši del (14 %) vprašanih slovenskih romskih otrok v
raziskavi M. Berčon (2006, str. 57) izrazil tudi prijetne izkušnje v šoli (se imaš lepo, se
igraš). Raziskava M. Berčon (prav tam) v Sloveniji kaže na to, da romskim učencem šola
pomeni predvsem prostor za izobraževanje. V Srbiji pa rezultati kažejo največjo
zastopanost funkcionalnih definicij pojma šola, in sicer, da v šoli bereš, pišeš, se naučiš …
Medtem ko v raziskavah M. Berčon (prav tam) in S. Macura-Milovanović (2006) ni
zastopana vzgojna definicija pojma šola, so romski učenci v Mariboru odgovorili tudi, da
»moramo bit v šoli prijazni drug do drugega, da nisi poreden«, »moraš ubogat učiteljico«,
»ne smemo bit nesramni«, »moraš upoštevat pravila, moraš ubogat učitelje«, »da moraš bit
priden« … Sklepamo lahko, da se romski učenci iz Maribora zavedajo, da je za dobro
počutje v šoli oziroma za kvalitetno bivanje v razredni skupnosti treba spoštovati šolske
dogovore in pravila ter da se mora vsak posameznik potruditi, da s svojim vedenjem
prispeva k dobrim medsebojnim odnosom.
9.1.2 Funkcija šole
Z vprašanjem št. 2 »Zakaj misliš, da otroci sploh hodijo v šolo? Se ti zdi šolanje
pomembno? Zakaj?« želimo izvedeti, ali se zdi romskim učencem iz Maribora šolanje
pomembno in v čem vidijo pomen oz. pomembnost šole. Odgovori otrok se nanašajo na
znanje, učenje, izobrazbo, vedenje, zaposlovanje, zaslužek in kakovostnejše življenje. Tudi
te odgovore smo razvrstili v kategorije, ki so povzete po analizi intervjujev S. MacureMilovanović (2006, str. 141) in M. Berčon (2006, str. 59):
 Izobraževalna funkcija:
Intervju št. 3: » … Če ne hodiš v šolo, nič ne znaš …«
Intervju št. 4: » … Da si pameten, da imaš dobre ocene. Da se kaj naučimo.«
Intervju št. 17: »Če ne bodo hodli v šolo, ko bodo veliki, ne bodo nič vedeli. Šolanje je
pomembno.«
Intervju št. 20: »Šola je najpomembnejša v življenju, da smo pametni. Moramo končati šolo
in da nekaj vemo: pisat, da poznamo številke …«
Intervju št. 22: »Veliko se naučiš v šoli. Je pomembno, da bi znali govorit slovensko.«
Intervju št. 25: »Če ne bi hodli v šolo, ne bi znali brat …«
Intervju št. 30: »Da bi veliko znali. Je zelo pomembno …«
Intervju št. 32: »Ja, da potem v življenju kaj več znajo.«
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Intervju št. 44: »Da se učijo, da razumejo, da imajo znanje ….«
Intervju št. 50: »Zato, da se kaj naučimo.«
Intervju št. 60: »Je pomembno, zato da se učiš, da znaš tekoče brati, da znaš računati, da
znaš pisane črke in tiskane.«
Intervju št. 70: »Da se kaj naučiš. Je pomembno. Da izveš kaj novega. Da potem znaš.«
Intervju št. 73:« … in smo izobraženi.«
 Pripravljalna funkcija:
Intervju št. 6: »Ko končajo šolo, da lahko imajo svojo službo. Je pomembno. Če bom
končal šolo, bom imel neko službo. Če bom zaostal, bom imel slabo službo.«
Intervju št. 9: » … Da lahko gremo delat. Če maš kakega otroka, da ga boš lahko
prehranjeval.«
Intervju št. 10: »Da imajo kaj od tega. Da če se poročijo in imajo družino, da jo lahko
nahranijo. Da boš imel službo. Ker brez šole ne moreš imeti službe.«
Intervju št. 13: »Je pomembno. Zaradi tega, ker mislim naprej za svoje življenje. Brez
službe ni nič.«
Intervju št. 21: »Da bi kaj postali, ko bodo veliki …«
Intervju št. 23: »Je pomembna, da ko bojo vlki, bojo znali računat, ko bojo prodajali na
tržnici al pa ko grejo v trgovino.«
Intervju št. 25: »… Je pomembno. Da nisi doma, ko si velik in hodiš v službo.«
Intervju št. 28: »… in da ko boš starejši, si lahko vse, kar hočeš – učiteljica, veterinarka in
vse ostalo.«
Intervju št. 30: »… Ko boš vlki, lahko postaneš po poklicu, kar želiš, zato moraš hodit v
srednje šole in gimnazije.«
Intervju št. 44: »… Šolanje je pomembno. Ker potem, ko smo odrasli, gremo v srednjo šolo
in nato v službo.«
Intervju št. 48: »Če nimaš dokončane šole, ne moreš dobit službe.«
Intervju št. 53: »Od tega, kakšno šolo končamo, je potem odvisen poklic.«
Intervju št. 62: » … in da kaj postaneš.«
Intervju št. 65: »Moraš, je pomembno, za kasneje, dobiš znanje za potem.«
Intervju št. 71: » …, da imajo boljši poklic, boljšo plačo. Boljše poskrbijo za svoje otroke,
če imajo boljši poklic.«
Intervju št. 72: »Je pomembno. Zato, ker brez šole ne bi bilo nič. Da najdemo službo.«
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Vzgojna funkcija:
Intervju št. 2: »Je pomembno. Da se naučijo reda …«
Intervju št. 3: » …, da se lepo obnašamo.«
Intervju št. 59: » …, da si prijazen do drugih …«

DEKLETA

Tabela št. 03: Funkcija šole

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Izobraževalna

Pripravljalna

Vzgojna

14
15
11
40
11
12
14
37

12
14
10
36
11
12
7
30

7
11
10
28
1
8
13
22

2
1
0
3
0
0
0
0

21
26
20
67
12
20
20
52

77

66
86 %
55 %

50
65 %
42 %

3
4%
3%

119

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

Skupaj število
odgovorov

Iz tabele št. 03 je razvidno, da so otroci dali več odgovorov. Odgovori kažejo na otroško
razumevanje smisla in namena obiskovanja šole. Vsi učenci so odgovorili, da je šolanje
pomembno. Kot kaže tabela št. 03, se največ odgovorov nanaša na pridobivanje znanja kot
glavnega pomena obiskovanja šole, nato pa na pripravo za življenje in prihodnjo zaposlitev.
Učenci vidijo pomembnost predvsem v izobraževalni (86 % intervjuvanih) in pripravljalni
funkciji (65 % intervjuvanih) šole. Rezultati kažejo, da v Mariboru pomembnost izobrazbe s
prihodnostjo oz. zaposlitvijo in pripravo za življenje (skrbjo za družino) povezuje večji
delež intervjuvanih otrok kot v Srbiji (22,3 %) (Macura-Milovanović, 2006, str. 142) in v
Sloveniji leta 2006 (24 %) (Berčon, 2006, str. 59). Število odgovorov iz vseh treh raziskav,
ki se nanašajo na izobraževalno in pripravljalno funkcijo šole, kaže, da romski učenci
razumejo smisel vrednote pridobivanje izobrazbe.
Le trije učenci iz naše raziskave so navedli tudi vzgojno funkcijo šole. Le-to je v Srbiji
navedlo 7,9 % otrok, medtem ko v raziskavi M. Berčon ta funkcija ni zastopana. Se pa v
obeh drugih raziskavah pojavi tudi obligatorna funkcija, ki je v naši raziskavi v odgovorih
romskih učencev iz Maribora ne zaznamo. Medtem ko v Srbiji obligatorno funkcijo
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izražajo bolj starši (učenci hodijo v šolo, ker to od njih zahtevajo starši), v Sloveniji manj
učencev pove, da hodijo v šolo predvsem zaradi denarja oz. denarne pomoči, ki jo starši
dobijo, če njihov otrok hodi v šolo, ker se torej zavedajo koristnosti finančne podpore
(Berčon, 2006, str. 60).
V raziskavi M. Berčon (prav tam) je zastopana tudi afektivna funkcija šole (»je lepo«, »mi
je lepo v šoli«), ki je ni v naši raziskavi, prav tako pa ne v Srbiji. S. Macura-Milovanović
(2006, str. 142) meni, da je nenavadno, da v odgovorih otrok v Srbiji ni zastopana
kategorija socialna funkcija šole oziroma druženje in igranje z vrstniki kot razlog, zaradi
katerega otroci hodijo v šolo. Pojasnjuje, da nezastopanost te funkcije kaže na socialno
izoliranost romskih otrok v šolskem okolju, kar v Srbiji potrjujejo tudi rezultati
sociometričnega raziskovanja (prav tam). V naši raziskavi odgovori (kot bomo prikazali v
nadaljevanju) izražajo dobro počutje in potrjujejo sprejetost romskih učencev v Mariboru,
zato menimo, da odsotnost te socialne funkcije pri romskih učencih v Mariboru v sklopu
tega vprašanja (afektivna funkcija šole je bila namreč zastopana pri prejšnjem vprašanju o
pomenu šole) kaže na to, da romski učenci v Mariboru pomembnost izobrazbe povezujejo s
prihodnostjo oziroma zaposlitvijo in pripravo za življenje, ne pa z afektivno funkcijo šole.
Končajmo poglavje o pomenu šole z ugotovitvijo, da odgovori romskih učencev v
Mariboru v sklopu vprašanj v okvirni temi A. Pomen šole in podtemah A. 1 Pojem šole ter
A. 2 Funkcija šole kažejo na njihovo prepričanje, da je šolanje pomembno, da zelo dobro
razumejo vrednoto pridobivanje izobrazbe in se zavedajo njenega smisla. Ob tem pa
dodajmo, da so k takemu njihovemu prepričanju ter zavedanju, kako pomembna je vrednota
pridobivanje izobrazbe, prispevali po našem mnenju tudi projekti Andragoškega zavoda
Maribor – Ljudske univerze ter osnovnih šol v Mariboru. V zvezi z delom andragoškega
zavoda na tem področju naj omenimo izobraževanje romskih staršev za dvojezično in
dvoidentitetno vzgojo otrok, s katerim so jim predstavili dejstvo, da je v današnjem času
znanje oziroma višja izobrazba prvi pogoj za zaposlitev in s tem za boljše, dostojnejše
življenje; projekt VIP–School (Visiting immigrant parents), ko so se starši udeležili
seminarjev in delavnic, na katerih so jim bile predstavljene teme o razvoju otroka in
pomenu učenja v predšolskem obdobju; program za etnično skupino Romov – motivacija
za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje; inovativni pristop Razvoj modelov svetovanja
za ranljive skupine, s katerim so Romom predstavili prednosti, ki jih prinaša izobraževanje,
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in jih motivirali za aktivno vključevanje vanj. Od projektov osnovnih šol v Mariboru pa ne
moremo mimo projekta Romi med nami, Romi z nami na Osnovni šoli Janka Padežnika
Maribor. Pedagoginja na tej šoli, K. Popošek (2006), je mnenja, da je projekt pripomogel k
temu, da je težnja po izobraževanju otrok postala tako močna, da so romski starši sprejeli
vse oblike sodelovanja s šolo ter so se sproti seznanjali z uspehi in neuspehi svojih otrok.
Enakovredno z drugimi starši so začeli obiskovati prireditve, predavanja, delavnice in druge
oblike druženja staršev v šoli.

9.2 POČUTJE IN SPREJETOST V RAZREDU
S. Macura-Milovanović razlaga, da se Romi sicer zavedajo koristnosti izobraževanja,
vendar jim največjo težavo v šoli predstavlja spoznanje, da jih učiteljice in sošolci ne
sprejemajo (Peček, 2006, str. 8). V teoretičnem delu naše raziskave navajamo raziskave
(Denied a future?, 2001; ERRC, 2003; Macura-Milovanović, 2006; Berčon, 2006; Peček,
Lesar, 2006; Husar Černjavič, 2006), ki potrjujejo, da vrstniki in tudi učitelji do romskih
učencev po svetu in tudi v Sloveniji še vedno izražajo predsodke in kažejo odklonilni
odnos, da jih ne sprejemajo. Dejali smo že, da so bili pred dvema desetletjema romski
otroci v Mariboru izpostavljeni diskriminaciji in nestrpnosti, da jih je okolje odklanjalo in
je prevladoval stereotipen odnos do Romov. Učenci so se sporazumevali v romskem jeziku,
družili so se le med seboj (Popošek, 2006). S sklopom vprašanj v okvirni temi B. Počutje in
sprejetost v razredu in podtemah B. 1 Vrstniki, B. 2 Učitelji ter B. 3 Izkušnje v šoli bomo
odgovorili na raziskovalna vprašanja: Kako romske učence sprejemajo slovenski
sošolci? Kako jih sprejemajo učitelji? Ali jim pomagajo?. Morda so različne aktivnosti
na področju izobraževanja romskih učencev v Mariboru, ki smo jih predstavili v
teoretičnem delu, vplivale tudi na počutje romskih učencev in na to, kako jih sprejemajo
slovenski vrstniki ter učitelji. S sklopom vprašanj pod temo Počutje in sprejetost v razredu
bomo ugotavljali medsebojni odnos med romskimi in neromskimi otroki ter kakšne so
njihove dobre in slabe izkušnje v šoli.
9.2.1 Vrstniki
V teoretičnem delu smo govorili o odnosih med vrstniki, ki so zelo pomembni, kajti če se
učenec v šoli dobro počuti in doživlja šolo pozitivno, je v šoli prav gotovo uspešnejši
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(Lokar, 2003). Za dobre učne rezultate je pomembno prijetno in spodbudno vzdušje v
razredu (Zabukovec, 1998). Raziskave (prav tam, 1998) potrjujejo, da doživljanje učencev
v razredni skupnosti pomembno vpliva na njihove učne dosežke. Otrok, ki je sprejet v
razredu, vidi smisel v prizadevanju za boljši uspeh oziroma otroci se lahko učijo, kadar se
počutijo varno in prijetno (Pergar Kuščer, 1999, str. 47). M. Pergar Kuščer (prav tam, str.
26) še razlaga, da sta za mlajše otroke v šoli lahko usodna dva dogodka: neuspeh v šoli in
nesprejetost med sošolci.
Z vprašanjem št. 3 »S kom iz razreda se največ družiš? S kom se največ igraš,
pogovarjaš?« smo ugotavljali, ali so romski učenci v razredu povezani s slovenskimi.
Tabela št. 04: Druženje v razredu

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije
Z romskim
sošolcem/sošolko

S slovenskim
sošolcem/sošolko

Z vsemi

14
15
11
40
11
12
14
37

1
3
2
6
2
4
2
8

1
2
3
6
2
1
4
7

12
10
6
28
7
7
8
22

77

14
18 %

13
17 %

50
65 %

Odstotek na število vseh učencev

Iz tabele št. 04 je razvidno, da se romski učenci iz Maribora družijo tako z romskimi kot
tudi s slovenskimi vrstniki. 82 % vseh odgovorov kaže, da so romski učenci v razredu
povezani tudi s slovenskimi vrstniki. 65 % učencev je povedalo, da se družijo z vsemi v
razredu (»S prijatelji. To so Žiga, Žan, Sven in Burhan.«, »Družim se z vsemi.«, »S Timom,
Markotom, Lukecom pa še z enim Lukecom in Dejanom.«, »Kaja, Katja, Ernesa in Inja.«,
»Z Matevžem najbolj, pa z vsemi v razredu.«), 17 % se jih najbolj druži s slovenskimi
sošolci (»S slovenskima sošolkama. Sta pametni, radi se igrata z mano, pa tudi, če se
skregamo, se pogovorimo.«, »Z Žanet.«, »Z Ano, Piko, Nejo … S fanti ne zelo.«), 18 %
intervjuvanih učencev pa se največ igra, pogovarja in druži z romskimi vrstniki (»Z
romskim sošolcem.«, »Z Ianom najbolj. Pa je on tudi Rom. Se pa z vsemi razumem.«).
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Rezultati naše raziskave so nas pozitivno presenetili, saj smo predvidevali, da se romski
učenci družijo predvsem z romskimi sošolci. Rezultati v Mariboru nas presenečajo tudi
zato, ker se po raziskavi M. Berčon (2006, str. 61) 68 % intervjuvanih učencev največ druži
z romskim sošolcem ali sošolko (»S Slovenci se ne, mi niso naklonjeni.«, »S Slovenci se ne.
Ker se norčujejo, ker sem ciganka.«. »Z romsko sošolko. Z ostalimi ne.«, »Z Romi. S
Slovenci se ne.«). Medtem ko odgovori učencev v raziskavi M. Berčon kažejo, da so romski
učenci podvrženi tudi diskriminaciji, iz odgovorov romskih učencev v Mariboru ni čutiti
diskriminacijskega odnosa. Omenili smo že, da so tudi v Srbiji rezultati sociometričnega
raziskovanja potrdili socialno izoliranost romskih otrok v šolskem okolju (MacuraMilovanović, 2006, str. 142).
Z vprašanjem št. 4 »S kom se (nikoli) ne družiš, pogovarjaš, igraš? Zakaj?« smo
ugotavljali, ali slovenski vrstniki izločajo mariborske romske učence.
Tabela št. 05: Izločenost v razredu

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije
Z romskim
sošolcem/sošolko

S slovenskim
sošolcem/sošolko

Z vsemi

14
15
11
40
11
12
14
37

0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

14
15
11
40
10
12
14
36

77

1
1%

0
0%

76
99 %

Odstotek na število vseh učencev

Po rezultatih v tabeli št. 05 ni mogoče govoriti, da v Mariboru slovenski vrstniki izločajo
romske učence. Ker že omenjene raziskave po svetu in v Sloveniji kažejo, da vrstniki ne
sprejemajo romskih otrok, so nas rezultati tega našega vprašanja pozitivno presenetili. 99 %
romskih učencev v Mariboru je dejalo, da se družijo z vsemi sošolci (»Z vsemi se
pogovarjam in družim.«, »Družim se z vsemi, le en fant je nesramen, vse jezi in tepe.«, »Z
vsemi, najbolj pa zaupam Sandri.«, «Z vsakim se po malem pogovarjam.«). Le en učenec je
odgovoril, da se ne druži z vsemi, in sicer se ne druži z romskim sošolcem.
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Odgovori romskih učencev v Mariboru so popolnoma nasprotni rezultatom v Srbiji, kjer je
razmerje med romskimi in neromskimi otroki izrazito slabo. Romski učenci v Srbiji imajo
glede na rezultate sociometričnih raziskovanj v večini oddelkov status zavrženih ali
izoliranih otrok. Posamezni romski učenci se želijo družiti z neromskimi vrstniki, vendar
jih ti zavračajo. Rezultati v Srbiji kažejo, da romski otroci niso sprejeti oziroma da se ni
uresničil socialni vidik inkluzije na področju medsebojnih odnosov med romski in
neromskimi učenci.
Rezultate naše raziskave smo primerjali tudi z rezultati raziskave M. Berčon (2006, str. 62),
po kateri kar polovico intervjuvanih slovenski vrstniki izločajo in zapostavljajo; 50 %
romskih učencev se namreč nikoli ne druži s slovenskimi vrstniki, le 32 % pa se jih druži z
vsemi. Avtorica je med intervjuvanjem romskih učencev opazovala tudi značajske in
vizualne lastnosti otrok. Ugotovila je, da imajo tisti učenci, ki jih je videla kot
samozavestne, na videz manj romskih potez, so urejeni in dobro govorijo slovensko. Kot
kaže raziskava, take romske učence slovenski sošolci brez težav vzamejo za svoje. Tisti
romski učenci, ki imajo izrazito romske poteze in slabo govorijo slovensko, pa so mnogo
bolj podvrženi diskriminaciji, zato se običajno družijo le z romskimi prijatelji oziroma z
romskimi sošolci (Berčon, 2006, str. 62).
Že v teoretičnem delu naše raziskave smo govorili o opažanjih učiteljev, da se romski
učenci v Mariboru od svojih vrstnikov po oblačenju ne razlikujejo. J. Krek in J. Vogrinc
(2005) razlagata, da romski učenci, ki prihajajo z mariborskega območja, toliko obvladajo
slovenščino, da lahko sledijo pouku in se izražajo v slovenskem jeziku. Tudi med
intervjuvanjem romskih učencev za našo raziskavo smo opazili, da ni mogoče govoriti o
očitnih razlikah v oblačenju med romskimi in neromskimi učenci. Prav tako so vsi
intervjuvani učenci toliko obvladali slovenski jezik, da so komunicirali z menoj povsem
sproščeno, medtem ko je M. Berčon (2006, str. 58) ob intervjuvanju predvidela, da bi se
otroci bolj razgovorili, če bi imeli večji besedni zaklad. Da nimajo romski učenci iz
Maribora težav z izražanjem v slovenskem jeziku, v celotni naši raziskavi potrjujejo tudi
odgovori učencev. Njihov jezik je sicer na pogovorni in ne na zborni knjižni ravni, vendar
je tako delno zato, ker sem jih, da bi bili bolj sproščeni, tudi sama tako nagovorila. Tudi z
vprašanjem št. 5 »So slovenski sošolci prijazni do tebe? Če ne, zakaj? Kako to vidiš?
Opiši kakšno situacijo.« smo ugotavljali, kakšen je odnos slovenskih učencev do njihovih
romskih vrstnikov.
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DEKLETA

Tabela št. 06: Odnos slovenskih učencev do romskih vrstnikov

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

So prijazni

Niso prijazni

Včasih/nekateri

Drugo

14
15
11
40
11
12
14
37

8
13
9
30
11
7
11
29

0
0
0
0
0
1
0
1

5
2
1
8
0
4
3
7

1
0
1
2
0
0
0
0

77

59
77 %

1
1%

15
19 %

2
3%

Odstotek na število vseh učencev

Tabela št. 06 kaže, da je 77 % romskih učencev povedalo, da so slovenski sošolci do njih
prijazni:
Intervju št. 33: «Ja, včasih se skregamo, pa smo drugi dan spet prijatli.«
Intervju št. 40: »Zelo lepo se razumemo v razredu. Radi sodelujemo.«
Intervju št. 52: »Ja, zelo.«
Intervju št. 53: »Se razumemo.«
Intervju št. 68: »So prijazni. Vedno igramo nogomet z Žigejem, Ianom, z Matejem pa še z
drugimi.«
Intervju št. 71: »So prijazni. Vsi skupaj jemo, prinesemo bonbone, si jih delimo, vedno smo
si dobri.«
Intervju št. 72: »Se družimo tudi drugače, grem k njim domov in mi pomagajo.«
Nekaj manj kot petina oziroma 19 % jih je odgovorilo, da so prijazni nekateri ali da so
prijazni včasih:
Intervju št. 4: »Danes me je Edis spotaknil. Pa Miha mi med poukom meče radirke. Drugi
mi ne nagajajo. Včasih si vsi med sabo nagajamo.«
Intervju št. 25: »Eni Slovenci se radi igrajo z mano, eni pa ne. Nekaj govorijo o nas, kako
se muslimani pogovarjamo doma … Enkrat, ko smo bili v prvem razredu, pa so govorili
grde besede.«
Intervju št. 48: »So prijazni in niso. Na primer, ko jih nekaj prosim, mi pomagajo, včasih
ne. Ena slovenska sošolka je rekla, da ne mara teh, ki niso Slovenci, in kaj sploh delamo
tukaj. Nekateri so prijazni, nekateri pa ne.«
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Intervju št. 59: »Eni so, eni pa ne. Zato, ker so eni poredni, pa mi ne pomagajo.«
Intervju št. 70: »Včasih so neprijazni. Čutim tako.«
Dva učenca sta navedla drugo:
Intervju št. 11: »Včasih se fantje do deklet nesramno obnašajo.«
Intervju št. 26: »Punce so prijazne, fantov pa samo pol. Fantje govorijo grde besede, da
gremo na internet pa napišemo seks.«
En učenec je povedal, da sošolci niso prijazni:
Intervju št. 21: »Niso. Me izzivajo. Ves čas mi govorijo grde besede. Mi rečejo, da je moja
mama grda.«
Dva odgovora učencev (intervju št. 25 in intervju št. 48) kažeta na diskriminacijski odnos
slovenskih učencev do romskih vrstnikov v Mariboru. Odgovori, v katerih so učenci
povedali, da so nekateri slovenski sošolci le včasih prijazni do njih, pa kažejo, da gre za
običajne odnose med vrstniki in da vzrok za neprijaznost sošolcev ni v narodnostnem
izvoru učencev.
Zanimalo nas je tudi, ali slovenski sošolci pomagajo romskim sošolcem, zato smo jim
postavili vprašanje št. 6: »Ti sošolci (Slovenci) pomagajo?«.
Tabela št. 07: Pomoč slovenskih učencev romskim učencem

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Skupaj število
odgovorov

Sami ponudijo
pomoč

Če jih prosim

Včasih/nekateri

Ne

14
15
11
40
11
12
14
37

10
11
10
31
9
7
13
29

11
8
9
28
5
9
8
22

0
0
1
1
0
2
0
2

0
0
0
0
1
0
0
1

21
19
20
60
15
18
21
54

77

60
78 %
53 %

50
65 %
44 %

3
4%
3%

1
1%
1%

114

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

Iz tabele št. 07 je razvidno, da so intervjuvani učenci dali več odgovorov: 78 % učencev je
odgovorilo, da jim slovenski vrstniki sami ponudijo pomoč:
Intervju št. 1: »Mi pomagajo. So prijazni.«
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Intervju št. 5: »Mi pomagajo. Sami vprašajo. Najbolj Neli.«
Intervju št. 40: »V razredu imam tutorko, slovensko učenko, ki je sama prosla, da bi bila
moja tutorka. Mi pomaga in mi razloži, če kaj ne razumem. Ko ima čas, se dobima pri njej
ali pri meni doma. Ali pa v šoli. Se dobro razumema.«
65 % učencev je povedalo, da jim slovenski sošolci pomagajo, če jih prosijo za pomoč:
Intervju št. 3: »Če jih prosim. Vesna mi je posodla radirko in svinčnik, Neli pa copate.«
Trije učenci od 77 so dejali, da jim sošolci pomagajo včasih ali le nekateri, en učenec pa je
odgovoril, da mu slovenski sošolci ne pomagajo:
Intervju št. 24: »Ne želijo mi pomagati. Sošolcu rečem, če mi pride pomagat, on mi reče –
ne. Drugih ne prosim za pomoč. Ker znam.«
Tudi odgovori na vprašanje o pomoči med vrstniki kažejo na to, da so romski učenci v
Mariboru med svojimi vrstniki dobro sprejeti, saj jim le-ti pomagajo, kadar potrebujejo
pomoč. Tudi to zagotovo vpliva na boljše počutje romskih otrok v šoli. Medtem ko
raziskave v Sloveniji kažejo, da slovenski učenci svojih romskih vrstnikov ne sprejemajo in
jih zapostavljajo, sta v naši raziskavi o diskriminacijskem odnosu slovenskih vrstnikov
govorila le dva romska učenca.
Glede tega, ali slovenski vrstniki sprejemajo romske učence, so torej med rezultati naše ter
omenjenimi domačimi in tujimi raziskavami velike razlike. Vzroke vidimo v tem, da se
romski vrstniki v Mariboru po oblačenju in preživljanju prostega časa (kar bomo prikazali v
nadaljevanju – vprašanje št. 28) ne razlikujejo od svojih slovenskih vrstnikov, slovenski
jezik obvladajo toliko, da nimajo težav pri komuniciranju. Spomnimo še, da so Romi v
Mariboru integrirani med večinsko prebivalstvo. Citirali smo romskega predstavnika, ki je
povedal, da se Romi v Mariboru počutijo varne in da jih je večinsko prebivalstvo sprejelo.
To pa ne pomeni, da se z diskriminacijo nikoli ne srečajo. Vendar v šolah manj kot drugje,
npr. v trgovinah.
V poglavju o počutju smo pisali o tem, da se stanje v družbi odraža tudi v šoli. Zato smo
predvidevali, da so slovenski sošolci dobro sprejeli romske učence, hkrati pa smo bili
mnenja, da se slednji družijo predvsem z romskimi sošolci. Rezultati raziskave so nas
pozitivno presenetili, saj so pokazali, da so slovenski vrstniki dobro sprejeli romske učence
in da se z njimi družijo. Še več, odgovori povedo, da se romski otroci s slovenskimi družijo
tudi v prostem času, si med seboj pomagajo in se obiskujejo tudi doma (»… je sama prosla,
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da bi bila moja tutorka. Mi pomaga in mi razloži, če kaj ne razumem. Ko ima čas, se
dobima pri njej ali pri meni doma. Ali pa v šoli. Se dobro razumema«.).
Rezultati raziskave torej kažejo, da se romski učenci iz Maribora počutijo med svojimi
slovenskimi vrstniki varno in prijetno. V skladu s teorijo, da je učenec v šoli uspešnejši, če
se v njej dobro počuti in jo doživlja pozitivno (Lokar, 2003) ter da je za dobre učne
rezultate pomembno prijetno in spodbudno vzdušje v razredu (Zabukovec, 1998),
sklepamo, da lahko v nadaljevanju raziskave pričakujemo boljši učni uspeh romskih
učencev iz Maribora, kot je na splošno značilen za romske učence.
9.2.2 Učitelji
V teoretičnem delu smo govorili tudi o pomembnosti socialno emocionalne podpore
učiteljev učencem, da bi učitelji morali biti sposobni vživeti se v drugega in da bi morali
delovati tako, da bi spodbujali strpnost in nediskriminacijo (Peček, 2006, str. 19). Odnos
učiteljev bi moral temeljiti na sprejemanju, upoštevanju specifičnih potreb romskih učencev
in na spoštovanju njihove kulturne identitete (Košak, 2009, str. 8).
Z naslednjimi šestimi vprašanji smo želeli ugotoviti odnos romskih učencev do pouka.
Zanimalo nas je, ali razumejo vlogo učenca v šoli oziroma zahteve šole do njih. Prav tako
smo želeli ugotoviti odnos romskih učencev do njihovih učiteljev; če so z njimi zadovoljni
in če morda čutijo, da imajo učitelji raje slovenske kot romske učence oziroma da imajo do
prvih boljši odnos kot do drugih.
Odgovori na vprašanje št. 7 »Kakšne učence ima/imajo rad/a/i tvoj/a/i učitelj/ca/i?« so
pokazali, da romski učenci razumejo zahteve šole do njih.
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DEKLETA

Tabela št. 08: Podoba primernega učenca

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Splošen opis

Podrobnejši opis

Vse

Slovenske
učence

14
15
11
40
11
12
14
37

5
5
4
14
6
5
4
15

8
9
4
21
2
4
7
13

1
1
0
2
3
3
3
9

0
0
3
3
0
0
0
0

77

29
38 %

34
44 %

11
14 %

3
4%

Odstotek na število vseh učencev

Preglednica št. 08 kaže, da so trije učenci (4 %) povedali, da imajo učiteljice raje slovenske
učence:
Intervju št. 11: »Rajši imajo slovenske učence.«
Intervju št. 48: »Slovence. Zato, ker vejo, da so njihovi. Bolj jih spodbujajo.«
Intervju št. 49: »Raje imajo slovenske učence, jih bolj spoštujejo, ker bolj znajo slovensko.«
38 % jih je dalo splošen opis:
Intervju št. 6: »Pridne. Pa pametne.«
Intervju št. 7: »Prijazne, vljudne.«
Intervjuja št. 43 in 46: »Pridne, prijazne.«
Intervju št. 69: »Mislim, da mene. Pridne.«
Intervju št. 72: »Spoštljive, prijazne.«
44 % otrok je podrobno opisalo podobo primernega učenca oziroma kakšno obnašanje je
zaželeno pri pouku:
Intervju št. 2: »Tiste, ki so pridni; pa tiste, ki ubogajo; pa tiste, ki se ne tepejo; pa tiste, ki
se ne špukajo; tiste, ki so dobri pri delu.«
Intervju št. 3: »Pridne, pa dobre; da ne govorijo grdih besed, da se ne pretepajo, da drug
drugega ne žalijo.«
Intervju št. 5: »Prijazne. Da ubogajo, da delajo domačo nalogo, da se ne tepejo, ne
govorijo grdih besed.«
Intervju št. 28: »Da poslušajo, pa da ko učiteljica govori, ne govorijo prej sami, ampak da
dvigujejo prej roke, če hočejo kaj povedati.«
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Intervju št. 30: »Pridne, ki pomagajo, spoštljive, ki upoštevajo pravila.«
Intervju št. 36: »Ki so disciplinirani, ki so pridni, niso poredni, ubogajo učitelja, ne
tečnarijo.«
Intervju št. 52: »Prijazne, da niso poredni, da jo ubogajo, da se ne pretepajo, da pomagajo
drug drugemu, da se majo radi, da se lepo igrajo.«
Intervju št. 70: »Morajo bit spoštljivi in prijazni. Da poslušajo učiteljico. Da dvignejo roko,
če hočejo kaj povedat.«
Odgovori otrok povedo, da je ubogljiv, discipliniran, prijazen, spoštljiv učenec zaželen
učenec v šoli, kar kaže, da romski učenci popolnoma razumejo zahteve šole. Tudi učenci v
Srbiji in v raziskavi M. Berčon v Sloveniji popolnoma razumejo zahteve šole (MacuraMilovanović, 2006, str. 143; Berčon, 2006, str. 65).
Zanimivo je, da je v Sloveniji (Berčon, 2006) 27 % vprašanih učencev odgovorilo, da imajo
učiteljice rade vse otroke, medtem ko otroci v Srbiji niso tako odgovorili. Tudi v Mariboru
je 14 % učencev odgovorilo, da imajo učitelji radi vse učence:
Intervju št. 4: »Vse. Včasih se krega, ker včasih niso tiho.«
Intervjuji št. 27, 29 in 63: »Vse.«
Intervju št. 38: »Učiteljice imajo rade vse otroke. To velja za vse učitelje.«
Predvsem slednji odgovori otrok govorijo v prid učiteljem, saj kažejo, da le-ti vse učence
sprejemajo take, kot so. Učenci čutijo, da učitelji ne delajo razlik med dobrimi in slabimi,
pridnimi in porednimi ter med Romi in Slovenci.
Zanimalo nas je tudi, kakšno je nezaželeno obnašanje pri pouku, zato smo otrokom
zastavili vprašanje št. 8 »Kakšnih pa ne marajo?«.
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DEKLETA

Tabela št. 09: Podoba neprimernega učenca

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Splošen opis

Podrobnejši opis

Vse marajo

14
15
11
40
11
12
14
37

6
5
1
12
5
5
4
14

7
9
10
26
4
6
10
20

1
1
0
2
2
1
0
3

77

26
34 %

46
60 %

5
6%

Odstotek na število vseh učencev

Iz tabele št. 09 je razvidno, da je 60 % intervjuvanih učencev podrobno opisalo nezaželeno
vedenje pri pouku oziroma podobo neprimernega učenca:
Intervju št. 7: »Da se grdo obnašajo, da se derejo, da nič ne delajo.«
Intervju št. 10: »Nesramnih, da se žalijo, da ne upoštevajo pravil«
Intervju št. 11: »Da izzivajo učitelja, da mu govorijo nazaj; da preklinjajo.«
Intervju št. 12: »Ko so poredni in nagajajo; neprimerno se obnašajo do tovariša. Če grdo
govorijo s tovarišem.«
Intervju št. 26: »Ko govorijo grde besede, pljuvajo, so nesramni.«
Intervju št. 34: »Ki se tepejo, ki izzivajo, ki ne delajo domače naloge, ki ne upoštevajo
učiteljev.«
Intervju št. 36: »Ki so poredni, ki so nedisciplinirani, ki se pretepajo, se derejo na učitelja,
niso spoštljivi, se mu smejijo.«
Intervju št. 48: »Takih, ko špricajo in ne držijo obljube.«
Intervju št. 52: »Porednih, takih, ki tožijo in se tepejo, žalijo druge, ne pomagajo, ne
ubogajo učiteljice.«
Intervju št. 62: »Porednih pa tistih, ki ne prinašajo v šolo stvari.«
Intervju št. 65: »Tistih, ki pri pouku ne sodelujejo.«
Intervju št. 70: »Da so nesramni, da jo ne ubogajo. Da grdo govorijo učiteljici.«
Intervju št. 71: »Porednih, ki cvilijo med poukom, ko segajo v besedo, ko druge žalijo in se
norčujejo, ko govorijo bedarije učiteljici.«
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34 % intervjuvanih je dalo splošen opis:
Intervju št. 1: »Tistih, ki so poredni.«
Intervju št. 44: »Ko se grdo obnašajo.«
Intervju št. 45: »Ko nagajajo.«
Intervju št. 54: »Nediscipliniranih.«
Intervju št. 60: »Ne mara porednih. Pa jih skrega.«
Tudi odgovori otrok na vprašanje o nezaželenem vedenju pri pouku izražajo popolno
razumevanje romskih učencev zahtev v šoli.
Spomnimo, da so pri vprašanju št. 7 (Kakšne učence ima/imajo rad/a/i tvoj/a/i učitelj/ca/i?)
trije učenci odgovorili, da imajo učitelji raje slovenske učence. Spodbudno je, da pri
vprašanju št. 8 (Kakšnih učencev učitelji ne marajo) ni bilo odgovora, ki bi kazal, da učitelji
ne marajo romskih učencev.
6 % učencev odgovorilo, da učitelji marajo vse učence:
Intervju št. 27: »Vse ima rada.«
Intervju št. 29: »Vse majo rade.«
Menimo pa, da bi, če bi učencem pri vprašanjih št. 7 in 8 ponudili odgovor (vse učence
imajo radi, vse marajo), ob splošnem in podrobnem opisu zaželenega in nezaželenega
obnašanja pri pouku več učencev izbralo tudi tak odgovor.
Kot smo ugotavljali že pri vprašanju št. 7, tudi odgovori na vprašanje št. 8 izražajo popolno
razumevanje romskih učencev, kaj šola zahteva. Odgovori se nanašajo na vedenje učencev
v šoli (discipliniranost, nekonfliktno vedenje, ubogljivost v odnosu do učiteljev). Vedo, da
je v razredni skupnosti treba spoštovati dogovore oziroma pravila, ki so potrebni, da taka
skupnost vrstnikov funkcionira čim bolj kvalitetno. Odgovori učencev, ki se nanašajo na
šolsko delo, povedo, da se romski učenci dobro zavedajo pomembnosti obiskovanja pouka,
opravljanja domačih nalog, prinašanja šolskih potrebščin v šolo in sodelovanja pri pouku.
Z naslednjimi štirimi vprašanji smo želeli ugotoviti, kakšen je po mnenju romskih učencev
dober učitelj in kakšen odnos imajo do romskih učencev njihovi učitelji. Vprašali smo jih
(vprašanje št. 9): »Kakšen/kakšna bi moral/a biti dober/dobra učitelj/ica?«.
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Tabela št. 10: Opis dobrega učitelja
Vrsta definicije

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Skupaj število
odgovorov

Partner v
afektivni
interakciji

Ustrezen
regulator
discipline

Partner v
poučevalni
interakciji

Splošen opis –
prijazna,
poštena

14
15
11
40
11
12
14
37

0
1
0
1
1
4
4
9

1
1
0
2
1
1
1
3

6
6
8
20
3
4
7
14

10
14
7
31
10
6
8
24

17
22
15
54
15
15
20
50

77

10
13 %
9%

5
6%
5%

34
44 %
33 %

55
71 %
53 %

104

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

Število odgovorov v tabeli 10 je večje od števila intervjuvanih, ker so učenci dali več
odgovorov. Odgovore otrok smo uvrstili v naslednje kategorije, ki so nekoliko povzete po
kategorijah S. Macure-Milovanović (2006, str. 143) in M. Berčon (2006, str. 67). V 53 %
odgovorov je izražen splošen opis učiteljice:
Intervju št. 3: »Da bi bila prijazna do nas.«
Intervjuji št. 5, 50, 51, 61, 63, 64 in 65: »Prijazna.«
Intervju št. 30: »Takšna, kot je moja – dobra, prijazna.«
Intervju št. 73: »Prijazna, dobrosrčna, malo mora bit stroga včasih.«
33 % odgovorov pa izraža pomembnost učitelja kot partnerja v poučevalni interakciji:
Intervju št. 6: »…, da ti pomaga, če ga prosiš …«
Intervjuji št. 12, 64 in 65: »Da ti pomaga.«
Intervju št. 38: »Dobra učiteljica bi morala vsem pomagat, ki rabijo pomoč. Bi jim nudla
podporo, bi jim svetovala ...«
Intervju št. 48: »Da bi lepo razložili snov, da bi razumela. Večkrat ponovil.«
Intervju št. 52: »…, da pomaga učencem, da jim razloži, če kaj ne vejo.«
Intervju št. 59: »Da ti pomaga, če ti kaj ne gre.«
Intervju št. 62: »Da ve predmete in nam mora dobro razložit, če česa ne razumemo.«
Da je dober učitelj partner v afektivni interakciji izraža 9 % odgovorov:
Intervju št. 8: »… , da me pozdravi, me vpraša, kako sem; se pogovarja z mano.«
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Intervju št. 34: »Da bi te upoštevala, bila prijazna do tebe …«
Intervju št. 38: »... Bi jim nudila podporo, varnost ...«)
5 % odgovorov pa izraža, da je dober učitelj ustrezen regulator discipline:
Intervju št. 7: »Da se ne bi drl. Da nas ne bi cukal.«
Intervju št. 25: »… Bi morala rečt, da se tega ne sme – grdih besed govorit, špukat,
sredinca kazat.«
Intervju št. 35: Ko skrega učence, ki norijo …«
Kot kaže tabela št. 10, je največ odgovorov v kategoriji splošen opis. Učenci opisujejo
dobrega učitelja kot dobrega, prijaznega, dobrosrčnega. Nekateri učenci so za dobro
učiteljico navedli kar svojo.
Take odgovore najdemo tudi v raziskavi M. Berčon (2006, str. 68), v kateri je največ, 25 %
anketirancev, odgovorilo, da je idealna učiteljica taka, kot je njihova. V raziskavi, ki je bila
narejena v Srbiji, pa takih odgovorov ni. V primerjavi s Srbijo (2006, str. 143) pa se v
raziskavi M. Berčon (2006, str. 69) in tudi v naši raziskavi ne pojavljajo želje otrok, da
učiteljica ne bi nasilno vzpostavljala discipline ali telesno kaznovala učencev. Odgovori
otrok v Srbiji po mnenju avtorice odražajo tudi del realnega repertoarja obnašanja učiteljic
v šoli: telesno kaznovanje, zmerjanje na narodnostni podlagi ali odstranitev iz razreda med
uro. Učenci v Srbiji so namreč kot dobro opisali učiteljico, ki ne tepe, ki ne vleče za uho, ki
ne sovraži Romov itn. Iz odgovorov učencev obeh raziskav v Sloveniji lahko sklepamo, da
romski učenci pri nas nimajo izkušenj z grobimi in fizično nasilnimi učiteljicami. Je pa en
učenec v Mariboru odgovoril, da se dober učitelj naj ne bi drl in da naj ne bi vlekel
učencev. Iz tega odgovora lahko sklepamo, da je romski učenec doživel tako vedenje
učitelja. Tudi v raziskavi M. Berčon (2006, str. 69) so nekateri učenci večkrat omenili, da
ne marajo, da se na njih kriči ali se jih krega.
V Mariboru torej največ (53 %) učencev na splošno opisuje učiteljico (dobra, prijazna,
dobrosrčna …), v Srbiji pa so najvišji odstotki v kategoriji ustreznega regulatorja discipline
(46 %) in partnerja v afektivni interakciji (35 %). Za romske otroke v Srbiji je ključnega
pomena odnos njihovih učiteljic (Macura-Milovanović, 2006, str. 143). V naši raziskavi je
odgovorov v kategoriji ustrezen regulator discipline le 5 % in odgovorov kategorije partner
v afektivni interakciji le 9 %. Zanimivo pa je, da je več fantov (9) kot deklet (1) navedlo kot
dobrega učitelja partnerja v afektivni interakciji.
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Odgovori otrok v Srbiji izražajo na eni strani strah romskih učencev zaradi ogroženih
potreb po varnosti, na drugi strani pa pravilen vpogled, da blokirane potrebe in negativni
občutki demotivirajo in onemogočajo učenje (prav tam). Menimo, da odgovori otrok v
raziskavi M. Berčon (2006) in naše raziskave v Mariboru izražajo zadovoljene potrebe
romskih učencev glede občutka varnosti v odnosu z njihovimi učitelji. Ker imajo romski
učenci v Sloveniji pozitivne občutke v odnosu z učitelji, so bolj motivirani za šolsko delo in
učenje. To potrjujejo tudi podatki. Če v vseh treh raziskavah primerjamo odstotke
zastopanosti kategorije partner v poučevalni interakciji, vidimo, da je ta kategorija dosegla
v Mariboru najvišji odstotek. Predstavlja jo 33 % odgovorov, v raziskavi M. Berčon 17 %
in v Srbiji le 3%.
Ker smo želeli še natančnejši vpogled v odnos učiteljev do romskih učencev, smo otrokom
postavili vprašanje št. 10: »Kakšen/kakšna/kakšni je/so tvoj/a/i učitelj/ica/i?«.
Tabela št. 11: Opis svojih učiteljev
Vrsta definicije

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Splošen opis pozitivno

Splošen opis –
negativno

Splošen opis mešano

Podrobnejši
opis pozitivno

Podrobnejši
opis negativno

14
15
11
40
11
12
14
37

7
5
5
17
6
5
7
18

0
1
0
1
0
0
0
0

1
0
0
1
0
1
0
1

6
9
2
17
4
3
3
10

0
0
4
4
1
3
4
8

77

35
45 %

1
1%

2
3%

27
35 %

12
16 %

Odstotek na število vseh učencev

Iz tabele št. 11 je razvidno, da je 80 % intervjuvanih učencev v Mariboru pozitivno opisalo
svoje učitelje. Odgovore na to vprašanje smo razdelili v naslednje kategorije: splošen opis
– pozitivno:
Intervju št. 5: »Je prijazna.«
Intervju št. 13: »Vsi so v redu.«
Intervju št. 28: »Prijazna, pomaga vsem.«
Intervju št. 46: »Prijazni, so pošteni.«
Intervju št. 50: »V redu, je prijazna.«
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Intervju št. 51: »Lepa.«
Intervju št. 64: »Prijazni.«
Intervju št. 68: »Zelo dobra.«
Intervju št. 71: »Vse so prijazne.«
Tak opis je podalo 45 % učencev.
35 % pa jih je podrobneje pozitivno opisalo svoje učitelje:
Intervju št. 1: »Moja učiteljica je prijazna, mi pomaga, me ima rada; ko mi kaj ne gre, mi
tudi ona pomaga.«.
Intervju št. 3: »Prijazna, ko imam nekaj narobe, se ne dere.«
Intervju št. 4: »Je prijazna, nam vedno pomaga. Rekla je, da gremo do nje, če kaj ne
razumemo.«
Intervju št. 6: »V redu. Se zabavajo. Se nasmejemo.«
Intervju št. 35: »Prijazna, se ne dere na nas, samo opozori nas.«
Intervju št. 38: »Najboljša. Vedno mi govori, da naj pridem k njej, če rabim kako pomoč.
Ob njej se počutim varno in fino. Ona pravi, da smo mi njeni otroci.«
Intervju št. 40: »Prijazni, iskreni. Radi pomagajo. Če sem iskrena, bi povedala, da so
nekateri učitelji malo tečni, ker hočejo, da na primer enako nalogo večkrat naredim.«
Intervju št. 49: »So v redu. Mi razložijo, mi pomagajo, ko sem vprašana ali če česa ne
razumem. Mi dajo čas, da se naučim.«
Intervju št. 52: »Prijazna, vedno mi pomaga, kadar kaj ne vem, mi razloži.«
Intervju št. 60: »Mi pomaga, je prijazna. Edino je včasih huda, če vidi ene poredne fante pa
če se kdo zlaže.«
Intervju št. 62: »Je prijazna, ljubezniva in ima vse rada.«
Intervju št. 70: »Je prijazna, je spoštljiva. Če kaj ne znam, dvignem roko in mi pove.«
Intervju št. 72: »So prijazni, pomagajo, razložijo.«
Intervju št. 73: »Moji učitelji so mi ful v redu. So dobri, prijazni, mi vse razložijo.
Pomagajo mi.«
Odgovori romskih učencev izražajo dobro počutje v šoli, saj jih učitelji spoštujejo, jih
imajo radi, so do njih prijazni, jim pomagajo, jih spodbujajo, šolsko delo prilagajajo
njihovim zmožnostim, jim dodatno razlagajo učno snov. Odgovori kažejo, da svoje učitelje
doživljajo kot partnerje v afektivni interakciji in kot partnerje v poučevalni interakciji.
18 % učencev je mešano oziroma delno pozitivno in delno negativno opisalo svoje učitelje.
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2 % sta dala splošen opis – mešano:
Intervju št. 9: »Nekateri prijazni, nekateri niso.«
16 % je podalo podrobnejši opis – mešano:
Intervju št. 8: Eni so do mene zelo prijazni, eni pa ne, ker na primer jim učenci delajo
neumnosti.«
Intervju št. 11: »Učiteljica X je vedno prijazna, mi pomaga, mi razloži snov. Nekateri so
nesramni; se zaderejo na mene, mi ne odgovorijo, če jih kaj vprašam; me potiskajo. Naša
razredničarka ful ne mara Romov. Tudi učitelj Y mi večkrat očita, da romski učenci dobimo
več denarja kot slovenski, da ne znamo pazit na stvari, da bi morala socialna delavka dati
svinčnike, zvezke … slovenskim učencem; da romski učenci motimo pouk, ko si med seboj
posojamo radirke, svinčnike …«
Intervju št. 24: »Moji učitelji se mi zdijo v redu. Včasih govorijo prehitro, da ne morem
pisat. Ne razložijo dovolj v redu. Nekateri vidijo, če mi je težko, in mi pomagajo ter
razložijo. Več je teh, ko mi pomagajo.«
Intervju št. 34: »Hudobna, nas vedno skrega, če nismo pridni. Nam ne verjame, če nismo
mi krivi. Nekateri pa so v redu in so prijazni.«
Intervju št. 48: »Nekateri so fajn, nas spodbujajo, nam pomagajo. Nekateri učitelji ne
vidijo, da se jaz trudim in mi kar ena napišejo. Eni pa so prijazni in se radi pogovarjajo.«
Intervju št. 53: »Niso glih najboljši. Slabo je v tem, da se samo derejo. Včasih pa znajo
neko stvar dobro razložit. Več jih je v redu.«
Iz večine odgovorov iz kategorije delno pozitiven opis učiteljev zvemo, da so nekateri
učitelji ustrezni (včasih znajo neko stvar dobro razložiti; nekateri spodbujajo, pomagajo;
nekateri vidijo, če mi je težko, in pomagajo; je vedno prijazna, mi pomaga, mi razloži; več
je teh, ki pomagajo), drugi pa so neustrezni partnerji v poučevalni interakciji, saj ne
prepoznavajo težav romskih učencev pri pouku in jim ne pomagajo ustrezno (včasih
govorijo prehitro, da ne morem pisati; ne razložijo dovolj v redu; nekateri učitelji ne vidijo,
da se trudim). Nekateri odgovori govorijo o učiteljih kot neustreznih regulatorjih discipline
(hudobna, nas vedno skrega, če nismo pridni; nam ne verjame, če nismo mi krivi; se
zaderejo na mene; eni so do mene zelo prijazni, eni pa ne, ker na primer jim učenci delajo
neumnosti; se samo derejo). Najmanj odgovorov kaže učitelje kot neustrezne partnerje v
afektivni interakciji (mi ne odgovorijo, če jih kaj vprašam), več učitelje kot ustrezne
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partnerje v afektivni interakciji (nekateri so v redu in so prijazni; ena učiteljica je vedno
prijazna; nekateri so fajn; eni so prijazni in se radi pogovarjajo). Med odgovori v kategoriji
podrobnejši opis – delno je treba izpostaviti odgovor romske učenke 8. razreda (intervju št.
11), ki opozarja na diskriminacijski odnos posameznih učiteljev do romskih učencev.
Učenka čuti, da njena razredničarka ni naklonjena romskim učencem (naša razredničarka
ful ne mara Romov), medtem ko drugi učitelj jasno in brez zadržkov izraža negativen odnos
do romskih učencev (mi večkrat očita, da romski učenci dobimo več denarja kot slovenski,
da ne znamo pazit na stvari, da bi morala socialna delavka dati svinčnike, zvezke …
slovenskim učencem; da romski učenci motimo pouk, ko si med seboj posojamo radirke,
svinčnike …). Drugi odgovori ne izražajo nezadovoljstva, ker bi bila narodnost učenca
podlaga za neprimeren odnos učiteljev. Tak delno pozitiven oziroma delno negativen odnos
učiteljev izraža več fantov kot deklet oziroma več učencev tretjega kot drugega in prvega
VIO. Ta podatek potrjuje, da imajo romski učenci iz t. i. integriranih družin (Krek, Vogrinc,
2005) več težav v višjih razredih, ko je učna snov že tako zahtevna, da je znanje
slovenskega jezika romskih učencev preslabo, da bi lahko brez težav sledili učnim
vsebinam.
En odgovor smo uvrstili v kategorijo splošen opis – negativno:
Intervju št. 33: »Tečna.«
Odgovor, ki smo ga uvrstili v kategorijo negativni opis učiteljev, ne izraža
diskriminacijskega vedenja učitelja, pač pa je v kategoriji delno (v katero smo uvrstili
opise, ki govorijo o tem, da je odnos nekaterih učiteljev pozitiven in drugih negativen)
jasno izražen diskriminacijski odnos dveh učiteljev. Drugi odgovori, ki delno negativno
opisujejo odnos učiteljev, povedo, da vzrok zanj ni v narodnostnem izvoru romskih
učencev, temveč njihovo vedenje, ki ni v skladu s šolskimi pravili in dogovori.
Z vprašanjem št. 11 »Ali te učitelji kdaj kregajo? Zakaj?« smo želeli izvedeti, kakšni so
učitelji kot regulatorji discipline v očeh romskih učencev.
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DEKLETA

Tabela št. 12: Učitelji kot regulatorji discipline

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Da

Ne

Včasih

14
15
11
40
11
12
14
37

1
2
1
4
2
4
6
12

6
10
2
18
5
3
3
11

7
3
8
18
4
5
5
14

77

16
21 %

29
38 %

32
41 %

Odstotek na število vseh učencev

Tabela št. 12 kaže, da 38 % intervjuvanih otrok učitelji ne kregajo:
Intervjuji št. 3, 50, 52, 62, 63, 64, 72 in 73: »Ne.«
Intervju št. 5: »Do zdaj nobeden.«
Intervju št. 61: »Ne, samo tiste, ko so poredni.«
Intervju št. 65: »Ne. Mogoče, če ni naloge.«
Intervju št. 70: »Ne, do zdaj me še ni.«
Rezultat v zadnji koloni te tabele kaže, da je 41 % romskih učencev odgovorilo, da jih
učitelji včasih kregajo:
Intervju št. 1: »Če včasih nisem priden.«
Intervju št. 2: »Včasih, ko nisem priden. Ona mi reče, naj delam, jaz pa nočem.«
Intervju št. 8: »Včasih me kregajo, ko delam neumnosti, bedarije. Tepem se. Če me kdo
izziva, te jih udarim.«
Intervju št. 28: »Včasih, ker sem včasih poredna; včasih se kregam s svojo sošolko, se
stepemo.«
Intervju št. 12: »Včasih me kregajo, ker sem poredna. Nič ne delam. Ne razumem, se mi ne
da.«
Intervju št. 30: »Včasih, ker se včasih med poukom pogovarjam.«
Intervju št. 48: »Včasih, ko špricam, ko se ne naučim. Mi govorijo, da sem sposobna, meni
pa se ne da. Imajo prav.«
Intervju št. 53: »Včasih ja, ko kaj naredim med poukom. Izzivam.«
Intervju št. 59: »Včasih ja, ko nimam domače naloge.«
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Intervju št. 60: »Včasih malo, če sem poredna. Če se med poukom igram s fanti.«
Intervju št. 71: »Včasih me kregajo, če se lovim po razredu.«
21 % intervjuvanih učencev je odgovorilo, da jih učitelji kregajo:
Intervju št. 6: »Ja. Ko sem poreden, ko ne naredim naloge, ko segam v besedo. Ko se derem
po hodniku in laufam po hodniku.«
Intervju št. 10: »Dostikrat. Ker izzivam, tako da komu vzamem radirko in jo mečem. Nisem
pač priden pri pouku. Ne da se mi pisat.«
Intervju št. 27: »Ja, ker sem poreden. Včasih se stepem.«
Intervju št. 33: »Ja, če ne naredim naloge. Če se med poukom pogovarjam.«
Intervju št. 40: »Ja, ko ne naredim domače naloge in mi dajo še en teden in je še vedno
nimam.«
Tabela št. 12 tudi kaže, da 79 % intervjuvancev učitelji kregajo, kadar ne upoštevajo šolskih
pravil in dogovorov. Odgovori se nanašajo na vedenje učencev v šoli in na šolsko delo ter
ponovno potrjujejo, da se romski učenci povsem zavedajo pomembnosti obiskovanja
pouka, opravljanja domačih nalog, pozornosti ter kvalitetnega sodelovanja pri pouku. Nihče
od učencev namreč ne navaja, da bi ga učitelji kregali neupravičeno in da bi se jim s tem
godila krivica.
Z vprašanjem št. 12 »Kako se učitelji obnašajo do romskih učencev?« smo želeli
ugotoviti, ali imajo učitelji morda boljši odnos do slovenskih kot do romskih učencev
oziroma ali romski učenci morda čutijo, da imajo učitelji raje slovenske kot romske učence.
Tabela št. 13: Odnos učiteljev do romskih učencev

Vrsta definicije

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Ne delajo
razlik glede
narodnosti

Diskriminacijski
odnos

Diferencirajo,
individualizirajo
delo, pomoč

Dejanje –
posledica

14
15
11
40
11
12
14
37

11
13
10
34
10
9
9
28

0
0
1
1
0
0
2
2

2
1
0
3
1
2
3
6

0
1
1
2
0
1
0
1

77

62
80 %

3
4%

9
12 %

3
4%

Odstotek na število vseh učencev
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Odgovori učencev se nanašajo na odnos učiteljev do romskih učencev zaradi narodnosti,
nekateri učenci pa so opisali odnos učiteljev do romskih učencev zaradi šolskega dela. Iz
tabele št. 13 je razvidno, da je 80 % anketiranih učencev odgovorilo, da učitelji ne delajo
razlik zaradi narodnosti:
Intervju št. 12: »Nikoli ni nihče grdo rekel, ker nisem Slovenka.«
Intervju št. 13: »Jaz mislim, da se do vseh enako obnašajo.«
Intervju št. 26: »Tak se obnaša, kot da bi bla Slovenka.«
Intervju št. 29: »Do vseh je enako prijazna.«
Intervju št. 38: »Učitelji se do nas, ki smo druge vere, obnašajo enako kot do drugih.«
Intervju št. 44: »So v redu in so prijazni, spoštujejo.«
Intervju št. 46: »So v redu, tako kot do slovenskih so tudi do mene.«
Intervju št. 49: »Do mene se v redu obnašajo. So enako prijazni kot do slovenskih.«
Intervju št. 52: »Enako do vseh.«
Intervju št. 59: »Prijazni so.«
Intervju št. 61: »So prijazni do vseh.«
Intervju št. 64: »Do vseh se enako prijazno obnašajo.«
Intervju št. 68: »Enako ko do drugih.«
Intervju št. 69: »Me ma rada. Je prijazna.«
Intervju št. 72: »Prijazni.«
Intervju št. 73: »Prijazni. Ne delajo nobenih razlik.«
Iz 12 % odgovorov zvemo, da učitelji romskim učencem pomagajo ali zaradi njih
diferencirajo oziroma individualizirajo šolsko delo:
Intervju št. 9: »Prilagodijo nam test; dajo lažji test.«
Intervju št. 6: »Še bolj prijazni so kot do slovenskih, ker mi pomagajo, mi razložijo.«
Intervju št. 24: »Nam pomaga.«
Intervju št. 25: »Ko kaj ne znamo, nam učiteljica pomaga.«
Intervju št. 28: »Prijazno, nam pomaga. Ko sem prišla v prvi razred, nisem znala govorit
slovensko, pa mi je učiteljica pomagala.«
Intervju št. 30: »Dobro, nam vedno razloži, nam da težke naloge, da se bomo naučili. Nam
pomaga, če je naloga pretežka.«
Intervju št. 53: »Dobro, jim pomagajo razložit.«
Intervju št. 71: »Mi dajo lažja vprašanja, da dobim boljše ocene, drugi pa dobijo težje.«
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Trije romski učenci oziroma 4 % intervjuvanih otrok so odgovorili v smislu dejanje –
posledica:
Intervju št. 8: »… Vsi so prijazni, samo kak se bom jaz do njih obnašal, tak se bodo oni do
mene.«
Intervju št. 5: »Če se kdo grdo obnaša, učitelji niso prijazni.«
Iz odgovorov je razvidno, da vzrok za neprijazen odnos ni v narodnosti.
Trije učenci iz III. VIO oziroma 4 % intervjuvanih učencev so odgovorili, da jih učitelji
zapostavljajo, da jih torej obravnavajo diskriminacijsko:
Intervju št. 8: »Enkrat je učiteljica rekla: »Črnci ven ...«
Intervju št. 10: »Učitelj X pravi, da muslimani hodijo v šolo samo jest; se ne znajo obnašat.
Ko me učitelj Y skrega, vem, da sem naredil nekaj narobe.«
Intervju št. 11: »Nesramno, samo napaka je tudi pri romskih učencih, ker nekateri izzivajo
(med seboj se v romskem jeziku norčujejo iz učitelja). Če se stepeta romski in slovenski
učenec, učitelj vedno obtoži romskega, tudi če je kriv slovenski učenec.«
Odgovor, ki opisuje diskriminacijsko vedenje učitelja do romskih učencev, smo v intervjuju
št. 11 že zasledili pri vprašanju št. 10 (Kakšen/kakšna/kakšni je/so tvoj/a/i učitelj/ica/i?)
Z vprašanji št. 7–11 smo želeli ugotoviti odnos med romskimi učenci in njihovimi učitelji.
Odgovori kažejo, da nekateri učitelji izražajo nenaklonjenost do romskih učencev, saj se do
njih vedejo diskriminacijsko: poimenujejo jih glede na barvo kože in veroizpovedi, očitana
jim je socialna pomoč, nepravično jih obravnavajo pri sporih med učenci in podobno. Na
izrazito diskriminacijsko vedenje na podlagi narodnosti so s svojimi odgovori opozorili trije
učenci z iste šole (šola A).
Diskriminacijski odnos učitelja zaznamo torej v 4 % odgovorov. Drugi intervjuvanci ne
izražajo diskriminacijskega vedenja učiteljev. Raziskava M. Berčon (2006), ki je bila
narejena na manjšem vzorcu (22 učencev), ni pokazala, da bi učiteljice romske učence
diskriminirale. V Srbiji je situacija popolnoma drugačna. Diskriminacija romskih otrok
učiteljev v Srbiji je imela oblike »nevtralizacije« (odstranitev od pouka, preden je ura
končana), telesnega kaznovanja in žalitve na podlagi narodnosti. V šolskem sistemu v Srbiji
(Macura-Milovanović, 2006, str. 155–164) diskriminacijo romskih otrok interpretirajo in
sprejemajo kot »normalen« ali »običajen« način »discipliniranja in kultiviranja« neurejenih
in agresivnih romskih otrok. Nekateri učitelji zavračajo romske učence (»Ja neču da učim
cigansku decu.«, »Želim zdravu psihofizičku decu, romska deca su nekultivisana, ne znaju
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ni da sede, a kamuli da dižu ruku, ne govore srbsko nego romski!«), njihovo vedenje je
diskriminacijsko (»… kad smo prljavi, tera nas kuči«; »… izterala Jasminu napolje«; »…
isterala Nazifu jer nema patike«; »… vuče Safeta za uši«; »… učiteljica od prvaka ne voli
da radi sa Rome, čudi se što ih tako ima, ne treba da mrzi Rome, treba da voli svu decu, da
voli da im pomogne«.).
Kljub temu da se tudi v Mariboru pojavi diskriminacijsko vedenje učiteljev do romskih
učencev, lahko sklenemo, da je odnos med romski učenci in njihovimi učitelji večinoma
dober. Odgovori otrok večinoma izražajo ustrezno partnersko razmerje med njimi in
njihovimi učitelji. Romski učenci izkazujejo sprejemanje in emocionalno povezanost,
učiteljem zaupajo, jih doživljajo kot bližnje, skrbne in ljubljene osebe. Učitelji jim pri
premagovanju učnih težav pomagajo, jih spodbujajo, usmerjajo in so njihovi partnerji v
poučevalni interakciji.
9.2.3 Izkušnje v šoli
V teoretičnem delu smo predstavili številne težave, s katerimi se v šoli srečujejo romski
učenci. Dejali smo, da slabe izkušnje vplivajo na njihovo počutje.
V empiričnem delu smo želeli ugotoviti izkušnje romskih učencev v šoli. Zanimalo nas je,
na kaj lepega se najprej spomnijo, ko pomislijo na šolo. Vprašali smo jih (vprašanje št. 13):
»Se spomniš česa, kar se ti je v šoli zgodilo, da te je zelo razveselilo? Nekaj, zaradi
česar si se počutil/a srečnega/srečno, ponosnega/ponosno?«.
Iz tabele št. 14 je razvidno, da so romski učenci dali več odgovorov. Polovica ali 50 %
odgovorov glede prijetnih izkušenj romskih učencev v šoli se nanaša na osebni uspeh,
pohvalo.
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Tabela št. 14: Prijetne izkušnje v šoli

Vrsta definicije

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vesel
dogodek

Občutek
sprejetosti,
druženje s
prijatelji

Športne
aktivnosti,
dnevi
dejavnosti,
igra

5
12
5
22
4
9
11
24

7
1
4
12
2
0
1
3

5
6
2
13
3
1
0
4

2
0
2
4
3
4
3
10

19
19
13
51
12
14
15
41

46
60 %
50 %

15
19 %
16 %

17
22 %
19 %

14
18 %
15 %

92

Osebni
uspeh,
pohvala

14
15
11
40
11
12
14
37
77

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

Skupaj število
odgovorov

Osebni uspeh, pohvala:
Intervju št. 4: »… Ponosen sem bil, ko me je učiteljica pohvalila.«
Intervju št. 6: »Ko sem v enem dnevu dobil tri petke, sem bil ful srečen.«
Intervju št. 13: »Dosti je blo tega. Slovenščino sem dobil štiri, matematika mi tudi dobro
gre. Pri športu sem dobil veliko priznanj (rokoborba, košarka).«
Intervju št. 33: »Da sem dobila dobro oceno, da sem se dobro vedla.«
Intervju št. 38: »Zadnjič, ko sem na področnem tekmovanju iz plesa zmagala, sem bila zelo
vesela.«
Intervju št. 43: »Ja, da sem dobil priznanje in medaljo.«
Intervjuji št. 44, 45 in 54: »Ko sem dobil dobro oceno.«
Intervju št. 49: »Če dobim dobro oceno, sem vesela.«
Intervju št. 52: »Ko so me pohvalili učitelji, ker sem bila pridna. Dobila sem tudi
priznanje.«.
Intervju št. 60: » Ko me je učiteljica pohvalila.«
Intervju št. 62: »Recimo pri testu v drugem, ko sem imela vse prav.«
Intervju št. 63: »Ko naredim vso nalogo in me učiteljica pohvali.«
Intervju št. 64: »Ja, se spomnim. Takrat, ko sem isti dan dobil eno trojko, štirko in petko.«
Intervju št. 65: »Če dobim dobro oceno.«
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Intervju št. 70: »Letos, ko sem dobivala dobre ocene.«
Intervju št. 72: »Ko sem začela dobro brat, sem bila vesela.«
Intervju št. 73: »Ko sem dobila prvo petko pri slovenščini.«
Odgovori potrjujejo, da učitelji romske učence velikokrat pohvalijo. Največ otrok povezuje
prijetne izkušnje v šoli s pohvalo in z osebnim uspehom.
Manjši delež odgovorov (16 %) na to vprašanje pa se nanaša na neki vesel dogodek v
razredu oziroma v šoli:
Intervju št. 11: »Ko sem bila v 4. razredu in mi je učiteljica čestitala za rojstni dan in mi
podarila čokolado.«
Intervju št. 50: »Ko je imela Lara rojstni dan.«
Intervju št. 59: »Ko sem imela rojstni dan, smo se zabavali in jedli sladkarije.«
Intervju št. 60: »Ko je v šolo prišel Božiček.«
Podoben delež (19 %) odgovorov se nanaša na druženje s prijatelji in na občutek
sprejetosti v šoli:
Intervju št. 26: »Ko sem prvič prišla v šolo, ker sem nove prijatle spoznala.«
Intervju št. 31: »Ko se s prijatli hecamo.«
Intervju št. 32: »Najbolj sem srečna, ko vidim svojega fanta Nejca in prijateljico.«
Intervju št. 48: »Ja, ko so me sošolci lepo sprejeli, ko sem se prepisala sem na šolo. Danes
me je razveselilo, ko mi je učiteljica dovolila, da danes ne bom vprašana, ker smo imeli
praznik.«
Intervju št. 52: »Sošolci so me zelo razveselili, ko so bili zelo prijazni do mene, ko sem
prišla sem na šolo.«
15 % odgovorov romskih učencev na vprašanje o prijetnih izkušnjah v šoli pa se nanaša na
različne aktivnosti oziroma dejavnosti v sklopu šole (športne aktivnosti, dnevi dejavnosti,
igro):
Intervju št. 3: »Ja, ko smo šli na kmetijo, ko smo šli v kino.«
Intervju št. 4: »Ko pri športni vzgoji igramo nogomet. Ko sem šel v šolo v naravi. Tudi zdaj
komaj čakam, da gremo v šolo v naravi.«
Intervju št. 10: »Ko so se na naši šoli začeli treningi za košarko.«
Intervju št. 69: »Ko se igramo, sem vesela.«
Intervju št. 71: »Ko smo igrali med dvema in odbojko. To mi je najboljše.«
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Odgovori kažejo, da romski učenci v Mariboru prijetne izkušnje v šoli največkrat
povezujejo s šolskim uspehom. Prav tako se na šolski uspeh nanaša 54 % odgovorov
romskih učencev v raziskavi M. Berčon (2006, str. 75). Za razliko od naše raziskave v
raziskavi M. Berčon 18 % intervjuvanih otrok ni vedelo, kakšne so njihove prijetne
izkušnje v šoli, 5 % pa jih je dejalo, da se jim v šoli ni zgodilo nič takega, kar bi jih
razveselilo. Razlika med obema raziskavama je tudi v tem, da je večina romskih učencev v
intervjujih z M. Berčon (2006) dolgo razmišljala, preden je navedla svoje prijetne izkušnje
v šoli. V Mariboru pa so se romski učenci o prijetnih izkušnjah v šoli zelo razgovorili in so
o njih navedli po več odgovorov. Zanimali so nas tudi rezultati tega vprašanja v Srbiji.
Skoraj polovica romskih otrok v Srbiji na to vprašanje ni odgovorila, 18 % intervjuvanih
učencev je navedlo kot prijetno izkušnjo vesel dogodek (obisk živalskega vrta in lunaparka,
ples, športne aktivnosti itn.), 16 % se jih je spomnilo uspeha pri učenju, 8 % zadovoljstva
oziroma uspeha drugih (sošolec se je naučil računati), 8 % pa pomoči drugim pri učenju. S.
Macura-Milovanović (2006, str. 146) razlaga, da odgovori učencev v njeni raziskavi kažejo
na pomen zadovoljevanja pomembnih psiholoških potreb romskih otrok po pripadnosti v
skupini in po uspehu.
Na osnovi rezultatov vseh treh raziskav sklepamo, da so potrebe romskih otrok po
pripadnosti v skupini najbolj zadovoljene pri romskih učencih v Mariboru. Odgovori
mariborskih otrok namreč kažejo, da se v šoli počutijo bolje kot romski učenci iz raziskav
M. Berčon (2006) in S. Macure-Milovanović (2006), saj imajo več prijetnih izkušenj kot
njihovi vrstniki v Srbiji in na drugih območjih v Sloveniji. Prav tako se romski učenci v
Mariboru dobro razumejo s svojimi učitelji ter z vrstniki in jih šolsko okolje večinoma
sprejema pozitivno. To so pokazali odgovori otrok na vprašanja iz prejšnjih poglavij.
Odgovori torej izražajo zadovoljene psihološke potrebe romskih otrok glede pripadnosti v
skupini, zato menimo, da je prijetne izkušnje v šoli več romskih otrok povezalo z osebnim
uspehom pri izobraževanju ter s pohvalo kot z občutkom sprejetosti, saj se večini le-ta zdi
samoumeven.
Iluzorno pa bi bilo pričakovati, da romski učenci v Mariboru nimajo neprijetnih izkušenj v
šoli, zato smo jih vprašali (vprašanje št. 14): »Se spomniš česa, kar se ti je v šoli zgodilo,
da te je razžalostilo? Nekaj, zaradi česar si se počutil/a žalosten/na, jezen/na.«. S tem
vprašanjem smo jih želeli napeljati tudi na morebitne izkušnje z diskriminacijo.
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Tabela št. 15: Neprijetne izkušnje v šoli

DEKLETA

Vrsta definicije

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Število
učencev

Zmerjanje,
žaljenje,
kreganje –
sošolec

Zmerjanje,
žaljenje,
kreganje –
učitelj

Šolski učni
neuspeh

nimam časa iti v
šolo, nismo imeli
nogometa, skrb za
prijatelja

14
15
11
40
11
12
14
37

5
4
1
10
5
3
4
12

0
0
3
3
1
1
3
5

2
7
6
15
3
5
8
16

6
2
1
9
1
1
2
4

1
3
0
4
2
2
1
5

14
16
11
41
12
12
18
42

77

22
29 %
26 %

8
10 %
10 %

31
40 %
37 %

13
17 %
16 %

9
12 %
11 %

83

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

Drugo –
Ne

Skupaj število
odgovorov

Kot kaže tabela št. 15, so učenci dali več odgovorov. Največ, 37 % odgovorov romskih
učencev nakazuje, da so njihove neprijetne izkušnje v šoli vezane na šolski/učni neuspeh:
Intervju št. 2: »Ko nisem kaj znal …«
Intervju št. 6: »Ko sem dobil ena al pa ko sem bil poreden in sem dobil opomin.«
Intervju št. 8: »Glih danes sem skoraj ukor dobo, ustni ukor, zaradi neopravičenih se mi je
zbralo.«
Intervju št. 33: »Ko sem dobila enko.«
Intervju št. 38: »Jezna sem, ko dobim slabo oceno.«
Intervjuji št. 46, 47 in 52: »Ko sem dobila slabo oceno.«
Intervju št. 48: »Žalostna sem bila, ko sem dobila opomin zaradi špricanja.«
Intervju št. 54: »Ko dobim cvek.«
Intervju št. 61: »Če nimam domače naloge.«
Intervju št. 64: »Ja, če sem dobil dvojko.«
Intervju št. 65: »Slaba ocena.«
Intervju št. 73: »Ko sem dobila slabo oceno.«
Vidimo, da neprijetne izkušnje niso povezane samo s šolskim neuspehom oziroma z učnim
uspehom, temveč tudi z vedenjem, ki ni v skladu s šolskimi zahtevami (opravljanje
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domačih nalog, redno obiskovanje pouka). 26 % odgovorov se nanaša na neprijetne
izkušnje (zmerjanje, žaljenje, prepiranje), ki so jih povzročili sošolci:
Intervju št. 1: »Jezen in žalosten sem bil, ko je bil sošolec nesramen, ko smo se igrali. Ni
upošteval pravil …«
Intervju št. 2: »… Razjezilo me je, ko me je Žiga izzival …«
Intervju št. 3: »Ja, jezna sem bila, ko me je sošolka Anja prizadela. Sma se skregali, je
povedala mami, njena mama pa me je kregala.«
Intervju št. 11: »Ko se sošolci norčujejo, ker škilim.«
Intervju št. 28: »Ko sta mi prijateljici rekli, da nisem muslimanka, da sem kristjanka, pa da
se rada tepem v šoli. Pa to ni res.«
Intervju št. 30: »Nekateri učenci iz višjih razredov me žalijo, rečejo, glej toto ciganko.«
Intervju št. 34: »Da so me klicali slonček.«
Intervju št. 51: »Ko mi nekdo nagaja.«
Intervju št. 52: »Na prejšnji šoli so me žalili. Tam so vedno fantje pretepali punce.«
Intervju št. 63: »Ko me izzivajo sošolci.«
Večina odgovorov se nanaša na običajne težave v odnosih med vrstniki, nekateri pa
opozarjajo tudi na zapostavljanje oziroma na diskriminacijsko vedenje. Spomnimo: manjši
odstotek takega ravnanja se vleče skozi celotno raziskavo, opažamo ga tako v odnosu med
vrstniki kot tudi v odnosu učiteljev do romskih učencev. 10 % odgovorov se nanaša na
neprijetne izkušnje (zmerjanje, žaljenje, prepiranje, kreganje, opomin), ki so jih
povzročili učitelji:
Intervju št. 9: »Ja, na učiteljico, ker je rekla, da šola ni za Rome.«
Intervju št. 10: »… Žalosten sem bil dostikrat, ko me je nadrla učiteljica, ker me je nadrla,
ko sem s hrano hotel iz jedilnice.«
Intervju št. 12: »Jezna sem pri matematiki in fiziki, ko se učitelj dere na mene.«
Intervju št. 45: »Ko sem poreden in me učiteljica krega.«
10 % odgovorov se nanaša na druge dogodke:
Intervju št. 1: »… Žalosten sem, ko nimam časa iti v šolo.«
Intervju št. 25: »Ko se je sošolka poškodovala.«
Intervju št. 35: »Ko ni prišla v šolo sošolka.«
Intervju št. 49: »Včasih sem jezna, ker me učitelji ne pustijo domov.«
Intervju št. 50: »Enkrat, ko sem v šoli padla.«
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Intervju št. 54: »Ko so mi vkradli telefon.«
Intervju št. 62: »V prvem in drugem sem bila jezna v OPB-ju, ker so vsi kričali in sem še
imela glavobole.«
Intervju št. 68: »Žalosten sem bil, ko nam je učiteljica obljubla, da gremo ven, pa nismo šli,
ker so bli eni poredni.«
11 % odgovorov kaže, da romski učenci nimajo neprijetnih izkušenj v šoli:
Intervju št. 29: »Nič.«
Intervju št. 71: »Nič takega se ni zgodilo.«
Tabele št. 15 kaže, da so odgovori o neprijetnih situacijah romskih učencev v šoli najbolj
zastopani v kategoriji šolski neuspeh. Večina neprijetnih izkušenj romskih učencev je takih,
kot jih v šoli verjetno doživljajo tudi nekateri njihovi slovenski vrstniki in jim ni vzrok
drugačna narodna pripadnost. Odgovora dveh romskih učencev pa potrjujeta, da sta
doživela izkušnjo z diskriminacijo (intervju št. 9: »Ja, na učiteljico, ker je rekla, da šola ni
za Rome.«, intervju št. 30: »Nekateri učenci iz višjih razredov me žalijo, rečejo, glej toto
ciganko.«). Odgovori romskih učencev iz Maribora kažejo, da v posameznih, sicer v
izjemno redkih primerih doživijo diskriminacijo vrstnikov in tudi učiteljev. Več
diskriminacijskega vedenja doživijo romski učenci iz Slovenije, ki jih je intervjuvala M.
Berčon (2006, str. 77–78). Intervjuvane romske učence najbolj prizadenejo in razžalostijo
oziroma ujezijo žalitve, zmerjanja, kreganje s sošolci ali dejstvo, da se kdo, ker so
pripadniki druge narodnosti, noče pogovarjati z njimi. V raziskavi M. Berčon (prav tam) je
takih učencev kar 58 %. Tudi v Srbiji so romski učenci mnogo bolj zavrženi in
izpostavljeni krivicam kot romski učenci v Mariboru.
Na koncu poglavja o sprejetosti romskih učencev lahko zapišemo sklep, da slovenski
vrstniki in njihovi učitelji v Mariboru večinoma dobro sprejemajo romske učence.
Odgovori romskih otrok so pokazali, da se le-ti družijo tako z romskimi kot tudi s
slovenskimi vrstniki. Vse to zagotovo pozitivno vpliva na počutje slednjih ter na njihov
šolski uspeh, kar bomo še ugotavljali v nadaljevanju raziskave. Odgovori otrok v tem
poglavju potrjujejo, da se večina učiteljev v Mariboru zaveda svoje vloge pri ustvarjanju
pozitivne klime v razredu pa tudi tega, kako pomembno je razumeti vsakega učenca. Glede
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na odgovore romskih učencev lahko rečemo, da so šolske prakse v Mariboru vsaj deloma že
inkluzivno naravnane.

9.3 ŠOLA
V teoretičnem delu smo govorili o veroizpovedi Romov, ki živijo v Mariboru, in o
povezanosti njihovega življenja z vero. Povedali smo, da v času verskih praznovanj romski
učenci v Mariboru po pravilu izostajajo od pouka. Predstavili smo tudi kulturne posebnosti
Romov in govorili o tem, da jim tradicija narekuje zgodnje vstopanje v odraslost ter da ima
skrb za družino prednost pred izobraževanjem. Predstavili pa smo tudi dejstvo, da se
tradicionalno življenje Romov v Mariboru zelo hitro spreminja. Romi se izobražujejo
vedno dlje, prav tako se izobražuje vedno več Rominj.
S sklopom vprašanj v okvirni temi C. Šola in podtemah C. 1 Odnos do šole ter C. 2
Izostajanje od pouka bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja: Ali romski učenci radi
hodijo v šolo? Koliko izostajajo od pouka? Želijo nadaljevati šolanje po končani
osnovni šoli?. Odgovori na vprašanje »Ali radi hodijo v šolo« bodo tudi kazalnik njihovega
počutja v šoli.
9.3.1 Odnos do šole
Z vprašanjem št. 15 »Ali rad/a hodiš v šolo? Zakaj?« želimo ugotoviti, ali romski učenci
radi prihajajo v šolo, prav tako pa nas zanimajo tudi razlogi za obiskovanje šole.
Tabela št. 16 kaže, da pri 6 % intervjuvanih učencih obiskovanje šole ni priljubljeno:
Intervju št. 20: »V vrtecu bi bil, tam je dobro, ker se lahko igraš.«
Intervju št. 41: »Ne, ker je brezvezna.«
Intervju št. 42: »Ne, ker je tečno in se moraš učit.«
Intervju 71: »Ne, ker je brez zveze, ker se moram učit. Ampak vem, da moram, da bom imel
poklic. Moram se potrudit in učit.«
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Tabela št. 16: Priljubljenost šole

Da

Ne

Delno

14
15
11
40
11
12
14
37

12
14
7
33
11
7
14
32

0
0
2
2
0
3
0
3

2
1
2
5
0
2
0
2

77

65
85 %

5
6%

7
9%

DEKLETA

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ
I. VIO

FANTJE

Vrsta definicije

Število
učencev

II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Odstotek na število vseh učencev

9 % intervjuvanih učencev je obiskovanje šole delno priljubljeno:
Intervju št. 48: »Včasih se mi ne da, vem pa, da je boljše, da hodim v šolo.«
Intervju št.49: »Včasih se mi zjutraj ne da vstat, al pa se bojim, da bom vprašana.«
Odgovori romskih učencev potrjujejo, da so vzroki za nepriljubljenost obiskovanja šole v
tem, da se morajo učiti, da jim v šoli ni zanimivo, da bi počeli raje kaj manj zahtevnega, kot
je učenje, da jih je strah pred šolskimi obveznostmi. Iz odgovorov otrok je tudi razvidno, da
vzrok, zakaj ne hodijo radi v šolo, ni v slabih odnosih med vrstniki ali z učitelji. Kljub temu
da nekateri romski učenci ne hodijo radi v šolo, se zavedajo, da je to za njih pomembno.

DEKLETA

Tabela št. 17: Razlogi za obiskovanje šole

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Izobraževalni

Perspektivni

Socialni

14
15
11
40
11
12
14
37

5
11
4
20
9
9
5
23

5
5
2
12
4
3
6
13

3
8
3
14
7
3
8
18

13
24
9
46
20
15
19
54

77

43
56 %
43 %

25
32 %
25 %

32
42 %
32 %

100

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov
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Število odgovorov je večje od števila intervjuvanih. Največ odgovorov (43 %) kaže na
izobraževalne razloge za obiskovanje šole:
Intervju št. 1: » …, ker se rad učim …, da imam pamet, da sem dober učenec.«
Intervju št. 2: » …, ker se rad učim, ker rad dosti znam… Rad bi šel v vse razrede, da bi
videl, kako delo je tam.«
Intervju št. 5: »Ja, ker se hočem naučit, …«
Intervju št. 13: »Z veseljem, komaj čakam. Sestra me spodbuja. Ona študira v Ljubljani.«
Intervju št. 27: »Ja, ker da ko bom hodil v službo, da bom znal, da ne bi kaj takega naredo.
Če bi bil avtomehanik, da ne bi kaj narobe naredo pa bi avto eksplodiral.«
Intervju št. 44: »Ja, da se bom kaj naučil.«
Intervju št. 50: »Ja, zato da se kaj naučim in da vse vem al pa kaj.«
Intervju št. 60: »Ja, zato ker rada berem in računam, pišem.«
Intervju št. 70: »Ja, ker bi se rada kaj novega naučila in da bi kaj znala.«
Intervju št. 72: »Da se nekaj naučim in da bom potem študirala.«
32 % odgovorov izraža socialne razloge za afiniteto do šole:
Intervju št. 1: » …, ker imam rad učiteljico, imam rad šolo …«
Intervju št. 4: »Zato, ker imam prijatelje in se družim z njimi. Med počitnicami mi je
dolgčas in komaj čakam, da je zopet šola.«
Intervju št. 10: »Ja, rad hodim. Ker mi je všeč. Doma nimam nobenega prijatla. Zdaj mi še
računalnik ne dela.«
Intervju št. 24: »Ja, mam prijatle v šoli.«
Intervju št. 32: »Ja, zato ker so v šoli moje prijateljice.«
Intervju št. 45: »… imam prijatle.«
Intervju št. 51: »Ja, zato ker imam prijatle …«
Intervju št. 62: » … Pa ker so prijazni …«
Intervju št. 63: » …, da se igram s prijatli.«
Intervju št. 64: » Ja, ker se zabavamo.«
Intervju št. 65: » … Se družim s prijatli.«
Intervju št. 69: »Ja, ker mi je lepo, se igramo.«
Intervju št. 72: »Ja, zaradi prijateljev, sošolcev …«
Intervju št. 73: »Ja, ker so tu sošolke in sošolci, s katerimi se družimo. Vedno se kaj
zanimivega zgodi. Pač v redu je.«
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Četrtina ali 25 % odgovorov izraža perspektivne razloge:
Intervju št.2: » … Hočem narediti izpit za avto…«
Intervju št. 5: » …, da bom dobila službo, …«
Intervju št. 6: »Ja, ker da bo nekaj z mene. Pa da bom imel dobro službo.«
Intervju št. 26: »Ja. Da bi imela poklic.«
Intervju št. 52: «Ja … Ko bom velika, si želim, da bom prodajalka v slaščičarni.«
Intervju št. 62: »Ja, zaradi tega, ker bi rada nekaj postala …«
Intervju št. 71: »Ne, ker je brez zveze, ker se moram učit. Ampak vem, da moram, da bom
imel poklic. Moram se potrudit in učit.«
Odgovore o priljubljenosti obiskovanja šole in razlogih za obiskovanje šole smo primerjali
z odgovori iz raziskave v Srbiji (Macura-Milovanović, 2006, str. 145) in Sloveniji (Berčon,
2006, str. 71). V Srbiji so na vprašanje »Ali rad/-a hodiš v šolo?« vsi otroci odgovorili
pritrdilno, v Sloveniji (Berčon, 2006, str. 70) 91 %, v Mariboru pa 84 % intervjuvanih
učencev. V vseh treh raziskavah največ odgovorov kaže na izobraževalne razloge za
obiskovanje šole. Se pa ti razlogi v vseh treh raziskavah razlikujejo v deležih (MacuraMilovanović 73 %, Berčon 55 %, Maribor 43 %).
Odgovori v kategoriji izobraževalnih razlogov predstavljajo ponavljanje dojemanja funkcije
šole in zavedanje romskih učencev, da je šolanje za njih pomembno. Kot vidimo, je delež
izobraževalnih odgovorov v Mariboru najmanjši, prav tako priljubljenost obiskovanja šole.
Taki rezultati so zanimivi, če upoštevamo odgovore otrok v poglavju o počutju in o tem, ali
jih vrstniki in učitelji sprejemajo. Romski učenci v Mariboru se namreč dobro počutijo v
razredu, saj jih slovenski vrstniki in učitelji dobro sprejemajo. To potrjuje še 32 %
odgovorov (v Srbiji le 14 %), ki izražajo socialne razloge za afiniteto do obiskovanja šole.
Odgovori kažejo, da romski učenci v Mariboru pripadajo skupini svojih vrstnikov, saj jih
vrstniki sprejemajo. Zato bi pričakovali, da bo priljubljenost obiskovanja šole v Mariboru
med romskimi učenci večja kot v Srbiji. S. Macura-Milovanović (2006, str. 245) meni, da
se v Srbiji navajanje izobraževalne funkcije šole kot razloga za afiniteto do šole lahko
razlaga tudi kot socialno zaželen odgovor. Menimo, da so romski učenci v Mariboru zaradi
svojega dobrega počutja v razredu in dobrih odnosov z vrstniki ter učitelji odgovarjali bolj
sproščeno in odkrito oziroma da v intervjuju niso podajali socialno zaželenih odgovorov.
Učenci, ki so odgovorili, da ne hodijo radi v šolo ali da hodijo v šolo le delno radi, so to
povedali sproščeno, brez zadržkov.
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Odgovori romskih učencev še enkrat potrjujejo, da le-ti zelo dobro razumejo zahteve šole in
da vedo, kaj se od njih pričakuje, vendar to še ne pomeni, da to resnično radi delajo.
Zanimivo bi bilo primerjati odgovore romskih učencev na to vprašanje z odgovori
slovenskih učencev. Predvidevamo, da tudi med slovenskimi učenci priljubljenost
obiskovanja šole pri takem vzorcu (77 intervjuvanih) ne bi bila stoodstotna. Prav tako je iz
tabele št. 16 razvidno, da priljubljenost oziroma nepriljubljenost obiskovanja šole ne
izstopa pri fantih ali dekletih oziroma pri mlajših ali starejših romskih učencih. Odgovori so
po spolu in vzgojno-izobraževalnih obdobjih porazdeljeni dokaj enakomerno.
Mnogi romski otroci po svetu niso vključeni v izobraževalni sistem, tisti, ki so, pa le redko
uspešno končajo osnovnošolsko izobraževanje. Vzrok tiči v težavah romskih učencev, s
katerimi se srečujejo pri izobraževanju (podrobneje smo jih opisali v teoretičnem delu),
zaradi katerih ta populacija doživlja šolske neuspehe in zato prihaja v višjih razredih do
osipa. Eden od vzrokov, zakaj romski učenci ne dokončajo osnovnošolskega izobraževanja,
je romska tradicija, ki postavlja družinske vrednote pred izobraževalne. Romske ženske
niso zaposlene, temveč doma skrbijo za družino. Ker so romske družine številčne, morajo
deklice kmalu prevzeti dela v gospodinjstvu. Prav tako kulturni vzorec narekuje, da začnejo
romski otroci, ko so stari 12 let, vstopati v odraslost – dekleta se poročijo in imajo otroke,
dečki pa začnejo prevzemati vlogo očeta (Krek, Vogrinc, 2005).
Z vprašanjem št. 16 »Želiš dokončati osnovno šolo? Ali jo boš?« smo želeli izvedeti, kako
močna sta želja in prepričanje o dokončanju osnovne šole romskih učencev iz Maribora.

DEKLETA

Tabela št. 18: Želja po dokončanju OŠ

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Da

Ne

14
15
11
40
11
12
14
37

14
15
10
39
11
12
14
37

0
0
1
1
0
0
0
0

77

76
99 %

1
1%

Odstotek na število vseh učencev
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Kot je razvidno iz tabele št. 18, je 99 % romskih učencev iz Maribora odgovorilo, da želijo
dokončati osnovno šolo.
Odstotek intervjuvanih oziroma romska učenka iz III. VIO je na vprašanje št. 16, ali želi
dokončati osnovno šolo, odgovorila negativno. Razlog: deklica ne bo nadaljevala šolanja v
naslednjem šolskem letu, ostala bo doma (intervju št. 12: »Ne bom naredla devetega
razreda. V devetem razredu bom ostala doma.).

DEKLETA

Tabela št. 19: Prepričanje o dokončanju OŠ

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Pozitivno

Upanje, trud

Dvom, strah

Negativno

14
15
11
40
11
12
14
37

13
13
9
35
11
9
10
30

0
1
0
1
0
1
3
4

1
1
1
3
1
2
1
4

0
0
1
1
0
0
0
0

77

65
84 %

5
6%

7
9%

1
1%

Odstotek na število vseh učencev

Glede na pričakovanja v skladu z romsko tradicijo so rezultati v tabeli št. 19 presenetljivi,
saj je kar 84 % intervjuvanih učencev odgovorilo pozitivno, da so torej prepričani, da bodo
dokončali osnovno šolo:
Intervju št. 1: »Hočem končati osnovno šolo. Do devetega razreda. Ko končam deveti
razred, grem v srednjo šolo.«
Intervju št. 9: »Ja, valda, zato sem v šoli. Ja, bom dokončal.«
Intervju št. 11: »Želim dokončati osnovno šolo. Jo bom.«
Intervju št. 27: »Ja, bom hodo do 9. razreda.«
Intervju št. 30: »Ja, bom, se bom vpisala dalje v šolo.«
Intervjuja št. 44 in 45: »Želim in bom dokončal.«
Intervju št. 53: »Seveda, ja, jo bom.«
Intervju št. 59: »Ja, jo bom. Moj ata mi dovoli, da grem do devetega.«
Intervju št. 64: »Ja, pa še dalje bom šel.«
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Intervju št. 70: »Bom in bom šla še naprej.«
6 % intervjuvanih je izrazilo upanje in prepričanje, da bodo dokončali osnovno šolo, za
dosego tega cilja pa je pomembno lastno prizadevanje:
Intervju št. 10: »Ja, valda. Se bom potrudil.«
Intervju št. 30: »Ja, to pa ne vem, ampak želim. Pri naši veri se punce hitro poročijo, že pri
12, 13 letih. Jaz bi rada vse šole končala …«
9 % romskih učencev je izrazilo dvom in strah, da jim zaradi šolskega neuspeha ne bo
uspelo dokončati osnovne šole:
Intervju št. 4: »Ja. Mogoče. Strah me je, da bom ponavljal.«
Rezultate naše raziskave smo primerjali z rezultati raziskave v Sloveniji (Berčon, 2006, str.
74–75), v kateri je željo po dokončanju osnovne šole izrazilo 77 % romskih učencev. Ti
učenci so povedali, da imajo brate, sestre in prijatelje svoje starosti, ki ne hodijo več v šolo,
o njih pa da nekateri pravijo, da se jim ne da in da niso pametni ali da imajo druge načrte.
Učenci, ki so na vprašanje, ali si želijo dokončati osnovno šolo, odgovorili negativno ali
negotovo, so dodali, da jim je pretežko in da jim verjetno ne bo uspelo, četudi bi to radi,
nekaj pa si jih sploh ni želelo dokončati osnovne šole. Ti so hodili v šolo bolj zaradi
socialne podpore kot zaradi znanja in učenja (prav tam, str. 75).
Vidimo torej, da sta želja in prepričanje o uspešnem dokončanju osnovne šole v Mariboru
močnejša kot v raziskavi M. Berčon (prav tam), kar ne preseneča, saj so že prejšnji
odgovori potrdili, da se učenci v Mariboru popolnoma zavedajo pomembnosti obiskovanja
šole za svojo prihodnost ter da jih pri tem podpirajo tudi učitelji in sošolci.
Predsednika romskih društev sta opozorila na hitro spreminjanje romske tradicije. Povedala
sta, da so včasih dekleta hodila v šolo do petega, največ šestega razreda, nato so bile dve, tri
leta doma, potem so se poročile in imele otroke. Danes pa dokončajo osnovno šolo in se
želijo nato še dalje izobraževati (Vrbnjak, 2005 c). Prav to potrjujejo odgovori romskih
učencev v Mariboru. Podrobneje bomo o željah in načrtih romskih otrok v Mariboru po
osnovnošolskem izobraževanju govorili v poglavju I. Načrti za prihodnost. Prav tako bomo
z vidika romskih otrok govorili o željah in pričakovanjih romskih staršev v poglavju J.
Romski starši.
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9.3.2 Izostajanje od pouka
V teoretičnem delu naše raziskave smo opozorili na izostajanje romskih učencev na
območju Maribora v času romskih tradicionalnih praznovanj, saj vera pomembno vpliva na
življenje Romov. P. Štrukelj sicer navaja, da so Romi na splošno brezbrižni do vsake vere
in da so v Sloveniji formalno katoliške vere (Štrukelj, 2004, str. 213), vendar Romi v
Mariboru pripadajo pretežno muslimanski veri. Z vprašanjem št. 17 »Ostaneš kdaj doma,
namesto da bi šel/šla v šolo? Zakaj?« smo pri romskih učencih iskali vzroke za
izostajanje od pouka.
Tabela št. 20: Vzroki za izostajanja od pouka

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije
Skupaj število
odgovorov

Praznik,
poroka,
pogreb

Bolezen

Pomoč doma

Neopravičeno
izostajanje

14
15
11
40
11
12
14
37

13
10
6
29
8
10
13
31

14
10
6
30
9
9
11
29

0
2
4
6
1
0
0
1

1
5
4
10
3
3
4
10

28
27
20
75
21
22
28
71

77

60
78 %
41 %

59
77 %
40 %

7
9%
5%

20
26 %
14 %

146

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

V tabeli št. 20 je število odgovorov večje od števila intervjuvanih otrok. Odgovori se
nanašajo na različne vzroke izostajanja od pouka, ki smo jih razdelili v štiri kategorije. 41
% odgovorov oziroma 78 % intervjuvanih učencev je navedlo kot vzrok za izostajanje od
pouka običaje, ki so vezani na romsko tradicijo (praznik, poroka, pogreb), za katero smo
že dejali, da ji romske družine pripisujejo velik pomen:
Intervjuji št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 59, 61, 64, 65, 69
in 71: »Ko imamo praznike.«
Intervju št. 13: »Ne maram doma ostat. Razen če imamo res kak pomemben praznik in
moram molit.«
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Intervju št. 46: »Včasih, ko imamo praznike, pogreb, svatbo.«
Intervju št. 60: » … Praznike pa zares.«
Intervju št. 68: » … Če imamo praznik in če kdo od sorodnikov umre.«
Bolezen kot vzrok za izostajanje od pouka navaja 40 % odgovorov oziroma 77 %
intervjuvanih učencev:
Intervjuji št. 1,2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 59, 61, 63, 64, 65, 69,
70, 71, 72 in 73: »Ko sem bolan/a.«
Intervju št. 46: »Tudi če sem bolna.«
V 5 % odgovorov je omenjena pomoč doma ali drugo:
Intervju št. 1: »… Včasih pazim sestrico, če mora mama k zdravniku.«
Intervju št. 7: »… Če doma pomagam mami …«
Intervju št. 62: »Ja, dostikrat. Včeraj sem ostala doma, ker ni bilo nikogar, ki bi me peljal v
šolo…«
Na neopravičeno izostajanje od pouka kaže 14 % odgovorov:
Intervju št. 5: »Včasih pa jaz nočem it.«
Intervju št. 27: »Včasih se delam, da sem bolan. Ravno včeraj sem se delal, da me boli
trebuh, pa je ata videl, da se malo smejim, pa je reko, da moram it v šolo.«
Intervju št. 32: »Ja, ko se mi nič ne da. Mami rečem, da me boli zob.«
Intervju št. 49: »Ja, ko se mi ne da vstat in ko vem, da bom kaj vprašana.«
Intervju št. 63: »Ko zaspim …«
Odgovori učencev potrjujejo, da je vera pri Romih pomembna vrednota in da romski učenci
v času svojih verskih praznovanj ne prihajajo v šolo. Skoraj enako pogosto pa kot vzrok za
izostajanje od pouka navajajo tudi bolezen.

9.4 UČENJE
V teoretičnem delu naloge smo govorili o nizki izobrazbeni ravni Romov. Študija Denied a
Future? navaja (2001, str. 20), da polovica romskih otrok v državah Evropske unije ni
nikoli hodila v šolo. Tisti, ki so vključeni v izobraževanje, imajo slab učni uspeh, veliko jih
ponavlja razrede. Prav tako je značilen velik osip romskih učencev, zlasti v višjih razredih.
Malo romskih učencev uspešno konča osnovnošolsko izobraževanje, še vedno pa jih je
mnogo vključenih v šole s prilagojenimi programi.
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S sklopom vprašanj v okvirni temi D. Učenje in podtemah D. 1 Zahtevnost ter D. 2
Uspešnost bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja: Kateri predmet romskim
učencem povzroča največ težav? Pri katerem so najuspešnejši? Kakšen je učni uspeh
romskih učencev v Mariboru? Kakšnega si želijo?. To bomo ugotavljali z vprašanji,
kateri predmet se jim zdi najtežji in kateri najlažji, kakšen učni uspeh si želijo ob koncu
šolskega leta in kakšen uspeh so imeli ob zaključku preteklega šolskega leta.
9.4.1 Zahtevnost
Slab učni uspeh romskih učencev je posledica tudi slabega znanja slovenskega jezika.
Glede na težave, s katerimi se romski učenci pri izobraževanju srečujejo zaradi učenja v ne
maternem jeziku, predvidevamo, da je romskim učencem najtežji predmet slovenščina.
Vprašali smo jih (vprašanje št. 18): »Kateri predmet ti je najtežji?«.
Tabela št. 21: Najtežji šolski predmet

DEKLETA

Vrsta definicije

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Število
učencev

MAT

SLJ

SPO, družba,
NIT,
naravoslovje,
GEO, ZG,

FI, KE

ANG

GVZ

14
15
11
40
11
12
14
37

7
8
5
20
3
2
4
9

4
4
1
9
5
2
0
7

3
3
1
7
2
8
2
12

0
0
4
4
0
0
3
3

0
0
0
0
0
0
5
5

0
0
0
0
1
0
0
1

77

29
38 %

16
21 %

19
25 %

7
9%

5
6%

1
1%

Odstotek na število vseh učencev

Kot kaže tabela št. 21, je najtežji predmet za romske učence največkrat matematika (38 %).
Matematiko je kot najtežji predmet navedlo 20 deklet in 9 fantov oziroma 10 učencev
prvega, 10 drugega in 9 učencev tretjega VIO.
Pri učencih prvega in drugega VIO sledijo matematiki družboslovni in naravoslovni
predmeti (25 %), pri učencih tretjega VIO pa še kemija in fizika (9 %). 6 % intervjuvancev
je kot najtežji predmet navedlo tudi angleščino, vendar le fantje. Slovenščina je najtežji
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predmet za 21 % učencev. Tudi v raziskavi M. Berčon (2006, str. 79) je presenetljivo kot
najtežji predmet največkrat navedena angleščina (36 %), najmanjkrat pa slovenščina (9 %).
Nato smo učence vprašali (vprašanje št. 19) »Kateri predmet najbolje znaš?«.
Tabela št. 22: Najlažji šolski predmet

FANTJE

DEKLETA

Vrsta definicije
Število
učencev

MAT

I. VIO

14

II. VIO

SLJ

SPO,
naravoslovje,
BIO, GEO, ZG,

ANG

LVZ

GVZ

ŠVZ

4

2

0

0

4

2

2

15

4

2

0

0

3

0

6

III. VIO

11

0

3

4

0

0

0

4

SKUPAJ

40

8

7

4

0

7

2

12

I. VIO

11

5

1

0

0

0

0

5

II. VIO

12

1

1

0

2

1

0

7

III. VIO

14

1

0

1

1

0

0

11

SKUPAJ

37

7

2

1

3

1

0

23

77

15

9

5

3

8

2

35

19 %

12 %

7%

4%

10 %

3%

45 %

Učenci skupaj

Odstotek na število vseh učencev

Kot je razvidno iz tabele št. 22, so kot predmet, ki ga najbolje znajo, romski učenci kar v 45
% navedli športno vzgojo, in sicer od 77 intervjuvanih 23 fantov in 12 deklet. Rezultat kaže
na priljubljenost športnih aktivnosti predvsem pri fantih.
Ker je matematiko kot najtežji predmet izbralo 29 (38 %) romskih učencev, je
presenetljivo, da je matematika hkrati tudi drugi najlažji predmet (19 %), in sicer predvsem
pri učencih prvega in pri dekletih drugega VIO. V tretjem VIO se matematika kot predmet,
ki ga romski učenci znajo najbolje, pojavi enkrat. Tudi v raziskavi M. Berčon (2006, str.
79) sta v odgovorih na vprašanje, kateri predmet najbolje znajo, najpogosteje omenjeni
matematika (45 %) in slovenščina (41 %). M. Berčon najde vzrok v dveh dejstvih.
Matematika je logična veda, ki nima dosti skupnega z razumevanjem večinskega jezika,
zato jezikovni primanjkljaj romskih učencev pri matematiki ni bistvenega pomena in pri
tem predmetu dosegajo boljše rezultate. Poleg tega pa bi ta rezultat lahko veljal za dokaz,
da so romski učenci mentalno povsem enako sposobni kot katerikoli drugi učenci (Berčon,
2006, str. 80). Menimo, da se matematika pri romskih učencih v Mariboru kot najlažji
predmet v tretjem VIO pojavi le enkrat zato, ker je v višjih razredih poznavanje in
razumevanje tudi tega predmeta že bolj vezano na dobro jezikovno razumevanje.
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Naslednji predmet, ki je največkrat izbran kot predmet, pri katerem jim gre najbolje, je
slovenščina (12 %). Navedlo ga je 7 deklet iz vseh VIO ter 2 fanta iz prvega in drugega
VIO. Slovenščina se je tudi v raziskavi M. Berčon (2006, str. 80) v nasprotju s
predvidevanji potrdila kot drugi najenostavnejši predmet. Avtorica predvideva, da je za
romske učence velik uspeh že to, da sploh govorijo in razumejo slovensko. Med
intervjuvanjem učencev je opažala, da imajo izredno slab besedni zaklad, dostikrat niso
razumeli vprašanja oziroma so si ga razlagali po svoje. Njihovi odgovori so bili kratki in
enostavni. Avtorica pravi, da si ne more predstavljati, kako težko mora biti romskim
učencem pri spremljanju in podajanju učne snovi v jeziku, ki so ga usvojili pravzaprav šele
pred kratkim (Berčon, 2006, str. 80). Omenili smo že, da romski učenci, ki smo jih mi
intervjuvali, niso imeli nobenih težav pri razumevanju vprašanj, njihovi odgovori pa tudi
kažejo na besedni zaklad, za katerega ne moremo reči, da je skromen, še posebej, če vemo,
da ne gre za materni jezik.
Sledijo likovna vzgoja (10 %), družboslovni in naravoslovni predmeti (7 %), angleščina (4
%) in glasbena vzgoja (3 %).
Odgovori romskih učencev v poglavju D. 1 Zahtevnost so v skladu z razlago J. Kreka in J.
Vogrinca (2005), da so težave, ki izhajajo iz (ne)obvladanja sporazumevalnega jezika, v
primerjavi z razredno stopnjo na predmetni stopnji le še večje. Učencem, ki že dobro
obvladajo slovenski jezik, npr. matematika v višjih razredih ne bo povzročala težav (ker na
tej stopnji zahteva dobro obvladanje sporazumevalnega jezika), učencem, ki imajo težave s
slovenskim jezikom, pa bo ta predmet lažji v nižjih razredih, ker gre za logično vedo in v
prvih razredih še ni odvisna od obvladanja sporazumevalnega jezika. Zato smo, menimo, v
naši raziskavi dobili rezultate, po katerih je lahko matematika ali slovenščina nekaterim
učencem najlažji, drugim pa najtežji predmet.
9.4.2 Uspešnost
Z razumevanjem učne uspešnosti je neposredno povezano ocenjevanje (Strmčnik idr., 2003,
str. 144). Podatki o učnih dosežkih romskih učencev v preteklosti nam kažejo na njihovo
učno neuspešnost. V šolskem letu 1986/87 je bilo od skupaj 897 romskih učencev 224
nezadostnih, 103 so bili neocenjeni in 348 zadostnih (Tancer, 1994, str. 116). V tem
šolskem letu je 471 romskih učencev sodilo v kategorijo ponavljavcev (prav tam, str. 114).
Tudi raziskava M. Peček in I. Lesar (2006, str. 93–94) je pokazala, da je povprečen učni
uspeh romskega učenca na razredni stopnji osnovne šole po ocenah učiteljev 2,13, na
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predmetni stopnji pa 2,24, medtem ko je povprečni uspeh običajnega učenca na razredni
stopnji 4,17 in na predmetni stopnji 3,80.
Zanimalo nas je, kakšen zaključni uspeh si želijo romski učenci, zato smo jih vprašali
(vprašanje št. 20): »Kakšen uspeh bi rad/a imel/a na koncu tega šolskega leta? Ti bo
uspelo? Od česa je to odvisno?«.
Tabela št. 23: Želen končni šolski uspeh

FANTJE DEKLETA

Vrsta definicije

II. VIO
III. VIO
SKUPAJ
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Število
učencev

Odličen

Prav dober

Dober

Zadosten

Da
napredujem v
naslednji
razred

15
11
26
12
14
26

1
0
1
6
1
7

8
4
12
3
2
5

6
5
11
2
8
10

0
2
2
0
0
0

0
0
0
1
3
4

52

8
15 %

17
33 %

21
40 %

2
4%

4
8%

Odstotek na število vseh učencev

V prvem VIO učenci nimajo številčnih ocen, zato tem učencem nismo postavili vprašanja
št. 21. Na to vprašanje je lahko odgovorilo 52 učencev.
Po tabeli št. 23 si največ (40 %) romskih učencev želi dober učni uspeh, 33 %
intervjuvanih si želi prav dobrega, 15 % odličnega, 4 % zadostnega in 8 % učencev si
želi napredovati v naslednji razred. Lahko rečemo, da so želje romskih učencev glede na
njihove splošno slabe učne uspehe precej visoke, ali so tudi realne, pa bomo ugotavljali s
pomočjo naslednjih vprašanj.
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Tabela št. 24: Ti bo uspelo?

Vrsta definicije

FANTJE DEKLETA

Število
učencev

II. VIO
III. VIO
SKUPAJ
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Da, upanje,
trud

Ne

Ne vem

15
11
26
12
14
26

11
4
15
6
8
14

1
2
3
1
2
3

3
5
8
5
4
9

52

29
56 %

6
11 %

17
33 %

Odstotek na število vseh učencev

Iz tabele št. 24 je razvidno, da 56 % učencev verjame, upa oziroma se bodo potrudili, da
jim bo želeni učni uspeh tudi uspelo doseči:
Intervjuji št. 9, 52 in 76: »Upam.«
Intervju št. 72: »Mi bo uspelo …«
Intervju št. 73: »Ja, bo ja …«
Tretjina ali 33 % učencev ne ve, ali jim bo uspelo, 11 % intervjuvanih pa meni, da jim ne
bo uspelo končati šolskega leta z želenim učnim uspehom:
Intervju št. 5: »… Mislim, da ne. Ne znam dovolj dobro. Ko ne hodim v šolo, oni dalje
delajo, jaz pa ostanem zadaj.«
Intervjuji št. 58, 49 in 64: »Mislim, da ne.«
Intervju št. 53: »Ne bo uspelo, letos ne bo šlo.«
Več kot polovica romskih učencev je torej prepričana v svoj uspeh, precejšen del jih dvomi
v uspeh, 11 % pa se jih zaveda, da so njihove želje nerealne.

FANTJE DEKLETA

Tabela št. 25: Pogoji za uspeh v šoli

II. VIO
III. VIO
SKUPAJ
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Znanje, ocene

Od njih samih

15
11
26
12
14
26

7
5
12
6
2
8

8
6
14
6
12
18

52

20
38 %

32
62 %

Odstotek na število vseh učencev
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Tabela št. 25 kaže, da je 38 % romskih učencev navedlo, da je pogoj za doseganje želenega
učnega uspeha učenje, znanje:
Intervju št. 11: »… Imam veliko dvojk.«
Intervju št. 30: »Ja, odvisno je od mojega znanja…«
Intervju št. 31: »Moram popravit ocene.«
Intervjuja št. 45 in 52: »Od ocen.«
Intervju št. 47: »Od znanja.«
62 % romskih učencev je povedalo, da je uspeh odvisen od njih samih:
Intervju št. 13: »… Več se učim, boljše je.«
Intervju št. 48: »Odvisno je od mene, kako se trudim.«
Intervju št. 65: »Učit se bom moral.«
Intervju št. 73: »…, ker se trudim in učim.«
Učenci so s svojimi odgovori ponovno potrdili, da se zavedajo zahtev šole in da vedo, da se
je treba za želen učni uspeh potruditi, da je uspeh odvisen predvsem od njih samih oziroma
od tega, koliko se bodo učili.
Romske učence smo tudi vprašali (vprašanje št. 21): »Kakšen zaključni uspeh si imel/a
na koncu lanskega šolskega leta?«.

FANTJE DEKLETA

Tabela št. 26: Zaključni uspeh ob koncu šolskega leta

II. VIO
III. VIO
SKUPAJ
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Prav dober

Dober

Zadosten

11
11
22
7
14
21

1
1
2
2
0
2

9
3
12
4
6
10

1
7
8
1
8
9

43

4
9%

22
51 %

17
40 %

Odstotek na število vseh učencev

V prvem VIO učenci nimajo številčnih ocen, zato jim nismo postavili vprašanja št. 21. Prav
tako po zaključnem uspehu nismo vprašali učencev 4. razreda (drugo VIO), saj v preteklem
šolskem letu (v 3. razredu) še niso bili številčno ocenjeni. Na vprašanje je lahko odgovorilo
43 učencev.
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Tabela št. 26 potrjuje, da je bil v preteklem šolskem letu najpogostejši dober zaključni
uspeh (51 %), doseglo ga je 13 učencev (9 deklet in 4 fantje) drugega VIO ter 9 učencev (3
dekleta in 6 fantov) tretjega VIO. Sledi zadosten uspeh (40 %), ki ga je doseglo 15 učencev
(7 deklet in 8 fantov) tretjega VIO ter 2 učenca (1 dekle in 1 fant) iz drugega VIO. Prav
dober učni uspeh je doseglo 9 % oziroma 4 intervjuvani učenci, in sicer 3 učenci (1 dekle
in 2 fanta) drugega VIO ter eno dekle iz tretjega VIO.
Vidimo, da je učni uspeh romskih učencev iz Maribora boljši, kot na splošno velja za
romsko populacijo. Če primerjamo odgovore na vprašanje št. 21 (želen učni uspeh ob
koncu šolskega leta) in na vprašanje št. 22 (zaključni uspeh preteklega šolskega leta), lahko
ugotovimo, da je učni uspeh romskih učencev v Mariboru v 51 % dober, 40 % zadosten, 9
% prav dober in da si pa želijo še boljšega (40 % dober, 33 % prav dober, 15 % odličen, 4
% zadosten, 8 % napredovanje v naslednji razred). Odgovori kažejo, da so romski učenci
glede želenega splošnega učnega uspeha dokaj realni, saj si pretežno želijo za stopnjo
višjega, kot so ga dosegli v preteklem šolskem letu. Videli smo tudi, da se popolnoma
zavedajo, kaj je potrebno, da bi želen učni uspeh dosegli. Spomnimo, da jih je 33 % izrazilo
dvom, da jim bo uspelo, 11 % pa jih je vedelo, da jim ne bo uspelo oziroma da so njihove
želje nerealne. Na podlagi rezultatov vprašanj, kakšen učni uspeh si želijo na koncu
šolskega leta in kakšen zaključni uspeh so imeli na koncu preteklega šolskega leta, lahko
sklepamo, da je uspeh romskih učencev predvsem zadosten ali dober, vendar si želijo
boljšega.

9.5 JEZIK
V teoretičnem delu smo govorili o tem, da jezikovna prikrajšanost Romov lahko povzroča
govorno zadržanost, nesproščenost in nemotiviranost za učenje, kar vodi v njihovo šolsko
neuspešnost (Avsec, 1999). Raziskava M. Peček in I. Lesar (2006) kaže na nizko stopnjo
senzibilnosti učiteljev za jezikovne pregrade, s katerimi se srečujejo učenci drugih etničnih
skupin. Učitelji pričakujejo od učencev, katerih materinščina ni slovenščina, čim bolj
popolno in čim hitrejšo asimilacijo v obstoječi sistem šole.
S sklopom vprašanj v okvirni temi E. Jezik in podtemah E. 1 Usvojitev slovenščine ter E. 2
Romščina kot šolski predmet bomo odgovorili na raziskovalni vprašanji: Kakšno težavo
romskim učencem pri pouku predstavlja slovenski jezik oz. usvajanje snovi v
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nematernem jeziku? Ali se v šoli želijo učiti tudi romščine in spoznavati svojo
kulturo?. To bomo ugotavljali z vprašanji, kdaj so se naučili govoriti slovensko, ali jim
nerazumevanje jezika v šoli otežuje razumevanje pouka in ali se v šoli želijo učiti tudi
romščine ter spoznavati svojo kulturo.
9.5.1 Usvojitev slovenščine
Za romske učence je slovenski jezik drugi jezik oziroma jezik okolja, kar pa je za večino
večja ali manjša ovira pri doseganju in izkazovanju znanja (Lesar, 2009, str. 339). V
teoretičnem delu smo opozorili, da so romski učenci prisiljeni učiti se drugega jezika, kot
da je njihov materni jezik. V tem poglavju želimo ugotoviti, kakšno težavo romskim
učencem pri pouku predstavlja slovenski jezik oz. usvajanje snovi v nematernem jeziku. J.
Krek in J. Vogrinc (2005) pišeta, da za romske učence na nekaterih območjih v Sloveniji
(tudi v Mariboru) slovenski jezik vsaj v prvih letih šolanja ni tako velika težava kot za
večino romskih učencev. To je povezano v veliki meri tudi s tem, ali so romski učenci
hodili v vrtec. Vendar avtorja razlagata, da tudi romski učenci, ki prihajajo iz integriranih
družin, pri uporabi slovenskega jezika v družini večinoma nimajo priložnosti pridobiti
dovolj široke pojmovne osnove slovenskega jezika. J. Krek in J. Vogrinc (prav tam, str.
131) menita, da je pri pouku sicer videti, da jezik ni več problem in da učenci lahko sledijo
pouku, se izražajo v slovenskem jeziku in na splošno obvladajo slovenski jezik na stopnji,
ki omogoča sporazumevanje. Ker pa nimajo dovolj možnosti za poglabljanje znanja
slovenskega jezika, imajo vendarle lahko tudi v tem primeru težave zaradi slabšega
obvladanja jezika.
Romske učence iz Maribora smo vprašali, kdaj so se naučili govoriti slovensko in kakšno
težavo jim predstavlja učenje v nematernem jeziku. Z vprašanjem št. 22 »Kdaj si se
naučil/a govoriti slovensko? Ti nerazumevanje jezika v šoli otežuje razumevanje
pouka?« smo želeli ugotoviti, kdaj so se romski učenci, ki živijo na območju Maribora,
soočili s slovenščino ter kakšno je njihovo razumevanje slovenskega jezika.
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Tabela št. 27: Soočanje s slovenščino

FANTJE

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ
I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

14
15
11
40
11
12
14
37
77

Odstotek na število vseh učencev

Vrsta definicije
Doma

Vrtec

Šola

8
8
2
18
2
6
5
13
31
40 %

3
6
8
17
8
5
7
20
37
48 %

3
1
1
5
1
1
2
4
9
12 %

Iz tabele št. 27 je razvidno, da se je skoraj polovica intervjuvanih romskih učencev (48 %)
iz Maribora naučila govoriti slovensko v vrtcu in da imajo občasno težave zaradi
nerazumevanja slovenskega jezika. Nekateri romski učenci, ki so se naučili govoriti
slovensko v vrtcu, nimajo težav z razumevanjem učnih vsebin pri pouku, medtem ko drugi
povedo, da včasih ne razumejo vsega:
Intervju št. 3: »V vrtcu. Včasih ne razumem vsega.«
Intervju št. 24: »V vrtecu. Mi učiteljica pomaga.«
Intervju št. 35: »Ko sem hodla v vrtec. Ja, imam težave, ne razumem vedno, ko kaj berem.«
Intervju št. 45: »V vrtcu. Imam težave, ko moram brat. Ko imam kaj za nalogo, včasih ne
razumem vsega.«
Intervju št. 71: »V vrtcu. Malo, včasih. Pri težjih besedah.«
Posamezni učenci, ki so se naučili slovensko govoriti v vrtcu, pa so povedali, da jim
slovenščina ne povzroča težav:
Intervju št. 27: »Ko sem prišo v vrtec. Vse razumem slovensko.«
Intervju št. 46: »V vrtcu. Nimam težav.«
12 % intervjuvanih se je naučilo govoriti slovensko v šoli. Odgovori učencev kažejo, da
imajo romski učenci, ki so se naučili govoriti slovensko komaj v času šolanja, več težav pri
pouku kot učenci, ki so se soočili s slovenščino že v vrtcu:
Intervju št. 1: »Naučil sem se, ko sem prišel v šolo. Naučili so me Slovenci. Če ne razumem
učiteljice, potem mi ona pomaga al pa Slovenci.«.
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Intervju št. 25: »Ko sem prišla v šolo. Ko sem prišla v šolo, nisem razumela sošolcev pa so
me naučili. Včasih ne razumem vsega. Če ne razumem, vprašam učiteljico pa mi razloži.«
Intervju št. 26: »Ko sem prvič prišla v šolo. Včasih ne razumem dobro, ko učiteljica kaj
govori.«
Intervju št. 49: »V prvem razredu. Ja, imam težave. Težje govorim. Včasih ne razumem
snovi.«
Intervju št. 52: »Ko smo se preselili v Slovenijo, sem se počasi naučila slovensko. Pri
slovenščini mi kake dolge težje besede povzročajo težave.«
Najmanj težav zaradi slovenskega jezika imajo učenci (40 %), ki so se naučili govoriti
slovensko že pred vstopom v vrtec ali v šolo, torej doma:
Intervju št. 6: »Doma z brati.«
Intervju št. 32: »Ko sem prišla na svet.«
Intervju št. 36: »Pri treh letih. Večino znam, včasih so kake besede, ki jih še nisem slišal.«
Intervju št. 38: »Že od malega. Nimam težav. Včasih kakšnih težkih besed tudi slovenski
sošolci ne razumejo. Znam dobro slovensko.«
Intervju št. 48: »Že od malega. V šoli nisem imela težav zaradi jezika, edino ko so zelo
zahtevne naloge. Potem mi učiteljica še enkrat razloži.«
Intervju št. 54: »Doma. Preden sem šel v vrtec. Vse razumem.«
Intervju št. 59: »Mene je mama naučila, ko sem bla mala.«
Intervju št. 62: »Že od rojstva.«
Intervju št. 65: »Od malega, doma. Nimam težav.«
Intervju št. 72: »Že od malega. Že preden sem šla v vrtec.«
Odgovori kažejo, da se vsaj v Mariboru v šoli prvič sooči s slovenščino manjši del (12 %)
romskih učencev, kot je to na splošno značilno za romsko populacijo. Polovica romskih
učencev iz Maribora se je naučila govoriti slovensko že v vrtcu, precejšnji delež (40 %) pa
že pred tem doma. Tisti (40 %) romski učenci, ki so se naučili slovenščine že doma, so
večinoma odgovarjali, da nimajo večjih težav, razen pri zahtevnejših nalogah (večinoma
takih, ki povzročajo težave tudi slovenskim učencem). Romskim učencem, ki imajo težave,
pomagajo učitelji. Največ težav morajo premagati tisti, ki so se naučili slovensko v šoli,
vendar je takih v Mariboru, kot smo že zapisali, le nekaj več kot deset odstotkov.
Večkrat smo že ponovili, da so bili naši intervjuvani učenci v pogovorih zelo sproščeni.
Radi so odgovarjali, večina se jih je precej razgovorila. Da je res tako, dokazujejo odgovori
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romskih učencev v celotni naši empirični raziskavi. Da sposobnost romskih učencev
jezikovno se sporazumevati prikažemo bolj nazorno, navajamo več odgovorov, kot bi jih
sicer.
Jezikovne zmožnosti romskih učencev iz Maribora so torej veliko boljše kot enake
sposobnosti romskih učencev iz raziskave M. Berčon (2006) ter romskih učencev v Srbiji
(Macura-Milovanovič, 2006). Predvidevamo, da imajo romski učenci iz Maribora zaradi
tega tudi boljši učni uspeh, kar dokazujejo že temeljne značilnosti intervjuvanih učencev.
Izpostaviti želimo, da smo dobili precej enakomerno porazdeljeno število učencev glede na
VIO, kar kaže na to, da učenci v osnovnih šolah v Mariboru ne končajo izobraževanja že v
času obveznega osnovnega šolanja. Vse več ga uspešno konča in nadaljuje na naslednji
stopnji, čeprav je za romske učence na splošno značilen velik osip v višjih razredih,
medtem ko v Srbiji (Macura-Milovanović, 2006) in drugod po Evropi mnogo romskih
učencev sploh ni vključenih v vzgojno-izobraževalni sistem.
9.5.2 Romščina kot šolski predmet
J. Krek in J. Vogrinc (2005, str. 135) pravita, da bi poučevanje romskih učencev v romskem
jeziku izboljšalo tudi njihove jezikovne potence, ker se le-te prenašajo. Obvladovanje
branja in pisanja v romskem jeziku, ki jim je fonetično, sintaktično in morfološko domač,
bi jim olajšalo usvajanje razumevanja, branja in pisanja v slovenskem jeziku.
V teoretičnem delu smo govorili o šolski zakonodaji, ki določa, da je treba za otroke, ki so
tuji državljani, oziroma za osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji,
organizirati pouk maternega jezika in kulture. J. Krek in J. Vogrinc (prav tam) vidita
uvedbo izbirnega predmeta romski jezik s kulturo v perspektivi zagotavljanja pravic romske
skupnosti glede ohranjanja svojega jezika in identitete. Opozarjata, da romski učenci do
sedaj v šoli še niso imeli možnosti organizirano se učiti branja in pisanja v svojem jeziku.
Zadnja leta se vedno več govori o tem, da je treba vse učitelje in učence seznaniti z romsko
kulturo in jezikom, vendar nekatere analize kažejo, da bi jim tako znanje lahko
predstavljalo nove argumente za opravičevanje njihovih predsodkov in stereotipov (The
Education …, 2002, str. 49).
V teoretičnem delu naše naloge smo prav tako predstavili Rome iz Maribora in pojasnili, da
tisti, ki so prišli iz občine Peć na Kosovu, ne govorijo romskega jezika in da so tudi kulturo
življenja prevzeli od Albancev. Romi, ki so prišli iz Kosovske Mitrovice, pa ohranjajo
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romsko kulturo in jezik. Z naslednjimi vprašanji smo želeli ugotoviti, ali se romski učenci
iz Maribora v šoli želijo učiti tudi romščine in spoznavati svojo kulturo. Postavili smo jim
vprašanja št. 23: »Misliš, da bi bilo dobro, da bi na šoli učili tudi romski jezik in se
seznanjali z vašim načinom življenja? Zakaj? Bi ga obiskoval/a, bi povabil/a tudi
slovenske sošolce?«.

DEKLETA

Tabela št. 28: Romščina kot šolski predmet

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Da

Ne

Ne vem,
neodločeno

14
15
11
40
11
12
14
37

10
8
5
23
3
8
5
16

4
4
2
10
5
3
5
13

0
3
4
7
3
1
4
8

77

39
51 %

23
30 %

15
19 %

Odstotek na število vseh učencev

Po tabeli št. 28 si 51 % romskih učencev želi, da bi se v šoli učili tudi romski jezik in se
seznanjali z življenjem Romov:
Intervju št. 5: »Bi blo dobro. Bi ga obiskovala. Mislim, da slovenski sošolci ne bi prišli.«
Intervju št. 9: »Bi me razveselilo. Vsi bi znali romsko. Bi ga obiskoval.«
Intervju št. 10: »Meni bi blo v redi. Da bi vedli tudi Slovenci, da nismo tak ko ostali Romi.
Npr. Strojanovi se ne držijo naše vere. So nas osramotili. Kje ste že vidli, da se kakšna
ženska tepe s policisti? Ja, bi ga obiskoval. (Bi povabil tudi slovenske sošolce?) Ja, zakaj
pa ne. Da bi vidli, da mi nismo tak nesramni ko eni Romi.«
Intervju št. 28: »Pa saj se mi to v šoli pogovarjamo. Pa na šoli imamo Muzikoromiko. Bi
povabla slovenske sošolce, da bi se tudi oni naučili.«
Intervju št. 30: »Ja, menim, da dobro. Moji sošolci želijo govorit romsko, ampak grde
besede.«
Intervju št. 33: »Ja, da bi še drugi spoznali naš jezik in naše praznike.«
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Intervju št. 38: »Ja, bi blo dobro, zato, ker bi spoznavali naš svet. Bi povabla slovenske
sošolce. Mi imamo za izbirne predmete nekaj romskega.«
Intervju št. 46: »Bi blo v redu. Bi hodla in bi povabla ostale.«
Intervju št. 54: »Bi blo v redu. Enim se zdi zanimivo.«
Intervju št. 59: »Jaz bi bla vesela, če bi v šoli govorili romsko, samo jaz znam bolj
albansko.«
Intervju št. 61: »Bi blo v redu.«
Intervju št. 72: »Bi mi blo v redu. Bi jih povabla. Mislim, da jim na začetku ne bi bilo v
redu, potem pa jim bi bilo zanimivo.«
Polovica intervjuvanih učencev si torej želi, da bi se v šoli učili tudi romski jezik in se
seznanjali z romsko kulturo. Večina bi povabila tudi slovenske vrstnike, da bi se tudi oni
naučili romsko ter da bi spoznali njihovo kulturo. Izražen je tudi strah, da slovenski vrstniki
tega ne bi želeli ali da bi romski jezik zlorabili za neprimerno izražanje. Vidimo pa tudi, da
nekateri romski učenci v Mariboru že imajo na voljo predmet Romska kultura, ki se v
sklopu šolskega predmetnika izvaja kot izbirni predmet; izbirne predmete pa imajo učenci
le v višjih razredih.
30 % intervjuvanih romskih učencev si ne želi romščine kot šolskega predmeta:
Intervju št. 13: »Ne bi bilo dobro. Slovenski učenci bi se norčevali. Ne bi hodil. Ne maram
tega jezika. Mama je Bosanka. Doma govorimo slovensko.«
Intervju št. 14: »Ne, doma govorimo slovensko. Mi smo Albanci. Me je sram. Nekateri
slovenski učenci bi se norčevali.«
Intervju št. 15: »Mi nismo Romi, mi smo Albanci. Doma govorimo albansko in slovensko.«
Intervju št. 24: »Ne, ker mi je brez zveze.«
Intervju št. 27: »Ne, ker pol bi vsi grde besede govorili. Slovenci nam grde besede
govorijo.«
Intervju št. 31: »Ne, ne bi blo dobro. Jaz ne razumem dobro govorit romsko. Ne bi jih
povabo.«
Intervju št. 32: »Ne, ker jaz imam rada slovenščino.«
Intervju št. 35: »Ne bi jih povabla, večine ne, ker veliko Slovencev govori grde romske
besede.«
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Intervju št. 40: »Ne, to mi ni v redu, nimam preveč rada romskega jezika. Nekateri na šoli
poznajo nekaj romskih besed in potem uporabljajo same grde. O romski kulturi pa se že
učimo. Imamo izbirni predmet. Obiskuje ga tudi en Slovenec, Albanec in Romi.«
Intervju št. 65: »Ne. Omenli smo pri pouku. Mi je v redu tak, ko je.«
Precej (30 %) romskih učencev je odločno povedalo, da ne bi bilo dobro, če bi na šoli učili
tudi romski predmet in se seznanjali z romskim načinom življenja. Nekateri menijo, da bi
se Slovenci norčevali in uporabljali le grde romske besede. Odgovori kažejo, da nekateri
romski učenci ne poznajo romskega jezika, drugi odločno poudarijo, da niso Romi, temveč
Albanci.
19 % intervjuvanih učencev je bilo neodločenih:
Intervju št. 8: »Ne, mene bi blo sram. Al pa ja, ja. Bi hodil. Ja, bi povabo, še vas bi
povabo.«
Intervju št. 48: »Mogoče bi šla pogledat. Ko bi vidla, kako so Slovenci sprejeli predmet, bi
se odločla.«
Intervju št. 49: »Če bi jih zanimalo, bi jih povabla. Mislim, da ene bi, ene ne bi. Nekateri bi
se sigurno norčevali. Veliko je takih, največ fantov. Mislim, da tudi jaz ne bi obiskovala,
ker bi se norčevali.«
Tudi ti odgovori izražajo strah pred tem, kako bi romski predmet sprejeli slovenski vrstniki.
Odgovori potrjujejo tudi posebnosti romske populacije v Mariboru, ki smo jih predstavili v
uvodnem delu naše raziskave, namreč, da so nekateri Romi prevzeli jezik ter kulturo
Albancev in da se je treba vprašati, ali jim je sploh v interesu, da bi se učili romskega jezika
in spoznavali romsko kulturo.
Polovica romskih učencev se torej želi učiti romščine in spoznavati romsko kulturo,
polovica pa si tega ne želi ali je neodločena.

9.6. POMOČ
Veliko smo že govorili o težavah, s katerimi se pri izobraževanju soočajo romski učenci. V
tem poglavju nas bo zanimalo, kdo romskim učencem pomaga pri premagovanju težav.
Vemo, da so romski starši slabše izobraženi, zato vsaj v višjih razredih svojim otrokom po
našem mnenju ne morejo nuditi pomoči pri šolskem delu. S sklopom vprašanj v okvirni
temi F. Pomoč in podtemah F. 1 Nerazumevanje učne snovi ter F. 2 Domače naloge smo
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želeli ugotoviti, kdo romskim učencem pomaga pri opravljanju domačih nalog ter kdo
jim pomaga, kadar v šoli česa ne razumejo.
Odgovori romskih učencev so nam bili v pomoč pri raziskovalnem vprašanju, ali starši
romske učence spodbujajo in jim pomagajo pri izobraževanju. Prav tako nam bodo tudi v
pomoč pri ugotavljanju, ali učitelji razumejo težave romskih učencev oziroma ali jim pri
premagovanju težav pomagajo.
Poglavje o pomoči se navezuje tudi na raziskovalno vprašanje, ali slovenski sošolci in
učitelji romske učence sprejemajo. Če jim nudijo pomoč, jih tudi sprejemajo.
9.6.1 Nerazumevanje učne snovi
Z vprašanjem št. 24 »Kdo ti pomaga, če česa ne razumeš v šoli?« smo želeli ugotoviti, ali
pri nerazumevanju učne snovi pomagajo romskim učencem učitelji, bratje ter sestre, starši
in sošolci.
Tabela št. 29: Pomoč pri nerazumevanju učne snovi

Vrsta definicije
Učitelj/i

Sestre/bratje

Starši

Sošolci –
Neromi

I. VIO

14

14

3

2

12

31

II. VIO

15

14

5

5

8

32

III. VIO

11

11

4

2

10

27

SKUPAJ

40
11
12
14
37

39
9
12
13
34

12
1
2
2
5

9
4
3
2
9

30
9
12
11
32

90
23
29
28
80

77

73

17

18

62

170

Odstotek na število vseh učencev

95 %

22 %

23 %

81 %

Odstotek na število vseh odgovorov

43 %

10 %

11 %

36 %

DEKLETA

Število
učencev

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Skupaj število
odgovorov

Iz tabele št. 29 je razvidno, da so romski učenci na vprašanje o tem, kdo jim pomaga, kadar
ne razumejo učne snovi, dali več odgovorov. Največ, 43 % odgovorov se nanaša na
učitelje, kot tisti, ki pomagajo romskim učencem, pa so na drugem mestu sošolci (36 %
odgovorov). Pomoč staršev je navedena v 11 % odgovorov ter pomoč bratov in sester v
10 % odgovorov. Odgovori potrjujejo, da romskim učencem pri nerazumevanju učne snovi
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dejansko pomaga le malo staršev. So pa taki odgovori tudi pričakovani, saj se vprašanje
nanaša predvsem na nerazumevanje učnih vsebin v šoli.

DEKLETA

Tabela št. 30: Pomoč pri domačih nalogah

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Učitelj/i

Sestre/bratje

Starši

Sošolci –
Neromi

Nihče

14
15
11
40
11
12
14
37

12
10
3
25
8
9
4
21

5
4
2
11
1
4
3
8

5
4
0
9
4
4
0
8

8
9
8
25
6
9
6
21

0
2
3
5
0
1
6
7

30
29
16
75
19
27
19
65

77

46
60 %
33 %

19
25 %
14 %

17
22 %
12 %

46
60 %
33 %

12
16 %
8%

140

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

Skupaj število
odgovorov

Tabela št. 30 kaže, da so romski učenci na vprašanje o tem, kdo jim nudi pomoč, kadar jo
potrebujejo pri opravljanju domačih nalog, dali več odgovorov. Največ, 33 % odgovorov se
nanaša na učitelje, prav tako tudi na sošolce. Pomoč bratov in sester je navedena v 14 %
odgovorov, pomoč staršev pa v 12 % odgovorov. Predvsem pri učencih tretjega VIO smo
pri tem vprašanju dobili tudi odgovore nihče. Da jim pri domačih nalogah ne pomaga
nihče, je odgovorilo 8 % intervjuvanih. To so predvsem učenci, ki ne obiskujejo oddelka
podaljšanega bivanja, kjer učencem pri domačih nalogah pomagajo učitelji, prav tako imajo
tam učenci tudi več priložnosti, da si pomagajo med seboj. Nekaj intervjuvanih učencev,
predvsem fantje tretjega VIO, je odkrito povedalo, da domačih nalog ne delajo.
V poglavju o pomoči je največ intervjuvanih učencev odgovorilo, da jim pri opravljanju
domačih nalog ter pri premagovanju učnih težav pomagajo učitelji in njihovi sošolci. Tudi
to nakazuje, da slovenski sošolci in učitelji lepo sprejemajo romske učence.
Odgovori učencev v poglavju o pomoči so potrdili, da romski starši le redko pomagajo
svojim otrokom. V enem od prihodnjih poglavij (J. Romski starši) pa bomo romske učence
povprašali tudi po razlogih, zakaj jim starši redkeje pomagajo.
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9.7 DELOVNE NAVADE
V teoretičnem delu smo govorili o posebnostih romske kulture in o tem, da del skrbi za
družino pade tudi na otroke. Romske družine so številne in deklice morajo kmalu prevzeti
dela v gospodinjstvu. Tudi svetovalni delavci na šolah in učitelji pripovedujejo, da romske
deklice že v nižjih razredih osnovne šole izostajajo od pouka več kot romski dečki. Vzrok
izostajanja je tudi v tem, da doma pomagajo staršem. Ravnateljica Osnovne šole Janka
Padežnika Maribor S. Filipič je povedala, da je pri njih v šoli še vedno problem izostajanje
od pouka od 5. razreda naprej, zlasti pri deklicah. Opažajo, da se to dogaja v družinah, v
katerih je tradicija še zelo močna. Če so starši bolj integrirani, dekleta normalno obiskujejo
šolo (Vrbnjak, 2005 f). V empiričnem delu naše raziskave smo v poglavju C. Šola
spraševali romske učence po vzrokih za izostajanje od pouka. Pričakovali smo, da bomo
poleg odgovora verski prazniki in bolezni slišali tudi pomoč doma. A je pomoč doma kot
vzrok za izostajanje od pouka navedlo le 5 % učencev, in sicer od 40 intervjuvanih 6 deklet
(4 iz tretjega in 2 iz drugega VIO) in en fant. To potrjuje, da imajo predvsem dekleta od 5.
razreda naprej doma obveznosti, vendar ne v tako velikem obsegu, kot smo pričakovali.
Predvidevamo pa, da, čeprav imajo romski učenci razvite delovne navade, ki se nanašajo na
opravila v gospodinjstvu, nimajo razvitih delovnih navad, povezanih s šolskim delom.
Zato smo v sklopu teme G. Delovne navade romske učence spraševali, koliko časa doma
namenijo učenju in ali imajo poleg šolskih obveznosti še kakšne druge. Z odgovori učencev
smo odgovorili na raziskovalni vprašanji: Ali imajo romski učenci zraven šolskih
obveznosti še kakšne druge? Se romski učenci doma učijo?.
Z vprašanjem št. 26 »Koliko časa porabiš za učenje doma?« smo želeli preveriti, koliko
časa romski učenci doma namenijo učenju.
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Tabela št. 31: Učenje doma

DEKLETA

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Nič

Zelo malo

Toliko, kolikor
je treba

14
15
11
40
11
12
14
37

0
2
3
5
2
0
2
4

1
2
0
3
1
2
1
4

13
11
8
32
8
10
11
29

77

9
12 %

7
9%

61
79 %

Odstotek na število vseh učencev

Tabela št. 31 kaže, da je največ učencev (79 %) odgovorilo, da doma učenju namenijo
toliko časa, kolikor je po njihovem mnenju treba, da uspešno opravijo svoje šolske
obveznosti. 12 % učencev je povedalo, da se doma ne učijo, in 9 %, da učenju doma
namenijo zelo malo časa.
Pri tem vprašanju so bili intervjuvani učenci nekoliko v zadregi, ko smo jim ponudili tri
možne odgovore, pa jih je večina hitro odgovorila, da doma porabijo za učenje toliko časa,
kolikor je treba. Verjetno zato, ker je natančno specificirati čas trajanja učenja precej težko,
saj vemo, da imajo učenci v nekem obdobju šolskega leta več obveznosti in v drugem manj.
Hkrati pa smo ob odgovorih nekaterih učencev, da namenijo učenju toliko časa, kot je
treba, dobili občutek, kot da imajo slabo vest in da vedo, da bi morali učenju nameniti več
časa. To po našem mnenju kaže ponovno na to, da svoje izobraževanje jemljejo zelo zrelo
in odgovorno.
Z naslednjim vprašanjem (št. 27) smo želeli ugotoviti, ali imajo romski učenci doma zraven
šolskih obveznosti še kakšne druge. Izhajali smo iz dejstva, da so romski otroci v svojih
družinah prej prepuščeni sami sebi oziroma postanejo prej samostojni ali pa si družinski
člani pomagajo med seboj. Romska tradicija dekletom narekuje, da kmalu pomagajo v
družini pri gospodinjskih opravilih ter da skrbijo za mlajše brate in sestre.
Učence smo vprašali (vprašanje št. 27) Ali imaš doma poleg šolskih še kakšne druge
obveznosti?
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Tabela št. 32: Obveznosti doma

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije
Skupaj število
odgovorov

Pomoč v
gospodinjstvu

Pomoč
bratom in
sestram

Varstvo
bratov in
sester

Ne

14
15
11
40
11
12
14
37

13
12
11
36
7
7
9
23

2
0
2
4
2
0
1
3

0
1
2
3
1
1
1
3

0
3
0
3
5
4
5
14

15
16
15
46
15
12
16
43

77

59
77 %
66 %

7
9%
8%

6
8%
7%

17
22 %
19 %

89

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

Po tabeli št. 32 skoraj petina ali 19 % intervjuvanih romskih učencev razen šolskih doma
nima drugih obveznosti, 66 % pa jih doma pomaga pri različnih delih v gospodinjstvu.
Odgovori otrok se nanašajo na pomoč v gospodinjstvu ter na pomoč bratom in sestram:
Intervju št. 1: »Mami pomagam čistit, čuvat malo. Če mama kaj ne more, ji grem na
pomoč; skupaj naredima. Če je mama bolna, naredim za jest. Mama me je naučila kuhat.
Tudi ateju pomagam, če ima kaj takšnega. Tudi bratu in moji familiji.»
Intervju št. 9: »Delam v Henklu. Skrbim za družino.«
Intervju št. 13: »Ja. Pomagam ateju. Drva nosim. Tudi mami včasih pomagam pri
gospodinjskih delih.«
Intervju št. 27: »Ja, ateju pomagam it v Avstrijo aluminij pobirat. Čistim avto.«
Intervju št. 28: »Kuhat morem, ko ni mamice doma, potem pa moram čistit in brisat pa
moram manjšo sestro preoblečt pa moram poskrbet, da jo preoblečem, nahranim.«
Intervju št. 43: »Ja, moram pomagat. Ateju pomagam, da nesem nekaj v avto al pa mami
pospravljam, včasih skuhat.«
Intervju št. 49: »Ja, pospravljam, kuham, umijem posodo in drugo.«
Intervju št. 61: »Pomagam sestri, ki hodi v 1. razred. Pospravljam.«
Intervju št. 62: »Včasih pomagam v skladišču pripravit robo za na trg.«
Intervju št. 70: »Ja, pomagam mami pospravljat. Mami vse pomagam, kar mi reče.«
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Doma nima nobenih obveznosti 14 fantov in 3 dekleta. Da pomagajo v gospodinjstvu, je
odgovorilo 36 deklet in 23 fantov. Čeprav romska dekleta doma več pomagajo kot romski
fantje, odgovori kažejo, da tudi romski fantje glede pomoči doma ne zaostajajo mnogo za
romskimi dekleti.

9.8 PROSTI ČAS
Zanimalo nas je, kaj romski učenci počnejo v prostem času in ali je to v skladu z njihovimi
željami. Predvsem nas je zanimalo, ali so njihove aktivnosti v prostem času podobne
aktivnostim njihovih slovenskih vrstnikov.
V sklopu teme H. Prosti čas smo torej želeli izvedeti, kako romski učenci preživljajo svoj
prosti čas in kaj bi najraje počeli v svojem prostem času. Vprašali smo jih (vprašanje št.
28): »Kaj počneš v prostem času? Si vključen/a v kakšne obšolske dejavnosti?«.

DEKLETA

Tabela št. 33: Dejavnosti v prostem času

Igra

Druženje

Šport

Računalnik

TV

Učenje,
branje

I. VIO

14
15
11
40
11

5
0
0
5
5

5
11
7
23
3

3
6
2
11
3

0
0
6
6
5

3
6
3
12
3

2
3
0
5
1

18
26
18
62
20

II. VIO

12

0

7

11

3

1

0

22

III. VIO

14

0

9

13

4

0

2

28

SKUPAJ

37

5

19

27

12

4

3

70

77

10
13 %
7%

42
55 %
32 %

38
49 %
29 %

18
23 %
14 %

16
21 %
12 %

8
10 %
6%

132

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

Vrsta definicije

Število
učencev

Učenci skupaj

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

Skupaj število
odgovorov

Iz tabele št. 33 je razvidno, da so učenci dali več odgovorov. Največ prostega časa posvetijo
druženju (32 %) in športnim aktivnostim (29 % odgovorov; predvsem fantje). Da v prostem
času gledajo televizijo, je odgovorilo 12 % intervjuvanih otrok (bolj dekleta) in da sedijo za
računalnikom 14 % učencev (več fantov). Mlajši učenci (5 fantov in 5 deklet prvega VIO
oziroma 7 % vseh odgovorov) se v prostem času tudi radi igrajo, 6 % romskih učencev pa
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del prostega časa nameni branju knjig in učenju. Zanimiva bi bila primerjava s
preživljanjem prostega časa njihovih slovenskih vrstnikov. Menimo pa, da že na podlagi
odgovorov v tej raziskavi lahko rečemo, da so navade romskih otrok v Mariboru podobne
navadam njihovih slovenskih vrstnikov. Zdi se nam, da so romski otroci športno celo bolj
aktivni kot slovenski.
Navajamo nekaj primerov, ki jih zaradi nazornosti nismo delili v kategorije, ampak
odgovore romskih otrok navajamo v celoti:
Intervju št. 1: »Se igram z igračami, se učim z mojim bratom. Nogomet igram. Treniram ga
v šoli in v klubu.«
Intervju št. 2: »Igram playstation, tekvando, v šoli rokoborbo, nogomet in košarko.«
Intervju št. 3: »V prostem času, ko mi nič ni za delat, se grem učit.«
Intervju št. 4: »Igram playstation, sem na računalniku. V šoli treniram nogomet, košarko in
rokoborbo.«
Intervju št. 13: »S športom se ukvarjam. Rokoborbo treniram šesto leto. Tudi k fitnesu
hodim. S prijatelji dosti igram košarko.«
Intervju št. 26: »Kolesarim, grem na sprehod.
Intervju št. 35: »Gledam mehiške nadaljevanke.«
Intervju št. 48: »Tudi se pogovarjam na internetu, gledam tv, poslušam glasbo.«
Intervju št. 61: »Najraje se igram z bratom.«
Intervju št. 63: »Playstation igram.«
Intervju št. 65: »Zunaj sem, treniram nogomet.«
Intervju št. 68: »Igram igrice na računalnik.«
Intervju št. 69: »Igram se.«
Intervju št. 70: »Berem knjige, gledam televizijo, se učim.«
Intervju št. 71: »Igram računalnik, treniram igrice.«
Intervju št. 72: »Najraje se družim s prijatelji, gremo na pijačo. Hodim na angleški tečaj.«
Intervju št. 73: »S prijatelji v kino, na bovling, se družimo pred šolo. Treniram plavanje.«
Če ne bi vedeli, da so to odgovori romskih učrncev, bi jih po našem mnenju pripisali prej
slovenskim otrokom. Zakaj so aktivnosti romskih otrok v Mariboru tako podobne
aktivnostim slovenskih? Odgovor se po našem mnenju skriva v integraciji romskega
prebivalstva med večinsko. Romski otroci v Mariboru (kot sta že povedala predstavnika
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romskih društev in kot izražajo odgovori romskih otrok) se družijo tudi s slovenskimi,
posledica pa je prevzem nekaterih njihovih navad in običajev.
Ker pa nas je zanimalo, ali je to, kar počnejo romski otroci v prostem času, v skladu z
njihovimi željami, smo jih še vprašali (vprašanje št. 29): Kaj bi najraje počel/a v prostem
času?.
Tabela št. 34: Želene dejavnosti v prostem času

DEKLETA

Število
učencev

Druženje

Šport

Računalnik

TV

Učenje,
branje

I. VIO

14
15
11
40
11

11
10
8
29
6

1
3
2
6
3

0
1
0
1
0

1
0
0
1
1

0
0
1
1
0

1
1
0
2
1

II. VIO

12

11

0

0

1

0

0

III. VIO

14

14

0

0

0

0

0

SKUPAJ

37

31

3

0

2

0

1

77

60
78 %

9
12 %

1
1%

3
4%

1
1%

3
4%

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

Vrsta definicije
To kar
počnem

Učenci skupaj

Odstotek na število vseh učencev

Kot pove tabela št. 34, je večina učencev odgovorila, da bi v prostem času najraje počela
prav to, kar počne.
12 % jih je odgovorilo, da bi se radi več družili s prijatelji:
Intervju št. 11: »Bi hodla ven s sošolci; na sprehod, na pijačo.«
Intervju št. 12: »Šla v kino, ven s prijatelji.«
Intervju št. 32: »Bi rada celi dan bila s prijateljico Esmeraldo.«
Intervju št. 43: »Bi se igral s prijatli.«
Enak odstotek (4 %) intervjuvanih učencev želi več prostega časa preživeti ob računalniku
ter knjigah:
Intervju št. 3: »Najraje bi brala.«
1 % učencev pa si želi gledati televizijo in se ukvarjati s športom.
Glede na odgovore romskih učencev lahko po našem mnenju poglavje o prostem času
romskih učencev končamo z ugotovitvijo, da le-ti preživljajo prosti čas podobno kot njihovi
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slovenski vrstniki oziroma (kot kažejo odgovori v prejšnjih poglavjih) preživljajo prosti čas
tudi skupaj s slovenskimi vrstniki.
Verjetno se zdijo odgovori romskih otrok iz Maribora vsaj nekoliko presenetljivi, vendar
rezultati naše raziskave nakazujejo, da je situacija v Mariboru drugačna oziroma veliko bolj
spodbudna kot drugje v Sloveniji (glej Berčon, 2006; Husar Černjavič, 2006; Lesar 2009 b;
Peček, 2006 idr.) ter Evropi (glej Macura-Milovanović, 2006; Opre Roma, 2002; Denied a
future?, 2001 idr).

9.9 NAČRTI ZA PRIHODNOST
Vemo, da je večina Romov nezaposlenih. Tudi v Mariboru mnogi živijo od socialne
pomoči, zaposlenih je malo, vendar smo že zapisali, da se jih v Mariboru vsaj nekaj
uspešno ukvarja s trgovsko dejavnostjo, da imajo nekateri svoja podjetja in da zaposlujejo
družinske člane.
V naši nalogi smo precej govorili o romski tradiciji, ki daje prednost družinskim vrednotam
pred izobraževanjem, ki omogoča boljše zaposlovanje. Hkrati pa je empirični del naše
raziskave pokazal, da se romski učenci zavedajo pomembnosti izobraževanja za
kvalitetnejše življenje, ko bodo odrasli. Omenimo še enkrat raziskavo S. Andric (2006), ki
je pokazala, da si romski učenci iz Maribora po osnovni šoli želijo nadaljevati
izobraževanje, vendar je le-to predvsem romskim deklicam onemogočeno.
S temo I. Načrti za prihodnost smo želeli odgovoriti na raziskovalni vprašanji: Kaj želijo
romski otroci delati, ko bodo odrasli? Kakšen je njihov odnos do izobraževanja po
končanem obveznem osnovnem šolanju in do zaposlitve?. Vprašali smo jih (vprašanje
št. 30): »Kaj boš delal/a, ko zaključiš osnovno šolo? Si to želiš?«.
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DEKLETA

Tabela št. 35: Načrti po končani osnovni šoli

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Izobrazba

Služba

Doma

Poroka

Ne vem

14
15
11
40
11
12
14
37

7
12
8
27
5
10
12
27

5
0
0
5
1
1
1
3

0
0
1
1
0
0
0
0

1
1
0
2
0
0
0
0

1
2
2
5
5
1
1
7

77

54
70 %

8
10 %

1
1%

2
3%

12
16 %

Odstotek na število vseh učencev

Največ romskih otrok (70 %) je odgovorilo, da želijo po končani osnovni šoli nadaljevati z
izobraževanjem, kar nas seveda ne preseneča. 10 % učencev se želi po osnovni šoli
zaposliti. Dve deklici, ena iz prvega in ena iz drugega VIO (3 % intervjuvanih), sta
povedali, da se bosta po končani osnovni šoli poročili. Dekle iz tretjega VIO (1 %
intervjuvanih) je dejalo, da bo po osnovni šoli ostalo doma. 16 % intervjuvanih romskih
otrok (5 deklet in 7 fantov) pa še nima načrtov za prihodnost.
Odgovori romskih učencev kažejo, da je situacija v Mariboru taka, kot smo jo opisali že v
teoretičnem delu naše raziskave. Romski učenci se vse bolj zavedajo pomena izobraževanja
in hitro spreminjajo romsko tradicijo, ki postavlja družinske vrednote pred izobraževalne.
Izobraževati se želijo tudi po uspešno končanem osnovnem šolanju. Res pa je, da je v
nekaterih romskih družinah tradicija še močno prisotna, saj je nekaj deklet povedalo, da
bodo po osnovni šoli ostala doma oziroma da se bodo poročila (in si to tudi želijo).
Zanimalo nas je tudi, kakšne cilje imajo in kaj si romski otroki želijo glede zaposlovanja.
Vprašali smo jih (vprašanje št. 31): »Kaj bi rad/a postal/a po poklicu? Ali obstajajo
možnosti, da se to uresniči? Od česa je to odvisno?«.
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Tabela št. 36: Želen poklic

Vrsta definicije
Zdravnik,
učitelj,
varuška,
odvetnik

Zdravstveni
tehnik,
vojak,
policist,
tajnica

Frizer,
trgovec

Avtomehanik,
pleskar

Trener,
profesionalni
športnik,
plesalka

Ne vem

Nič

Skupaj
število
odgovorov

I. VIO

14
15
11
40
11

2
0
1
3
1

0
1
2
3
1

11
10
7
28
0

0
0
0
0
5

1
1
0
2
2

0
3
1
4
2

1
0
1
2
0

15
15
12
42
11

II. VIO

12

4

3

1

3

3

0

0

14

III. VIO

14

1

1

3

7

1

2

0

15

SKUPAJ

37

6

5

4

15

6

4

0

40

77

9

8

32

15

8

8

2

82

Odstotek na število vseh učencev

12 %

10 %

42 %

19 %

10 %

10 %

3%

Odstotek na število vseh odgovorov

11 %

10 %

39 %

18 %

10 %

10 %

2%

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO

FANTJE

SKUPAJ

Učenci skupaj

Nekaj učencev je dalo več odgovorov. Tabela št. 36 kaže, da so želje in cilji romskih
učencev glede poklica realni, če gledamo z vidika uspešnosti njihove izobraženosti (glej
temo D. 2 Uspešnost). Največ romskih učencev meri – glede na šolski sistem v Republiki
Sloveniji – na srednje poklicno izobraževanje, ki traja 3 do 4 leta. 18 % odgovorov se
nanaša na poklica avtomehanik in pleskar, ki si ju je kot želeni poklic izbralo 15 fantov iz
vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobij, 39 % pa na poklica frizer in trgovec (28 deklet
in 4 fantje). Glede na priljubljenost športa (v poglavju o preživljanju prostega časa romskih
otrok ter njihovih najljubših predmetih v šoli) med romskimi učenci tudi ne preseneča 10 %
odgovorov, v katerih so intervjuvanci povedali, da želijo postati profesionalni športniki,
trenerji in podobno. 10 % romskih učencev si želi doseči poklic, za katerega je potrebno
srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje ali splošno srednje izobraževanje, ki
traja 4 do 5 let (zdravstveni tehnik, vojak, policist in administrator). 11 % intervjuvanih
učencev je glede poklica izrazilo želje in cilje, za katere je v našem šolskem sistemu treba
uspešno končati visoko strokovno izobraževanje ali doseči univerzitetno stopnjo izobrazbe,
kar je po uspešnem splošnem srednjem izobraževanju (4 leta) mogoče v 3 do 6 letih
(varuška, učitelj, odvetnik, zdravnik).
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Dve deklici, ena iz prvega in ena iz tretjega VIO (2 %), sta odgovorili, da si ne želita
doseči poklica. Nekateri učenci (4 dekleta in 4 fantje) pa še niso vedeli, kaj si želijo postati
po poklicu; takih odgovorov je bilo 10 %.
Odgovore romskih otrok v naši raziskavi smo primerjali z odgovori otrok v raziskavi M.
Berčon (2006). Razlika med raziskavama je predvsem v tem, da je v raziskavi M. Berčon
(prav tam) skoraj polovica otrok (50 % fantov in 42 % deklet) dejala, da ne vedo, kaj bi radi
postali po poklicu, ter v tem, da je manj otrok (25 % deklet) navedlo tudi poklic (učiteljica),
za katerega je treba uspešno končati visoko strokovno izobraževanje ali doseči
univerzitetno stopnjo izobrazbe.
Na podlagi odgovorov v naši raziskavi lahko sklepamo, da romski učenci na območju
Maribora vsekakor želijo nadaljevati šolanje po končani osnovni šoli ter se izobraziti za
poklic, ki ga želijo opravljati, ko bodo odrasli. Večina otrok želi in namerava doseči poklic,
za katerega se je treba po končani osnovni šoli izobraževati še približno 4 leta. Nekaj
romskih učencev ima tudi višje cilje, saj si želijo pridobiti visoko in univerzitetno
izobrazbo. Glede na učni uspeh romskih učencev v Mariboru, ki je danes že boljši kot v
preteklosti, lahko rečemo, da so njihove želje dokaj realne, in sklenemo poglavje z
upanjem, da bodo vsaj nekateri uspešno končati tudi univerzitetno stopnjo izobraževanja.

9.10 ROMSKI STARŠI
V teoretičnem delu smo omenili V. Šiftarja in M. Tancerja, ki v svojih raziskavah o vzgoji
in izobraževanju Romov na Slovenskem navajata podatke o izobraževanju Romov v
preteklosti (Tancer, 1994). Spomnimo, da so pred drugo svetovno vojno v šolo hodili le
posamezni romski otroci, po letu 1945 nekaj več, predvsem fantje, romska dekleta pa redko
katera. Vemo tudi, da je izključenost Romov iz izobraževalnega sistema problem povsod po
svetu (Denied a Future? …, 2001, str. 20). V nalogi izpostavljamo in primerjamo rezultate
naše raziskave z raziskavo v Srbiji (Macura-Milovanović, 2006), ki se ukvarja s problemom
izključenosti romskih otrok iz izobraževalnega sistema.
Večina raziskav v Sloveniji ne izpostavlja problema izključenosti romskih otrok iz šolskega
sistema, saj ta težava pri nas ni tako velika kot drugje po svetu, se pa v naši državi še vedno
ukvarjamo z »začaranim« krogom šolskega neuspeha romskih učencev. Le-ti imajo slabši
učni uspeh in velikokrat se prenehajo šolati že v obdobju osnovnošolskega izobraževanja.
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V teoretičnem delu smo govorili, da romski starši v skladu s tradicijo od svojih otrok,
predvsem deklet, pričakujejo, da se bodo kmalu posvetili skrbi za družino. Tudi Hegedüs
(2001, str. 33–34) razlaga, da dajejo romski starši prednost družinskim in ne šolskim
obveznostim svojih otrok. Le-ti morajo sodelovati pri pridobivanju sredstev za preživljanje
ter varovanju mlajših družinskih članov.
V teoretičnem delu smo predstavili projekte v Mariboru (od 90. let prejšnjega stoletja
dalje), katerih namen je bil predstaviti romskim staršem pomembnost izobraževanja ter jih
motivirati, da bi vključevali otroke v šolo. Nekateri projekti Andragoškega zavoda Maribor
– Ljudske univerze tečejo še danes (Program funkcionalnega opismenjevanja,
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj, Šola za starše in otroke
priseljeniških družin, Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine, Središče za
samostojno učenje, Točka za Rome), izobražujejo Rome ter romske starše usposabljajo za
spremljanje in pomoč otrokom pri šolanju. Vemo namreč, da romski starši zaradi
neizobraženosti težko pomagajo svojim otrokom Prav tako smo predstavili projekte
Osnovne šole Janka Padežnika Maribor, ki vključujejo tudi romske starše.
Predvidevamo, da so prizadevanja na področju izobraževanja romskih otrok v Mariboru
prinesla pozitivne spremembe. Rezultati, ki smo jih predstavili do teme J. Romski starši,
kažejo, da je stanje v Mariboru danes boljše kot v preteklosti, saj se romski otroci med
svojimi vrstniki v šoli dobro počutijo in dobro jih sprejemajo tudi njihovi učitelji. Učni
uspeh romskih otrok je boljši kot v preteklosti, izobražujejo se dlje, izobraževanje je ob
družini postalo pomembna vrednota. Njihove želje in cilji kažejo, da se želijo zaposliti.
V temi J. Romski starši ter podtemah J. 1 Pomoč in spodbude, J. 2 Razumevanje, J. 3
Aspiracije glede izobraževanja ter J. 4 Načrti za prihodnost smo odgovarjali na
raziskovalna vprašanja: Ali romski starši spodbujajo svoje otroke in jim pomagajo pri
izobraževanju? Kakšne so njihove aspiracije glede izobraževanja otrok po končani
osnovni šoli? Kaj od svojih otrok pričakujejo v prihodnosti?. Prav tako nas je zanimalo,
kako se romski učenci razumejo s starši, ali lahko delajo, gredo, kamor želijo, ali
morajo upoštevati način življenja v svoji družini.
Odgovore na ta vprašanja smo iskali z vidika romskih otrok, saj romskih staršev v naši
raziskavi nismo intervjuvali.
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9.10.1 Pomoč in spodbude
Zaradi predpostavke, da romski starši zaradi svoje neizobraženosti ne morejo pomagati
svojim otrokom pri njihovem šolskem delu oziroma jim težko pomagajo ter da družinske
vrednote postavljajo pred izobraževalne, nas je zanimalo, ali romski starši podpirajo svoje
otroke pri izobraževanju, jih spodbujajo in ali jim pri izobraževanju tudi nudijo pomoč.
Intervjuvane učence smo vprašali (vprašanje št. 32): »Te starši spodbujajo glede šole in ti
pomagajo?«.

DEKLETA

Tabela št. 37: Spodbuda in pomoč

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Spodbujajo

Pomagajo

14
15
11
40
11
12
14
37

14
15
11
40
11
12
14
37

5
9
4
18
8
7
8
23

19
24
15
58
19
19
22
60

77

77
100 %
65 %

41
53 %
35 %

118

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

Skupaj število
odgovorov

Tabela št. 37 potrjuje, da vsi starši romske otroke spodbujajo pri njihovem izobraževanju:
Intervju št. 2: »Mi rečejo, da naj hodim v šolo, da naj se učim.«
Intervju št. 7: »Me spodbujata. Rečeta, da moram bit pridna in da se moram nekaj naučit.«
Intervju št. 9: »Ata hoče, da hodim v šolo, reče, da ne bom tak kot on.«
Intervju št. 11: »Me spodbujajo. Rečejo, naj se izobrazim, da ne bom čistilka kot mama. Pri
učenju mi ne znajo pomagat.«
Intervju št. 12: »Moram hodit, da bom svoje otroke lahko kaj naučila.«
Intervju št. 24: »Rečeta, vstani pa idi v šolo.«
Intervju št. 26: »Sprašujejo za ocene. Hočejo, da se učim.«
Intervju št. 48: »Ja, zelo. Ata in mama mi vedno pravita, da se moram učit. Me večkrat
spomnita na šolo. Vidita, da brez šole ne dobiš službe.«
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Intervju št. 52: »Ja, vedno. Pravijo mi, da se moram učit, da ko bom velika, bom mogla
delat. Da bom znala z denarjem.«
Intervju 62: »Me spodbujajo. Če nimam naloge, mi ata reče, da se moram učit in ponovit
snov.«
Intervju št. 69: »Nimajo časa pomagat. Me spodbujajo.«
Intervju št. 71: »Ja. Pomagajo ne, ker ne znajo.«
41 od 77 intervjuvanih učencev je povedalo, da jih starši spodbujajo in jim tudi
pomagajo:
Intervju št. 1: »Ja, me spodbujajo. Pravijo mi, da moram postati dober učenec; in ko bom
velik, bom dober učitelj. Ko ne razumem pa ko ne znam, mi doma pomagajo. Če ne znam
računati, mi pomagajo. Če imam kaj težkega za domačo nalogo.«
Intervju št. 4: »Me spodbujajo, me učijo. Ata mi razloži, če kaj ne vem.«
Intervju št. 27: »Ja, ko ne vem kaki račun, mi ata in mama pomagata.«
Intervju št. 31: »Ja, ko pridem iz šole, malo se vležem, potem mi mama reče, da naredim
nalogo. Govorijo, da moram it v šolo, da končam razred.«
Intervju št. 32: »Mama mi reče, da moram bit pridna v šoli.«
Intervju št. 36: »Ja, govorijo uči, uči, uči se. Pomagajo mi včasih pri domači nalogi, če ne
razumem.«
Intervju št. 38: »Ja, me spodbujajo, da vsak dan hodim v šolo. Ja, mi pomagajo, če kaj ne
razumem, mi pridejo pomagat. Zelo me spodbujajo, da bom imela službo.«
Intervju št. 63: »Moram it v šolo. Mi pomagajo.«
Intervju št. 64: »Ja, mi rečejo, naj grem na trgovsko. Mi pomagajo.«
Intervju št. 70: »Ja, ko pridem domov, jim povem, kaj sem se novega naučila. Se
pogovorimo. Pomagajo mi včasih, ko imajo čas.«
Presenetljiv je podatek, da prav vsi romski starši svoje otroke pri izobraževanju spodbujajo
in da jih več kot polovica svojim otrokom pri izobraževanju tudi pomaga, saj smo
predvidevali, da je njihova splošna izobrazba za pomoč pri učenju preslaba. Predvidevamo,
da so vzroki za pozitivne rezultate v tem, da so romski starši, ki svojim otrokom znajo
pomagati, bili vključeni ali so še vključeni v projekte izobraževanja, ki jih nudi Andragoški
zavod Maribor – Ljudska univerza, ter da sodelujejo s šolami, ki tudi nudijo pomoč in
podporo romskim staršem pri izobraževanju njihovih otrok. Hkrati vemo, da so romski
starši zelo mladi in so mnogi obiskovali osnovne šole, v katere danes hodijo njihovi otroci,
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zato predvidevamo, da jim je sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami bolj domače, kot je
bilo njihovim staršem. Vidimo torej, da ne le romskim učencem, temveč tudi njihovim
staršem izobraževanje že predstavlja pomembno vrednoto, saj vsi svoje otroke pri
izobraževanju vsaj spodbujajo, če jim že ne morejo nuditi pomoči.
Otroke smo še vprašali (vprašanje št. 33): »Pregledujejo starši tvoje zvezke?«.

DEKLETA

Tabela št. 38: Pregled zvezkov

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Da

Včasih

Ne

14
15
11
40
11
12
14
37

8
10
4
22
9
6
3
18

2
3
1
6
0
3
6
9

4
2
6
12
2
3
5
10

77

40
52 %

15
19 %

22
29 %

Odstotek na število vseh učencev

Tabela št. 37 kaže, da 52 % romskih staršev pregleduje zvezke svojim otrokom:
Intervju št. 1: »Ko doma delam, mi pogledajo, če imam prav. Če pa nimam, mi naredijo
rdečo pikico in moram popravit. Ata in mami mi pomagata. Tudi moj brat in sestra mi
pomagata …«
Intervju št. 2: »Ja, ata. Vse zvezke in rednike. Vsak dan. Če imam vse prav, mi kupi nekaj.»
Intervju št. 6: »Ja, vsaki dan. Da vidita, če imam nalogo.«
Intervju št. 30: »Ja, vsak dan zvečer.«
Intervju št. 36: »Ja, vsaki dan. Če ne utegnejo, dajo babici.«
Intervju št. 38: »Ja, redno pregledajo zvezke.«
Intervju št. 44: »Ja. Pokažem nalogo.«
Intervju št. 50: »Ja, vsak dan.«
Intervju št. 61: »Domačo nalogo pokažem.«
Intervju št. 69: »Ja, vsak petek.«
Da jim starši ne pregledujejo zvezkov, je odgovorilo 29 % intervjuvanih otrok:
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Intervju št. 8: »Ne, torbo imam v šoli.«
Intervju št. 13: »Zvezkov mi ne gledajo, jim pa sproti sporočim ocene.«
Intervju št. 32: »Ne, ne zna brat.«
Intervju št. 34: »Nikoli.«
Intervju št. 49: »Ne. Za ocene vprašajo.«
Intervju št. 62: »Ne pogledajo, ker nimajo časa. Morata pomagat mlajšima sestrama.«
Največ učencev, ki jim starši ne pregledujejo zvezkov, je iz tretjega VIO. Verjetno bi
podobno odgovorili tudi slovenski vrstniki, saj predvidevamo, da učenci v višjih razredih
ne dajejo zvezkov v pregled svojim staršem in da tudi sami starši starejšim otrokom ne
pregledujejo zvezkov tako pogosto kot mlajšim.
15 učencev oziroma 19 % je odgovorilo, da jim starši včasih pregledujejo zvezke:
Intervju št. 5: »Ata mi včasih pogleda.«
Intervju št. 59: »Včasih, ko mam domačo nalogo.«
Vsi intervjuvani romski učenci so povedali, da jih starši spodbujajo, naj hodijo v šolo, naj
se učijo, da se bodo izobrazili in se potem lahko zaposlili. Predvidevali smo, da romski
starši svojim otrokom pri njihovem šolskem delu ne pomagajo, ker so za tako pomoč
preslabo splošno izobraženi. Nekateri učenci so povedali, da jim starši ne znajo pomagati,
vendar je več kot polovica intervjuvancev dejala, da jim starši poleg tega, da jih spodbujajo,
tudi pomagajo pri izobraževanju. Pomagajo jim pri domačih nalogah in pregledujejo
njihove zvezke.
9.10.2 Razumevanje
Ugotoviti smo želeli, kako se romski učenci razumejo s svojimi starši. Ali lahko delajo, kar
se jim zahoče, in gredo, kamor želijo, ali morajo upoštevati način življenja v svoji družini?
Ker nas je zanimalo, kako romski starši razumejo želje svojih otrok, smo učence vprašali
(vprašanje št. 34) Ali je kaj takega, kar bi rad/a delal/a ali bi rad/a kam šla, pa ti starši
ne dovolijo?.
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DEKLETA

Tabela št. 39: Aktivnosti v prostem času

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Ne

Druženje s
prijatelji

Varnost

Potovanje

Drugo

14
15
11
40
11
12
14
37

7
8
6
21
6
5
7
18

1
1
4
6
1
3
2
6

3
4
1
8
2
1
1
4

1
1
0
2
1
0
2
3

2
1
0
3
1
3
2
6

77

39
50 %

12
16 %

12
16 %

5
6%

9
12 %

Odstotek na število vseh učencev

Polovica intervjuvanih otrok je odgovorila, da ni nič takega, kar bi radi delali, pa jim
starši ne bi dovolili:
Intervju št. 62: »Nič ni takega.«
Intervju št. 63: »Vse mi pustijo.«
Intervju št. 35: »Vse lahko delam.«
16 % jih je dejalo, da jim včasih starši ne dovolijo, da bi se družili s prijatelji:
Intervju št. 34: »Na primer v kino, da ne smem zvečer hodit ven.«
Intervju št. 36: »Ja, v disko bi šel.«
Intervju št. 40: »Dosti hodit ven s fantom. Po deseti uri moram bit doma.«
Intervju št. 53: »Ja, včasih ven pozno zvečer.«
Intervju št. 70: »Ja, na primer, če hočem it na obisk, pa mi starši ne dovolijo, da grem
sama, oni pa nimajo časa.«
16 % odgovorov potrjuje, da romski starši svojim otrokom ne dovolijo nekaterih aktivnosti,
ki se navezujejo na njihovo varnost:
Intervju št. 50: »Mi ne dovolita, da bi sama šla v trgovino ali kam predaleč.«
Intervju št. 64: »Ko sem včasih dlje zunaj, takrat mi drugi dan ne pustijo ven.«
Učenci so še povedali (6 %), da jim starši ne dovolijo, da bi šli na morje ali v drugo
državo:
Intervju št. 17: »Ko greta nekam daleč v Italijo, Nemčijo, Francusko, me ne vzameta vedno
zraven, pa bi rad šel.«
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Odgovori učencev ne kažejo na to, da se romski učenci s svojimi starši ne bi razumeli, saj
je polovica otrok povedala, da ni nič takega, kar bi radi delali, pa jim starši ne dovolijo, in
da se zgodi, da bi želeli kam iti, pa jim starši to prepovedo. Prepovedane dejavnosti (se ne
morejo družiti s prijatelji toliko, kot bi želeli, morajo biti doma ob določeni uri, ne morejo
iti sami kam) pa so pričakovane in so enake, kot jih izrekajo slovenski starši. Sodeč po
odgovorih, so zahteve romskih staršev do svojih otrok precej podobne zahtevam slovenskih
staršev. Ob odgovorih romskih otrok je bilo čutiti, da razumejo odločitve svojih staršev in
da gre za običajne odnose (včasih nestrinjanje z otrokovimi željami) med otroki in starši.
9.10.3 Aspiracije glede izobraževanja
V tem poglavju želimo ugotoviti, kakšne so aspiracije romskih staršev glede izobraževanja
njihovih otrok, saj v naši nalogi govorimo o nizki ravni izobrazbe Romov, kar vpliva tudi
na kakovost njihovega življenja. Opozorili smo tudi na izostajanje romskih učencev od
pouka, ker morajo pomagati staršem pri gospodinjskih oziroma družinskih opravilih, kar
velja zlasti za deklice iz družin, v katerih je tradicija še zelo močna, in da tam, kjer so starši
bolj integrirani v večinsko prebivalstvo, dekleta redno obiskujejo šolo (Vrbnjak, 2005 f).
To je povezano s kulturno posebnostjo, ki je večinski družbi neobičajna, in sicer, da romski
otroci začnejo že pri 12 letih vstopati v odraslost, da se dekleta hitro poročijo in imajo
otroke, dečki pa začnejo prevzemati vlogo očeta (Krek, Vogrinc, 2005). Spomnimo še
enkrat na raziskavo S. Andric (2006), ki razlaga, da romski otroci v Mariboru živijo v
družinah, kjer so pravila zelo strogo postavljena in se od vseh družinskih članov pričakuje,
da se jih držijo in jih spoštujejo. Raziskava S. Andric (prav tam) je pokazala, da romski
starši ne spodbujajo svojih otrok k nadaljevanju šolanja dlje, kot je po zakonu obvezno. Če
pa želijo romska dekleta nadaljevati šolanje, jim starši to sicer dovolijo, vendar se morajo
poročiti najpozneje takrat, ko končajo srednjo šolo, in to ne glede na to, kakšne ocene imajo
v šoli in kakšne so njihove želje glede nadaljnjega izobraževanja. Predsednik romskega
društva Anglunipe R. Krasnić pa razlaga, da romske družine sicer še vedno živijo
tradicionalno, vendar da se Romi poročajo starejši, kot so se še pred nekaj desetletji, da vsa
dekleta hodijo v osnovno šolo in jo tudi dokončajo, izobraževanje pa nadaljujejo tudi v
srednjih šolah ali celo na univerzah (Vrbnjak, 2005 c). »Od leta 1990 do zdaj se je
spremenilo 30 do 40 odstotkov tradicije, kulture, življenja v vsaki naši družini: zdaj vsi
otroci hodijo v šolo do konca osnovne šole in nobenih razlik ni med fanti in dekleti, vsi se
starejši poročijo in imajo manj otrok, dva, največ tri. Vem, da se bodo čez 20 let naši otroci
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čim dlje šolali in se nato zaposlili, tudi ženske bodo hodile v službo,« pravi R. Krasnić
(prav tam).
Odgovori romskih učencev, ki smo jih predstavili do sedaj, po našem mnenju potrjujejo
besede romskih predstavnikov, saj so učenci v Mariboru enakomerno prisotni v vseh treh
vzgojno-izobraževalnih obdobjih šolskega izobraževanja, želijo nadaljevati šolanje tudi še
po osnovni šoli in prav vsi starši jih spodbujajo pri njihovem izobraževanju. Seveda nas je
zanimalo, kakšne so aspiracije romskih staršev glede izobraževanja njihovih otrok po
osnovni šoli, zato smo romske učence vprašali (vprašanje št. 35): »Ali tvoji starši želijo,
da nadaljuješ šolanje po končani osnovni šoli?«.

DEKLETA

Tabela št. 40: Nadaljevanje izobraževanja po osnovni šoli

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

Število
učencev

Da

Ne

Ne vem

14
15
11
40
11
12
14
37

7
13
8
28
5
10
13
28

0
1
1
2
0
0
0
0

7
1
2
10
6
2
1
9

77

56
73 %

2
2%

19
25 %

Odstotek na število vseh učencev

Da je odgovorilo 73 % intervjuvanih otrok:
Intervju št. 1: »Ja. Jaz hočem končati zaradi njih, ker mi oni to rečejo.«
Intervju št. 6: »Da, do 3. letnika.«
Intervju št. 13: »Ata in mama želita, da nadaljujem. Mama in cela familija je želela, da se
vpišem na trgovsko. Ata je rekel, da se naj sam odločim za tisto, kar me veseli.«
Intervju št. 27: »Ja, oni bi radi, da jaz hodim v šolo.«
Intervju št. 33: »Ja, želijo.«
Intervju št. 49: »Ful si želijo, bolj ko jaz. Meni malo je, malo pa ne. Ampak bom šla.«
Intervju št. 59: »Meni je ata reko, da lahko grem do konca v šolo.«
Intervju št. 65: »Želijo, da grem v srednjo.
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Ne vem je odgovorilo 25 % otrok:
Intervju št. 40: »Ata mi je dal na izbiro, da se poročim ali pa hodim naprej v šolo.«
Da ne vedo, ali starši želijo, da bi se izobraževali tudi po osnovni šoli, so odgovorili
predvsem mlajši učenci, kar pa je razumljivo, saj ne moremo pričakovati, da bi se v tem
starostnem obdobju (od 7 do 9 let) vsi otroci pogovarjali s starši o svoji prihodnosti.
72 % romskih otrok je torej povedalo, da jih njihovi starši spodbujajo in tudi usmerjajo pri
nadaljnjem izobraževanju po končani osnovni šoli. Predvidevamo, da bi bil odstotek še
višji, če tega vprašanja ne bi zastavili tudi mlajšim učencem, ki morda še niso dovolj stari,
da bi znali nanj odgovoriti.
9.10.4 Načrti za prihodnost
Romske učence smo še vprašali, kaj menijo, da njihovi starši želijo zanje v prihodnosti
(vprašanje št. 36): »Kaj želijo tvoji starši zate, ko boš končal osnovno šolo?«.

DEKLETA

Tabela št. 41: Želje staršev

Srednja šola

Služba, poklic

Poroka

Vozniški izpit

Osebni uspeh

Ne vem

I. VIO

14
15
11
40
11

4
9
4
17
2

1
5
3
9
2

2
2
4
8
0

0
2
2
4
2

1
0
2
3
0

7
3
0
10
7

15
21
15
51
13

II. VIO

12

4

1

1

0

3

3

12

III. VIO

14

7

5

2

0

3

1

18

SKUPAJ

37

13

8

3

2

6

11

43

77

30
39 %
32 %

17
22 %
18 %

11
14 %
12 %

6
8%
6%

9
12 %
10 %

21
27 %
22 %

94

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

Vrsta definicije

Število
učencev

Učenci skupaj

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

Skupaj število
odgovorov

Kot je razvidno iz tabele št. 41, so romski učenci na to vprašanje dali več odgovorov. 32 %
odgovorov se nanaša na izobraževanje po končani osnovni šoli, 18 % na poklic in
zaposlitev, 12 % na poroko, 10 % na osebni uspeh, 6 % na opravljen vozniški izpit, 22 %
pa jih kaže, da ne vedo, kaj jim starši želijo glede prihodnosti. Tudi v tem primeru to
velja za odgovore mlajših otrok.
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V nadaljevanju navajamo nekatere odgovore, ki jih zaradi boljše nazornosti nismo
razdrobili v kategorije, temveč jih navajamo v celoti:
Intervju št. 1: »Da bom učitelj in da naredim vozniško. Da bi mel še vedno pamet, ko bom
učitelj in da bom pomagal učencem.«
Intervju št. 2: »Da naredim izpit za avto in da bom trener.«
Intervju št. 4: »Da bi študiral.«
Intervju št. 5: »Ata je rekel, da me ne bo poročil, če bom naredila šolo in bom pridna. Jaz
tudi nočem, da se hitro poročim.«
Intervju št. 6: »Da bom profesionalni futcbaler al pa nekaj. Samo da bom končal šolo.«
Intervju št. 7: »Da se poročim.«
Intervju št. 8: »Da se poročim. Ko bom star 16 let.«
Intervju št. 9: »Želijo mi najboljše. Da grem delat, da maš službo, da maš družino.«
Intervju št. 12: »Da se poročim.«
Intervju št. 27: »Da bi šel v srednjo šolo.«
Intervju št. 33: »Da bi uspešno naredila srednjo šolo, da bi bla trgovka in da bi imela
dobro plačo.«
Intervju št. 34: »Da bom imel lepo prihodnost.«
Intervju št. 36: »Da postanem tisto, kar želim, in da lahko za sebe delam.«
Intervju št. 38: »Da bi imela svoje podjetje in da bi vedno imela svojo plačo in bi imela
denar.«
Intervju št. 47: »Da se poročim.«
Intervju št. 49: »Da bi šla na frizersko šolo in bila frizerka, da si bom sama zaslužila.«
Intervju št. 50: »Mislim, da bi se poročila.«
Intervju št. 54: »Vse dobro.«
Intervju št. 62: »Želijo, da grem v srednjo in da imam dobre uspehe v šoli.«
Intervju št. 64: »Ata bi rad, da grem na trgovsko.«
Intervju št. 69: »Da delam za frizerko.«
Intervju št. 72: »Da bom imela poklic, da naredim izpit za avto.«
Intervju št. 73: »Izpit za avto.«
Odgovori učencev kažejo, da si romski starši želijo predvsem, da bi bili njihovi otroci, ko
bodo odrasli, zadovoljni. Še vedno si v skladu z njihovo tradicijo želijo, da se otroci
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poročijo, kar pa ne pomeni, da morajo zaradi tega prekiniti izobraževanje po osnovni šoli in
se posvetiti le skrbi za družino. Odgovori romskih otrok v celotni naši raziskavi potrjujejo,
da se tako oni sami kot tudi njihovi starši zavedajo pomembnosti izobrazbe, da je le-ta
pogoj za zaposlitev, ki pa je tudi nujna za kvalitetno življenje. Starši si želijo, da se njihovi
otroci že zgodaj poročijo, vendar jih, ker so zelo integrirani med svoje vrstnike, tudi
razumejo, da se ne želijo poročati tako hitro in da bi se tudi romske ženske rade zaposlile,
kar v preteklosti v romski družini ni bilo sprejemljivo. Romski starši želje svojih otrok
spoštujejo in dopuščajo možnost, da sami odločajo o svoji prihodnosti.

9.11 SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS
V teoretičnem delu smo govorili o tem, da socialno-ekonomski položaj družine (predvsem
izobrazba staršev in materialne razmere v družini) vpliva na učno uspešnost učencev
(Puklek Levpušček, Zupančič, 2009). Prav tako smo trdili, da boljši socialno-ekonomski
status vpliva na kakovost bivanja in s tem na splošno počutje.
Večkrat smo že omenili, da J. Krek in J. Vogrinc (2005) imenujeta Rome, ki živijo na
območju Maribora, integrirani Romi, da le-ti živijo v bolj ali manj urejenih hišah oziroma
stanovanjskih blokih in da jih ima večina ugodnejši socialno-ekonomski status. V
teoretičnem delu smo zapisali, da so bili mnogi mariborski Romi pred desetletji, v času, ko
je bil Maribor izrazito industrijsko mesto, zaposleni. Med slovensko tranzicijo je večina
ostala brez zaposlitve, danes mnogi živijo od socialne pomoči, nekateri, da preživijo, po
kesonih zbirajo železo, papir in steklenice ter to prodajajo, veliko se jih preživlja s trgovsko
dejavnostjo (prodajajo na tržnici in na bolšjem sejmu).
Ugoden ekonomski status nekaterih romskih učencev na območju Maribora opažajo tudi
učitelji, ki poučujejo te učence, kar se kaže npr. v tem, da imajo doma računalnike in dostop
do interneta. Prav tako se romski učenci od svojih slovenskih vrstnikov ne razlikujejo po
oblačenju, med seboj se tudi družijo.
V temi K. Socialno-ekonomski status smo želeli odgovoriti na raziskovalno vprašanje: V
kakšnih socialno-ekonomskih razmerah živijo romski učenci v Mariboru?.
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9.11.1 Opremljenost gospodinjstva
Tabela št. 42: Karakteristike gospodinjstva

Število
članov

Število
prostorov

Število
ležišč

Svoja
soba

Število
članov

Število
prostorov

Število
ležišč

Svoja soba

INTERVJU ŠT. 1

7

5

4

NE

INTERVJU ŠT. 2

5

6

3

NE

INTERVJU ŠT. 40

8

6

6

NE

INTERVJU ŠT. 41

8

5

8

INTERVJU ŠT. 3

NE

NE

INTERVJU ŠT. 42

9

4

4

7

5

7

NE

INTERVJU ŠT. 4

9

3

INTERVJU ŠT. 5

4

5

4

NE

INTERVJU ŠT. 43

14

8

10

NE

4

DA

INTERVJU ŠT. 44

10

6

10

DA

INTERVJU ŠT. 6

11

7

11

DA

INTERVJU ŠT. 45

7

5

7

NE

INTERVJU ŠT. 7
INTERVJU ŠT. 8

4

3

4

NE

INTERVJU ŠT. 46

11

8

11

NE

6

6

6

DA

INTERVJU ŠT. 47

8

4

6

NE

INTERVJU ŠT. 9

6

4

6

NE

INTERVJU ŠT. 48

9

5

7

NE

INTERVJU ŠT. 10

4

5

4

DA

INTERVJU ŠT. 49

7

3

4

NE

INTERVJU ŠT. 11

8

3

4

NE

INTERVJU ŠT. 50

7

6

5

DA

INTERVJU ŠT. 12

4

3

4

NE

INTERVJU ŠT. 51

7

4

5

NE

INTERVJU ŠT. 13

9

3

4

NE

INTERVJU ŠT. 52

7

4

7

NE

INTERVJU ŠT. 14

7

5

4

NE

INTERVJU ŠT. 53

5

3

5

DA

INTERVJU ŠT. 15

7

5

3

NE

INTERVJU ŠT. 54

7

5

6

DA

INTERVJU ŠT. 16

6

3

3

NE

INTERVJU ŠT. 55

7

3

6

NE

INTERVJU ŠT. 17

5

3

3

NE

INTERVJU ŠT. 56

9

4

7

NE

INTERVJU ŠT. 57

5

3

5

NE
DA

INTERVJU ŠT. 18

5

4

3

INTERVJU ŠT. 19

6

3

2

INTERVJU ŠT. 20

6

4

4

NE
NE
DA

INTERVJU ŠT. 21

5

4

3

DA

INTERVJU ŠT. 22

7

3

3

NE

INTERVJU ŠT. 23

6

4

3

NE

INTERVJU ŠT. 24

7

3

3

NE

INTERVJU ŠT. 25

6

3

3

NE

INTERVJU ŠT. 26

7

3

3

NE

INTERVJU ŠT. 27

8

3

8

NE

INTERVJU ŠT. 28

7

4

4

NE

INTERVJU ŠT. 29

7

2

3

NE

INTERVJU ŠT. 30
INTERVJU ŠT. 31

7
6

4
2

5
6

NE
NE

INTERVJU ŠT. 32

6

6

4

INTERVJU ŠT. 33

6

4

3

NE

INTERVJU ŠT. 34

7

6

7

DA

DA

INTERVJU ŠT. 35

10

12

10

DA

INTERVJU ŠT. 36

12

11

11

DA

INTERVJU ŠT. 37

8

7

8

NE

INTERVJU ŠT. 38

6

10

6

NE

INTERVJU ŠT. 39

7

4

5

DA

INTERVJU ŠT. 58

6

5

5

INTERVJU ŠT. 59

13

15

13

NE

INTERVJU ŠT. 60

11

11

19

DA

INTERVJU ŠT. 61

6

5

6

NE

INTERVJU ŠT. 62

15

10

15

NE

INTERVJU ŠT. 63

5

4

5

DA

INTERVJU ŠT. 64

6

5

6

NE

INTERVJU ŠT. 65

6

6

6

NE

INTERVJU ŠT. 66

7

4

7

NE

INTERVJU ŠT. 67

8

4

8

NE

INTERVJU ŠT. 68

5

4

5

NE

INTERVJU ŠT. 69

5

5

5

NE

INTERVJU ŠT. 70

7

4

6

NE

INTERVJU ŠT. 71

4

4

4

NE

INTERVJU ŠT. 72

7

10

7

DA

INTERVJU ŠT. 73

5

5

5

NE

INTERVJU ŠT. 74

8

5

7

NE

INTERVJU ŠT. 75

12

10

12

DA

INTERVJU ŠT. 76

7

5

7

NE

INTERVJU ŠT. 77

6

4

5

NE

POVPREČJE

7,2

5,1

3,6

26 %

Tabela št. 42 potrjuje, da so romske družine res številčne, saj med 77 intervjuvanimi učenci
niti eden ne prihaja iz družine, ki bi štela manj kot 4 družinske člane, marsikje jih je še več.
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Povprečno število članov je 7, 2. Učenci so povedali, da živi skupaj tudi več generacij ali
celo sorodniki v drugem kolenu. Mogoče je sklepati, da mnogi romski učenci živijo v
hišah, saj število prostorov (6–15), ki so jih navedli, ni značilno za stanovanjske bloke,
vemo pa, da so Romi v Mariboru lastniki kar nekaj hiš (le-te so po navadi večje oziroma
imajo več prostorov kot stanovanja v blokih). Povprečno število prostorov je 5,1.
Omenimo še eno zanimivost, ki je v Mariboru, kot pripovedujejo občani, splošno znana:
med sedanjo gospodarsko recesijo, ko je nepremičnine težje prodati, nekateri nikakor niso
mogli skleniti posla, so jim pa hkrati Romi ponujali za nakup hiše ali stanovanja gotovino.
Verjetno imajo Romi, ki živijo v hišah, večinoma tudi vsak svoje ležišče, medtem ko je iz
odgovorov razvidno, da marsikje vlada prostorska stiska in se dva ali več družinskih članov
stiska na enem ležišču. Povprečno število ležišč na družino je 3,6. 20 otrok od 77 (26 %) je
povedalo, da imajo svojo sobo, kar je po našem mnenju visok delež, sploh če upoštevamo
dejstvo, da imajo romske družine več otrok.
Ti odgovori nakazujejo, da imajo vsaj nekatere romske družine v Mariboru ugodnejši
socialno-ekonomski status, kot je značilen na splošno za Rome.

9.11.2 Izobrazba staršev
Dejali smo, da je izobrazbena raven Romov izrazito nizka, zato smo romske učence
povprašali po izobrazbi njihovih staršev.
Tabela št. 43: Izobrazba matere

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Vrsta definicije

OŠ

SŠ

Nedokončana
OŠ

14
15
11
40
11
12
14
37

7
3
3
13
2
3
5
10

0
1
0
1
1
0
0
1

7
11
8
26
8
9
9
26

77

23
30 %

2
3%

52
67 %

Odstotek na število vseh učencev
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Po rezultatih v tabeli št. 43 in odgovorih intervjuvanih učencev 67 % romskih mater ni
obiskovalo osnovne šole ali ni uspešno končalo osnovnošolskega izobraževanja. 30 %
mater je končalo osnovno šolo, 3 % pa srednjo šolo.

Tabela št. 44: Izobrazba očeta

DEKLETA

Število
učencev

OŠ

SŠ

Nedokončana
OŠ

I. VIO

14

8

1

5

II. VIO

15

5

1

9

III. VIO

11

4

4

3

SKUPAJ

40
11
12
14
37

17
4
4
11
19

6
1
1
2
4

17
6
7
1
14

77

36

10

31

47 %

13 %

40 %

I. VIO

FANTJE

Vrsta definicije

II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

Odstotek na število vseh učencev

Tabela št. 44 kaže, da 40 % romskih očetov ni obiskovalo osnovne šole ali pa ni uspešno
končalo osnovnošolskega izobraževanja; 47 % očetov je končalo osnovno šolo, 13 % pa
srednjo šolo.
Kot smo pričakovali, več romskih mater (67 %) kot romskih očetov (40 %) ni bilo
vključenih v osnovnošolsko ali srednje izobraževanje ali ga niso uspešno končale.
Odgovori potrjujejo, da je izobrazbena raven Romov izrazito nizka.
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9.11.3 Zaposlitev
Prav tako smo želeli izvedeti, ali so starši naših intervjuvanih učencev zaposleni.
Tabela št. 45: Mati

DEKLETA

Število
učencev

14
15
11
40
11
12
14
37

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

77

Odstotek na število vseh učencev

Vrsta definicije

DA
3
1
1
5
1
2
4
7

NE
11
14
10
35
10
10
10
30

12
16 %

65
84 %

Iz tabele št. 45 je razvidno, da 84 % mater romskih učencev, ki so bili vključeni v našo
raziskavo, v tem času ni imelo zaposlitve.
Tabela št. 46: Oče

DEKLETA

Število
učencev

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

Učenci skupaj

14
15
11
40
11
12
14
37
77

Odstotek na število vseh učencev

Vrsta definicije

DA
5
3
3
11
1
3
4
8

NE
9
12
8
29
10
9
10
29

19
25 %

58
75 %

Rezultati v tabeli št. 46 kažejo, da 75 % očetov romskih učencev, ki so bili vključeni v našo
raziskavo, v tem času ni imelo zaposlitve.
Odgovori potrjujejo, da so tudi Romi iz Maribora večinoma nezaposleni.
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Tabela št. 47: Vir dohodka

DEKLETA

Število
učencev

Skupaj število
odgovorov

Otroški
dokladi

Plača

Sorodniki

Prodaja

Ne vem

I. VIO

14
15
11
40
11

2
8
6
16
1

3
7
3
13
1

5
5
3
13
0

0
0
1
1
0

6
6
4
16
6

2
4
0
6
5

18
30
17
65
13

II. VIO

12

3

2

2

1

9

1

18

III. VIO

14

8

6

2

1

8

1

26

SKUPAJ

37

12

9

4

2

23

7

57

77

28
36 %
23 %

22
29 %
18 %

17
22 %
14 %

3
4%
2%

39
51 %
32 %

13
17 %
11 %

122

I. VIO
II. VIO
III. VIO
SKUPAJ

FANTJE

Vrsta definicije
Socialna
pomoč

Učenci skupaj

Odstotek na število vseh učencev
Odstotek na število vseh odgovorov

Iz tabele št. 47 je razvidno, da so romski učenci dali več odgovorov o viru dohodka v svoji
družini. Največ odgovorov (32 %) kot vir dohodka omenja prodajo na tržnici, 23 %
socialno pomoč in 18 % otroške doklade. 14 % anketiranih romskih učencev je
odgovorilo, da so njihovi starši zaposleni in prejemajo plačo, 2 %, da njihovim družinam
finančno pomagajo sorodniki, 11 % pa jih ne pozna vira dohodka v svoji družini.
Če združimo prodajo in plačo, dobimo rezultat, da se 46 % družin anketiranih romskih
učencev preživlja s svojim delom, 41 % pa je vir dohodka državna socialna pomoč. Mnogi
odrasli Romi niso zaposleni in se preživljajo z državno socialno pomočjo ter s sredstvi, ki
jih daje država za otroke (t. i. otroški dokladi).

9.11.4 Kulturni standard
Zanimal nas je tudi kulturni standard romskih učencev.
Ta del naše raziskave potrjuje, da je kulturni in hkrati ekonomski standard romskih družin
boljši, kot bi pričakovali, ker so mnogi Romi v Mariboru nezaposleni. Kot je razvidno iz
tabele št. 48, ima vsaka romska družina najmanj en televizor, v skoraj polovici
gospodinjstev pa jih imajo več. Vsaka romska družina ima v povprečju 1,8 televizorja. Le 7
romskih učencev od 77 (9 %) doma nima računalnika, kar pomeni, da imajo v povprečju
računalnik v vsaki romski družini. 90 % jih ima tudi dostop do interneta. 65 %
intervjuvanih učencev ima mobilni telefon. Le-tega nimajo predvsem mlajši romski učenci,
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ki so tudi povedali, da jim starši ne dovolijo, da bi imeli svojega, ker še niso dovolj stari, in
da bodo svojega dobili, ko bodo starejši. V 60 % romskih družin imajo tudi knjige.
Tabela št. 48: Karakteristike gospodinjstva

Televizor

Računalnik

Internet

Knjige

Mobitel

Televizor

Računalnik

Internet

Knjige

Mobitel

INTERVJU ŠT. 1

1

1

DA

VELIKO

NE

INTERVJU ŠT. 40

2

1

DA

50

DA

INTERVJU ŠT. 2

2

1

DA

4

DA

INTERVJU ŠT. 41

2

0

NE

10

DA

INTERVJU ŠT. 3

1

1

DA

NE

NE

INTERVJU ŠT. 42

1

1

DA

5

DA

INTERVJU ŠT. 4

1

1

DA

NE

NE

INTERVJU ŠT. 43

3

1

DA

1

DA

INTERVJU ŠT. 5

3

1

DA

3

DA

INTERVJU ŠT. 44

2

1

DA

20

DA

INTERVJU ŠT. 6

4

1

DA

5

DA

INTERVJU ŠT. 45

3

1

DA

5

DA

INTERVJU ŠT. 7

1

1

DA

NE

DA

INTERVJU ŠT. 46

4

1

DA

10

NE

INTERVJU ŠT. 8

6

3

DA

KORAN

DA

INTERVJU ŠT. 47

1

1

DA

NE

DA

INTERVJU ŠT. 9

1

1

DA

100

DA

INTERVJU ŠT. 48

2

1

DA

5

DA

INTERVJU ŠT. 10

3

1

DA

3

DA

INTERVJU ŠT. 49

1

1

DA

10

DA

INTERVJU ŠT. 11

1

1

DA

NE

DA

INTERVJU ŠT. 50

1

2

DA

50

DA

INTERVJU ŠT. 12

1

1

DA

NE

DA

INTERVJU ŠT. 51

1

0

NE

NE

NE

INTERVJU ŠT. 13

1

1

DA

NE

DA

INTERVJU ŠT. 52

1

1

DA

20

NE

INTERVJU ŠT. 14

1

0

NE

NE

DA

INTERVJU ŠT. 53

1

1

DA

10

DA

INTERVJU ŠT. 15

1

0

NE

NE

DA

INTERVJU ŠT. 54

2

1

DA

10

DA

INTERVJU ŠT. 16

2

1

DA

NE

NE

INTERVJU ŠT. 55

1

1

DA

NE

DA

INTERVJU ŠT. 17

2

1

DA

NE

NE

INTERVJU ŠT. 56

2

1

DA

50

DA

INTERVJU ŠT. 18

4

1

DA

10

NE

INTERVJU ŠT. 57

1

1

DA

10

DA

INTERVJU ŠT. 19

1

1

DA

2

NE

INTERVJU ŠT. 58

1

1

NE

NE

DA

INTERVJU ŠT. 20

1

1

DA

NE

DA

INTERVJU ŠT. 59

1

1

DA

NE

NE

INTERVJU ŠT. 21

1

1

DA

50

DA

INTERVJU ŠT. 60

1

1

DA

NE

NE

INTERVJU ŠT. 22

3

1

DA

5

NE

INTERVJU ŠT. 61

3

1

DA

20

NE

INTERVJU ŠT. 23

3

1

DA

3

NE

INTERVJU ŠT. 62

5

3

DA

50

DA

INTERVJU ŠT. 24

1

1

NE

NE

NE

INTERVJU ŠT. 63

2

1

DA

10

DA

INTERVJU ŠT. 25

1

1

DA

NE

NE

INTERVJU ŠT. 64

2

1

DA

5

DA

INTERVJU ŠT. 26

1

1

DA

NE

NE

INTERVJU ŠT. 65

2

1

DA

NE

DA

INTERVJU ŠT. 27

2

1

DA

NE

NE

INTERVJU ŠT. 66

1

1

DA

10

DA

INTERVJU ŠT. 28

1

1

DA

NE

NE

INTERVJU ŠT. 67

1

1

DA

NE

DA

INTERVJU ŠT. 29

1

0

NE

2

NE

INTERVJU ŠT. 68

2

1

DA

NE

NE

INTERVJU ŠT. 30

1

1

DA

NE

DA

INTERVJU ŠT. 69

2

1

DA

5

NE

INTERVJU ŠT. 31

2

1

DA

100

DA

INTERVJU ŠT. 70

3

1

DA

10

NE

INTERVJU ŠT. 32

1

0

NE

NE

DA

INTERVJU ŠT. 71

1

1

DA

2

DA

INTERVJU ŠT. 33

1

1

DA

50

NE

INTERVJU ŠT. 72

3

1

DA

10

DA

INTERVJU ŠT. 34

1

1

DA

1

DA

INTERVJU ŠT. 73

4

3

DA

50

DA

INTERVJU ŠT. 35

1

1

DA

NE

DA

INTERVJU ŠT. 74

1

1

DA

NE

NE

INTERVJU ŠT. 36

7

1

NE

20

DA

INTERVJU ŠT. 75

1

1

DA

NE

DA

INTERVJU ŠT. 37

2

1

DA

20

NE

INTERVJU ŠT. 76

1

1

DA

10

DA

INTERVJU ŠT. 38

3

0

NE

5

DA

INTERVJU ŠT. 77

1

1

DA

20

DA

INTERVJU ŠT. 39

1

1

DA

20

DA

POVPREČJE

1,8

1

90 %

60 %

65 %

176

Milanka Munda (2012): Počutje romskih učencev v osnovni šoli v Mariboru, magistrsko delo PeF Ljubljana
__________________________________________________________________________________________________

Zapisali smo že, da učitelji in socialni delavci v šolah opažajo ugoden ekonomski standard
nekaterih romskih učencev; ta je v nekaterih primerih višji od ekonomskega standarda
slovenskih učencev. Romski starši v šoli kljub temu koristijo pomoč, ki jo država namenja
za izobraževanje romskih učencev (v šoli dobijo šolske potrebščine, malica je
sofinancirana, ekskurzije …). Tudi I. Lesar (2009 b, str. 12) opozarja, da finančne ter druge
podpore romskim učencem in hkrati tudi romskim družinam, ki so utemeljene zgolj na
etični pripadnosti, doslej v Sloveniji niso bile deležne kritik, češ, zakaj je etnična pripadnost
temeljno merilo za dodeljevanje denarnih pomoči, kar bi najbrž težko podprli z
mednarodnimi dokumenti in priporočili. Avtorica se sprašuje, koliko je to sprejemljivo (ali
ni diskriminacijsko) za tiste državljane R Slovenije, ki se soočajo s podobnimi ali še težjimi
življenjskimi razmerami, vendar je zanje postopek pridobivanja različnih oblik pomoči, ki
jih država zagotavlja ekonomsko šibkim, zaradi drugačne etnične opredelitve bistveno
zahtevnejši oziroma ne zadostuje, da uveljavljajo pravico do pomoči zgolj z dokazovanjem
svoje etnične pripadnosti. Avtorica izpostavi tudi vprašanje, ali tak odnos države do
nekaterih svojih državljanov morebiti še dodatno ne spodbuja netolerantnosti do Romov.
»Neformalni pogovori z ljudmi, ki se pogosteje srečujejo z Romi, prej ali slej razkrijejo, da
se jim tak odnos države do Romov zdi skrajno nepravičen in da tako postopanje kaže na
večvrednost romske populacije v primerjavi z drugimi državljani,« opozarja I. Lesar (prav
tam, 12). Tudi neformalni pogovori z učitelji so potrdili, da se jim velikokrat zdi krivično,
ko romskim učencem lahko nudijo pomoč (finančno in učno), medtem ko nekaterim
slovenskim učencem, ki bi tudi (ali še bolj) potrebovali pomoč, le-te ne morejo zagotoviti.
Tudi iz odgovora v naši raziskavi lahko sklepamo na podobno razmišljanje (intervju št. 11:
»Tudi učitelj Y mi večkrat očita, da romski učenci dobimo več denarja kot slovenski, da ne
znamo pazit na stvari, da bi morala socialna delavka dati svinčnike, zvezke … slovenskim
učencem«).
V enem od prejšnjih poglavij smo ugotavljali, da je uspeh romskih učencev predvsam
zadosten ali dober in da si želijo še boljšega. V tem poglavju smo ugotovili, da imajo skoraj
vsi romski učenci iz Maribora doma računalnike in dostop do interneta. Govorili smo o
tem, da je socialno-ekonomski položaj družine eden izmed pomembnih dejavnikov učne
uspešnosti. Prav tako smo dejali, da boljši socialno-ekonomski status vpliva tudi na splošno
počutje. Naša raziskava je pokazala, da je učni uspeh romskih učencev v Mariboru boljši,
kot kažejo raziskave doma in po svetu. Tudi socialno-ekonomski status romskih družin je
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na območju Maribora višji kot pri večini Romov po svetu in tudi v Sloveniji. To pa ne
pomeni, da je socialno-ekonomski status romskih učencev iz Maribora dober; upamo, da bo
tudi učni uspeh romskih učencev iz Maribora v prihodnosti še višji.
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10 SKLEPNI DEL

Magistrsko delo se ukvarja z Romi v Mariboru, izpostavlja pa romske učence osnovnih šol.
Izhodiščna točka raziskave in problem, ki ga to delo razčlenjuje, je nizka izobraženost
Romov.
Z raziskavo najprej opozarjamo na številčnost in nepoznavanje Romov, ki živijo v
Mariboru. Mariborskih Romov ne moremo enačiti z drugimi Romi v Sloveniji, še več – tudi
romska skupnost v Mariboru ni homogena. Medtem ko del Romov, ki živi v Mariboru,
ohranja romski jezik in kulturo, je drugi del kulturo in jezik prevzel od Albancev. Tudi
Romi sami povedo, da se raje proglasijo za Albance. Pravijo, da jim je lažje, da prej dobijo
delo, da so njihovi otroci bolje sprejeti med sošolci, saj je do Albancev manj predsodkov
kot do Romov (Vrbnjak, 2005 c). Ta dejstva potrjujejo, da so nekateri Romi, da bi se
izognili problemom, ki so jih doživljali, zamolčali svojo identiteto. Soočali so se namreč z
nesprejemanjem, diskriminacijo in stereotipnimi predstavami o Romih, vsi ti predsodki pa
so prisotni še danes.
V magistrski nalogi smo analizirali diskriminacijo Romov, ki se v družbi pojavlja na
različnih ravneh in se reproducira tudi v šoli. Raziskava se ukvarja z romskimi učenci iz
Maribora. Le-ti so bili pred dvema desetletjema v šolah izpostavljeni diskriminaciji in
nestrpnosti, okolje jih je odklanjalo in se oklepalo stereotipov o Romih. Učenci so se
sporazumevali predvsem v romskem jeziku in se družili le med seboj (Popošek, 2006). Ni
presenetljivo, da ob takem nespodbudnem šolskem okolju romski učenci in njihovi starši
niso bili zainteresirani niti za šolsko delo niti za sodelovanje z učitelji in da so romski
učenci neredno hodili v šolo.
So pa v Mariboru leta 1998 začeli več projektov, nekateri tečejo še danes, da bi dvignili
motiviranost in kakovost izobraževanja Romov. Predstavljeni so v teoretičnem delu naloge.
Menimo, da so ti projekti vplivali na boljši odnos Romov do šole in na prijetnejše počutje
njihovih otrok med šolskimi zidovi. V empiričnem delu raziskave smo ugotavljali, kako se
danes romski učenci počutijo v šoli ter kakšen je odnos Romov do šole. V raziskavi so nas
zanimale predvsem socialne izkušnje romskih otrok v šoli, saj le-te vplivajo na njihovo
počutje in zato tudi na šolsko uspešnost.
V družbi na splošno in tudi med učitelji še vedno obstaja stereotipno prepričanje, da za
Rome šolanje ni vrednota in da se jim izobraževanje ne zdi pomembno. V prvem poglavju
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empiričnega dela smo odgovarjali na raziskovalna vprašanja, kaj romskim učencem
predstavlja izobraževanje in ali razumejo smisel te vrednote. Analiza odgovorov romskih
učencev v Mariboru je pokazala na prepričanje romskih učencev, da je šolanje pomembno,
da dobro razumejo, da je pridobivanje izobrazbe vrednota in da se zavedajo njenega smisla.
V teoretičnem delu naloge navajamo raziskave (Denied a future?, 2001; ERRC, 2003;
Macura-Milovanović, 2006; Berčon, 2006; Peček, Lesar, 2006; Husar Černjavič, 2006), ki
potrjujejo, da vrstniki in tudi učitelji do romskih učencev po svetu in tudi v Sloveniji še
vedno gojijo predsodke in da jih odklanjajo. Dejali smo že, da so tudi romski učenci iz
Maribora pred dvema desetletjema doživljali tak odnos. Odgovoriti smo želeli na
raziskovalno vprašanje, kako danes romske učence sprejemajo slovenski vrstniki in kako
jih sprejemajo učitelji. Na osnovi analize odgovorov v okvirni temi o počutju ter sprejetosti
romskih učencev v razredu lahko zapišemo sklep, da slovenski vrstniki in njihovi učitelji v
Mariboru danes dobro sprejemajo romske učence. Odgovori romskih otrok so pokazali, da
se le-ti družijo tako z romskimi kot tudi s slovenskimi vrstniki. Prav tako odgovori otrok v
tem poglavju potrjujejo, da se večina učiteljev v Mariboru zaveda svoje vloge pri
ustvarjanju pozitivne klime v razredu pa tudi tega, kako pomembno je razumeti vsakega
učenca. Glede na odgovore romskih učencev lahko rečemo, da so šolske prakse v Mariboru
vsaj deloma že inkluzivno naravnane.
V teoretičnem delu naloge smo govorili tudi o veroizpovedi Romov, ki živijo v Mariboru,
ter o povezanosti njihovega življenja z vero. Povedali smo, da v času verskih praznovanj
romski učenci v Mariboru po pravilu izostajajo od pouka. Predstavili smo tudi kulturne
posebnosti Romov in tradicijo, ki jim narekuje, da zgodaj vstopijo v odraslost, in postavlja
skrb za družino pred izobraževanje. Predstavili smo tudi dejstvo, da se tradicionalno
življenje Romov v Mariboru zelo hitro spreminja. Romi se izobražujejo vedno dlje, v šolo
hodi tudi vedno več žensk. S sklopom vprašanj v okvirni temi o šoli smo odgovorili na
raziskovalna vprašanja, ali romski učenci radi hodijo v šolo, kdaj izostajajo od pouka, ali
želijo nadaljevati šolanje po končani osnovni šoli. Odgovori učencev so potrdili, da je vera
pri Romih pomembna vrednota in da romski učenci v času svojih verskih praznovanj ne
prihajajo v šolo.
Znano je, da je bila izobrazbena raven Romov vedno nizka. Ponekod po svetu romski otroci
sploh ne hodijo v šolo. Tisti, ki so vključeni v izobraževanje, imajo slab učni uspeh, veliko
jih ponavlja razrede. Za romske učence je značilen tudi velik osip, zlasti v višjih razredih,

180

Milanka Munda (2012): Počutje romskih učencev v osnovni šoli v Mariboru, magistrsko delo PeF Ljubljana
__________________________________________________________________________________________________

malo jih uspešno konča osnovnošolsko izobraževanje, še vedno jih je mnogo vključenih v
šole s prilagojenimi programi. S sklopom vprašanj v okvirni temi o učenju smo odgovorili
na raziskovalno vprašanje, kakšen je učni uspeh romskih učencev v Mariboru in kakšnega
si želijo. Analiza je pokazala, da je učni uspeh romskih učencev iz Maribora boljši, kot na
splošno velja za romsko populacijo. S primerjavo odgovorov na vprašanji o želenem učnem
uspehu na koncu šolskega leta ter o uspehu ob zaključku preteklega šolskega leta smo
ugotovili, da 51 % romskih učencev v Mariboru dosega dober učni uspeh, 40 % zadostnega
ter 9 % prav dobrega in da si želijo boljšega. Sodeč po odgovorih, so romski učenci glede
želenega splošnega učnega uspeha dokaj realni, saj si pretežno želijo za stopnjo višjega, kot
so ga dosegli v preteklem šolskem letu. Poleg tega se popolnoma zavedajo, kaj morajo
storiti, da bi želen učni uspeh dosegli.
V teoretičnem delu smo govorili o tem, da jezikovna prikrajšanost Romov lahko povzroča
govorno zadržanost, nesproščenost in nemotiviranost za učenje, kar vodi v njihovo šolsko
neuspešnost (Avsec, 1999). Raziskava M. Peček in I. Lesar (2006) kaže na nizko stopnjo
senzibilnosti učiteljev za jezikovne pregrade, s katerimi se srečujejo učenci iz drugih
etničnih skupin. Učitelji pričakujejo od učencev, katerih materinščina ni slovenščina, čim
bolj popolno in čim hitrejšo asimilacijo v obstoječi sistem šole. S sklopom vprašanj v
okvirni temi o jeziku smo odgovorili na raziskovalni vprašanji, kakšno težavo romskim
učencem pri pouku predstavlja slovenski jezik oz. usvajanje snovi v nematernem jeziku ter
ali se v šoli želijo učiti tudi romščine in spoznavati svojo kulturo. Odgovori so pokazali, da
je vsaj v Mariboru v šoli prvič soočenih s slovenščino manjši del (12 %) romskih učencev,
kot to na splošno velja za romsko populacijo. Polovica romskih učencev iz Maribora se je
naučila govoriti slovensko že v vrtcu, precejšnji delež (40 %) pa že pred tem doma. Tisti
romski učenci, ki so se naučili slovenščine doma, so med intervjuji večinoma odgovarjali,
da nimajo večjih težav, razen pri zahtevnejših nalogah (večinoma pri takih, ki povzročajo
težave tudi slovenskim učencem). Romskim učencem, ki imajo težave, pomagajo učitelji.
Največ težav morajo premagati tisti, ki so se naučili slovensko v šoli, vendar jih je v
Mariboru, kot smo že zapisali, le nekaj več kot deset odstotkov. Intervjuvani romski učenci
so bili med pogovori zelo sproščeni. Radi so odgovarjali, večina se je precej razgovorila,
kar potrjujejo odgovori v celotni empirični raziskavi.
Predvidevamo, da romski učenci iz Maribora tudi zato, ker imajo manj jezikovnih težav,
dosegajo boljši učni uspeh, kar dokazujejo že temeljne značilnosti intervjuvanih učencev.
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Izpostaviti želimo precej enakomerno porazdeljeno število učencev glede na VIO, kar kaže
na to, da romski učenci v Mariboru ne končajo izobraževanja že med obveznim osnovnim
šolanjem. Vse več ga uspešno konča in nadaljuje na naslednji stopnji, čeprav je za romske
učence na splošno značilen velik osip v višjih razredih osnovne šole.
Medtem ko del Romov, ki živijo v Mariboru, ohranja romski jezik in kulturo, je drugi del
kulturo in jezik prevzel od Albancev. V nekaterih odgovorih romskih otrok na vprašanji, ali
se želijo v šoli učiti tudi svojega jezika in spoznavati svojo kulturo ter ali bi s takemu
izobraževanju povabili svoje slovenske sošolce, je bilo mogoče zaznati strah, kako bi
romski predmet sprejeli njihovi slovenski vrstniki. Odgovori potrjujejo tudi posebnosti
romske populacije v Mariboru, ki smo jih predstavili v uvodnem delu raziskave, namreč, da
so nekateri Romi prevzeli jezik ter kulturo Albancev in da se je treba vprašati, ali jim je
sploh v interesu, da bi se učili romskega jezika in spoznavali romsko kulturo. Rezultati
kažejo, da se polovica romskih učencev želi učiti romščine in spoznavati romsko kulturo,
polovica pa si tega ne želi ali je glede tega neodločena.
V teoretičnem delu naloge smo predstavili nekatere posebnosti romske kulture in ob tem
omenili, da prevzemajo skrb za družino tudi otroci. Romske družine so številčne in deklice
morajo kmalu prevzeti dela v gospodinjstvu. Tudi svetovalni delavci na šolah in učitelji
pripovedujejo, da romske deklice že v nižjih razredih osnovne šole izostajajo od pouka več
kot romski dečki, ker doma pomagajo staršem. Z odgovori učencev smo odgovorili na
raziskovalno vprašanje, ali imajo romski učenci zraven šolskih obveznosti še kakšne druge
ter ali se romski učenci doma učijo. Med pogovori smo spraševali romske učence o vzrokih
za izostajanje od pouka. Analiza odgovorov je potrdila, da imajo predvsem dekleta od 5.
razreda naprej doma obveznosti, vendar ne toliko, kot smo pričakovali. Čeprav romska
dekleta doma pri opravilih v gospodinjstvo več pomagajo kot romski fantje, odgovori
kažejo, da fantje pri pomoči doma ne zaostajajo mnogo za dekleti. Predvidevamo pa, da –
čeprav imajo romski učenci razvite delovne navade, ki so vezane na opravila v
gospodinjstvu – nimajo razvitih delovnih navad, povezanih s šolskim delom. Zato smo
romske učence spraševali, koliko časa doma namenijo učenju. Največ jih je odgovorilo, da
doma učenju namenijo toliko časa, kolikor je po njihovem mnenju treba, da uspešno
opravijo šolske obveznosti.
Večina Romov je nezaposlena. Tudi v Mariboru mnogi živijo od socialne pomoči,
zaposlenih je malo, vendar se jih v mestu ob Dravi vsaj nekaj uspešno ukvarja s trgovsko
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dejavnostjo; nekateri imajo svoja podjetja in zaposlujejo družinske člane. V nalogi smo
predstavili romsko tradicijo, ki daje prednost družinskim vrednotam pred izobraževanjem,
čeprav izobrazba daje več možnosti za zaposlitev. Hkrati je empirični del naše raziskave
pokazal, da se romski učenci zavedajo pomembnosti izobraževanja za kvalitetnejše
življenje v poznejših letih. S temo o načrtih za prihodnost smo želeli odgovoriti na
raziskovalno vprašanje, kaj želijo romski otroci delati, ko bodo odrasli, ter kakšen je njihov
odnos do izobraževanja po končanem obveznem osnovnem šolanju in do zaposlitve. Na
podlagi odgovorov v raziskavi sklepamo, da romski učenci na območju Maribora vsekakor
želijo nadaljevati šolanje po končani osnovni šoli in se usposobiti za želeni poklic. Po
odgovorih si večina otrok želi doseči poklic, za katerega se je treba po končani osnovni šoli
izobraževati še približno 4 leta. Nekaj romskih učencev ima tudi višje cilje, radi bi dosegli
visoko in univerzitetno izobrazbo. Glede na učni uspeh romskih učencev v Mariboru, ki je
danes že boljši kot pred nekaj desetletji, lahko zapišemo, da so njihove želje dokaj realne,
in sklenemo poglavje z upanjem, da bo vsaj nekaterim uspelo končati tudi univerzitetno
stopnjo izobraževanja.
V teoretičnem delu raziskave smo opozorili na dejstvo, da romski starši v skladu s tradicijo
od svojih otrok, predvsem deklet, pričakujejo, da se bodo kmalu posvetili skrbi za družino.
Predstavili smo projekte v Mariboru (od 90. let prejšnjega stoletja dalje), katerih namen je
bil predstaviti romskim staršem pomembnost izobraževanja in jih motivirati, da bi
vključevali otroke v šolo. Nekateri projekti Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske
univerze tečejo še danes (Program funkcionalnega opismenjevanja, Usposabljanje za
življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj, Šola za starše in otroke priseljeniških
družin, Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine, Središče za samostojno učenje,
Točka za Rome), izobražujejo Rome ter romske starše usposabljajo za spremljanje in
pomoč otrokom pri šolanju. Vemo namreč, da romski starši zaradi neizobraženosti težko
pomagajo svojim otrokom. Predstavili smo tudi projekte Osnovne šole Janka Padežnika
Maribor, ki vključujejo tudi romske starše. Predvidevamo, da so prizadevanja na področju
izobraževanja romskih otrok v Mariboru prinesla pozitivne spremembe. Rezultati kažejo,
da je stanje v Mariboru danes boljše kot pred nekaj desetletji; romski otroci se med svojimi
vrstniki v šoli dobro počutijo in dobro jih sprejemajo tudi njihovi učitelji. Učni uspeh
romskih otrok je boljši, izobražujejo se dlje, izobraževanje je ob družini postalo pomembna
vrednota, želijo se zaposliti.
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V poglavju o romskih starših nas je zanimalo, ali ti spodbujajo svoje otroke in jim
pomagajo pri izobraževanju, kakšne so njihove aspiracije glede izobraževanja otrok po
končani osnovni šoli in kaj od svojih otrok pričakujejo v prihodnosti. Odgovori na ta
vprašanja upoštevajo vidik romskih otrok, saj njihovih staršev nismo intervjuvali. Vsi
romski učenci so povedali, da jih starši spodbujajo, naj hodijo v šolo, naj se učijo, da se
bodo lahko zaposlili. Predvidevali smo, da romski starši svojim otrokom pri njihovem
šolskem delu ne pomagajo, ker je njihova splošna izobrazba preslaba, da bi lahko nudili
pomoč. Nekateri učenci so povedali, da jim starši ne znajo pomagati, vendar je več kot
polovica intervjuvancev dejala, da jim starši ob tem, ko jih spodbujajo, pomagajo pri
domačih nalogah in pregledujejo njihove zvezke. Da ne vedo, ali starši želijo, da bi se
izobraževali tudi po osnovni šoli, so odgovorili predvsem mlajši učenci, kar je razumljivo,
ker se v tem starostnem obdobju (od 7 do 9 let) le malo otrok pogovarja s starši o svoji
prihodnosti. 72 % romskih otrok je povedalo, da jih njihovi starši spodbujajo in tudi
usmerjajo, kam se vpisati po končani osnovni šoli. Predvidevamo, da bi bil odstotek še
višji, če tega vprašanja ne bi zastavili tudi mlajšim učencem, ki morda še niso dovolj stari,
da bi znali nanj odgovoriti.
Odgovori otrok so pokazali, da si romski starši želijo predvsem, da bi bili njihovi otroci, ko
bodo odrasli, zadovoljni. Še vedno si v skladu z romsko tradicijo sicer želijo, da se otroci
čim prej poročijo, kar pa ne pomeni, da morajo zaradi tega prekiniti izobraževanje po
osnovni šoli in se posvetiti le skrbi za družino. Odgovori romskih otrok v celotni raziskavi
potrjujejo, da se tako oni kot tudi njihovi starši zavedajo pomembnosti izobrazbe, da je le-ta
pogoj za zaposlitev in je nujna za kvalitetno življenje. Starši si želijo, da se njihovi otroci že
zgodaj ustvarijo družine, vendar jih tudi razumejo, ker so že zelo integrirani med slovenske
vrstnike, da se ne želijo poročiti zelo mladi in da se tudi romske ženske želijo zaposliti, kar
še pred nekaj desetletji v romski družini ni bilo sprejemljivo. Romski starši želje svojih
otrok spoštujejo in dopuščajo možnost, da sami odločajo o svoji prihodnosti.
Učitelji, ki poučujejo romske učence, potrjujejo, da imajo nekateri romski učenci na
območju Maribora ugoden ekonomski status, kar se kaže npr. v tem, da imajo doma
računalnike in dostop do interneta. Prav tako se romski učenci od svojih slovenskih
vrstnikov ne razlikujejo po oblačenju, med seboj se tudi družijo. V poglavju o socialnoekonomskem statusu smo odgovorili na raziskovalno vprašanje, v kakšnih socialnoekonomskih razmerah živijo romski učenci iz Maribora. Analiza je pokazala, da imajo
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skoraj vsi romski učenci iz Maribora doma računalnike in dostop do interneta. Zapisali
smo, da je socialno-ekonomski položaj družine eden izmed pomembnih dejavnikov učne
uspešnosti in da boljši socialno-ekonomski status vpliva tudi na splošno počutje. Naša
raziskava je potrdila, da je učni uspeh romskih učencev v Mariboru boljši, kot kažejo
raziskave doma in po svetu. Tudi socialno-ekonomski status romskih družin je na območju
Maribora višji kot pri večini Romov v Sloveniji in po svetu. To pa ne pomeni, da je
socialno-ekonomski status romskih učencev iz Maribora dober; upamo, da bo tudi učni
uspeh romskih učencev iz Maribora v prihodnosti še višji.
Na podlagi vsega napisanega zaključujemo, da Romi v Mariboru predstavljajo pomemben
del romske populacije v Sloveniji in da bo nujno treba natančnejše poznati in preučevati to
raznoliko romsko skupnost tudi zaradi povezave z vzgojo in izobraževanjem. Boljše
poznavanje romske skupnosti je namreč nujni pogoj za oblikovanje izobraževanja, ki bo
bolje naravnano na njihove potrebe. Če teoretični in empirični del naloge vsaj delno
zapolnjujeta vrzel v raziskovanju in poznavanju romske populacije oziroma romskih
učencev v Mariboru, pa se nam za celovito razumevanje oziroma še kvalitetnejše
izobraževanje romskih učencev zdi nujen pogled še z druge strani – namreč učiteljev. Naša
raziskava je sicer pokazala, da le-ti vsaj na območju Maribora dobro sprejemajo romske
učence in jim pomagajo. Glede na teoretični del raziskave ter njene rezultate bi lahko dejali,
da poučujejo na inkluzivno naravnan način. Kljub temu da tudi v Mariboru zasledimo
diskriminacijsko vedenje učiteljev do romskih učencev, lahko sklenemo, da je odnos med
romski učenci in njihovimi učitelji večinoma dober. Odgovori otrok potrjujejo ustrezno
partnersko razmerje med njimi in učitelji. Romski učenci čutijo, da so sprejeti in z učitelji
emocionalno povezani, učiteljem zaupajo, doživljajo jih kot bližnje, skrbne in ljubljene
osebe. Učitelji jim pri premagovanju učnih težav pomagajo, jih spodbujajo, usmerjajo in so
jim partnerji v poučevalni interakciji. Odgovori otrok potrjujejo, da se večina učiteljev v
Mariboru zaveda svoje vloge pri ustvarjanju pozitivne klime v razredu pa tudi tega, kako
pomembno je razumeti vsakega učenca.
Pa vendar – ali sta razumevanje in senzibilnost učiteljev za težave romskih učencev dovolj,
da romski učenci pri izobraževanju ne bodo več zapostavljeni? V teoretičnem delu naloge
smo namreč opozorili, da na formalni ravni še zdaleč niso zagotovljene razmere, ki bi bile v
pomoč učiteljem za inkluzivno naravnano izobraževanje romskih učencev. Zato – ali res
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smemo odgovornost, da bo izobraževanje romskih učencev kvalitetno, naprtiti le učiteljem?
Še več – kdaj bodo odgovorni vsaj poskušali razumeti hude težave, s katerimi se tudi
učitelji srečujejo v praksi? Glede na to, kako (ne)urejeni so sistemski temelji za inkluzivno
izobraževanje Romov, lahko sklenemo, da so posamezne šole in učitelji v Mariboru sami
veliko naredili za učence Rome. Čeprav sta po našem mnenju k uspešni integraciji romskih
učencev v osnovne šole v Mariboru pripomogli tudi integracija in asimilacija Romov v
večinsko prebivalstvo, upamo, da bodo v naši nalogi predstavljeni projekti v pomoč pri
izobraževanju Romov tudi drugod v Sloveniji.
Ker so vsaj učitelji v Mariboru že pokazali veliko mero razumevanja in senzibilnosti za
težave romskih učencev, se nam zdi nujno, da tudi učitelji dobijo priložnost in da brez
občutka slabe vesti spregovorijo o težavah, s katerimi se srečujejo pri izobraževanju
romskih učencev. Kajti če bomo od učiteljev le zahtevali uspešno inkluzijo, ne pa jih tudi
ustrezno podprli in jim zanjo zagotovili razmer, bomo le težko govorili o inkluzivnem
izobraževanju Romov.
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12 PRILOGA
VPRAŠALNIK ZA UČENCE
(vprašanja so sestavljena po vzgledu vprašalnika S. Macura-Milovanović, 2006)
Počutje romskih učencev v osnovni šoli in njihov odnos do šole

Datum:
Šola:

Razred:

Leto rojstva:

Spol:

1.

Zamisli si, da moraš nekomu, ki je mlajši od tebe, razložiti, kaj je to šola. Kaj bi mu
rekel/rekla?

2.

Zakaj misliš, da otroci sploh hodijo v šolo? Se ti zdi šolanje pomembno? Zakaj?

3.

S kom iz razreda se največ družiš? S kom se največ igraš, pogovarjaš?

4.

S kom se (nikoli) ne družiš, pogovarjaš, igraš? Zakaj?

5.

So slovenski sošolci prijazni do tebe? Če ne, zakaj? Kako to vidiš?

6.

Ti sošolci (Slovenci) pomagajo?

7.

Kakšne učence ima/imajo rad/a/i tvoj/a/i učitelj/ica/i?

8.

Kakšnih pa ne mara/marajo?

9.

Kakšen/kakšna bi moral/a biti dober/dobra učitelj/ica?

10. Kakšen/kakšna/kakšni je/so tvoj/a/i učitelj/ica/i?
11. Ali te učitelj/ica/i kdaj krega/jo? Zakaj?
12. Kako se učitelj/ica/i obnaša/jo do romskih učencev?
13. Se spomniš česa, kar se ti je v šoli zgodilo, da te je zelo razveselilo? Nekaj zaradi česar
si se počutil/a srečnega/srečno, ponosnega/ponosno?
14. Se spomniš česa, kar se ti je v šoli zgodilo, da te je zelo razžalostilo? Nekaj zaradi
česar si se počutil/a žalosten/žalostna, jezen/jezna?
15. Ali rad/a hodiš v šolo? Zakaj?
16. Želiš dokončati osnovno šolo? Ali jo boš?
17. Ostaneš kdaj doma, namesto da bi šel/šla v šolo? Zakaj?
18. Kateri predmet ti je najtežji?
19. Kateri predmet najbolje znaš?
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20. Kakšen uspeh bi rad/a imel/a na koncu tega šolskega leta? Ti bo uspelo? Od česa je to
odvisno?
21. Kakšen zaključni uspeh si imel/a na koncu šolskega leta?
22. Kdaj si se naučil/a govoriti slovensko? Ti nerazumevanje jezika v šoli otežuje
razumevanje pouka?
23. Misliš, da bi bilo dobro, da bi na šoli učili tudi romski jezik in se seznanjali z vašim
načinom življenja? Zakaj? Bi ga obiskoval/a? Bi povabil/a tudi slovenske sošolce?
24. Kdo ti pomaga, če česa ne razumeš v šoli?
25. Kdo ti pomaga pri domačih nalogah?
26. Koliko časa porabiš za učenje doma?
27. Ali imaš doma poleg šolskih še kakšne druge obveznosti?
28. Kaj počneš v prostem času? Obšolske dejavnosti?
29. Kaj bi najraje počel/a v prostem času?
30. Kaj boš delal/a, ko zaključiš osnovno šolo? Si to želiš?
31. Kaj bi rad/a postal po poklicu? Ali obstajajo možnosti, da se to uresniči? Od česa je to
odvisno?
32. Te starši spodbujajo glede šole in ti pomagajo?
33. Pregledujejo starši tvoje zvezke?
34. Ali je kaj takega, kar bi rad/a delal/a ali bi rad kam šel/šla, pa ti starši ne dovolijo?
35. Ali tvoji starši želijo, da nadaljuješ šolanje po končani osnovni šoli?
36. Kaj ti želijo tvoji starši za čas, ko boš končal osnovno šolo?
37. Število članov, število prostorov, število ležišč, ali ima otrok svojo sobo?
38. Televizor, računalnik, internet, mobitel, knjige, izobrazba staršev, vir dohodka, ali so
starši zaposleni?
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