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Povzetek 

 

Diplomska naloga se nanaša na vprašanje v kolikšni meri, če sploh, lahko dobro zastavljen 

projekt Evropskega socialnega sklada (ESS) za Rome dvigne njihov socialni in kulturni 

kapital z izvajanjem različnih aktivnosti (predvsem učne pomoči) za romske otroke in 

mladino.  

 

Stereotipno razmišljanje o Romih v Sloveniji je takšno, da so Romi neizobražena skupnost in 

po večini brezposelni. Zaradi tovrstnega razmišljanja tudi domneva, da bi naj romski učenci v 

šoli imeli veliko težav z osvajanjem učne snovi. Ne glede na stereotipe je romska kultura zelo 

razširjena in znana, tako v Sloveniji, kakor po svetu.  

Podrobneje sem raziskal do sedaj edina tovrstna projekta na področju izobraževanja za Rome 

v Sloveniji in sicer projekt romskih pomočnikov (UVRVI I.) in Dvig socialnega in kulturnega 

kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. V kolikšni meri v tako velikih 

projektih sodelujejo romske organizacije? Kako v takem primeru sestaviti tim ljudi (Romov) 

in finančni načrt organizacije za uspešno izvajanje ključne aktivnosti – učno pomoč učencem 

Romom?  

Na to temo v Sloveniji še ni bilo veliko napisanega, o uspešnosti rezultatov pa lahko govorimo 

samo, če tovrstni projekti potekajo vsaj nekaj let. V Sloveniji sta dosedanja ESS projekta za 

Rome na področju izobraževanja bila v večinski meri zastavljena kot izvajanje učne pomoči 

romskim učencem. Izvajale pa so se tudi aktivnosti za mladino in starše za bolj uspešnejše 

vključevanje v otrokov izobraževalni proces in samo družbo. Opravil sem tudi terensko delo 

intervjujev s starši romskih otrok, ki so bili nekaj let vključeni v učno pomoč v omenjenih 

projektih in s starši, ki svojih otrok niso vključili v aktivnosti omenjenih projektov. Na podlagi 

analize intervjujev bomo dobili odgovor na vprašanje ali so tovrstne aktivnosti res ključnega 

pomena pri dvigu otrokovega učnega uspeha in posledično boljše izobrazbe ter zaposlitve. 

 

Ključne besede: Romi, ESS projekti, učna pomoč, učni uspeh, socialni in kulturni kapital 

Romov 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

My thesis explores the question if a good European Social Fund project for Roma can really 

help increase their social and cultural capital by carrying out different activities, such as 

teaching assistance for Romani children.  

 

Stereotypes about Roma still exist in Slovenia. This kind of thinking results in a way that the 

majority population thinks of Roma as an uneducated and unemployed community. It is also 

the reason the majority population thinks the Romani children have difficulties in school with 

learning. Regardless of the stereotypes, the Romani culture is very well known in Slovenia 

and throughout the world.  

I thoroughly researched the only two projects in the field of education for Roma in Slovenija; 

Romani assistant project (UVRVI I.) and the project The increase of social and cultural 

capital in areas, with Roma population. Are Roma organizations involved in these projects? If 

so, how to assemble a good team of Roma and the financial plan for the project to be carried 

out successfully?  

We can talk about results when the projects are being carried out for several years in a row. 

The two before mentioned projects are the only ones in Slovenia, that had been working in the 

field of education of Romani children so far. The main activity of these two projects was 

teaching assistance to Romani children. There were also carried out some other activites for 

Roma youth and parents, mainly for the better inclusion into the society.  

For the purpose of my I performed interviews with Roma parents in three Roma settlements in 

Prekmurje. I included the parents, whose children were included in the activities of the 

projects, and with parents, whose children weren't included in activities of the projects. Based 

on the analysis of these interviews I got the answer to the question if these kind of activities 

play a key role in increasing of the social and cultural capital of Roma? 

 

Keywords: Roma, European Social Fund projects, Romani culture, social and cultural capital, 

teaching assistance 
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1. UVOD 

 

 

V Sloveniji so projekti Evropskega socialnega kapitala (v nadaljevanju ESS) zelo pogosti, saj 

omogočajo institucijam in nevladnim organizacijam dodatno finančno podporo pri izvedbi 

zastavljenih projektov, prijavljenih na različne razpise. Tudi ESS projekta na področju vzgoje 

in izobraţevanja Romov v Sloveniji, na katera se najbolj naslanjam v diplomski nalogi, sta 

bila delno oziroma v večji meri financirana iz omenjenega sklada. V tovrstnih projektih 

večinoma sodelujejo organizacije večinskega prebivalstva, zato se bom tekom diplomske 

naloge osredotočil predvsem na vključenost in delovanje romskih organizacij znotraj 

projektov. Ena takšnih je Romski akademski klub. Nevladna organizacija romskih 

intelektualcev iz Prekmurja je bila ena od pomembnejših konzorcijskih partnerjev v enem od 

večjih projektov. Sam cilj raziskave, kot del diplomske naloge, je poiskati odgovor ali se 

izvajanje aktivnosti v sklopu ESS projekta za Rome na področju izobraţevanja obrestuje in 

res lahko dvigne njihov socialni in kulturni kapital. Drugi cilj je pokazati kako uspešno ali 

neuspešno je lahko vključevanje Romov v izvajanje aktivnosti. Vsekakor je zelo pomembno 

pregledati in povzeti zbrano literaturo o ţe izvedenih aktivnosti ESS projektov na področju 

izobraţevanja romskih učencev (zborniki, poročila, projektni kazalniki, raziskave, ipd.). S 

pomočjo romskih staršev in njihovih odgovorov v anketnem vprašalniku bomo lahko 

primerjali učni uspeh romskih otrok v obdobju štirih let. V raziskavo sem vključil 30 romskih 

staršev, polovica teh je svoje otroke imela vključene v aktivnosti učne pomoči, druga polovica 

pa ne. Zanimivo bo pogledati kje in kako se največkrat zalomi, zakaj otroci ne dosegajo 

boljšega učnega uspeha in posledično zvišajo svoj socialni in kulturni kapital, ki je v romski 

skupnosti zelo pomemben. Vpogled v mnenja staršev mi je omogočilo kvantitativno  

raziskovanje preko anketnega vprašalnika. 

 

Temeljno raziskovalno vprašanje se glasi: 

- Ali lahko dobro zastavljen ESS projekt za Rome res dvigne njihov socialni in kulturni 

kapital? 
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Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo s pomočjo 

zbrane strokovne in relevantne literature, strokovnih člankov in obstoječih raziskav opredelili 

tematiko, ki jo preučujemo. V empiričnem delu smo opredelili strategijo raziskovanja. Kot 

metodo zbiranja podatkov smo uporabili anketni vprašalnik zaprtega tipa, le nekaj vprašanj 

smo zaradi večje dostopnosti podatkov staršev pustili odprtega tipa. S pomočjo anketnega 

vprašalnika smo ugotavljali kako vpliva ESS projekt za Rome, predvsem nudenje učne 

pomoči otrokom, na učni uspeh, kako so v izobraţevalni proces otroka vključeni starši in ali 

lahko izboljšan učni uspeh zaradi ESS projekta poveča otrokov kulturni in socialni kapital. 

 

Primarni cilj naloge je bil seveda odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Skozi 

preučevanje literature in z zbranimi podatki pa smo prišli tudi še do nekaterih drugih 

ugotovitev, dejavnikov, ki morda vplivajo na otrokov kulturni in socialni kapital. Z zbranimi 

podatki smo lahko kot cilj naloge smatrali tudi potrditev dejstva, kako močno vpliva 

vključevanje romskih otrok v aktivnosti ESS projekta, če le-te izvajajo Romi sami. Prav tako 

smo dobili vpogled v razmišljanje staršev romskih otrok o samem izobraţevalnem sistemu 

oziroma o pomenu izobrazbe nasploh. 

 

 

2. KDO SO ROMI? 

 

Kdo pravzaprav so Romi? Od kod prihajajo? Imajo enake pravice kot večinsko prebivalstvo? 

So kaj drugačni narod od manjšin, ki ţivijo v naši drţavi? Na vsaj eno od teh vprašanj bi se 

morali vprašati vsi, preden kogar koli obtoţijo, obrekajo ali imajo kakšen predsodek proti 

nekomu. Vendar ţal, dandanes v večini primerov temu ni tako. Tudi v primeru do Romov ne. 

Kljub temu, se je skozi stoletja obdrţala kulturna dediščina Romov. In kaj pravzaprav je 

kulturna dediščina Romov? To zagotovo nista samo ples in glasba, s katerima jih povezuje 

večina ljudi. Tu se skriva še veliko več; od jezika, načina ţivljenja, oblek, barv, kulinarike… 

Res pa je, da nikjer na svetu kjer ţivijo Romi, ti niso obdrţali »pristne« kulture iz Indije. 

Vsaka skupnost se je tako dobro integrirala v druţbo, da je prevzela ţe nekatere navade 

okolja, v katerem ţivijo in jih pomešali s svojo lastno kulturno dediščino.  
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Če malce pobrskamo po medmreţju, ki velja za enega najbolj razširjenih virov informacij 

današnjega časa, lahko naletimo na veliko različnih razlag kdo pravzaprav so Romi in od kod 

prihajajo. Nekako uveljavljena razlaga je, da so Romi etnična skupina, ki ţivijo po celem 

svetu, predvsem pa v Evropskih drţavah. Tudi v Sloveniji. Romi naj bi izhajali iz Indije. V 

Evropo in večji del Juţne Amerike so jih kot suţnje v času kolonizacije, pripeljali takratni 

mogotci, saj je narod veljal za zelo poceni delovno silo. Tako so se Romi sčasoma vključili v 

druţbo, kjer so ţiveli ter si pričeli ustvarjati druţine. »Leta 1971 je bilo pomembno leto za 

pripadnike romske narodnosti, saj so v Londonu, 8. aprila potrdili Rome kot narod, priznali 

njihov jezik, izbrana pa sta bila tudi romska himna (Gelem, Gelem) in zastava (glej Sliko 2.1), 

ki sta še dandanes znani po celem svetu. Sama beseda Cigan se k sreči čedalje bolj opušča, 

namesto tega je Rom bolj slovnično pravilen izraz« (Baranja, 2013). 

 

Rome naj bi nekateri zgodovinski viri na slovenskem omenjali ţe v 15. stoletju. Vendar ti 

podatki postanejo pogostejši v 17. stoletji v raznih matičnih knjigah. V Strategiji vzgoje in 

izobraţevanja Romov v Republiki Sloveniji je zapisano, da po ocenah različnih institucij 

(centri za socialno delo, upravne enote, nevladne organizacije) v Sloveniji ţivi od 10.000 do 

12.000 Romov.  

Slika 2.1: Romska zastava 

 

Vir: Romani Connect (2014) 

Ob popisu prebivalstva leta 2002 se je za pripadnike romske skupnosti opredelilo 3.246 

prebivalcev, 3.834 pa je kot materni jezik navedlo romski jezik (Baranja, 2013). V Sloveniji 

tako Rome najdemo na širšem območju Prekmurja, Dolenjske, Štajerske, v prestolnici ter 

Sinte na Gorenjskem. Kljub temu, da Slovenija velja za eno manjših drţav v Evropi, so na 
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tako majhnem ozemlju, razlike med Romi in Sinti (nomadska plemena, ki tudi veljajo za 

Rome, vendar se za njih uporablja drug izraz) ogromne. Da je temu tako, gre pripisati 

različnim dejavnikom, med drugim tudi geografska lega ter bliţina sosednjih drţav zaradi 

večjega trga in s tem večjih moţnosti za zaposlitev.  

Romski jezik so ohranile vse skupine Romov v Sloveniji, vendar ima vsaka od teh svoje 

lastno narečje. Tako imamo dolenjsko romsko narečje, prekmursko romsko narečje, narečje 

albanskih Romov na območju Maribora in jezik skupine Sintov na Gorenjskem. Osnovna in 

poglavitna dela, kot so šolski učbeniki, slovnica in znanstveno utemeljen slovar, ki bo obsegal 

vsa narečja, še niso napisana (Štrukelj, 2004). 

 

Res pa je, da dandanes mlajša generacija Romov več ne govori tako dobro romsko kot starejša 

generacija, saj se ti zaradi pomembnosti izobraţevanja tudi doma z otroki pogovarjajo v 

slovenskem oziroma prekmurskem jeziku. Po eni strani je to sicer dobro, po drugi strani pa 

spet otroci pozabljajo svoj materni jezik in ga ne ohranjajo za bodoče generacije. Drugi 

razlog, da se opušča romski jezik v druţinah, so mešani zakoni. Čedalje več je zakonov, kjer 

je eden od staršev romske narodnosti. Včasih je veljalo, še posebej v kakšnih zaprtih 

skupnostih, da se Romi lahko poročajo le z Romi. Še posebej v Prekmurju pa je izrazito to, da 

romske druţine postajajo čedalje bolj podobne slovenskim oziroma ţelijo biti podobne 

druţinam večinskega prebivalstva. Zasledimo tudi lahko primere, da se mladi Romi sramujejo 

svojega porekla, zato opuščajo vse kar je romskega v njihovem ţivljenju, tudi jezik. 

 

 

3. KDAJ LAHKO GOVORIMO O SOCIALNEM IN KULTURNEM 

KAPITALU 

 

Pogosto skupaj v povedi zasledimo zvezo socialni in kulturni kapital. Kaj je socialni in kaj je 

kulturni kapital?  

Poznamo kar nekaj vrst kapitala za potrebe diplomskega dela so pomembnejši trije, in sicer: 

- Socialni kapital – vključenost posameznikov (v našem primeru pripadnikov romske 

skupnosti) v družbene vezi in omrežja znotraj »romskih« naselij ter njihova 
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vključenost v družbeno dogajanje v širšem okolju. Socialni kapital je treba 

obravnavati tudi z drugega zornega kota; kot pripravljenost pripadnikov 

večinskega naroda za vzpostavljanje vezi s pripadniki romskega naroda; 

- Človeški kapital se nanaša na izobrazbo, znanje in kompetence posameznika; dvig 

človeškega kapitala bomo spremljali na podlagi dviga izobrazbene ravni 

pripadnikov romske narodne skupnosti; 

- Kulturni kapital – obravnava kulture in etničnosti (tradicije, jezika, itd.) ter 

koncept kulturne entropije (Baranja in drugi, 2010).  

 

Vendar pa so to le splošne definicije treh kapitalov. Po Bourdieuju predstavlja kulturni kapital 

znanje, veščine in izobrazbo, kar posameznik dobi skozi ţivljenje v določenem okolju. Sem 

spada tudi prenos kulturnega kapitala (norme, vrednote, veščine, naglas, itn.), ki ga otrok 

pridobi od svojih staršev (Haralambos in Holborn, 2008). 

 

Iz tega lahko sklepamo, da tudi Romi, ki posedujejo lastni kulturni kapital, in ţivijo v 

Sloveniji lahko prevzamejo kulturni kapital večinskega prebivalstva. Če to teorijo prenesem 

na primer raziskovanja diplomske naloge se to velikokrat najbolj pokaţe pri otrocih ob prvem 

stiku z izobraţevalnim sistemom, tj. ob vpisu v 1. razred osnovne šole oziroma v predšolsko 

vzgojo. Vsak stik, beseda in pogovor v šoli, otroku daje moţnost njegovega povečanja 

kulturnega kapitala večinskega prebivalstva. 

 

Pierre Bordieu meni, da kultura višjih druţbenih razredov v katerem kolu smislu ni boljša od 

kulture delavskega razreda. Trdi, da je za neuspeh delavskega razreda kriv izobraţevalni 

sistem in ne kultura delavskega razreda. Prevladujočo kulturo imenuje kulturni kapital, ker jo 

lahko skozi izobraţevalni sistem prevedemo v bogastvo in moč. Kulturni kapital ni 

enakomerno porazdeljen po razredni strukturi, kar v veliki meri pojasnjuje razredne razlike v 

izobraţevalnih doseţkih. Izobraţevalni doseţki druţbenih skupin so neposredno povezani s 

količino kulturnega kapitala, ki ga imajo. Učenci iz srednjega razreda so bolj uspešni kot 

učenci iz delavskega razreda, ker je kultura srednjega razreda bliţja prevladujoči. Privilegiran 

poloţaj vladajočih razredov je utemeljen z uspehom v izobraţevanju; depriviligiran poloţaj 

niţjih razredov pa je utemeljen z neuspehom v izobraţevanju. Bourdieu trdi, da bliţji ko je 

učenčev slog slogu vladajočih razredov, bolj verjetno je, da bo uspel (Bourdieu, 2004). 
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Bourdieu se dotakne tudi socialnega kapitala, ki ga definira kot agregat dejanskih ali 

potencialnih virov – bolj ali manj institucionaliziranih odnosov, razmerij, poznanstev in 

identifikacij (Bourdieu, 2001). Vsak posameznik kot član pripada določeni druţbeni skupini, 

bodisi v druţini, klubu, društvu, ipd. Tudi to se lahko pokaţe pri romskih otrocih ob prvem 

stiku s šolo. Saj na prvi šolski dan, ko pridejo v razred, ne poznajo nikogar, nimajo nobenih 

razmerij, odnosov ali poznanstev – nima socialnega kapitala v tem, zanj novem okolju. 

Seveda pa se vse to ţe prvi dan šole spremeni, ţe ob prvem stiku z ostalimi učenci, učiteljico, 

otrok prične krepiti oziroma pridobivati tako kulturni, kakor tudi socialni kapital večinskega 

prebivalstva.  

 

»Socialni kapital Bourdieu opredeli kot skupek dejanskih ali potencialnih virov, ki so 

zdruţeni v mreţo bolj ali manj institucionaliziranih odnosov, poznanstev, ali z drugimi 

besedami, s članstvom v skupinah. Posameznikov socialni kapital se lahko opredeljuje z 

velikostjo socialnega omreţja, vsoto kumuliranih virov (kulturnih in ekonomskih) in s tem, 

kako uspešno lahko posameznik z njimi upravlja. Z drugimi besedami, Bourdieu socialni 

kapital opredeli kot količino (številčnost) in pomembnost stikov, s katerimi si posameznik 

lahko izboljša svoj druţbeni poloţaj« (Bourdieu v Baranja in drugi 2010, str. 5). Socialni 

kapital torej ni značilnost posameznika (na tak način kot na primer človeški kapital), temveč 

se navezuje na odnose in omreţja med druţbenimi akterji in je kot tak neločljiv del strukture 

ter kakovosti socialnega omreţja (Bourdieu v Baranja in drugi, 2010). 

V našem primeru raziskovanja je v ospredju predvsem dvig kulturnega kapitala. V tem 

raziskovalnem delu tako v večjem delu izhajamo iz Bourdieujevega koncepta kulturnega 

kapitala. Nikakor ne gre zanemariti dejstva, da sta socialni in kulturni kapital en z drugim 

tesno povezana in vplivata eden na drugega. V primeru vzgoje in izobraţevanja, kjer 

starševstvo igra eno pomembnejših vlog, ne moremo mimo socialnih dejavnikov, ki vplivajo 

na otrokov razvoj. To je opazno predvsem pri romskih otrocih, ki prihajajo iz romskih naselji 

in je v nekaterih primerih stik s šolo, njihov prvi stik z zunanjim svetom. 

 

Tudi raziskave v Sloveniji so pokazale, da učenčeve izobraževalne možnosti in njegove 

učne dosežke določata njegovo družinsko in družbeno okolje, še posebej močan vpliv 

imata na socialno-ekonomski status družine bruto plača in izobrazba staršev. To 

pomeni, da dosegajo otroci iz družin z višjim dohodkom in višjo izobrazbo staršev v 
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šoli boljše rezultate in se šolajo dlje. Pokazale so se pomembne razlike po regijah, kar 

pomeni, da šole ne uspejo izenačiti možnosti otrok iz okolij z različnim ekonomskim in 

družbenim razvojem (Šola za ravnatelje). 

 

Kako je pa z izobraţevanjem Romov oziroma s samo izobraţenostjo Romov v Sloveniji? 

Stereotipno še vedno velja, da so Romi po večini neizobraţena skupnost, pa to res drţi? Romi 

na Dolenjskem so manj izobraţeni, kot recimo Romi v Prekmurju. Razlog so bivanjske 

razmere. Dolenjski Romi, ki so se na slovenska tla preselili z Balkana, tudi svojih otrok redno 

ne vpisujejo v programe izobraţevalnega procesa, največji primanjkljaj romskih otrok je 

opazen ţe v predšolski vzgoji – vrtcu (Peček in drugi, 2006). 

Romi v Prekmurju se lahko pohvalijo z več diplomanti, veliko je tudi romskih študentov, med 

njimi tudi Rominja, ki končuje izobraţevanje na podiplomskem študiju in bo tako prva 

Rominja v Republiki Sloveniji z dokončano doktorsko izobrazbo. 

 

V znanstvenem članku Učitelji o Romih v slovenski osnovni šoli lahko zasledimo namen 

članka, ki je bil predvsem vprašanje, kako v bodoče izboljšati ter oblikovati kakovostno 

šolanje romskih učencev ob predpostavki ohranjanja lastne kulturne dediščine in jezika. 

Avtorji so s člankom izpostavili specifične primere romskih otrok, predvsem druţin, ki ţivijo 

na Dolenjskem. Tam je, gledano na področje celotne Slovenije, problematika toliko bolj 

izrazita, saj so razmere v katerih ţivijo resnično stereotipne (Peček in drugi, 2006). 

 

 

4. PROJEKTI EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA (ESS) 

 

 

Evropski socialni sklad (ESS) je bil ustanovljen z Rimsko pogodbo leta 1957. Ustanovljen 

je bil z namenom zmanjševanja razlik v bogastvu in življenjskih standardih v državah 

članicah EU in regij ter spodbujanja gospodarske in socialne kohezije. Poslanstvo ESS je 

investirati v človeški kapital, ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje zaposlenosti in 

zaposljivosti ter krepitev inovativnosti. Več kot 10 odstotkov celotnega proračuna EU je 

skozi ESS namenjeno investicijam v najpomembnejši kapital EU – ljudi. 
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Glavni namen ESS ostaja spodbujanje zaposlovanja v EU. Trenutno se več kot 200 

milijonov delavcev v Evropi sooča z novimi izzivi – zahtevami po novih znanjih in 

spretnostih, povečano uporabo informacijske tehnologije v delovnih procesih, 

globalizacijo, s težavami mladih pri iskanju prve zaposlitve, staranjem evropskega 

prebivalstva ipd. ESS predstavlja glavni element Strategije EU za rast in delovna mesta, 

ki je usmerjena k izboljševanju kakovosti življenja državljanov EU, tako da jim nudi boljše 

znanje skozi izobraževanja in usposabljanja ter posledično tudi boljše možnosti za 

zaposlitev. Državam članicam pomaga, da evropsko delovno silo in države članice bolje 

pripravi za nove, globalne, izzive. Pri tem ESS posebno pozornost namenja invalidnim 

osebam, migrantom, manjšinam in drugim marginalnim skupinam, ki se težje vključujejo 

na trg dela. V programskem obdobju 2007-2013 je iz omenjenega sklada državam 

članicam EU in regijam za doseganje omenjenih ciljev razdeljeno približno 75 milijard 

evrov (Evropski socialni sklad, 2012). 

 

Ravno iz tega programskega obdobja sta bila sofinancirana tudi projekta na področju vzgoje 

in izobraţevanja Romov v Sloveniji. To sta bila projekta »Uspešno vključevanje Romov v 

vzgojo in izobraţevanje« (UVRVI I.) in »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, 

kjer ţivijo predstavniki romske skupnosti« (DSKK). Iz omenjenega ESS programskega 

obdobja so bili financirani tudi ostali številni manjši projekti za romsko skupnost v Sloveniji, 

vendar se ti primarno niso ukvarjali z izobraţevanjem romskih otrok, ampak le spodbujali in 

krepili medkulturni dialog. 

 

 

5. ESS PROJEKTI V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA ROME NA 

PODROČJU IZOBRAŢEVANJA 

 

Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo so se drţavnim institucijam, zavodom in raznim 

organizacijam odprle številne priloţnosti za sofinanciranje raznih projektov iz Evropskega 

socialnega sklada. Tako sta v programskem obdobju 2007-2013 bila v Sloveniji sofinancirana 

ter uspešno izvedena dva večja projekta na področju vzgoje in izobraţevanja Romov. 
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5.1 Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraţevanje 

Eden večjih projektov, ki se je ukvarjal z vzgojo in izobraţevanjem romskih otrok je bil 

projekt »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraţevanje« (UVRVI I.). V omenjenem 

projektu je Zavod za izobraţevanje in kulturo Črnomelj (ZIK) leta 2008 postal nosilec 

projekta. Bil je vodilni v konzorciju s še dvema partnerjema, Pedagoškim inštitutom in 

Strokovno izobraţevalno institucijo Ivana Bertonclja. »Projekt je vključeval profesionalno 

usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgojno izobraţevalnih zavodih v 

Sloveniji (vrtci, osnovne šole, dijaški domovi, zavodi za izobraţevanje odraslih). Namenjen je 

bil vzgojiteljem, učiteljem in ostalim strokovnim delavcem, ki se profesionalno ukvarjajo z 

romskimi otroki in odraslimi. Znotraj projekta je potekalo tudi usposabljanje romskih 

pomočnikov« (UVRVI I., 2011). 

Projekt je omogočil usposabljanje romskih pomočnikov, Romov, ki še niso imeli ustrezne 

izobrazbe ali kompetenc za opravljanje pedagoškega dela. Pogoj za zaposlitev je bila peta 

stopnja izobrazbe. V program usposabljanja je bilo tako uspešno vključenih 24 romskih 

pomočnikov. Večina teh je bilo iz Prekmurja, ostali iz območja Dolenjske in Bele krajine. 

Primarne naloge in zadolţitve romskega pomočnika, ki je svoje delo opravljal v času pouka 

na izbrani osnovni šoli, so bile:  

 vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v vrtcih, 

 vključevanje romskega jezika in kulture v izvedbeni kurikulum ter seznanjanje 

romskih otrok s slovenskim jezikom in kulturo, 

 pomoč romskim otrokom za uspešnejše šolanje, 

 sodelovanje med romsko skupnostjo in šolo (UVRVI I., 2011). 

 

V praksi je to izgledalo nekako takole: romski pomočnik je na izbrani osnovni šoli (partnerski 

šoli projekta) spremljal romske otroke pri pouku. Zaradi premajhnega števila romskih 

pomočnikov, da bi pokrili vse romske otroke v vseh triadah se je organiziralo delo romskega 

pomočnika tako, da je po pogovoru z razredniki in socialno svetovalko učno pomoč nudil 

romskim otrokom, ki so imeli pri osvajanju novega znanja največ teţav. Te so bile znatnejše 

predvsem v prvi triadi, saj je veliko otrok ob prvem vstopu v šolo govorilo večinoma romski 

jezik, in je slovenski jezik za njih pomenil njihov prvi tuji jezik. Tu so nastopile prve 

jezikovne bariere, pri katerih je delo romskega pomočnika v osnovnih šolah postalo 
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nepogrešljivo. V drugih primerih je romski pomočnik lahko nastopil le kot izvajalec dodatne 

učne pomoči v dopolnilnih urah po pouku. Samo delo romskega pomočnika je potekalo tako 

izključno le v času pouka in samo na šoli (Rituper in drugi, 2004). Projekt UVRVI I., ki je 

začel z izvedbo in usposabljanji septembra 2008 in se končal avgusta 2011, je bil vreden 

nekaj več kot dvesto tisoč evrov.  

 

Kot določajo pravila Evropskega socialnega sklada, je tudi ta projekt delno sofinanciralo 

takratno Ministrstvo za šolstvo in šport, in sicer v višini 15 odstotkov vrednosti projekta. 

Ostalih 85 odstotkov sredstev je prispevala Evropska unija preko Evropskega socialnega 

sklada (UVRVI I.). 

 

5.2 Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer ţivijo predstavniki romske 

skupnosti 

 

Projekt »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer ţivijo predstavniki romske 

skupnosti» (krajše DSKK) je bil eden večjih, če ne največji projekt na področju vzgoje in 

izobraţevanja Romov v Sloveniji do sedaj (glej Sliko 5.2). Projekt, čigar vrednost je bila 3 

milijone in pol evrov, je bil tako kot projekt UVRVI I. financiran večinoma iz Evropskega 

socialnega sklada (85 odstotkov). Ostalih 15 odstotkov vrednosti projekta je tudi tokrat 

prispevalo Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport (prejšnje Ministrstvo za šolstvo in 

šport). 

 

Sinergijski učinki vseh na začetku omenjenih treh oblik kapitala (socialni, človeški in 

kulturni) so pomemben element razvoja človeških virov in tako pomemben vir razvojne 

uspešnosti romske skupnosti v Sloveniji. Oba razvojna stebra, človeški viri in razvojna 

uspešnost, morata voditi k preseganju začaranega kroga druţbene izključenosti pripadnikov 

romske narodne manjšine iz slovenske druţbe (Baranja in drugi, 2010).  

 

Nosilec projekta, ki je trajal od septembra 2010 do konca avgusta 2013, je bil Inštitut za 

narodnostna vprašanja v Ljubljani. Za razliko od projekta UVRVI I. je projekt DSKK poleg 

nosilnega partnerja imel še šest konzorcijskih partnerjev, eden od njih je bila romska nevladna 

organizacija – Romski akademski klub.  
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Temeljni cilj projekta je bil ustvarjanje pogojev za preseganje začaranega kroga družbene 

izključenosti pripadnikov romske skupnosti, iz katerega je mogoče izstopiti le z ustreznim 

dvigom socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo pripadniki te skupnosti. 

Projekt je kot najbolj učinkovito pot iz tega kroga izpostavljal izobraževanje in dvig 

izobrazbene ravni romske skupnosti ter večjo osveščenosti o pomenu izobrazbe kot 

ključnemu dejavniku za nadaljnji razvoj te skupnosti. Poleg manjših aktivnosti, kot je bila 

prostorska in demografska analiza okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti se je 

projekt osredotočal na naslednje aktivnosti: 

 ustanavljanje izobraževalnih inkubatorjev v romskih naseljih (dnevni centri 

znotraj romskega naselja, kjer se izvajajo aktivnosti projekta – 7 RII v Sloveniji) 

 nudenje učne pomoči na ravni osnovne in srednje šole ter druge aktivnosti 

usmerjene v 

izboljšanje vključenosti romskih otrok v izobraževalni proces 

 načrtovanje, organizacija in izvedba usposabljanja učiteljev, socialnih in drugih 

strokovnih delavcev za delo z romskimi otroki in mladostniki 

 razvoj in izvajanje obšolskih programov in prostočasnih aktivnosti za otroke, 

mladino in starše v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti 

 transnacionalno povezovanje in izmenjava praks na področju vzgojno-

izobraževalnega dela z Romi (Khetanes, 2010). 

 

Slika 5.2: Uradni logotip projekta 

 

 

Vir: Khetanes (2010) 
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5.3 Romski izobraţevalni inkubatorji 

 

V ţelji, da bi prispevali k večji vključenosti in uspešnosti romskih učencev v izobraţevalnem 

sistemu, so v sklopu DSKK projekta v različnih slovenskih regijah ustanovili romske 

izobraţevalne inkubatorje. Ti so bili ponekod organizirani kot prostori, v katerih so se odvijali 

začrtani vsebinski programi, ponekod pa je šlo zgolj za programe, ki so se odvijali v šoli ali v 

romskih naseljih oziroma na domovih posameznih učencev. 

 

Cilji, ki so jih nosilci ţeleli doseči s pomočjo romskih izobraţevalnih inkubatorjev, so 

večplastni, zlasti pa dolgoročno zastavljeni. Romske izobraţevalne inkubatorje so zasnovali 

delno po vzoru mladinskih centrov. Gre za prostore / programe, ki omogočajo mladim osebno 

rast in razvoj na različnih področjih, od dvigovanja učne uspešnosti s pomočjo neformalnega 

izobraţevanja do razvijanja individualnih interesov mladih in kakovostnega preţivljanja 

prostega časa. Z usmerjenim delom in mladimi romskimi intelektualci, ki so vodili delo v 

inkubatorjih in tako predstavljali zgled, so ţeleli otroke in mladino spodbuditi k uspešnemu 

vključevanju v izobraţevalni proces na različnih ravneh, starše pa k aktivnejšemu 

vključevanju v proces izobraţevanja njihovih otrok. Posredno so z aktivnostmi v inkubatorjih 

ţeleli spodbuditi dialog med prebivalci v lokalnem okolju. Učenci so v okviru teh 

inkubatorjev pridobivali izkušnje o skupinski dinamiki in interakciji, delovanju v majhnih 

skupinah, javnem nastopanju in nenazadnje tudi vodstvenih izkušnjah in občutku za 

odgovornost. Dolgotrajnejše vključevanje in aktivno sodelovanje otrok v inkubatorjih je 

prispevalo k povečevanju njihovega socialnega in kulturnega kapitala (Barbarič in drugi, 

2013). 

 

 

6. ROMSKE ORGANIZACIJE, KI DELUJEJO NA PODROČJU 

IZOBRAŢEVANJA 

 

 

Izkušnje pri delovanju s pripadniki romske skupnosti so pokazale, da prizadevanja 

državnih organov in občin niso dovolj uspešna, če Romi v te dejavnosti tudi sami niso 
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aktivno vključeni. Do ustanovitve Sveta romske skupnosti Republike Slovenije leta 2007, je 

Zveza Romov Slovenije predstavljala krovno organizacijo romske skupnosti. Po 

ustanovitvi Sveta je Zveza ohranila del svojih funkcij (predstavništvo Romov do države in 

drugih organizacij) pod okriljem Sveta ter svoje dejavnosti usmerila v organiziranje 

Romov in ustanavljanje romskih društev kot tudi v kulturne in izobraževalne dejavnosti. 

(Romsvet.si, 2012).   

 

Do leta 2012 naj bi v Sloveniji bilo ustanovljenih skoraj 70 romskih društev, večina od teh so 

športna, kulturna in umetniška društva (Romsvet.si, 2012). Čeprav se je Zveza Romov 

Slovenija posredno zavzemala tudi za izobraţevanje Romov, se je zveza kot taka opredelila za 

kulturno in umetniško društvo. Edino društvo oziroma organizacija, ki ima kot stanovsko 

društvo tudi v svojem statutu zapisano, da deluje primarno na področju vzgoje in 

izobraţevanja mladih Romov je Romski akademski klub. Naj spomnimo, da je Romski 

akademski klub bil eden od šestih konzorcijskih partnerjev v ESS projektu DSKK in kot edina 

romska organizacija bila vključena v tako velik projekt. 

 

6.1 Nacionalni programi ukrepov za Rome 

 

V zvezi z vzgojo in izobraţevanjem Romov na politični ravni so za delovanje romskih 

organizacij pomembni predvsem trije dokumenti, in sicer Zakon o romski skupnosti v RS, 

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v RS in Nacionalna evalvacijska študija uspešnosti 

romskih učencev v osnovni šoli: 

 

1. Zakon o romski skupnosti v RS, ki ga je Drţavni zbor sprejel leta 2007, je sistemski 

zakon, ki zagotavlja uresničevanje posebnih pravic na področju izobraţevanja, 

zaposlovanja, bivalnih razmer in zdravstvenega ter socialnega varstva (Uradni list RS, 

št. 33/2007). 

2. Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v RS je strateški dokument, ki je bil sprejet 

leta 2004, leta 2010 pa je bila sprejeta dopolnjena različica omenjenega dokumenta. 

Temeljno načelo dokumenta je načelo enakih moţnosti. Strategija kot 

najpomembnejše rešitve na področju izboljšanja izobrazbene ravni Romov navaja 

zgodnje vključevanje romskih otrok v organizirano predšolsko vzgojo z namenom 
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učenja maternega jezika in jezika večinskega prebivalstva ter socializacije v vzgojno-

izobraţevalni ustanovi, uvedbo romskega pomočnika, ki predstavlja neke vrste most 

med vzgojno-izobraţevalno institucijo in romsko skupnostjo, uvedba pouka romskega 

jezika na fakultativni ravni, različne oblike učne pomoči in stalno strokovno 

usposabljanje za strokovne delavce, ki delajo z romskimi otroki (Nacionalni program 

ukrepov za Rome, 2010).  

 

Nacionalna evalvacijska študija uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli je ena izmed 

novejših študij, katero je izvedel Pedagoški inštitut, naročnik pa je bilo Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost, kulturo in šport. Namen evalvacijske študije je bil analizirati 

indikatorje, ki znotraj posamezne šole nakazujejo boljšo integriranost romskih učencev v 

šolski prostor in njihovo uspešnost v šoli. Eden od glavnih ciljev evalvacijske študije je bil z 

analizo šolskega prostora ugotoviti, kateri dejavniki, na katere lahko vpliva šola (kultura 

učenja, kultura poučevanja in kultura odnosov) so tisti, ki se najbolj povezujejo z uspešnostjo 

romskih učencev v šoli (Romani Early Years Network Slovenija, 2014). 

 

7. ROMSKI AKADEMSKI KLUB – PARTNER V ESS PROJEKTU 

 

 

Romski akademski klub (glej Sliko 7.3), krajše RAK, je bil ustanovljen maja leta 2008 v času 

svetovnega romskega festivala Khamoro v Pragi. Istega leta je bil vpisan v register društev 

Upravne enote Ljubljana. Društvo ima danes sedeţ v Murski Soboti in je nastalo z namenom: 

- promovirati pomen izobraţevanja nasploh ter zlasti visokošolskega izobraţevanja Romov in 

Sintov v Sloveniji 

- prizadevati si za izboljšanje bivanjskega, socialnega in ekonomskega poloţaja pripadnikov 

romskega naroda in Sintov v Republiki Sloveniji 

- prizadevati si za ohranjanje in razvijanje narodne identitete pripadnikov romskega naroda in 

Sintov, zlasti jezika in kulture 

- zavzemati se za enakopravno vključevanje in integracijo Romov in Sintov v javno ţivljenje. 

- zoperstavljati se pojavom etnične odbojnosti in diskriminacije do Romov in Sintov 
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Slika 7.3: Logotip Romskega akademskega kluba 

 

Vir: Romski akademski klub (2013) 

 

Takole so definirani cilji društva RAK na spletni strani organizacije: povečati število dijakov 

romskega naroda v srednjih šolah, zlasti gimnazij, povečati število študentov romskega 

naroda na slovenskih univerzah in ustanovitev štipendijskega sklada za dijake in študente 

romskega naroda. Člani društva od njegovega nastanka aktivno sodelujejo pri: 

- pripravljanju in izvedbi učnih delavnic za romske otroke v naseljih, kjer ţivijo pripadniki 

romske skupnosti 

- nudenju brezplačnih inštrukcij za učence in dijake romske narodnosti 

- organiziranju skupnih srečanj med dijaki romske narodnosti in dijaki, pripadniki večinskega 

naroda 

- sodelujejo pri tvorbi slovnice in slovarja romskega jezika 

- pripravljajo krajše informacije o ţivljenju romskega naroda v Sloveniji v obliki časopisnih 

novic in člankov (Romski akademski klub, 2013). 

 

Romski akademski klub, ki je bil edina romska organizacija med vsemi konzorcijskimi 

partnerji v projektu DSKK je tudi kot edini partner znotraj projekta zaposloval pripadnike 

romske skupnosti. Glede na to, da so bile primarne aktivnosti DSKK projekta izvajanje učne 

pomoči romskim učencem in dijakom, prostočasne aktivnosti, obšolske dejavnosti in 

transnacionalno povezovanje je kljub dejstvu, da je Romski akademski klub bil ob začetku 

projekta »star« le dobri dve leti, je nosilec projekta, zaradi sestave projektnega tima pri RAK-

u, ravno njim zato zaupal največjo odgovornost.  
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7.1 Aktivnost nudenja učne pomoči 

 

Namen pričujoče aktivnosti je bil izboljšati vključenost romskih učencev in dijakov v 

izobraţevalni proces, izboljšati njihov učni uspeh, zmanjšati osip in povečati motivacijo za 

izobraţevanje. Aktivnosti, ki so se odvijale, so bile osredotočene predvsem na nudenje 

različnih oblik dodatne učne pomoči romskim učencem in dijakom, na dodatno spodbujanje in 

motiviranje nadarjenih romskih otrok za učenje in nadaljevanje izobraţevanja ter spodbujanje 

njihovih staršev, da jih pri tem podprejo. V okviru tega ukrepa so v popoldanskem času 

organizirali učno pomoč za romske učence (glej Sliko 7.4), ki takšno pomoč potrebujejo. 

Ugotavljanje potreb romskih učencev po učni pomoči in poznejša evalvacija učne pomoči sta 

praviloma potekala v sodelovanju s partnerskimi šolami.  

Glede na to, da so želeli v okviru projekta v usposabljanje in izvajanje različnih 

dejavnosti vključiti čim več pripadnikov romske skupnosti, so poskušali najti osebe, ki 

bodo nudile učno pomoč romskim učencem, med pripadniki romske skupnosti. Njihova 

naloga je bila poleg nudenja učne pomoči tudi pomoč romskim učencem pri drugih 

aktivnostih, povezanih s šolo in z izobraževanjem (npr. skrb za opravljanje domačih 

nalog, skrb za redno obiskovanje pouka, razvijanje posebnih talentov romskih otrok, 

ipd.) (Khetanes.si).  

Slika 7.4: Nudenje učne pomoči v Mariboru 

 

Vir: Romski akademski klub (2013) 

»Posamezniki, ki so nudili učno pomoč, so bili odgovorni tudi za vzpostavljanje stikov in 

osveščanje staršev romskih učencev o pomenu izobraţevanja. Spremljali in beleţili so 
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napredek romskih učencev, katerim so nudili učno pomoč (uspeh v šoli, motivacijo za učenje, 

redno obiskovanje šole, ipd.). Pogoj za izvajanje učne pomoči (glej Tabelo 7.1) je bila vsaj V. 

stopnja izobrazbe« (Baranja in drugi, 2010). 

Tabela 7.1: Pregled dela RAK-a iz projektne knjige 

Odgovorni partner: Romski akademski klub 

Izvajalci  

 

Osebe, ki bodo nudile učno pomoč (delno zaposlene pri 

odgovornih partnerjih, delno zunanji izvajalci) 

Časovni plan Od septembra 2010 do avgusta 2013 

Postopek izvedbe 

 

Učno pomoč romskim učencem bomo nudili v romskih naseljih 

– bodisi na domu učenca bodisi v skupnem prostoru, ki ga 

bomo najeli za izvajanje aktivnosti projekta v posameznih 

romskih naseljih ali njihovi bliţini. 

Pričakovani rezultati 

 

– boljši učni doseţki romskih učencev, ki bodo deleţni dodatne 

učne pomoči; 

– zaposlitev med trajanjem projekta vsaj 3-4 Romov s 

srednješolsko 

izobrazbo, ki bodo nadaljevali študij na univerzitetni ravni; 

Spremljanje 

 

Posamezniki, ki bodo nudili učno pomoč, bodo dolţni oddajati 

mesečna poročila o delu koordinatorju romskega 

izobraţevalnega inkubatorja (R.I.I.) in poslovodečemu 

konzorcijskemu partnerju (INV). 

Evalvacija 

 

Kazalniki: 

– število posameznikov, ki bodo izvajali učno pomoč (vsaj 16) 

– število romskih otrok, ki bodo deleţni učne pomoči romskih 

mentorjev (vsaj 40 vsako šolsko leto) 
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Posamezniki, ki bodo nudili učno pomoč bodo vodili dnevnik – 

v njem bodo natančno evidentirali svoje delo in hkrati 

zapisovali svoja opaţanja ter ocene napredka romskih otrok, ki 

jim bodo nudili učno pomoč (zanimal nas bo vsestranski 

napredek: izboljšanje učnega uspeha, zmanjšanje izostankov od 

pouka, povečana motivacija za izobraţevanje ali nadaljevanje 

izobraţevanja, boljša sposobnost komuniciranja v slovenskem 

jeziku, izboljšanje delovnih navad, ipd.) Na podlagi teh poročil 

se bo mesečno ocenjevalo, ali učna pomoč poteka po 

predvidenem načrtu in ali so potrebne kakršnekoli spremembe, 

da bi izboljšali učinkovitost učne pomoči. Ob koncu projekta 

bomo opravili zaključno evalvacijo nudenja učne pomoči. 

Analizirali bomo njihove dnevnike ter ocenili učinke njihove 

učne pomoči romskim učencem. 

Tveganja in predvideni 

postopki za odpravo 

tveganj 

 

 

1. Tveganje: posameznik, zadolţen za učno pomoč, ne izvaja 

učne pomoči romskim učencem. 

Postopki za odpravo tveganja: s posameznikom se opravi 

razgovor, da se odkrije vzroke za neopravljanje njegovih 

dolţnosti in pripravi nov plan dela. Če po enem mesecu od 

opravljenega razgovora ne pride do 

sprememb in posameznik še vedno ne opravlja predvidenih 

obveznosti, se z njim prekine podjemna pogodba. V tem 

primeru bomo poskušali najti novega kandidata, ki bo nudil 

učno pomoč. 

- Tveganje: romski učenec noče sodelovati z izbranim 

ponudnikom učne pomoči. 

- Postopki za odpravo tveganja: z romskim učencem 

in njegovim mentorjem se opravi razgovor, da se 

odkrije vzroke za teţave, zaradi katerih učna pomoč 

ne poteka po načrtu. Če se teţav ne da odpraviti, se 
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lahko posamezniku dodeli nov učenec, s katerim bo 

sodeloval in mu nudil učno pomoč, romskemu 

učencu pa se dodeli nov ponudnik učne pomoči (če 

pri učencu in njegovih starših še obstaja interes za 

to). 

Vir: Khetanes (2010) 

 

7.2 Romski poletni tabor 

 

Osnovni namen organiziranja poletnega romskega tabora (glej Sliko 7.5), ki ni namenjen 

samo romskim otrokom, je bil kakovostno preţivljanje prostega časa otrok med poletnimi 

počitnicami. Tabor se je izvajal na prostem oziroma v za takšno dejavnost primernih 

prostorih. Večina izvajalcev aktivnosti, ki so se odvijale v sklopu romskega tabora, so mladi 

izobraţenci, pripadniki romske skupnosti, ki so s svojo pojavnostjo in z delovanjem zgled 

preostali (zlasti) romski mladini (Baranja in drugi, 2010). Omenim naj, da se je romski poletni 

tabor izvajal ţe pred projektom in se še vedno izvaja vsako leto. Letos je Romski akademski 

klub tabor organiziral ţe šestič po vrsti. 

Slika 7.5: 4. romski poletni tabor 

 

Vir: Romski akademski klub (2013) 
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7.3 Festival romske kulture Romano Čhon 

 

Idejni avtorji festivala romske kulture »Romano Čhon« (glej Sliko 7.6), ki je v letu 2014 

potekal ţe šestič, je Romski akademski klub. Njegov prvotni namen je širši javnosti 

predstaviti pestrost in bogastvo romske kulture. Festival se vsako leto nadgrajuje še z 

raznovrstnimi izobraţevalnimi vsebinami, kar pomeni, da se poleg razvedrilnih in zabavnih 

dogodkov odvijajo tudi aktivnosti z izobraţevalno vsebino, kot so različne delavnice, 

predavanja in drugi dogodki, namenjeni otrokom, mladini in odraslim.  

 

V šestih letih svojega obstoja je festival pridobil na svoji prepoznavnosti. Tudi dogodkov se 

ne udeleţujejo zgolj Romi, temveč tudi pripadniki večinskega prebivalstva. Mesta, kjer se 

festival največkrat odvija so Ljubljana, Maribor in Murska Sobota. 

 

Slika 7.6: Plakat 3. festivala romske kulture 

 

Vir: Romski akademski klub (2013) 

Večja mesta so vključena predvsem zaradi tega, ker v teh okoljih ţivi večje število 

pripadnikov romske skupnosti, kar tudi pomeni, da festival ni ostal lokalno zamejen. V 

preteklih letih so aktivnosti festivala potekala tudi v Srbiji in Makedoniji, tako, da je pridobil 

tudi na mednarodni prepoznavnosti. »Namen aktivnosti je, da se med ţe prepoznavnim 
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festivalom odvijajo dogodki in prireditve s kakovostnimi izobraţevalnimi in ustvarjalnimi 

vsebinami, ki bodo pritegnile romsko in tudi drugo populacijo« (Baranja in drugi, 2010). 

 

 

7.4 Projekti časopis »Projektne novine« 

 

Projektni časopis »Projektne novine« (glej Sliko 7.7), s katerim se je javnost obveščala o 

tekočih aktivnostih in doseţkih projekta, so ustvarjali pripadniki romske skupnosti in je poleg 

vseh preostalih digitalnih in elektronskih oblik diseminacije projektnih dejavnosti in 

rezultatov pomemben medij, ki ga je prejel velik del romskih gospodinjstev. »Namen 

načrtovane priloge pa je bil tudi spodbuditi romske učence in dijake, ki so bili vključeni v 

druge projektne aktivnosti, da zanjo napišejo in v njej objavijo svoje izdelke, vtise in 

razmišljanja na temo izobraţevanja« (Baranja et al, 2010). Časopis je izhajal vsak tretji mesec 

(vsako četrtletje po eden) oziroma štirikrat na leto, vsega skupaj 12 izdaj tekom projekta. 

 

Slika 7.7: Projektni časopis »Projektne novine« 

 

Vir: Khetanes (2013) 
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7.5 Obšolski program »Nogometna šola« 

 

Zanimanje za šport, še zlasti za nogomet, je med romsko populacijo prisotno ţe več kot 

petdeset let. Romska športna društva tekmujejo na raznih tekmovanjih, kar prispeva k 

vzpostavljanju povezav med prebivalstvom. Nogomet je za romske otroke in mladino 

privlačen, zato so se odločili, da v okviru projekta pripravijo obšolski program z naslovom 

»Nogometna šola« (glej Sliko 7.8), ki bi bil odprt in dostopen vsem otrokom. Cilj nogometne 

šole ni iskanje talentov, ampak je šlo v prvi vrsti za to, da se otrokom s športno-

izobraţevalnim programom omogoči pravilen psihofizični razvoj in zdravo ţivljenje. V 

nogometni šoli so lahko sodelovali vsi otroci, ki jih nogomet veseli, ne glede na njihove 

fizične preddispozicije in spol. Glavne vrednote, ki jih je nogometna šola posredovala 

otrokom so: delavnost, strpnost, tovarištvo, samozavest in znanje. Treba je poudariti, da je 

program nogometne šole bil dostopen tako romskim kot neromskim otrokom. Prednosti in 

dodana vrednost: 

- Vsebinska dodana vrednost projekta – navajanje na zdravo ţivljenje, vzpostavljanje 

moţnosti za nemoten telesni razvoj in navajanje na delo v skupini.  

- Prispevek k povečanju zaposlitvenih moţnosti – ne samo posameznikov, ki so izvajali 

nogometno šolo, temveč tudi med samimi otroki in mladino, ki so morebiti v kateri od vsebin 

nogometne šole odkrili poklicni interes. 

- Prispevek k dvigu socialnega kapitala – v nogometno šolo so se vključevali otroci in 

mladina iz lokalnega okolja, med katerimi je bilo moč opaziti, tudi neromske otroke (Baranja 

in drugi, 2010). 

Slika 7.8: Obšolska dejavnost »Nogometna šola« 

 

Vir: Romski akademski klub (2013) 
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7.6 Predavanja za mladino in starše 

 

Glede na izkušnje in trenutno situacijo se člani RAK-a še predobro zavedamo slabe 

ozaveščenosti med romsko populacijo, posledica česar je soočanje s številnimi teţavami v 

vsakdanjiku. Predavanja za otroke in mladino so bila predvsem sociološko obarvana 

(diskriminacija, spolna vzgoja, integracija Romov v druţbo, izobraţevanje in zaposlovanje 

Romov ...), medtem, ko so predavanja za starše bila namenjena predvsem informiranju 

(pomen vzgoje in izobraţevanja, pomoč pri vpisovanju otrok v srednje šole, predstavitev 

(srednje)šolskih programov, seznanitev s šolskim pravilnikom in z zakoni, veljavnimi na 

področju šolstva, motivacija otrok ...) (Baranja in drugi, 2010). 

 

 

8. ROMI DELAJO ZA ROME 

 

 

Narodne manjšine so razumljene kot tiste skupnosti državljanov neke države, ki tvorijo 

številčno manjšo skupnost od večinskega prebivalstva v tej državi, so v nedominantnem 

položaju, izražajo posebne etnične kazalnike (jezik, kultura, veroizpoved), ki jih želijo tudi 

ohranjati, so državljani države, kjer bivajo kot manjšinske skupnosti, z državo pa jih 

povezujejo 'dolgotrajne, trdne in trajajoče vezi', ki jih pripadniki manjšin želijo tudi 

ohranjati (Komac, 2008). To je tudi razlaga, zakaj so Romi v Sloveniji priznani le kot 

etnična skupnost in ne manjšina.  

 

Zato je še toliko bolj pomembno dejstvo, da se Romi aktivirajo v največjem moţnem številu pri 

delu z Romi. Sam iz izkušenj dela na terenu v romskih naseljih lahko zatrdim, da delo z 

romskimi otroki, še posebej ob začetku dela, steče veliko bolje, če je izvajalec aktivnosti tudi 

sam Rom. Tako ne le otroci, temveč tudi starši izvajalcu prej zaupajo. Enako se je zgodilo pri 

izvajanju aktivnosti učne pomoči v projektu DSKK. To je bilo vidno predvsem pri 

individualnem delu, ko je izvajalec učno pomoč nudil romskemu učencu na domu v romskem 

naselju. Ampak to še zdaleč ni edini dober primer prakse, kjer se je dejstvo, da je bolje, da Romi 

delajo za in z Romi, pokazalo kot zelo efektivno dejanje. 
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Poleg ţe omenjenih ESS projektov, ki se izvajajo za Rome v Sloveniji, k dobremu mnenju o 

Romih v večinskem delu pripomorejo mediji. Odličen primer dobre prakse poročanja o 

Romih v Sloveniji je zagotovo Radio in televizija Slovenija (glej Sliko 8.9), ki so v svoj redni 

televizijski in radijski program uvrstili oddaji z romsko tematiko, katerih ustvarjalci so Romi 

sami. S tem se večinskemu prebivalstvu tudi pokaţejo in dokaţejo Romi sami, da so sposobni 

tudi tako velikih projektov, s tem se ruši eden največjih stereotipov o Romih pri nas – 

neizobraţenost.  

To pa za sabo (če se osredotočimo na ta primer) potegne še vrsto drugih stereotipov. Kajti, ker 

so Romi, ki ustvarjajo romski oddaji, tudi izobraţeni, so tudi socializirani, urejeni, itd. Na 1. 

programu Televizije Slovenija, vsak drugi petek, pripravijo romsko oddajo »So vakeres?« - 

Kaj govoriš? Oddajo pripravljajo Romi, oddaja poteka v romskem jeziku s slovenskimi 

podnapisi, ter v svojih tridesetih minutah prikaţejo veliko zanimivih prispevkov s področja 

romske kulture in tematike. Tako slikovno in zvočno gledalcem prikaţejo romsko kulturo, 

jezik, navade, poročajo o različnih prireditvah, ter sodelovanje Romov z večinskim 

prebivalstvom.  

Slika 8.9: Oddaja Naše poti 

 

Vir: Romano Čhon (2010) 

 

Na 1. programu Radia Slovenija, vsak ponedeljek zvečer, v večernem programu poteka 

enourna radijska oddaja »Amare droma« - Naše poti. Tudi to oddajo pripravljajo Romi sami, 

ter vsak teden poslušalcem (katerih ni malo), poizkušajo pribliţati romski svet. S to razliko, 
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da se v radijski oddaji predstavljajo tudi Romi in romska kultura iz drugih drţav. Zanimivo 

dejstvo je to, da so uredniki večernega programa na Radiu Slovenija, ravno Romom dali 

izvrsten večerni termin, takoj za večernimi novicami od 21. uri, ko je pred radijski 

sprejemniki nekako največ poslušalcev. 

 

Eden boljših primerov prakse, ki ga lahko izpostavimo na področju vzgoje in izobraţevanja, 

je romski vrtec Romano v romskem naselju Pušča pri Murski Soboti. Vrtec s svojo več kot 

petdeset letno tradicijo danes v svoj program predšolske vzgoje poleg romskih, vpisuje tudi 

neromske otroke. Sprva je bil vrtec, kot enota Vrtca Murska Sobota, ustanovljen zgolj za 

romske otroke v romskem naselju Pušča. Podatek, da so v povojnem času lokalne oblasti 

izgradile in odprle vrtec za etnično skupnost je dandanes vreden vseh pohval. Vendar so na 

začetku Romi sami izkazali tudi precej nezaupanja za delovanja vrtca. Po večletnem naporu in 

prizadevanju je danes v vrtec Romano na Pušči vpisanih skoraj dvajset romskih in skoraj 

deset neromskih otrok. Tako je vrtec, v katerem delajo tudi romski vzgojitelji,  pridobil na 

svoji multikulturnosti, vez med romsko in neromsko populacijo pa se na ta način še bolj krepi. 

 

Če se vrnem nazaj na omenjena ESS projekta, so tudi sami nosilci projektov, ţe ob 

načrtovanju aktivnosti kmalu ugotovili, da bodo za uspešnejše vključevanje romskih otrok v 

aktivnosti projekta, morali poiskati pomoč pri Romih samih. Sama učna pomoč, ki se ne bi 

izvajala v prostorih izobraţevalne ustanove, osnovne šole, bi se naj izvajala pri Romih doma 

ali v skupnih prostorih v romskih naseljih, kjer je to mogoče. Najboljši način izvedbe 

aktivnosti (izvajanje učne pomoči otrokom) bi bil, da le-te izvajajo pripadniki romske 

skupnosti sami, seveda pod pogojem, da so ti izobraţeni. Romi sami tako postanejo most med 

starši romskih otrok in strokovni delavci šole (Bešter in Medvešek, 2012). 

 

Kot koordinator in izvajalec učne pomoči pri Romskem akademskem klubu v projektu DSKK 

sem tudi sam videl, da je proces pretoka informacij med starši otrok in strokovnimi delavci 

stekel dosti laţje zato, ker smo mladi Romi vmes nastopili kot mediatorji. Romi velikokrat 

veljajo za zelo impulzivne, še posebej, ko so tema pogovora njihovi otroci. Zaradi tega, so 

velikokrat nastali razni konflikti med starši in osebjem osnovnih šol. V sklopu projekta, ko 

smo mladi Romi sami izvajali učno pomoč, tako v romskih naseljih kakor tudi v osnovnih 
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šolah, smo bili povezani in komunicirali tako s starši, kakor tudi s strokovnimi delavci. Tako 

smo poskrbeli za lahkotno, enostavno in razumljivo komunikacijo med vsemi udeleţenimi.  

 

9. RAZISKAVA 

 

Po temeljitem pregledu in uporabe relevantne literature v teoretičnem delu se bom v 

empiričnem delu osredotočil predvsem na raziskovanje oziroma analizo raziskovalnega 

vprašanja. V ta namen sem opravil terensko delo – intervjuje z romskimi starši v treh romskih 

naseljih v Prekmurju. Z metodo raziskovanja, ki dejansko predstavlja empirični del diplomske 

naloge, bom skušal raziskati vprašanje ali tovrstni ESS projekti za romske otroke z izvajanjem 

učne pomoči res lahko dvignejo njihov socialni in kulturni kapital in kakšna je v tem primeru 

participacija romskih staršev? 

 

9.1 Raziskovalna vprašanja 

 

Glavni raziskovalni vprašanji na kateri ţelim odgovoriti sta: 

- Ali lahko dober ESS projekt za Rome z izvajanjem učne pomoči romskim učencem, 

dvigne njihov socialni, predvsem kulturni kapital? 

- Kakšna je participacija romskih staršev v otrokovem izobraţevalnem procesu? 

 

Za ta sklop sem uporabil metodo izvajanja intervjujev. Intervjuval sem 30 romskih staršev v 

treh romskih naseljih v Prekmurju (Vanča vas, Borejci, Kamenci), v vsakem naselju po deset 

staršev. Na ta način sem praktično opredelil tematiko in skušal priti do informacij, ki bi 

podale odgovore na moja raziskovalna vprašanja. 

 

9.2 Cilji raziskave 

 

Cilj raziskave je poiskati odgovor ali se izvajanje aktivnosti v sklopu ESS projekta za Rome 

na področju izobraţevanje obrestuje in res lahko dvigne njihov socialni in kulturni kapital. 

Cilj je tudi pokazati kako uspešno ali neuspešno je lahko vključevanje Romov v izvajanje 

aktivnosti oziroma ali prihaja do kakršnih koli učinkov na otroke, ki so vključeni v aktivnosti. 
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Nenazadnje je cilj raziskave lahko tudi dejstvo, da na podlagi analize intervjujev osvetlimo 

področje izobraţevanja Romov v Sloveniji in hkrati ovrţemo kakšen stereotip. 

 

9.3 Analiza podatkov 

 

Za čim boljšo izvedbo empiričnega dela naloge sem uporabil bolj kvantitativno analizo 

podatkov kot kvalitativno v oţjem smislu, saj so bili podatki zbrani s povsem strukturiranim 

vprašalnikom, ki je omogočal tudi kvantitativni pristop. Ker sem se odločil raziskati 

učinkovitost izvajanja učne pomoči v sklopu ESS projektov za Rome na njihov socialni in 

predvsem kulturni kapital, sem za pridobitev podatkov potreboval starše otrok, ki so bili 

deleţni učne pomoči. Prav tako sem potreboval mnenja staršev otrok, ki v omenjenih 

aktivnosti niso sodelovali, da sem lahko primerjal dejanski učinek učne pomoči. Z metodo 

strukturiranega intervjuja sem izvedel trideset intervjujev. Vzorec predstavljajo romski starši 

otrok iz treh romskih naselij v Prekmurju. Gre za starše otrok, ki obiskujejo pouk na OŠ 

Tišina in OŠ Franceta Prešerna Črenšovci oziroma na šolah, ki sta bili vključeni v oba 

omenjena ESS projekta za Rome. Intervjuvanci se med seboj razlikujejo po spolu, starosti, 

izobrazbi in zaposlitvi. 

 

V proces intervjuvanja je bilo vključenih skupno trideset oseb, od tega 24 oseb ţenskega spola 

ter 6 oseb moškega spola. V raziskavo so bile vključene osebe, stare od 27 do 43 let. 19 od 

njih nima dokončane osnovne šole, 10 jih ima končano osnovno šolo in le eden končano 

srednjo trgovsko šolo. 15 oseb je trenutno zaposlenih, preostalih 15 pa brezposelnih. Vseh 

petnajst zaposlenih intervjuvancev je trenutno zaposlenih v tovarni usnja v sosednji Avstriji. 

Na ţeljo oseb, vključenih v raziskavo, bodo vsi ostali anonimni. Za potrebno obravnave 

podatkov pa bom v nalogi uporabil dve skupini poimenovanja odgovor.  

 

Skupina A predstavlja skupino 15 romskih staršev otrok, ki so bili vključeni v aktivnosti ESS 

projektov. Skupina B pa predstavlja 15 romskih staršev otrok, ki niso bili vključeni v 

aktivnosti ESS projektov. Sproti pa bom znotraj posamične skupine tudi komentiral določene 

odgovore oziroma le-te prikazal grafično. 
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9.4 Metoda raziskovanja 

 

Za potrebe naloge sem uporabil metodo intervjuja. Za tovrstno metodo sem se odločil, saj me 

je zanimalo individualno mnenje staršev o izobraţevalnem procesu posameznega otroka. Z 

zastavljanjem enakih vprašanjem večim ljudem bom lahko posledično njihove odgovore tudi 

primerjal med seboj oziroma z njimi izrazil določen odstotek odgovorov. Intervju je tudi 

oblika, ki nam ob pregledu podatkov dovoljuje objektiven pristop analize, primere in 

izpeljave ţelenih zaključkov. 

 

9.5 Raziskovalni instrument 

 

Strukturiran intervju je za obe skupini (A in B) vseboval po 20 vprašanj. Nekatera vprašanja 

so bile za obe skupini enaka, druga so se navezovala na vrsto skupine oziroma ali so na 

intervju odgovarjali starši otrok, ki so bili vključeni v aktivnosti ESS projekta ali ne. 

Vprašanja so bila zastavljena s stališča pridobitve informacij o otrokovem predhodnem znanju 

oziroma uspehu v šoli v določenih letih (leto pred začetkom ESS projekta, med projektom in 

po koncu projekta). Prav tako se je del vprašanj nanašal na samo participacijo staršev v 

otrokov izobraţevalni proces, delavne navade otrok (reševanje nalog, učenja, branja itd). 

Preostali del vprašanj pa je bil namenjen pridobitvi informacij o tem, kaj bi starši sami 

spremenili v samem izobraţevalnem procesu otrok oziroma če sploh kaj bi. Intervjuje sem 

opravil v mesecu maju, in sicer 24. maja 2014 v prostorih večnamenske dvorane na 

nogometnem igrišču v romskem naselju Vanča vas in 31. maja 2014 v prostorih Romsko-

kulturno informacijskega centra v romskem naselju Kamenci. Pred samim začetkom raziskave 

sem osebno povabil starše k sodelovanju, pred samim izpolnjevanjem intervjuja (vprašalnika) 

so starši podpisali soglasje, s katerim soglašajo z intervjuji ter obdelavo podatkov v diplomski 

nalogi (Priloga 1). Starši so se strinjali s predlogom, da pri obravnavi podatkov ostanejo 

anonimni. 

Do morebitnih teţav pri sami izvedbi raziskave ni prišlo, saj so se povabilu o sodelovanju k 

sreči vsi pozvani starši odzvali. 
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9.6 Analiza raziskovalnega dela 

 

Ţe takoj na začetku ob pregledovanju in zbiranja podatkov sem naletel na zelo zanimiv 

podatek oziroma ugotovitev, da je k izpolnjevanju vprašalnika pristopilo bistveno več mater 

(24) kot očetov (6) otrok. To odstopanje prikazuje tudi spodnji graf (glej Graf 9.1). 

 

Graf 9.1: Število anketiranih staršev glede na spol 

 

Vir: Horvat, lastna raziskava / anketa, 2014 

 

Kljub temu, da se ob prvem stiku s starši za sodelovanje v anketi povprašal oba starša, je na 

vprašalnik izpolnilo 80% ţensk in 20% moških vseh anketirancev. Pri tretjem vprašanju iz 

katerega romskega naselja prihajajo imamo enaka števila: iz vsakega naselja (Kamenci, 

Vanča vas in Borejci) je v raziskavi sodelovalo po 10 romskih staršev. 

Pri naslednjem vprašanju smo izvedeli da 30 sodelujočih staršev ima skupno v program 

osnovne šole vpisanih 39 šoloobveznih otrok. Spodnji graf prikazuje število otrok po 

0

5

10

15

20

25

30

Moški Ženski

ŠTEVILO ANKETIRANIH STARŠEV

SPOL



 

30 

 

posameznih razredih. Opomnil bi rad, da sem starše izbiral na podlagi dejstva, da njihovi 

otroci obiskujejo pouk najmanj od tretjega razreda naprej (glej Graf 9.2). 

Graf 9.2: Število otrok po razredih 

 

Vir: Horvat, lastna raziskava / anketa, 2014 

 

Največ otrok je vpisanih v OŠ Tišina, saj v omenjeno šolo prihajajo otroci iz romskih naselij 

Vanča vas  in Borejci, medtem, ko ostali otroci iz naselja Kamenci obiskujejo pouk v OŠ 

Franceta Prešerna Črenšovci. Od 39 otrok je 25 bilo oziroma jih je še vključenih v 

izobraţevalne aktivnosti (učna pomoč) v sklopu ESS projektov, 14 jih ni bilo vključenih v 

nobeno. To prikazuje naslednji graf (glej Graf 9.3). 

Graf 9.3: Število vključenih otrok v aktivnosti ESS projektov 

  

Vir: Horvat, lastna raziskava / anketa, 2014 
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Do šestega vprašanja so odgovarjali vsi starši, kdor je pri prejšnjem vprašanju označil 

odgovor NE, je z izpolnjevanjem nadaljeval pri 11. vprašanjem. Tu sem starše pri analizi delil 

na dve skupini, kot sem ţe omenil, na skupino A in skupino B. 

Skupina 15 staršev (skupina A) je v veliki večini ţe pred začetkom aktivnosti ESS projektov z 

otroki doma reševalo domačo nalogo. Glede na odgovore v vprašalniku je 12 staršev 

odgovorilo z DA. Prav tako je 12 od 15 staršev, ki so odgovarjali na 7. vprašanje odgovorilo, 

da so pred izvajanjem aktivnosti doma brali z otroki. Pri 8. vprašanju se je vseh 15 staršev 

opredelilo za odgovor DA na vprašanje, če so otrokom pregledovali domačo nalogo. Od teh 

15 pa jih je 9 odgovorilo, da so v večini primerov redno hodili na govorilne ure v šolo. 

Celotna skupina A je na vprašanje o nadaljevanju aktivnosti ESS projektov odgovorilo z DA, 

nekateri so zraven dopisali tudi razloge, da so otroci z obiskovanjem učne pomoči izboljšali 

svoje ocene in da sedaj bolj redno delajo domačo nalogo. 

Na 11. in 12. vprašanje je znova odgovarjalo vseh 30 staršev o učnem uspehu 39 otrok. 

Odgovori na vprašanji nam dajo jasno sliko o upadu oziroma porasti učnega uspeha otrok v 

letih pred začetkom izvajanja učne pomoči in po njej. Iz grafa je tudi razvidno, da se je število 

otrok z zadostnim učnim uspehom v teh štirih letih zmanjšalo, povečalo se je število otrok z 

dobrim in prav dobrim uspehom (glej Graf 9.4). 

 

Graf 9.4: Število otrok glede na učni uspeh v letih 2009-2013 

 

Vir: Horvat, lastna raziskava / anketa, 2014 
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Naslednja tri vprašanja so nam podala odgovore o sodelovanju staršev pri šolskih aktivnostih 

ter če danes z otrokom doma rešujejo domačo nalogo in če z njim berejo. 27 staršev od 30 je 

odgovorilo, da z otrokom doma berejo, 23 jih je odgovorilo, da z njimi rešujejo domačno 

nalogo in le dobra polovica je priznalo, da obiskujejo govorilne ure v šoli. 

 

16. vprašanje je podalo kar nekaj različnih in zanimiv odgovorov, saj je povzelo razloge zakaj 

se otroci niso udeleţevali aktivnosti učne pomoči oziroma kaj so z udeleţevanje učne pomoči 

pridobili. S tem vprašanjem sem nameraval dobiti dejansko odgovor v čem vidijo starši otrok, 

ki so bili vključeni v učno pomoč smisel te aktivnosti in njen doprinos. Še bolj pa me je 

zanimal odgovor staršev zakaj svojih otrok niso vključili v popoldansko aktivnost, kot je učna 

pomoč. Skupina A je navedla primere, da je učna pomoč izboljšala ocene in učni uspeh 

njihovih otrok, da se otroci druţijo s sovrstniki in da izdelujejo razne izdelke na ustvarjalnih 

delavnicah, ki so del aktivnosti ESS projekta ter udeleţujejo poletnega romskega tabora. 

Skupina B, kjer kar nekaj staršev ni podala odgovora na to vprašanje, je navedla v večini 

primerov, da bi bili otroci z udeleţevanjem popoldanske učne pomoči preobremenjeni, saj 

imajo v šoli poleg rednega pouka še dodatne učne ure z romskim pomočnikom. 

 

Pri naslednjem vprašanju, kjer sem starše spraševal o vlogi mladih Romov, ki učno pomoč 

izvajajo v romskih naseljih prav tako nisem dobil 30 odgovorov, saj je na vprašanje 

odgovorilo le 19 starši, ostali so mi po zaključku dejali, da niso vedeli kaj bi napisali. Med 19 

zbranimi odgovori se je največkrat pojavil odgovor, da so mladi Romi, ki izvajajo učno 

pomoč v naselju v veliko pomoč njihovim otrokom ter, da sluţijo kot dober vzgled mlajšim 

generacijam.  

 

V 18. vprašanju me je zanimalo mnenje staršev, kaj vse vpliva na otrokov učni uspeh. Moţnih 

je bilo več odgovorov, kar prikazuje tudi naslednji graf (glej Graf 9.5). 
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Graf 9.5: Vplivi na učni uspeh 

 

Vir: Horvat, lastna raziskava / anketa, 2014 

 

Najbolj me je presenetilo dejstvo, da večina staršev meni, da na otrokov učni uspeh vpliva 

druţba oziroma njihovi sovrstniki, sledita mu še ekonomski status ter socialne razmere v 

katerih druţina ţivi. Me pa malce ţalosti dejstvo, da šolo in pouk smatrajo za manj 

pomemben faktor kot recimo druţbo, ki po njihovem mnenju močno vpliva na otrokov učni 

uspeh v šoli. Kljub temu, da polovica vprašanih staršev ni vključila svoje otroke v aktivnosti 

učne pomoči, vseeno meni, da je motivacija staršev pri otrokovem učnem uspehu dokaj 

pomembna, saj se je za ta odgovor odločilo 73,33% anketiranih staršev. 

 

Pri predzadnjem vprašanju, kjer sem starše spraševal komu učenje njihovih otrok v naselju 

najbolj zaupajo, sem k odgovoru posebej pozval tudi starše skupine B, da podajo svoj 

odgovor, kljub temu, da svojih otrok niso vključili v aktivnosti ESS projekta. To je edino 

vprašanje, kjer so se vsi anketiranci popolnoma zedinili v odgovoru, kar prikazuje tudi spodnji 

graf (glej Graf 9.6). 
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Graf 9.6: Komu učenje otrok v naselju starši najbolj zaupajo 

 

Vir: Horvat, lastna raziskava / anketa, 2014 

 

Pri zadnjem, 20. vprašanju sem upal na večje število odgovorov, kot sem jih dejansko dobil. 

Zanimalo me je njihovo splošno mnenje o izobraţevanju Romov ter samem izobraţevalnem 

procesu. Odgovor je podalo 22 staršev, velika večina jih je odgovorila z »Nimam pripomb«, 

»Dobro je.« Vseeno pa sta dva izpostavila dober odgovor, eden od njiju je zapisal, da je zelo 

dobro, da se dandanes veliko več posveča romskim otrokom, kot se je recimo njim, ko so še 

sami obiskovali šolo. Druga pa je zapisala, da bi se lahko romske otroke še bolj motiviralo z 

dodatnimi zaposlitvami po končani srednji šoli, da ne bi pristali na socialni pomoči. 

 

 

10.  DISKUSIJA 

 

 

V diplomski nalogi smo tako teoretično kot tudi empirično preučevali efektivnost aktivnosti 

učne pomoči v sklopu ESS projektov v smislu dviga socialnega kapitala romskih učencev. 
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Kot pripadnik romske skupnosti in kot član romske nevladne organizacije, se v sklopu 

svojega dela dnevno srečujem z razmerami v romskih naseljih ter izobraţevalnim procesom 

romskih učencev. Zagotovo so v tem procesu pomembni trije dejavniki oziroma gre za 

nekakšen povezan trikotnik: šola – starši – otrok. Tudi, ko je ta trikotnik sklenjen, je zelo 

pomembno, da je vsak član enako trden. V kolikor bi se zgodilo, da eden od njih popusti, se 

trikotnik pretrga. Če to primerjavo prenesem v prakso pomeni, da je vsak člen enako 

pomemben. Pomembna je šola kot institucija, ki izvaja pouk, kjer se učenci, tudi romski učijo 

in osvajajo nova znanja ter dosegajo lepe učne rezultate. Po drugi strani je sam uspeh odvisen 

tudi od samega učenca, njegovega truda in lastne motivacije za doseganje dobrih učnih 

rezultatov. Vsekakor pa najmočnejši člen v vsem tem predstavljajo starši romskih otrok. Iz 

izkušenj vem, da veliko staršev svojih otrok ne motivira in so v otrokov izobraţevalni proces 

zelo malo vključeni. In ravno tu, po mojem mnenju in na podlagi odgovorov raziskave pride 

do največjega izpada oziroma upada pri osvajanju znanja v šoli.  

 

Skozi leta izvajanja učne pomoči v romskih naseljih sem velikokrat slišal izgovor staršev, da 

njihov otrok ne potrebuje dodatne pomoči, da zadostuje ţe pouk v šoli, drugi spet so zaradi 

svojega pomanjkanja izobrazbe otroku dajali vzgled, da s tem ni nič narobe, zato tudi otrok 

sam potem ni uspešno dokončal osnovne šole. 

 

Ali torej, dobro zastavljen ESS projekt, ki romskim otrokom med drugim nudi dodatno učno 

pomoč, res lahko dvigne njihov socialni in kulturni kapital? Če se opremo na teorijo 

Bourdieuja in rezultate naše analize lahko pritrdilno odgovorimo na naše raziskovalno 

vprašanje. Otrok, ki je bil vključen v aktivnosti ESS projekta, se je druţil z ostalimi otroki iz 

in izven romskega naselja, se je redno šolal, uspešneje opravljal šolske obveznosti, itd. 

Pritrdimo lahko, da je otrok, ki se je aktivno udeleţeval aktivnosti projekta zagotovo v tem 

času poveča svoj kulturni in socialni kapital oziroma je omenjena kapitala povečal veliko več 

kot otrok, ki se aktivnosti ni udeleţeval. 

 

Baranja navaja, da so tovrstni ESS projekti, ki izvajajo obliko učne pomoči, tako v šoli, kakor 

tudi v romskih naseljih zelo pomembni. V prihodnosti si ţeli, da bi še več tovrstnih aktivnosti 

začeli izvajati ţe v prvi triadi osnovne šoli in celo v predšolski vzgoji. »Bogato in spodbudno 
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učno okolje je pomembno za najmlajše, ki so v najneţnejših letih še posebej radovedni, 

motivirani, dojemljivi za učenje« (Baranja, 2013). 

 

Avtorji monografije predpostavljajo, da aspiracije otrok, katerih starši imajo niţjo izobrazbo, 

vztrajajo na isti ravni. Pri otrocih staršev z višjo izobrazbo pa je ravno obratno. Iz tega sledijo, 

da bi se naj tudi na slovenskem območju soočali z naraščanjem kognitivnega razkoraka. To pa 

seveda pomeni, da zaenkrat še ne znamo izkoristiti kognitivnega potenciala manjšin in 

etničnih skupnosti, revnega prebivalstva in priseljencev (Vehovar in drugi, 2009). 

 

Vendar vseeno ne moremo mimo Bourdieujevih definicij kulturnega in socialnega kapitala. 

Če njegovi definiciji zdruţimo z našima raziskovalnima vprašanjema in dobljenimi podatki 

anketnega vprašalnika, lahko pridemo do zanimivih zaključkov, ki so morda dobri le v teoriji. 

Če predpostavljamo, da romski otroci v veliko primerih ne obiskujejo vrtca, je njihov prvi stik 

s šolo, kot institucijo, v prvem razredu osnovne šole. In, če otrok pred tem doma govori le 

romski jezik, moramo vedeti, da je slovenščina za te otroke ob vstopu v šolo, njihov prvi tuji 

jezik. Tako otroci ţe na prvi šolski dan prvega razreda začnejo spoznavati novo kulturo in s 

tem posledično spoznavati in prevzemati kulturni kapital večinskega prebivalstva. V kolikor 

ta otrok uspešno konča osnovno šolo in svoje izobraţevanje nadaljuje na srednji šoli in 

pozneje morda še na univerzitetni stopnji je vsekakor vse pogojeno od okolja, kjer ţivi in 

druţbe, v kateri se giblje. Izobraţen, mlad Rom je tako v nekem smislu potem postavljen na 

t.i. razpotje. Z izobrazbo bo zagotovo prej uspel najti boljšo zaposlitev kot njegovi sovrstniki, 

to ga bo najverjetneje privedlo tudi do izselitve iz romskega naselja. V tem primeru, ko 

zapusti svoje domače okolje, kjer v vsakdanjem ţivljenju prevladuje romski kulturni kapital, 

lahko začne še bolj povečevati kulturni kapital večinskega prebivalstva in hkrati ohranja svojo 

lastno romsko kulturo. Lahko pa se zgodi tudi obratno, da ostane v romskem domačem 

okolju, še vedno krepi kulturni kapital Romov in opušča kulturni in socialni kapital 

večinskega prebivalstva, pridobljenega skozi vsa leta šolanja in izobraţevanja. Na nek način 

lahko trdimo, da ti mladi romski izobraţenci ţivijo večkulturno ţivljenje, saj nenehno morajo 

preklapljati med dvema svetovoma – med romskim svetom, kjer v večini primerov govori 

romsko, se vede tudi bolj »domače«, in med svetom večinskega prebivalstva, kjer govori 

slovensko in sledi pravilom druţbe večinskega prebivalstva. Preden pa bomo lahko temeljiteje 

govorili o tovrstnih spremembah, bo potreben čas, vsaj toliko, da zdajšnja generacija mladih 
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Romov postanejo starši novi generaciji otrok, katerim bo izobrazba pomenila izhod iz 

začaranega kroga. 

 

Bourdieu s pomočjo razlag socialnega in kulturnega kapitala potrdi, da je načeloma uspešnejši 

tisti otrok, ki ima večji kulturni in socialni kapital. Pri romskih otrocih se je to tekom ESS 

projektov tudi potrdilo, kar pričajo tudi dobljeni podatki naše analize, da so otroci, ki so bili 

vključeni v učno pomoč, se skupaj učili z ostalimi otroki, večali svoj socialni kapital bili na 

koncu projekta tudi uspešnejši od otrok, ki v aktivnosti niso bili vključeni. Prav tako so 

rezultati potrdili, da so otroci, katerih starši so bili aktivnejše vključeni v otrokov 

izobraţevalni proces, izboljšali svoj učni uspeh in delovne navade (učenje, branje, reševanje 

domačih nalog, itd.).  

 

Trenutno se o uspešnosti dosedanjih izvedenih ESS projektov obračamo če na razna poročila 

le-teh. Poročila, ki nakazujejo na to, da recimo z izvajanjem učne pomoči romskim otrokom, 

ti zares lahko izboljšajo svoj učni uspeh, končajo svoje izobraţevanje, se zaposlijo in 

posledično izboljšajo svoj socialni in ekonomski status. Da se s tovrstno aktivnostjo da 

izboljšati učni uspeh, so potrdili tudi podatki naše analize.  

 

V času od osamosvojitve Republike Slovenije do danes se je spremenilo ţe veliko, tudi na 

področju izobraţevanja Romov v Sloveniji. Čeprav v nekaterih slovenskih regijah na tem 

področju še ni velikih premikov,  premiki zagotovo so. Tudi časi so takšni, da ljudje postajajo 

bolj odprti in dovzetni za vse in vsakogar, ki bi nekdaj pomenil »biti drugačen« od povprečja. 

Biti »drugačen« pa ne pomeni nič drugega kot biti unikaten.  
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Priloga 1: Soglasje 

 

 

 

SOGLASJE 

 

 

Spodaj podpisan/a __________________ dovoljujem uporabo zbranih podatkov v anketnem 

vprašalniku za potrebe diplomske naloge z naslovom »Ali dober ESS projekt lahko dvigne 

socialni in kulturni kapital Romov v Sloveniji?«, ki jo pripravlja Sandi Horvat, študent 

Fakultete za uporabne druţbene študije v Novi Gorici. S podpisom soglašam in se zavedam, 

da bodo vsi pridobljeni podatki uporabljeni anonimno. 

 

 

 

 

Kraj in datum:                                                                           Podpis: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 2: Anketni vprašalnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

 

Moje ime je Sandi Horvat in sem študent zadnjega letnika na Fakulteti za uporabne družbene študije 

v Novi Gorici. Za potrebe izdelave empiričnega dela diplomske naloge v katerem raziskujem 

učinkovitost izvajanja aktivnosti učne pomoči v sklopu ESS projektov na dvig socialnega in kulturnega 

kapitala Romov vas prosim, da izpolnite spodnji vprašalnik. Anketa je anonimna. 

 

Pri spodaj zastavljenih vprašanjih ustrezno obkrožite,označite ali izpišite svoj odgovor. 

 

1. SPOL                       moški        ženski 

 

2. STAROST              ___________ 

 

3. IZ KATEREGA ROMSKEGA NASELJA PRIHAJATE? 

                                   Vanča vas        Borejci     Kamenci 

 

4. KATERI RAZRED OBISKUJE VAŠ OTROK DANES IN KJE? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



 

 

 

5. ALI JE VAŠ OTROK BIL VKLJUČEN V AKTIVNOSTI ESS PROJEKTOV, KI SO NUDILI UČNO POMOČ 

ROMSKIM UČENCEM V ŠOLI ALI NASELJU? 

                                   DA        NE 

 

V kolikor ste obkrožili odgovor »NE« lahko z izpolnjevanjem nadaljujete od 11. vprašanja naprej. 

 

6. ALI STE PRED ZAČETKOM AKTIVNOSTI ESS PROJEKTOV Z OTROKOM REŠEVALI DOMAČO 

NALOGO? 

                                  DA        NE 

7.  ALI STE PRED ZAČETKOM AKTIVNOSTI ESS PROJEKTOV Z OTROKOM BRALI DOMA? 

                                  DA        NE 

 

8. ALI STE PRED ZAČETKOM AKTIVNOSTI ESS PROJEKTOV OTROKU PREGLEDOVALI DOMAČO 

NALOGO? 

                                  DA        NE 

 

9. ALI STE PRED ZAČETKOM AKTIVNOSTI ESS PROJEKTOV REDNO OBISKOVALI GOVORILNE URE V 

ŠOLI? 

                                  DA        NE 

 

10. MENITE, DA JE IZVAJANJE AKTIVNOSTI ESS PROJEKTOV POTREBNO NADALJEVATI? ZAKAJ? 

                                  DA        NE 



 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

11. KAKŠEN UČNI USPEH JE IMEL VAŠ OTROK OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 2009? 

                                 nezadosten   zadosten   dober   prav dober   odličen 

 

12. KAKŠEN UČNI USPEH JE IMEL VAŠ OTROK OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 2013? 

                                 nezadosten   zadosten   dober   prav dober   odličen 

 

13. ALI DANES Z OTROKOM REŠUJETE DOMAČE NALOGE? 

                                  DA        NE 

 

14. ALI DANES Z OTROKOM BERETE DOMA? 

                                  DA        NE 

 

15. ALI SE DANES REDNO UDELEŽUJETE GOVORILNIH UR V ŠOLI? 

                                  DA        NE 

 

16.  ZAKAJ JE BILO DOBRO, DA SE JE VAŠ OTROK VKLJUČIL V AKTIVNOSTI ESS PROJEKTA – UČNE 

POMOČI OZ. ZAKAJ SE VAŠ OTROK NI VKLJUČIL V OMENJENE AKTIVNOSTI? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

 

 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

17.  KAKO GLEDATE NA MLADE ROME, KI UČIJO OZ. NUDIJO UČNO POMOČ ROMSKIM UČENCEM V 

NASELJU? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18.  KAJ PO VAŠEM MNENJU VPLIVA NA OTROKOV UČNI USPEH? (možnih je več odgovorov) 

 

 socialne razmere   ekonomski status   družba   šola / pouk   lastna motivacija 

 motivacija staršev   dodatna učna pomoč   drugo:_________________________ 

 

19. KOMU UČENJE V ROMSKEM NASELJU ZAUPATE BOLJ? 

    Romom    neromom   vseeno  

 

20. VAŠE SPLOŠNO MNENJE O IZOBRAŽEVALNEM PROCESU ROMOV: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


