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POVZETEK 

 

V magistrski nalogi smo se osredotočili na vlogo učiteljev pri poučevanju romskih otrok. 

Iskali smo odgovore na vprašanje, ali učitelji romskih otrok menijo, da je njihovo poučevanje 

v osnovni šoli uspešno. Želeli smo tudi poiskati močne in šibke točke usposobljenosti 

učiteljev ter morebitne rešitve, kako izboljšati njihovo usposobljenost, da bo poučevanje 

romskih otrok uspešnejše v smislu večje prisotnosti in učne uspešnosti. Tako smo subjektivno 

oceno učiteljev romskih učencev o svoji usposobljenosti merili s pomočjo intervjujev z 

devetimi učitelji na treh osnovnih šolah na Dolenjskem.  

 

V uvodnem delu predstavljamo izhodišča za raziskovanje, nato sledi šest konceptualnih 

zaokroženih poglavij. V drugem predstavljamo splošne značilnosti romske skupnosti in 

pravno podlago, na kateri sloni njeno izobraževanje. V tretjem poglavju skušamo orisati 

dejavnike, ki vplivajo na učno uspešnost romskih otrok, in sicer bivalne razmere, pomen 

kulture in jezika ter vpliv družine na izobraževalni proces. V četrtem poglavju orišemo vlogo 

učiteljev, ki poučujejo romske otroke, vlogo romskih pomočnikov in model poučevanja na 

novomeški Osnovni šoli Bršljin kot primer dobre prakse. Peto poglavje je namenjeno 

empiričnemu delu, kvalitativni raziskavi, šesto pa raziskavo zaokrožuje, saj v njej 

predstavljamo njene zaključke.  

 

Z raziskavo ugotavljamo, da so učitelji za delo z romskimi učenci ustrezno izobraženi in svoje 

delo ocenjujejo kot uspešno, ob tem pa izpostavljajo, da za svoja prizadevanja niso ustrezno 

nagrajeni. Nadalje ugotavljamo, da na uspeh oziroma neuspeh romskih učencev pomembno 

vpliva okolje, iz katerega izhajajo, predvsem odnos njihovih staršev do šole in poučevanja. Če 

starši ne vidijo pomena v izobraževanju, potem tudi romski otroci šole ne obiskujejo redno in 

ne sodelujejo pri pouku, ne pišejo domačih nalog. Kot rešitev nakazujemo potrebe po 

aktivnem vključevanju staršev v proces izobraževanja romskih otrok, vključevanje Romov v 

predšolsko vzgojo in potrebo po načrtovanju drugačnih metod izobraževanja. Predvsem pa se 

je izkazalo, da brez skupnih prizadevanj ter spoštovanja in razumevanja tako države na eni kot 

tudi romske skupnosti na drugi strani boljših rezultatov na področju izobraževanja Romov ne 

bo.  

 

Ključne besede: Romi, položaj romske skupnosti, izobraževanje, poučevanje romskih 

učencev, vloga učiteljev, metode poučevanja in učni uspeh romskih učencev.



ABSTRACT 

 

In this paper we have focused on the role of teachers who teach Romany children. We were 

researching whether they feel that their teaching in elementary school is successful. We also 

wanted to find strengths and weaknesses of teachers’ education and expertise and to establish 

possible solutions on how to improve their skills in order to improve the teaching of Romany 

children in terms of increased attendance and educational success. Therefore, we have 

measured subjective evaluation of teachers on their education and expertise by interviewing 

nine teachers at three elementary schools in Dolenjska region.  

 

The introductory chapter, in which we present a platform for the research, is followed by six 

conceptual chapters. In the second chapter, we present general characteristics of the Romany 

community and legal basis of its education. In the third, we try to outline the factors that 

influence the educational success of Romany children: housing, culture, language and the 

effect of the family environment. In the fourth, we outline the role of teachers who teach 

Romany children, the role of Romany assistants and the educational model applied in 

teaching Romany children at the Elementary school Bršljin in Novo mesto as an example of 

good practice. The fifth chapter is devoted to empirical analysis, i.e. to qualitative research, 

and the sixth rounds the survey as it presents its conclusions. 

 

The survey shows that the teachers are adequately educated for teaching Romany pupils. They 

evaluate their work as successful, but they are not adequately rewarded for their efforts. The 

success or the failure of Romany pupils is significantly affected by the environment which 

they come from, particularly their parents' attitude towards the education. If the parents don’t 

recognize the importance of education, then the Romany children also don’t attend school 

regularly, don’t participate in class and don’t do their homework. As a solution, we suggest 

more active involvement of Romany parents in the educational process, the need to include 

Romany children in preschool education, and the need to plan for and apply alternative 

methods of education. And above all, the survey notes that without joint efforts, respect and 

understanding of the state and the Romany community we will not achieve better results in 

educating Romany children. 

 



Key words: Romany people, the situation of Romany community, education, teaching 

Romany pupils, the role of teachers, teaching methods and educational success of Romany 

pupils. 
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1. UVOD 

 

1.1 Namen magistrske naloge  

 

V nalogi želim preučiti, kako učitelji, ki poučujejo na izbranih osnovnih šolah na Dolenjskem, 

ocenjujejo svojo usposobljenost za poučevanje romskih otrok. Učitelji so namreč ključni 

nosilci izobraževalnega procesa in imajo pomembno vlogo pri napredovanju učencev v višji 

razred. Ugotoviti želim dejavnike, ki so povezani z znanjem in pogoji dela učiteljev ter 

vplivajo na učno uspešnost romskih otrok, bodisi pozitivno bodisi negativno. 

 

Samooceno učiteljev želim preučiti z vidika ukrepov, ki bi privedli do povečane učne 

uspešnosti romskih otrok ter do njihove večje vključenosti v družbo. Večjo vključenost v 

družbo bi dosegli predvsem na področju zaposlovanja in dodatnega izobraževanja, kar pa bi 

privedlo do izboljšanja življenjskih pogojev Romov.  

 

Z analizo pridobljenih podatkov želim pridobiti boljši vpogled v celotno situacijo, kar bo 

posledično omogočilo lažjo in bolj uspešno izvedbo poteka poučevanja romskih učencev.   

 

1.2 Raziskovalno vprašanje 

 

V nalogi sem si zastavila osnovno raziskovalno vprašanje: ali učitelji romskih otrok menijo, 

da je njihovo poučevanje v osnovni šoli uspešno, ter kateri so dejavniki, povezani z znanjem, 

in pogoji dela učiteljev, ki so povezani z učno uspešnostjo romskih otrok. 

 

Za bolj poglobljeno analizo sem si zastavila še šest podvprašanj raziskovalnega vprašanja, in 

sicer: 

1. Kateri dejavniki vplivajo na učni uspeh romskih učencev? 

2. Katere so najpogostejše težave, s katerimi se soočajo učitelji pri poučevanju romskih 

učencev? 

3. Ali je za poučevanju romskih učencev pomembno sodelovanje in vpliv drugih 

institucij? 
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4. Ali imajo učitelji primerno izobrazbo za poučevanje romskih učencev? 

5. Kakšne so dejanske izkušnje učiteljev, ki poučujejo romske učence?     

6. Ali so učitelji deležni podpore s strani vodstva šole in Ministrstva za šolstvo, ko se 

znajdejo v okoliščinah, v katerih je njihovo delo z romskimi učenci oteženo, ali pa ne 

zmorejo razrešiti težav, s katerimi se soočajo?   

 

Z raziskavo želim poiskati močne in šibke točke usposobljenosti učiteljev, ki poučujejo 

romske učence v osnovnih šolah, in usmeriti pozornost na njih kot ene izmed ključnih 

akterjev, ki lahko vplivajo na večjo stopnjo izobraženosti Romov in višjo raven njihove 

zaposlenosti. Ugotoviti želim, kateri so dejavniki, ki vplivajo na učno uspešnost romskih 

učencev v osnovnih šolah, in ali učitelji menijo, da so dovolj usposobljeni za poučevanje 

romskih otrok oziroma kako izboljšati njihovo usposobljenost, da bo poučevanje romskih 

otrok uspešnejše v smislu večje prisotnosti in učne uspešnosti.   

 

V uvodnem delu predstavljam izhodišča za raziskovanje, uvodnemu poglavju pa sledi šest 

konceptualnih zaokroženih poglavij. 

 

V drugem poglavju predstavljam splošne značilnosti romske skupnosti tako v Evropi kot tudi 

v Sloveniji. Podrobneje orišem položaj romske skupnosti pri nas in prestavim pravno podlago, 

na kateri sloni njihovo izobraževanje. 

 

Tretje poglavje je namenjeno predstavitvi dejavnikov, ki vplivajo na učno uspešnost romskih 

otrok. Tako skušam orisati bivalne razmere v romskih naseljih (s poudarkom na treh naseljih 

v jugovzhodni Sloveniji), pomen njihove kulture in jezika ter vpliv družine na izobraževalni 

proces.  

 

V četrtem poglavju orišem vlogo učiteljev, ki poučujejo romske otroke. Ob tem predstavljam 

še vlogo romskih pomočnikov in model poučevanja na novomeški Osnovni šoli (OŠ) Bršljin 

kot primer dobre prakse. 

 

Peto poglavje je namenjeno empiričnemu delu, kvalitativni raziskavi. Ciljna populacija v 

raziskavi so učitelji, ki poučujejo romske otroke na treh osnovnih šolah. 
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Šesto poglavje zaokrožuje raziskavo in ji daje dodatno vrednost, saj v njem predstavljam 

zaključke raziskave. Pri tem sledim raziskovalnemu vprašanju in preverjam, ali učitelji 

ocenjujejo, ali so pri poučevanju romskih otrok uspešni, in kateri so tisti dejavniki, povezani s 

poučevanjem, ki vplivajo na učno uspešnost romskih otrok.  

 

1.3 Cilj magistrske naloge  

 

Cilj raziskave je pridobiti subjektivno oceno učiteljev romskih učencev o lastni 

usposobljenosti za poučevanje romskih otrok. S tem namenom sem izvedla intervjuje z 

učitelji romskih učencev na treh osnovnih šolah na Dolenjskem. Z analizo intervjujev bom 

poskušala ugotoviti, ali so učitelji romskih učencev dovolj usposobljeni za poučevanje 

romskih učencev. Ugotoviti želim, ali so učitelji deležni podpore s strani Ministrstva za 

šolstvo in vodstva šole pri izobraževanju romskih učencev ter ali so dovolj uspešni pri svojem 

delu. Predvsem pa želim ugotoviti področja in dejavnike, ki bi jih bilo treba izboljšati z 

namenom uspešnejšega dela učiteljev romskih učencev oziroma doseganja višjega učnega 

uspeha romskih učencev. 

 

Namen raziskave je tako pridobiti podatke, ki bodo pokazatelji samoocene glede razmišljanja, 

izkušenj in znanja učiteljev, ki poučujejo romske učence v povezavi z doseganjem večje učne 

uspešnosti, s čimer bom ponudila smernice za nadgradnjo prihodnjih modelov izobraževanja 

in učiteljev. 

 

1.4 Uporabljene raziskovalne metode in tehnike  

 

Za obravnavano tematiko sem uporabila metodo zbiranja podatkov. Podatke sem v 

teoretičnem delu zbirala s pomočjo sekundarnih virov podatkov (znanstvene študije, statistike, 

poročila), v empiričnem delu pa sem uporabila metodo delno strukturiranega intervjuja, saj 

sem imela vnaprej pripravljena vprašanja in izvedla (anonimne) intervjuje. Vzorec je zajemal 

devet učiteljev, ki poučujejo učence Rome na treh osnovnih šolah, in sicer sem na vsaki 

intervjuvala po tri učitelje. Vse tri osnovne šole imajo približno enak delež romskih učencev. 

Iz odgovorov, pridobljenih z intervjuji, sem odgovorila na zastavljeno raziskovalno vprašanje, 

prav tako sem s pomočjo analize odgovorov odgovorila še na zastavljena podvprašanja. 
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2. TEORETIČNO- POJMOVNA IZHODIŠČA  

 

2.1  Splošne značilnosti romske skupnosti v Evropi in Sloveniji 

 

Romska skupnost je največja evropska etnična manjšina1 in ima dve glavni značilnosti: a) 

Romi nimajo matične države, ki bi ščitila njihove interese, in b) ne glede na to, v kateri državi 

živijo, se soočajo s podobnimi težavami (nizka izobrazbena raven, visoka brezposelnost, slabe 

bivanjske razmere in odvisnost od socialne pomoči). Mnogi avtorji menijo, da je prvi korak 

pri izboljševanju položaja Romov v zagotovitvi posebnih pravic in ugodnosti. Mednarodne 

študije kažejo, da bi izhodišče tega morala biti prav izobraževalna politika. Kadar je romska 

skupnost deležna posebne pomoči pri izobraževalnem procesu, se raven brezposelnosti 

bistveno zniža, njihov položaj na trgu delovne sile se izboljša, to pa jim omogoča boljši 

dostop do finančnih virov. Izboljšan finančni položaj posledično pomeni zmanjšanje socialne 

pomoči in boljše bivanjske razmere (Bačlija, 2009: 51-52).  

 

Kot že rečeno, se Romi v vseh državah članicah Evropske unije soočajo s podobnimi 

težavami (nizka izobrazba, visoka brezposelnost ipd.) in hkrati s podobnimi dejavniki, ki 

generirajo omenjene težave. Kot navaja Simon (v: Forray, 2002) romska skupnost nima 

primernega znanja jezika in kulture večinske družbe, večina romskih družin živi v ekstremni 

revščini. Hkrati je romska kultura slabo poznana, priprave na šolo so slabe, segregacija v 

šolah dostikrat pomeni vpisovanje romskim otrok v posebne šole za prizadete otroke, šolsko 

okolje pa deluje neprijazno, izključevalno in je polno predsodkov.  

 

Obstaja kar nekaj splošnih študij, ki se ukvarjajo s problematiko diskriminacije Romov v 

izobraževalnem sistemu, in študij, ki se osredotočajo na dostop do izobrazbe znotraj romske 

populacije. Vse poudarjajo še vedno močno prisotno segregacijsko šolanje in nad-

proporcionalno vključenost romskih otrok v programe za otroke s posebnimi potrebami. 

Rezultati kažejo tudi na visoko stopnjo nepismenosti in nizko stopnjo prisotnosti v šolah 

(Gimenez, 2010: 19-20).  

 

                                                           
1 Po ocenah naj bi v Evropi živelo približno 11 milijonov Romov, od tega večina v Evropski uniji (Gimenez, 

2010: 7). 
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Mnoge države so poskusile z vpeljavo različnih modelov, ki bi omogočili lažjo integracijo in 

večjo uspešnost Romov v šolskem sistemu. V Španiji so vzpostavili mrežo »pomožnih 

učiteljev«. Ti učitelji izvajajo posebne programe v osnovnih šolah, v ekstrakurikularne 

dejavnosti pa vključujejo spoznavanje romske kulture. Programe pomoči podpirata tudi 

denimo irska in grška vlada. Prisotnost romskih učiteljev in pomočnikov povečuje občutek 

varnosti ter pozitivno pripomore k otrokovemu uspehu v šoli. Enako rešitev (romski učitelji) 

so preizkusili na Češkem. V Franciji in Veliki Britaniji pa nomadske Rome (»travellers«) 

tradicionalno spremljajo učitelji (Forray, 2002: 71).  

 

Zavratnik Zimic (2000: 841) povzema mnenje Klinarja, ki »opredeljuje romsko etnično 

skupino (manjšino) kot družbeno skupino v nastajanju, kar pomeni, da se v skupini razvija 

formiranje določene institucionalne strukture, formalnih in neformalnih mrež, oblikujejo se 

procesi etnične identitete in ne nazadnje tudi notranja solidarnosti,«. 

 

Za položaj Romov so pomembne odločbe v mednarodnih dokumentih, ki zagotavljajo 

spoštovanje človekovih pravic vsakemu posamezniku brez diskriminacije, kot tudi zagotovila 

za varstvo manjšin kot skupin. V Evropski uniji se na področju sodobnega manjšinskega 

varstva namenja posebno pozornost položaju Romov. Na podlagi Resolucije (75)13 iz leta 

1975 so bile vlade pozvane, da pripomorejo k preprečevanju diskriminacije zaradi kulturne 

identitete Romov ter da privolijo, da se izobražujejo in so deležni zdravstvene in socialne 

varnosti v državah, kjer domujejo. Romsko vprašanje obravnava Resolucija Združenih 

narodov iz leta 1977, s katero Organizacija združenih narodov poziva države, ki imajo na 

svojih območjih Rome, da jim nudijo vse pravice, ki jih imajo ostali državljani. Leta 1992 je 

bila sprejeta Resolucija za zaščito romskega ljudstva, posebej za romsko populacijo. 

Priporočilo 1203 Parlamentarne skupščine o položaju Romov v Evropi iz leta 1993 priporoča 

Odboru ministrov, da prevzame iniciativo pri sodelovanju z lokalno in regionalno upravo na 

področju kulture, izobraževanja, informacij, enakih pravic in vsakodnevnega življenja 

(Kalčina, 1999: 118-120). 

 

Pomembnejša dokumenta, ki posegata na področje vzgoje in izobraževanja Romov, sta 

Priporočilo o izobraževanju romskih otrok v Evropi iz leta 2000 in Priporočilo o 

izobraževanju za demokratično državljanstvo iz leta 2002. Evropska unija je sprejela tudi več 

pravnih dokumentov, ki se nanašajo na izobraževanje Romov. Resolucija o šolanju otrok 

Romov in popotnikov iz leta 1989 določa različne vzgojno-izobraževalne ukrepe. Resolucija 
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Evropskega parlamenta o položaju Romov v Evropski uniji iz leta 1994 odpravlja različne 

ovire pri šolanju otrok. Lizbonska deklaracija iz leta 2000 v okviru Programa izobraževanja in 

usposabljanja 2010 določa, da evropsko povprečje učencev, ki opustijo šolanje, ne sme 

presegati več kot 10 odstotkov. Ta določba je države članice postavila pred nalogo 

intenzivnega vključevanja romske populacije v šolske sisteme (Kalčina, 1999: 121-125). 

 

Evropska unija je že leta 1984 sprejela dve resoluciji o vzgoji in izobraževanju Romov. 

Poudarek je na izobraževalnih projektih za romske otroke. Predstavljenih je bilo veliko 

poročil in strategij ter namenjenih tudi veliko denarnih sredstev, ki naj bi prispevala k  

zmanjševanju romske revščine, izključenosti in diskriminiranosti. Vendar pa Nicolae (2007: 

50-63) ugotavlja, da vsi ti poskusi niso bili uspešni. Kot glavne vzroke navaja: 

 napačen fokus – ni bilo večjega prizadevanja, da bi v politike in romska gibanja 

vključili uspešne in integrirane Rome; 

 izgubljene priložnosti – države članice so izpustile mnoge priložnosti, ko bi se lahko 

resno lotile odpravljanja rasizma in socialne izključenosti; 

 pomanjkanje specializiranih struktur – da bi lahko rešili težave milijonske, 

zgodovinsko preganjane, izključene in pod-reprezentirane populacije, so nujno 

potrebne strukture, ki bi bile dejansko sposobne izvesti potrebne ukrepe.  

 

Kljub sprejetim ukrepom in politikam je skupna življenjska težava Romov v Evropi še vedno 

slab socialno-ekonomski položaj, nizka izobrazbena stopnja, brezposelnost in odvisnost od 

socialnih transferjev, izključevanje, diskriminacija, nestrpnost in antiromski rasizem ter 

pomanjkanje medkulturnega dialoga med romsko in neromsko večinsko skupnostjo (Klopčič, 

2006: 76).  

 

Zgornji podatki tudi nakazujejo, da pomanjkanje materialnih sredstev ni primarni vzrok 

neizvajanja oziroma neuspeha programov, ki naj bi pripomogli k večji izobraženosti romske 

populacije ter posledično njeni večji integriranosti v širšo družbo. Glavne dejavnike, ki 

vplivajo na (ne)vključenost Romov, moramo iskati predvsem znotraj tradicionalne kulture ter 

specifične družbeno-politične situacije romske skupnosti.  
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2.1.1 Pravna podlaga za izobraževanje romskih otrok  

 

Romska skupnost v Republiki Sloveniji nima položaja narodne manjšine, saj gre za posebno 

etično skupnost ali manjšino, za katere so značilne posebnosti, in sicer lastni jezik, kultura, 

običaji … Ustava Republike Slovenije v 65. členu dovoljuje oziroma uvaja tudi druge 

področne zakone, ki urejajo položaj romske skupnosti. Posebna zaščita romske skupnosti je 

tako do zdaj zapisana v štirinajst področnih zakonih2. 

 

Državni zbor Republike Slovenije je leta 2007 sprejel Zakon o romski skupnosti, ki je bil 

objavljen v Uradnem listu RS št. 33/07. Z omenjenim zakonom se ureja položaj in opredeljuje 

področja posebnih pravic romske skupnosti v Republiki Sloveniji. Značilnosti tega zakona so, 

da polog pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem državljanom Republike Slovenije, romski 

skupnosti priznava še posebne pravice. Te pravice so na področju izobraževanja, 

zaposlovanja, kulture, urejanja prostora in varstva okolja, zdravstvenega in socialnega varstva 

ter obveščanja in soodločanja v javnih zadevah.   

 

Zakon opredeljuje, da država Republika Slovenija ustvarja pogoje in namenja posebno skrb 

za: 

 »vključevanje pripadnikov romske skupnosti v sistem vzgoje in izobraževanja, za dvig 

njihove izobrazbene ravni,   

                                                           
2 Področni zakoni, ki urejajo položaj romske skupnosti, so:  

 Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 do 102/07), 

 Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 do 98/09), 

 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 do 57/08), 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 do 65/09), 

 Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 do 36/08), 

 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 do 96/02), 

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 do 127/06),  

 Zakon o Radioteleviziji Slovenije (Uradni list RS, št. 96/05 do 31/09), 

 Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 do 123/08), 

 Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 72/93 do 79/09), 

 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 do 45/08), 

 Zakon o evidenci volilne pravice  (Uradni list RS, št. 52/02 do 1/07), 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 do 4/10) in  

 Kazenski zakonik Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08 do 55/09). 
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 vključevanje pripadnikov romske skupnosti na trg dela in zaposlovanja,  

 ohranjanje in razvoj romskega jezika ter kulturno, informativno in založniško 

dejavnost romske skupnosti, 

 urejanje prostorske problematike romskih naselij in izboljšanje bivalnih razmer 

romskim skupnostim,« (Baluh, 2009: 1-2). 

 

Pravna osnova za urejanje položaja romske etnične skupnosti v Sloveniji je v Ustavi 

Republike Slovenije, ki določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti ureja zakon 

(Ustava Republike Slovenije, 65. člen). Izobraževanje Romov je opredeljeno v Zakonu o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96), Zakonu o vrtcih (Ur. 

l. RS, št. 12/96) in Zakonu o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96). Ministrstvo za šolstvo, znanost 

in šport je leta 2004 sprejelo Strategijo vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 

(v nadaljevanju Strategija vzgoje in izobraževanja Romov).  

 

V omenjeni strategiji so navedene najpomembnejše rešitve v zvezi z vzgojo in 

izobraževanjem Romov, kot so: 

 zgodnje vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem, 

 romski pomočnik, 

 vsebinsko prilagajanje programa: učenje slovenskega jezika in uvedba pouka 

romskega jezika na fakultativni ravni, 

 stalno strokovno izobraževanje za strokovne delavce, 

 posebne oblike organizacije in materialni pogoji, 

 nesegregacija, praviloma nehomogeni oddelki, 

 različne oblike učne pomoči, 

 vzpostavljanje zaupanja v šolo in 

 romski učenci niso učenci s posebnimi potrebami (Strategija vzgoje in izobraževanja 

Romov, 2004: 6).  
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Graf 2.1: Vključenost romskih otrok v osnovne šole 

Vključenost romskih otrok v osnovne šole

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Šol. leto

Š
t.

 o
tr

o
k

k

 

Vir: Prirejeno po Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov, 2004:11 (za 2002/2003) in Baluh 

2006: 4 (od 2003 do 2005).  

 

 

Osnovne šole je po zbranih podatkih v letu 2002/03 obiskovalo 1.349 romskih učencev. Od 

tega 1.223 v rednih osnovnih šolah in 126 v osnovnih šolah s prilagojenim programom (v 

nadaljevanju OŠPP). V tem šolskem letu je bil delež vseh otrok v OŠPP 1,48 %, medtem ko 

je bil delež romskih otrok v OŠPP občutno višji, in sicer 9,3 % (Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov, 2004: 11). Področje vzgoje in izobraževanja romskih osnovnošolskih 

otrok še ni povsem urejeno. V šolskem letu 2003/04 je bilo v osnovne šole vključenih 1.469 

romskih učencev, v šolskem letu 2004/05 1.547 romskih učencev in v šolskem letu 2005/06 

1.614 romskih učencev. Iz Grafa 2.1 lahko torej lahko sklepamo, da število romskih otrok, 

vključenih v osnovne šole, narašča. Tudi Baluh (2009: 4) navaja, da je število romskih otrok v 

šolskem letu 2007/08 narastlo na 1.658. 

 

»V sodobni osnovnošolski praksi so uveljavljene tri modalitete vključevanja romskih otrok v 

vzgojno-izobraževalni proces oziroma v sam učni proces: čisti romski oddelki, kombinirani 

oddelki in oddelki, v katerih so romski otroci integrirani z drugimi učenci,« (Tancer et al, 

2003: 69). Šole skušajo pristope vključevanja romskih otrok v šole reševati z naslednjimi 

ukrepi (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov, 2004: 16): 
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 romski oddelki se izvajajo v prvih letih šolanja in so primerni za otroke, ki niso bili 

vključeni v predšolsko vzgojo; 

 kombinirani oddelki, kjer se romski otroci vsakodnevno družijo z neromskimi otroki;  

 občasno kombinirani oddelki, kjer so romski učenci skupaj pri določenih predmetih, 

večinoma pa so vključeni med druge sošolce. V oddelku je prisoten učitelj za 

skupinsko pomoč Romom. 

 

Šole sicer zagotavljajo tudi brezplačno prehrano. Za učence Rome na šolah organizirajo tudi 

ure dodatne strokovne pomoči, dopolnilni pouk, podaljšano bivanje, individualno pomoč. 

Trudijo se, da je učno delo individualizirano, kjer je potrebno, na razredni stopnji uporabljajo 

učbenike, namenjene romskim učencem, ocenjevani so po prilagojenih kriterijih (Vöröš, 

2003: 71-73).  

 

V šolskem letu 2002/03 je bilo v podaljšano bivanje vključenih 551 romskih učencev. Večina 

je bila vključena v redne oddelke, 7 oddelkov pa je bilo namenjenih le romskim učencev 

(Strategija vzgoje in izobraževanja Romov, 2004: 11).  

 

Država oziroma Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 2005 za vključevanje učencev Romov 

v redne vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega 

izobraževanja ter za učbenike in druge potrebščine namenilo 1.295.527.000 SIT oziroma 

1.233,212,31 evra3, v letu 2006 je bilo v ta namen predvidenih 307.107.000 SIT oziroma 

1.281.534,80 evra, v letu 2007 314.478.000 SIT oziroma 1.312.293,44 evra, v letu 2008 pa 3 

milijone evrov (Baluh, 2006: 5). 

 

Ministrstvo za šolstvo in šport je za obdobje do 31. 8. 2013 odobrilo sofinanciranje projektov 

v skupni višini 3.562.033,03 evra. Sredstva so namenjena za razvijanje različnih oblik 

vzgojno–izobraževalnega dela v okoljih, kjer živijo romske skupnosti. Poseben poudarek je 

namenjen izvajanju predšolske vzgoje, izobraževanju otrok in staršev, razvoju strokovnih 

delavcev in programov za sodelovanje med romskimi skupnostmi ter njihovo sodelovanje z 

neromsko populacijo (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010).  

 

                                                           
3 Tečaj evra je 239,64. 
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Država šolam sicer priznava ugodnosti za vzgojo in izobraževanje romskih otrok: za 

individualno in skupinsko delo z romskimi učenci v šolskem procesu namenja dodatna 

finančna sredstva, ima ugodnejše normative za oddelke z Romi, dodatno financira prehrano, 

učbenike, izlete itd. Financirala je tudi nastanek prvega delovnega zvezka za poučevanje 

romskega jezika. Ministrstvo za šolstvo in šport nakazuje finančna sredstva mesečno na 

učenca Roma kot pomoč pri pokrivanju stroškov šolskih potrebščin, prevozov ter vstopnin za 

kulturne, naravoslovne in športne dni. V šolskem letu 2002/03 je bilo 40 učencev Romov 

vpisanih v srednješolsko stopnjo in 5 študentov iz Prekmurja je bilo vključenih v visoke šole. 

Ministrstvo vsakemu študentu Romu, ki se vpiše v pedagoško smer, zagotavlja tudi štipendijo 

v okviru razpisa štipendij za pedagoške poklice (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov, 

2004: 11-12). 

 

Zaradi specifičnega vključevanja učencev Romov v redne vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

na področju osnovnega šolstva se skladno s Pravilnikom o normativih in standardih za 

izvajanje programa osnovne šole oblikujejo manjši oddelki, če so vanj vključeni Romi. 

Normativ za oddelek, v katerega so vključeni 3 romski otroci, je 21 učencev. Drugače je 

normativ za oddelke višji, in sicer 28 učencev. Leta 2002 je bil sprejet tudi Dodatek h 

kurikulumu za vrtce za delo z otroki Romov (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov, 

2004: 11). Omenjeni normativi ostajajo nespremenjeni tudi po varčevalnih ukrepih, ki jih je 

Vlada RS sprejela v letu 2012. 

 

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov (2004: 22-27) ureja naslednja področja 

izobraževanja Romov:  

 ukinitev romskih oddelkov, uveljavi se načelo vključevanja romskih otrok v vse 

dejavnosti šole, 

 šole in vrtci ne smejo zniževati standarda učnih programov iz razloga prilagoditve, 

 šola, ki ima vključene učence Rome, mora izdelati program dopolnilnega in dodatnega 

pouka za romske učence, 

 uveljavljanje pravice do ohranjanja in spoštovanja romskega jezika in kulture v vzgoji 

in izobraževanju, 

 program ministrstva za postopno uvajanje romskega jezika v osnovne šole, 

 sodelovanje s starši, 

 na državni ravni se izdela program za uvajanje romskih pomočnikov v vrtce in v 

osnovno šolo. 
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Po navedbi nekaterih avtorjev (Peček et al, 2006: 144-145) očitno do zdaj uveljavljeni pristopi 

povečevanja učne uspešnosti romskih otrok ter povečevanja njihove vključenosti v 

izobraževalni sistem oz. v izobraževanje na vseh stopnjah ne dosegajo zadovoljivih 

rezultatov, čeprav država Slovenija šolam priznava kar nekaj ugodnosti za njihovo šolanje: 

 znižani normativi za oblikovanje oddelka, v katerem so romski učenci, 

 dodatna finančna sredstva za individualno in skupinsko delo, 

 dodatno financiranje prehrane, učbenikov, ekskurzij ipd, 

 financirala pa je tudi nastanek prvega zvezka za poučevanje romskega jezika. 

 

2.2 Izobraževanje Romov v Sloveniji in demografski podatki  

 

Romska skupnost v Republiki Sloveniji nima položaja narodne manjšine, gre za posebno 

etnično skupnost ali manjšino, ki ima posebne etnične značilnosti (lastni jezik, kulturo, druge 

etnične posebnosti) (Baluh, 2009: 1). 

 

Graf 2.2: Prebivalstvo po romski narodnostni pripadnosti v letu 2002 

Prebivalstvo po romski narodni prepadnosti, popis 2002
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Vir: Popis prebivalstva RS leta 2002, str. 132-143. 

 

Po podatkih občin iz leta 2004 je leta 2004 v Sloveniji živelo 6.448 pripadnikov romske 

etnične skupnosti. Ocenjujejo pa, da je dejansko stanje med 7.000 do 10.000 Romov, največ v 

Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju (Baluh, 2006: 1). Delež romske 

populacije pri nas prikazuje Graf 2.2, v njem pa so zajeti podatki zadnjega popisa 

prebivalstva, ki je bil leta 2002. Sicer e v Sloveniji ustanovljenih 21 romskih društev, ki so 

povezana v krovno organizacijo Zvezo Romov Slovenije (Baluh, 2009: 3). 
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Graf 2.3: Zaposlenost Romov v letu 2002 

Zaposlenost Romov, popis 2002
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Vir: Popis prebivalstva RS leta 2002, str. 132-143. 

 

Graf 2.3 prikazuje, da je večina romske populacije brezposelne, kar neizogibno vpliva tudi na 

njihov slabši socialni položaj. Graf sicer prikazuje podatke, zbrane ob zadnjem popisu 

prebivalstva, ki je bil leta 2002.  

 

 

Graf 2.4: Izobrazbena struktura Romov v letu 2002 

 

Vir: Klopčič, 2006: 21.  

 

Podatki o izobrazbeni strukturi pripadnikov romske skupnosti (glej Graf 2.4) prav tako kažejo 

na nizko izobrazbeno strukturo, saj več kot 65 % pripadnikov romske skupnosti (moški 60 % 

in ženske 70 %) nima dokončane osnovne šole (Klopčič, 2006: 21).  
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Pri ugotavljanju stopnje izobrazbe glede na spol pri Romih po posameznih področjih 

prebivanja po Sloveniji (glej Graf 2.5) lahko ugotovimo, da so najvišjo izobrazbo dosegli 

Romi v Podravju, nato Romi v Pomurju, sledijo pa Romi na Dolenjskem.  

 

Graf 2.5: Dosežena stopnja izobrazbe Romov po spolu po posameznih področjih Slovenije 

 

Vir: Klopčič, 2006: 22.  

 

 

Iz Grafa 2.6 pa je razvidno, da je največje število otrok, učencev, dijakov in študentov med 

Romi prav na Dolenjskem. Če upoštevamo predhodno ugotovitev, da imajo Romi na 

Dolenjskem najnižjo stopnjo izobrazbe, lahko ugotovimo, da je v omenjeni regiji samo 

vključevanje romskih otrok v izobraževalni sistem ustrezno. Bolj zaskrbljujoče je podatek o 

nizki stopnji izobrazbe, zato bo treba prav na Dolenjskem resno razmišljati, kako povečati 

učni uspeh romskih otrok. 
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Graf 2.6: Delež otrok, učencev, dijakov in študentov med Romi po posameznih regijah 

 
 

Vir: Klopčič, 2006: 24. 

 

 

Kot sem že omenila, je pravna osnova za urejanje položaja romske etnične skupnosti v 

Sloveniji zapisana v Ustavi Republike Slovenije, ki določa, da položaj in posebne pravice 

romske skupnosti ureja zakon (Ustava Republike Slovenije, 65. člen). Izobraževanje Romov 

je opredeljeno v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 

12/96), Zakonu o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96) in Zakonu o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96). 

Leta 1995 je Vlada RS sprejela še posebni vladni program ukrepov za pomoč Romov, ki 

vključuje tudi področje zagotavljanja možnosti za izobraževanje. Ministrstvo za šolstvo, 

znanost in šport je leta 2004 sprejelo Strategijo vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki 

Sloveniji. 

 

Kar zadeva vključenost romskih otrok v vrtce, pa podatki kažejo, da je v Sloveniji 272 vrtcev, 

od tega so v 40 vključeni otroci Romov (Barle Lakota et al, 2004: 10). V homogene oddelke 

je vključenih 157 romskih otrok. Predšolski romski otroci se tako vključujejo v oddelke, v 

katerih so samo romski otroci, in v oddelke skupaj s slovensko govorečimi vrstniki. 

Pedagoški delavci si na različne načine prizadevajo za večjo vključitev romskih otrok v 

predšolsko vzgojo. Eden izmed ukrepov je bil približati vrtce naseljem Romov, tako da so 

postali dostopnejši. V primeru večje oddaljenosti vrtci organizirajo prevoz tako, da otroke ves 

čas spremlja strokovna delavka vrtca. V nekaterih primerih otoke iz romskega naselja starši 

sami vozijo v vrtce ali šolo.  

 

Osnovna naloga v vrtcih je pomagati romskim otrokom glede jezika. V vrtcih sodelujejo 

vzgojitelji, ki obvladajo romski jezik, in sistematično uvajajo otroke v slovenski jezik. Boljše 

učne rezultate dosegajo predvsem tisti Romi, ki so vključeni v predšolsko vzgojo. Kot najbolj 

uspešna oblika dela z romskimi učenci je zgodnja integracija z veliko skupinskega in 
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individualnega dela, kar potrjuje tudi, da integrirani romski učenci hitreje osvajajo slovenski 

jezik in se bolje socializirajo (Stvarnik, 1998b: 85-86).  

 

 

3. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA UČNO USPEŠNOST ROMSKIH 

UČENCEV 

 

Na učno uspešnost romskih otrok vplivajo nekateri dejavniki, na katere se bom osredotočila v 

nadaljevanju. Predstavila bom razmere, v katerih živijo Romi, ter podrobneje tudi razmere v 

treh romskih naseljih na Dolenjskem in v Beli krajini. Treba je poudariti, da na učno 

uspešnost vplivajo predvsem bivalne razmere v  romskih naseljih, kot je denimo tip bivališča, 

dostop do čiste pitne vodo in drugo.  

 

Osredotočila se bom tudi na pomen jezika za učno uspešnost romskih otrok, predvsem je 

ključnega pomena znanje slovenščine. Ko govorimo o učni uspešnosti romskih otrok, je 

pomemben dejavnik tudi redno obiskovanje pouka, ne nazadnje pa na izobraževalni proces 

vpliva tudi družina, iz katere romski otroci izhajajo. 

 

3.1 Predstavitev razmer, v katerih živijo Romi 

 

Naselja Romov večinoma ležijo na prilaščenih zasebnih ali družbenih zemljiščih in so pod 

minimalnimi bivalnimi pogoji, brez električne napeljave, tekoče vode in komunalne ureditve. 

Med tipi bivališč prevladujejo lesene barake, posamezne družine živijo v šotorih (Avsec, 

1999: 102).  

 

V poročilu Amnesty International 2011 je v zvezi s položajem Romov v Sloveniji navedeno, 

da številni Romi bivajo v neustreznih bivalnih razmerah, s pomanjkanjem osnovne 

infrastrukture (voda, elektrika in kanalizacija) ter pogosto odmaknjenih in ločenih od 

večinskega prebivalstva. Predstavnik za področje človekovih pravic je ugotovil, da 21 

romskih naselij nima dostopa do vode. Družine tudi nimajo dostopa do uporabe neprofitnih 

stanovanj. Ob poskusih nakupa nepremičnine se Romi srečajo z diskriminacijo. Pristojne 
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oblasti se običajno ne odzovejo na primere verbalnega in sovražnega govora na lokalnih 

področjih (Amnesty International, 2011: 290).  

 

3.1.1 Življenje v romskem naselju Brezje-Žabjak  

 

Romsko naselje Brezje-Žabjak se nahaja ob regionalni cesti Novo mesto – Mirna Peč v 

dolžini treh kilometrov na približno dvajsetih hektarih površine. Občina Novo mesto je leta 

1964 izvedla natančen popis Romov in ugotovila, da je takrat v omenjenem romskem naselju 

živelo štiriintrideset romskih družin s sto šestintridesetimi člani. Natančnih evidenc o številu 

prebivalcev dandanes ni. Mnogi so prijavljeni v Krškem, Škocjanu, Šentjerneju, Šmihelu …, 

v resnici pa živijo v romskem naselju Brezje-Žabjak (Doberdrug 2009a: 17-18).  

 

Dejstvo pa je, da se je naselje Brezje-Žabjak skozi leta močno razširilo, kar pomenim, da se je 

bistveno povečalo tudi število prebivalcev. Tako Silvo Mesojedec, predsednik Regijske 

civilne iniciative za reševanje romske problematike, ocenjuje, da je bilo 1985 v Žabjaku okoli 

sto Romov, danes jih je tam skoraj 700. 

 

Slika 3.1: Romsko naselje Brezje-Žabjak 

 

Vir: Lastni vir, 2010. 
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V Mestni občini Novo mesto sicer v sedmih romskih naseljih in v treh občinskih najemnih 

stanovanjih leta 2006 živelo 757 Romov, od tega jih je kar 60 odstotkov živelo v naselju 

Brezje-Žabjak. Naselje je zraslo na nekdanjem odlagališču odpadkov in leži v Krajevni 

skupnosti Bučna vas. Naselje se deli na dva dela, in sicer na stari in novi del. Stari del naselja 

je neurejen, saj so stanovanjske hiše, barake in kontejnerji postavljeni brez ustreznih dovoljenj 

ter pretežno ležijo na tujem zemljišču. V novem delu pa je legalno zgrajenih 34 stanovanjskih 

hiš in vrtec. V oba dela sta napeljani elektrika in voda, iz novega dela naselja pa Komunala 

Novo mesto organizira tudi redni odvoz (Cigler in Bukovec, 2006: 42 in 46).  

 

Slika 3.2: Novi del romskega naselja Brezje-Žabjak 

 

Vir: Lastni vir, 2010. 

 

Na območju Novega mesta v romskem naselju Brezje-Žabjak od leta 1992 deluje vrtec 

Pikapolonica. Romske otroke, ki ne obiskujejo vrtca, ob raznih različnih priložnostih vabijo v 

vrtec, tam jih obdari dedek Mraz, vabijo jih na igrišče k igram, guganju, v peskovnik. Večkrat 

jim ponudijo tudi malico (Stvarnik, 1998a: 56). 

 

Ciglerjeva in Bukovčeva (2006: 42) navajata, da si krajani Krajevne skupnosti Bučna vas in 

lastniki zemljišč, na katerih so objekti, že dolga leta prizadevajo za ureditev romskega naselja 

oziroma za t.i. legalizacijo. Na ta način bi se izognili smradu, ki ga Romi povzročajo s 
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sežiganjem gum in ostalih odpadkov, sekanju lesa v njihovih gozdovih, kraji poljščin z 

njihovih njiv in vrtov, pa tudi splošnemu ogrožanju varnosti, ki ga Romi povzročajo s 

streljanjem.  

 

Slika 3.3: Stari, večinoma barakarski del romskega naselja Brezje-Žabjak 

 

Vir: Lastni vir, 2010. 

 

Večina odraslega romskega prebivalstva v Mestni občini Novo mesto je neizobražena, zato ne 

dobijo redne zaposlitve. Preživljajo se s priložnostnimi deli in denarno socialno pomočjo. 

Največ Romov obiskuje Osnovno šolo Bršljin. Odrasli Romi, ki niso zaključili osnovnega 

šolanja, lahko obiskujejo Razvojno izobraževalni center Novo mesto. Slednji Romom nudi 

program tako formalnega kot neformalnega izobraževanja, s katerim želijo izboljšati njihova 

funkcionalna znanja in pismenost. Od leta 2005 se mladi Romi vključujejo tudi v program 

Projektno učenje mladih (PUM). V Novem mestu že od leta 1982 deluje tudi romsko društvo, 

ki ohranja romsko kulturno dediščino (Cigler in Bukovec, 2006: 46).  
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3.1.2 Romsko naselje Dobravice 

 

Romsko naselje Dolnje Dobravice se nahaja v Krajevni skupnosti Dobravice v Občini 

Metlika. Naselje je nekoliko odmaknjeno od glavne ceste Metlika – Črnomelj in od vasi 

Dolnje Dobravice. Po številu prebivalcev sodi med večja naselja in je tretje največje naselje v 

metliški občini. Po nekaterih podatkih v njem živi 52 prebivalcev oziroma skupno 12 družin. 

V naselju živi 28 žensk, predšolskih otrok je 12, otrok v starosti od 6,5 do 15 let je 11, od 15 

do18 let so 3, od 19 do 45 let jih je 15, od 46 do 65 let jih je 10 in nad 65 let je 1 (Krašovec-

Klančar, 2011: 1).   

 

V naselju sta dve leseni hiši, ostalo so zidane in v primerjavi z ostalimi romskimi naselji lepo 

urejene hiše, urejena je tudi okolica, razen pri eni družini. Napeljano imajo elektriko in vodo, 

tako da imajo zagotovljene minimalne pogoje za življenje. Nekaj Romov je v preteklosti 

odkupilo kmetijska zemljišča vaščanov in si uredilo polja, na katerih pridelujejo osnovno 

zelenjavo. Težavo pa predstavlja širitev naselja, saj je omejeno z lastniškimi parcelami, 

zemlje v lastni občine ni na razpolago, kar bo v prihodnje lahko resna težava tudi v tem 

naselju (prav tam).  

 

Redno zaposlen sicer ni nihče iz naselja. Trije Romi prejemajo družinsko pokojnino po 

pokojnih zakoncih, eden pa prejema invalidsko pokojnino. V glavnem se preživljajo s 

pomočjo denarne socialne pomoči in otroškega dodatka ter priložnostnih zaslužkov. Večina 

družin zbira staro železo. Šoloobvezni otroci, teh je 24, iz naselja redno obiskujejo Osnovno 

šolo v Podzemlju in težav pri komunikaciji s starši ni. Za redno obiskovanje pouka so starši 

teh otrok s Pogodbo o aktivnem reševanju socialne problematike zavezani k izpolnjevanju 

določenih aktivnosti, kamor sodi tudi redno obiskovanje pouka, sicer jim denarno pomoč 

ukinejo ali zmanjšajo (prav tam). 

 

3.1.3 Romsko naselje Lokve pri Črnomlju 

 

Romsko naselje Lokve leži na obeh straneh regionalne ceste Črnomelj – Črmošnjice, ob 

vpadnici v mesto Črnomelj. Naselje je strnjeno ob regionalni cesti in je moteče za promet, saj 

ima skoraj vsaka hiša svoj priključek na regionalno cesto, kar je s strani Direkcije RS za ceste 

nesprejemljivo. Naselje se razprostira na 98.941 m
2
 in v njem po neuradnih podatkih živi 278 
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prebivalcev. V romskem naselju Lokve je zgrajenih 62 zidanih hiš in 3 barake. Naselje je 

neurejeno in večinoma leži na zemljiščih, ki so v zasebni lasti, zato prihaja do vse večjih 

sporov med lastniki zemljišč in Romi, ki živijo na njihovi zemlji. Zaradi pomanjkanja 

prostora v samem naselju  oziroma prenaseljenosti prihaja do nenehnih sporov tudi med Romi 

samimi (Čemas Stjepanovič, 2012: 7-8). 

 

Romi večinoma živijo v manjših, zasilno zgrajenih zidanih objektih, ob katerih imajo 

postavljene številne nadstreške in lesene lope. V zadnjem času so Romi začeli množično 

postavljati zidane stanovanjske objekte, brez kakršnih koli načrtov in dokumentov, ki so 

večinoma preveč skupaj, premajhni in brez osnovnih prostorov (WC, kopalnic), in zato 

prihaja do težav pri njihovi legalizaciji. Večina objektov v naselju je zgrajenih nelegalno. 

Avtobusno postajališče je v središču naselja. Naselje se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda. 

Na električno omrežje je legalno priključenih 46 gospodinjstev. Organizirano je skupno in 

ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Naselje ni priklopljeno na kanalizacijsko omrežje, 

večina ima urejene greznice, nekaj pa je še takih, ki odvajanja komunalnih odpadnih voda 

nimajo urejenih in to predstavlja veliko težavo, tako glede obremenjevanja okolja kot tudi 

ogrožanja zdravja prebivalcev naselja. V letih 2002 in 2003 je bilo urejeno asfaltiranje ceste z 

robniki, pločnikom, vodovodom in kanalizacijo v širini 5.5 in v dolžini 85 metrov. Leta 2009 

so se dela na cesti A1 nadaljevala, predvidena za širitev naselja, in s tem tudi urejanje 

obstoječega naselja (prav tam). 

 

Kar zadeva vpliv bivalnih razmer na učno uspešnost romskih otrok lahko sklenemo, da 

pogosto zagotovljeni le minimalni pogoji za življenje ne morejo stimulativno vplivati na 

boljši uspeh Romov v šoli. Brez elektrike je učenje in pisanje domačih nalog predvsem 

pozimi, ko je dan bistveno krajši, močno oteženo. Prav tako so brez dostopa do čiste pitne 

vode in pripadajoče komunalne infrastrukture vprašljivi ustrezni higienski pogoji, ki lahko 

pomembno vplivajo na zdravje otrok. Ne nazadnje tudi zasilna bivališča niso okolje, v katerih 

bi se otroci lahko učili in opravljali vse šolske obveznosti, ki jih zahteva sodoben 

izobraževalni proces; pozimi je v tovrstnih bivališčih premrzlo, poleti prevroče. Seveda 

razmer ne gre posploševati, nekatera naselja ali deli naselij so bistveno bolj urejani kot drugi, 

a kljub temu lahko ugotovimo, da  bivalne razmere v romskih naseljih še vedno niso dovolj 

urejene. 
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3.2 Pomen jezika in kulture za učno uspešnost romskih otrok  

 

Naslednja dejavnika, ki pomembno vplivata na učno uspešnost romskih otrok, sta jezik in 

kultura. Predvsem je treba opozoriti na ustrezno znanje slovenskega jezika, v katerem 

izobraževalni proces tudi poteka.  

 

Pismenost Pečjak (2010: 15) opredeli kot celovito sposobnost, ki vključuje številne spretnosti 

in sposobnosti branja, pisanja (tudi računanja), kjer je poudarjen različen razvoj pismenosti 

glede na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike. Osnovni element vseh pismenosti je 

bralna pismenost.  

 

Rome ne priznavamo kot manjšino, temveč imajo položaj etične skupnosti in se od njih 

pričakuje, da bodo prevzeli slovenski jezik kot tistega, v katerem se bodo izražali in ga 

razvijali. Pričakuje se tudi, da bodo razvili zavest o slovenski narodni pripadnosti. Materni 

jezik večine Romov je romščina. V okolju pa Romi ponavadi uporabljajo narečni jezik regije, 

v kateri živijo (Peček et al, 2006: 143-144).  

 

Romski otroci se pri vstopu v šolo srečujejo z mnogimi težavami, predvsem pa imajo številne 

težave zaradi neznanja slovenskega jezika. Pouk namreč poteka v slovenskem jeziku, ki ga 

Romi ne razumejo dovolj dobro. Otrok, ki se opismenjuje v materinem jeziku, lažje prenese te 

spretnosti na drugi jezik kot otroci, katerih prvi poskusi v pismenosti so v jeziku, ki ga ne 

razumejo in govorijo dobro. Težava pri romskih učencih v zvezi z znanjem in razumevanjem 

vsebin poučevanja pa ni le jezikovna. Ti učenci imajo ob vstopu v šolo drugačna predznanja, 

razvite imajo tudi drugačne vzorce mišljenja in navad, ki jim otežujejo vključevanje v 

institucionalno okolje šole (Peček et al, 2006: 149-153).  

 

Krek in Vogrinc (2005: 1-2) ugotavljata, da je znanje slovenskega jezika pogoj za šolski 

uspeh učencev iz jezikovno in kulturno različnih ter socialno depriviligiranih družin – primer 

začetnega opismenjevanja romskih učencev. Začetno opismenjevanje romskih učencev je 

temelji pogoj za uspešno vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem ter potem za nadaljnje 

šolanje in napredovanje v življenju. Osvojitev jezika in ostalih ravnanj, ki jih zahtevata pouk 

in delo za šolo, so temelj, od katerega je odvisno delo v šoli in za šolo ter s tem povezana tudi 

šolska uspešnost.  
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Klopčičeva (2010: 2 in 8) navaja, da je romski jezik edina knjiga, ki so jo Cigani prinesli iz 

Indije in pomeni njihov kolektivni spomin in izraz pogleda na svet tega naroda, na njih same 

in na druge. Romski jezik je spisek materialne in duhovne kulture. Skupna bojazen romskih 

staršev je, da bi uporaba romskega jezika pri pouku ogrozila uspešno vključevanje romskih 

otrok na področju izobraževanja. Romi na področju Črnomlja ne zahtevajo pouka romskega 

jezika in kulture, nekateri uvajanje teh predmetov izrecno zavračajo. V Sloveniji potekajo 

programi izobraževanja in opismenjevanje odraslih Romov, ki potrebujejo tečaje za 

opismenjevanje, osnovnošolsko izobraževanje in poklicno usposabljanje za vse romske 

učence, ki niso dokončali rednega osnovnošolskega izobraževanja. Romi se soočajo tudi s 

težavo pomanjkanja izobraženega kadra z znanjem romskega jezika za opravljanje nalog 

asistenta in koordinatorja (Klopčič, 2010: 2, 8). 

 

Romski učenci se s knjigami in pravljicami prvič srečajo v šoli. Prvič v šoli vzamejo v roke 

barvice, morajo govoriti v slovenskem jeziku, ki ni njihov materni jezik, zato je pomembno, 

da z njimi delajo drugače, da bodo imeli enake pogoje za svojo rast in razvoj kot drugi 

vrstniki. Vsi na OŠ Bršljin, ki se ukvarjajo z Romi, si prizadevajo za njihov boljši uspeh in 

napredek ter so pripravljeni delati tudi drugače in z več truda (Balant, 2009: 31). 

 

Romi doma ne govorijo slovensko, ampak govorijo svoj materni jezik – romščino (Vöröš, 

2011: 54). Otroci torej odraščajo v romsko govorečem okolju, kjer je malo priložnosti za 

učenje slovenskega jezika. Mnogi otroci se s slovenščino srečajo šele ob vstopu v vrtec ali 

šolo. Slaba pismenost in izobraženost romskih staršev je vzrok za to, da otroci ne obvladajo 

jezika. Socialno-kulturno okolje in življenjske razmere, v katerih odraščajo romski otroci, 

večini ne daje možnosti za ustrezen razvoj v predšolskem obdobju. Ob vstopu v šolo se zato 

romski učenci razlikujejo od svojih sovrstnikov glede na življenjske izkušnje in na splošno 

razgledanost, osnovne higienske in delovne navade, osvojene vrednote subkulture, glede na 

stopnjo socializacije, razvitosti psihofizičnih sposobnosti, sposobnosti dojemanja, predznanja, 

ena temeljnih težav pa je, da nekateri ne razumejo slovenskega jezika (Škof, 1991: 101).  

 

Romi znajo v glavnem samo svoje narečje, kar ovira in zadržuje normalni razvoj njihov otrok, 

ki so večinoma bistri, kot vsi Romi na splošno. V šolo so začeli hoditi sorazmerno pozno 

(Šiftar, 1970: 160). 
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Tancer (1994: 84-85) pa ugotavlja, da posebnost romskih učencev izhaja iz materialnih, 

socialnih in kulturnih razmer, v katerih živijo. Upoštevati je treba njihovo kratkotrajnejšo 

sposobnost pozornosti in vztrajnosti ter posebnosti, ki izhajajo iz njihove pripadnosti romski 

skupnosti, predvsem njihovo večjo potrebo po gibanju in bivanju na prostem, zato so potrebni 

vsebinski, organizacijski in normativni pogoji za zagotavljanje ustreznega in uspešnega 

vključevanja teh učencev v delo in življenje osnovne šole.  

 

3.3 Obisk pouka  

 

Tudi obisk pouka romskih učencev je eden od pomembnih dejavnikov učnega uspeha oziroma 

neuspeha.  

 

Ignjatičeva (2006: 7-8) glede izostankov ugotavlja:  

»Največ izostankov imajo učenci petega razreda, kar gotovo prinaša prehod z razredne na 

predmetno stopnjo, novi predmeti, več učiteljev. V petem razredu je tudi največja 

koncentracija učencev, saj se učencem, ki napredujejo v peti razred, priključijo učenci, ki 

razred ponavljajo. Neopravičenih izostankov je petkrat več kot opravičenih. To kaže na to, 

da večina staršev še vedno ne piše opravičil, kar podkrepi prikaz izostankov učencev, ki v 

šolo sploh ne prihajajo. Presenetljivo veliko pa je bilo izostankov v 1. razredu, saj trije 

učenci niso nikoli prišli v šolo, dva učenca pa sta izostala več kot polovico ur pouka. Vseh 

pet učence razreda ni izdelalo. Eden izmed učencev je bil v prvi razred všolan štiri leta in 

je bil zato starejši od vrstnikov, vsako leto pa se razlika veča in zdaj znaša že šest let. 

Učenec nima urejenega stalnega bivališča, je pa bil na osnovi očetove zahteve, ki jo je 

posredoval socialni delavki v zaporu, vključen v našo šolo med šolskim letom. V toliko 

mlajšo skupino se ni zmogel vživeti, zato je obiskovanje pouka kmalu opustil. Kar trije 

učenci izkazujejo motnje pri vključevanju v skupino vrstnikov in so bili usmerjeni v iskanje 

pomoči na ustrezne specialistične službe. Pri enem izmed učencev sta neobiskovanje pouka 

in učna neuspešnost povezana z neustreznim delovanjem staršev. Starše učencev, ki so nam 

že pred začetkom šolskega leta povedali, da otrok ne bodo pošiljali v šolo, smo septembra 

na sestanku natančno seznanili z ukrepi, ki bodo sledili neopravičenemu izostajanju od 

pouka. Neobiskovanje pouka na šoli povzroča ogromno organizacijskih težav, med drugim 

večkratno vnovično oblikovanje novih oddelkov – normalizacija, kar pogojujejo predpisani 

normativi. To povzroča pri starših veliko negodovanja, saj se pogosto razbijajo že 
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oblikovani kolektivi otrok. Opuščanje šolanja se začne že pri 11., 12. letih. Dekleta se po 

romskem običaju omožijo, fantje pa začnejo z drugimi, starosti neprimernimi dejavnostmi. 

Težave v povezavi z neobiskovanjem pouka smo reševali na razširjenih timskih sestankih z 

učitelji, starši in različnimi strokovnimi službami izven šole. Starše otrok, ki so 

neopravičeno izostajali več kot 15 ur mesečno, smo redno pisno vabili v šolo in vsak mesec 

obvestili CSD Novo mesto,«. 

 

Škof (1991: 103-104) navaja nekatere rešitve za zmanjšanje odsotnosti romskih učencev od 

pouka kot na primer: pogosti obiski na domu s strani šole, pisna sporočila staršem, reden 

prevoz romskih učencev v šolo in domov, nuditi različne materialne dobrine in prijava staršev 

sodniku za prekrške. Ugotavlja, da so se za najbolj učinkovite ukrepe pri zmanjšanju 

odsotnosti romskih učencev od pouka pokazali predvsem  stiki s starši, najmanj uspešni pa so 

se pokazali administrativni ukrepi.  

 

V Tabeli 3.1 so v nadaljevanju prikazani izostanki glede na uspeh romskega učenca na 

novomeški OŠ Bršljin v šolskem letu 2006/07. 

 

Tabela 3.1: Izostanki glede na uspeh učenca na OŠ Bršljin v šolskem letu 2006/07 

 

Uspeh učenca  Opravičeni 

izostanki 

Neopravičeni 

izostanki 

Izostanki skupaj 

(opravičeni + 

neopravičeni) 

Napreduje  Povprečje 76,49 105,45 181,94 

N 51 51 51 

Standardni odklon 46,192 92,337 99,756 

Ne napreduje: 

neocenjen 

Povprečje 22,06 678,22 700,26 

N 23 23 23 

Standardni odklon 38,476 285,484 273,368 

Ne napreduje: 

negativen 

Povprečje 76,90 283,20 360,10 

N 10 10 10 

Standardni odklon 65,108 113,295 140,393 

Skupaj Povprečje 61,63 283,44 345,07 

N 84 84 84 

Standardni odklon 52,301 301,304 281,565 

 

Vir: Uršič, 2007a: 3.  
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Iz Grafa 3.7 pa je razvidno: 

 Romski učenci, ki so v šolskem letu 2006/07 napredovali, so imeli v povprečju 76,49 

ure opravičenih izostankov, 105,45 ure neopravičenih izostankov in 181,94 ure vseh 

izostankov skupaj (opravičenih in neopravičenih).  

 Romski učenci, ki v šolskem letu 2006/07 niso napredovali, ker so bili neocenjeni, so 

imeli v povprečju 22,04 ure opravičenih izostankov, 678,22 neopravičene ure 

izostankov in 700,26 ure vseh izostankov.  

 Romski učenci, ki v šolskem letu 2006/07 niso napredovali, ker so bili ocenjeni 

negativno, pa so imeli v povprečju 76,90 ure opravičenih izostankov, 283,20 

neopravičene ure izostankov in 360,10 ure vseh izostankov. 

 

Graf 3.7: Izostanki glede na uspeh učenca na OŠ Bršljin v šolskem letu 2006/07 
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Vir: Prirejeno po Uršič, 2007a: 3. 

 

Na podlagi zgoraj navedenih podatkov lahko sklepamo, da je uspešnost in napredovanje 

romskih učencev odvisno od rednega obiskovanja pouka. Romski učenci, ki dokaj redno 

obiskujejo pouk, so namreč v znanju napredovali in dosegajo vsaj minimalne standarde, zato 

je reden obisk šole ključnega pomena za uspešno napredovanje. 
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Poleg rednega obiskovanja pouka je uspešnost napredovanja romskih učencev odvisna tudi od 

nudenja individualne, skupinske in dodatne strokovne pomoči tistim učencem, ki izkazujejo 

potrebo po tovrstni pomoči. Pomoč je potrebna znotraj rednega pouka pri vseh predmetih na 

vseh stopnjah šolanja v tistih oddelkih, kjer je več romskih učencev (Uršič, 2006: 50). 

 

3.4 Vpliv družine na izobraževalni proces 

 

Na učni uspeh romskih otrok pomembno vpliva tudi družina oziroma družinske razmere, v 

katerih ti živijo. 

 

Zupet (2004: 34-35) ugotavlja, da so romski otroci v domačem okolju s strani staršev deležni 

vse-dopuščajoče vzgoje, kričanja, klofut, neznosnih higienskih razmer in zato ni težko 

razumeti, kako zahtevno je delo z njimi v šoli. Potrebno je obdobje treh let, da se romski 

otroci nekoliko vključijo v učni proces, ki nato poteka še tri do štiri leta in se zaključi v višjih 

razredih osnovne šole, kjer že razmišljajo o svoji družini in otrocih, ki Romom danes 

predstavljajo osnovni vir dohodka. 

 

Tancer (1994: 99-100) navaja, da imajo romski učenci zelo šibke navade in se za šolsko delo 

ne zanimajo. Radi se družijo med sabo, zato nastanejo tudi težave pri vključevanju v razredno 

skupnost. Do stvari, ki jih potrebujejo za šolo, nimajo odnosa. Zadovoljijo se že z minimalnim 

uspehom, vendar jih je treba umeščati in vključevati v podaljšano bivanje in dopolnilni pouk. 

 

Fabićeva (2011: 65) pa glede vpliva družine na izobraževanje Romov navaja naslednje: 

»Pomemben dejavnik pri otrokovem šolskem uspehu so njegove aspiracije, motivacija in 

pozitivni odnos do izobraževanja. Le-te so v močni soodvisnosti od družine, v kateri otok 

živi. Pri Romih izobraževanje ni veliko cenjeno. Učenčevo domače okolje deluje 

spodbujevalno ali zaviralno na njegovo šolsko delo. Za romske učence je domače okolje 

praviloma velik primanjkljaj. Kulturni standard doma nedvomno pomembno vpliva na 

otrokov vsestranski, še posebej intelektualni razvoj. Pomanjkanje materialnih dobrin, slabe 

stanovanjske razmere, slaba prehrana, nizki dohodek je splet različnih prikrajšanosti in 

krnitev življenjskih priložnosti. Revščina in iz nje izhajajoči prikrajšanost in izključenost 

vplivajo na otrokovo podobo o sebi,«. 
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Ugotovimo torej lahko, da družinsko okolje lahko na izobraževanje vpliva ali pozitivno ali 

negativno. Romski otroci, ki prihajajo iz za otroka spodbudnega družinskega okolja – iz 

družin, v katerih se starši zavedajo pomena izobraževanja, spodbujajo otrokova šolska 

prizadevanje in obiskovanje pouka ter ga pri tem tudi podpirajo (hodijo na govorilne ure, se 

pogovarjajo in sodelujejo z učitelji …) na eni strani ter tudi zagotavljajo ustrezne ali vsaj 

minimalne bivalne in kulturne standarde na drugi strani –, so bolj pripravljeni sodelovati v 

učnem procesu in ima tudi bistveno večje možnost za uspeh. In obratno, učni uspeh otrok, ki 

prihajajo iz za otroka nespodbudnega družinskega okolja (v katerem izobraževanje ni 

vrednota in otroku ne zagotavljajo ustreznih življenjskih razmer), bo slabši.   

 

Krek in Vogrinc (2005: 4-8) sta na podlagi opravljenih intervjujev romskih učencev po 

dolenjskih osnovnih šolah ugotavljala, kakšne so delovne navade romskih učencev iz za 

otroka spodbudnega in nespodbudnega družinskega okolja, njune ugotovitve pa se skladajo z 

ugotovitvami Fabićeve. Tudi Krek in Vogrinc sta namreč ugotovila, da romski učenci iz za 

otroka nespodbudnega družinskega okolja odhajajo domov pred koncem pouka in niso 

prisotni v podaljšanem bivanju, zato ne naredijo domačih nalog v šoli in ne doma. Njihovi 

domovi nimajo pogojev za opravljanje domačih nalog. Poleg tega pa sami učenci nimajo 

spodbud za šolsko delo. Starši nimajo izobrazbe in jim tudi ne pomagajo pri opravljanju 

domačih nalog. Pri pouku so prisotni le kratek čas, in sicer od 4 do 5 ur. Za izostanek od 

pouka navajajo različne izgovore. Ravno nasprotno sta ugotovila pri romskih učencih, ki 

prihajajo iz za otroka spodbudnega družinskega okolja. Učenci ne odhajajo domov predčasno, 

ampak ostanejo v šoli do konca pouka. Pouk obiskujejo redno in ni izostankov. Domače 

naloge opravljajo tudi doma. Starši jih spodbujajo in navajajo na učenje. Ugotovila sta, da 

večji delež izostankov od pouka in predčasni odhodi od pouka domov negativno oziroma 

podvojeno vpliva na učni uspeh, ker romski učenci niso prisotni pri osvajanju nove snovi in 

hkrati pozabljajo že pridobljeno snov.  
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4. USPEŠNOST POUČEVANJA ROMSKIH UČENCEV 

 

Romski učenci zaradi drugačnega kulturnega okolja, iz katerega prihajajo, za doseganje 

učnega uspeha zahtevajo drugačne ali vsaj prilagojene metode poučevanja. Zato morajo 

učitelji, ki poučujejo Rome, poznati in razumeti njihovo zgodovino in kulturo, da lahko učni 

proces ustrezno prilagajajo, kar pa neizbežno pomeni zahtevnejše delo, ki zahteva dodatno 

upodabljanje in izobraževanje. Pogosto so učiteljem v pomoč romski pomočniki, ki so 

predvsem zaradi poznavanja romskega jezika in okolja, iz katerega romski učenci prihajajo, 

vez med učitelji in romskimi starši na eni ter tudi pomembna pomoč pri premostitvi 

jezikovnih težav romskih učencev na drugi strani.  

 

Na koncu poglavja predstavljam še inovacijski projekt »Model učinkovitega učenja in 

poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca«, ki so ga tri leta izvajali na 

Osnovni šoli Bršljin v Novem mestu in s katerim so dosegli nekaj vidnih rezultatov. Z 

izvajanjem projekta se je namreč delež romskih učencev, ki so napredovali v višji razred, 

povečalo za slabih pet odstotkov, delež negativno ocenjenih učencev pa je upadel za skoraj 

sedem odstotkov. Prav tako se je izboljšala splošna klima na omenjeni osnovni šoli. 

 

4.1 Vloga učitelja in značilnosti poučevanja romskih učencev  

 

Preden podrobneje orišem nekaj značilnosti poučevanja romskih otrok je treba najprej 

definirati nosilca izobraževalnega procesa, torej učitelja in njegovo vlogo. 

 

Učitelji opravljajo zahtevno poklicno vlogo poučevanja, in sicer občasno v stresnih, drugič v 

spodbudnih okoliščinah, pretežno pa v negotovih, nepredvidljivih in dinamičnih delovnih 

okoljih. Učitelji niso neaktivni in odporni na spremembe ter tudi ne homogena skupina. 

Naveden opis ne zajema enako vseh učiteljev v vseh poklicnih situacijah (Valenčič–Zuljan, 

2001: 1-2). 

 

Pečkova in Lesarjeva (2006: 207) poudarjata, da biti učitelj ni le služba, temveč poklic: 

»Učitelj ni in ne more biti vseved, od katerega bi pričakovali, da lahko pozna specifike 

naštetih raznolikosti učencev, ki se pojavijo v njegovem  razredu. Pomembna je njegova 

pripravljenost sprejeti raznolikost kot izziv, ki bogati ne le učence, temveč tudi njega 
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samega. Zato učiteljevega dela ni mogoče opravljati kot golo službeno obveznost, marveč 

gre za poklic, pri katerem se učitelji čutijo odgovorni tudi za učinke svojega dela,«. 

 

Da je lahko učitelj pri svojem delu oz. poučevanju uspešen, Kolarjeva (2011: 94) navaja 

nujnost sodelovanja in podpore vodstva:  

»Učitelji se moramo zavedati, da timsko delo daje rezultate. Na timskih sestankih in 

skupnih načrtovanjih se je treba naučiti medsebojno komunicirati in sodelovati ter 

izmenjavati izkušnje. Za vzpostavitev dobre povezanosti tako po vertikali kakor po 

horizontali se moramo zavedati pomembnosti medsebojnega spoštovanja, upoštevanja 

različnosti ter razvijanja solidarnosti. Podpora vodstva je še kako pomemben element 

dobrega počutja vseh udeležencev v pedagoškem procesu,«. 

 

Komljančeva (2011: 58) pa opozarja, da kakovostnega učnega procesa ni brez sodelovanja 

učitelja in učenca:  

»Učitelj in učenec se za koristen dialog usklajujeta že v sami ideji, namenu oziroma cilju 

učenja, drugače kakovostnega pouka ni. Pouk kot proces umevanja in odzivanja, kjer je 

aktivirana pozornost, se zgodi šele, ko slišimo in sprejmemo. Pogosto učitelj kljub 

ponavljanju snovi ne dosegajo uspeha in pričakovanih rezultatov, če pred tem ne sklenejo 

kakovostnega sodelovanja. Zaupanje je namreč temeljna potreba, nezaupanje motilec 

učenja,«. 

 

Da bi razumeli specifično vlogo učitelja pri poučevanju romskih učencev, pa je treba poznati 

posebnosti romskih učencev. 

 

Vöröš (2011: 55) ugotavlja, da učenci Romi potrebujejo več časa za učenje, veliko 

ponazoritev, vaj in drugih ponavljanj. So počasnejši in slabše organizirani pri sprejemanju 

šolskih veščin in znanj. Potrebujejo tudi mirno delovno okolje in pozitivno klimo, saj je 

predvsem od strokovnih delavcev odvisno, kako jih bodo pritegnili k šolskemu delu. Če tega 

ni, se pojavi obrambno vedenje, kot so agresivnost, strah pred šolo, nizka motivacija, slabi 

odnosi z vrstniki, kar je pogosto nesprejemljivo za družbo.  

 

Tudi Petek (1998: 84-85) navaja, da romski učenci za šolsko delo potrebujejo stalno 

vzpodbudo, ker imajo nizko stopnjo motivacije in koncentracije. Snovi ne razumejo, kar je 

eden od razlogov, da pri delu ne vztrajajo dolgo. Poleg tega se romski učenci pri pouku zelo 
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hitro utrudijo in naveličajo, zato posledično naložene naloge ne opravijo in ne dokončajo. 

Ugotovitve učiteljev o romskih učencih kažejo tudi v nepoznavanje pomena besed in težjo 

izgovarjavo posameznih besed, predvsem če so besedila obsežna. Prav tako si težje zapomnijo 

nove vsebine, zato so pogosto potrebna dodatna pojasnila in prilaganje vsebin. Učitelji 

vzgojno-izobraževalni program dela prilagajajo in individualizirajo, vendar v praksi ostaja 

odprto vprašanje, kako prilagajati program, da bi ga ti učenci lahko dosegali in da s tem ne bi 

zavrgli pripravljenosti zanimanja za šolo. 

 

Ko govorimo o pripravljenosti na učenje, je treba razumeti tudi okolje, iz katerega romski 

učenci prihajajo. Macura-Milovanovičeva (2006: 32) namreč opozarja na vlogo romskih 

staršev, ki menijo, da imajo družinske obveznosti prednost pred šolskimi obveznostmi, kar je 

v nasprotju z mnenji učiteljev, ki pričakujejo, da so šolske obveznosti pred drugimi 

obveznostmi v življenju učencev. V romskih družinah so otroci pojmovani kot otroci le do 

pubertete. Ob tem romski starši še menijo, da je šola odgovorna za otrokovo pripravljenost za 

izobraževanje in ne obratno.  

 

Jasno je torej, da se učitelji pri poučevanju Romov soočajo s številnimi izzivi. Poudarili smo 

že pomen komunikacije med učitelji in učenci za uspešen učni proces. Ko govorimo o 

poučevanju romskih otrok, pa se je treba tudi zavedati, da ti pogosto slabo poznajo slovenski 

jezik, v katerem izobraževalni proces poteka. Ob tem morajo učitelji še poznati in razumeti 

navedene specifične značilnosti romskih učencev.  

 

Tancer (1991: 74) opozarja, da je pouk med učenci in učitelji dvosmerna komunikacija in da v 

njega lahko vstopajo le tisti učenci, ki imajo razvito jezikovno kulturo. Romski učenec pa je 

zaradi nerazvite jezikovne kulture v neugodnem položaju, zato je le redko v neposrednem 

komunikacijskem odnosu z učiteljem. Ima skromen besedni zaklad in šibka jezikovna 

izraznost mu onemogočata sproščeno vstopanje v pogovor, zato je romski učenec le redko 

uspešen, zaradi skromnega besedišča slovenskega jezika. 

 

Podobno tudi Rostohar (2003: 100) glede vloga učiteljev, ki poučujejo romske učence, 

ugotavlja pomen poznavanja kulture in jezika, ob tem pa opozarja še na izbiro ustreznih 

metod dela in temu primerno usposobljenost učitelja: 

»Učitelj mora dobro poznati romsko kulturo, tudi jezik – učiti se mora jezika. Učitelj mora 

biti socialno vešč. Otroke mora sprejeti sam, nato pripraviti ostale otroke, da jih 
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sprejmejo. Ustvari zaupanje in je odprt do okolja in drugačnosti. Pri delu mora učitelje 

izhajati iz njihovega okolja. Na predmetni stopnji se pojavljajo vse večji primanjkljaji v 

znanju. Učitelj mora biti koordinator. Spremljati mora razvoj otrok, načrtovati 

individualni napredek, prilagajati oblike, izbirati prave metode. Veliko pripomore 

iznajdljivost učitelja. Biti mora usposobljen – poznati oblike kooperativnega učenja. 

Pripomorejo študijske skupine. Potrebno je osveščanje učiteljev. Romi (asistenti, 

koordinator) lahko učitelju pomaga jo pri težavah v sporazumevanju,«. 

 

Tudi v Strategiji o vzgoji in izobraževanju Romov (2004: 28) je navedeno, da morajo biti 

učitelji pri načrtovanju dela z romskimi učenci pozorni na razvijanje raznolikih metod in oblik 

dela, ki ustrezajo tem učencem. Učiteljem, ki poučujejo romske učence, je treba zagotoviti 

večje število govorilnih ur za učence in učitelje-svetovalce. Šola mora v letnem programu 

dela načrtovati ukrepe, ki jih bo izvedla, da bi romski učenci dosegli standarde znanj. Prav 

tako je treba učiteljem omogočiti stalno strokovno izpopolnjevanje ter zagotoviti didaktična in 

druga ustrezna gradiva. 

 

Kako pomembne so ustrezne metode dela, ugotavlja tudi Bačlija (2009: 66), ki pravi, da 

učitelji glavne ovire pri pouku romskih učencev vidijo v neprilagojenih učnih programih in v 

veliki količini učne snovi, ki jo morajo učenci osvojiti v šolskem letu.   

 

Navodilo za prilaganje programa osnovne šole za romske učence za pedagoške delavce sicer 

določa: 

»Zaželeno je, da z romskimi učenci na razredni in predmetni stopnji delajo učitelji, ki jih 

delo z romskimi učenci zanima. V skladu s kadrovsko zasedbo šole, v sodelovanju z 

drugimi šolami in v dogovoru z ustreznim republiškim organom mora šola za delo z otroki 

glede na konkretne potrebe s posebnimi potrebami zagotoviti sodelovanje šolskih 

svetovalnih delavcev (psiholog, pedagog, socialni pedagog, logoped). Šolski svetovalni 

delavci sodelujejo tudi pri pripravi individualnih programov. Za učitelje in druge 

strokovne delavce šole, ki delajo z romskimi učenci, šola in druge organizacije 

organizirajo strokovna izobraževanja. Učitelji, ki poučujejo romske učence na posamezni 

šoli, se združujejo v strokovne aktive in se povezujejo tudi z učitelji na drugih šolah,« 

(Tancer, 1994: 91). 

 



33 
 

Ker romski učenci zahtevajo posebne metode poučevanje, je dodatno izobraževanje učiteljev 

neizogibno. Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju (Ur. l. RS št. 115/03) določa, da je cilj nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev zagotavljati strokovne usposobljenosti za poučevanje 

oziroma opravljanje določenega strokovnega dela ter s tem povečanja njegove kakovosti in 

učinkovitosti. Programe izobraževanja med drugim organizirata Zavod RS za šolstvo in 

Andragoški center RS ter drugi. 

 

Tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 105. členu določa, da se 

strokovni delavci v šolah strokovno izobražujejo in usposabljajo (Ur. l. RS, št. 12/1996). 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/1994) pa v 53. 

členu določa, da imajo delavci pravico do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. V ta 

namen mora šola strokovnim delavcem omogočiti letno najmanj 5 dni nadaljnjega 

izobraževanja oziroma 15 dni v treh letih. 

 

Zakaj je dodatno izobraževanje učiteljev za poučevanje romskih otrok tako pomembno? 

Macura-Milovanovičeva (2006: 30-31) opozarja, da so učitelji, ki poučujejo romske otroke, 

neprimerno izobraženi oziroma niso usposobljeni za delo z njimi, saj si med pridobivanjem 

izobrazbe le-te niso pridobili. Šole so narejene za izobraževanje učencev, ki pripadajo 

večinski družbi, kljub temu da se povečuje različnost učencev pri izobraževanju. 

 

Za bodoče učitelje romskih učencev bi morali zato razviti takšne programe izobraževanja, ki 

bi jim omogočila ne le pridobitev kakovostnih znanj, ampak bi se v času študija soočali tudi z 

lastnimi predstavami, stereotipi in predsodki ter jih zmogli konstruktivno prestrukturirati in s 

tem zagotoviti konkretne rešitve za romske učence (Lesar, 2009: 224).  

 

Ko govorimo o rešitvah za uspešno poučevanje romskih učencev, velja poudariti primer 

Osnovne šole Bršljin, kjer celoten kolektiv šole v zahtevno delo z romskimi učenci vlaga 

veliko časa in energije ter si prizadeva za čim manj težav pri vzgoji in izobraževanju Romov. 

Učiteljici Boža Antončič in Ana Marija Kozlevčar sta napisali delovne zvezke za lažje delo z 

romskimi učenci. Boža Antončič je avtorica delovnih zvezkov za romske učence 1. razreda, 

učiteljica Ana Marija Kozlevčar pa je avtorica delovnih zvezkov za romske učence 2., 3. in 4. 

razreda. Delovne zvezke je potrdil Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje, natisnila jih 

je Tiskarna Novo mesto (Padovan, 2003: 49). Gre torej za dober primer razumevanja 
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značilnosti poučevanja romskih učencev, ki zahtevajo prilagajanje metod dela. Podrobneje o 

poučevanju Romov na Osnovni šoli Bršljin pa v nadaljevanju magistrskega dela (Poglavje 

4.3).  

 

Peček in sodelavci (2006: 153) sicer ugotavljajo, da bi uspešno napredovanje romskih 

učencev v vzgojnem in izobraževalnem smislu, kakor tudi njihova participacija in 

vključevanje v razred kot socialno skupnost, nujno zahtevala od učitelja in šole kot celote 

individualizacijo in diferenciacijo dela.  

 

Ob tem še poudarjajo, da šola romskih učencev ne sme segregirati na ta način, da se jih 

poučuje ločeno, in sicer v posebnih šolah ali razredih. Iz analize je ugotovljeno, da učitelji 

sebe ne vidijo kot pomemben dejavnik tako pri doseganju učnih uspehov kot tudi pri 

vključevanju romskih učencev, ampak odgovornost prelagajo na druge, predvsem na učenca 

samega (Peček at al, 2006: 164). 

 

Na koncu lahko sklenem, da je poučevanje romskih otrok za učitelje zahtevno delo, še 

zahtevnejše pa je iskanje ustreznih metod poučevanja, ki bi izboljšale učni uspeh Romov. 

Ugotovili smo, da izobraževalni proces ni odvisen le od učitelja, pač pa je nujno sodelovanje 

učencev, v našem primeru Romov. Ob tem mora učitelj tudi poznati in razumeti specifične 

značilnosti poučevanja romskih učencev. Vlogo učitelja pri poučevanju romskih otrok lepo 

povzame Žagarjeva (2011: 7), ki pravi, da imajo učitelji in ostali strokovni delavci v šolah, ki 

vključujejo romske učence, pomembno nalogo in odgovornost, ki se izraža z uspešnostjo 

romskih otrok. Vloga učitelja je častna, saj zajema človeško dostojanstvo, poštenost in ponos. 

Dober učitelj v svoji aktivni dobi naredi številne koristi generacijam, ki jih poučuje. Učitelj, 

ki poučuje romske učence, mora vedeti, zakaj imajo romski otroci ob vstopu šolo več težav 

kot otroci večinskega naroda. Poznati mora zgodovino in kulturo Romov. Učitelj, ki poučuje 

romske učence, se mora tudi nenehno dodatno izobraževati, da bi bil uspešen pri delu z 

romskimi učenci. 
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4.2 Vloga romskega pomočnika  

 

Ugotovili smo, da je poučevanje romskih otrok za učitelje velik izziv, ki zahteva nenehno 

prilagajanje metod dela in strokovno izpopolnjevanje. Pri poučevanju romskih otrok pa so 

učiteljem pogosto v pomoč tudi romski pomočniki. 

 

Romski pomočnik predstavlja vez med vrtcem oziroma šolo in romsko skupnostjo. Pomaga 

romskim otrokom pri slovenskem jeziku in vključevanju v ustanovo. Je vez med starši in 

učiteljem, saj obvešča starše o dejavnosti otrok, po potrebi prevaja pisna obvestila in 

organizira razne dejavnosti, ki bi izboljšale odnos med romsko skupnostjo in institucijo (vrtec, 

šola) (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov, 2004: 33-34).  

 

Romski pomočniki so osebe, ki so zaposlene na tem delovnem mestu, da bi naj na ravni 

oddelka sodelovali z učiteljico pri načrtovanju dela in pri analizi opravljenega dela. Njihova 

glavna naloga je pomoč romskim učencem pri jezikovnih težavah, pomoč učencem pri učenju 

in spodbujanje dvojezične kulture v razredu. Predstavljajo vez med romsko skupnostjo in 

starši ter šolo, informirajo učiteljico o težavah v romskem naselju, skrbijo za povečan obisk 

šole, zbirajo mnenja in predloge staršev, pomagajo pri komuniciranju. Romski pomočniki 

imajo do romskih učencev bolj prijateljski in mentorski odnos kot učitelji (Bačlija, 2009: 62-

63, 65). 

 

Gligićeva (2011: 110), ki je romska pomočnica, pa navaja, da je na razpolago romskim 

učencem in učiteljem, ki potrebujejo romskega pomočnika za izboljšanje uspeha pri romskih 

učencih. Namen dela romskega pomočnika je z odkritim pogovorom zvišati samozavest 

romskim učencem, jim izboljšati način učenja in opravljanja domačih nalog. Poleg tega na 

izboljšanje vplivajo tudi vsakodnevni obiski v romskem naselju in pogovori z romskimi starši.  

 

Glede dileme, ali mora biti romski pomočnik Rom, da bi razumel romsko populacijo, in ali 

mora znati romski jezik ali ne, Klopčičeva (2011: 107-108) meni, da je najpomembnejše, da 

ima romski pomočnik dovolj razumevanja in posluha za težave romskih učencev ter da pozna 

delovanja in odnose romske skupnosti. Pri tem ni pomembno, ali romski pomočnik izhaja iz 

romskega okolja, mešanih zakonov, ali pa je iz vrst večinskega prebivalstva. Romski 

pomočniki so se v evropskih državah začeli izobraževati in zaposlovati v okviru projektov in 
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programov kot nosilci dejavnosti pri premagovanju učnih težav, vzpostavljanju zaupanja med 

romskimi starši in šolo ter odpravljanju predsodkov. 

 

Sklepamo torej lahko, da so romski pomočniki nepogrešljivi del izobraževanja Romov. 

Opozorili smo že na posebnosti poučevanja romskih otrok, na nujnost razumevanja romske 

kulture, na pomanjkljivo znanje slovenskega jezika, ki ga imajo romski učenci, in na 

nerazumevanje pomena izobraževanja romskih staršev. Zato so lahko prav romski pomočniki 

vezni člen med učitelji in Romi – tako učenci kot tudi starši –, da bi tako lažje premostili 

ovire in dosegli boljše učne rezultate romskih učencev. 

 

4.3 Model poučevanja in učinkovitosti OŠ Bršljin – primer dobre prakse 

 

Pobuda za triletni inovacijski projekt na novomeški Osnovni Šoli Bršljin je bil incident, ki se 

je v začetku leta 2005 zgodil na omenjeni šoli, ko je oče romskega učenca fizično lotil učitelja 

angleščine. Starši neromskih otrok so bili na nogah, straši romskih otrok so jim oporekali, 

primer je odmeval v medijih. Razmere so spodbudile Model učinkovitega učenja in 

poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca in v treh letih njegovega izvajanja 

se je učni uspeh romskih otrok izboljšal, prav tako se je izboljšala splošna klima na šoli. Z 

izvajanjem projekta so dokazali, da lahko rezultate izboljšamo le s skupnimi prizadevanji – 

romskih učencev in njihovih staršev, učiteljev, ostalih delavcev in vodstva šole, staršev 

neromskih otrok in širše lokalne skupnosti ter ustreznih državnih ustanov. 

 

Prve romske učence so v Osnovo šolo Bršljin sicer vpisali šolskem letu 1972/73, in sicer 15 

Romov. Zaradi specifičnosti v njihovi starosti – stari so bili od 9 do 11 let –, so vse učence 

vključili v heterogene oddelke. Zaradi lažje prehoda Romov med šolo in domom so bili 

kasneje romski učenci v prvem in drugem razredu vključeni v samostojni, homogeni skupini. 

Pri vzgojnih predmetih so se postopno vključevali v matične oddelke. Romski učenci so bili v 

tretjem, četrtem in petem razredu vključeni v oddelke neromskih učencev. Eno do dve uri 

dnevno pa so sodelovali v romski skupini in spoznavali predvsem zakonitosti slovenskega 

jezika in matematike. Kljub nenehnemu prizadevanjem in bdenjem za uspeh romskih učencev 

tega ni bilo, ker so tudi uspešni romski učenci opustili šolanje pri enajstih ali dvanajstih letih 

(Doberdrug, 2009b: 19). 
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V OŠ Bršljin je  bilo v šolskem letu 2007/08 največ romskih učencev v 1. razredu, najmanj pa 

v 9. razredu, kjer sta bila le dva učenca. Slednja sta predstavljata tudi svojevrsten napredek, 

saj sta uspešno končala osnovnošolsko izobraževanje. V omenjeni osnovni šoli so sicer 

osnovnošolsko izobraževanje uspešno zaključili le 4 romski učenci, in sicer dva leta 1994 in 

dva leta 2008 (Zavod RS za šolstvo, 2008: 3).  

 

Od šolskega leta 2008/09 pa na Osnovni šoli Bršljin ne vodijo več uradnih evidenc o številu 

in deležu romskih učencev ter o njihovem učnem uspehu, zato uradnih podatkov, koliko 

Romov obiskuje to novomeško osnovno šolo in koliko jih uspe napredovati v višji razred, ni 

več na voljo. Dostopni so le še podatki o skupnem vpisu, ki sicer še vedno upada. Od 

omenjene zadnje uradne evidence v šolskem let 2008/09, ko je OŠ Bršljin skupaj obiskovalo 

562 učencev, se je to število v naslednjem šolskem letu zmanjšalo na 554, v šolskem letu 

2010/11 jih je šolo obiskovalo 548 in v šolskem letu 2011/12 543 učencev. Ker pa za 

omenjena zadnja tri šolska leta ni več uradnih podatkov o številu romskih učencev, bodo v 

nadaljevanju analizirani le dostopni uradni podatki. 

 

Dostopni uradni podatki tako kažejo, da se je na eni strani število vseh učencev na Osnovni 

šoli Bršljin zmanjšalo, na drugi stani pa je število romskih učencev od prvega vpisa (v 

šolskem letu 1972/73) močno naraslo (Graf 4.8). Razvidno je, da se je delež romskih učencev 

v zadnjih štirih desetletjih bistveno povečal. 

 

Graf 4.8: Število vseh učencev in število romskih učencev v OŠ Bršljin  

 

Vir: Prirejeno po Doberdrug, 2009b: 19. 
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Natančnejša analiza kaže (Tabela 4.2), da je OŠ Bršljin v šolskem letu 1972/73 obiskovalo 

654 učencev, od tega so takrat prvič vpisali 15 Romov, kar je predstavljalo 2,2 odstotka vseh 

učencev. V šolskem letu 2008/09, ko so na voljo tudi zadnje uradne evidenca, pa je bilo na 

šoli skupaj vpisanih 92 učencev manj, in sicer so imeli 562 učencev. Od tega je bilo vpisanih 

že 96 Romov, kar je bilo največ v slabih štirih desetletjih. Delež romskih učencev je tako 

narasel na 17,1 odstotka. Ali povedano drugače, delež romskih učencev ja na Osnovni šoli 

Bršljin od prvega vpisa, torej v 36 letih, narasel za 14,9 odstotka, medtem ko se je število 

vseh vpisanih učencev zmanjšalo4. Razloge za zmanjšane števila učencev lahko pripišemo 

nižji rodnosti večine družin, medtem ko je v romskih družinah nataliteta visoka, prav tako je 

prisotno priseljevanje Romov v naselje Žabjak-Brezje, ki se neprestano širi. 

 

Tabela 4.2: Število vseh učencev ter število in delež romskih učencev v OŠ Bršljin  

 

Šolsko leto Število vseh učencev Število Romov Delež Romov (%) 
1972/73 654 15 2,2 

1973/74 693 20 2,8 

1984/85 698 26 3,7 

1988/89 657 37 5,6 

1992/93 626 53 8,4 

1995/96 619 63 10,1 

2001/02 613 76 12,40 

2003/04 625 81 12,96 

2004/05 628 86 13,40 

2005/06 612 83 13,56 

2006/07 606 84 13,86 

2007/08 594 89 14,30 

2008/09 562 96 17,10 
 

Vir: Prirejeno po Doberdrug 2009b: 19. 

 

 

Novo obdobje izobraževanja Romov se je na Osnovni šoli Bršljin začelo leta 2005. Povod je 

bil incident, ki se je zgodil 18. januarja 2005. Takrat se je oče romskega učenca fizično lotil 

učitelja angleščine, ker naj bi tepel in trpinčil njegovega sina, čeprav je učitelj to zanikal. 

Dogodek je med predstavniki staršev neromskih otrok povzročil nezadovoljstvo, zato so 

zagrozili s sankcijo oziroma bojkotom šolskega pouka njihovih otrok. Starši neromskih otrok 

so javnosti pojasnili, da njihovi otroci živijo v nenehnem strahu pred nasiljem romskih otrok 

                                                           
4 Po šolskem letu 2008/09 na OŠ Bršljin ne vodijo več evidenc o številu vpisanih Romov, zato analize in 

primerjave o gibanju deleža romskih učencev niso več mogoče.  
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ter da veliko število romskih učencev v razredih vpliva na slabšo kakovost dela, saj zaradi 

nemira pri pouku neromski učenci ne morejo dobiti dovolj kakovostnega izobraževanja, kot 

jim pripada. Zahtevali so, naj se 86 romskih otrok od skupaj vpisanih 626 učencev 

enakomerno prerazporedi na druge šole po Novem mestu (Cigler in Bukovec, 2006: 42).  

 

Na drugi stani so se starši romskih otrok zahtevam neromskih staršev uprli z obrazložitvijo, 

da je bršljinska šola njihova šola in da svojih otrok ne nameravajo pošiljati v ostale šole v 

Novem mestu. Romskih otrok pa brez privolitve staršev ni bilo mogoče vpisati v druge šole 

po Novem mestu (Doberdrug, 2009c: 20). 

 

Razmere, ki so spodbudile inovacijski projekt z naslovom »Model učinkovitega učenja in 

poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca«, so bile torej težke. Ravnateljica 

šole je o njih leta 2009 navedla, da je neuspešnost romskih otrok, pogojena z neugodnimi 

socialnimi in družbenimi razmerami, v šolsko okolje prinašala vedno več nestrpnosti in 

konfliktnih situacij. Da so lahko pretrgali nastalo stanje, pa ni bila ne lahka ne kratkotrajna 

naloga. Osnovna šola Bršljin sama tega ni zmogla. Potrebovala je podporo in strokovno 

pomoč najvišjih ustanov šolskega področja, kot so strokovnjaki na področju pedagogike in 

didaktike. Cilj je bil izboljšati učno uspešnost vseh učencev (Picek, 2009: 21).  

 

Incident na Osnovni šoli Bršljin je sicer leta 2005 odmeval tudi v širši javnosti, saj so mediji o 

njem obširno poročali. Dogodek je spremljalo Ministrstvo za šolstvo in šport, ki se je aktivno 

vključilo v reševanje težave na OŠ Bršljin in predlagalo poskusni »izvedbeni model vzgojno-

izobraževalnega dela v OŠ Bršljin«, ki je predvideval ohranitev obstoječih matičnih oddelkov, 

toda oblikovanje učnih skupin pri predmetih, kjer je znanje slovenskega jezika nujno za 

uspešno napredovanje. Pri vzgojnih predmetih pa naj bi bili vsi učenci skupaj. S tem naj bi se 

zagotovila večja kakovost pouka pri obeh skupinah učencev in zmanjšala možnost za 

nesoglasja. Predlagani model ni naletel na odobravanje s strani strokovne javnosti, saj temu 

oporekalo 33 univerzitetnih profesorjev, doktorjev znanosti s področja vzgoje in 

izobraževanja, takratni varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek in takratni predsednik države 

dr. Janez Drnovšek. Ravno tako so navedenemu projektu oporekali romski starši. Vsi 

navedeni so ugotavljali, da takšen ukrep romske otroke postavlja v manjvrednostni položaj, ki 

ne pripomore k integraciji (Cigler in Bukovec, 2006: 42). 
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Temeljne značilnosti t.i. »bršljinskega  modela« so bile začasnega značaja, model se je izvajal 

poskusno. Dogovorili so se, da učencev ne bodo ločevali od matičnih oddelkov, torej da 

ostanejo skupaj in se jih tako integrira. Dogovorili so se še, da OŠ Bršljin zagotovijo toliko 

strokovnih delavcev, da bodo romski učenci pri temeljnih predmetih (slovenski jezik, 

angleščina in matematika) v svoji skupini, kjer bodo delali s svojim tempom ter tako ne bodo 

ovirali ostalih učencev pri njihovem delu in napredovanju. Poudariti je treba, da je model 

spodbujal fleksibilno organizacijo pouka, ki je temeljila na ohranjanju oddelkov, da se učenci 

vrnejo k matičnemu oddelku takoj, ko dosežejo ustrezne standarde znanja. To ni veljalo za 

vzgojne predmete (športna vzgoja, glasbena vzgoja, tehnična vzgoja itd), kjer ni bilo 

ločevanja izobraževanja in so bili vsi učenci skupaj (Doberdrug, 2009c: 20).  

 

Nadzor nad izvajanjem izvedbenega modela vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ Bršljin je 

izvajal Zavod RS za šolstvo. Dodatno strokovno pomoč je nudila tudi konzulentka dr. Natalija 

Komljanc. Prav tako je bila ustanovljena projektna skupina, ki je vključevala vodstvo šole, 

učitelje, predstavnike staršev (tako romskih kot neromskih učencev) in lokalne skupnosti z 

namenom, da nadzorujejo tako samo evalvacijo projekta kot tudi delo neposredno v šoli. 

Projekt je bil usmerjen v preobrazbo modela šolanja učencev, tudi romskih. Sprememba 

modela je sledila ciljem Strategije vzgoje in izobraževanja učencev Romov iz leta 2004 

(Komljanc, 2005: 1-3). 

 

Izvajanje modela naj bi prineslo naslednja pozitivna pričakovanja: 

 zagotovili naj bi izboljšanje znanja slovenskega jezika romskih učencev, 

 v skupinah, kjer je bilo manjše število učencev, naj bi bila vzgoja in izobraževanje 

olajšana, 

 uvajanje romskih pomočnikov naj bi izboljšalo prisotnost pri pouku in krepilo zavest, 

da je znanje vrednota, 

 metode dela naj bi bile bolj prilagojene romskim učencem, 

 zaradi večjega števila strokovnih delavcev naj bi bili vsi učenci, tako romski kot 

neromski, deležni boljšega in kakovostnega pouka (Ministrstvo za šolstvo in šport, 

2005: 5). 

 

Model učinkovitega učenja in poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca je na 

OŠ Bršljin trajal tri leta, in sicer od pomladi 2005 do konca šolskega leta 2007/08 (Komljanc, 

2008: 1). 
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Cilj inovacijskega projekta pa je bil oblikovati tak model pouka, ki bo dajal priložnosti za 

dvig učne uspešnosti vseh učencev na šoli. V ta namen so na OŠ Bršljin sledili naslednjim 

konkretnim ciljem: 

 izboljšati obisk romskih učencev, 

 izboljšati učno uspešnost posameznega učenca na šoli, 

 izboljšati klimo na OŠ Bršljin (Zavod RS za šolstvo, 2006: 1).  

 

Metodologija dela je bila akcijsko raziskovanje. Za to metodo so se odločili, ker je spodbujala 

raziskovanje lastne prakse vseh strokovnih delavcev, ki so bili v nalogo oblikovanja modela 

pouka vključeni. Prav tako so lahko participirali tudi ostali dejavniki pouka, učenci in starši, 

ki so bili pobudniki sprememb. Sama metodološka struktura je omogočila gradnjo modela ter 

njegovo hkratno spremljanje in vrednotenje uspešnosti v praksi (Komljanc, 2005: 1).  

 

4.3.1 Ukrepi za doseganje ciljev 

 

V nadaljevanju so natančneje opisani posamezni konkretni cilji inovacijskega projekta 

»Model učinkovitega učenja in poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca« na 

OŠ Bršljin.  

 

4.3.1.1 Izboljšati obisk romskih učencev na šoli  

 

Za izboljšanje obiska romskih učencev na OŠ Bršljin so v okviru projekta izvajali nekatere 

dejavnosti, ki so se izkazale za uspešne, saj se je odstotek tistih, ki so redno ali dokaj redno 

obiskovali pouk, povečal, prav tako se je zmanjšal izostanek neopravičenih ur. Izvajali so 

naslednje aktivnosti: 

 Organiziran je bil prevoz romskih učencev s šolskim avtobusom iz naselja Žabjak-

Brezje in nazaj s spremstvom, za prvošolce pa je bil organiziran prevoz s kombijem in 

prav tako s spremstvom. 

 V šoli so romskim učencem omogočili umivanje, urejanje, preoblačenje, pranje in 

likanje oblačil. 

 Pred začetkom šolskega leta so šolska svetovalna služba ter izvajalci individualne, 

skupinske in dodatne strokovne pomoči obiskali romske učence in njihove starše v 
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romskem naselju ter z njimi opravili informativne pogovore o pomembnosti pošiljanja 

otrok v šolo. Tiste romske starše, katerih otroci v začetku šolskega leta niso prišli v 

šolo, so strokovne službe povabile v šolo ter z njimi ponovno opravile razgovor in jim 

obrazložile pomen izobraževanja njihovih otrok. Opravljeni so bili tudi dnevni obiski 

romskega koordinatorja v romskem naselju, če otrok ni prišel v šolo. 

 Ko omenjeni primeri obiska pri romskih starših niso bili uspešni, se je v delo vključil 

tudi predstavnik Centra za socialno delo. Šola ga je seznanjala s primeri otrok, ki so 

od pouka neopravičeno izostali več kot 15 ur na mesec.   

 Svetovalna služba šole je od romskih staršev želela pridobiti razloge za izostajanje 

njihovih otrok od pouka.   

 Šola je ob polletju organizirala srečanja, na katerih so simbolično nagradili redno 

prihajanje otrok k pouku. 

 Z vsemi ugotovitvami, ki jih je šolska svetovalna služba beležila, je vodstvo šole o 

problematiki izostajanja romskih učencev seznanjalo in opozarjalo številne ustanove 

in posameznike (npr. zdravstveno službo, romskega svetnika, Zavod za zdravstveno 

varstvo, Zavod za zaposlovanje, Mestno občino Novo mesto, policijo, medije …). 

Prav tako so večkratne kršitelje z izrazito veliko neopravičenimi izostanki (nad 100 

neopravičenih ur v posameznem ocenjevalnem obdobju) in tiste, ki so opustili šolanje, 

prijavljali Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, ki je kot prekrškovni organ pristojen za 

reševanje navedene problematike (Uršič, 2006: 22 in 2007b: 20-24 ter Padovan, 2009: 

22-24). 

 

4.3.1.2 Izboljšati učno uspešnost posameznega učenca na šoli 

 

V modelu vzgoje in izobraževanja so bili postavljeni in realizirani naslednji cilji: 

1. » razviti pedagogiko skupnosti, ki zbližuje socialne učne skupine, ne ločuje,  

2. razviti formativno spremljanje razvoja učenja posameznega učenca v socialni učni 

skupini, da bi upoštevali učenčeve učne potrebe pri njegovem bližnjem razvoju 

predznanja in njegov interes za učenje, 

3. z notranjo diferenciacijo, individualizacijo pouka razviti na osebnost naravnan pouk, 

4. sinhronizirati delovanje učiteljskega zbora,« (Komljanc, 2008: 5). 
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Zavod RS za šolstvo je organiziral in izvedel več izobraževanj za učitelje, ki jim je dal 

priporočila in instrumente za formativno spremljanje posameznega učenca v socialni učni 

skupini (Komljanc, 2008: 2-6). 

 

Priporočila za individualno spremljanje posameznega učenca so bila naslednja: 

1. »iskati vzroke neuspešnega poučevanja,  

2. analizirati pozitivne in negativne plati oblik diferenciacije pouka, 

3. navaditi učitelje in učence na raziskovanje lastne prakse in na stalen medsebojni 

dialog,  

4. analizirati možnosti za učenčev bližnji razvoj učenja,  

5. iskati priložnosti za samorazvoj in razvoj v socialni učni skupini,  

6. povezovati formalne in neformalne oblike učenja (odprte oblike učenja) in  

7. preusmeriti se iz prenašalca vsebin disciplin v učitelja, ki je usmerjen v potrebe in 

pričakovanja slehernega učenca, tudi Roma,« (Komljanc, 2008: 5-6). 

 

Učitelji so za dvig učne uspešnosti romskih učencev spodbujali razvoj močnih področij, prav 

tako so pri starših poskušali doseči, da bi njihovi otroci redno obiskovali pouk, diferencirali 

pouk in formativno spremljali razvoj znanja pri romskih učencih. Na podlagi spremljanja in 

primerjanja aktualnega modela z referenčnim so se pojavile nekatere  pomanjkljivosti, kot je 

diferenciacija pouka in preverjanje znanja, zato je projektna skupina uvedla podprojekte 

(Komljanc, 2008: 2-6). 

 

Skupaj z Zavodom RS za šolstvo so se strokovni delavci OŠ Bršljin dodatno usposabljali na 

naslednjih področjih: 

1. Devet se jih je dodatno usposabljalo na področju Motivacija, kjer so učitelje usmerili, 

da so pogosteje spodbujali radovednost otrok, upoštevali njihove želje, interese, 

utrjevali voljo učencev in tudi sami sebe poskušali animirati za poučevanje v smislu 

vzgleda.  

2. Šest se jih je dodatno usposabljalo na področju Organizacija pouka, in sicer tako, da so 

opredelili možnosti za organizacijo lastnega dela in sodelovanja z drugimi.  

3. Enajst se jih je dodatno usposabljalo na področju Preverjanje in ocenjevanje znanja, s 

poudarkom na koristnosti preverjanja znanja v kakovostnem medsebojnem 

informiranju.  
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4. Trije delavci so se dodatno usposabljali na področju Delo z nadarjenimi, kjer so se 

usmerili v pridobivanje znanj, ki bi jim omogočila, da bi lahko opredelili tista 

področja znanja, ki jih vsak učenec ima.  

5. Trinajst se jih je dodatno usposabljalo na področju Razvoj komunikacijskih spretnosti, 

in sicer na delo na sebi v povezavi: »Kako se sliši na drugi strani?«. 

6. Deset se jih je dodatno usposabljalo na področju Razvoj poučevanja, kar omogoča 

razvoj samostojnega učenja in vrednost priložnosti za učenje v vseh fazah pouka. 

7. Dve strokovni delavki sta se je dodatno usposabljali na področju Spoznati romsko 

kulturo, in sicer sta ugotovili, da če hočeš nekoga spoznati, je treba z njim navezati 

stik, pozitiven odnos in počakati na odziv, pozorno poslušati njegove ideje (prav tam). 

 

Komljančeva (2008: 2-6) ugotavlja, da so vsa spoznanja učiteljev zelo pripomogla k 

preobrazbi vzgoje in izobraževanja. Bili so seznanjeni z različnimi učnimi pristopi za 

poučevanje učencev, tudi Romov. Tudi pedagoški svetovalci so prisostvovali nekaterim uram 

pouka, da bi bili lahko tako čim bolj učinkoviti kritični prijatelji posameznemu učitelju, ki je 

izrazil potrebo po individualni pomoči. 

 

Ravnateljica šole in strokovni sodelavci so svoje izkušnje izmenjali z ravnatelji in učitelji 

drugih šol, ki poučujejo Rome v Sloveniji. Tesno so sodelovali tudi s programsko skupino na 

Ministrstvu za šolstvo in šport, Strokovnim svetom za splošno izobraževanje RS, katerim so 

posredovali lastne izkušnje, ki so jih uporabljali pri rednem delu v šoli. Tako so pripomogli k 

oblikovanju profila poklic romski pomočnik (prav tam). 

 

Šolska psihologinja je med drugim analizirala tudi učne sloge učencev in ugotovila, da 

obstajajo razlike pri učenju romskih in neromskih učencev. Romski učenci pogosteje 

intuitivno reagirajo, rešujejo težave s posploševanjem, zaznavajo z vsemi čutili, pomnijo s 

pomočjo predstav, obrazlagajo vsebino s čustvi. Kot najbolj negativen vpliv na njihova čustva 

pa je bil strah pred preverjanjem znanja (75 %) (prav tam). 

 

Za dvig učne uspešnosti so se izvajale tudi zunanje oblike pomoči romskim učencem, in sicer:  

1. individualna in skupinska pomoč (0,5 ure na oddelek),  

2. dodatna strokovna pomoč (po odločbah),  

3. dodatna pomoč romskim učencem (po sklepu ministra) in  

4. dopolnili pouk in dodatni pouk (prav tam). 
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Individualna in skupinska dodatna strokovna pomoč v prvem in drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju poteka na način, da je učitelj za dodatno pomoč določen za razred, 

kjer učenci utrjujejo, dopolnjujejo učno snov v manjši skupini, ali pa učitelj spremlja oddelek, 

kjer je trenutno največ pomoči potrebnih otrok. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se 

učitelj individualne in skupinske dodatne strokovne pomoči priključi učencem pri nivojskem 

pouku slovenščine in tujega jezika ter matematike. Če je razlika znanja prevelika, dela z 

manjšo skupino tudi pri drugih predmetih (Doberdrug, 2009d: 27-28). 

 

4.3.1.3 Klima na šoli 

 

OŠ Bršljin se je v nekem trenutku znašla v okoliščinah, ko je bilo treba aktivneje pristopiti k 

reševanju problematike za izboljšanje pogojev izobraževanja in bivanja učencev in učiteljev. 

 

V ta namen so za starše in učiteljski zbor organizirali razna predavanja, srečanja ob 

prireditvah (kostanjev piknik, materinski dan, pohodi), organizirali so varnostno službo – 

varnostnika, razne delavnice za otroke, na katerih so se učili socialnih veščin in sklepanja 

prijateljstva (Zavod RS za šolstvo, 2006: 7). 

 

4.3.2 Analiza modela učinkovitega poučevanja in učenja za dvig uspešnosti posameznega 

učenca 

 

Uršič (2006: 51) navaja, da je bil triletni projekt OŠ Bršljin z naslovom Model učinkovitega 

poučevanja in učenja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca uspešno izveden. Rezultati 

so bili vidni pri romskih učencih. Šolska klima je postala ugodnejša. Stvari so se umirile, 

novinarji so nehali pisati negativne članke o šoli. Starši so lahko v veliki meri pripomogli k 

boljši klimi, ker so lahko reševali težave z učiteljem, ne da bi učenec za to vedel. Vzpostavilo 

se je konstruktivno sodelovanje med akterji – učenci, starši in učitelji –, kar pa je imelo 

pozitiven vpliv tudi na lokalno skupnost in ostale ustanove.  
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Graf 4.9: Učni uspeh romskih učencev v šolskih letih 2005/06, 2006/07 in 2007/08 na 

Osnovni šoli Bršljin v času izvajanja triletnega projekta 
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Vir: Prirejeno po Zavod RS za šolstvo, 2008: 5. 

 

 

Bistvena težava romskih učencev je bila sicer nizka oziroma slaba učna uspešnost, ki je bila 

pretežno posledica neobiskovanja pouka. Kot je razvidno iz Grafa 4.9, pa se je učna uspešnost 

romskih učencev v treh letih oziroma v času izvajanja projekta »Model učinkovitega 

poučevanja in učenja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca« izboljšala. Tako v 

šolskem letu 2005/06 v višji razred zaradi neocenjenosti ali negativne ocene ni napredovalo 

38,5 % romskih učencev, v šolskem letu 2006/07 je bilo takih romskih učencev 39,3 %, v 

šolskem letu 2008/09 pa že bistveno manj, in sicer 33,7 %.  
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Tabela 4.3: Učni uspeh romskih učencev v šolskih letih 2005/06, 2006/07 in 2007/08 na 

Osnovni šoli Bršljin v času izvajanja triletnega projekta 

 

Šolsko leto 

Število 

romskih 

Učencev Napreduje 

Ne 

napreduje: 

neocenjen 

Ne 

napreduje: 

negativen 

Ne napreduje 

skupaj  

(neocenjen 

+negativen) 

2005/06 78 (100%) 48 (61,5%) 21 (26,9%) 9 (11,5%) 30 (38,5%) 

2006/07 84 (100%) 51 (60,7%) 24 (28,6%) 9 (10,7%) 33 (39,3%) 

2007/08 86 (100%) 57 (66,3%) 25 (29,1%) 4 (4,7%) 29 (33,7%) 
 

Vir: Zavod RS za šolstvo, 2008: 5.  

 

 

Podrobnejšo analizo prikazuje Tabela 4.3, iz katere je razvidno, da je število romskih 

učencev, ki so v šolskem letu 2008/09 napredovali, rahlo poraslo v primerjavi s šolskim letom 

2005/06. V šolskem letu 2005/06 je bilo vpisanih 78 romskih učencev. Napredovalo jih je 48, 

kar predstavlja 61,54 %. Neocenjenih je bilo 21 učencev (26,9 %), negativnih je bilo 9 

učencev. V šolskem letu 2006/07 je bilo vpisanih 84 romskih učencev. Napredovalo jih je 51, 

kar predstavlja 60,70 %. Neocenjenih je bilo 24 učencev (28,6 %), negativnih pa je bilo prav 

tako 9 učencev. V šolskem letu 2007/08 je bilo vpisanih 86 romskih učencev. Napredovalo jih 

je 57, kar predstavlja 66,30 %. Neocenjenih je bilo 25 učencev (29,1 %), negativni so bili 4 

učenci. 

 

Ugotovimo torej lahko, da se je v obdobju treh let, ko se je izvajal »Model učinkovitega 

poučevanja in učenja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca«, odstotek učencev 

Romov, ki so napredovali v višji razred, povečalo za slabih pet odstotkov (4,8 %). Delež 

negativno ocenjenih učencev je upadlo za skoraj 7 odstotkov (6,8 %), delež neocenjenih 

učencev pa se je nekoliko povečal, in sicer za 2,2 %.  

 

Na podlagi navedenih podatkov in ocene »Modela učinkovitega poučevanja in učenja za dvig 

učne uspešnosti posameznega učenca« lahko torej sklepamo, da  izvajanje in nudenje dodatne 

strokovne pomoči pomembno vpliva na uspeh posameznega učenca. Predvsem pa je 

uspešnost romskih otrok močno povezana z obiskovanjem pouka, zato je uspešnost tako v 

največji odvisna od njih samih.  
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Kot že omenjeno, od šolskega leta 2008/09 naprej na OŠ Bršljin uradno ne vodijo več 

evidence o romskih učencih, zato spremljaje in analiziranje njihove uspešnosti ni več mogoče. 

Kljub temu je po ocenah strokovnih delavcev šole učna uspešnost romskih otrok še vedno 

ostaja glavna težava, ko govorimo o njihovem izobraževanju, prva tako še vedno narašča 

delež romskih učencev v omenjeni osnovni šoli: 

»Nedvomno se bo odstotek Romov z zdajšnjih 21 % vseh učencev močno povečal. Ni 

problem v etnični/narodnostni diskriminaciji, problem je v tem, ker Romi zaradi izjemno 

nestimulativnega domačega okolja ne morejo dosegati ustreznih vzgojno-izobraževalnih  

ciljev, to pa posledično vpliva tudi na splošni uspeh šole,« (Osnovna šola Bršljin, 2012). 

 

Podobno ugotavljajo tudi nekatere organizacije, kot denimo Amnesty International: 

»Na OŠ Bršljin v šolskem letu 2010/11 8 prvošolčkov ni napredovalo v 2. razred. Četudi 

šola podatkov ne vodi ločeno za večinske in romske učence, lahko glede na pretekle 

podatke utemeljeno sklepamo, da gre za romske otroke. V šolskem letu 2008/09 prvega 

razreda ni izdelalo kar 14 od 25 romskih prvošolčkov,« (Amnesty International Slovenije, 

2012). 

 

Triletni projekt, ki so ga izvajali na Osnovni šoli Bršljin je torej dokaz, da lahko učno 

uspešnost romskih otrok izboljšamo le s skupnim sodelovanjem – učiteljev in drugih delavcev 

ter vodstva šole, staršev romskih in neromskih otrok, lokalne skupnosti in ne nazadnje tudi 

ustreznih državnih ustanov, ki lahko nudijo strokovno podporo. Prav tako lahko sklepamo, da 

samo izvajanje določenega projekta ni dolgoročna rešitev, saj učna uspešnost, kljub temu da 

se je nekoliko izboljšala, še vedno ostaja pereča težava. Zato je nujno nenehno prizadevanje in 

iskanje novih rešitev. 

 

A vendarle primer Osnovne šole Bršljin dokazuje, da je treba za delo z Romi dodatno 

usposabljati učitelje in druge strokovne delavce šole, da lahko jim lahko ustrezno prilagodijo 

učne metode. Na drugi strani je prav tako bistvenega pomena za uspeh sodelovaje romskih 

staršev in ne nazadnje sprejemanje romskih učencev s strani širše lokalne skupnosti, v kateri 

šola deluje. Podpora staršev je namreč ključnega pomena, da bodo tudi romski učenci 

obiskovali pouk, sodelovali in redno opravljali šolske obveznosti. Sprejemanje Romov s 

strani lokalne skupnosti pa lahko bistveno izboljša klimo na šoli, kar pripomore k boljšim 

delovnim pogojem tako za delavce šole na eni stani kot tudi za učence, Rome in nerome, na 

drugi. A brez sodelovanja Romov so (in bodo) vsa prizadevanja zaman. 
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5. EMPIRIČNI DEL 

 

5.1 Opredelitev področja raziskovanja in oris problema 

 

V magistrski nalogi obravnavam problematiko poučevanja romskih otrok. Zanima me 

predvsem, kako svoje delo ocenjujejo učitelji, saj imajo ti pomembno vlogo pri napredovanju 

romskih učencev v višji razred, ter kateri so dejavniki, ki vplivajo na učno uspešnost, da bi jih 

z boljšim poznavanjem lahko tudi izboljšali.  

 

Romski otroci imajo namreč ob vključitvi v šolski sistem veliko težav. Otroci ob vstopu v 

šolo ne obvladajo slovenskega jezika, slabo se izražajo, odgovarjajo zgolj s posameznimi 

besedami, težko tvorijo povedi, zamenjujejo spol ipd. (Stvarnik, 1998a: 60). 

 

Učitelji se ob začetku izobraževanja ne soočajo le s težavami romskih otrok; pogosto so velik 

izziv tudi njihovi straši. Fišterjeva (2009: 25) pri delu z romskimi starši v naselju ugotavlja, 

da je največje razočaranje doživela v romskih družinah, kjer so prisotni alkohol in druge 

oblike nasilja. Romskim staršem je težko dopovedati, kaj v šoli pričakujejo od njihovega 

otroka, saj jih izobraževanje otrok ne zanima in to zanje tudi ne predstavlja nobene vrednosti. 

Pri nekaterih romskih starših je naletela tudi na grožnje in nesodelovanje. 

 

In prav življenje v romskih naseljih neizbežno zaznamuje otroke že na začetku njihove 

izobraževalne poti. Zupančič (2006: 622) problematiko opisuje: 

»Zgoščenost Romov v romskem naselju nedvomno pripomore k ohranjanju romskega 

jezika, medgeneracijskem prenosu romske kulture v najširšem smislu in s tem ohranjanju 

njihove identitete, v sklopu katere imajo specifičen način življenja, sistem vrednot in 

predstave očitno pomembno vlogo. Toda obenem je to tudi dejavnik določene getoizacije, 

samozadostnosti in izogibanja stikov z drugim prebivalstvom, še posebej otrokom in 

mladimi«. 

 

Tako želim z raziskavo ugotoviti, kašne so izkušnje in pogoji dela učiteljev pri poučevanju 

romskih otrok, ki vplivajo na učno uspešnost. Poiskati želim predvsem smernice za 

nadgradnjo prihodnjih modelov izobraževanja.  
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Za ugotavljanje uspešnosti poučevanja bom najprej poiskala osnovne podatke o učitelju, ki 

poučuje romske učence – kakšna je njegova izobrazba, koliko ima delovnih izkušenj, koliko 

je bil seznanjen s poučevanjem romskih otrok in ali zmore opravljati svoje delo. Pri poteku 

izobraževanja romskih otrok bom ugotavljala metode poučevanja in razloge za njihovo 

uporabo, potrebo po dodatnem učenju slovenskega jezika, dejavnike, ki vplivajo na učni 

uspeh, prisotnost romskih otrok pri pouku in razloge za izostanke, integracijo z neromskimi 

učenci ter sodelovanje med učitelji in starši. Zanimal me bo tudi pomen šole, lokalne 

skupnosti, Ministrstva za šolstvo in šport ter ostalih organov pri izobraževanju romskih otrok. 

Skušala bom predvsem ugotoviti, ali in kako so se ti odnosi z leti spremenili ter kakšna je 

njihova podpora, ko se pojavijo težave z učno uspešnostjo romskih otrok. Na koncu me bo 

zanimalo še mnenje učiteljev o izobraževanju romskih otrok, in sicer njihove zahteve in 

pričakovanja, izkušnje ter način poučevanja nekoč in danes, vloga romskih pomočnikov, vpliv 

izobraževanja na nadaljnje življenje Romov, pa tudi uspešnost in odgovornost učiteljev ter ne 

nazadnje morebitne spremembe, ki bi jih bilo treba uvesti.  

 

5.2 Raziskovalno vprašanje 

 

S pomočjo sekundarnih virov in zbranih podatkov iz devetih intervjujev preverjam 

raziskovalno vprašanje, ali učitelji romskih otrok menijo, da je njihovo poučevanje v osnovni 

šoli uspešno, ter kateri so dejavniki, povezani z znanjem, in pogoji dela učiteljev, ki so 

povezani z učno uspešnostjo romskih otrok.  

 

Pri preverjanju si pomagam še s podvprašanji raziskovalnega vprašanja, in sicer: 

1. Kateri dejavniki vplivajo na učni uspeh romskih učencev? 

2. Katere so najpogostejše težave, s katerimi se soočajo učitelji pri poučevanju romskih 

učencev? 

3. Ali je za poučevanju romskih učencev pomembno sodelovanje in vpliv drugih 

institucij? 

4. Ali imajo učitelji primerno izobrazbo za poučevanje romskih učencev? 

5. Kakšne so dejanske izkušnje učiteljev, ki poučujejo romske učence?     

6. Ali so učitelji deležni podpore s strani vodstva šole in Ministrstva za šolstvo, ko se 

znajdejo v okoliščinah, v katerih je njihovo delo z romskimi učenci oteženo, ali pa ne 

zmorejo razrešiti težav, s katerimi se soočajo?   
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Z raziskavo želim poiskati dejavnike, ki vplivajo na učno uspešnost romskih otrok, saj bi 

njihovo razumevanje omogočilo bolj uspešno poučevanje Romov. Boljša izobraženost bi 

namreč odprla možnosti za večjo vključenost Romov v družbo, tudi na področju 

zaposlovanja, kar pa bi posledično privedlo do izboljšanja njihovih življenjskih pogojev.  

 

5.3 Opis vzorca in potek raziskave 

 

Raziskovalnega problema sem se lotila s kvalitativno metodo. Zbrane podatke sem želela 

nadgraditi in dopolniti s kvalitativno študijo izobrazbe, izkušenj, usposobljenosti, dodatnega 

izobraževanja, metod dela, učnega uspeha in uspešnosti poučevanja učiteljev, ki poučujejo 

romske učence v osnovnih šolah ter njihovega sodelovanja z vodstvom šole, lokalno 

skupnostjo in šolskim ministrstvom. Z omenjenimi učitelji sem zato izvedla anonimne 

intervjuje. V vzorec sem zajela devet učiteljev, ki Rome poučujejo na treh osnovnih šolah, in 

sicer sem na vsak šoli intervjuvala po tri. Treba je poudariti, da vse tri osnovne šole, na 

katerih sem opravila intervjuje, obiskuje približno enak delež romskih učencev.   

 

Pred začetkom intervjujev sem se najprej z vsakim ravnateljem individualno pogovorila ter 

mu predstavila tematiko in vprašanja. Ravnatelji so nad temo izrazili navdušenje, a se je 

pojavilo tudi nekaj pomislekov, češ da gre za spolzko področje in podobno, vendar so na 

koncu vsi privolili k sodelovanju. Pričakovano so želeli videti vprašanja in bili so začudeni 

nad njihovim številom, saj sem jih zaradi obširnosti teme in želje po poglobljeni analizi 

pripravila 54. Potem ko sem ravnateljem zagotovila še zaupnost in anonimnost intervjuvanih 

osnovnih šol ter posredovanih podatkov, so mi ustno sporočili imena ustreznih učiteljev, 

primernih za intervjuvanje na temo poučevanja romskih otrok. Z učitelji, ki so sodelovali 

prostovoljno, sem se dogovorila o časovni izvedbi. Seznanila sem jih z namenom in vsebino 

ter jim predstavila njihov prispevek v raziskavi. Imeli so tudi možnost odklonitve, a s tem 

nisem imela težav.  

 

S privolitvijo intervjuvancev sem nato odgovore posnela na diktafon, intervjuji so v povprečju 

trajali od 35 do 40 minut. Sodelovalo je 9 intervjuvancev, od tega 1 učitelj in 8 učiteljic. Vsi 

intervjuvanci sicer opravljalo učiteljski poklic daljše časovno obdobje, in sicer imajo največ 

30 in najmanj 7 let delovnih izkušenj, romske učence pa poučujejo največ 28 in najmanj prav 
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tako 7 let. Osem intervjuvancev je sicer visoko izobraženih, večina pa je profesorjev 

razrednega pouka.  

 

Vsi intervjuji so potekali tekoče in vmes ni prihajalo do prekinitev zaradi kakršnih koli 

vzrokov. Prav tako sem vsem intervjuvancem zagotovila zaupnost posredovanih podatkov in 

njihovo anonimnost. Odgovori intervjuvancev (Priloga 2) so označeni s posebno barvo in 

psevdonimom, pri analizi oziroma razpravi pa uporabljam njihov psevdonim. 

 

5.4 Metoda raziskovanja 

 

Teme raziskovalnega vprašanja sem se lotila s kvalitativno metodo, kot instrument za zbiranje 

podatkov pa sem uporabila delno strukturiran intervju, ki ga imenujemo tudi odprti intervju. 

Pri tej vrsti intervjuja ne uporabljamo vnaprej do potankosti pripravljenega vprašalnika, 

ampak predstavlja vprašalnik zgolj vodilo ali predlogo za intervju, to je seznam okvirnih tem 

in ne podrobnih vprašanj. Spraševalec in vprašanec sta v neposrednem stiku iz oči v oči, tako 

da lahko v največji možni meri odkrijeta nesporazume pri komuniciranju in se sporazumeta o 

pomenu sporočil. Spraševalec naj bi se kolikor mogoče umaknil v ozadje in pustil 

spraševancu, da prosto pripoveduje, ne da bi ga motil z vprašanji (Mesec, 1998: 80).  

 

Usmeritvena vprašanja so pri vseh intervjuvanih osebah enaka oziroma z določenimi 

prilagoditvami in so priložena v prilogi magistrske naloge. 

 

Interpretacija podatkov bo najprej obsegala razčlenitev zapisov (t.i. transkript) in nato 

določitev enote kodiranja, ki jim poiščemo ustrezne izraze. Pomembnejše pojme bom 

definirala in iskala odnose med njimi, na koncu pa bom formulirala še razlage in zaključke.  

 

Tako bom na koncu na podlagi interpretacije podatkov dobila odgovore na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje in podvprašanja raziskovalnega vprašanja. Predvidevam, da bodo 

intervjuvanci v odgovorih opozorili na pomanjkljivosti in ovire, s katerimi se pri poučevanju 

Romov vsakodnevno srečujejo učitelji ter da bodo podali možne rešitve oziroma izboljšave. 

Menim namreč, da so učitelji le eden izmed dejavnikov, ki prispevajo k boljši izobraženosti 

Romov in posledično izboljšanju njihovih življenjskih razmer. Vsekakor je za doseganje 
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boljših rezultatov neizbežno sodelovanje tako Romov kot tudi pristojnih institucij in ne 

nazadnje širše družbe. 

 

5.5 Analiza pridobljenih informacij raziskave 

 

V nadaljevanju povzemam odgovore na posamezna vprašanja intervjuja oziroma bistvo 

odgovor na posamezna vprašanja, ki jih je bilo skupaj 54. 

 

 Starost intervjuvancev 

Intervjuvanci so stari od 32 do 53 let, povprečna starost pa je 45,4 let. 

 

 Šolanje in izobrazba intervjuvancev 

Večina oziroma sedem intervjuvancev je pridobilo naziv profesorja razrednega pouka, od tega 

se jih je pet šolalo na Pedagoški fakulteti (trije v Ljubljani in dva v Mariboru). Ena 

intervjuvanka je najprej končala Pedagoško akademijo kot učiteljica, kasneje je ob delu 

končala še Pedagoško fakulteto. Podobno je ena od intervjuvank končala Pedagoško 

akademijo – smer razredni pouk, ob delu pa študij nadaljevala na pedagoški fakulteti, vendar 

še ni napisala diplomske naloge. Sicer se je ena od intervjuvank prav tako šolala na Pedagoški 

fakulteti, a je pridobila naziv defektolog za motnje vedenja in osebnosti, ena od intervjuvank 

pa je po izobrazbi vzgojiteljica.  

 

 Kdaj ste šolanje zaključili? 

Intervjuvanci so šolanje zaključili v letih 1979, 1981, 1992, 1999 in 2006, po dva pa v letih 

1993 in 1997. Največ časa od zaključka šolanja je tako 32 in najmanj 5 let. 

 

 Ali  ste  pridobili primerno izobrazbo tj. izobrazbo, primerno za poučevanje v 

osnovni šoli?   

Vsi intervjuvanci ocenjujejo, da so pridobili ustrezno izobrazbo. Intervjuvanka, ki je sicer 

končala vzgojiteljsko šolo, ob tem dodaja, da je opravila tudi vse module, ki so bili potrebni, 

da je iz vzgojiteljice postala učiteljica za poučevanje v osnovni šoli. 
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 Kdaj ste začeli poučevati v osnovni šoli? 

Intervjuvani so (kronološko gledano) začeli poučevati v letih 1981, 1983, dva intervjuvanca 

1986, 1991, 1992, 1998, 2002 in 2004. Glede delovne dobe intervjuvancev tako ugotavljam, 

da je imajo največ 30 in najmanj 7 let. Povprečna delovna doba poučevanja na osnovni šoli pa 

je 19,5 let. 

 

 Koliko časa od tega poučujete romske učence? 

S poučevanjem romskih otrok se intervjuvanci ukvarjajo 28, 25, 24, 20, 18, 13, 10, 7 in 6,5 

let. Povprečna delovna praksa poučevanja romskih otrok je tako nekoliko nižja od povprečne 

delovne dobe, in sicer znaša 16,8 let. 

 

 Kakšnega izobraževanja in/ali usposabljanja ste bili deležni v zvezi s 

poučevanjem romskih učencev? 

Intervjuvanci načeloma ugotavljajo, da so se udeleževali različnih usposabljanj za poučevanje 

romskih otrok. Le ena intervjuvanka je izpostavila, da formalnega izobraževanja ni imela, 

neformalnega pa je bilo veliko. Podobno ena od intervjuvank ugotavlja, da posebnega 

izobraževanja ni bila deležna, a se je kljub temu usposabljala v okviru šole, različnih 

projektov, pedagoških konferenc in podobno. Sicer ostali intervjuvanci kot oblike 

usposabljanja naštevajo seminarje in različne delavnice, konference, predavanja in tečaje, 

predvsem romskega jezika, in ne nazadnje tudi strokovno literaturo. Intervjuvanja Nika 

poudarja, da še ni zasledila posebne smeri izobraževanja, ki bi bila namenjena izključno za 

poučevanje romskih otrok. Usposablja pa se preko individualnega študija in različne 

strokovne literature, preko študijskih skupin, udeležila se je tudi tečaja romščine in različnih 

delavnic. »Lahko pa tudi povem, da sem pogostokrat kot učitelj praktik tudi vodila delavnice 

za usposabljanje učiteljev pri poučevanju romskih učencev,« še med drugim dodaja. 

 

 Ali ste pred začetkom poučevanja romskih učencev imeli stike z Romi?  

Večina oziroma sedem intervjuvancev je imelo stike z Romi še preden so jih začeli poučevati, 

le dva sta se z njimi prvič srečala v vlogi učitelja. Natančneje, dva intervjuvanca sta se z Romi 

srečala le na ulici, ena od intervjuvank je z njimi obiskovala osnovno šolo, trije pa živijo v 

bližini romskega naselja, zato stik z njimi zanje ni bil nekaj novega. Ena od intervjuvank 

predhodnega stika z Romi ni podrobneje pojasnila. 
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 Ali ste kaj vedeli o izobraževanju romski učencev, preden ste vi začeli s 

poučevanjem Romov?  

Nihče od intervjuvancev ni poznal načinov poučevanja Romov, ko se je s tem delom srečal 

prvič. Kljub temu da je večina stik z Romi že imela, pa je bilo poučevanje zanje nekaj novega. 

Tako intervjuvanka Jerneja, ki je z njimi obiskovala osnovno šolo, pravi: »Nisem pa vedela, 

na kakšen način poteka izobraževanje, kakšne so težave pri poučevanju, niti kakšno je njihovo 

predznanje,«. 

 

 Ali ocenjujete, da zmorete poučevati romske otroke? 

Vsi intervjuvanci ocenjujejo, da romske otroke zmorejo poučevati. Ocenjujejo še, da je 

pomembno tudi njihove predznanje, s kakšnimi izkušnjami pridejo v šolo in ali govorijo 

slovensko. Intervjuvanka Nika pravi, da je delo zahtevno in dodaja: »Potrebujem veliko časa 

za pripravo na vzgojno-izobraževalno delo, za pripravo različnega didaktičnega gradiva, saj 

ti učenci potrebujejo zelo nazoren pouk, preko različnih praktičnih dejavnosti,«. Podobno 

intervjuvanka Jerneja poudarja, da tovrstno poučevanje zahteva tudi veliko vztrajnosti in 

potrpežljivosti ter dodaja: »Najpomembnejše pa je, da otroke sprejmeš takšne, kot so, da  jih 

poskušaš razumeti, da jim prisluhneš in da te oni sprejmejo,«. Ugotavlja še, da so romski 

učenci pač drugačni od neromskih. 

 

 Koliko otrok je v razredu?   

V razredih je različno število romskih učencev. Tako imata dva intervjuvanca v razredu 20 

učencev, od tega 5 oziroma 4 Rome. Pri treh intervjuvancih je v razredu 17 učencev, od tega 

imajo dvakrat po 5 in enkrat 4 Rome. Eden od intervjuvancev v razredu poučuje 16 učencev, 

od tega 2 romska. Dva intervjuvanca imata v razredu 15 učencev, od tega 6 oziroma 4 Rome. 

Eden od intervjuvancev pa navaja, da ima v razredu različno število otrok, od 18 do 28, 

odvisno od generacije.  

 

 Kakšen je poklic njihovih staršev in kakšno je njihovo premoženjsko stanje 

oziroma premoženjsko stanje otrok?  

Večina staršev romskih učencev ima nedokončano osnovno šolo. Posledično je med njimi 

visoka stopnja brezposelnosti in imajo slabo premoženjsko stanje. »Izstopajo pa posamezne 

družine, ki delajo, ki imajo svoj prihodek in s tem tudi primeren življenjski standard,« 

poudarja intervjuvanec Miha. Ker je večina staršev romskih učencev brez poklica, so le redki 
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zaposleni. »Odvisni so od socialne pomoči, otroških dodatkov, zbirajo pa tudi odpadne 

surovine,« starše romskih otrok opisuje intervjuvanka Nika. 

 

 Kolikšen je delež otrok potomcev etničnih Slovencev, priseljencev in kolikšen je 

delež Romov v razredu oziroma razredih, v katerih poučujete? 

Delež otrok, ki so potomci etičnih Slovencev, priseljencev in Romov, je – podobno, kot že 

omenjen delež romskih učencev –, po razredih različen. Načeloma pa analiza odgovorov 

intervjuvancev kaže, da je najnižji delež otrok iz priseljenskih družin, sledi delež romskih 

otrok, najvišji je delež učencev, ki so potomci etničnih Slovencev. Ti deleži zelo nihajo od 

šole do šole. Tako ponekod priseljenskih otrok ni ali je ta delež 6-, drugod 13-odstoten, 

romskih učencev pa je od 5 do 12, tudi 20 odstotkov ali celo 40 odstotkov.  

 

 Ali po vašem mnenju obstaja potreba po obstoju posebnih metod za poučevanje 

otrok, ki  so revni in priseljenci?  

Večinoma intervjuvanci ugotavljajo, da za otroke, ki prihajajo iz revnih družin, ni potrebe po 

posebnih metodah poučevanja, saj socialno-ekonomski status na to ne vpliva. Na drugi strani 

pa jih večina ocenjuje, da so za poučevanje otrok priseljencev in Romov posebne metode 

potrebne, predvsem zaradi pomanjkljivega znanja jezika teh učencev. Tako učitelji 

uporabljajo več slikovnega materiala, ponavljanja in razlage nekaterih besed, več je potrebne 

tudi strpnosti. 

 

 Ali obstaja potreba po dodatnem učenju slovenskega jezika, če materni jezik 

otrok priseljencev ni slovenščina? 

Vsi intervjuvanci so izrazili mnenje, da bi bilo za otroke priseljencev nujno dodatno učenje 

slovenskega jezika. Težavo pri učnem procesu namreč predstavlja preskromen besedni zaklad 

ter posledično slabo besedno izražanje in razumevanje. Zato ti učenci potrebujejo dodatno 

razlaganje in dodatne vaje. »Ti otroci bi morali pred rednim šolanjem obiskovati intenzivni 

tečaj slovenščine. /…/ Pred šolanjem bi morali nujno biti vključeni v vrtec, kjer bi pridobivali 

besedišče,« predlaga intervjuvanka Jerneja. 

 

 Ali obstaja ta potreba tudi v primeru romskih otrok in če, zakaj? 

Večina intervjuvancev, podobno kot glede otrok priseljencev, ocenjuje, da bi se morali tudi 

romski otroci dodatno učiti slovenščino, saj je ne obvladajo dovolj, imajo slab besedni zaklad, 

nekateri ne poznajo niti osnovnih izrazov, zato morajo učitelji pouk ves čas prilagajati. 
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Intervjuvanci menijo, da bi bilo nujno uvesti dopolnilni pouk oziroma dodatne ure učenja 

slovenskega jezika. Ob tem ena od intervjuvank še dodaja, da so lahko razlike v znanju 

slovenščine med posameznimi Romi velike, odvisno iz kakšnega okolja prihajajo. 

 

 Kakšne načine in metode uporabljate pri poučevanju romskih učencev, da bi 

dosegli čim večjo učno uspešnost? 

Intervjuvanci ugotavljajo, da so potrebne poglobljene metode za poučevanje romskih otrok. 

Zelo pogosto je nujno individualno delo, ključno za uspeh oziroma osvojitev znanja je tudi 

ponavljanje in utrjevanje. Kot potrebne metode poučevanja navajajo še demonstracije in 

ponazoritve, pogovor in dodatno razlago, uporabo slikovnega materiala, projektno delo in tudi 

učenje preko igre. Ne nazadnje pa sta pomembni tudi ustrezna spodbuda in motivacija, še 

poudarjajo intervjuvanci. 

 

 Prosim vas, da opišete, za katere metode poučevanja gre in na kaj se nanaša 

njihova uporaba? Opišite, katere skupine otrok so deležne določenih metod? 

Kot dodatne metode poučevanja intervjuvanci navajajo ponavljanje, delo s slikovnim 

materialom, projektno in skupinsko delo, dodatne naloge za utrjevanje, razgovor, 

pripovedovanje in opisovanje, več praktičnega dela in več dela z besedilom, pomembno je 

tudi sodelovanje med učenci. Največkrat pa intervjuvanci omenjajo demonstracijo, učenje 

preko igre, pomen slikovne ponazoritve in uvajanje lažjih nalog. Eden od intervjuvancev še 

dodaja, da je v veliko pomoč tudi romski pomočnik, ki se z romskimi učenci ukvarja še 

individualno. 

 

 Prosim vas tudi, da opišete, kako je na vaši šoli prišlo do odločitve o uporabi 

določene metode? Kateri so bili razlogi, da ste izbrali določeno metodo? 

Metode, ki jih uporabljajo za poučevanje romskih učencev, običajno izberejo na nivoju šole, 

ponekod je v pomoč tudi romski pomočnik. Učitelji so nato pri izbiri avtonomni in pogosto se 

za določeno metodo odločijo sami. Ne nazadnje so zato pri izbiri ustreznih metod pomembne 

tudi izkušnje učitelja in priporočila sodelavcev. Ob tem intervjuvanci poudarjajo, da se 

metode poučevanja razlikuje po posameznih oddelkih in po starostnih skupinah. »V začetku 

šolanja so prav gotovo druge metode, kot potem v drugi in pa tretji triadi, ker gre za učenje 

jezika. Kasneje težave z jezikom izginjajo in se za poučevanje uporabljajo druge metode,« 

pojasnjuje intervjuvanka Sabina.  
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 Ali je učenje določenih predmetov prilagojeno? Navedite, kateri so ti predmeti in 

kakšna je prilagoditev. 

Načeloma učitelji v razredih poučujejo frontalno, pojasnjujejo intervjuvanci. Tako učno snov 

predstavijo vsem učencem hkrati in je posebej ne prilagajajo posameznim učencem. Nato je 

romskim učencem na voljo individualna pomoč romskih pomočnikov ali pa jim učitelji 

prilagodijo preverjanje znanja, ocenjevanje, težavnost, obseg domače naloge, utrjevanje in 

podobno. Učne vsebine torej učitelji ne prilagajajo, pač pa oblike in metode dela ter raven 

zahtevanega minimalnega znanja. Sicer imajo romski učenci največ težav pri matematiki in 

slovenskem jeziku, še pojasnjujejo intervjuvanci. 

 

 Ali so romski učenci v pretežnem deležu v prvi skupini nivojskega pouka?  

V prvi triadi osnovne šole nivojskega pouka ni. V razredih, v katerih nivojski pouk nato že 

poteka, pa so vsi ali vsaj večina romskih učencev v prvi skupini. 

 

 Ali je pri izvajanju nivojskega pouka v razredu dodaten učitelj?  

Dve tretjini intervjuvancev nivojski pouk izvajata brez pomoči. Tretjina pa nivojski pouk 

izvaja z delno pomočjo, predvsem pri poučevanju slovenskega jezika in matematike. Pri teh 

dveh predmetih imajo, kot že omenjeno, romski učenci največ težav. 

 

 Kateri dejavniki, po vaši oceni, najbolj vplivajo na učni uspeh romski učencev? 

Analiza odgovor intervjuvancev je pokazala, da na učni uspeh romskih učencev v največji 

meri vpliva družinsko okolje, iz katerega ti otroci prihajajo. Tisti, ki prihajajo iz 

nestimulativnega okolja, namreč ne vidijo cilja v izobraževanju in končanju šolanja. »Če je 

spodbuda doma, potem je otrok tudi v šoli urejen, prinaša stvari, dela domače naloge, hodi 

redno v šolo in tudi učni uspeh je boljši,« pravi intervjuvanka Tina. Podobno je zelo 

pomembna tudi izobraženost staršev. Med dejavniki, ki vplivajo na učni uspeh, intervjuvanci 

navajajo še pomen rednega obiskovanja pouka in poznavanje slovenskega jezika. Ne nazadnje 

pa je pomembna tudi motivacija učitelja in sprejetost romskih otrok tako s strani učitelja kot 

tudi ostalih učencev. 

 

 Pouk romski učencev poteka v slovenskem jeziku. Ali menite, da bi se učna 

uspešnost izboljšala, če bi pouk potekal v romščini?  

Intervjuvanci poudarjajo, da poučevanje v romskem jeziku ne bi bilo ustrezno. »Romščina je 

preskromen jezik, ima preskromno besedišče, da bi težko v njihovem jeziku vse to izvedli, saj v 
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svojem jeziku nimajo besede učiteljica, nimajo besede šola,« pojasnjuje intervjuvanka Sabina. 

Ob tem intervjuvanci dodajajo, da je romski jezik bolj namenjen vsakdanji komunikaciji kot 

poučevanju. Prav tako se romščina razlikuje med posameznimi romskimi naselji, zato za 

poučevanje ne bi bila primerna. Tretjina intervjuvancev pojasnjuje, da tako ali tako sodelujejo 

z romskimi pomočniki, ki po potrebi učencem dodatno snov razložijo v romščini. Dve 

intervjuvanki pa poudarjata, da Romi obiskujejo slovensko šolo, v kateri poučevanje poteka v 

slovenskem jeziku.  

 

 Koliko je upravičenih in neupravičenih izostankov od pouka v celotni prisotnosti 

pri pouku v primeru otrok etničnih Slovencev, otrok priseljencev in romskih 

otrok? 

Glede izostankov od pouka intervjuvanci na splošno ocenjujejo, da romski učenci veliko več 

neupravičeno izostajajo. Kljub temu podatkov ne gre posploševati, opozarja intervjuvanka 

Staša: »Tisti romski učenci, ki prihajajo iz urejenih družin, običajno tudi ne izostajajo od 

pouka, tisti, ki prihajajo iz neurejenih družin, pa običajno niti ne prinesejo opravičil ali pa se 

izognejo tudi pogovornim opravičilom,«. Včasih je izostajanje odvisno tudi od generacije do 

generacije, nekatere izostajajo več, druge manj. Intervjuvanka Jerneja še podarja, da romski 

učenci sicer izostajajo bistveno več kot ostali, vendar kljub temu opaža napredek: »Nekaj teh 

izostankov je nepotrebnih, otroci pač ostanejo doma, ko je napovedano ocenjevanje znanja, 

se jim ne da v šolo, imajo prejšnji dan zabave ali izmišljene bolečine. So pa starši vsaj toliko 

odgovorni, da napišejo opravičilo, zato sem kot učiteljica vesela in vsaj tukaj vidim 

napredek.«  

 

 Kateri so najbolj pogosti vzrok za izostanek od pouka v primeru romskih 

učencev? 

Najpogosteje so romski otroci odsotni zaradi bolezni. Nekateri intervjuvanci to pripisujejo 

slabšemu imunskemu sistemu, ker Romi živijo v neurejenih higienskih razmerah. Kot 

pomemben vzrok intervjuvanci navajajo tudi neodgovornost staršev. Po navajanju nekaterih 

intervjuvancev pa romskih otrok ni v šolo tudi takrat, ko gre družina po nakupih, potem ko so 

prejeli denarno pomoč, včasih zaradi katere od napovedanih dejavnosti, denimo sankanja, ker 

nimajo sank, ter tudi zaradi selitev iz kraja v kraj. 
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 Ali se vedenje romskih otrok med poukom razlikuje od vedenja otrok etničnih 

Slovencev in priseljencev? Če se, kako se razlikuje?  

Le dva intervjuvanca navajata, da se vedenj romskih učencev ne razlikuje od ostalih, pa še ta 

poudarjata, da je to sicer odvisno od posamezne generacije. Ostali pa ocenjujejo, da se Romi 

med poukom vedejo drugače. Predvsem imajo slabšo koncentracijo, so glasni in nemirni. 

Pogosto se smejejo, ne poslušajo in motijo pouk. Prav tako se romski učenci hitro utrudijo, 

zaradi slabšega znanja so počasnejši in se lahko dolgočasijo. Včasih želijo tudi nagajati – tako 

učiteljem kot tudi učencem. 

 

 Ali opažate kakšno razliko med tistimi romskimi učenci, ki imajo več stikov z 

otroci, ki so etnični Slovenci ter priseljenci, in tistimi, ki teh stikov nimajo? 

Nekateri intervjuvanci razlik ne vidijo. Otroci se pač med sabo družijo, pletejo se prijateljske 

vezi, včasih prihaja tudi do konfliktov. Kljub temu pa večina razlike vendarle zaznava. Kot že 

večkrat poudarjeno, je pomembno družinsko okolje, iz katerega otroci prihajajo – tako Romi 

kot tudi ostali. Pomembno je namreč, ali starši otroke spodbujajo k druženju in sprejemanju 

drug drugega. Razlika je tudi pri tistih romskih učencih, ki prihajajo iz mešanih zakonov 

oziroma kjer nista oba starša Roma. Ti otroci so več pri pouku, več se družijo z ostalimi in se 

bolje vključujejo v skupino. Več kot imajo romski otroci stika z ostalimi učenci, manj imajo 

težav, opažajo intervjuvanci.  

 

 S katerim vedenjem učencev se najtežje soočate? Ali je tovrstno vedenje 

pogostejše pri otrocih etničnih Slovencev, priseljencev ali Romov?  

Pogosto intervjuvanci poudarjajo, da neprimerno vedenje opažajo pri vseh skupinah otrok. 

Med romskimi učenci pa zaznavajo več klepetanja, glasnega govorjenja, poseganja v besedo, 

pogosto so nemirni, včasih tudi predrzni in nesramni. Nekateri opažajo tudi ustrahovanje 

drugih otrok, agresijo in nasilje. »Ko se romskega učenca med igro nekdo po nesreči dotakne, 

ga udari, ga brcne, ta potem pove še dvema svojima prijateljema in napove, da te bomo že 

dobili. Potem ga učenci Romi počakajo po pouku, mu začnejo grozit in zato je otroke strah,« 

opisuje intervjuvanka Jerneja. Ena od intervjuvank pa glede neprimernega vedenja pravi, da 

na splošno otroci v tovrstnem vedenju iščejo pozornost, za katero so nekje prikrajšani – ali 

doma ali v skupini vrstnikov. Podobno intervjuvanec ugotavlja, da težav z vedenjem ni, če so 

otroci lepo sprejeti tako od učitelja kot tudi od vrstnikov. Morda je prav zato med romskimi 

učenci več neprimernega in nasilnega obnašanja, saj pogosto prav ti otroci niso sprejeti – tako 

v šolskem okolju kot tud s strani širše družbe. 
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 Opišite, prosim, šolski uspeh in prisotnost romskih otrok v zadnjem šolskem letu, 

tj. v šolskem letu 2010/2011?  

Šolski uspeh romskih otrok je v primerjavi s potomci etničnih Slovencev in priseljencev 

slabši, ugotavljajo intervjuvanci. Tako Romi po navedbah intervjuvancev razred pogosto 

ponavljajo ali jih prepišejo na šole s prilagojenim programom. Večina t.i. ponavljavcev so 

torej Romi, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja ali pa dosežejo le minimum ali malo 

več. A ob tem številni intervjuvanci vnovič poudarjajo, da vseh romskih učencev ne gre 

posploševati, saj so nekateri posamezniki zelo uspešni in redno obiskujejo pouk. 

 

 Kako poteka komunikacija med vami in romskimi starši? 

Komunikacija intervjuvancev s starši romskih učencev je slaba. Večinoma se namreč slednji 

ne udeležujejo govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Kadar sodelovanja staršev ni, jih v šolo 

vabijo na različne načine: prek telefona, pisno ali preko romskih pomočnikov. Pogosto je 

edina komunikacija učiteljev z romskimi starši na hodniku oziroma ko pridejo po otroka. 

Nekateri ob tem dodajajo še, da starši pridejo v šolo le takrat, ko se pojavijo težave.  

 

 Ali se je odnos Ministrstva za šolstvo do poučevanja romskih otrok s časom 

spreminjal?  

Vsi intervjuvanci ocenjujejo, da se je odnos Ministrstva za šolstvo do poučevanja romskih 

otrok s časom spremenil. Ob tem nekateri opažajo, da se je odnos spremenil pozitivno, 

nekateri pa, da se stvari spreminjalo le počasi. Ministrstvo za šolstvo v primerjavi s 

preteklostjo učiteljem danes zagotavlja izobraževanje, predvsem prek Zavoda za šolstvo, prav 

tako ministrstvo prek javnih del zagotavlja sodelovanje romskih pomočnikov pri učnem 

procesu, zagotavlja pa tudi dodatne pedagoške ure za strokovne sodelavce. 

 

 Ali se je spremenil tudi odnos lokalne skupnosti do poučevanja romskih učencev?  

Odnos lokalne skupnosti do poučevanja romskih otrok se spreminja počasneje kot prej 

omenjeni odnos Ministrstva za šolstvo, ocenjujejo intervjuvanci. Nekateri še pravijo, da se 

odnos lokalne skupnosti spreminja le počasi ali samo delno. Ob tem podarjajo tudi, da na 

odnos lokalne skupnosti vplivajo izkušnje ljudi, ki jih imajo z Romi, na drugi strani pa so 

lahko težave tudi v sami romski skupnosti, kadar so Romi skregani med seboj.  
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 Ali na uspešnost poučevanja romskih otrok vplivajo izkušnje učitelja?  

Vsi intervjuvanci so prepričani, da izkušnje učitelja vplivajo na uspešnost poučevanja romskih 

otrok, vsaj v določeni meri. Ob tem so pomembne tudi osebnostne lastnosti učitelja. »Vsi 

učitelji so samo ljudje in eni so takšni, drugi drugačni,« dodaja intervjuvanka Sabina. 

 

 Ali menite, da obstajajo razlike v metodah poučevanja otrok iz drugačnega 

kulturnega in jezikovnega okolja?   

Načeloma intervjuvanci zaznavajo razlike v metodah poučevanja otrok z drugačnega 

kulturnega in jezikovnega okolja, predvsem kadar učenci snovi ne razumejo, je potrebna 

dodatna razlaga in ponazoritev. Sicer intervjuvanci poudarjajo, da je na sploh treba metode 

prilagoditi ciljni skupini oziroma učencem, ki jih imajo. 

 

 Ali Ministrstvo za šolstvo poskuša vplivati na metode poučevanja romskih 

učencev in ali nudi šola in učiteljem podporo v tem procesu?  

Le ena od intervjuvank meni, da se učitelj o metodah in načinu dela z romskimi učenci odloča 

sam, vsi ostali pa navajajo aktivno vlogo Ministrstva za šolstvo. Ministrstvo oziroma Zavod 

za šolstvo zagotavlja izobraževanja za učitelje, ki poučujejo Rome, pa tudi za vse ostale. 

Pomembna je tudi vloga romskih pomočnikov, ministrstvo pa ob tem lahko zagotovi še 

dodatnega učitelja ali dodatne pedagoške ure, če je to potrebno. Učitelji se sicer na 

izobraževanjih ali seminarjih srečujejo, rešujejo skupne težave in izmenjujejo izkušnje. A 

kljub temu intervjuvanci poudarjajo, da konkretnih rešitev glede poučevanja romskih otrok 

ministrstvo ne nudi.  

 

 Ali se vam zdi, da je podpora Ministrstva za šolstvo smiselna, tj. ali so predlogi 

Ministrstva za šolstvo učinkoviti in ali so podprti z realnim izkustvom 

poučevanja romskih otrok? 

Večina intervjuvancev meni, da je podpora Ministrstva za šolstvo smiselna, a ob tem 

opozarja, da so predlogi oziroma pričakovanja pogosto nerealna. »Otroci, ki prihajajo iz 

nemotiviranega okolja s povsem drugačnim sistemom vrednot in načinom življenja, kljub učni 

pomoči niso enaki kot otroci, ki živijo v »normalnih razmerah«. Mislim, da bi moralo 

ministrstvo vzporedno izobraževati tudi njihove starše, potem bi bil uspeh zagotovo večji,« 

predlaga intervjuvanka Jerneja. Predlogi Ministrstva za šolstvo pa izhajajo iz teorije, ne iz 

prakse, opozarjajo intervjuvanci. Dodajajo, da predloge snujejo tam, kjer Romov nimajo, zato 
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ne poznajo konkretnih razmer, prav tako na ministrstvu ne upoštevajo, da so razlike pri 

poučevanju Romov tudi na posameznih šolah. 

 

 Ali poskuša vodstvo šole vplivati na povišanje ravni učne uspešnosti romskih 

otrok? 

V interesu vodstva šole je vplivati na učno uspešnost romskih učencev, ocenjujejo vsi 

intervjuvanci. Prav ravnatelj je namreč tisti, ki želi, da je učni uspeh na šoli višji. Tako 

vodstvo šole učiteljem omogoča udeležbo na različnih seminarjih in dodatnih izobraževanjih 

ter odobri dodatne ure za individualno delo. Vodstvo šole lahko romskim učencem zagotavlja 

še nekatere druge stvari, kot so šolske potrebščine, tudi udeležbo na ekskurzijah, ki pa jo 

običajno straši zavračajo, pravi ena od intervjuvank. 

 

 Ali vodstvo šole vzpostavlja razmere, v katerih se učitelji in ostali otroci v šoli 

dobro počutijo?  

Vodstvo šole zagotavlja razmere za dobro počutje tako učiteljev kot tudi učencev, so 

prepričani intervjuvanci. Ponekod imajo tudi posebne prostore za delo z Romi. Ena od 

intervjuvank je opozorila še na prostorsko stisko, na katero pa, žal, vodstvo šole nima vpliva, 

je dodala.  

 

 Ali ste učitelji deležni podpore s strani vodstva šole, ko se pojavijo težave z  

romskimi učenci na področju učne uspešnosti? 

Intervjuvanci imajo podporo vodstva šole, kadar se na področju učne uspešnosti pojavijo 

težave z romskimi učenci. Ponekod imajo redne sestanke, vodstvo šole jim nudi spodbudo in 

svetovanje, včasih se s problematičnimi učenci in njihovimi straši pogovori tudi ravnatelj, da 

bi tako skupaj našli rešitev. A tudi vodstvo šole je nemočno, če romski učenci ne obiskujejo 

pouka, saj potem tudi rezultatov ne more biti, poudarja ena od intervjuvank.   

 

 Ali ste učitelji deležni podpore s strani Ministrstva za šolstvo, ko se pojavijo 

težave z romskimi učenci na področju učne uspešnosti? 

Načeloma Ministrstvu za šolstvo posebne vloge pri odpravljanju težav z romskimi učenci na 

področju učne uspešnosti intervjuvanci ne pripisujejo. Včasih ministrstvo sicer nudi podporo 

v obliki dodatnih pedagoških ur za individualno delo, izobraževanja ali nekaj dodatne 

literature, vendar v večini primerov dodatne podpore ministrstva intervjuvanci ne zaznavajo. 

Nekateri še ocenjujejo, da se stvari z majhnimi koraki in počasi le spreminjajo na bolje.   
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 Ali občasni spori med odraslimi Romi in prihodi policije v romska naselja 

vplivajo na razpoloženje romskih učencev v šoli? 

Spori med odraslimi Romi in prihodi policije v romska naselja negativno vplivajo na romske 

učence, opozarjajo intervjuvanci. Še več, nerazumevanje med odraslimi Romi se preko otrok 

prenaša tudi v šole. Otroci, ki so priča nesoglasjem v romskih naseljih, so bolj razdražljivi, 

nemirni, zmedeni in zaskrbljeni. 

 

 Ali menite, da mnenje, ki ga imate o pripadnikih romske skupnosti vpliva na 

poučevanje in ocenjevanje romskih otrok? Če da, kako?  

Tretjina intervjuvancev pravi, da mnenje, ki ga imajo o pripadnikih romske skupnosti, ne 

vpliva na poučevanje in ocenjevanje romskih otrok. Poudarjajo, da so zanje vsi učenci enaki 

in vse ocenjujejo po enakem kriteriju. Na drugi strani pa dve tretjini intervjuvancev 

priznavata, da njihovo mnenje o Romih vpliva na poučevanje in ocenjevanje romskih 

učencev. Ob tem vnovič izpostavljajo dejstvo, da niso vsi Romi enaki. Nekateri pač niso 

pripravljeni ničesar narediti in takim tudi učitelj ne more pomagati, dodajajo. 

 

 Ali menite, da imajo učitelji do romskih učencev nižje učne zahteve?    

Slaba polovica intervjuvancev meni, da njihove zahteve do romskih učencev niso nižje. 

Načeloma morajo prav tako doseči minimalne standarde znanja, kar zahtevajo tudi 

zakonodaja. Na drugi strani pa jih dobra polovica priznava, da od romskih učencev zahteva 

manj. »Včasih se upošteva, da izhajajo iz tako težkih socialnih razmer, praktično doma 

nimajo pogojev za učenje, tako da se velikokrat od njih zahteva resnično tisti mini, minimalni 

standard,« pravi intervjuvanec Miha. Intervjuvanci še pravijo, da jih želijo včasih z nižjimi 

zahtevami motivirati, da bi se romski učenci čutili bolj uspešne. Načeloma pa morajo prav 

tako dosegati minimalne standarde znanja, drugače morajo razred ponavljati, še dodajajo 

intervjuvanci.  

 

 Kakšna so bila vaša pričakovanja glede poučevanja Romov?  

Intervjuvanci navajajo, da so na začetku poučevanja romskih otrok pričakovali, da bodo ti 

pisali domače naloge, bolj redno hodili k pouku, postali bolj uspešni, se celo vpisali na 

srednjo šolo. Prav tako so pričakovali, da bodo Romi bolj pripravljeni sodelovati in da se 

bodo bolj vključevali tako v šolsko delo kot tudi v življenje ter da se bo dalo veliko 

spremeniti. A dobra polovica jih dodaja, da je realnost, žal, drugačna, saj včasih Romi niso 

pripravljeni sodelovati. Le ena od intervjuvank pravi, da je imela glede romskih učencev 
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enaka pričakovanja kot glede ostalih učencev, druga pa priznava, da je pričakovala večje 

težave, a je ugotovila, da temu ni tako. Kljub vsemu je poučevanje romskih učencev za večino 

intervjuvancev večji izziv. 

 

 Kakšne so vaše izkušnje pri poučevanju učencev, ki so revni ali priseljenci, in 

kakšne izkušnje imate pri poučevanju romskih učencev (pozitivne ali negativne)? 

V veliki meri šole učencem, ki prihajajo iz revnih, priseljenskih ali romskih družin, nudijo 

materialne stvari, kot so šolske potrebščin, večina intervjuvancev pa ima s tovrstnimi učenci 

pozitivne izkušnje. Pravijo, da se ti učenci bolj navežejo na učitelja, ga sprejmejo in so mu 

hvaležni. »Učenci iz revnih in socialno bolj ogroženih družin še bolj rabijo učitelja, hvaležni 

so mu, da jim nudil varno zavetje, ki ga drugje nimajo, in učitelja nikoli ne pozabijo,« pravi 

intervjuvanka Sabina. Med pozitivnimi izkušnjami navajajo tudi, da imajo ti otroci pogum 

prositi za pomoč. Na drugi strani pa nekateri intervjuvanci med negativnimi izkušnjami 

navajajo prav zavračanje pomoči, saj so po njihovih besedah taki otroci zaprti, nedostopni in 

ne morejo govoriti o svoji stiski. Pri poučevanju romskih učencev so negativne izkušnje 

intervjuvancev tudi nerazumevanje staršev, za kar pa niso krivi otroci, še pravijo. 

 

 Ocenite način poučevanja romskih otrok na začetku vaše učiteljske poti in danes?   

Razlike grede poučevanja romskih učencev nekoč in danes intervjuvanci ocenjujejo različno. 

Večina jih poudarja, da se je spremenil predvsem način poučevanja, pomembno pa so na učni 

proces vplivale tudi izkušnje, ki so jih pridobili z leti. Spet drugi razliko vidijo predvsem v 

Romih samih. Pravijo, da jih je bilo pred leti bistveno manj, takrat so bili tudi bolj mirni in se 

niso družili z neromskimi učenci, danes pa se otroci družijo med sabo, se pogovarjajo in 

sodelujejo. Ena od intervjuvanka pa je prepričana, da so se stvari spremenile na slabše, ker 

romski učenci niso pripravljeni sodelovati, prav tako ne sodelujejo njihovi starši.  

 

 Ali menite, da je sodelovanje romskih učiteljev-pomočnikov takšno, da 

pripomore k lažji komunikaciji ter uvajanju in sodelovanju z romskimi otroci? 

Večina intervjuvancev ima zelo dobre izkušnje z romskimi pomočniki. Ti nastopajo kot 

koordinatorji med učitelji in učenci, pripomorejo k lažji komunikaciji, kadar otroci snovi ne 

razumejo, jim dodatno razložijo v romskem jeziku. Prav tako romski pomočniki učiteljem 

pomagajo z različnimi informacijami o družini in o stanju v romskem naselju, lažje tudi 

vzpostavijo stik s starši. Le eden od intervjuvancev meni, da romski pomočniki za delo 

nimajo ustrezne izobrazbe. 
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 Ali izobraževanje Romov vpliva na njihovo nadaljnje življenje?  

Večina intervjuvancev meni, da izobraževanje vsaj delno vpliva na nadaljnje življenje 

Romov. »Le izobraženi Romi bodo potem pošiljali spet v šolo svoje otroke, neizobraženi pa 

puščali doma,« poudarja intervjuvanec Miha. Nekateri še opažajo, da so izobraženi Romi bolj 

urejeni, imajo službo in so tudi ponosni na svoje znanje. Ob tem pa je večina intervjuvancev  

opozarja predvsem na problematiko, s katero se srečujejo romska dekleta. Pogosto te namreč 

šolanja ne zaključijo, ker že pri 15 letih zanosijo, se poročijo in pristanejo na podrejeni 

položaj v družbi. Ena od intervjuvank podobno opozori še na problematiko dečkov, ki 

namesto šolanja začnejo prodajati drogo in izvajajo druga kazniva dejanja. So pa tudi izjeme, 

še poudarjajo intervjuvanci, ko denimo Romi končajo srednjo šolo. 

 

 Ali menite, da ste dovolj uspešni pri poučevanju romskih učencev? 

Večina intervjuvancev ocenjuje, da je uspešna pri poučevanju romskih otrok. Pravijo, da se 

trudijo, pomembno pa je tudi, da so romski učenci pripravljeni sodelovati. 

 

 Ali menite, da ste dovolj nagrajeni za poučevanje romskih učencev? 

Da za poučevanje romskih učencev ni dovolj nagrajena, meni večina intervjuvancev. »Učitelj, 

ki poučuje Rome, ugotavlja, da je z njimi veliko dela, veliko je prilagajanja, metod in  načinov 

dela, problem je tudi higienska zanemarjenosti. Žal ne gre enostavno,« pojasnjuje 

intervjuvanka Ema. Plačilo učiteljev je urejeno po kolektivni pogodbi in je enako za vse, ne 

glede na to, kako zahtevne učence poučujejo. Zato ena od intervjuvank predlaga, da bi lahko 

dobili vsaj kašen dan dopusta več. 

 

 Ali bi bilo treba uvesti spremembe pri poučevanju romskih otrok? Če da, potem 

navedite, kakšne spremembe bi bilo treba uvesti? 

Večina intervjuvancev poudarja, da bi morali romske otroke vključiti že v predšolsko vzgojo. 

Tako bi se ti v vrtcu v prvi vrsti naučili slovenščine, saj je prav nepoznavanje jezika glavna 

ovira na začetku njihovega šolanja. Prav tako bi se z vključitvijo v vrtec izboljšale njihove 

socialne veščine, bolje bi se socializirali in integrirali. Poleg pomena predšolske vzgoje 

intervjuvanci poudarjajo tudi potrebo po dodatni strokovni pomoči v razredu, še zlasti, če je v 

njem večje število romskih učencev. 
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 Se čutite odgovorni za uspeh romskih otrok, ki jih poučujete? 

Vsi intervjuvanci se čutijo odgovorne za uspeh romskih učencev. Nekateri ob tem poudarjajo, 

da se ne čutijo odgovorne le za Rome, pač pa za vse svoje učence. Nekateri še dodajajo, da 

uspeh ni odvisen le od učiteljev, pač pa tudi on nekaterih zunanjih dejavnikov, kot je denimo 

ustrezno sodelovanje staršev. 

 

 Kako si učitelj pridobi spoštovanje romskega učenca? 

Za pridobitev spoštovanja romskih učencev je po mnenju intervjuvancev najpomembnejše, da 

te otroke sprejmejo takšne, kot so. Romi morajo začutiti, da so zaželeni in da jih imajo učitelji 

radi. Pomembno je tudi, da jim znajo učitelji prisluhniti in jih razumeti, jih potolažiti in jim 

pomagati. Za pridobitev spoštovanja pa navajajo tudi nekatere lastnosti, kot so spoštovanje, 

poštenost, doslednost in strogost. 

 

 

5.6 Ugotovitve raziskave  

 

V nadaljevanju povzemam posamezne sklope odgovor na vprašanja in podajam ugotovitve o 

učiteljih, ki poučujejo romske učence, o poteku izobraževanja romskih učencev v osnovni 

šoli, o pomenu šole, lokalne skupnosti, Ministrstva za šolstvo in šport ter ostalih organov pri 

izobraževanju romskih učencev ter mnenje učiteljev o izobraževanju romskih učencev. 

 

5.6.1 Osnovi podatki o učitelju, ki poučuje romske učence 

 

 Povprečni učitelj, ki poučuje romske učence, je star 45,4 let. 

 Večinoma gre za profesorje razrednega pouka, ki so izobrazbo pridobili na 

Pedagoški fakulteti in ocenjujejo, da imajo za poučevanje romskih učencev 

ustrezno izobrazbo.  

 Povprečna delovna doba je 19,5 let, delovna praksa poučevanja romskih otrok pa 

je nekoliko nižja, in sicer 16,8 let. 

 Večina učiteljev je imela že pred poučevanjem stike z Romi. 

 Čeprav posebne oblike izobraževanja za poučevanje romskih otrok ni, pa so 

učiteljem na voljo številna usposabljanja, kot denimo seminarji, delavnice, 

študijske skupine, konference, predavanja in tečaji, ne nazadnje tudi neformalno 

usposabljanje.  
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 Navedena usposabljanja, ki jih pripravljajo različne institucije, so vsekakor 

potrebna in dobrodošla, saj je le tako lahko učni proces bolj učinkovit in prilagojen 

potrebam romskih otrok. 

 Učitelji pred začetkom poučevanja romskih učencev niso bili seznanjeni z načini 

tovrstnega dela. Kljub temu pa ocenjujejo, da zmorejo poučevati Rome. 

 

5.6.2 Potek izobraževanja romskih učencev v osnovni šoli 

 

 Starši romskih otrok imajo nizko stopnjo izobrazbe, večinoma nedokončano 

osnovno šolo in so brez poklica. Posledično je med njimi visoka stopnja 

brezposelnosti in imajo slabo premoženjsko stanje. 

 Število romskih otrok v razredu je različno, najverjetneje je število odvisno od 

velikosti romskega naselja, od koder otroci prihajajo. 

 Tudi delež otrok v razredu, ki so potomci etičnih Slovencev, priseljencev in 

Romov, je odvisen predvsem od lokalnega okolja, iz katerega šola deluje. 

 Večinoma učitelji menijo, da so potrebne posebne metode dela za poučevanje 

otrok priseljencev, predvsem zaradi nepoznavanja jezika, zato bi bilo dodatno 

učenje slovenščine za te otroke nujno.  

 Podobno tudi romski otroci slabše govorijo slovensko, zato bi bile tudi zanje 

dodatne ure učenja slovenskega jezika dobrodošle. 

 Za čim boljše rezultate učitelji pri poučevanju romskih otrok uporabljajo 

poglobljene metode dela, najpogosteje gre za individualno delo in ponavljanje 

oziroma utrjevanje. Dodatne metode poučevanja Romov so še demonstracija, 

slikovna ponazoritev, učenje preko igre, pogovor in pojasnjevanje, pomembni sta 

tudi spodbuda in motivacija s strani učitelja.  

 Večinoma se za uporabo ustreznih metod poučevanja odločijo na nivoju šole, 

nekateri učitelji pa se o tem odločajo sami. Pri odločitvi so pomembne tudi njihove 

izkušnje. 

 Romi imajo največ težav z matematiko in slovenščino. Učne vsebine učitelji sicer 

romskim učencem ne prilagajajo, pač pa jim prilagodijo oblike in metode dela.  

 V tistih razredih, kjer že poteka nivojski pouk, so romski učenci večinoma v prvi 

skupini. V večini razredov sicer dodatnega učitelja zaradi nivojskega pouka 

nimajo. 
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 Na uspeh romskih otrok najbolj vplivajo socialne razmere, iz katerih izhajajo, in 

izobraženost njihovih staršev. Izredno pomembno je tudi redno obiskovanje pouka 

in motivacija. 

 Učni uspeh se ne bi izboljšal, če bi pouk potekal v romskem jeziku, saj ima ta 

preskromen besedni zaklad za poučevanje. 

 Romski otroci imajo več neupravičeno izostajajo od pouka kot ostali učenci. 

Redno v šolo hodijo predvsem tisti Romi, ki prihajajo iz za otroka spodbudnega 

družinskega okolja.  

 Najpogosteje romski otroci izostajajo zaradi bolezni, pa tudi zato, ker jih starši – ki 

ne spodbujajo otrokovih šolskih prizadevanj in se ne zavedajo dejstva, da lahko 

višja stopnja izobrazbe pripomore k lažji zaposlitvi in s tem k manjši stopnji 

socialne ranljivosti –, za šolo ne pripravijo. 

 Romski otroci so načeloma med poukom bolj nemirni in živahni, klepetajo in so 

glasni, se smejijo, posegajo v besedo, motijo pouk, imajo s težave s koncentracijo, 

lahko se tudi dolgočasijo. 

 Tisti Romi, ki prihajajo iz za otroka spodbudnega družinskega okolja, in tisti, ki se 

več družijo z Neromi, so uspešnejši in tudi lažje komunicirajo. Torej: bolj 

spodbudno, kot je družinsko okolje, in manjša kot je socialna distanca med 

različnimi etničnimi skupinami, manjše so razlike v učni uspešnosti in boljša je 

komunikacija. 

 Vedenje, ki ga učitelji označujejo kot neprimerno, opažajo pri vseh skupinah otrok, 

ne le pri Romih. Slednji pa po oceni učiteljev načeloma več klepetajo in so 

glasnejši, včasih tudi grozijo drugim učencem ter so agresivni in nasilni.   

 Učni uspeh romskih učencev je slabši, veliko Romov ne dosega minimalnih 

standardov znanja. Med tistimi, ki ponavljajo razred, so večinoma Romi, ki jih 

pogosto tudi prepišejo na šole s prilagojenim programom. 

 Komunikacija med učitelji in starši romskih otrok je slaba. 
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5.6.3 Pomen šole, lokalne skupnosti, Mministrstva za šolstvo in ostalih organov pri 

izobraževanju romskih učencev 

 

 Odnos Ministrstva za šolstvo se je glede izobraževanja romskih otrok sicer s 

časom spremenil, a so te spremembe počasne.  

 Še počasneje se spreminja odnos lokalne skupnosti do izobraževanja Romov. 

 Izkušnje učitelja vplivajo na uspešnost poučevanja romskih učencev. 

 Razlike v metodah poučevanja otrok iz drugačnega kulturnega in jezikovnega 

okolja se poznajo predvsem v potrebi po dodatni razlagi in ponazoritvi. 

 Ministrstvo za šolstvo se aktivno vključuje v metode poučevanja romskih učencev, 

predvsem z zagotavljanjem romskih pomočnikov, dodatnega izobraževanja in 

dodatnih pedagoških ur. 

 Predlogi Ministrstva za šolstvo so načeloma smiselni, a so pričakovanja pogosto 

nerealna, saj ne upoštevajo konkretnih razmer, predlogi pa izhajajo iz teorije, ne iz 

prakse. 

 V interesu vodstva šole je vplivati na boljšo učno uspešnost romskih učencev, zato 

učiteljem nudi svojo podporo, kadar se pojavijo težave, pa se aktivno vključuje v 

njihovo reševanje. Vodstvo šole tudi zagotavlja pogoje za dobro počutje tako 

učiteljev kot tudi učencev. 

 Manjša pa je podpora Ministrstva za šolstvo pri reševanju težav na področju učne 

uspešnosti romskih otrok. 

 Občasni spori med odraslimi Romi in prihodi policije v romska naselja negativno 

vplivajo na romske učence, saj so ti zato bolj razdražljivi in nemirni. 

 

5.6.4 Mnenje učiteljev o izobraževanju romskih učencev 

 

 Mnenje učiteljev, ki ga imajo o pripadnikih romske skupnosti, vpliva na 

poučevanje romskih učencev. 

 Načeloma so učitelji pripravljeni nekoliko manj zahtevati od romskih učencev, a 

morajo ti kljub temu doseči minimalne standarde znanja. 

 Pričakovanja učiteljev so na začetku poučevanja Romov pogosto kar visoka, z leti 

pa se izkaže, da je realnost drugačna.  
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 Izkušnje učiteljev s poučevanjem otrok, ki prihajajo iz revnih, priseljenskih in 

romskih družin, so večinoma pozitivne. 

 Način poučevanja romskih učencev se je z leti spremenil, na poučevanja pa v 

veliki meri vplivajo izkušnje učiteljev. 

 Sodelovanje učiteljev in romskih pomočnikov je zelo dobro. Slednji veliko 

pripomorejo h komunikaciji in koordinaciji ter so pomemben vir informacij. 

 Izobraževanje Romov le delno vpliva na njihovo nadaljnje življenje. Velika težava 

ostajajo prezgodnje poroke in zgodnje materinstvo romskih deklic, ki zato 

prekinejo šolanje. 

 Učitelji ocenjujejo, da so pri poučevanju romskih otrok uspešni in večina se za 

njihov uspeh čuti odgovorne. Na drugi strani pa opozarjajo, da za tovrstno delo 

niso dovolj nagrajeni. 

 Da bi pri izobraževanju Romov dosegli boljše rezultate, bi jih bilo treba vključiti 

že v predšolsko vzgojo, kjer bi se naučili slovenskega jezika, se bolj socializirali in 

integrirali.  

 Za pridobitev spoštovanja romskega učenca je najpomembnejše, da ga učitelj 

sprejme takšnega, kot je.  

 

 

6. UGOTOVITVE – ROMI V RAZKORAKU MED PRIMARNIM IN 

SEKUNDARNIM HABITUSOM 

 

Z analizo odgovorov intervjuvancev sem preverjala raziskovalno vprašanje, ali učitelji 

romskih otrok menijo, da je njihovo poučevanje v osnovni šoli uspešno, ter kateri so 

dejavniki, povezani z znanjem, in pogoji dela učiteljev, ki so povezani z učno uspešnostjo 

romskih otrok. Da bi lahko problematiko poučevanja romskih otrok še podrobneje analizirala, 

sem zastavila tudi podvprašanja raziskovalnega vprašanja. Tako me je zanimalo, kateri 

dejavniki vplivajo na učni uspeh romskih učencev in katere so najpogostejše težave, s 

katerimi se učitelji soočajo pri poučevanju romskih učencev, ali je za poučevanju romskih 

učencev pomembno sodelovanje in vpliv drugih institucij, ali imajo učitelji primerno 

izobrazbo za poučevanje romskih učencev, kakšne so dejanske izkušnje učiteljev, ki 

poučujejo romske učence, ter ali so učitelji deležni podpore s strani vodstva šole in 
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Ministrstva za šolstvo, ko se znajdejo v okoliščinah, v katerih je njihovo delo z romskimi 

učenci oteženo, ali pa ne zmorejo razrešiti težav, s katerimi se soočajo. 

 

Avščeva (1999: 110-111) denimo meni, da se učitelji v šoli poleg težav z jezikom, ki je za 

romske učence tuj jezik, srečujejo še s težavami, ko otrok ne more držati barvice v roki, ima 

okrnjeno motoriko, ni navajen gibov, ki so za ostale otroke povsem enostavni. Prav tako težko 

sedijo pri miru, imajo težave s koncentracijo, ker jih običajno zanimajo druge stvari, ki pa 

niso del pouka. Romske otroke je težje motivirati za delo, saj so hitro zadovoljni že z 

najmanjšim uspehom. Želijo oziroma izražajo večjo potrebo po gibanju in bivanju na prostem. 

 

Tudi raziskava je pokazala, da je za učitelje poučevanje romskih otok večji izziv, saj morajo 

učitelji uporabljati poglobljene metode poučevanja: snov je treba ponavljati in utrjevati, več je 

individualnega dela, pomembni sta demonstracija in slikovna ponazoritev, pa učenje preko 

igre, pogovor in drugo. Ne nazadnje morajo učitelji romske učence več spodbujati in 

motivirali. Učitelji tudi menijo, da bi jih bilo treba za njihova prizadevanja pri poučevanju 

romskih otrok ustrezno nagraditi. Prepričani so namreč, da za delo niso dovolj nagrajeni, saj 

so vsi učitelji plačani po kolektivni pogodbi, ne glede na to, kako zahtevne učence poučujejo. 

Ena od intervjuvank je zato predlagala, da bi lahko dobili vsaj kakšen dan dopusta več.  

 

Treba je poudariti, da so pogoji za poučevaje romskih učencev dandanes boljši, kot so bili 

pred leti. Pomembno vlogo pri zagotavljanju ustreznih pogojev imajo šole, aktivna je tudi 

vloga Ministrstva za šolstvo. Slednje učiteljem omogoča dodatna izobraževanja in 

usposabljanja ter dodatno strokovno pomoč, pomembna je pomoč romskih pomočnikov, ki s 

šolami sodelujejo prek javnih del. Za uspešno izobraževanje Romov pa so ključni tudi učitelji 

sami, saj je usposabljanje za tovrstno delo v veliki meri odvisno od njih samih in njihove 

samoiniciative, da denimo prebirajo strokovno literaturo in podobno. Posebne oblike šolanja 

za poučevanje Romov ni, so pa na voljo številna, že omenjena, usposabljanja: od tečajev 

romščine do delavnic, seminarjev, konferenc in drugega, ki  so za učitelje zelo dobrodošla, 

kaže raziskava. Tako se je izkazalo, da se učitelji z izobraževanjem Romov, ki zahteva 

prilagojene metode poučevanja, uspešno soočajo. Na drugi strani pa, ko govorimo o uspehu, 

pravih rezultatov na področju učnega uspeha romskih otrok ni. 

 

Zaskrbljujoči so namreč rezultati raziskave, ki kažejo, da je učni uspeh romskih učencev še 

vedno precej slab. Intervjuvanec Miha je povedal: »Ugotavljam, da so dejansko skoraj vsi 
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ponavljavci romski učenci in skupni letni uspeh šole je 90%, če Romov ne bi imeli, bi bil 

uspeh 98% oziroma 99%,«. Poleg pogostega ponavljanja razreda veliko romskih otrok tudi 

prepišejo na šole s prilagojenim programom.  

 

Na tem mestu je treba poudariti, da na šolski (ne)uspeh pomembno vpliva revščina, ki je med 

Romi visoka. Med njimi je namreč zelo visoka stopnja brezposelnosti, večina jih je odvisna 

od socialne pomoči, pogosto živijo v neprimernih bivanjskih razmerah, brez ustrezne 

infrastrukture, denimo dostopa do elektrike in čiste pitne vode. Prav revščina pa lahko močno 

prizadene izobraževalne možnosti otrok. Mikuš Kosova (1999: 92) ugotavlja, da se vpliv 

revščine na šolanje kaže v kakovosti šolskih potrebščin, slabi obleki, neudeleženosti v 

različnih prostočasnih dejavnostih, za katere je treba plačevati, v tem, da otrok ne kosi v šoli. 

Vsi ti pojavi imajo tudi svoje motivacijske, učne in psihosocialne posledice. Še več, revščina 

bistveno prizadeva družinska stališča do izobraževanja, manjša je motivacija za učenje, 

manjše in slabše so vzpodbude s strani staršev in možnosti za pomoč otroku ob težavah v šoli. 

Socialno prikrajšan otrok ima več možnosti, da bo učno neuspešen kot njegov enako nadarjen 

vrstnik, kateremu starši lahko zagotovijo podporo, motivacijo in razne oblike učne pomoči – 

bodisi da otroku sami pomagajo ali pa plačujejo inštruktorja.  

 

Tudi Kavklerjeva (2001: 66-71) opozarja na dejstvo, da ima kar 60 odstotkov revnih otrok 

učne težave ter da imajo posebne potrebe na področju izobraževanja in socializacije. Učne 

težave otrok iz revnih družin, ki imajo povprečne intelektualne sposobnosti, najpogosteje 

nastanejo zaradi socio-kulturne in jezikovne različnosti domačega okolja. Pravi, da učne in 

socializacijske težave nastopijo takrat, ko je otrok umeščen v povsem drugačno okolje, kot je 

domače okolje, in ima to okolje do otroka drugačna pričakovanja, kot so pričakovanja 

domačega okolja. Tako otrok s svojimi znanji in strategijami v novem okolju ni učinkovit. In 

najbolj očitno je odstopanje otrokovih znanj in spretnosti od šolskih pričakovanj prav pri 

romskih učencih. 

 

Tudi raziskava je glede učnega uspeha romskih učencev pokazala, da je ta v največji meri 

odvisen od socialnih razmer in stimulativnosti družinskega okolja, iz katerega prihajajo – ali 

romski starši podpirajo in spodbujajo otrokovo izobraževanje ali ne. Ključno vlogo torej 

igrajo starši romskih otrok. »Nekateri starši razumejo šolo in se zavedajo, da je izobraževanje 

pomembno, in taki učenci so tudi uspešnejši od tistih, ki živijo nomadsko življenje in ki jim, 

žal, tudi učitelj ne more kaj dosti pomagati,« pojasnjuje intervjuvanka Ema.  
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Drugi, prav tako pomemben dejavnik, je redno obiskovanje pouka. Če Romi v šolo ne hodijo, 

potem tudi uspeha ni. In prav romski učenci so tisti, ki daleč največ neopravičeno izostajajo.  

A tudi pri vprašanju rednega obiskovanja pouka se je vnovič pokazala vloga staršev. »Krivda 

staršev je, ker niso pripravljeni zjutraj vstati in otroka pripravit za v šolo. Otroci se sicer 

izgovarjajo, da so zaspali, da so zamudili avtobus, vendar ti otroci ne morejo biti odgovorni, 

za to da zjutraj vstanejo, za to je odgovoren nekdo drug,« problematiko opisuje intervjuvanka 

Sabina. Sicer je najpogostejši vzor izostajanja od pouka bolezen, kar so nekateri intervjuvanci 

pripisali slabšemu imunskemu sistemu kot posledici neurejenih higienskih razmer.  

 

Zakaj prav starši oziroma družinsko okolje, iz katerega otroci prihajajo, tako ključno vplivajo 

na šolski uspeh, lahko najlažje razumemo s pomočjo teorije Pierra Bourdieja, ki kot ključni 

dejavnik za izobrazbeni oz. učni uspeh izpostavlja kulturni kapital5. V bistveni prednosti so 

namreč otroci, ki so se rodili v družinah, ki si že lastijo razne oblike kulturnega kapitala. Ta 

lahko prevzema več oblik – institucionalizirano, popredmetno in utelešeno. V 

institucionalizirani obliki se odraža v obliki izobrazbenih dokazil, v popredmeteni v obliki 

knjig, slovarjev, umetniških proizvodov ali glasbenih instrumentov, v utelešeni pa v obliki 

trajnih dispozicij duha in telesa, kar je v bistvu habitus6. Še več, Bourdieu  razlikuje med 

primarnim in sekundarnih habitusom, kar je ključno pri razumevanju izobrazbenih dosežkov. 

V šolskem sistemu imajo namreč prednost tisti otroci, katerih primarni habitus je usklajen s 

sekundarnih habitusom, ki ga vzpostavlja šolski aparat (Vehovar, 2008: 31-32). 

 

Podobno ugotavlja tudi Kavklerjeva (2001: 69), ko pravi, da učne in socializacijske težave 

nastopijo takrat, ko je otrok umeščen v povsem drugačno okolje, kot je domače, in ima to 

okolje do otroka drugačna pričakovanja, kot so pričakovanja otrokovega domačega okolja. 

Učitelji tako otroke percepirajo kot splošno manj sposobne in jim nudijo manj priložnosti za 

                                                           
5 Bourdieu poleg kulturnega loči še ekonomski, socialni in simbolni kapital (Vehovar, 2008: 31). 

6 Pierra Bourdieja habitus opredeli kot:  

»Pogojevanja, povezana  s posebnim razredom okoliščin obstoja, proizvajajo habituse, sisteme trajnih in 

premostljivih dispozicij, strukturiranih struktur, ki so vnaprej določene, da bodo funkcionirale kot 

strukturirajoče strukture, se pravi načela, ki porajajo in organizirajo prakse in predstave. Te prakse in 

predstave je namreč mogoče objektivno prilagoditi njihovim namenom, četudi ne predstavljajo zavestnega 

merjenja na cilje in izrecnega obvladovanja operacij, ki so nujne, da bi te cilje dosegli. Prakse in predstave 

so tudi objektivno "uravnavane" in "zakonite" in niso na noben način proizvod podrejanja pravilom; ob vsem 

tem pa so uprizorjene kolektivno, ne da bi bile hkrati proizvod organizatorskega delovanja kakega 

dirigenta,« (Bourdieu v Vehovar, 2008: 31). 
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razvoj njihovih potencialov. Dejansko gre za neskladnost med že omenjenim primarnim in 

sekundarnim habitusom. Kot med drugim še navaja Vehovar (2008: 32), je težava revnih, 

imigrantov in Romov prav v tem, da je njihov primarni habitus neskladen s praksami, ki jih 

vzpostavlja in promovira šola ter ne nazadnje tudi država.  

 

Ko govorimo o učnem uspehu, je treba posebej izpostaviti problematiko nezadostnega 

poznavanja slovenskega jezika, s katero se ob začetku šolanja soočajo tako romski učenci kot 

tudi drugi otroci iz družin priseljencev. Pogostost uporabe slovenskega jezika kot jezika 

dominantne etnične skupine namreč vpliva na otrokovo šolsko uspešnost, tako zaradi 

razumevanja učiteljevih navodil kot pogostosti sporazumevanja. Ugotovljeno je, da so učenci, 

ki v večjem deležu ne govorijo vedno slovensko, najmanj uspešni in so tudi socialno 

izključeni. Poleg tega si tudi sami ne želijo dosti več kot končati osnovno šolo, imajo doma le 

malo knjig, pa tudi starši imajo nizko stopnjo izobrazbe, zato svojim otrokom ne morejo 

pomagati pri reševanju domačih nalog. Na izobrazbene dosežke otrok med drugim vpliva 

pomanjkanje komunikacijskih veščin v slovenskem jeziku, kadar te niso prisotne v otrokovem 

družinskem okolju (Vehovar et al, 2009).  

 

Tudi Kavklerjeva (2001: 70) ugotavlja, da je izobraževalna učinkovitost otrok odvisna od 

različnih dejavnikov, med njimi tudi od omejene jezikovne sposobnosti7. Otroci so namreč 

lahko učno manj uspešni zaradi slabšega razumevanja slovenskega jezika. S temi težavami se 

pogosteje srečujejo otroci iz neslovensko govorečih družin, prav tako pa tudi slovenski otroci, 

ki izhajajo iz jezikovno manj spodbudnega okolja. Otroci, ki imajo slabše razvite jezikovne 

sposobnosti, slabše razumejo učiteljeve razlage in navodila – zaradi kompleksnejše strukture 

povedi, neznanih terminov, skromnega besednjaka in podobno. 

 

Vehovar (2008) poudarja, da je jezik, ki ga govorijo doma, kazalec kulturnega kapitala 

družine in otroka. In prav kulturni kapital postaja vse pomembnejši dejavnik vpliva na 

izobrazbene dosežke otrok, še posebej habitus oziroma kulturni kapital v njegovi utelešeni 

obliki. Družina tako postaja vse pomembnejši dejavnik reprodukcije izobrazbenih dosežkov 

staršev in otrok pri nas. 
                                                           
7 Kavklerjeva (2001: 70-71) poleg omejene jezikovne sposobnosti med dejavnike, ki vplivajo na izobraževalno 

učinkovitost otrok, uvršča še nezaupanje v lastne sposobnosti in negativno samopodobo ter različnost zanj in 

strategij od v šoli pričakovanih ter različno količino znanj in strategij, ki jih otrok osvoji pred vstopom v šolo v 

domačem okolju. 
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Tudi intervjuvani učitelji menijo, da se zaradi preskromnega besednega zaklada romski učenci 

težko izražajo, težje tudi razumejo in osvojijo učno snov. Pri poučevanju so zato nepogrešljive 

že omenjene poglobljene metode, kot je denimo individualno delo in ponavljanje. Zagotovo 

so učiteljem v veliko pomoč romski pomočniki, s katerimi ima večina intervjuvancev 

pozitivne izkušnje, je pokazala raziskava. Ti lahko namreč romskim učencem snov dodatno 

razložijo v romščini, če je to potrebno, sicer pa so v veliko pomoč pri koordinaciji in 

komunikaciji ter pri zagotavljanju potrebnih informacij o okolju, iz katerega otroci prihajajo, 

predvsem so nepogrešljivi pri komunikaciji med učitelji in starši. Tudi Bačlija (2009: 67-68) 

ugotavlja, da romski starši prepoznavajo, da je romski pomočnik potreben in da pomaga 

njihovim otrokom. Počasi se izgrajuje tudi odnos na eni strani med romskimi starši in 

romskim pomočnikom ter na drugi strani med učiteljem. 

 

A neobvladovanje jezika ne predstavlja ovire le za učni uspeh Romov, pač pa gre tudi za 

dodatno težavo, na katero pri poučevanju naletijo učitelji. »V nekaterih primerih romski 

učenci poznajo samo vljudnostne izraze, kot so 'prosim, gospa', 'dober dan', 'adijo',« 

pojasnjuje intervjuvanka Sabina. Zato bi bile dodatne ure učenja slovenščine za romske 

učence več kot dobrodošle. Ne nazadnje sem ugotovila tudi, da imajo Romi v šoli največ 

težav prav s slovenščino in z matematiko. Vnovič pa se je pokazalo, da je bistvenega pomena 

družinsko okolje, iz katerega otroci prihajajo. Ključnega pomena je namreč, ali so romski 

straši izobraževanju naklonjeni ter otrokovo obiskovanje šole in opravljanje šolskih 

obveznosti spodbujajo.   

 

A pomanjkljivo znanje jezika ni edina ovira pri poučevanju romskih otrok. Po navedbah 

intervjuvanih učiteljev se ti namreč v učilnicah srečujejo tudi z drugačnim vedenjem Romov, 

ki ga opredeljujejo kot neprimerno. Intervjuvanka Sabina razliko v vedenju med romskimi in 

neromskimi učenci opiše z besedami: »Naši otroci potrebujejo mir, nežnost, umirjenost, 

romskim otrokom pa to ni domače in zaradi tega se včasih dolgočasijo. Oni so navajeni na 

hrup, zabavo, na ritem, na poskok ter niso navajeni, da bi sedeli v naročju in poslušali 

pravljico tako kot naši,«. Tako so romski otroci načeloma med poukom bolj nemirni, živahni 

in glasni, veliko se smejijo, motijo pouk in nagajajo, imajo težave s koncentracijo. Včasih se 

učitelji po navedbah intervjuvancev srečujejo tudi z grožnjami drugim otrokom in nasiljem.  

 

Za uspešno poučevanje romskih otrok je zato vsekakor pomembno sodelovanje tako vodstva 

šole kot tudi pristojnega ministrstva. Raziskava je pokazala, da vodstva šol učiteljem nudijo 
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svojo podporo in svetovanje, ravnatelji se običajno aktivno vključujejo v reševanje nastalih 

težav. Ministrstvo za šolstvo se sicer manj vključuje v reševanje težav, povezanih z učno 

uspešnostjo, a na drugi strani učiteljem omogoča dodatno izobraževanje ter zagotavlja 

dodatne pedagoške ure in sodelovanje romskih pomočnikov. Kljub temu da se odnos 

ministrstva do poučevanja Romov s časom spreminja, pa intervjuvanci ugotavljajo, da 

Ministrstvo za šolstvo konkretnih rešitev ne zagotavlja, pričakovanja pa pogosto niso realna. 

»Priznavajo, da imajo romski učenci drugačne potrebe, da je treba z njimi delati drugače. 

Zadnja leta je ministrstvo  odprto za   predloge učiteljev /.../ vendar rezultatov ni. Učitelji na 

koncu ostanemo sami, ker teorija je eno, drugo pa praksa. Enotnega modela za poučevanje 

romskih učencev ni,« poudarja intervjuvanka Sabina.  

 

Tudi ko govorim o sodelovanju, je treba vnovič izpostaviti starše romskih učencev. Raziskava  

je namreč pokazala, da učitelji z njimi izredno slabo sodelujejo, saj romski starši ne prihajajo 

na govorilne ure in roditeljske sestanke. Intervjuvanka Tina je o sodelovanju s starši povedala: 

»Pridejo v primeru, če otrok doma pove, da ga je kakšen otrok udaril ali pa da mu je kaj 

naredil in takrat bodo starši prišli in se zavzeli za svojega otroka. Mogoče pridejo na koncu, 

zaradi učnega  uspeh ali pa na začetku leta /…/« .  

 

A prizadevanja učiteljev, vodstva šole, Ministrstva za šolstvo ter vseh ostali institucij in 

lokalne skupnosti so zaman, če Romi – tako otroci kot tudi njihovi straši – niso pripravljeni 

sodelovati in v izobraževanju ne vidijo smisla oziroma prihodnosti. »Na začetku učiteljske 

poti sem mislila, da sem sposobna narediti vse sama. Kasneje sem ugotovila, da je brez 

sodelovanja s starši, brez primernega okolja, brez delanja domačih nalog in same želje 

otroka po izobrazbi, žal, tudi učitelj nemočen,« svoje izkušnje opiše intervjuvanka Ema. 

 

Učitelji so za poučevanje romskih otrok sicer ustrezno izobraženi, je še pokazala raziskava; 

večinoma gre za profesorje razrednega pouka, ki so se šolali na Pedagoški fakulteti. Pravilnik 

o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 

(Ul. l. RS, št. 109/2011) namreč določa, da je učitelj obveznih predmetov od prvega do petega 

razreda, kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka ali magistrski študij 

program druge stopnje poučevanja.  

 

Na začetku kariere učitelji navadno ne vedo, kaj jih čaka, saj jih z načinom tovrstnega dela ne 

seznanijo. Njihova pričakovanja so pogosto kar visoka – da bodo romski otroci redno 
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obiskovali pouk, da bodo uspešni, da bodo pripravljeni sodelovati in podobno –, a kasneje se 

izkaže, da tudi pričakovanja učiteljev niso vedno realna. Kljub temu je raziskava pokazala, da 

se učitelji na podlagi že omenjenega dodatnega usposabljanja ter predvsem na podlagi lastnih 

izkušenj in priporočil sodelavce uspešno spopadejo s poučevanjem romskih otrok. Načeloma 

so pripravljeni nekoliko znižati pričakovanja in kriterije pri ocenjevanju, a tudi romski otroci 

morajo za napredovanje doseči minimalne standarde znanja.  

 

V sklopu raziskave se je večkrat pokazalo, da je, ko govorimo o rezultatih poučevanja 

romskih otrok, bistvenega pomena družinsko okolje, iz katerega izhajajo. Pri tem največjo 

odgovornost nosijo starši, saj je ključna prav njihova pripravljenost za sodelovanje. Raziskava 

je pokazala, da v šolo bolj redno hodijo – in posledično tudi dosegajo boljše rezultate –, tisti 

Romi, katerih starši so bolj izobraženi, in ki živijo v bolj urejenih razmerah. Pomembni sta 

tudi socializacija in integracija romskih otrok. Intervjuvanka Ema še pojasnjuje: »Tisti romski 

učenci, ki se več družijo z neromi, so bolj civilizirani, se ne bojijo ljudi, lažje komunicirajo, so 

tudi bolj uspešni, imajo večji besedni zaklad in tudi lažje sledijo pouku, kot pa tisti, ki se 

držijo samo v svojih  romskih skupinah,«.  

 

Ključnega pomena pri razumevanju šolskega (ne)uspeha romskih učencev je torej 

razumevanje razlik med primarnim in sekundarnim habitusom. Izkazalo se je namreč, da se 

razmere, v katerih živijo romski otroci, močno razlikujejo od razmer pripadnikov etnične 

večine in posledično njihovih pričakovanj. Tako imajo med drugim romski otroci v šoli 

težave s slovenskim jezikom, saj v domačem okolju uporabljajo romščino, tudi pričakovano 

vedenje je v romski družini povsem drugačno od pričakovanega vedenja v šoli, kjer učitelji od 

otrok med drugim zahtevajo disciplino, poznavanje pravil lepega vedenja in sodelovanje.  Še 

več, pričakovanja in prepričanja romskih staršev glede pomena izobraževanja so pogosto prav 

nasprotna od pričakovanj šole in ne nazadnje sprejetih norm širšega družbenega okolja. 

Večina romskih staršev namreč izobraževanju ne pripisuje pomena ter zato otrokovega 

šolanja in sodelovanja ne spodbuja. 

 

Izzivov za prihodnost tako zagotovo še ne bo zmanjkalo. Intervjuvani učitelji namreč kljub 

trudu in prizadevanjem ugotavljajo, da izobraževanje Romov le delno vpliva na njihovo 

nadaljnje življenje. Pri tem opozarjajo predvsem na položaj deklic v romski družbi, ki so 

zaradi kulturnih dejavnikov prisiljene prekiniti šolanje. Intervjuvanci navajajo, da se namreč 

že pri 15 letih poročijo in rodijo prvega otroka, vse izobraževanje pa je bilo zaman.  



79 
 

Da bi na področju izobraževanju Romov dosegli boljše rezultate, bi jih bilo treba vključiti v 

predšolsko vzgojo, je pokazala raziskava. Otroci bi se tako še pred vstopom v šolo naučili 

slovenščine, ki je običajno velika ovira na začetku njihovega šolanja. V vrtcih bi se Romi tudi 

bolje socializirali in integrirali. Tudi Stvarnik (1998: 85) ugotavlja, da preverjanje različnih 

oblik in metod dela z učenci Romi kaže na to, da je pri šolskem delu najbolj učinkovita 

zgodnja integracija z veliko skupinskega in individualnega dela. Praksa je potrdila domnevo, 

da integrirani romski učenci hitreje osvajajo slovenski jezik in se bolje socializirajo. 

 

Prav tako pa bo neizbežno treba razmišljati tudi o bolj aktivni vlogi staršev, saj se je vedno 

znova pokazalo, kako pomembno je njihovo sodelovanje oziroma nesodelovanje za 

obiskovanje pouka in doseganje učnega uspeha romskih otrok. Treba bo iskati načine, kako v 

učni proces vključiti tudi starše in kako stimulirati širše okolje, v katerem Romi živijo. Tudi 

slabe socialne razmere so, žal,  prepogosto ovira za neuspeh romskih otrok. 

 

Ne nazadnje pa se bo moralo spremeniti tudi širše družbeno okolje. »Žal (op.: Romi) 

spoznajo, da se s poštenim delom živi slabše. /…/ Ampak imamo tak sistem, da država to 

dopušča, in spoznajo, da zakaj bi se trudili in hodili v službo, če so pa denarne  pomoči, ki jih 

dobivajo višje in jim ni treba nikamor hoditi,« zaključuje intervjuvanka Jerneja.  

 

Na koncu lahko sklenem, da sem s pridobljenimi podatki potrdila raziskovalno vprašanje, saj 

učitelji romskih otrok menijo, da je njihovo poučevanje uspešno. Izkazalo se je namreč, da se 

uspešno spopadajo s poučevanjem romskih učencev, ki je načeloma zahtevnejše od 

poučevanja drugih otrok. So pa izrazili nekaj pomislekov glede vpliva izobraževanja Romov 

na njihovo nadaljnje življenje. Prav tako sem z analizo izluščila dejavnike, ki so povezani z 

znanjem, in spoznala pogoje dela učiteljev. Zaskrbljujoče pa je, da je učna uspešnost romskih 

otrok še vedno slaba. V prvi vrsti je treba zato razumeti, da romski učenci prihajajo iz revnih 

družin in da lahko revščina pomembno vpliva na šolski (ne)uspeh. Še več, težave, s katerimi 

se pri izobraževanju soočajo romski otroci, so posledica neskladja med primarnim in 

sekundarnim habitusom. Njihova družinska socializacija in pričakovanja staršev so namreč v 

nasprotju s pričakovanji šole, zato neizbežno prihaja do težav. Z raziskavo pa so se odprle tudi 

nekatere možnosti, kako bi lahko v bodoče izboljšali izobraževanje in posledično življenjske 

pogoje Romov. Predvsem bo treba razmišljati o aktivnejši vlogi staršev v izobraževalnem 

procesu in vključevanju romskih otrok v predšolsko vzgojo. 
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7. RAZPRAVA – USPOSOBLJENOST UČITELJEV IN UKREPI, KI NAJ 

BI IZBOLJŠALI UČNO USPEŠNOST ROMSKIH UČENCEV 

 

V magistrski nalogi sem se osredotočila na učitelje, ki poučujejo romske učence. Zanimalo 

me je, ali so pri tem uspešni in kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo tako na njihovo delo kot 

tudi na učni uspeh romskih otrok. Menim namreč, da je izobraževanje v sodobni informacijski 

družbi še kako pomembno. Vse hitrejši razvoj temelji prav na znanju, za uspeh posameznika 

pa je ključno nenehno prilagajanje spremembam in posodobitvam. Brez ustreznega znanja, ki 

ga je treba nenehno dopolnjevati in izpopolnjevati, se dandanes le težko uveljavljamo in 

sledimo zahtevam sodobne družbe. Na eni strani se vse bolj zavedamo pomena t.i. 

vseživljenjskega izobraževanja, ki je praktično postalo že stalnica naših poklicnih življenj. Na 

drugi strani pa se Romi še vedno soočajo z nizko stopnjo izobrazbe – največkrat nimajo 

dokončane niti osnovne šole –, kar neizbežno vodi k visoki stopnji brezposelnosti ter 

posledično v slabe življenjske in bivalne razmere. Uspešna izobraževalna politika bi zato 

pomembno prispevala k urejanju oz. izboljšanju položaja Romov. 

 

Njihov položaj se trudijo izboljšati številne organizacije, tako državne ustanove kot nevladne 

organizacije. Dejstvo je, da se položaj Romov pri nas počasi izboljšuje. Čeprav nimajo 

položaja narodne manjšine, je romska skupnost ustrezno zaščitena. Njen položaj poleg 

Zakona o romski skupnosti ureja še 14 področnih zakonov. Na lokalni ravni Rome zastopajo 

občinski svetniki, dejavna je Zveza Romov Slovenije in podobno. Prav tako se počasi urejajo 

njihove bivalne razmere – cestna in komunalna infrastruktura, dostop do čiste pitne vode, 

legalizacija naselij. Kljub temu pa ostajajo odprta številna vprašanja, kot je denimo 

izobraževanje Romov. Kako bi lahko romski otroci dosegli boljši učni uspeh, kako spodbuditi 

Rome, da bi končali šolanje, katere dejavnike bi bilo treba spremeniti …?  

 

V Sloveniji omenjeno področje med drugim ureja Strategija vzgoje in izobraževanja Romov, 

ki je v veljavi od leta 2004. A kljub temu da država Romom nudi številne ugodnosti in 

dodatno pomoč, se njihova izobraženost ni bistveno izboljšala. Menim, da bi za doseganje 

boljših rezultatov morali bolj razumeti okolje, iz katerega Romi prihajajo, in njihovo kulturo. 

Prav tako se je treba zavedati, da je romščina njihov materni jezik in da se veliko romskih 

otrok s slovenščino prvič sreča šele v šoli. Ob tem so pri njihovem nenapredovanju pogosto 

ovira tudi njihovi neizobraženi starši, ki se ne zavedajo pomena šolanja, zato so otroci 
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pogosto odsotni, ne delajo domačih nalog, se ne učijo in ne sodelujejo. Prizadevanja učiteljev, 

še tako usposobljenih za poučevanje Romov, so v tovrstnih primerih zaman.  

 

Izobraženost Romov bomo lahko izboljšali le s skupnim prizadevanjem – tako države in 

njenih ustanov na eni ter Romov na drugi strani. Država bo morala bolj prisluhniti konkretnim 

razmeram znotraj romske skupnosti. Prav tako brez aktivnega sodelovanja Romov njihove 

izobraženosti ne bomo izboljšali in večinoma bodo ostajali brez poklica in brez možnosti za 

zaposlitev, kar pa neizbežno pomeni slabši socialni položaj.  

 

V magistrski nalogi sem preverjala, kako svoje delo ocenjujejo učitelji, in kateri so dejavniki, 

ki vplivajo na učno uspešnost. Predvsem me je zanimalo, katere dejavnike bi bilo treba 

izboljšati, da bi učitelji dosegli boljše rezultate oz. romski učenci boljši učni uspeh. 

Intervjuvala sem devet učiteljev, ki poučujejo Rome na treh osnovnih šolah na Dolenjskem. 

 

Spoznala sem, da so učitelji za delo z Romi ustrezno usposobljeni, čeprav na začetku 

poučevanja navadno ne vedo, kaj jih čaka. Romski otroci so namreč, po mnenju učiteljev, bolj 

zahtevni, nemirni, glasni, imajo težave s koncentracijo in podobno; največja ovira pa je 

nezadostno poznavanje slovenskega jezika. Mnogi Romi se s slovenščino srečajo šele v 

učilnici, zato je na eni strani poučevanje za učitelje bistveno težje, na drugi pa zaradi 

nerazumevanja tudi ne more biti boljših učnih rezultatov romskih otrok. Pričakovano je zato 

delo učiteljev, ki poučujejo Rome, bistveno bolj zahtevno. Uporabljati morajo poglobljene 

metode poučevanja, kot so denimo ponavljanje, demonstracije in individualno delo. V veliko 

pomoč so tudi romski pomočniki, ki lahko snov dodatno pojasnijo v romščini.  

 

Kljub zahtevnemu delu učitelji svoje delo ocenjujejo kot uspešno, z leti pa pridobivajo nove 

izkušnje in se izpopolnjujejo. Pogosto je pri tem potrebna njihova samoiniciativa, a s trudom 

zmorejo in znajo dobro opraviti svoje delo. A žal – tako je pokazala tudi raziskava –, za svoj 

trud in prizadevanja niso ustrezno nagrajeni. Z leti se sicer pozitivno spreminja vloga 

Ministrstva za šolstvo in šport, ki se dandanes aktivneje vključuje v poučevanje Romov, 

predvsem z zagotavljanjem izobraževanja, dodatnih pedagoških ur in romskih pomočnikov. 

Na drugi strani pa se ministrstvo še vedno ne vključuje v reševanje težav, tudi tistih, 

povezanih z učno uspešnostjo romskih učencev. Prav tako pri svojih predlogih ne upošteva 

konkretnih razmer v romski skupnosti, zato so pričakovanja pogosto nerealna. Tudi država bi 
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se namreč morala naučiti boj prisluhniti konkretnim potrebam romskih učencev in 

dolgoletnim izkušnjam učiteljev, ki jih poučujejo.  

 

A učni uspeh romskih učencev ni odvisen le od učiteljev. V prvi vrsti moramo razumeti, da 

večina romskih otrok prihaja iz revnih družin, revščina pa pomembno vpliva na šolski 

(ne)uspeh. Revni otroci se namreč pogosteje soočajo z učnimi težavami, predvsem takrat, 

kadar so ti umeščeni v povsem drugačno okolje, kot je domače, in ko ima to (novo) okolje do 

otroka drugačna pričakovanja, kot so pričakovanja njihovega domačega okolja. Razumevanje 

tega nas pripelje do kulturnega kapitala, kot ga je opredelil Pierre Bourdieu, oziroma do 

njegovega razlikovanja med primarnim in sekundarnim habitusom. Težave v šoli namreč 

nastanejo takrat, ko prihaja do razlik med primarnim in sekundarnim habitusom, torej med 

družinsko socializacijo in pričakovanji staršev na eni ter pričakovanji, s katerimi se otroci 

srečujejo v šoli na drugi strani. 

 

Na obstoj velikih razlik med primarnim in sekundarnim habitusom je pokazala tudi raziskava. 

Tako sem ugotovila, da Romi bistveno več izostajajo od pouka kot ostali učenci, zato tudi 

pravega uspeha ni – če otrok ni pri pouku, učne snovi ne morejo osvojiti. Še več, tudi če 

pridejo k pouku, pri učnem procesu ne sodelujejo v zadostni meri. Ob tem ne gre prezreti 

vedenja romskih učencev med poukom, saj so ti, po navajanju intervjuvanih učiteljev, 

nemirni, živahni in glasni, motijo pouk, imajo težave s koncentracijo, prav tako je treba 

upoštevati njihovo pomanjkljivo razumevanje slovenskega jezika, romski otroci pogosto tudi 

ne delajo domačih nalog in opravljajo drugih učnih obveznosti. Če upoštevamo vse omenjene 

dejavnike, je povsem razumljivo, da Romi razred pogosto ponavljajo, mnoge tudi prepišejo na 

šole s prilagojenim programom. Tisti romski učenci, ki uspejo napredovati, pa pogosto 

dosežejo le minimalne standarde znanja.   

 

Izkazalo se je tudi, da je sodelovanje oz. nesodelovanje staršev bistveni dejavnik, ki odloča o 

uspehu ali neuspehu Romov v šoli. Tudi v tem primeru gre za neskladje med primarnim in 

sekundarnim habitusom, saj romski starši izobraževanje, ki mu ne pripisujejo pomena, 

povsem drugače razumejo kot šola in tudi širše družbeno okolje. Na podlagi analize 

intervjujev sem ugotovila, da starši igrajo pomembno vlogo pri učnem uspehu, pri rednem 

obiskovanju pouka, pri ustreznem obnašanju med poukom in tudi pri integraciji z drugimi 

učenci. Bolj kot so starši izobraženi, bolj se zavedajo pomena izobraževanja in bolj so 

pripravljeni sodelovati. Bolj kot je okolje stimulativno, boljši je uspeh romskih otrok. In 
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obratno, če staršem šolanje, socializacija ali integracija otrok niso pomembni, potem tudi 

uspeha ne bo. Skratka, bolj kot je primarni habitus usklajen s sekundarnim, boljše rezultate 

lahko pričakujemo. 

 

In kaj lahko storimo? Menim, da bo v prvi vrsti treba v učni proces aktivneje vključiti starše, 

jih spodbuditi, da bodo otroke pri šolanju podpirali in da se bodo zavedali, da lahko izobrazba 

pomembno vpliva k zagotavljanju boljših življenjskih razmer za njihove otroke. Zagotovo bo 

treba razmišljati tudi o vključevanju romskih otrok v vrtce, kjer se bodo še pred vstopom v 

šolo naučili jezika in se ustrezno socializirali. Nepoznavanje slovenščine je še vedno 

(pre)velika ovira na začetku izobraževalne poti Romov. Pogosto neprimerno vedenje romskih 

učencev med poukom, kot so ga označili intervjuvani učitelji, kaže tudi na potrebo po uvedbi 

strožjih zahtev učiteljev glede vedenja v učilnici, še vedno slabi učni rezultati pa pomenijo, da 

bo neizbežno treba začeti načrtovati drugačne metode poučevanja.  

 

Ne nazadnje pa bodo morali tudi na pristojnih državnih ustanovah podrobneje spoznati 

konkretne razmere v romski skupnosti, v posamezni lokalni skupnosti in v posameznem 

romskem naselju. Prav tako se bodo morali tudi pristojni zavedati kulturnih dejavnikov, ki 

neizbežno vplivajo na uspeh oziroma neuspeh izobraževanja Romov. Prav tako ne gre prezreti 

dejstva, da prepogosto romske učenke opuščajo šolanje, ker se že pri 15 poročijo in rodijo 

prvega otroka, romski učenci pa pri teh letih pogosto že izvajajo kazniva dejanja. Dejstvo je, 

da bomo le s skupnimi prizadevanji – Romov, učiteljev in drugih šolskih delavcev, lokalne 

skupnosti in države – v prihodnje pri izobraževanju Romov uspešnejši, kar pa bo korak bližje 

k trajnemu izboljšanju njihovega položaja v družbi.  

 



84 
 

8. LITERATURA 

 

Avsec, Tatjana (1999): Romski otrok. V Anica Mikuš Kos (ur.): Različnim otrokom enake 

možnosti. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije (str. 102, 110-111). 

 

Bačlija, Irena (2008): »Positive Discrimination« Policies for Inclusion of Europe’s Largest 

Minority: Examples of Educational Policies for the Roma Minority in Europe. Politička 

misao, let. XLV, št. 5, str. 175–189. 

 

Bačlija,  Irena (2009): A comparison of national education policies for europe’s largest 

minority: The Roma teaching assistant Irena Bačlija. Journal  of Comparative Politics, let. 2, 

št. 1, str. 51-70. 

 

Balant, Mojca (2009): Preko knjig sem tkala vezi. V Marija Doberdrug (ur.): Bršljinski 

Ostržki: Ob zaključku triletnega inovacijskega projekta model učinkovitega učenja in 

poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca v OŠ Bršljin – zbornik prispevkov. 

Novo mesto: Osnovna šola Bršljin (str. 31).  

 

Cigler, Tina in  Bukovec, Branka, (2006): Romi med medijsko in dejansko podobo. Novo 

mesto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (str. 42 in 46). 

 

Doberdrug, Marija (2009a): Predstavitev romskega naselja Brezje-Žabjak. V Marija 

Doberdrug (ur.): Bršljinski Ostržki: Ob zaključku triletnega inovacijskega projekta model 

učinkovitega učenja in poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca v OŠ Bršljin 

– zbornik prispevkov. Novo mesto: Osnovna šola Bršljin (str. 17-18). 

 

Doberdrug, Marija (2009b): Šolanje romskih učencev. V Marija Doberdrug (ur.): Bršljinski 

Ostržki: Ob zaključku triletnega inovacijskega projekta model učinkovitega učenja in 

poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca v OŠ Bršljin – zbornik prispevkov. 

Novo mesto: Osnovna šola Bršljin (str. 19). 

 

Doberdrug, Marija (2009c): Nezadovoljstvo staršev in kompromisne rešitve leta 2005. V 

Marija Doberdrug (ur.): Bršljinski Ostržki: Ob zaključku triletnega inovacijskega projekta 



85 
 

model učinkovitega učenja in poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca v OŠ 

Bršljin – zbornik prispevkov. Novo mesto: Osnovna šola Bršljin (str. 20). 

 

Doberdrug, Marija (2009d):Ugotovitve, sklepi in zaključki. V Marija Doberdrug (ur.): 

Bršljinski Ostržki: Ob zaključku triletnega inovacijskega projekta model učinkovitega učenja 

in poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca v OŠ Bršljin – zbornik 

prispevkov. Novo mesto: Osnovna šola Bršljin (str. 27-28). 

 

Fabić, Rozalija (2011): Uporabljenost znanj in izkušenj pri delu. V Irena Bohte in Nada Žagar 

(ur.): Uspešno vključevanje Romov v vzgojno in izobraževanje. Zbornik projektov. Črnomelj. 

Zavod za izobraževanje in kulturo (str. 65).  

 

Fišter, Irena (2009): Delo s starši v naselju. V Marija Doberdrug (ur.): Bršljinski Ostržki: Ob 

zaključku triletnega inovacijskega projekta model učinkovitega učenja in poučevanja za dvig 

učne uspešnosti posameznega učenca v OŠ Bršljin – zbornik prispevkov. Novo mesto: 

Osnovna šola Bršljin (str. 27-28). 

 

Gimenez, Judith (2010): International Action to Prevent Discrimination: The Situation of the 

Roma Community in the Field of Education. European Diversity and Autonomy Papers 

EDAP 03/2010. EURAC research, str. 5-37. 

 

Gligić, Milijana Mikica (2011). Osebna izkušnja romske pomočnice. V Bohte Irena : Uspešno 

vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI), Zbornik projekta. Črnomelj: Zavod 

za izobraževanje in kulturo (str. 109-110). 

 

Kalčina, Liana (1999): Zgodovinski, demografski in pravni zapisi o Romih v Evropi. V Anica 

Mikuš Kos (ur.): Različnim otrokom enake možnosti. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine 

Slovenije (str. 118-125). 

 

Katalin R. Forray (2002): Results and Problems in the Education of the Gypsy Community. 

European Education, let. 34, št. 4, str. 70–90. 

 



86 
 

Kavkler, Marija (2001): Izobraževanje in revščina. V Tatjana Samec (ur.): 3. slovenski 

kongres prostovoljstva. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Slovenska filantropija, združenje za 

promocijo prostovoljstva (str. 66-75). 

 

Klopčič, Vera (2006): Mednarodne raziskave, poročila in študije o položaju Romov. V Vera 

Klopčič in Nada Žagar (ur.): Poklicno informiranje in svetovanje za Rome-PIRS. Zbornik 

projekta. Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo (str. 76).  

 

Klopčič, Vera (2010): Medkulturni dialog in Romi. Vabljeno predavanje na 17. mednarodnem 

romskem taboru. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije. 

 

Klopčič, Vera (2011). Vsebina programa kot strokovni izziv. Na poti od teorije do prakse. V 

Bohte Irena: Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI), Zbornik 

projekta. Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo (str. 107-108). 

 

Kolar, Marijanca (2011). Razmišljanja o vzgojnem-izobraževalnem delu z učenci Romi. V 

Bohte Irena: Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI), Zbornik 

projekta. Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo (str. 94). 

 

Komljanc, Natalija (2011). Projektno svetovanje za uspešno sodelovanje. V Bohte Irena: 

Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI), Zbornik projekta. 

Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo (str. 58). 

 

Krašovec-Klančar, Nada (2011): Podatki za Rome živeče v Dolnjih  Dobravicah. Metlika: 

Arhiv CSD. 

 

Krek, Janez in Vogrinc, Janez (2005). Znanje slovenskega jezika kot pogoj šolskega uspeha 

učencev iz jezikovno in kulturno različnih ter socialno depriviligiranih družin – primer 

začetnega opismenjevanja romskih učencev. Sodobna pedagogika, let. 56 (122), št. 2, str. 1-

18. 

 

Lesar, Irena (2009) Šola za vse? Ideja inkluzije v šolskih sistemih. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

 



87 
 

Macura-Milovanovič, Sunčica (2006). Otroci iz deponije. Pedagoški vidiki vključevanja  

romskih otrok v izobraževalni sistem-analiza akcijskega eksperimenta. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

 

Mesec, Blaž (1998): Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka    

šola za socialno delo. 

 

Mikuš Kos, Anica (1999): Kako revščina prizadeva kakovost življenja, razvojne in 

izobraževalne možnosti otrok? V Anica Mikuš Kos (ur.): Različnim otrokom enake možnosti. 

Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije (str. 87-99). 

 

Nicolae, Valeriu (2007): Perfectly equipped failure: the European Union and the educational 

issues affecting Roma. Eroupean Education, let. 39, št. 1, str. 50-63.  

 

Padovan, Darja (2009): Aktivnosti šole za boljši obisk. V Marija Doberdrug (ur.): Bršljinski 

Ostržki: Ob zaključku triletnega inovacijskega projekta model učinkovitega učenja in 

poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca v OŠ Bršljin – zbornik prispevkov. 

Novo mesto: Osnovna šola Bršljin (str. 22-23). 

 

Peček, Mojca, Čuk, Ivan in Lesar, Irena (2006). Učitelji o Romih v slovenski osnovni šoli. 

Sodobna pedagogika, let. 10, št. 2, str. 137-168.  

 

Peček, Mojca in Lesar, Irena (2006). Pravičnost slovenske šole: mit ali realnost. Ljubljana: 

Založba Sophia, (str. 207). 

 

Petek, Anica (1998). Opis stanja na socializacijskem področju romskih otrok. Didakta, let. 

VII, št. 38/39, str. 84-85. 

 

Pečjak, Sonja (2010). Psihološki vidiki bralne pismenosti. Ljubljana: Znanstvena založba 

Filozofske fakultete, 2010.  

 

Picek, Martina (2009): Aktivnosti v projektu pod okriljem ZRSŠ. V Marija Doberdrug (ur.): 

Bršljinski Ostržki: Ob zaključku triletnega inovacijskega projekta model učinkovitega učenja 



88 
 

in poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca v OŠ Bršljin – zbornik 

prispevkov. Novo mesto: Osnovna šola Bršljin (str. 21). 

 

Rostohar, Dženi (2003). Zaključki posveta. V Dženi Rostohar (ur.): Vzgojno-izobraževalno 

delo z romskimi učenci – zbornik. Leskovec pri Krškem: Osnovna šola Leskovec pri Krškem 

(str. 100).  

 

Stvarnik, Jože (1998a): Mestna občina Muska Sobota. V Milan Vincetič (ur.): Romski 

zbornik II. Murska Sobota: Romsko društvo Romani Union (str. 56 in 60).   

 

Stvarnik, Jože (1998b): Okrogla miza o uresničevanju šolske zakonodaje na področju 

izobraževanja romskih otrok. V Milan Vincetič:  Romski zbornik II. Murska Sobota. Romsko 

društvo Romani Union  Murska Sobota. (str. 85-86). 

 

Šiftar, Vanek (1970): Cigani. Murska Sobota: Pomurska založba. 

 

Škof, Vladka. (1991): Vzgoja in izobraževanje romskih otrok v osnovnih šolah v Republiki 

Sloveniji. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, št. 25., str. 100-103. 

 

Tancer, Mladen, Klopčič, Vera in Polzer, Miroslav (2003): Izobraževanje Romov v Sloveniji, 

Zbornik referatov na mednarodni konferenci v Ljubljani, 15. 2. 2002.  Ljubljana: Inštitut za 

narodnostna vprašanja (str. 69). 

 

Tancer, Mladen (1994): Vzgoja in izobraževanje Romov na Slovenskem. Maribor: Založba 

Obzorja. 

 

Tancer, Mladen (1991): Romi na slovenskem: Pomanjkljiva jezikovna kultura otrok Romov 

zmanjšuje njihovo šolsko uspešnost. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.  

 

Valenčič-Zuljan, Milena (2001). Modeli in načela učiteljevega profesionalnega razvoja.  

Sodobna pedagogika, 52/118. str. 1-13. 

 

Vehovar, Urban (2008): Od ekonomskega do kulturnega kapitala – kulturni kapital kot ključni 

dejavnik izobrazbene reprodukcije v republiki Sloveniji. V Andreja Hočevar (ur.): 



89 
 

Mednarodna znanstvena konferenca Spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja . Zbornik 

prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (str. 29-38). 

 

Vehovar, Urban, Makarovič, Matej, Podgornik, Nevenka, in Černič, Mateja (2009). Od 

ekonomskega do kulturnega kapitala. Izobraževalni sistem kot dejavnik socialnega 

izključevanja v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Založba Vega. 

 

Vöröš, Breda (2003): Izobraževanje učencev Romov. V Dženi Rostohar (ur.): Vzgojno-

izobraževalno delo z romskimi učenci – zbornik. Leskovec pri Krškem: Osnovna šola 

Leskovec pri Krškem (str. 71-73). 

 

Vöröš, Breda (2011): Romski učenci v vzgojno-izobraževalnem procesu in vključevanje 

romskih otrok v OŠ Puconci. V Irena Bohte in Nada Žagar: Uspešno vključevanje Romov v 

vzgojno in izobraževanje. Zbornik projektov. Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo 

(str. 54-55).  

 

Zavratnik Zimic, Simona (2000): Koncept »družbene izključenosti« v analizi marginalnih 

etničnih skupin. Teorija in praksa, let. 37. št. 5. str. 832-845.  

 

Zupančič, Jože (2006). Poti k reševanju prostorske problematike romskih naselij. Rast: Revija 

za literaturo, kulturo in družbena vprašanja, let. 17, št.6., str. 622. 

 

Zupet, Anton (2004): Dobesedni zapis javne razprave. V Janez Pezelj: Sobivanje. Novo 

mesto: Kulturni center Janeza Trdine (str. 34-35). 

 

Žagar, Nada (2011): Pričakovanja Zik-a ob prijavi in pričetku projekta. V Bohte Irena (ur.): 

Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI). Zbornik projekta. 

Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo (str. 7).  

 

 

 

 

 

 



90 
 

INTERNETNI VIRI 

 

Baluh, Stanko (2006): Splošne informacije o romski etnični skupnosti v Republiki Sloveniji. 

Vlada Republike Slovenije, Urad za narodnosti. Dostopno prek: 

http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/IzrednaGradivo3.pdf (4. 6. 2011). 

 

Baluh, Stanko (2009): Informacija o romski skupnosti v Sloveniji. Republika Slovenija, Urad 

za narodnosti.  Dostopno prek: 

http://www.uvn.gov.si/si/o_uradu/informacija_javnega_znacaja/ (29. 8. 2011). 

 

Barle Lakota, Andreja, Gajgar, Mateja, Horvat, Jože-Muc, Kovač Šebart, Mojca in Krek, 

Janez (2004): Strategija vzgoje in izobraževanje Romov v Republike Slovenije. Ljubljana. 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Dostopno prek: 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/en

ake_moznosti/0721_strategija_Romi.doc (20. 5. 2011). 

 

Čemas Stjepanovič, Mojca (2012): Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 

2012-2016. Dostopno prek: 

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/obcinski_svet/gradiva/gradivo_12_redne_seje_1_3_20

12.pdf (3. 3. 2012). 

 

Ignjatič, Jasna  (2006): Evalvacija dela v projektu v prvem letu. Model učinkovitega učenja in 

poučevanja za dvig učne uspešnosti posameznega učenca. Dostopno prek: 

http://www.os-brsljin.si/stara/Evalva.pdf  (1. 4. 2010). 

 

Klopčič, Vera (2006): Poročilo projekta CRP »Romi v procesih evropske integracije/razvoj 

modelov izobraževanja in usposabljanja Romov za povečanje rednega zaposlovanja«.  

Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. Dostopno prek: 

http://www.inv.si/Dokumenti/dokumenti.aspx?iddoc=340&idmenu1=114&lang=slo (16. 5. 

2011).  

 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Ur. l. RS 52/1994. Dostopno prek: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199452&stevilka=1937 (14. 3. 2012). 

 



91 
 

Komljanc, Natalija (2005): Načrt izvajanja in spremljanja projekta OŠ Bršljin v šolskem letu 

2005/06. Osnovna šola Bršljin. Dostopno prek: 

http://www.os-brsljin.si/model/nacrt_izvajanja.pdf (16. 4. 2010). 

 

Komljanc, Natalija (2008): Poročilo o spremljanju in pomoči OŠ Bršljin pri oblikovanju 

modela vzgoje in izobraževanja. Zavod RS za šolstvo. Dostopno prek: 

http://www.os-brsljin.si/model/konzulentka_%20koncen.pdf (15. 4. 2010). 

 

Ministrstvo za šolstvo in šport (2005): Izvedbeni model vključevanja učencev Romov v 

vzgojno-izobraževalno delo v OŠ Bršljin. Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za 

šolstvo. OŠ Bršljin.  

Dostopno prek: http://www.os-brsljin.si/model/predlog.pdf (10. 4. 2011).  

 

Ministrstvo za šolstvo in šport (2010): Rezultat javnega razpisa za izbor operacij »Dvig 

socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«. 

Dostopno prek: 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/razpisi/Strukturni_skladi/2010/Rezu

ltat_JR_Romi_20_8_10.doc (1. 9. 2010). 

 

Osnova šola Bršljin (2012): Predlogi in pobude. Dostopno prek: 

http://www.os-brsljin.si/dogodki/stavka/POBUDE.pdf (20. 7. 2012). 

 

Poročilo Amnesty International Slovenije (2011). Dostopno prek: 

http://www.amnesty.si/files/Amnesty%20International%20-%20Porocilo%202011.pdf (25. 5. 

2011). 

 

Poročilo Amnesty International Slovenije (2012). Dostopno prek: 

http://www.amnesty.si/j7/component/content/article/2-uncategorised/300-letno-porocilo-

2012-romi-vec-info.html (16. 7. 2012). 

 

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Ur. l. RS 109/2011. Dostopno 

prek: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011109&stevilka=4943 (27. 3. 2012). 

 



92 
 

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju. UL. l. RS 115/2003). Dostopno prek: 

https://www.google.com/search?q=pravilnik%20o%20stalnem%20strokovnem%20izponjeva

nju%20strokovnih%20delavcev%20v%20vzgoji%20in%20izobra%C5%BEevanju%20&ie=u

tf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sl:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np 

(25. 3. 2012). 

 

Statistični urad RS. Dostopno prek: 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=1160 (8. 3. 2010) 

 

Statistični urad Republike Slovenije (2003): Statistične informacije, št. 92/2003: Popis 

prebivalstva RS 2002, Popisi 1921-2002, št.2. 2003, str. 132-143. Dostopno prek: 

http://www.stat.si./popis2002/gradivo/2-169.pdf (10. 6. 2010). 

 

Uršič, Metka (2006): Spremljanje učinkovitosti ukrepov za doseganje ciljev v inovacijskem 

projektu z naslovom: Model učinkovitega poučevanja in učenja za dvig učne uspešnosti 

posameznega učenca. Zavod RS za šolstvo. OŠ Bršljin, 5. vmesno poročilo, december 2006, 

Dostopno prek: 

http://www.os-brsljin.si/model/peto_vmesno_06.pdf (13. 4. 2011). 

 

Uršič, Metka (2007a): Spremljanje učinkovitosti ukrepov za doseganje ciljev v inovacijskem 

projektu z naslovom Model učinkovitega učenja in poučevanja za dvig učne uspešnosti 

posameznega učenca na OŠ Bršljin. Zavod RS za šolstvo. OŠ Bršljin. Drugo letno poročilo, 

november 2007. Dostopno prek:  

http://www.os-brsljin.si/model/model_11_07.pdf (12. 4. 2011). 

 

Uršič, Metka (2007b): Spremljanje učinkovitosti ukrepov za doseganje ciljev v inovacijskem 

projektu z naslovom Model učinkovitega poučevanja in učenja za dvig učne uspešnosti 

posameznega učenca. Zavod RS za šolstvo. OŠ Bršljin. Drugo leto izvajanja, 6. vmesno 

poročilo, marec 2007. Dostopno prek: 

http://www.os-brsljin.si/model/marec07.pdf (15. 4. 2011). 

 

Ustava Republike Slovenije (1991). Ur. l. RS 33/1991. Dostopno prek: 

http://www.dz-rs.si/?id=150  (12. 4. 2011). 



93 
 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Ur. l. RS 12/1996. 

Dostopno prek:  

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html (12. 4. 2011). 

 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn). Ur. l. RS 12/1996. Dostopno prek: 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO448.html (12. 4.2011). 

 

Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1). Ur. l. RS 33/2007. Dostopno 

prek: 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO4405.html (20. 5. 2010). 

 

Zakon o vrtcih (ZVrt). Ur. l. RS 12/1996. Dostopno prek: 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO447.html (12. 4. 2011). 

 

Zavod RS za šolstvo (2006): Dopolnilo k sumarnem letnem poročilu o spremljanju in nudenju 

pomoči Zavoda RS za šolstvo strokovnim delavcem OŠ Bršljin pri oblikovanju izvedbenega 

modela vzgoje in izobraževanja. Novo mesto, 14. 11. 2006. Dostopno prek: 

http://www.os-brsljin.si/model/dopolnilo_nov_06.pdf (12. 4. 2011). 

 

Zavod RS za šolstvo (2008): Tretje leto izvajanja, Letno poročilo, Model učinkovitega 

poučevanja in učenja uspešnosti posameznega učenca. Zavod RS za šolstvo. OŠ Bršljin, Novo 

mesto. oktober 2008. Dostopno prek: 

http://www.os-brsljin.si/model/letno_07_08.pdf (17. 4. 2011). 

 

 



 

PRILOGE:  

 

PRILOGA 1: Usmeritvena vprašanja za izvedbo intervjuja 

 

1. Koliko ste stari? 

2. Kje ste se šolali in kakšno izobrazbo ste s tem pridobili? 

3. Kdaj ste šolanje zaključili? 

4. Ali  ste  pridobili primerno izobrazbo tj. izobrazbo, primerno za poučevanje v osnovni šoli?   

5. Kdaj ste začeli poučevati v osnovni šoli? 

6. Koliko časa od tega poučujete romske učence? 

7. Kakšnega izobraževanja in/ali usposabljanja ste bili deležni v zvezi s poučevanjem romskih  

    učencev ? 

8. Ali ste pred začetkom poučevanja romskih učencev imeli stike z Romi?  

9. Ali ste  kaj vedeli o izobraževanju romski učencev, preden ste vi pričeli s poučevanjem   

    Romov?  

10. Ali  ocenjujete, da zmorete poučevati romske otroke?  

 

11. Koliko otrok je v razredu?   

12. Kakšen je poklic njihovih staršev in kakšno je njihovo premoženjsko stanje oziroma  

      premoženjsko stanje otrok?  

13. Kolikšen je delež otrok potomcev etničnih Slovencev, priseljencev in kolikšen je delež  

      Romov v razredu oziroma razredih, v katerih poučujete? 

14. Ali po vašem mnenju obstaja potreba po obstoju posebnih metod za poučevanje otrok, ki  

      so revni in priseljenci?  

15. Ali obstaja potreba po dodatnem učenju slovenskega jezika v primerih, ko materni jezik      

      otrok priseljencev ni slovenščina? 

16. Ali obstaja ta potreba tudi v primeru romskih otrok in če, zakaj? 

17. Kakšne načine  in metode  uporabljate pri poučevanju romskih učencev, da bi dosegli  čim    

      večjo učno uspešnost? 

18. Prosim vas, da opišete za katere metode poučevanja gre in  na kaj se nanaša njihova   

      uporaba? Opišite, katere skupine otrok so deležne določenih metod? 

19. Prosim vas tudi, da opišete, kako je na vaši šoli prišlo do odločitve o uporabi določene  

      metode? Kateri so bili razlogi, da ste izbrali določeno metodo? 

20. Ali je učenje določenih predmetov prilagojeno? Navedite, kateri so ti predmeti in kakšna    

      je prilagoditev. 

21. Ali so romski učenci v pretežnem deležu v prvi skupini nivojskega pouka?  

22. Ali je pri izvajanju nivojskega pouka v razredu dodaten učitelj ?  

23. Kateri dejavniki, po vaši oceni, najbolj vplivajo na učni uspeh romski učencev? 

24. Pouk romski učencev poteka v slovenskem jeziku. Ali menite, da bi se učna uspešnost   

       izboljšala, če bi pouk potekal v romščini?  

25. Koliko je upravičenih in neupravičenih izostankov od pouka v celotni prisotnosti pri     

      pouku v primeru otrok etničnih Slovencev, otrok priseljencev in romskih otrok? 

26. Kateri so najbolj pogosti vzrok za izostanek od pouka v primeru romskih učencev ? 

27. Ali  se vedenje romskih otrok  med poukom razlikuje od vedenja otrok etničnih Slovencev  

      in priseljencev? Če se, kako se razlikuje?  

28. Ali opažate kakšno razliko med tistimi romskimi učenci, ki imajo več stikov z  otroci, ki  

      so etnični Slovenci ter priseljenci in tistimi, ki teh stikov nimajo? 

29. S katerim vedenjem učencev se najtežje soočate? Ali je tovrstno vedenje pogostejše pri 

otrocih etničnih Slovencev, priseljencev ali Romov? 



 

30. Opišite, prosim, šolski uspeh in prisotnost romskih otrok v zadnjem šolskem letu, tj. v    

      šolskem letu 2010/2011?  

31. Kako poteka komunikacija med vami in romskimi starši? 

 

32. Ali se je odnos Ministrstva za šolstvo do poučevanja romskih otrok s časom spreminjal?  

33. Ali se je spremenil tudi odnos lokalne skupnosti do poučevanja romskih učencev?  

34. Ali na uspešnost poučevanja romskih otrok vplivajo izkušnje učitelja?  

35. Ali menite, da obstajajo razlike v metodah poučevanja otrok iz drugačnega  

      kulturnega in jezikovnega okolja?   

36. Ali Ministrstvo za šolstvo poskuša vplivati na metode poučevanja romskih učencev in ali  

      nudi šoli in učiteljem podporo v tem procesu?  

37. Ali se vam zdi, da je podpora Ministrstva za šolstvo smiselna, tj. ali so predlogi  

      Ministrstva za šolstvo učinkoviti in ali so podprti z realnim izkustvom poučevanja  

      romskih otrok ? 

38. Ali poskuša vodstvo šole vplivati na povišanje ravni učne uspešnosti romskih otrok? 

39. Ali vodstvo šole vzpostavlja razmere, v katerih se  učitelji in ostali otroci v šoli dobro  

      počutijo?  

40. Ali ste učitelji deležni podpore s strani vodstva šole, ko se pojavijo težave z  romskimi      

      učenci na področju učne uspešnosti? 

41. Ali  ste učitelji deležni podpore s strani Ministrstva za šolstvo, ko se pojavijo težave z     

      romskimi učenci na področju učne uspešnosti? 

42. Ali občasni spori med odraslimi Romi in prihodi policije v romska naselja vplivajo na    

      razpoloženje romskih učencev v šoli?  

 

43. Ali menite, da mnenje, ki ga imate o pripadnikih romske skupnosti vpliva na poučevanje  

      in ocenjevanje romskih otrok? Če da, kako?  

44. Ali menite, da imajo učitelji do romskih učencev nižje učne zahteve?    

45. Kakšna so bila vaša pričakovanja glede poučevanja Romov?  

46. Kakšne so vaše izkušnje pri poučevanju učencev, ki so revni ali priseljenci in kakšne  

      izkušnje imate  pri poučevanju romskih učencev? (pozitivne ali negativne) 

47. Ocenite način poučevanja romskih otrok  na začetku vaše učiteljske poti  in danes?   

48. Ali  menite da je sodelovanje romskih učiteljev-pomočnikov takšno, da pripomore k    

      lažji komunikaciji in uvajanju ter sodelovanju z romskimi otroci? 

49. Ali  izobraževanje Romov vpliva na njihovo nadaljnjo življenje?   

50. Ali menite, da ste dovolj uspešni pri poučevanju romskih učencev? 

51. Ali menite, da ste dovolj nagrajeni za poučevanje romskih učencev? 

52. Ali bi bilo  potrebno uvesti spremembe pri poučevanju romskih otrok? Če da, potem      

      navedite, kakšne spremembe bi bilo treba uvesti? 

53. Se čutite odgovorni za uspeh romskih otrok, ki jih poučujete? 

54. Kako si učitelj pridobi spoštovanje romskega učenca?  
 



 

PRILOGA 2: Transkripti 

 

1.Koliko ste stari? 

MIHA: Star  sem 50 let. 

ANA: Stara sem  40 let. 

TINA: 46 let. 

SABINA: 48 let. 

JERNEJA: Stara  sem   43 let. 

STAŠA: Stara sem  53 let. 

MATEJA: 45 LET 

EMA: Stara sem 32 let. 

NIKA: Stara  sem  52 let. 

 

2. Kje ste se šolali in kakšno izobrazbo ste s tem pridobili? 

 

MIHA: Šolal sem se  na Pedagoški fakulteti   v Ljubljani. Moja  izobrazba pa je profesor razrednega pouka. 

ANA: Šolala sem se  na Pedagoški fakulteti smer defektologija za motnje vedenje in osebnosti tendonske 

pedagogike in imam tudi tak naziv 

TINA: Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani sem dobila naziv profesorica razrednega pouka 

SABINA: Najprej  sem redno končala Pedagoško akademijo kot učiteljica, nato pa še ob delu  Pedagoško 

fakulteto in pridobila naziv profesorica razrednega pouka . 

JERNEJA: Končala sem Pedagoško fakulteto v Ljubljani in sem  po poklicu  profesorica razrednega pouka 

STAŠA: Šolala sem se v Ljubljani na petletni vzgojiteljski šoli in sem pridobila 5. stopnjo izobrazbe 

MATEJA: Pedagoški fakulteti Maribor- visoka, razredni pouk profesorica.  

EMA: Šolala sem se na Pedagoški fakulteti v Mariboru in pridobila naziv  profesorica razrednega pouka 

NIKA: Šolala sem se na Pedagoški akademiji v Ljubljani, smer razredni pouk, ob delu pa  sem  nadaljevala še 

študij na Pedagoški Fakulteti  – Ljubljana, smer razredni pouk – vendar še nisem  opravila  diplome. 

 

3. Kdaj ste šolanje zaključili? 

 

MIHA: Študiral  sem  najprej   na  Pedagoški akademiji. Nato sem šolanje  nadaljeval  ob delu in ga leta 1999 

zaključil in pridobil VII. Stopnjo izobrazbo . Šolanje    

ANA: Šolanje sem  zaključila leta 1997. 

TINA: 1993leta. 

SABINA: Šolanje  sem  zaključila 1997, ko sem  končala  Pedagoško fakulteto. 

JERNEJA: Ja, Diplomirala  sem januarja 1992, bila  peta študentka na fakulteti z visoko izobrazbo. 

STAŠA: Šolanje sem   zaključila leta 1979. 

MATEJA: Najprej sem prvo stopnjo leta 1989, drugo stopnjo pa 1993 leta- visokošolski študij. 

EMA: Šolanje sem zaključila leta 2006, ko sem  diplomirala. 

NIKA: Šolanje na Pedagoški akademiji sem  zaključila 1981 leta. 

 

4. Ali  ste  pridobili primerno izobrazbo tj. izobrazbo, primerno za poučevanje v osnovni šoli?   

 

MIHA: Za poučevanje v osnovni šoli ima ustrezno izobrazbo 

ANA: Da 

TINA: Da  z vsemi didaktikami. 

SABINA: S šolanjem  sem  pridobila primerno izobrazbo. 

JERNEJA: Ja, ker sem profesorica razrednega pouka.   

STAŠA: Da, vendar  sem  opravila še vse module, ki so bili potrebni, da  sem   lahko iz  vzgojiteljice postala  

učiteljica za poučevanje v osnovni šoli. 

MATEJA: Seveda. 

EMA: Da 

NIKA: Da. Pridobila sem  ustrezno izobrazbo za poučevanje v osnovni šoli – smer razredni pouk. 

 

5. Kdaj ste začeli poučevati v osnovni šoli? 

 

MIHA: V osnovni šole sem   začel poučevati leta 1983. 

ANA: Leta 1998. 

TINA: Od  leta 1986. 



 

SABINA: Poučujem  od leta 1986. 

JERNEJA: Ja, ko sem  pobrskala po podatkih in  ugotovila, da sem  začela delati, in sicer preko  študentskega  

servisa že v 4. letniku fakultete, še  v celodnevni osnovni šoli s polovičnim delovnim časom. Redno  sem se 

zaposlila  septembra 1992 v kombiniranem oddelku na podružnični šoli.  

STAŠA: Leta 2002, to je pred 10 leti. 

MATEJA: 1991 leta. 

EMA: Poučevati  sem  pričela leta 2004. 

NIKA: V osnovni šoli  sem  začela poučevati septembra 1981. 

 

6. Koliko časa od tega poučujete romske učence? 

 

MIHA: Romske učence poučujem  že od leta 1983 leta. Romska populacija ga   spremlja skoraj  že 30 let, to pa  

je dolga doba. 

ANA: Ves ta čas. 

TINA: Ves čas službovanja.  

SABINA: Romske učence poučujem 18 let. 

JERNEJA: Romske učence skupaj poučujem  6, 5 let.   

STAŠA: Romske učence poučujem 10 let. 

MATEJA: Vsa leta. 

EMA: Od vsega začetka poučujem romske učence, to je skupaj  7 let. 

NIKA: Romske učence  poučujem že 24 let. 

 

7. Kakšnega izobraževanja in/ali usposabljanja ste bili deležni v zvezi s poučevanjem romskih  

    učencev ? 

 

MIHA: Seminarjev, ki so namenjeni poučevanju romskih učencev   sem se  udeleževal, tako tistih, ki so bili 

organizirani na šoli, kot tistih ki so bili organizirani zunaj nje. Naslovov seminarjev se ne morem  spomniti. 

ANA: Formalnega v bistvu ne, ampak neformalnega pa veliko. 

TINA: Da, imeli smo različna usposabljanja na ZIK- u v Črnomlju tako, da po programu projektno UVRI, 

Evropsko romsko vključevanje Romov in  integracija Romov med ostale otroke . 

SABINA: V zvezi s poučevanjem romskih učencev posebnega izobraževanja nisem bila deležna. V  okviru 

študija se je izvajal učni predmet- otrok s posebnimi potrebami, čeprav romske učence ne moremo uvrščati med  

otroke s posebnimi potrebami. Bilo pa je nekaj usposabljanj v okviru šole in  v okviru različnih projektov, 

pedagoških  konferenc itd. 

JERNEJA: Imela sem nekaj  študijskih  skupin, sodelovala sem v  modelu poučevanja romskih učencev, ki je 

bil podprt s strani  Zavoda za šolstvo,  aktivno delovala  v šolskih aktivih, v  pedagoških  tematskih  konferencah  

in iz  literature . 

STAŠA: Udeležila sem se  120 urnega  seminarja,  kjer sem se seznanila z osnovnimi romskimi izrazi. 

MATEJA: V zvezi z s poučevanjem romskih otrok sem se udeležila vsakoletne študijske skupine  in raznih 

seminarjev.   

EMA: Udeležila sem se predavanj o strategiji  izobraževanja Romov preko zavoda za šolstvo. Študij pa sem 

zaključila z diplomsko nalogo,  s področja  vzgoje in izobraževanje Romov na slovenskem. 

NIKA: Nisem še zasledila, da bi obstajala posebna smer izobraževanja,  izključno za poučevanje romskih 

učencev. Usposabljam pa se  preko individualnega študija in prebiram različno strokovno literaturo, preko 

študijskih skupin, ki jih je organiziral Zavod za šolstvo, udeležila sem se  tečaja romščine, udeleževala  sem se 

različnih delavnic, ki so bile namenjene usposabljanju za poučevanje romskih učencev v okviru RIC – Novo 

mesto in  CIK – Črnomelj. Lahko pa tudi povem,  da sem  pogostokrat kot učitelj praktik tudi vodila delavnice za 

usposabljanje učiteljev pri poučevanju romskih učencev. Dolga leta sem bila vključena v   študijsko skupino, 

kjer  sem  bila vodja, v katero so bili vključeni učitelji, ki so poučevali romske učence. 

 

8. Ali ste pred začetkom poučevanja romskih učencev imeli stike z Romi?  

 

MIHA: Stike z Romi sem imel že pred  poučevanjem romskih učencev, ker  živim skoraj neposredno v okolju z 

Romi. Poznam vsa belokranjska romska naselja dokaj dobro. 

ANA: Da, z mano so hodili v osnovno šolo. 

TINA: Ne. 

SABINA: Ja. Pred začetkom poučevanja romskih učencev sem  imela stik z Romi, zato ker živim v šolskem 

okolišu, ki je v neposredni bližini tudi romskega naselja, tako da sem jih poznala. 

JERNEJA: Da, samo iz  ulice. 

STAŠA: Ja. 



 

MATEJA: Da, imela sem, ker  živim v  bližini in Romi hodijo mimo  hiše vsakodnevno ter občasno  prosijo za 

stvari. 

EMA: Ne. 

NIKA: Pred začetkom poučevanja romskih učencev nisem imela stikov z Romi. V okolju, kjer  sem  živela ni 

bilo Romov. Za njih sem  slišala  preko medijev ali  jih občasno srečala na cesti.  

 

9. Ali ste  kaj vedeli o izobraževanju romski učencev, preden ste vi pričeli s poučevanjem   

    Romov?  

 

MIHA: O izobraževanju romskih učencev preden sem  sam pričel s poučevanjem, nisem kaj konkretnega vedel 

oziroma poznal. 

ANA: V bistvu ne, ker sem  tudi tukaj na naši šoli  v bistvu poučevanje romski in neromskih učencev ne 

razlikuje. 

TINA: Ne. 

SABINA: Ja, sem vedela, saj so  romski učenci  obiskovali osnovno šolo, že v času, ko sem jo  tudi sama 

obiskovala, z njimi sem bila sošolka.  

JERNEJA: Ne, vedela sem  le  da obiskujejo šolo in  da nekateri obiskujejo celo vrtec. Nisem pa vedela  na 

kakšen način poteka izobraževanje, kakšne so težave pri poučevanju, niti  kakšno je njihovo predznanje. 

STAŠA: Ne, vsako leto sproti se spoznavam z romsko populacijo. 

MATEJA: Vedela sem, ker  so z mano obiskovali  šolo. 

EMA: Ne. 

NIKA: V času študija ni bilo nobenega posebnega poudarka glede poučevanja romskih učencev. Na šoli, kjer 

sem začela poučevati ni bilo romskih učencev. Tako da o izobraževanju Romov prej nisem  bila seznanjena. 

 

10. Ali  ocenjujete, da zmorete poučevati romske otroke?  

 

MIHA: Romske  otroke zmorem poučevati. 

ANA: Da.  

TINA: Da,  odvisno je pa tudi kakšno je predznanje,  s kakšnimi izkušnjami pridejo in če  govorijo v slovenskem 

jeziku.  

SABINA: Romske otroke zmorem poučevati. 

JERNEJA: Da, Zahteva to ogromno vztrajnosti potrpežljivosti. Najpomembnejše pa je da, otroke sprejmeš 

takšne kot so, da  jih poskušaš razumet, da jim prisluhneš, pa da te oni sprejmejo. Romski učenci so pač drugačni 

od neromskih učencev in  doživljajo mnoge stiske.  Ugotovim,  če jih ne sprejmem, je neuspeh zagotovljen, s 

tem   pa tudi slaba volja učitelja, nezadovoljstvo in  slabo počutje vseh.  

STAŠA: Da  

MATEJA: Seveda zmorem  in jih z veseljem tudi poučujem.   

EMA: Da. 

NIKA: Menim, da sem skozi prakso pridobila veliko izkušenj za delo z otroki v osnovni šoli in da zmorem 

poučevati tudi  romske učence. Pri tem pa potrebujem veliko časa za pripravo na vzgojno-izobraževalno delo, za 

pripravo različnega didaktičnega gradiva, saj ti učenci potrebujejo zelo nazoren pouk, preko različnih praktičnih 

dejavnosti. 

 

11. Koliko otrok je v razredu?   

 

MIHA: V razredu je različno število učencev, odvisno od generacije. Število učencev v razredu  se giblje od 18-

28 učencev,  tudi  30 učencev.   

ANA: V razredu je 5 romskih učencev in 12 neromskih učencev. 

TINA: V   razredu je sedaj 16 učencev, od tega sta 2 romska učenca.  

SABINA: Letos je v razredu skupaj 17 otrok.  

JERNEJA: V letošnjem šolskem letu imam 4 romske učence in 13 neromskih učencev, skupaj  17. 

STAŠA: V razredu je 20 učencev, od tega je 5 romskih učencev. 

MATEJA: 20 učencev, od tega  letos 4 romske učence. 

EMA: Trenutno je 15 učencev, od tega so 4 romski učenci, in sicer  2 fanta in 2 deklici. 

NIKA: V letošnjem šolskem letu je v oddelku 15 učencev, od tega je 6 Romov. 

 

 

 

 



 

12. Kakšen je poklic njihovih staršev in kakšno je njihovo premoženjsko stanje oziroma   premoženjsko stanje 

otrok?  

 

MIHA: Poklic staršev Romov je, da  nimajo  dokončane niti  OŠ. Premoženjsko stanje je  slabo. Izstopajo  pa 

posamezne družine, ki delajo, ki imajo svoj prihodek in s tem tudi primeren življenjski standard. 

ANA: Poklic staršev  je osnovna šola. V  večini sploh nedokončana, premoženjsko stanje je pa  pri nekaterih 

solidno. Od štirih  romskih učencev, starši delajo in so  zaposleni, ali  vsaj eden od staršev je zaposlen . 

TINA: Pretežno so to starši brez poklicev,  niti  nimajo dokončane OŠ, premoženjsko stanje je pa slabo.  

SABINA: Podatkov o poklicu romskih  staršev ne dobi. Ocenjuje jih po videzu, ki včasih vara. Opaža pa 

različno stanja staršev, nekaj je takšnih, ki misli, da   potrebujejo  socialno pomoč, nekaj pa je takšnih, ki si lahko 

privoščijo več nadstandardna.  

JERNEJA: Vsi starši imajo nedokončano osnovno šolo. Letošnji romski učenci  imajo urejene bivanjske pogoje 

in  sredstva za preživljanje, čeprav  nobeden od staršev ni  zaposlen. 

STAŠA: Na to ni odgovorila, ker meni, da ni pristojna.  

MATEJA: Na vprašanje ne morem odgovorit, ker nisem pristojna.  Predvidevam,  da so romski starši  brez 

poklica. 

EMA: Ne vem, kakšno imajo izobrazbo romski starši. Vem pa, da romski starši niso zaposleni. 

NIKA: Eden izmed staršev je po poklicu avtomehanik, ostali pa nimajo niti končane popolne osnovne šole. 

Zaposlen ni nobeden od staršev, tudi tisti ne, ki je po poklicu avtomehanik, saj je bi pred kratkim odpuščen iz 

delovnega mesta, zaradi viška delavcev. Odvisni so od socialne pomoči, otroških dodatkov, zbirajo pa tudi 

odpadne surovine. 

 

13. Kolikšen je delež otrok potomcev etničnih Slovencev, priseljencev in kolikšen je delež Romov v razredu 

oziroma razredih, v katerih poučujete? 

 

MIHA: V razredu sta 1 ali 2 priseljenca, ki sta  prišla živet v Slovenijo. Delež potomcev etničnih  Slovencev  ne 

bi vedel. Delež romskih učencev se giblje v poprečju 4 do 5 oziroma 3 do 4 na razred . Drugače pa so to 

opredeljeni  Romi, torej narodnost je  romska in vseh ostalih. Zadnje čase je vedno več romskih učencev v 

razredih, za našo šolo če bi v povprečju povedal je približno  od 4 do 5 oziroma 3 do 4 na razred. 

ANA: Nimam podatka. 

TINA: Približno od  2%, 3% do 5%. 

SABINA: Delež otrok ki jih poučujem je naslednji:  priseljencev je 6%,  potem  12% je predstavljajo učenci  

romske populacije,  ostalo 82% so pa etnični Slovenci.          

JERNEJA: Delež romskih učencev je letos 23,5%,  ostali so etnični Slovenci, priseljencev letos nima. 

STAŠA: V  razredu je četrtina Romov,  zaradi tajnosti podatkov ne povem deleža, ki se  nanaša na   priseljencev 

in etnične Slovence. 

MATEJA: Delež romskih  otrok je 20%.  

EMA: Etnični Slovenci predstavljajo  60% vseh učencev v razredu,  priseljenca sta 2 učenca ali je njihov delež 

13,3 % in ostali delež 26,7 % predstavljajo  romski učenci. 

NIKA: Delež ostalih učencev je 60%, romskih učencev 40%, učencev priseljencev v oddelku nimam. 

 

14. Ali po vašem mnenju obstaja potreba po obstoju posebnih metod za poučevanje otrok, ki so revni in 

priseljenci?  

 

MIHA: Metode  za poučevanje vedno  prilagajamo romski populaciji, ker  imajo   že v osnovni šoli težave, težje 

delajo v šoli. Težave pa so tudi   zaradi razmer doma, zato se  metode dela prilagajajo. 

ANA: Da, prilagajamo.  

TINA: Da,  odvisno je od tega, kot sem prej povedala  od  izkušenj romskih učencev, pa od domačega okolja  in  

od spodbude staršev. Uporabljam  več  slikovnega materiala, strpnosti,  večkratnega ponavljanja in  razlaga 

nekaterih  besed.  

SABINA: Za revne učence ni potrebe po posebnih metodah učenja. Posebne metode učenja pride v primeru, ko 

je otrok priseljenec in ne zna slovenskega jezika. 

JERNEJA: Ne,  razen  v primeru, če je primanjkljaj na učnem področju. Ti otroci rabijo predvsem sprejetost  in 

pa  delo bolj na samopodobi. 

STAŠA: Ne.   

MATEJA: Pravim, da če je  otrok reven še ne potrebuje  posebnih  metode. Torej sploh ni pomembno ali je  

otrok reven ali bogat. Če pa je otrok priseljenec, pa je problem jezik, zato je pomembno, da se  pri njem 

poslužujem posebnih metod . Poučujem  s klasičnimi metodami in pa prilagoditve za učence Rome, več 

konkretizacije.  



 

EMA: Za revne učence ni potrebna,  za učence priseljence pa je potrebna posebna metoda, zaradi primanjkljaja v  

jeziku . 

NIKA: V šoli ne opredeljujemo otrok po socialno-ekonomskem statusu. Glede na to ali je priseljenec ali pa 

reven ni nujno, da učenec potrebuje posebne metode pri poučevanju. Posebne metode za poučevanju potrebujejo 

katerikoli učenec, ki izkazujejo posebnosti na posameznih področjih učenja in delovanja. 

 

15. Ali obstaja potreba po dodatnem učenju slovenskega jezika v primerih, ko materni jezik otrok priseljencev ni 

slovenščina? 

 

MIHA: Učenci Romi imajo težave, predvsem v 1. razredu, pa še prej ko vstopajo v šolo,  ker ne poznajo 

slovenskega jezika, zato obstaja  potreba po učenju slovenskega jezika,  predvsem v nižjih razredih,  da osvojijo 

slovenski jezik da lahko delajo v šoli. 

ANA: Ja, v teh  primerih bi bilo dobro. 

TINA: Da.  Pred leti sem  poučevala  enega otroka-priseljenca, in sicer  ko je bila vojna na Hrvaškem in sem ga 

morala   vsako besedo  učit v slovenskem jeziku. 

SABINA: Ja, obstaja potreba po učenju slovenskega jezika za učencev, ko materni jezik ni slovenščina.  

JERNEJA: Nujno.  Ti otroci  bi morali pred rednim všolanjem v redni oddelek obiskovati intenzivni tečaj 

slovenščine. Morda tečaj in obiskovanje pouka hkrati, da jezik slišijo in začutijo. Pred všolanjem bi morali nujno 

biti vključeni v vrtec, kjer bi pridobivali besedišče.  

STAŠA: Da , pri nekaterih učencih.  

MATEJA: Ja, ker otroci, ki  prihajajo v šolo pa  imajo  zelo skromen besedni zaklad, sploh teh osnovnih 

slovenskih besed, ker slovensko v  predšolskem obdobju ne govorijo.       

EMA: Da. 

NIKA: Za večino otrok priseljencev bi bilo to zelo dobrodošlo, da bi bili zagotovljeni pogoji po dodatnem 

učenju slovenskega jezika, vsaj na začetku všolanja. 

 

16. Ali obstaja ta potreba tudi v primeru romskih otrok in če, zakaj? 

 

MIHA: Romski učenci ne  obvladajo slovenskega jezika, saj pred vstopom v šolo ne govorijo slovensko.  

ANA: Da,  ker se težko sporazumevamo, sicer imamo enega otroka, ki se  težko sporazumeva z drugimi otroci in 

z mano. Predvsem ne razumejo vsega, zato jih je potrebno učiti slovenski jezik,  to bi bilo zaželeno. 

TINA: Da. Odvisno  je,  če prihaja  s take družine,   da  od doma  in do šole govori in  sliši samo romsko besedo  

in je potem potrebno, da bi tudi učitelj poznal nekaj teh  romskih izrazov. Sicer pa  romski pomočnik pozna  

romski jezik in  slovenski jezik. Meni, da je  pri dopolnilnem pouku  potrebno romske učence učiti slovenski 

jezik.  

SABINA: Za primere romskih otrok bi rekla, da delno obstaja potreba po učenju slovenskega jezika, zato, ker je  

odvisno od tega iz kakšnega okolja izhajajo. Čeprav stanujejo vsi v istem naselju pa je razlika v jeziku velika. 

Nekateri so zelo že socializirani, doma uporabljajo že slovenski jezik. V nekaterih primerih pa romski učenci iz 

slovenskega jezika poznajo samo vljudnostne izraze, kot so:  prosim gospa, dober dan, adijo; zato obstaja 

potreba po dodatnem učenja slovenskega jezika.   

JERNEJA: Nujno, saj je primanjkljaj na področju besedišča ogromen. Ne poznajo niti osnovnih izrazov, kako 

naj potem usvajajo zahtevno učno snov, zato misli, da je nujno obisk vrtca pred vstopom v šolo. 

STAŠA: Ne, ker  imajo vsi romski otroci  možnost obiskovanja vrtca  oziroma vsakodnevnega obiska vzgojno  

izobraževalne  dejavnosti. 

MATEJA: Obstaja ta potreba tudi za romske učence, ker je njihov besedni zaklad skromen.   

EMA: Da, predvsem pri slovenskem jeziku, zaradi  slabega  besednega  zaklada in razumevanja  slovenskega 

jezika. Pouk  poteka tako, da je  potrebna prilagoditev pouka ali pa pouk diferencirati, ker  določeni učenci ne 

zmorejo in  ne razumejo določenih nalog ali navodil.  

NIKA: Tudi za romske otroke bi bilo dobrodošlo, če bi imeli dodatne ure učenja slovenskega jezika, to pa zato, 

ker doma, v svojem okolju govorijo v romskem jeziku, tako da je za njih slovenski jezik drugi tuj jezik. 

 

17. Kakšne načine  in metode  uporabljate pri poučevanju romskih učencev, da bi dosegli  čim  večjo učno 

uspešnost?  

  

MIHA: Pri poučevanju romskih učencev uporabljamo individualna metoda poučevanja romskih učencev. Ta je 

zelo pomembna, zato  da delamo z njimi individualno oziroma posamezno. Določene učne snovi, ki  so težke za 

razumevanje, se učencu  razložijo bolj počasi in zato je potrebna  metoda individualnega poučevanja. 

ANA: Različne se kot so,  projektno delo, skupinsko delo, delo z računalnikom uporaba IKT, igric  

računalniških, motivacijski pouk, veliko sodelovanja med učenci, da se učijo eden od drugega in  projektno delo. 



 

TINA: Menim, da več konkretnega materiala, pa doslednost, to se pravi od lažjega k težjemu,  demonstracije, 

pogovor, razlaga, pojasnjevanje, metode s slikami in  z učbenikom.  

SABINA: Pri poučevanju romskih učencev je pomembno , da jih poučujem tako, da jim stvari ponazorim, 

demonstriram, da jim stvari pokažem, v primeru da  ne razumejo. Poleg tega pa morajo biti navodila enostavna, 

da jih  razumejo. Predvsem pa je pomembno, da   potem s ponavljanji usvojijo snov. 

JERNEJA: Najbolj so uspešni pri delu v manjših skupinah, individualne nazornejše razlage, mnogo več 

ponavljanja, utrjevanja, pa še to v glavnem minimalnih standardov, brez kakšnega nepotrebnega balasta. Več 

uporabnega za življenje torej - povezovanje z življenjem na konkretnem nivoju iz predvsem  njihovih izkušenj. 

Veliko je potrebnih slikovnih podkrepitev. Mnogo več vzpodbujanja, motivacije in  pohval. Predvsem pa mnogo 

potrpežljivosti in vztrajnosti. 

STAŠA: Poučujem  v prvem razredu, kjer  je pouk  za vse  učence poteka z  metodo  igre. Metode pa se med 

sabo prepletajo glede na predmet, kajti mislim, da samo ena metoda poučevanja ni dovolj za uspešnost učenca.  

MATEJA: Pri poučevanju uporabljam naslednje učne metode kot so razgovor, razlaga , delo s tekstom, krožci, 

link kocke, stotični kvadrati pri matematiki, številski traki, tako za učence Rome kot ostale učence. Potem pa so 

tu pomembne še prilagoditve, da mu skrajšam besedilo.  

EMA: Uporabljamo metodo ponavljanje, individualnega dela- učitelj sam z učencem Romom, večja pomoč,  

vzpodbuda pri delu, manjši obseg nalog, se že diferencira in  delo s konkretnim materialom. 

NIKA: Da bi bila dosegla čim višjo učno uspešnost pri poučevanju romskih učencev se v veliki meri poslužujem 

individualne oblike dela in dela v manjši skupini znotraj oddelka. Najpogostejše metode dela pa so: razlaga, 

pogovor, pojasnjevanje, demonstracija, praktično delo in učenje preko igre. 

 

18. Prosim vas, da opišete za katere metode poučevanja gre in  na kaj se nanaša njihova  uporaba? Opišite, katere 

skupine otrok so deležne določenih metod? 

 

MIHA: Pomoč nudim vsem učencem, ki jo potrebujejo. Zaposlujemo romsko pomočnico, ki se z vsemi 

romskimi učenci ukvarja individualno. Uporabljam   metodo predvsem ponazarjanja, slikovna metoda, metoda 

dela  s tekstom,   s slikovnim materialom  in najmanj z didaktičnimi pripomočki, da učencu  čim bolj na 

enostaven način pokažemo  kako in kaj želimo od njega doseči. 

ANA: Vsi. Poudarjam da metode kot so,  projektno delo, skupinsko delo  uporabljam  za vse učence. 

TINA: Prilagodimo. Imamo učence, ki ne dosegajo niti minimalnega standarda znanja in je za njih vedno 

potrebno  pripraviti  dodatne naloge, potem  naloge za  utrjevanje in  ponavljanje, lažje naloge, manj zahtevne 

tako od lažjega k težjemu. Povem, da sem  imela eno učenko, ki pa ni mogla delati po  metodah tistega razreda, 

zato smo morali zanjo prilagodit in sicer tako, da je bilo  več zaposlena z rezanjem,lepljenjem,sestavljanjem in  

vizualnem prepoznavanjem.       

SABINA: Pravim, da ne samo romski otroci tudi ostali otroci, ki izhajajo  iz manj spodbudnega okolja 

potrebujejo več ponazoril,  enostavnih  navodil, ponazoritve in demonstracij. 

JERNEJA: Gre za  verbalne in neverbalne metode. Pri verbalnih  metodah kot so razlaga, razgovor, 

pripovedovanje, opisovanje tega je mnogo več. Pri neverbalnih metodah je pa več demonstracij, praktičnega  

dela, dela z besedilom, posnemanje, igra vlog in  opazovanj. Verbalnih metod  je več pri  otrocih s posebnimi 

potrebami, saj so  na tem področju  običajno boljši. Seveda jih vzpodbujam, da pridobivajo samozavest in si 

upajo suvereno spregovoriti pred celim razredom ali pred večjo skupino otrok. 

STAŠA: Ker pouk poteka  integrirano to pomeni, da se med sabo določeni predmeti prepletajo,  gre za več 

različnih metod, tako da  samo ena metodo zelo težko omenim. Prisotna je  metoda igre,  metoda  demonstracije, 

tako da težko omenim samo eno izmed metod. 

MATEJA: Pravim, da prilagajam,  konkretiziram delo, ker učence dobro pozna.  

EMA: Metode so; krajša besedila, uporaba stavnice, nastavljanje besed, poudarek na širjenju besednega zaklada, 

pri matematiki je zelo priporočljivo konkretni materiali, od težjega k lažjemu, delo na predstavnosti števil, 

izkušenjsko učenje iz njihovega življenja, demonstracija, ponavljanje in utrjevanje, tako za učence priseljencev 

in učence Rome.  

NIKA: Teh učnih metod so deležni predvsem učenci, ki potrebujejo več individualne pomoči in imajo določene 

težave na posameznih področjih. 

Najpogostejše metode poučevanja so: 

-razlaga, kjer učencem razložiš določeno učno snov na način, ki je najbolj primeren za posamezno skupino 

učencev, 

-pojasnjevanje, kjer ob konkretnih primerih ali z opisi predstavim učno snov, 

-pogovor, kjer se z učenci pogovarjaš in ugotovim kakšno je njihovo predznanje in na čem lahko gradiš naprej, 

ter da preveriš, kako so razumeli določeno učno snov, 

-demonstraciji, da učencem demonstriram izvedbo določene aktivnosti oziroma  dejavnosti in praktično delo.  

 



 

19. Prosim vas tudi, da opišete, kako je na vaši šoli prišlo do odločitve o uporabi določene metode? Kateri so bili 

razlogi, da ste izbrali določeno metodo? 

 

MIHA: Na šoli je prišlo do odločitve o uporabi določene metode predvsem iz razloga,  če se opredeli  na splošno 

na metodo dela s  slikovnim materialom odločim,  zato ker je romskim učencem  zelo težko razložit nekatere 

pojme, ker ne razumejo, in se s slikovnim materialom to zlahka dopove, pokaže in razloži. Učenec si recimo  

preko vizualnega pogleda lažje zapomni, kakor s samo  razlago. 

ANA: Sama, sama absolutno sama. Zdi se, da je potrebno pri poučevanju stimulirat več čutov, več komunikacij, 

čim več da se otroci  izražajo, v glavnem da so čim bolj samostojni in da čim bolj samostojno pridobivajo svoje 

znanje, novih pristopov in metod skratka in dajo dobre rezultate. 

TINA: Da. Imajo razredne aktive in se potem dogovorijo tudi z romskim pomočnikom, kako in na kakšen način  

bi določen otrok osvajal učno snov. Razlogi za šolsko neuspešnost je posledica  nerazumevanje, hitro 

pozabljanje to se pravi tudi težave s  pomnjenjem, ker  otrok hitro pozabi , zato je potrebno  večkrat vključiti več 

čutilom kot na primer: vidno, slušno, gibalno in  razločevanje,      

SABINA: Metode so različne  na nivoju  šole. V začetku šolanja so prav gotovo druge metode, kot potem v 

drugi in pa tretji triadi, ker gre za učenje jezika. Kasneje težave z jezikom izginjajo in se uporabljajo za 

poučevanje druge metode. 

JERNEJA: Ko dobiš učence v   razred, začneš z njimi delati.  Učenci Romi  so nedvomno otroci s posebnimi 

potrebami in sem   prisiljena v iskanje drugačnih metod in oblik dela. Je naporno, je več priprav, ampak če hočeš 

doseči uspeh, drugače ne gre. Pripraviti je treba take  naloge, da  jih oni znajo tudi samostojno  rešiti. Na srečo 

sta naše ministrstvo in Zavod za šolstvo podprla naš projekt in nam s tem tudi omogočila, da se izobražujejo tudi 

v tej smeri  . 

STAŠA: Poudarila sem metodo  igre, ker pri učencih, ki so  stari 6 let  naj bi   pouk potekla  preko igre,  

opazovanja, razlage, ponavljanja in  razgovora. 

MATEJA: Metode izbiram sama, ker  je potrebno  da minimalne standarde, ki so predpisane in jih mora vsak 

učenec usvojit, naj bo to učenec Rom ali ostali učenci.  

EMA: Metodo izbiram glede na izkušnje  in priporočila sodelavcev in svojih izkustev, ki  se pokažejo, da so 

uspešne. Odvisno pa je tudi od generacije učencev in potem se teh metod drži ali pa ne.  

NIKA: Določene učne metode, ki jo bi razvijali in uporabljali pri pouku ne izberemo na nivoju šole. Pri izbiri 

metod in oblik dela je posamezni učitelj avtonomen. Glede na specifiko oddelka pa se odločim kateri  obliki in 

metodi dela bo dan večji poudarek in pozornost. 

 

20. Ali je učenje določenih predmetov prilagojeno? Navedite, kateri so ti predmeti in kakšna  je prilagoditev. 

 

MIHA: V  razredu se poučuje frontalno, to se pravi, kadar je učenec v razredu, se njemu kaj posebej  ne 

prilagaja prav iz tega razloga, ker potem vsak učenec vsak romski učenec na naši šoli dela individualno, s 

pomočnikom.  Tudi preko centra za socialno delo zaposlujemo Rominjo, ki se s temi Romi ukvarja tako, da v 

razredu učim frontalno, potem ko gre učenec iz razreda, pa individualno. 

ANA: Zavzemam se  zato, da bi naj vsi dosegli in  bili  seznanjeni z vsemi vsebinami, tako da določen del pouka  

ne prilagajam. Se pravi ta frontalni del podajanja nove učne snovi damo vsem učencem isto snov, tudi ne 

prilagajamo. Prilagajamo ustni preizkus znanja, glede na znanje, ki ga pokažejo in  predznanje, oziroma 

zahtevamo samo minimalne standarde. Prilagajamo delo glede na njihove zmožnosti in predznanje. Prilagaja se  

tudi domače naloge, kot so  obseg domačih nalog in podobno. 

TINA: Da. To so pretežno naslednji  predmeti: matematika, slovenski jezik in okolje  na nižjem nivoju. Potrebno 

je, da otrok tudi več utrjuje  in da se snov osvaja  po principu od lažjih  proti  težjim problemskim nalogam.  

SABINA: Ja, imamo različne vrste pomoči v okviru šole tako, da nekaj prilagajamo že sami učitelji v okviru 

celotnega razreda, od lažjih proti zahtevnejših nalogami, sicer pa pri slovenščini in matematiki. Predvsem pri 

slovenščini in  matematiki  se izvaja pomoč v oddelku. Izven  oddelka  se izvaja pomoč, za učence ki to pomoč 

potrebujejo na način individualno ali skupinska pomoč ali pa dodatna strokovna pomoč. Izvaja se  več vrst 

pomoči  za učence, ki to ne zmorejo in  pa še za otroke z odločbami  s posebnimi potrebami. 

JERNEJA: Ja,  ko so učenci pri urah razlage, poslušajo in sodelujejo pri pouku kot vsi  sošolci. Pred preverjanji 

znanja, ob utrjevanju in pred ocenjevanji pa je večji poudarek na minimalnih standardih znanja. Od njih ne 

zahtevamo višjih nivojev znanja, imajo pa možnost, da to izkazujejo. Zdi se mi, da je  pomembno, da razumejo 

tiste osnove in temelje, ki so potrebne za njihov napredek . 

STAŠA: Pri vseh predmetih je prilagojeno,  glede nato, če otrok določene snovi  pri pouku še ni osvojil, je 

potrebno snov  utrjevati, in postopoma preiti na novo snov. 

MATEJA: Da. Določene prilagoditve oziroma več je na konkretizaciji, delo s konkretnimi materialom, s 

ponazorili pri matematiki, tudi pri spoznavanju okolja in slovenščini, to je konkretizacija, da več delajo s 

konkretnim materialom, kot drugi, nivojskega pouka nimamo na prvi triadi. 

EMA: Je, prilagojeno, pri matematiki in pri slovenščini. 



 

NIKA: Učnih vsebin ne prilagajam. Prilagajam le oblike in metode dela s katerimi dosežem, da učenci usvojijo 

učno snov. Res pa je, da pri predmetih –slovenščina in matematika, kjer v večini prilagajam oblike in metode 

dela, dosegajo učenci cilje le na nižji taksonomski stopnji. Menim, da je potrebno podaljšati čas za usvajanje 

določenih učnih vsebin. Pri tem pa je potrebno, da je ob učečem učitelju še dodatni strokovni delavec. 

 

21. Ali so romski učenci v pretežnem deležu v prvi skupini nivojskega pouka?  

 

MIHA: Absolutno skoraj vsi. 

ANA: V pretežnem deležu ja. 

TINA: Da  

SABINA: Ja, nivojski pouk se prične v višjih razredih. 

JERNEJA: Ja, letos so v našem razredu, v prvi skupini  vsi. 

STAŠA: V prvem razredu ni  nivojskega pouka. 

MATEJA: Nivojskega pouka, ni  v prvi triadi. 

EMA: V drugem razredu ni nivojskega pouka.  

NIKA: Na razredni stopnji ne izvajamo nivojskega pouka. Večji poudarek je na notranji diferenciaciji in 

individualizaciji in občasni zunanji diferenciaciji. 

 

22. Ali je pri izvajanju nivojskega pouka v razredu dodaten učitelj ?  

 

MIHA: Ne. 

ANA: Ne, ker je majhna skupina. 

TINA: Na nižji stopnji ga ni, je pa  na razredni stopnji. 

SABINA: Da, predvsem pri slovenščin in matematika, da jim pomaga  

JERNEJA: Ja, pri nas je. Ona je izvajalka prvega nivoja in je z mano in je izvajalka. individualne in skupinske 

dodatne pomoči. 

STAŠA: Ne, ker nimamo nivojskega pouka. 

MATEJA: Ne. 

Ni, ker nimam s tem izkušenj. 

NIKA: Pri izvajanju notranje diferenciacije ni stalno prisoten dodatni učitelj, je pa prisoten pri posameznih 

predmetih (predvsem pri slovenščini in matematiki le  nekaj ur na teden.  

 

23. Kateri dejavniki, po vaši oceni, najbolj vplivajo na učni uspeh romski učencev? 

 

MIHA: Najbolj vpliva na uspeh romskih učencev to, če redno obiskujejo pouk, to je najbolj pomembno, ker če 

jih ni v šoli, kar jih veliko tudi ni  in pa težke   socialne razmere. 

ANA: Da, so starši neizobraženi, drugi razlog, da ne poznajo našega slovenskega  jezika in tretji razlog tudi  

motnja preskrbljenosti. 

TINA: Domače okolje, če je spodbuda doma, potem je otrok tudi v šoli urejen , tudi prinaša stvari, dela domače 

naloge, hodi redno v šolo in tudi učni uspeh je boljši.  

SABINA: Nestimulativno domače okolje, vrednote oziroma  ne vidijo cilja v izobraževanju in  ne vidijo smisla,  

ko bodo končali šolo. V romskem  naselju delo  ni vrednota in tudi posamezniki, ki so zaposleni niso cenjeni v 

okolju, in mislim, da je to največja težava 

JERNEJA: Veliko je teh dejavnikov:redno obiskovanje pouka, motivacija s strani otroka in doma, predvsem 

zanimanje staršev za delo njihovih otrok v šoli ter pomoč pri domačem delu. Nekateri starši vzpodbujajo otroke  

k obiskovanju popoldanskih delavnic v naselju, mnogi letos na srečo doma opravljajo  domače naloge. Tudi 

pripravljenost učitelja za kvalitetno delo z učenci je dejavnik, ki vpliva na učni uspeh romskih učencev . 

STAŠA: Vpliv okolja, ki je največkrat neurejeno  in dednost predvsem ta dva dejavnika.  

MATEJA: Na učni uspeh vpliva  socialno okolje, iz  katerega prihajajo učenci, ker se tam prične vsa vzgoja,  

srečevanje z okoljem itd.   

EMA: Najbolj vpliva na učno uspešnost, da učenci  obiskujejo  vrtec vsaj eno leto  pred prihodom v šolo, 

obiskujejo predšolsko vzgojo, redno prihajanje v šolo, redno delo domačih nalog. Uspeh je povezan z 

izobraženostjo staršev in pa tudi z okoljem, v katerem živijo. Nekateri starši razumejo  šolo in se zavedajo, da je 

izobraževanje pomembno in so tisti učenci tudi uspešnejši od tistih, ki pa  živijo nomadsko življenje pa jim žal 

tudi učitelj ne more kaj dosti narediti. 

NIKA: Na učni uspeh romskih učencev najbolj vpliva zunanja motivacija učitelja, sprejetost s strani učitelja in 

ostalih sošolcev, med drugim tudi denarno socialna pomoč, ki jo prejemajo. 

 

 

 



 

24. Pouk romski učencev poteka v slovenskem jeziku. Ali menite, da bi se učna uspešnost  izboljšala, če bi pouk 

potekal v romščini? 

 

MIHA: To je samo hipotetično. Lahko povem, da je to  težko reči. Naša romska pomočnica  ima narejen izpit iz 

romskega jezika tako da obvlada romski jezik in slovenščino, če je potrebno kaj potrebno razložit, da je 

nerazumljivega v slovenščini potem ona to stori v romščini, tako, da je to pokrito, kar se tiče jezika. 

ANA: Njihova romščina je skromna, njihov besedni zaklad romskega jezika je izredno skromen, če že 

uporabljajo, kako  bolj bogato besedišče uporabljajo iz slovenščine, ali pa strokovno terminologijo,  si sposodijo 

pri slovenščini ,  romski jezik je precej ozek, namenjen za uporabne za vsakodnevno komunikacijo, ni veliko 

besed pri romščini. 

TINA: Ne vem,  ker  je na te otroke vplivalo okolje v taki meri, da dokaj razumejo slovenski jezik, da ni 

potrebno. 

SABINA: V prvem razredu bi se uspešnost verjetno zvišala. Romščina je tako preprost  in enostaven, da bi ne 

mogli izpeljali vseh te vsebine, ki jih je treba  v samo njihovem jeziku. Romščina je preskromen jezik, ima 

preskromno besedišče, da bi težko v njihovem jeziku vse to izvedli, saj v svojem jeziku nimajo besede učiteljica, 

nimajo besede šola.  

JERNEJA: Ne, saj nimajo ustreznih izrazov, niti ne poznajo svojega jezika in je včasih prav težko, ker  menjajo 

še s srbohrvaščino in to bi potegnilo za sabo tudi znanje romščine. 

STAŠA: Glede na to, da so romski učenci vključeni  v oddelek slovensko govorečih učencev, misli, da je 

nepotrebno, da bi potekal pouk v romščini. Je pa vsakodnevno na šoli prisotna tudi romska pomočnica, ki v 

slučaju nerazumevanja  jezika, učencu lahko ponudi  tudi izgovorjavo oziroma dopolnitev v romskem jeziku. 

MATEJA: Ne. Romščino vpeljujem pri urah, ko ima dopolnilni pouk in dovolim,  da otroci uporabijo kakšno 

romsko besedo. Mislim, da romščina  ne bi prispevala  k napredku, ker  se v slovenskih šolah uči in govori  

slovenski jezik. 

EMA: Imamo  romsko pomočnico, ki naj bi bila nek vez med učiteljem in romskimi učenci, zna romsko in 

seveda pomaga pri tem. Mogoče, bi se učna uspešnost povečala, če bi se učili v romskem jeziku,  vendar  ne 

vem, to je slovenska šola s slovenskim jezikom. Tudi učenci priseljenci se morajo naučit slovensko in  pravilna 

slovenščina gre malo v pozabo, zato se  morajo v slovenski šoli učit slovenski jezik. 

NIKA: Pouk poteka v slovenskem jeziku. Za enkrat še nimamo učiteljev, ki bi obvladali romski jezik v tolikšni 

meri, da bi lahko poučevali v romskem jeziku. Romski jezik se  pa tudi zelo razlikuje med romskimi naselji, 

tako, da se včasih tudi oni sami ne razumejo med seboj.  

 

25. Koliko je upravičenih in neupravičenih izostankov od pouka v celotni prisotnosti pri pouku v primeru otrok 

etničnih Slovencev, otrok priseljencev in romskih otrok? 

 

MIHA: Pri romskih učencih je veliko več neopravičenih izostankov, kakor pri etničnih Slovencih, to pa 

predvsem zato, ker nimajo nekega nadzora. Predvsem so to družine, ki živijo na socialnem robu in otroci niti 

največkrat ne želijo in če ne želijo pa ostanejo  doma ne.  Po zakonodaji je  dolžnost staršev, da pošiljajo otroke 

v šolo. 

ANA: Nimamo otrok priseljencev, ne morem odgovorit. Romski učenci imajo več izostankov, mogoče 20% več 

s tem, da moramo razlikovat, trije samo trenutek , 4 učenci od 5 hodijo v šolo redno in nimajo niti neopravičenih 

izostankov ,niti opravičenih se pravi da so vedno v šoli. Samo eden je tisti, ki hodi bolj občasno v šolo.  

TINA: Pravim, da ti  otroci v glavnem z dogovorom staršev prinesejo od zdravnika opravičilo, če izostajajo. 

Letos  dva otroka zelo redko kdaj  manjkata,  mogoče če je eden manjkal v jeseni, eden pa sedaj ko je bila res 

viroza , ampak drugače ne izostajajo. Pred leti sem imela od ene družine pa učenko, ko se je zaželela  je šla v 

šolo, sicer pa ne, predvsem zaradi tega, ker so   zaspali ali pa  so  kam šli in je ni bilo v šolo po cel teden. Letos 

imamo minimalne izostanke  od šole. 

SABINA: Romski otroci   ogromno izostajajo, sicer ne morem posploševati,   nekateri zelo redno obiskujejo 

pouk. Ravno v tem oddelku,  sta dva deklici in obe neocenjeni v prvem redovalnem ocenjevalnem obdobju, 

zaradi ne obiskovanja pouka oziroma le občasnega obiskovanja. 

JERNEJA: Letošnji učenci Romi mi vedno od doma ali zdravnika prinesejo opravičilo, čeprav je   nekaj teh  

izostankov   nepotrebnih, pač ostanejo doma, ko je napovedano ocenjevanje znanja, se jim ne da v šolo in  ko 

imajo prejšnji dan kakšne zabave ali  izmišljene bolečine tudi ne pridejo v šolo. So pa starši vsaj toliko 

odgovorni, da napišejo opravičilo in sem kot  učiteljica   vesela in  vsaj  tukaj vidim napredek . Romski učenci pa 

manjkajo  mnogo več kot učenci  neromi. 

STAŠA: Pri  učencih priseljencih in etničnih Slovencih so v glavnem opravičeni izostanki od pouka v celoti. Pri 

romskih učencih pa je veliko  neopravičenih izostankov, vendar je zopet  od vsakega učenca do učenca  različno. 

Tisti romski učenci, ki prihajajo iz urejenih družin, običajno tudi ne izostajajo od pouka, tisti, ki prihajajo iz 

neurejenih družin, pa običajno tudi ne prinesejo opravičil  ali pa izognejo  tudi pogovornim opravičilom. 



 

MATEJA: Romski otroci letos  redno obiskujejo pouk, pač odvisno od generacije. V prejšnjih letih je imela 

deklico, ki je imela  praktično 375 ur neopravičenih izostankov in je v šolo praktično prihajala na teden  1x do 

2x.  Letos je  izostankov zelo malo, so enaki z drugimi učenci in  nimamo  izostankov. 

EMA: Največ izostankov je bilo s strani romskih učencev, medtem ko je izostanek pri priseljeni otrocih  in tudi  

otrocih etnični Slovencih  ostaja pa približno enako. Veliko izostankov pa pomni slab učni uspeh  in ni napredka.        

NIKA: Moram reči, da romski učenci v letošnjem šolskem letu dokaj redno obiskujejo pouk. Nekoliko več 

izostajajo od pouka kot ostali učenci. Neopravičenih izostankov je malo, saj učenci ob izostankih prinašajo 

opravičila od staršev ali od zdravnika. 

 

26. Kateri so najbolj pogosti vzrok za izostanek od pouka v primeru romskih učencev ? 

 

MIHA: Največkrat navedejo bolezen in  potem  starši načeloma napišejo opravičilo. 

ANA: Najbolj pogosti, so  bolezen . 

TINA: Bolezen. Pred leti pa so to bili izostanki, to v jeseni, ko se  nabira kostanj, potem konec šolskega leta, ko 

se nabira borovnice. Izostanek je tudi ko družina gre po nakupih predvsem pa takrat, ko dobijo  denarno pomoč. 

SABINA: Vzrok za izostanek pri manjših romskih učencih je  v prvih letih šolanja, ko so še odvisni od staršev, 

je  to krivda staršev, ker niso pripravljeni zjutraj vstati in pa otroka pripravit za   v šolo. Otroci se sicer 

izgovarjajo, da so zaspali, da so zamudili avtobus, vendar  samo ti otroci ne morejo biti odgovorni, zato da 

zjutraj  vstanejo, zato je odgovoren nekdo drug. Romskim učencem, teh ki izostaja  nimajo  interesa za  

izobrazbo. Vzrok za izostanek, pa  so tudi različne bolezni. 

JERNEJA: Menim, da je to izogibanje odgovornosti in  dolžnostim pri ocenjevanje znanja. Neromi morajo v 

šolo tudi če imamo prejšnji dan zabavo, kar  čutijo odgovornost  do dela in  ni nobenega izmikanja odgovornosti. 

Romski učenci imajo malo slabši imunski sistem, zaradi razmer v katerih živijo.  

STAŠA: V primeru, da  dobim odgovor je to zobobol, sicer pa otrok, ki se odloči, da ga v šolo ni,  ima v družini   

takšen vpliv, da ga tisti dan ni v šolo. Učenci sami  izbirajo ali pridejo v šolo ali ne. Gre za  primere, ko  so 

družine neurejene in kjer imajo  otroci velik vpliv na starše.                

MATEJA: Bolezen je razlog za izostanek od pouka, drugih razlogov ne vem, ker mi romski učenci pretežno ne 

prinesejo opravičil, da bi videla razloge. 

EMA: Vzrok za izostanek romskih učencev od pouka je  dejansko lenoba staršev,  ki otroka ne pripravijo za v 

šolo. Potem, če so slabe vremenske razmere takrat, jih tudi ne bo v šolo, ali pa če se v šoli izvaja kakšna 

dejavnost, recimo sankanje in  oni nimajo sank, vendar mi to ne povejo pravočasno, da bi v šoli priskrbeli sani. 

NIKA: Najpogostejši vzroki  za izostankov so zdravstvene težave, preseljevanje iz kraja v kraj, posebno  v času 

zbiranja odpadnih surovin, pri kakšnem učencu pa tudi neurejene higienske razmere. 

 

27. Ali  se vedenje romskih otrok  med poukom razlikuje od vedenja otrok etničnih Slovencev in priseljencev? 

Če se, kako se razlikuje?  

 

MIHA: To  je sedaj dosti težko vprašanje. Se vedenje razlikuje. Vedenje romskih učencev se razlikuje zato, ker   

ti učenci načeloma veliko ponavljajo in so  starejši v razredu na nižji stopnji, recimo pridejo do 4 oz. 5 razreda 

stari so pa 15 let in normalno da se starejši otrok drugače obnaša  do populacije mlajših. 

ANA: Se ne razlikujejo.  

TINA: Ja .Romskim učencem je pri pouku  smešno. Ko pa  so vprašani, so v glavnem tiho, rabijo dodatno 

vzpodbudo. Na  nižji stopnji so še  dokaj umirjeni, večji problem je na višji stopnji, takrat ko prihajajo v 

puberteto so bolj nemirni, živahni ter motijo pouk.  

SABINA: Na začetku šole prva leta se razlikuje od naši otrok tako, ker naši otroci potrebujejo mir, nežnost, 

umirjenost, romskim otrokom pa to ni domače in zaradi tega se oni včasih dolgočasijo. Oni so navajeni na hrup, 

zabavo,na ritem na poskok in  oni niso navajeni, da bi sedeli v naročju in pa poslušali pravljico tako kot naši.   

JERNEJA: Ja,  imajo   kratkotrajnejšo motivacijo, tudi koncentracijo. So nemotivirani, jih enostavno ne zanima 

pouk  in temu primerno se potem  tudi obnašajo. Tudi zaradi nerazumevanja jezika, slabega  predznanje, 

neznanja, so počasnejši, zaradi nižjega nivoja znanja in slabšega pomnjenja recimo pri prepisu s  table so 

počasnejši in  ne dohajajo. Hitro so utrujeni. Enostavno ima občasno občutek, da njihovo  možgani  delujejo 

počasneje. 

STAŠA: Vedenje otrok se razlikuje. Predvsem pa se glede vedenja romskih otrok  zelo razlikuje od ostalih 

učencev, saj je  vedenje tisto, ki je nekako  usmerjeno v ne poslušanje, da učenci kar tekmujejo, kdo bo nagajal 

in na kakšen način bo ponagajal, ne samo  učiteljicam ampak  tudi ostalim   sošolcem, ki so v razredu. 

MATEJA: Letos imam v razredu tri romske deklice in samo enega romskega dečka in je obnašanje enako 

drugim učencem in ne izstopajo. Ta eden romski deček  se je lepo vključil v oddelek in ni posebnosti. 

Pomembna je sestava učencev in se razlikuje generacija od generacije. Včasih je mogoče zaznati večji nered, 

peto šolsko uro, ko je koncentracija šibka. 



 

EMA: Da,  v večini primerov se vedenje  razlikuje med učenci. Romski učenci imajo slabšo koncentracijo, to je 

veliko presedanja, glasnega govorjenja, odhod do koša in stranišča,  utrujenost, zaspanost, neprisotnost. Romski 

učenci so velikokrat  samo zato v šoli, da so na toplem in da dobijo malico. 

NIKA: Za letošnje šolsko leto lahko rečem, da se vedenje romskih učencev med poukom ne razlikuje od vedenja 

drugih učencev. To se pozna tudi v tem, ker so romski učenci v oddelku sprejeti in opravljajo enake naloge, kot 

vsi drugi učenci. Kakšno leto pa so tudi učenci, ki so sprejeti v oddelku, a imajo velike težave s pozornostjo in 

koncentracijo in zaradi tega težje sledijo vzgojno-izobraževalnemu delu in se njihovo vedenje razlikuje od 

vedenja ostalih učencev, saj so takrat bolj nemirni, težje se zberejo za delo,utesnjuje jih zaprt prostor. 

 

28. Ali opažate kakšno razliko med tistimi romskimi učenci, ki imajo več stikov z  otroci, ki so etnični Slovenci 

ter priseljenci in tistimi, ki teh stikov nimajo? 

 

MIHA: Otroci se med sabo družijo in niti ne opažamo razlike, razslojenosti. Mogoče se nekoliko romski otroci 

držali   bolj v skupini za sebe, ampak  je  veliko takih pravih  prijateljstev z  druženjem  tudi z etničnimi 

Slovenci. Praktično ni nobenih razlik druženje je popolnoma normalno in tudi etničnimi Slovenci in Romi  in ne 

prihaja do kakšnih večjih pravih konfliktov. 

ANA: Ne, nobene razlike. Se družijo med sabo , če pridejo v konflikte pridejo tako kot vsi ostali, ni bistvenih 

razlik, imajo prijatelje in so dobro sprejeti in se tukaj dokaj dobro počutijo. 

TINA: Ja.  Romski učenci so tudi doma sosedi s sošolci in se potem vidijo tudi  popoldne in se družijo tako  

doma in v šoli. Nekateri pa  prihajajo iz drugega okolja,  pa imajo malo zadržke  in  niso tako prijateljski odnosi . 

SABINA: Opažam razliko med mešanimi  romskimi  zakoni, kjer  nista oba starša  Roma. Otroci takih staršev 

veliko bolj  obiskujejo pouk, tudi starši prihajajo v šolo, se zanimajo zanje. Njihovih   status je  drugačen in 

potem se tudi ti otroci  družijo z ostalimi in  so  tudi bolj uspešni in se znajo vključit v skupino.  

JERNEJA: Ja, pomembno je da so učenci  vključeni v okolje in  da jih starši vzpodbujajo in tako se  družijo 

med sabo in z  neromskimi učenci, kjer so  vključeno  in tudi  sprejeti. Sošolci jim pomagajo, so enakovredni, 

lažje dojemajo, razumejo in upoštevajo pravila obnašanja ter se jih lažje držijo. 

STAŠA: Predvsem ne vemo, kako se romski  otroci družijo v popoldanskem času, ali se družijo samo med sabo   

ali tudi kako drugače. O načinu popoldanskega druženja običajno ne sprašujem,  če pa že vprašam kako so 

preživeli popoldan , kako so preživeli vikend,  odgovorijo z molkom. 

MATEJA: Ne opažam razlike in ni problemov. Romski učenci se vključujejo v razred in jih imajo radi. Mogoče 

je malo težje, v prvem razredu . V  tretjem razredu pa to ni več noben problem. 

EMA: Da, so razlike. Tisti romski učenci, ki se več družijo z neromi , so bolj civilizirani, se ne bojijo ljudi, lažje 

komunicirajo tudi bolj so uspešni, večji besedni zaklad imajo in tudi lažje sledijo pouku, kot pa tisti, ki se res 

držijo samo v svojih  romskih skupinah. 

NIKA: Romski učenci, ki so sprejeti v oddelčni skupnosti, oziroma imajo več stika z ostalimi učenci imajo dosti 

manj težav pri funkcioniranju v oddelku, kot pa tisti romski učenci ki nimajo toliko stika z ostalimi  učenci. 

Menim, da je to drugo je bolj opazno na predmetni stopnji. 

 

29. S katerim vedenjem učencev se najtežje soočate? Ali je tovrstno vedenje pogostejše pri otrocih etničnih 

Slovencev, priseljencev ali Romov? 

 

MIHA: Mene moti enako pri Romih kot pri etničnih Slovencih, kakšno nasilje, agresija in tako naprej, to je 

najbolj vidno. 

ANA: Da se neprimerno obnašajo med poukom, klepetajo, posegajo  v besedo, mogoče tudi smejanje, ker pač je 

pouk za tega učenca pretežek in pozornosti pač išče na tak način. Je pa to eden,  mogoče dva učenca, pa ne pri 

vseh predmetih, samo pri vzgojnih. Poudari,  da ni kakšne  agresije, pretepa, tega ni.      

TINA: Ja. Najhujše je, ko rešujejo probleme tako, da  udarijo  nazaj, ali pa da kriči in zmerja.  Včasih se 

dogajajo tudi vedenjske  motnje tudi pri otrocih, ki niso romske populacije , Tako da  manjše nasilje vrši  na 

splošno tako med romsko kot neromskimi učenci. 

SABINA: Učenci se med sabo ne sprejemajo, zato je težje delati  v takem okolju. Ugotavljam, da se zlasti v 

nižjih razredih romski učenci bojijo ostalih učencev in obratno, kar se ji ne zdi sprejemljivo. 

JERNEJA: Ja. Na splošno pri vseh učencih ne prenašam predrznosti, nesramnosti,  ker si mislim s kakšno 

pravico si nekdo domišlja, da je vreden več kot drugi. To se mi zdi skrajno nevzgojeno in s tem izkazujejo svoj 

primitivizem, in mislim da vse to otroci  prinesejo  od doma. S takšnim  napačnim, nesprejemljivim vedenjem 

iščejo pozornost, za katero  so   nekje prikrajšani ali doma ali v skupini vrstnikov. Menim, da se pri učencih 

Romih  pogosto  ustrašijo njihovih groženj, ker se te grožnje znajo tudi  uresničiti  in ko oni povejo svojim 

prijateljem, se združijo in skupaj so močni in normalno, da se tega vsi bojimo. Ko se pogovarjamo med sabo, ali 

pa se romskega učenca  med igro nekdo po nesreči dotakne, ga udari, ga brcne, ta potem pove še dvema svojima 

prijateljema in pove,  da bo povedal temu in te bomo  že dobili in potem ga učenci Romi počakajo po pouku, mu 

začnejo grozit in zato je otroke strah.   



 

STAŠA: Pri učencih etničnih Slovencev, priseljencev vedenje ne odstopa enih in drugih. Pri romskih učencih  pa 

je veliko nemirnosti, predvsem kadar  je potrebno sedeti in  opraviti določene naloge, takrat postanejo ti  učenci 

zelo nemirni in nagajivi. 

MATEJA: Ko so učenci v nižjih razredih so vodljivi, in če čutijo, da  jih je skupina lepo sprejela, da jih je učitelj 

lepo  sprejel, potem posebnosti na področju vedenja. Vedenjske težave vidi v višjih razredih, ko se učenci  

združujejo skupaj, takrat se pa te disciplinske težave pokažejo, tako na  cesti, v jedilnici in so na ta način močni. 

Sicer pa ni izstopanja,  ni veliko problemov, mogoče kakšen posameznik, ki je težje vodljiv, ampak to se dogaja   

tudi pri drugih učencih  etničnih Slovencev. 

EMA: Najtežje se soočam z nasilnostjo ali pa da učenci odklanjajo delo v višjih razredih, kot je znano in tudi  

ustrahovanje drugih učencev, kdaj pa kdaj. V drugem razredu ni nasilnega vedenja med učenci.  

NIKA: Najbolj sporne oblike vedenja, ki se kažejo med temi  učenci so: glasno govorjenje s strani romskih 

učencev,  oblike približevanja  in  vključevanja romskih otrok med ostale učence, ker se jim nekako skušajo 

približat na grob način. 

 

30. Opišite, prosim, šolski uspeh in prisotnost romskih otrok v zadnjem šolskem letu, tj. v   šolskem letu 

2010/2011?  

 

MIHA: Imamo podatke  na naši šoli, in sicer je  23 Romov na 135 učencev od tega je ponavljajo v zadnjem 

šolskem letu 9 Romov  in pa 1  etnični Slovenec. Ugotavljam, da so dejansko skoraj vsi ponavljavci romski 

učenci in skupni letni uspeh šole   je 90%, v primeru , če  Romov ne bi imeli bi bil uspeh 98% oziroma 99%. 

ANA: Od 5 učencev, so 3 napredovali, 2 dva pa sta ponavljavca. S  tem da je ena romska učenka dobra, prav 

dobra in en romski deček  prav tako. Pri nekaterih predmetih je nezadosten, drugače pa je prav dober. Romski 

učenci imajo  boljši uspeh, tako kot vsi ostali seveda, pri  vzgojnih predmetih  glasba, športna vzgoja. 

TINA: Dogaja se, da  veliko ponavlja  in ne  dosegajo minimalnega standarda, kar pomeni, da jih polovica izdela 

razred in polovica ne izdela. 

SABINA: Ugotavljam, da od štirih romskih učencev, sta bila dva otroka z odločbami s posebnimi potrebami, 

nadalje  eden    ni dosegel standarda in ponavlja, tisti drugi  je  zelo uspešen na matematičnem področju  in se je 

uveljavil tudi na tekmovanju. Romski učenci so dokaj redno obiskovali pouk,  zato so pa tudi učni uspehi. 

JERNEJA: Lansko šolsko leto sem  imela dva učenca Roma, ena učenka je napredovala v 6. razred, en učenec 

pa je bil prešolan na šolo s prilagojenim programom  

STAŠA: Šolski uspeh je ocenjen pisno. V šolskem letu 2010/2011 je bilo v razredu  5 romskih  učencev, od tega 

so trije učenci uspešno napredovali, ena učenka je ponavljala in ena učenka je bila prešolana na osnovno šolo s 

prilagojenim programom oziroma  s posebnimi potrebami. 

MATEJA: Vsi štirje romski učenci zelo redno obiskujejo pouk. Vsi od teh štirih so v prvem ocenjevalnem 

obdobju dosegli minimalne standarde znanja in pričakujem, da bodo vsi štirje tudi šli v naslednji razred, tako  

ena deklic, ki je na  minimalnih standardih znanja, ena deklica pa je uspešna pri svojem delu in dosega zelo 

dobre učne rezultate, dva pa sta malo več kot minimum.      

EMA: V šolskem letu 2010/2011 sem  imela v razredu tri deklice  romkinje, ena je bila ponavljavka, že od prej 

in je tudi ponavljala in je šla z letošnjim šolskim letom na posebno osnovno šolo , ker je bila štiri leta v drugem 

razredu in ni bilo napredka  Na posebno šolo, bi bila že prej prešolana,  vendar starši niso prihajali na govorilne 

ure, socialna je bila tu nemočna. Z  letošnjim letom nam je to uspelo, ostali dve romski učenki  sta pa 

napredovali in sta dokaj uspešni. 

NIKA: V šolskem letu 2010/11 sem imela v oddelku 3 romske učence. Vsi trije učenci so usvojili minimalne 

standarde znanja, ki so potrebni za napredovanje v naslednji razred, bili so 100%. 

 

31. Kako poteka komunikacija med vami in romskimi starši? 

 

MIHA: Preslabo, se ne udeležujejo  govorilnih ur, ne udeležujejo se roditeljskih sestankov. Mogoče se od  7 oz. 

8 družin kolikor je 23 romskih otrok, sodelujemo samo z enim staršem in še to občasno, drugače se pa ne 

odzivajo. Starše pozivamo pisno, ustno in ne vem še kako, ampak se ne udeležujejo, čeprav mogoče njihovi 

otroci sodelujejo na šolskih  proslavah .      

ANA: Nekateri prihajajo, redno na govorilne in roditeljske in se tudi občasno slišimo po telefonu,  če je kar koli 

potrebno smo na vezi. Z nekaterimi starši  se pa tudi nismo srečali. Je pa res,  da tesno sodelujemo z  romsko 

pomočnico in ona tudi hodi  osebno do teh staršev. Učitelji in starši smo v stiku. 

TINA: Romski starši pridejo v šolo, če je kakšen problem,  drugače pa redko kdaj pridejo. Pridejo v primeru, če 

otrok doma  pove, da ga je kakšen  otrok udaril ali pa da mu je kaj naredil in  takrat bodo starši prišli in se 

zavzeli za svojega otroka.  Mogoče pridejo na koncu, zaradi učnega  uspeh ali pa na   začetku leta,  mogoče 1x, 

2x , da vidijo kako  se njihov otrok uči. Na splošno pa pridejo v šolo 1x do 2x na leto. 



 

SABINA: Če pride do  komunikacije med učiteljem in romskim staršem, potem ni težav. S starši  se 

pogovarjamo o tem, da morajo otroci hoditi v šolo in obljubijo, da jih bodo pošiljali v šolo, ampak potem to 

obljubo hitro pozabijo.  

JERNEJA: Ja. Za ta kontakt se mora potruditi učitelj in romski starši. Na telefonske  klic se sicer odzovejo, 

pridejo ob dogovorjenem času letos. Sami od sebe, zaradi lastnega interesa, da bi sami poklicali, kako je z mojim 

otrokom  ne prihajajo v šolo, pa ne na roditeljske sestanke in ne na  govorilne ure tako po urniku, kot jih imamo, 

niti  ne na neformalna srečanja. Je pa to odvisno od starša do starša.  Romski starši se pa zelo zanašajo  na razne 

oblike pomoči s strani šole, vse prelagajo na šolo, tako vzgojo in učenje . 

STAŠA: Ja, sodelujemo. Vendar  je potrebno romske starše  velikokrat pismeno povabit s priporočenim pismom 

ali jih  poklicat po telefonu. Sodelovanje poteka  individualno, tudi za vse obvestila,  ki so nekako vezana na vse 

starše, ko naj bi se udeležili  roditeljskih sestankov, a se jih romski starši ne udeležijo. Udeležijo se jih potem  

individualno, po večkratnih klicih ali pa večkratnih pisemskih priporočenih obvestilih  učitelja.  

MATEJA: Romski starši se odzivajo  zelo slabo, in sicer  z leti vse slabše. Šola jih zelo redno vabi v šolo, tudi  

strokovna delavka  gre v naselje pa jih prosi, tudi romska pomočnica gre v naselje, da starše  povabijo  v šolo, da 

želimo učitelji govorit z njimi. Vabimo jih tudi pisno  po pošti, pošiljamo vabila s povratnico, tako da imamo vse 

dokumentirano. Cilj nam je  z njimi sodelovati.  

EMA: Komunikacija med romskimi starši in učiteljico je slabo, ker se starši ne udeležujejo govorilnih ur in ne 

roditeljskih sestankov.  V letošnjem šolskem letu pa se govorilnih  ur udeležuje le  ena mama  romske učenke, s 

katero lepo sodelujemo. Tudi učni uspeh deklice je dober. V primeru, da ni sodelovanja jih  pisno vabimo, 

romski starši se običajno ne  odzovejo, telefonskih številk nimamo in jih tudi ne dobimo.  Z romskimi  starši 

poskušamo komunicirat  na hodniku ali pred šolo, ko pridejo po otroka.  Kot učiteljica  si želim več 

komunikacije med romskimi starši, vendar žal tega pač ni.  

NIKA: Starši se ne udeležujejo skupinskih roditeljskih sestankov. Eden od staršev se enkrat mesečno samostojno 

oglasi na govorilni uri vendar v  dopoldanskem času, ostale starše pa moram povabiti na govorilne ure pisno. Na 

pisno vabilo se udeležijo govorilne ure in sicer v tudi samo dopoldanskem času. S starši komuniciram tudi po 

telefonu in ustno ob srečanjih, ko pripeljejo ali pa pridejo iskat otroke v šolo. Z vsemi starši teh otrok sem 

navezala tudi stike.  

 

32. Ali se je odnos Ministrstva za šolstvo do poučevanja romskih otrok s časom spreminjal?  

 

MIHA: Ja , pozitivno. 

ANA: Seveda. 

TINA: Da, Ministrstvo  nam nudi   izobraževanje. Na  šoli imamo  romske pomočnike, ki delajo  prek o javnih 

del, tako da je ogromno te pomoči s strani Ministrstva.  Nekaterim učencem se nudi tudi 7 ur  na teden ali še več 

dodatne strokovne pomoči. 

SABINA: Ja, je.                               

JERNEJA: Da, saj ne poznajo in ne  sprejemajo dejanskega stanja. Za njih je bolj pomembna  statistika, 

statistični podatki. Naše romsko naselje je specifično, ni civilizirano tako kot nekatera druga romska naselja v 

Sloveniji. Gre za vpliv celotne države, vseh ministrstev, ustanov , da ni tukaj  le Ministrstvo za šolstvo, za to 

zadolženo. 

STAŠA: Ja, se spreminja. 

MATEJA: Odnos Ministrstva do poučevanja romskih otrok se spreminja počasi. Šola je Ministrstvo povabila na 

sestanek in jim  predstavila težave v zvezi poučevanja romskih učencev. Sestanka so se udeležili tudi  

predstavniki občine, predstavniki ministrstva in nekaj učiteljev šole ter vodstvo šole. Ministrstvo je šoli obljubilo 

pomoč  pri razreševanju te problematike. Pomoč je šola dobila na področju svetovalnega dela, dodatne ure in 

zaposlili so delavko.  

EMA: Ja, se je. 

NIKA: Ugotavljam, da se je odnos Ministrstva za šolo do poučevanja romskih otrok pozitivno spremenil. 

Ministrstvo je omogočilo dodatne pedagoške ure za strokovne delavce pri poučevanju romskih učencev in 

romske koordinatorje, ki naj bi bili vezni člen med šolo in starši. 

 

33. Ali se je spremenil tudi odnos lokalne skupnosti do poučevanja romskih učencev?  

 

MIHA: Tudi  vse v pozitivno,  zato ker se veliko nudi romski populaciji predvsem iz naslova izobraževanja v 

šoli, individualne pomoči itd. Na naši šoli je  135 otrok od tega je  23 romskih otrok  in zate romske otroke  

zaposlujejo  še 3 ljudi, to pa je veliko. Ugotavljam, da so pogoji  dobri in  upam, da bojo te bonitete tudi 

izkoristili. 

ANA: Lokalne skupnosti, občina, ne vem. Se mi ne zdi kakšne  bistvene spremembe, ne.   

TINA: Da . Tudi  občina nudi  prek javnih del, tako da imajo eno  zaposleno delavko  na šoli, ki  cel dopoldan 

pomaga, ali pa pomaga  učencem pri delanju  domačih nalog in   fotokopiranju.      



 

SABINA: Tudi odnos lokalne skupnost se je spremenil,  ampak počasneje. 

JERNEJA: Delno mislim, se je.  Sploh je odvisno kje ljudje živijo, kakšni  so njihovi odnosi, kakšne stike imajo 

ali imajo dobre ali  slabe izkušnje z Romi  čisto osebno, od posameznika do posameznika in  misli, da se lokalna 

skupnost še  trudi, da bi se izboljšala to stanje 

STAŠA: Ja, se spreminja. 

MATEJA: S problemom je bil seznanjen tudi predstavnik lokalne skupnosti, ki  ve, da   je problem.  

EMA: Ja, predvsem, da veliko  sodelujemo in iščemo rešitve.  Tudi kot  učiteljica sem  hodila v romska naselje, 

imela predavanje za starše, vendar ni želenih rezultatov. Položaj je   odvisen  tudi  od samih Romov, saj človek 

bi jim pomagal  z veseljem ,pa so Romi žal med sabo so zelo skregani in  ne želijo delati. 

NIKA: Podpore lokalne skupnosti, kot je krajevna skupnost pri poučevanju romskih učencev ni zaznati.  

 

34. Ali na uspešnost poučevanja romskih otrok vplivajo izkušnje učitelja? 

 

MIHA: Absolutno, absolutno. 

ANA: Bolj osebnostne lastnosti učitelja, kot izkušnje  in izpostavljam prijaznost.  

TINA: Tudi. Tudi. 

SABINA: V neki določeni meri prav gotovo. Vsi učitelji so samo ljudje, in eni so takšni, drugi drugačni.  

JERNEJA: Ja, zelo. 

STAŠA: Ja, v vsakem primeru. 

MATEJA: Ja , ker z leti pridobivaš izkušnje. Na začetku ima učitelj  s težave s poučevanjem učencev. Učenci 

morajo začutiti,  da je učitelj na  njihovi strani, da si res  želi, da bi bili učenci uspešni in da bi  razred naredili. 

EMA: Da, vplivajo. 

NIKA: Izkušnje učitelja vsekakor vplivajo na poučevanje romskih otrok,  saj nobena fakulteta ne izobražuje 

učiteljev za poučevanje romskih otrok, ta znanja si pridobi učitelj z neposrednim  poučevanjem romskih otrok in 

z delovnimi izkušnjami. 

 

35. Ali menite, da obstajajo razlike v metodah poučevanja otrok iz drugačnega  

      kulturnega in jezikovnega okolja?  

  

MIHA: Ja metode se zmeraj prilagajajo ciljni skupini in če nekdo pride iz drugačnega  kulturnega področja se 

mu prav gotovo na začetku ponudi  osnova jezika, potem je osnova razumevanje in sigurno da se te metode 

prilagajajo vsaki posamezni skupini ,ki je drugačna od večinske. 

ANA: Razlike v metodah poučevanja,  lahko se metode spremenijo glede na potrebe. 

TINA: Prilagajamo, pretežno prilagajamo vsakemu  učencu ne glede ali je romski ali ni romski. Dodatno 

pomagamo pri poučevanju   vsem učencem, ki imajo učne  težave, v primeru nadarjenega učenca, ga pa  dodatno 

spodbujam in  usmerjamo še k drugim interesom.  

SABINA: Na splošno ne obstajajo. Prilagoditi se mora tisti populaciji, katero poučuje, kar  ni pa odvisno samo 

od tega od kod so učenci.   

JERNEJA: Ne, če otrok nima učnih primanjkljajev. 

STAŠA: Določene razlike so v primerih, ko učenec ne bi razumel, kakšne besede in jo učitelj ponazori  s 

sličicami, s slikovnim materialom ali  z avdiovizualnim materialom.  

MATEJA: Metoda dela je enaka za vse učence. Učitelj stremi, da učencem drugačnega okolja prilagaja pouk , 

na tak način, da učenec razume snov,  gre  za prilagodit, da njemu pač  prilagodim naloge, da učenec lahko dela. 

EMA: Da, predvsem pri slovenščini z dodatnimi urami, da bi se širil besedni zaklad in pa učenje težjih besed. 

NIKA: Ugotavljam, da ja, vendar ne za vse učence in  ne zato, ker izhajajo iz drugačnega kulturnega in 

jezikovnega okolja ampak zato, ker imajo določene primanjkljaje  na posameznih področjih funkcioniranja in 

delovanja, tako kot za vse ostale učence, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. 

 

36. Ali Ministrstvo za šolstvo poskuša vplivati na metode poučevanja romskih učencev in ali  nudi šoli in 

učiteljem podporo v tem procesu?  

 

MIHA: Da. Ministrstvo predvsem pa zavod za šolstvo ki izobražuje učitelje, ki se ukvarjajo z Romi, pa tako 

imenovane študijske skupine,  izobražujejo učitelje,  tako  tiste , ki poučujejo  Rome, kakor ostale učitelje, če se 

želimo izobraževat v tej smeri, imamo prav gotovo možnost. Učiteljice obiskujemo seminarje in  smo tudi  

aktivne pri nastajanju zbornikov, ki se ukvarjajo z romskimi otroci. 

ANA: Ministrstvo  ja. Omogočajo nam  izobraževanje in dodatne ure pomoči romskim učencem.  

TINA: Da. Tudi socialna delavka, ravnatelj in  imamo tudi  učiteljski tim za romske učence,  tako da se tudi 

učitelji med seboj srečujemo, medsebojno pomagamo in rešujemo skupne probleme.     

SABINA: Ministrstvo šoli in učiteljem nudi precej podpore pri poučevanju, v predvsem v obliki romskih  

pomočnikov in dodatne strokovne pomoči, ki jo imamo  zdaj zadnja leta. Včasih je bilo pomoči veliko manj. 



 

Predvsem pa je pomembno to, da Ministrstvo hodi na šolo, kjer imajo romske učence učiti  in spoznavati 

probleme, vendar pa učiteljem ne  nudijo konkretnih rešitev glede poučevanja Romov. Priznavajo da imajo 

romski učenci  drugačne potrebe, da je potrebno z njimi delati drugače. Zadnja leta je ministrstvo  odprto za   

predloge učiteljev in tudi model poučevanja, ki so ga  v okviru projekta opravljali, so ga podpirali, vendar 

rezultatov ni. Učitelji na koncu ostanemo sami, ker teorija je eno, drugo pa je praksa. Enotnega modela za 

poučevanje romskih učencev ni.  

JERNEJA: Ja nudi. Na naši šoli imajo  več zaposlenih v ta namen, razni  projekti in   izobraževanje. Največ pa 

je to, kar  učitelji pridobivamo eden od drugega, izmenjava  izkušenj, gradiva med učitelji samimi. 

STAŠA: Nudi, imamo zaposleno romsko pomočnico, ki je  učitelju in romskim učencem  v veliko  pomoč. 

Pomoč nudi tudi v popoldanskem času   pri opravljanju  domačih obveznostih tistim romskim učencem , ki doma  

nimajo  pogojev za delo. Šola  jim nudi prostor in lahko domače obveznosti opravijo v šoli, v času dokler imajo 

potem odhod na avtobus, tudi malico lahko dobijo zastonj, tako da imajo   zelo  velik privilegij proti drugim 

otrokom, ki tega nimajo. 

MATEJA: Ne.  Učitelj se sam odloči o načinu poučevanja in s katerimi metodami , bo poučeval učence. 

EMA: Da , nudi podporo. Odobrilo  je zaposlitev  romske pomočnice in dodatnega učitelja ter številne  

individualne ure pouka. 

NIKA: Učitelj sem  pri izbiri metod pri poučevanju romskih učencev avtonomen, Ministrstvo za šolstvo in šport 

na to ne vpliva, šoli in učiteljem nudi podporo v tem, da omogoči dodatne pedagoške ure za dodatne strokovne 

delavce. Na organizacijsko obliko poučevanja romskih učencev mogoče vpliva Zavod za šolstvo, saj zagovarja 

določene organizacijske oblike izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi učenci. Poudarek naj bi bil 

predvsem na notranji diferenciaciji v okviru matičnega oddelka. 

 

37. Ali se vam zdi, da je podpora Ministrstva za šolstvo smiselna, tj. ali so predlogi Ministrstva za šolstvo 

učinkoviti in ali so podprti z realnim izkustvom poučevanja  romskih otrok ? 

 

MIHA: To je sedaj en problem.  Običajno  dobimo  pravila kako naj z Romi delamo  iz centra iz Ljubljane, ki 

nimajo Romov,  velikokrat ali  pa včasih,  so navodila nerealna, kjer izhajajo zgolj iz teorije in ne iz prakse.  

Učitelji najbolj poznamo romsko problematiko, ker  že leta in leta delamo  z njimi in  skušamo  nato ministrstvo 

tudi opozoriti.   

ANA: Da so smiselni  in se vidi  napredek.  

TINA: Da, Ministrstvo se zavzema za  enakopravno izobraževanje vseh učencev, to se pravi  tisti otrok, ki imajo 

težave ali pa druge primanjkljaje, da se jim pomaga. 

SABINA: Da, zelo je smiselna.  

JERNEJA: Ja so smiselni. Imajo pa nerealna pričakovanja. Če otroci, ki prihajajo iz nemotiviranega  okolja, s 

povsem drugačnim sistemom vrednot, načinom življenja, kljub učni pomoči niso enaki kot otroci, ki živijo v 

»normalnih razmerah«. Mislim, da bi moralo ministrstvo vzporedno izobraževati tudi njihove starše, potem bi bil 

uspeh zagotovo  večji . 

STAŠA: Lahko si pomagamo, vendar ko toliko nudimo tem romskim staršem in njihovim otrokom, se vprašam, 

če jim mogoče  nekako ne škodimo, s tem ko  Romom vsako stvar ponudimo, da ne rabijo ničesar narediti sami. 

MATEJA: Delno mislim, da so predlogi ministrstva smiselni. Predlogi se premikajo počasi, ker se zavedajo 

problemov. Ministrstvo stoji učiteljem vsaj duhovno ob strani. 

EMA: Ne, niso podprti z realnim izkustvom, zato, ker je potrebno z Romi  treba živet,   jih  poučevat , potem jih 

spozna. V primeru, da bi  učitelja upoštevalo, poslušalo, bi bilo več narejenega v to smer. 

NIKA: Ugotavljam, da je podpora Ministrstva glede organizacije poučevanja otrok smiselna. Ministrstvo se ne 

vključuje v didaktično-metodične oblike izvajanja pedagoškega dela, v to se bolj vključuje Zavod za šolstvo. 

Menim pa, da predlogi Zavoda za šolstvo niso vedno podprti z realnim izkustvom poučevanja romskih otrok, saj 

predlagajo enoten model poučevanja romskih učencev na vseh šolah in ne upoštevajo specifike posameznih 

romskih učencev, njihovih bivanjskih razmer, socialno-ekonomskega statusa. 

 

38. Ali poskuša vodstvo šole vplivati na povišanje ravni učne uspešnosti romskih otrok? 

 

MIHA: Sigurno. Ravnatelj je sigurno tisti, ki mu je do tega, da je uspeh višji in sigurno nudi vso možno podporo 

učiteljem, ki se ukvarjamo z Romi. 

ANA: Absolutno. 

TINA: Ja, ravnatelj nas   kot učitelje  spodbuja, pošilja na   razne seminarje in  dodatna izobraževanja med 

drugim tudi glede poučevanja romskih otrok.  

SABINA: Ja poskušajo vplivati in delajo za povišanje uspešnosti.  

JERNEJA: Ja, zagotovo je to  želja vsakega ravnatelja, da bi bili učenci uspešni, preko vseh, ki z delamo z 

Romi. Poskušamo jih   vključevati v različne dejavnosti, jih motivirati, nagrajevati učence v primeru ko  nimajo 

neopravičenih izostankov, dobijo pred  novim letom motivacijsko nagrado v obliki knjige. 



 

STAŠA: Da,  nudijo prostor, določene stvari kot so malice, šolske potrebščine in podobno. Tudi   ekskurzij bi se 

romski učenci lahko udeležili, vendar se jih ne udeležijo, ker starši to odklonijo.  

MATEJA: Vodstvo šola skuša vplivati na povišanje učne uspešnosti učencev. Rešuje število oddelkov. 

Ravnatelj skozi leto pregleduje rezultate na konferencah in poizkuša pri posameznik vplivati na dosego vsaj 

minimalnih standardov znanja v obliki  dodatnih   ur individualne pomoči. 

EMA: Da, imamo pete šolske ure rezervirane za romske učence, kjer je na razpolago učiteljica, ki pomaga pri 

domačih nalogah. Tudi sodelavke so šle v  romsko naselje in pomagajo izobraževati starše.  

NIKA: Vodstvo šole se trudi in poskuša vplivati na to,  da se bi učni uspeh izboljšal. 

 

39. Ali vodstvo šole vzpostavlja razmere, v katerih se  učitelji in ostali otroci v šoli dobro   počutijo?  

 

MIHA: Ja. Imamo  poseben prostor kjer se individualno ukvarjamo  z Romi in tudi romski učenci radi prihajajo, 

če so le v šoli. Je pa tudi nekaj takih romskih učencev, ki se izogibajo temu individualnemu delu. Torej 

materialni pogoji so v tej šoli dobri, ker je šola stara 10 let in v bistvu so  pogoji za vse učence in ne  samo za 

Rome. 

ANA: Absolutno. 

TINA: Da, to se pravi,  da imamo take prostore  in tudi  organiziranost prostorov je primerna, saj so  učitelji 

razdeljeni, kdo bo kaj delal glede romskih otrok , tako da je to enakomerno porazdeljeno.   

SABINA: Ja, vzpostavlja razmere.  

JERNEJA: Da, kolikor ja pač to v moči vodstva. 

STAŠA: Ja, zelo. 

MATEJA: Absolutno. Vodstvo šole vzpostavlja dobre pogoje dela, tako za učence in učitelje. V primeru težav 

prisluhnejo in jih skušajo rešiti. Kot učiteljica si  ne želim menjati  šole.  

EMA: Da.  

NIKA: Tudi na tem področju se vodstvo šole trudi, da bi izpostavilo čim boljše razmere, da bi se učitelji in 

učenci čim bolje počutili, da bi bili čim boljši pogoji za delo, vendar moram omeniti, da imamo prostorsko 

stisko, na kar pa ne more vplivati samo vodstvo.  

 

40. Ali ste učitelji deležni podpore s strani vodstva šole, ko se pojavijo težave z  romskimi  učenci na področju 

učne uspešnosti? 

 

MIHA: Učitelji imamo tim za romske učence in je v  tem timu tudi ravnatelj. Imamo redne sestanke, kjer 

obravnavamo  to problematiko. Rezultati se kažejo na boljše v trendu počasne rasti,  ne gre čez noč ampak na 

dolgi rok. 

ANA: Seveda. Deležni smo podpore kot je svetovanje , če se pojavijo težave z učno uspešnostjo. Ravnatelj nima 

kaj dosti  za naredit,  učitelje  vzpodbuja,  se pogovarjamo o tem iščejo skupne rešitve. 

TINA: Ja , dobimo tisto kar rabijo, zvezke,  pisala, barve, za romske učence tudi  fotokopiramo razne materiale, 

ker šola  te potrebščine odobrava. Z vodstvom sodelujemo se pogovorijo, tudi ravnatelj je vključen v pogovor  in 

tudi on sam  izvede razgovore,  s problematičnimi  učenci  in tudi z njihovimi starši,  tako rešujemo probleme in 

jih pripeljemo do rešitev. 

SABINA: Tudi vodstvo šole je nemočno v primeru, če  otroci ne obiskujejo pouka. Pravim, da sem odgovorna 

za učence od vrat naprej, samo da pride učenec v šolo, potem delam z njim. Vodstvo šolo in vsi bi radi, da 

učenci obiskujejo šolo, vendar če pa ne pridejo, potem pa ni rezultatov. 

JERNEJA: Ja, do sedaj še nisem naletela na nerazumevanje pri vodstvu šole. Vodstvo  seznanjam z večjimi 

težavami in  neuspehom učencev sproti . Predstavila  pa sem tudi svoja prizadevanja za izboljšanje stanja. 

STAŠA: Ja. 

MATEJA: S strani vodstva šole ( ravnatelj, pomočnica, pedagoginja in socialna delavka)  je nam učiteljem 

nudena podpora  v primeru težav. Nastopamo kot tim  in   skupaj in iščemo rešitev za odpravo problema. 

EMA: Da. 

NIKA: Če se pojavijo težave na področju učne uspešnosti učencev se povežemo s svetovalno službo, 

pedagoginjo in psihologinjo in nam pomagata pri reševanju in premagovanju ovir.  

 

41. Ali  ste učitelji deležni podpore s strani Ministrstva za šolstvo, ko se pojavijo težave z  romskimi učenci na 

področju učne uspešnosti? 

 

MIHA: Učenci romske populacije imajo dodatne ure individualnega  pouka to pomeni, da dejansko ministrstvo 

podpira  to in plačuje . 

ANA: S strani ministrstva  dobivamo učno pomoč, tega je  relativno veliko in vsaka je dobrodošla.  

TINA: Za  podporo ne vem. Nudijo  možnost dokupa literature in, možnost uporabe  internetne strani.   



 

SABINA: Ne, ker tega  ne razumejo z vidika, da so bili dani dodatni pogoji za poučevanje,  vendar rezultatov še 

vedno ni. Rezultati  prihaja po majhnih korakih in počasi, ne gre v  velikih  korakih. 

JERNEJA: Ne, ker so  za ministrstvo pomembni le odstotki uspešnih učencev. Učni uspeh  učencev brez 

upoštevanja Romov bi bil  bistveno boljši. Veliko je neocenjenih učencev predvsem zaradi neobiskovanja pouka, 

kar pomeni, da ne napredujejo v naslednji razred in misli, da ministrstvo ne gleda na otroke celostno, na vse 

dejavnike. 

STAŠA: Ne vem, nisem imela še primera, ko bi morala prosit za podporo ministrstva. 

MATEJA: S strani Ministrstva nismo deležni podpore. 

EMA: V večini primerov ne. Je pa šola povabila predstavnike ministrstva za šolstvo, katerim so bili  

predstavljeni primeri  in problemi in so nam eno zahtevo realizirali.  

NIKA: Učitelji konkretno niso deleži kakšne posebne podpore, vendar pa zadnja leta Ministrstvo za šolstvo in 

šport preko sodnikov za prekrške kaznuje starše zaradi ne pošiljanja otrok v šolo, saj neredni obisk v šoli 

pogojuje tudi slab učni  uspeh ali pa neuspeh. 

 

42. Ali občasni spori med odraslimi Romi in prihodi policije v romska naselja vplivajo na razpoloženje romskih 

učencev v šoli?  

 

MIHA: Da. Imamo te konkretne primere,  ko se dve družini med seboj ne razumeta in se potem to razumevanje 

preko otrok prenaša v šolski prostor to nas moti zelo. Ukrepajo  v šoli s šolskimi  pravili in  z  vzgojnim načrtom 

in  to velja za vse učence in ne samo za Rome učence. Pravim, da se  nestrpnost prenaša na otroke in iz romskih 

naselij tudi v šolo. 

ANA: Takih primerov nimamo. 

TINA: Ja  je. Pred leti  je  to bilo, potem so ti otroci veliko   manjkali in bili bolj razdražljivi.        

SABINA: Ja, zelo  se to  pozna, ker potem nimajo mirnih noči, so zelo  znervirani,  vznemirjeni, če pridejo v 

šolo, ampak velikokrat  pa v takih primerih ne pridejo. 

JERNEJA: Ja. Odvisno od vzroka obiska in vpletenosti  oseb. Čutiti je nemir, včasih zaskrbljenost otrok. 

Nekateri sploh ne vedo, kaj se v naselju dogaja ali pa imajo popačene informacije. 

STAŠA: Ne vem,  ker otroci ne pripovedujejo samostojno. 

MATEJA: Spori in prihodi Policije  vpliva na romske učence. Učenci  so malo bolj razdražljivi in  drugačni .  

EMA: Da, vpliva. Učenec je zmeden, se boji, ne sodeluje pri pouku. Otroci  Romi ne govorijo o sporih v 

romskih naseljih . 

NIKA: Menim da ja, da se to tudi to zgodi,  kaže tudi na razpoloženju romskih otrok v šoli, če je prišlo v naselju 

do kašnih akcij. 

 

43. Ali menite, da mnenje, ki ga imate o pripadnikih romske skupnosti vpliva na poučevanje in ocenjevanje 

romskih otrok? Če da, kako?  

 

MIHA: Ne. Enako  ocenjujemo po istem kriteriju kot je to za  etnične Slovenci, to ni nobene segregacije.     

ANA: Da, mnenje o pripadnikih romskih otrok   vpliva na poučevanje romskih otrok.  Absolutno vpliva, če ti 

misliš o otroku da je krasen,  se bo začel tudi tako obnašati.  

TINA: Preverjamo otroke, ko so pripravljeni biti ocenjeni in ko se naučijo. 

SABINA: Zagotovo to vpliva, nihče ne more mimo sebe. Pomemben je odnos do učencev in učenci to čutijo, 

zato je pomemben odnos.  

JERNEJA: Ja, Včasih. Niso vsi Romi enaki. Npr.- »vse morajo za njih narediti drugi, biti jim  mora vse dano, 

takšno je razmišljanje nekaterih Romov, samo čakajo, da jim bo nekdo  nekaj dal.« Ko mi   en  otrok da  jasno 

vedeti, da se trudim zaman, da je njemu popolnoma vseeno,ali je uspešen ali ni,  ali kaj naredim, ali  ne naredim,  

pade tudi učiteljeva motivacija,kar se mi zdi čisto normalno. Namesto njega  pa res ne more učitelj  nič naredit,  

namesto njega se pa res ne morem naučiti. Če učenec manjka dan ali več, pozabi skoraj vse,kar se je prej dneve 

in dneve utrjevalo in je potrebno vso že usvojeno snov čisto od začetka, kot da ne bi še nikoli slišal zato, zelo 

slabo pomnjenje, in nauči se samo za tisto oceno in mu ni interes, da znanje ohrani.  

STAŠA: Ja, če mi  romska pomočnica zaupa, da  je težava v družini, mogoče alkohol, mogoče razmere, ki 

negativno vplivajo na učenca, na določen dan. Tudi počutje na otroka mi, je to v veliko pomoč,  da je otrok 

ocenjen  takrat ko vidim, da je naspan in   da je njegovo počutje drugačno.    

MATEJA: Mislim, da  vpliva, ker je pripravljena obiskati tudi romsko naselje. Romske učence imam rada. 

EMA: Ne, ker so vsi  učenci enaki, naj bo to romski ali slovenski  ali priseljenec učenec. Ocena je ocena, 

kriteriji  so enaki za vse.  

NIKA: Zase lahko rečem, da pri meni to nima nobenega vpliva.  

 

 

 



 

44. Ali menite, da imajo učitelji do romskih učencev nižje učne zahteve? 

    

MIHA: Ne bi smeli imeti.  Čeprav sem mi zdi, da  včasih ja, da se  upošteva, da izhajajo iz tako težkih  socialnih  

razmer, praktično doma nimajo pogojev za učenje, tako da se velikokrat od njih zahteva resnično tisti,   mini, 

minimalni standard.  Če romski učenci  ne osvojijo snovi ponavljajo razred. 

ANA: Ne, tak je dogovor. Zahteve vse  na tej šoli so iste, če je njihovo znanje  skromno, se  pač  učenca vpraša 

samo  minimalne standarde. Če učenec obvlada vsaj minimalne standarde,  dobi vsaj dve, če pa  obvlada še kaj  

in tako naprej, saj se s  samim preverjanjem znanjem se vidi kakšen je obseg   tega znanja. 

TINA: Ja, zdaj da. Želimo, da  so učenci   motivirani za šolo in  da se počutijo uspešni ter  da dobijo na 

samopodobi.           

SABINA: Ne, ker že sami učenci imajo do sebe nižje učne zahteve  in potem  se tudi učitelji ustavijo pri tem.  V 

okviru šole smo se dogovorili, da bi  vsaj posameznik za katerega  čutijo, da ima interes za višje učne zahteve, da 

poskušajo na vse načine, da  bi vsaj nekateri uspeli in dosegli višje standarde znanja. 

JERNEJA: Da, da dosežejo tisti  minimum in če to je, so vsi srečni  . 

STAŠA: Ja, občasno tudi morajo imeti  nižje učne zahteve, ker če učenec  določenih  snovi ne osvoji,  potem 

ima nižje kriterije.   

MATEJA: Ne. Tudi za romske učence velja zakonodaja o  minimalni standardi znanja, katerega upošteva. Če pa 

učenec ne dosega niti  minimuma , potem  žal otrok ne more napredovat v višji razred. 

EMA: Včasih, da. 

NIKA: Ugotavljam,  da učitelji nimamo nižjih zahtev do romskih učencev zato, ker so Romi, ampak da pri vseh 

učencih upoštevamo njihove zmožnosti in sposobnosti. 

 

45. Kakšna so bila vaša pričakovanja glede poučevanja Romov?  

 

MIHA: Romi so svojevrsten izziv, znajo biti zelo simpatični, dojemljivi, velikokrat popestrijo pouk in znajo pa 

tudi »zabelit«. 

ANA: Pričakovanja so bila takšna, da bodo začeli redno pisat domače naloge, da se bo povečal obisk romskih 

staršev na šoli, da se bo povišal učni  uspeh , da se bodo tudi naši romski učenci vpisali v redno srednje šole in 

da bodo uspešni. 

TINA: Menim, da sem pričakovala,  da bodo romski učenci   bolj usvajali učno snov, ampak ne more  učiteljica 

vplivati,  da se bodo določene stvari naučili in pa delali domače naloge, če sami tega ne želijo.   

SABINA: Pričakovala sem  še večje probleme, da bo še težje, ker sem poznala  romsko populacijo od doma in s 

ceste, vendar pa ni tako.  

JERNEJA: Ko sem  prišla v  šolo poučevat, sem  pričela z drugim razredom in  mi  je ravnateljica rekla, ne imej 

prevelikih pričakovanj. Vesela bodi, če jih boš navadila, da si bodo pred malico umili roke in, da bodo znali 

sedet na stolčkih. Bila sem  kar malo začudena, ampak potem je razumela ravnateljico, ki jo je  tako postavila 

nekako na realna tla. Pričakovanja in želja pa so sprejetost Romov v skupini, da so vključeni v oddelčno 

skupnost, da jih sprejmemo, da dosegajo  vsaj minimalne standarde znanja. Za učiteljico pa pomeni to 

pridobivanje  izkušenj ,osebnostna rast in s tem načinom življenja dajem  tudi zgled učencem.  

STAŠA: Pričakovanja  glede poučevanja, so verjetno takšna, da bi bili  učenci  pripravljeni sodelovati, 

sprejemati ponujene stvari, vendar se dostikrat zgodi, da učenci  odklonilno sprejemajo. 

MATEJA: Pričakovanja  glede poučevanja Romov so bila naslednja, večja  prilagoditev ter  boljše vključitev  v 

šolsko  delo in življenje. Ugotavljam pa,  da Romi obstajajo še vedno, s svojimi posebnostmi, svojo tradicijo, ki 

jo je to težko spremeniti. 

EMA: Pričakovanja v zvezi s poučevanjem Romov so bila velika, predvsem v smislu, da se da veliko spremenit 

in da  jih je možno tudi veliko naučiti, vendar je realnost,  žal malo drugačna.    

NIKA: Moja  pričakovanja so bila enako, kot do vseh ostalih učencev. 

 

46. Kakšne so vaše izkušnje pri poučevanju učencev, ki so revni ali priseljenci in kakšne izkušnje imate  pri 

poučevanju romskih učencev?  

 

MIHA: Primerov je veliko. Imam primere trenutno najbolj take, kjer je  družina z 9 otroci v zelo  slabih  

socialnih  razmerah  doma, ampak  otroke redno pošiljajo  v šolo. Od te družine smo že 2 otroka preusmerili v 

šolo z nižjim izobrazbenim standardom, ker v naši šoli, ni šlo. Nekateri otroci so še mlajši in še ne hodijo v šoli. 

Na ta način želim izpostaviti številčnost romske družin. Revščina je velika. Tudi je navodilo tako, da že sam 

pedagoški etos pravi, da se razlike ne smejo delati, tega se držimo. 

ANA: Imam zelo pozitivne izkušnje s poučevanjem teh otrok, tako kot z vsemi ostalimi, všeč so mi, odprti so, 

komunikativni so, lepo  se  družijo. 

TINA: Če kakšne stvari nimajo,  nabavi šola oziroma prinesem sam, ali pa se dogovorimo z učenci, tako da 

imajo ti šolarji  določene šolske potrebščine, če gremo na ekskurzijo, da tudi za njih pripravimo stvari. Za 



 

pripravo plakatov pretežno da  šola material, papir , barvice in flomastre, da tudi oni naredijo te plakate. Za 

govorni nastop ali pa  bralno značka  preberemo knjige   v šoli, da potem tudi osvoji bralno značko.  

SABINA: Predvsem  revni, romski in priseljeni učenci se bolj navežejo na nas učitelje in ga hitreje sprejmejo za 

svojega  in ga  vzamejo pod svoje okrilje. Učenci iz revnih in  socialno bolj ogroženih družin, še bolj rabijo 

učitelja, so mu hvaležni, da mu je učitelj nudil varno zavetje, ki ga drugje nima  in učitelja nikoli ne pozabijo. 

Običajno ti učenci učitelja nikoli ne pozabijo. V zahvalo učitelju v primeru, da ga srečajo na cesti mu mahajo  ali 

pa ga kličejo. 

JERNEJA: Pri vseh teh učencih ne glede kakšni so,   ne ločujem nobenih učencev, ne na revne. Sploh ni 

pomembno  kdo je, od kje je, mislim da je  pozitivne izkušnja : zaupanje, da mi otroci zaupajo, da jaz zaupam, da 

to začutijo, neka odprta komunikacija,  zbližanje z njimi, da začutijo, da se jo  učenci   upajo prositi za pomoč in  

da jih vzpodbuja, da sem   strpna do njih, da  sprejemam drugačnost in da sem solidarna. Negativne izkušnje z 

vsemi učenci pa so  zavračanje pomoči, ko  sploh noče sprejeti moje pomoči, ima odklonilni odnos, 

nedostopnost-ko se zapre  vase, noče ali ne zna ne more povedati za svoje stiske in težave. 

STAŠA: Pri  revnih in priseljencih učencih, čeprav ima veliko  delovnih izkušenj, se mi ni zgodilo, kaj takega, 

da bi bilo potrebno omeniti. Pri poučevanju romskih učencev pa se velikokrat zgodi, da starši »pozabijo po 

otroka« ,ta čas ostane pri meni  v učilnici ,ponudim mu, da opravi domačo nalogo, ponudim mu pomoč, ki jo ne 

sprejme.  Torej ne želi opraviti dela, ki bi lahko opravil.    

MATEJA: Predvsem je odvisno koliko so učenci  in starši zainteresirani za pouk  v primeru priseljencev in 

Romov. Zame  ni pomemben ali je učenec bogat ali reven.  

EMA: So pozitivne in negativne izkušnje. Včasih se mi zdi, da je več negativnih, za katere pa niso   krivi učenci, 

krivi so starši in to njihovo sodelovanje, da  prosim za kar koli, pa ni odziva. Odnos staršev do mene  se 

razlikuje, predvsem to velja za starše  priseljenih učencev in romske starše. 

NIKA: Socialno-ekonomski status nima pri meni  nobenega pomena glede poučevanja. Lahko rečem, da imam 

predvsem pozitivne izkušnje pri poučevanju romskih učencev. Vodilo pri poučevanju mi  je vedno, da pri vseh 

učencih razvijam njihove spretnosti, sposobnosti in interese ne glede na njihov status v družbi. 

 

 

47. Ocenite način poučevanja romskih otrok  na začetku vaše učiteljske poti  in danes? 

 

MIHA: Razlike so bistvene.  Ko sem  pričel s poučevanjem , je  bilo Romov bistveno manj, zato ker če samo 

primer povem, za vašo raziskavo: romska dekleta imajo že pri 15, 16 že prvega otroka in imajo pri 20 že 5 ali 6 

otrok, če to primerjam s Slovenci, ki imajo  otroka  30 letih , ko se krog v 30 letih zavrtel  boste videli koliko bo 

Romov in kako  se bo število  Romov povečalo. Pravim da bo  prišlo bo do kritične mase, ko bo število Romov 

še krepko naraslo glede večinske populacije.         

ANA: Načini so se spremenili na splošno za vse, kar so se pojavile pač  nove metode poučevanja IKT-a  in 

podobno. 

TINA: Takrat na začetku so bili ti otroci zelo mirni, prestrašeni,  niso se niti toliko družili z ostalimi, sedaj se pa  

družijo. Družimo se  med sabo, pogovarjamo, sodelujemo, izmenjujemo tudi sedaj,  ko so te sličice za album, jih  

med samo menjavajo, si pomagajo, tudi sladkarije med sabo delijo, tudi  na rojstne dneve povabijo ostale 

sošolce. Včasih tega druženja ni bilo, da bi kdo šel v romsko naselje na rojstni dan  in obratno. 

SABINA: Način poučevanja se spreminja. S tem, ko je populacija drugačna, so tudi zahteve drugačne, ker  tudi  

romski otrok prihaja v šolo in se lahko enakovredno izobražuje tako kot ostali učenci, to je razlika.  

JERNEJA: To so izkušnje, kilometrine. Hitreje se znajdem v dani situaciji, ne bojim se tako izzivov, bolj jih 

razume, ker jih bolje poznam in razumem  vzroke njihovih ravnanj, tako dobrih kot slabih. 

STAŠA: Mislim, da so se,  spreminjala,  predvsem na slabše,  ko romski učenci niso pripravljeni tako sodelovati. 

Pa tudi starši niso pripravljeni sodelovati, saj je starš zadovoljen z minimalnimi rezultati in  pravi, da ima željo, 

da se njegov otrok nauči brati in pisati in nič več. Torej  tudi sam starš nima želje, da  njegov otrok, kaj več 

postane.    

MATEJA: Razlike so. Z leti pridobivam izkušnje in z nenehnim izobraževanjem, je poučevanje kvalitetnejše v 

primeru poučevanja na začetku poti. 

EMA: Na  začetku učiteljske poti sem mislila, da sem  sposobna  narediti vse  sama. Kasneje sem ugotovila, da 

vendar brez sodelovanja s starši, brez primernega okolja, brez delanja domačih     nalog in same želje otroka  po 

izobrazbi, je  žal  tudi učitelj nemočen. 

NIKA: Na začetku poučevanja romskih otrok sem bila prepričana, da morajo vsi učenci delati enako, ne glede na 

sposobnosti, danes pa omogočam učencem , da se individualno razvijajo glede na svoje sposobnosti in interese. 

 

 

 

 



 

48. Ali  menite da je sodelovanje romskih učiteljev-pomočnikov takšno, da pripomore k lažji komunikaciji in 

uvajanju ter sodelovanju z romskimi otroci? 

 

MIHA: Romski pomočniki zelo dobro sodelujejo z romskimi učitelji, z učitelji ki imajo Rome v razredu, to je   

nujna komunikacija. Romski pomočnik sodeluje z romskimi učitelji oz. obratno, zelo dobro. 

ANA: Da. Sodelujemo zelo, odlično. Ja je potrebno, ker je tukaj veliko dela in  učitelj ima določeno kvoto dela 

in ne more še opravljati drugih stvari, zato  pa lahko  romski pomočnik opravi , tiste male drobne pomembne 

stvari, vpraša zakaj učenca ni bilo v šoli.  Učitelj  mogoče obsodi, zakaj  ga bilo v šolo, dobi  neopravičeno. 

Ampak  je vzrok  nekje zadaj, mogoče so imeli stisko, je bil eden od članov  družine hudo bolan , ali mogoče, kaj 

drugega. Romski pomočnik igra pomembno vlogo. 

TINA: Je pretežno tako sodelovanje, da  so v bistvu koordinatorji med otroci, da  lažje delamo, ko sta  sama se  

bolj izpove in je bolj sproščen , ko je z romskim pomočnikom. V takih primerih potem tudi pove  težave  

razredniku ali pa učitelju. Med sabo sodelujemo.     

SABINA: V prvih letih šolanja je  to  velika pomoč, če bi bila . Učiteljev pomočnikov ni. Romski pomočniki pa 

so, ampak nimajo primerne izobrazbe.  

JERNEJA: Ja,  z romsko pomočnico zelo dobro sodelujemo, se dogovarjava, kaj točno bo utrjevala z njimi in 

marsikaj jim razloži tudi v romščini, ker pač slovenskih besed ne poznajo in ona po romsko razloži, da tisto 

razumejo in si zapomnijo. Tudi otroci Romi opazijo to  sodelovanje in začutijo, da je ta  skupni trud  njim v 

korist in to sprejmejo. . 

STAŠA: Ja, romski pomočnik je  veliko  pripomogel v teku šolanja, v tem, da se je spremenilo sodelovanje  na 

boljše. 

MATEJA: Seveda. Z romsko pomočnico  rada sodelujem na vseh področjih. Pomočnica tudi v naselju opravi 

kakšno povpraševanje o učencu in mi prinaša različne  informacije. Z  učenci ima lep stik, tako romski kot 

neromski.  

EMA: Da, imam zelo dobre izkušnje z romsko pomočnico, s katero sodelujem in mi  pomaga z marsikatero 

informacijo npr. o  stanju v romskem naselju, pozna družine,  zakaj otrok ni prišel v šolo in  zakaj nima naloge.  

NIKA: Ugotavljam, da pripomore k lažji komunikaciji in sodelovanju  z romskimi učenci in da bi morali romski 

pomočniki vzpostaviti več stikov s starši. 

 

49. Ali  izobraževanje Romov vpliva na njihovo nadaljnjo življenje?  

 

MIHA: Absolutno. Učitelji  želimo doseči to, da bi vsi Romi zaključili 9-letko, da bi vsi končali OŠ. Le 

izobraženi Romi bodo potem pošiljali spet v šolo svoje otroke, neizobraženi pa puščali doma. 

ANA: Da. V  srednji šoli imamo  enega učenca, mislim, da je v 4. letniku ekonomski tehnik. 

TINA: Da, ker tisti ko niso bili izobraženi, posebej deklice  so se takoj poročile in imele otroke. Sedaj  pa, ko 

dobijo izobrazbo nimajo več toliko otrok , imajo službo, tudi urejeni so bolj, imajo vozniški izpit. Stvari se 

premikajo na bolje. En romski učenec zaključuje ekonomsko šolo. 

SABINA: Da, Vendar smo učitelji velikokrat razočarani, nad romskimi učenci, še posebej zato, ker se 

izobraževanje teh učencev konča že v 5. ali 6. razredu. Dekleta se prehitro poročijo in imajo otroke. Fantje  pa 

pričnejo s preprodajo mamil in se vdajajo kriminalu. Trud vseh strokovnih delavcev je na ta način izničen.  

JERNEJA: Da, včasih delno. Nekateri vsaj dokončajo osnovno šolo,  redki še kaj več. So pa tisti, ki  so malo 

bolj razgledani, ki se znajo podpisati, kaj izračunati, brati časopis, zelo  ponosni na svoje znanje. Dekleta vse 

prehitro padejo v njihov primarni način življenja,  se prehitro poročajo , rojevajo  otroke in padejo v tisti njihov  

podrejen položaj . Misli, da bi morale  zamenjati okolico in zaživeti bolj  v civilnem okolju,  žal spoznajo, da se s 

poštenim delom živi slabše,  da za  garanja, vsakdanje  vstajanje v službo,  pač težje živiš, ampak imamo tak 

sistem, da država to  dopušča in spoznajo, da zakaj bi se trudili in hodili v službo, če so pa denarne  pomoči, ki 

jih dobivajo  višje, pa jim ni treba nikamor iti. . 

STAŠA: Ne vem. 

MATEJA: Izobraževanje Romov delno vpliva na njihovo nadaljnjo življenje. Prepogosto se srečujem s tem, da 

deklice, ki sem učila, zanosijo že pri 15 letih in je potem konec izobraževanja in napori za izobraževanje 

zbledijo.  

EMA: Da. 

NIKA: Žal moram reči, da glede na trenutno stanje v družbi učenci ne vidijo možnosti, da bi izobraževanje 

vplivalo na njihovo nadaljnje življenje, saj večina romskih otrok v našem šolskem okolišu po končani osnovni 

šoli ostane v svojem okolju in se ne izobražuje naprej. 

 

50. Ali menite, da ste dovolj uspešni pri poučevanju romskih učencev? 

 

MIHA: To bodo morali drugi ocenit, sam se težko oceni. 

ANA: Da. 



 

TINA: Da, pretežno po pouku pomagam in se trudim. 

SABINA: Ne, nismo uspešni, dokler vsi romski otroci ne napredujejo in obiskujejo v šole.  

JERNEJA: Da. 

STAŠA: Da, če so pripravljeni tudi sami sodelovat. 

MATEJA: Sebe zelo težko ocenim za poučevanje romskih učencev, vendar se zelo trudim z njimi. 

EMA: Ne vem,  želela bi biti še bolj uspešna. 

NIKA: Prizadevam si, da bi bila pri svojem delu čim bolj uspešna. To se pa kaže tudi v tem, da večina romskih 

učencev, ki jih poučujem, če obiskuje pouk tudi napreduje v višji razred. 

 

51. Ali menite, da ste dovolj nagrajeni za poučevanje romskih učencev? 

 

MIHA: Ne vidim nobene razlike med nagrajevanjem za  romske in etnične Slovence, popolnoma isto. 

ANA: Da. 

TINA: Ne vem,  čutim kot del svoje službe. 

SABINA: Ne, ker je nagrada ista kot povsod drugod in ni nič posebnega.  

JERNEJA: Ne,kje pa je kakšna nagrada. Nagrada je edino njihov uspeh, pri plači se pa nič ne pozna. 

STAŠA: Ne. Glede na to ali so v razredu romski učenci ali ne  je nagrada enaka in  plačilo enako. 

MATEJA: Za poučevanje romskih otrok nisem dovolj nagrajena. Mislim, da ni enako učiti  v   okoliški šoli, kjer 

ni Romov, v primerjavi ko so v razredu romski učenci, pa  zato ne dobim niti centa  več. Pravim, da ni vse v 

denarju. Predlagam, da bi se delo nagradilo  s kakšnim dnevom dopusta več kot 

EMA: Ne, kakšna nagrada, to je pač naše delo. Poučevanje v oddelku z romskim učenci se razlikuje z delom na 

tistih šolah, ki Romov nimajo. Učitelj, ki poučujejo Rome ugotavlja, da je z njimi veliko dela, veliko je 

prilagajanja, metod in  načinov dela,  problem je tudi higienska zanemarjenosti. Žal ne gre enostavno. Nagrad ni, 

čeprav bi lahko  s strani ministrstva na to kaj pomislili, vemo, da vse šole nimajo romskih otrok v razredih, dela 

je z njimi pa veliko. 

NIKA: Dodatnega nagrajevanja pri poučevanju romskih učencev ni. Vsi učitelji smo plačani po kolektivni 

pogodbi, ki je enaka za vse, ne glede na to, koga poučujem. 

 

52. Ali bi bilo  potrebno uvesti spremembe pri poučevanju romskih otrok? Če da, potem  navedite, kakšne 

spremembe bi bilo treba uvesti? 

 

MIHA: Sigurno bi bila potrebna sprememba, in sicer predšolsko učenje slovenskega jezika romskih učencev. 

Občina  že uvaja spremembe,  to pomeni, da se poučuje romske učence že tam okrog 3 oziroma  4 leta slovenski 

jezik. Otroci v šoli potem razumejo pouk , in se ne izgubljajo leta z učenjem slovenskega jezika. 

ANA: Pomoč pri pisanju domačih nalog na domu, izobraževanje staršev vsaj do določene mere,  da bi dobili 8- 

letno izobrazbo, pa poučevanje  slovenskega jezika, kdor ga še ne pozna. 

TINA: Mogoče bi spremenila predšolsko obdobje, da biti ti otroci pridobili več izkušenj na način  zgodnjega 

vključevanja v vrtec, tako  da bi  v šolo prišli s podobnim predznanjem, kot ostali otroci s poudarkom  na  

slovenskem jeziku, na socialnih  veščinah, pomnjenju in  da bi se srečevali več z ostalimi.  

SABINA: Da, sistem je zelo dobro zastavljen, samo  ne teče. Prva stvar je, da bi romski učenci obiskovali vrtec 

v romskem naselju, ki  deluje. Otroci  bi se na ta način socializirali in bi potem lažje delali v šoli.  

JERNEJA: Ja,  Vsi otroci bi  morali pred vstopom v šolo obiskovati vrtec, kjer bi se ob sodelovanju staršev, 

nujno malo bolj civilizirali, pridobivali besedišče, se učili jezika, širili vedenje, čisto osnovno . Več praktičnih 

zanimivih življenjskih vsebin bi bilo potrebno vnesti v učne načrte, za vse otroke , ne le za  Rome. 

STAŠA: Ne vem. 

MATEJA: Pri poučevanju romskih otrok bi bilo potrebno zakonsko uredit v smislu predšolskega obveznega 

obiskovanja  vrtca ali priprave na šole  

EMA: Naslednje spremembe bi bilo uvesti kot so: obvezna in nujna  predšolska vzgoja, pomoč romskega 

pomočnika ali  pa še enega učitelja v razredih , sploh tam ko je večje število romskih učencev štiri ali pa več, pa 

tudi tam kjer je učni uspeh romskih otrok slabši in  ima učitelj veliko dela in zato mogoče  ne da toliko ostalim 

učencem, kot bi želel. 

NIKA: V zadnjih letih je prišlo že do večjih organizacijskih sprememb pri poučevanju romskih učencev,  tako 

da ni več čistih oddelkov, vsi učenci so integrirani med ostale učence, prav tako pa tudi do didaktično 

metodičnih oblik izvajanja pouka. Dodatna strokovna pomoč, ki jo izvajajo je še vedno potrebna posebno pri 

slovenščini in matematiki in želijo, da to tudi še ostane. Posebno pri učencih, ki izkazujejo večjo potrebo po 

dodatnem individualnem delu je izpostavila tudi več možnosti zunanje diferenciacije, posebno pri ponavljanju in 

utrjevanju učne snovi.  

 

 

 



 

53. Se čutite odgovorni za uspeh romskih otrok, ki jih poučujete? 

 

MIHA: Seveda da ja. Ampak brez sodelovanja s starši in širšega  okolja ne gre, se pravim, da je uspeh romskih 

učencev odvisen ne samo od nas učiteljev, ampak še od drugih zunanjih dejavnikov. 

ANA: Da. Da. 

TINA: Ja, ker to so tudi učenci kot vsi ostali. Posebno ena romska družina, ki ima  odrasle otroke oz. bivše 

učence , ob srečanjih  mene  še vedno naslavljajo z »našo »učiteljico.  

SABINA: Da, tako kot za vse učence. 

JERNEJA: Ja, sem  odgovorna kot učiteljica. Ni pa uspeh  odvisen le od učiteljice. 

STAŠA: Ja, se čutim odgovorno za uspeh vseh učencev, ne samo romskih. 

MATEJA: Za uspeh vsakega otroka se čutim odgovorno.  

EMA: Da. 

NIKA: Nikoli nisem pomislila na to, da ne bi bila odgovorna za učni uspeh romskih učencev, ki jih poučujem. 

Čutim enako odgovornost kot do vseh ostalih učencev. 

 

54. Kako si učitelj pridobi spoštovanje romskega učenca?  

 

MIHA: Tako kot za vse ostale učence, da je priden pošten, dosleden in da razume, da se od njega zahteva. Ne da 

se ga razvaja, tisto kar naj bi šola od vsakega učenca zahtevala , isto velja za romske učence, tako, da tu ni razlik. 

Romski učenci so del našega okolja oni živijo z nami in jih skušamo vklopit  v življenje in delo šole vendar, 

tukaj ni samo stvar samo šole, stvar lokalne skupnosti, države, stvar je ne nazadnje Evrope, ker je šola sama po 

sebi brez moči, da bi v tem segmentu vzpodbujala.  Gre, tako za kompleksen problem, če lahko rečem na koncu 

,to da je v Sloveniji zelo dobro poskrbljeno za Rome, čeprav nas Evropa  velikokrat uči kako bi mogli, je  v 

Evropi  slabše poskrbljeno za Rome, kot je pri nas v Sloveniji. Slovenija je  lep primer morda je  včasih celo 

prevelikega zavijanja v vato,  včasih bi mogla tudi romsko populacijo postaviti  pred dejstvo v tistem smislu, da 

jih naučimo lovit ribo, ne pa da jim samo dajemo.     

ANA: Ja, da ga imaš rad, rad, ja.  

TINA: Tako da si pošten do njega, dosleden,  strog,  tudi da si prijazen, da ga znaš potolažit, prisluhneš, da ga 

kaj vprašaš, da se mu ponudiš, da mu kaj pomagaš. Otrok si to zapomni in  ve, da si dober. Poznajo me  potem, 

da si dober, priden. Pred leti sem poučevala romsko deklico in ji je pomagala pri   pisanju  naloge  in pri učenju 

pesmice, ji povedala, kaj jo bom  vprašala in  se je potem učenka tisto naučila.  Učenka je danes  srečna, da zna 

brati, da zna pisati, predvsem sedaj,  ko ima svoje otroke in bo  vedno rekla, to je učiteljica naša. Ko sem prišla v 

romsko naselje, mi je skuhala kavo , sprejela me je tudi njena  babica in me  povabila v hišo, kjer je ravno tako   

skuhala kavo. Babica me je  še povabila in me ob tej priliki prosila za  obleko in posodo. Tako da se na nek način 

ohranja vez med mano  in romsko učenko.    

SABINA: Samo sprejet ga je treba,  takšnega kot je.    

JERNEJA: Do vseh učencev in ne samo do romskih je  potrebno, da si zanj vzameš čas, jih  poslušaš in se z 

njimi pogovarjaš. Začutiti morajo , da jih  sprejemaš, da so  zaželeni, da ti je mar zanje. Da jih  za uspeh in 

dosežek pohvališ in za napake kaznuješ, pograjaš. Da znajo ločit to sem dobro naredil  in to začutijo in da 

opazijo tudi drugi. Učencem moraš obljubit le to, kar  lahko izpolni in to obljubo tudi držati. Pomembno je, da si 

dober zgled otrokom,.  strpen do njih in k temu jasno in opazno vzpodbujaj vse druge in  jim, hkrati razvijaš tudi 

odgovornost za svoja dejanja, naj si bodo pozitivna, predvsem pa da prevzamejo posledice svojih dejanj. 

STAŠA: V vseh letih poučevanja, je bilo  romskih učencev, kar veliko. So učenci, ki so danes že starši, pa so 

prav spoštljivi, vedno  ogovorijo tudi v popoldanskem času. So pa učenci, ki jih trenutno učim in  jih želim 

pozdraviti, pa dajo glavo in pogled v tla.  

MATEJA: Učitelj si pridobi spoštovanje romskega učenca s tem, da ga ima rad,  da mu pokaže  in mu da 

možnost komunikacije in vključitve za delo. 

EMA: Pomembno je to, da ga sprejmeš takšnega kot je, da mu zaupaš enakovredno ostalim učencem v razredu v 

vseh pogledih, da si mu pripravljen stati ob strani, mu pomagati tudi verjeti, pa da si do njega vljuden, prijazen, 

obziren, tudi pošten, predvsem pa da ga razumeš. Romski otrok pa tudi njegovi starši, če vidijo da se   trudiš za 

njega, te bodo sprejeli in te bodo spoštovali.    

NIKA: Učitelj si pridobi spoštovanje romskega učenca tako, da učenec začuti, ali je pri učitelju sprejet, če se je 

učitelj pripravljen z njim pogovarjati, da mu je pripravljen pomagati,  da ga ne izpostavlja pred drugimi učenci, 

da ga  vedno ne obdolžuje ali kriv za določene nepravilnosti, da ga zunanje motivira za delo in  ne naziva z 

besedo  Rom, da takrat učenec začuti, da je sprejet tako kot naj bi bil.   Bila sem   veliko v romskih naseljih, da 

poznam vse romske družine in da so ta srečanja še vedno prijetna, da tudi sredi mesta z njimi poklepetam. 

 

 

 



 

PRILOGA 3: KATEGORIJE IN POJMI 

 

 

1.Koliko ste stari? 
Star  sem 50 let. 

Stara sem  40 let. 

46 let. 
48 let. 

Stara  sem   43 let. 

Stara sem  53 let. 
45 LET 

Stara sem 32 let. 

Stara  sem  52 let. 
 

2. Kje ste se šolali in kakšno izobrazbo ste s tem pridobili? 

 

Šolal sem se  na Pedagoški fakulteti   v Ljubljani. Moja  izobrazba pa je profesor 

razrednega pouka. 

Šolala sem se  na Pedagoški fakulteti smer defektologija za motnje vedenje in 
osebnosti tendonske pedagogike in imam tudi tak naziv 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani sem dobila naziv profesorica razrednega pouka 

Najprej  sem redno končala Pedagoško akademijo kot učiteljica, nato pa še ob delu  
Pedagoško fakulteto in pridobila naziv profesorica razrednega pouka . 

Končala sem Pedagoško fakulteto v Ljubljani in sem  po poklicu  profesorica 
razrednega pouka 

Šolala sem se v Ljubljani na petletni vzgojiteljski šoli in sem pridobila 5. stopnjo 

izobrazbe 
Pedagoški fakulteti Maribor- visoka, razredni pouk profesorica.  

Šolala sem se na Pedagoški fakulteti v Mariboru in pridobila naziv  profesorica 

razrednega pouka 
Šolala sem se na Pedagoški akademiji v Ljubljani, smer razredni pouk, ob delu pa  sem  

nadaljevala še študij na Pedagoški Fakulteti  – Ljubljana, smer razredni pouk – vendar 

še nisem  opravila  diplome. 
 

3. Kdaj ste šolanje zaključili? 

 
Študiral  sem  najprej   na  Pedagoški akademiji. Nato sem šolanje  nadaljeval  ob delu 

in ga leta 1999 zaključil in pridobil VII. Stopnjo izobrazbo . Šolanje    

Šolanje sem  zaključila leta 1997. 
1993leta. 

Šolanje  sem  zaključila 1997, ko sem  končala  Pedagoško fakulteto. 

Ja, Diplomirala  sem januarja 1992, bila  peta študentka na fakulteti z visoko 
izobrazbo. 

Šolanje sem   zaključila leta 1979. 

Najprej sem prvo stopnjo leta 1989, drugo stopnjo pa 1993 leta- visokošolski študij. 
Šolanje sem zaključila leta 2006, ko sem  diplomirala. 

Šolanje na Pedagoški akademiji sem  zaključila 1981 leta. 

 
4. Ali  ste  pridobili primerno izobrazbo tj. izobrazbo, primerno za poučevanje v 

osnovni šoli?   

 
Za poučevanje v osnovni šoli ima ustrezno izobrazbo 

Da 

Da  z vsemi didaktikami. 
S šolanjem  sem  pridobila primerno izobrazbo. 

Ja, ker sem profesorica razrednega pouka.   

Da, vendar  sem  opravila še vse module, ki so bili potrebni, da  sem   lahko iz  
vzgojiteljice postala  učiteljica za poučevanje v osnovni šoli. 

Seveda. 

Da 
Da. Pridobila sem  ustrezno izobrazbo za poučevanje v osnovni šoli – smer razredni 

pouk. 

 
5. Kdaj ste začeli poučevati v osnovni šoli? 

 

V osnovni šole sem   začel poučevati leta 1983. 
Leta 1998. 

Od  leta 1986. 

Poučujem  od leta 1986. 

Ja, ko sem  pobrskala po podatkih in  ugotovila, da sem  začela delati, in sicer preko  

študentskega  servisa že v 4. letniku fakultete, še  v celodnevni osnovni šoli s 

polovičnim delovnim časom. Redno  sem se zaposlila  septembra 1992 v 
kombiniranem oddelku na podružnični šoli.  
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Leta 2002, to je pred 10 leti. 

1991 leta. 
Poučevati  sem  pričela leta 2004. 

V osnovni šoli  sem  začela poučevati septembra 1981. 

 
6. Koliko časa od tega poučujete romske učence? 

 

Romske učence poučujem  že od leta 1983 leta. Romska populacija ga   spremlja 
skoraj  že 30 let, to pa  je dolga doba. 

Ves ta čas. 

Ves čas službovanja.  
Romske učence poučujem 18 let. 

Romske učence skupaj poučujem  6, 5 let.   

Romske učence poučujem 10 let. 
Vsa leta. 

Od vsega začetka poučujem romske učence, to je skupaj  7 let. 

Romske učence  poučujem že 24 let. 
 

7. Kakšnega izobraževanja in/ali usposabljanja ste bili deležni v zvezi s poučevanjem 

romskih     učencev ? 
 

Seminarjev, ki so namenjeni poučevanju romskih učencev   sem se  udeleževal, tako 

tistih, ki so bili organizirani na šoli, kot tistih ki so bili organizirani zunaj nje. 
Naslovov seminarjev se ne morem  spomniti. 

Formalnega v bistvu ne, ampak neformalnega pa veliko. 

Da, imeli smo različna usposabljanja na ZIK- u v Črnomlju tako, da po programu 
projektno UVRI, Evropsko romsko vključevanje Romov in  integracija Romov med 

ostale otroke . 
V zvezi s poučevanjem romskih učencev posebnega izobraževanja nisem bila deležna. 

V  okviru študija se je izvajal učni predmet- otrok s posebnimi potrebami, čeprav 

romske učence ne moremo uvrščati med  otroke s posebnimi potrebami. Bilo pa je 
nekaj usposabljanj v okviru šole in  v okviru različnih projektov, pedagoških  

konferenc itd. 

Imela sem nekaj  študijskih  skupin, sodelovala sem v  modelu poučevanja romskih 
učencev, ki je bil podprt s strani  Zavoda za šolstvo,  aktivno delovala  v šolskih 

aktivih, v  pedagoških  tematskih  konferencah  in iz  literature . 

Udeležila sem se  120 urnega  seminarja,  kjer sem se seznanila z osnovnimi romskimi 
izrazi. 

V zvezi z s poučevanjem romskih otrok sem se udeležila vsakoletne študijske skupine  

in raznih seminarjev.   
Udeležila sem se predavanj o strategiji  izobraževanja Romov preko zavoda za šolstvo. 

Študij pa sem zaključila z diplomsko nalogo,  s področja  vzgoje in izobraževanje 

Romov na slovenskem. 
Nisem še zasledila, da bi obstajala posebna smer izobraževanja,  izključno za 

poučevanje romskih učencev. Usposabljam pa se  preko individualnega študija in 

prebiram različno strokovno literaturo, preko študijskih skupin, ki jih je organiziral 
Zavod za šolstvo, udeležila sem se  tečaja romščine, udeleževala  sem se različnih 

delavnic, ki so bile namenjene usposabljanju za poučevanje romskih učencev v okviru 

RIC – Novo mesto in  CIK – Črnomelj. Lahko pa tudi povem,  da sem  pogostokrat kot 
učitelj praktik tudi vodila delavnice za usposabljanje učiteljev pri poučevanju romskih 

učencev. Dolga leta sem bila vključena v   študijsko skupino, kjer  sem  bila vodja, v 

katero so bili vključeni učitelji, ki so poučevali romske učence. 
 

8. Ali ste pred začetkom poučevanja romskih učencev imeli stike z Romi?  

 
Stike z Romi sem imel že pred  poučevanjem romskih učencev, ker  živim skoraj 

neposredno v okolju z Romi. Poznam vsa belokranjska romska naselja dokaj dobro. 

Da, z mano so hodili v osnovno šolo. 
Ne. 

Ja. Pred začetkom poučevanja romskih učencev sem  imela stik z Romi, zato ker živim 

v šolskem okolišu, ki je v neposredni bližini tudi romskega naselja, tako da sem jih 
poznala. 

Da, samo iz  ulice. 

Ja. 
Da, imela sem, ker  živim v  bližini in Romi hodijo mimo  hiše vsakodnevno ter 

občasno  prosijo za stvari. 

Ne. 
Pred začetkom poučevanja romskih učencev nisem imela stikov z Romi. V okolju, kjer  

sem  živela ni bilo Romov. Za njih sem  slišala  preko medijev ali  jih občasno srečala 

na cesti.  
 

9. Ali ste  kaj vedeli o izobraževanju romski učencev, preden ste vi pričeli s 

poučevanjem   
    Romov?  
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O izobraževanju romskih učencev preden sem  sam pričel s poučevanjem, nisem kaj 

konkretnega vedel oziroma poznal. 
V bistvu ne, ker sem  tudi tukaj na naši šoli  v bistvu poučevanje romski in neromskih 

učencev ne razlikuje. 

Ne. 
Ja, sem vedela, saj so  romski učenci  obiskovali osnovno šolo, že v času, ko sem jo  

tudi sama obiskovala, z njimi sem bila sošolka. Ne, vedela sem  le  da obiskujejo šolo 

in  da nekateri obiskujejo celo vrtec. Nisem pa vedela  na kakšen način poteka 
izobraževanje, kakšne so težave pri poučevanju, niti  kakšno je njihovo predznanje. 

Ne, vsako leto sproti se spoznavam z romsko populacijo. 

Vedela sem, ker  so z mano obiskovali  šolo. 
Ne. 

V času študija ni bilo nobenega posebnega poudarka glede poučevanja romskih 

učencev. Na šoli, kjer sem začela poučevati ni bilo romskih učencev. Tako da o 
izobraževanju Romov prej nisem  bila seznanjena. 

 

10. Ali  ocenjujete, da zmorete poučevati romske otroke?  
 

Romske  otroke zmorem poučevati. 

Da.  
Da,  odvisno je pa tudi kakšno je predznanje,  s kakšnimi izkušnjami pridejo in če  

govorijo v slovenskem jeziku.  

Romske otroke zmorem poučevati. 
Da, Zahteva to ogromno vztrajnosti potrpežljivosti. Najpomembnejše pa je da, otroke 

sprejmeš takšne kot so, da  jih poskušaš razumet, da jim prisluhneš, pa da te oni 

sprejmejo. Romski učenci so pač drugačni od neromskih učencev in  doživljajo mnoge 
stiske.  Ugotovim,  če jih ne sprejmem, je neuspeh zagotovljen, s tem   pa tudi slaba 

volja učitelja, nezadovoljstvo in  slabo počutje vseh.  
Da  

Seveda zmorem  in jih z veseljem tudi poučujem.   

Da. 
Menim, da sem skozi prakso pridobila veliko izkušenj za delo z otroki v osnovni šoli in 

da zmorem poučevati tudi  romske učence. Pri tem pa potrebujem veliko časa za 

pripravo na vzgojno-izobraževalno delo, za pripravo različnega didaktičnega gradiva, 
saj ti učenci potrebujejo zelo nazoren pouk, preko različnih praktičnih dejavnosti. 

 

11. Koliko otrok je v razredu?   
 

V razredu je različno število učencev, odvisno od generacije. Število učencev v razredu  

se giblje od 18-28 učencev,  tudi  30 učencev.   
V razredu je 5 romskih učencev in 12 neromskih učencev. 

V   razredu je sedaj 16 učencev, od tega sta 2 romska učenca.  

Letos je v razredu skupaj 17 otrok.  
V letošnjem šolskem letu imam 4 romske učence in 13 neromskih učencev, skupaj  17. 

V razredu je 20 učencev, od tega je 5 romskih učencev. 

20 učencev, od tega  letos 4 romske učence. 
Trenutno je 15 učencev, od tega so 4 romski učenci, in sicer  2 fanta in 2 deklici. 

V letošnjem šolskem letu je v oddelku 15 učencev, od tega je 6 Romov. 

 
12. Kakšen je poklic njihovih staršev in kakšno je njihovo premoženjsko stanje 

oziroma   premoženjsko stanje otrok?  

 
Poklic staršev Romov je, da  nimajo  dokončane niti  OŠ. Premoženjsko stanje je  

slabo. Izstopajo  pa posamezne družine, ki delajo, ki imajo svoj prihodek in s tem tudi 

primeren življenjski standard. 
Poklic staršev  je osnovna šola. V  večini sploh nedokončana, premoženjsko stanje je 

pa  pri nekaterih solidno. Od štirih  romskih učencev, starši delajo in so  zaposleni, ali  

vsaj eden od staršev je zaposlen . 
Pretežno so to starši brez poklicev,  niti  nimajo dokončane OŠ, premoženjsko stanje je 

pa slabo.  

Podatkov o poklicu romskih  staršev ne dobi. Ocenjuje jih po videzu, ki včasih vara. 
Opaža pa različno stanja staršev, nekaj je takšnih, ki misli, da   potrebujejo  socialno 

pomoč, nekaj pa je takšnih, ki si lahko privoščijo več nadstandardna.  

Vsi starši imajo nedokončano osnovno šolo. Letošnji romski učenci  imajo urejene 
bivanjske pogoje in  sredstva za preživljanje, čeprav  nobeden od staršev ni  zaposlen. 

Na to ni odgovorila, ker meni, da ni pristojna.  

Na vprašanje ne morem odgovorit, ker nisem pristojna.  Predvidevam,  da so romski 
starši  brez poklica. 

Ne vem, kakšno imajo izobrazbo romski starši. Vem pa, da romski starši niso 

zaposleni. 
Eden izmed staršev je po poklicu avtomehanik, ostali pa nimajo niti končane popolne 

osnovne šole. Zaposlen ni nobeden od staršev, tudi tisti ne, ki je po poklicu 

avtomehanik, saj je bi pred kratkim odpuščen iz delovnega mesta, zaradi viška 
delavcev. Odvisni so od socialne pomoči, otroških dodatkov, zbirajo pa tudi odpadne 

surovine. 
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13. Kolikšen je delež otrok potomcev etničnih Slovencev, priseljencev in kolikšen je 
delež Romov v razredu oziroma razredih, v katerih poučujete? 

 

V razredu sta 1 ali 2 priseljenca, ki sta  prišla živet v Slovenijo. Delež potomcev 
etničnih  Slovencev  ne bi vedel. Delež romskih učencev se giblje v poprečju 4 do 5 

oziroma 3 do 4 na razred . Drugače pa so to opredeljeni  Romi, torej narodnost je  

romska in vseh ostalih. Zadnje čase je vedno več romskih učencev v razredih, za našo 
šolo če bi v povprečju povedal je približno  od 4 do 5 oziroma 3 do 4 na razred. 

Nimam podatka. 

Približno od  2%, 3% do 5%. 
Delež otrok ki jih poučujem je naslednji:  priseljencev je 6%,  potem  12% je 

predstavljajo učenci  romske populacije,  ostalo 82% so pa etnični Slovenci.          

Delež romskih učencev je letos 23,5%,  ostali so etnični Slovenci, priseljencev letos 
nima. 

V  razredu je četrtina Romov,  zaradi tajnosti podatkov ne povem deleža, ki se  nanaša 

na   priseljencev in etnične Slovence. 
Delež romskih  otrok je 20%.  

Etnični Slovenci predstavljajo  60% vseh učencev v razredu,  priseljenca sta 2 učenca 

ali je njihov delež 13,3 % in ostali delež 26,7 % predstavljajo  romski učenci. 
Delež ostalih učencev je 60%, romskih učencev 40%, učencev priseljencev v oddelku 

nimam. 

 
14. Ali po vašem mnenju obstaja potreba po obstoju posebnih metod za poučevanje 

otrok, ki so revni in priseljenci?  

 
Metode  za poučevanje vedno  prilagajamo romski populaciji, ker  imajo   že v osnovni 

šoli težave, težje delajo v šoli. Težave pa so tudi   zaradi razmer doma, zato se  metode 
dela prilagajajo. 

Da, prilagajamo.  

Da,  odvisno je od tega, kot sem prej povedala  od  izkušenj romskih učencev, pa od 
domačega okolja  in  od spodbude staršev. Uporabljam  več  slikovnega materiala, 

strpnosti,  večkratnega ponavljanja in  razlaga nekaterih  besed.  

Za revne učence ni potrebe po posebnih metodah učenja. Posebne metode učenja pride 
v primeru, ko je otrok priseljenec in ne zna slovenskega jezika. 

Ne,  razen  v primeru, če je primanjkljaj na učnem področju. Ti otroci rabijo predvsem 

sprejetost  in pa  delo bolj na samopodobi. 
Ne.   

Pravim, da če je  otrok reven še ne potrebuje  posebnih  metode. Torej sploh ni 

pomembno ali je  otrok reven ali bogat. Če pa je otrok priseljenec, pa je problem jezik, 
zato je pomembno, da se  pri njem poslužujem posebnih metod . Poučujem  s 

klasičnimi metodami in pa prilagoditve za učence Rome, več konkretizacije.  

Za revne učence ni potrebna,  za učence priseljence pa je potrebna posebna metoda, 
zaradi primanjkljaja v  jeziku . 

V šoli ne opredeljujemo otrok po socialno-ekonomskem statusu. Glede na to ali je 

priseljenec ali pa reven ni nujno, da učenec potrebuje posebne metode pri poučevanju. 
Posebne metode za poučevanju potrebujejo katerikoli učenec, ki izkazujejo posebnosti 

na posameznih področjih učenja in delovanja. 

 
15. Ali obstaja potreba po dodatnem učenju slovenskega jezika v primerih, ko materni 

jezik otrok priseljencev ni slovenščina? 

 
Učenci Romi imajo težave, predvsem v 1. razredu, pa še prej ko vstopajo v šolo,  ker 

ne poznajo slovenskega jezika, zato obstaja  potreba po učenju slovenskega jezika,  

predvsem v nižjih razredih,  da osvojijo slovenski jezik da lahko delajo v šoli. 
Ja, v teh  primerih bi bilo dobro. 

Da.  Pred leti sem  poučevala  enega otroka-priseljenca, in sicer  ko je bila vojna na 

Hrvaškem in sem ga morala   vsako besedo  učit v slovenskem jeziku. 
Ja, obstaja potreba po učenju slovenskega jezika za učencev, ko materni jezik ni 

slovenščina.  

Nujno.  Ti otroci  bi morali pred rednim všolanjem v redni oddelek obiskovati 
intenzivni tečaj slovenščine. Morda tečaj in obiskovanje pouka hkrati, da jezik slišijo 

in začutijo. Pred všolanjem bi morali nujno biti vključeni v vrtec, kjer bi pridobivali 

besedišče.  
Da , pri nekaterih učencih.  

Ja, ker otroci, ki  prihajajo v šolo pa  imajo  zelo skromen besedni zaklad, sploh teh 

osnovnih slovenskih besed, ker slovensko v  predšolskem obdobju ne govorijo.       
Da. 

Za večino otrok priseljencev bi bilo to zelo dobrodošlo, da bi bili zagotovljeni pogoji 

po dodatnem učenju slovenskega jezika, vsaj na začetku všolanja. 
 

16. Ali obstaja ta potreba tudi v primeru romskih otrok in če, zakaj? 

 
Romski učenci ne  obvladajo slovenskega jezika, saj pred vstopom v šolo ne govorijo 

slovensko.  
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Da,  ker se težko sporazumevamo, sicer imamo enega otroka, ki se  težko sporazumeva 

z drugimi otroci in z mano. Predvsem ne razumejo vsega, zato jih je potrebno učiti 
slovenski jezik,  to bi bilo zaželeno. 

Da. Odvisno  je,  če prihaja  s take družine,   da  od doma  in do šole govori in  sliši 

samo romsko besedo  in je potem potrebno, da bi tudi učitelj poznal nekaj teh  romskih 
izrazov. Sicer pa  romski pomočnik pozna  romski jezik in  slovenski jezik. Meni, da je  

pri dopolnilnem pouku  potrebno romske učence učiti slovenski jezik.  

Za primere romskih otrok bi rekla, da delno obstaja potreba po učenju slovenskega 
jezika, zato, ker je  odvisno od tega iz kakšnega okolja izhajajo. Čeprav stanujejo vsi v 

istem naselju pa je razlika v jeziku velika. Nekateri so zelo že socializirani, doma 

uporabljajo že slovenski jezik. V nekaterih primerih pa romski učenci iz slovenskega 
jezika poznajo samo vljudnostne izraze, kot so:  prosim gospa, dober dan, adijo; zato 

obstaja potreba po dodatnem učenja slovenskega jezika.   

Nujno, saj je primanjkljaj na področju besedišča ogromen. Ne poznajo niti osnovnih 
izrazov, kako naj potem usvajajo zahtevno učno snov, zato misli, da je nujno obisk 

vrtca pred vstopom v šolo. 

Ne, ker  imajo vsi romski otroci  možnost obiskovanja vrtca  oziroma vsakodnevnega 
obiska vzgojno  izobraževalne  dejavnosti. 

Obstaja ta potreba tudi za romske učence, ker je njihov besedni zaklad skromen.   

Da, predvsem pri slovenskem jeziku, zaradi  slabega  besednega  zaklada in 
razumevanja  slovenskega jezika. Pouk  poteka tako, da je  potrebna prilagoditev pouka 

ali pa pouk diferencirati, ker  določeni učenci ne zmorejo in  ne razumejo določenih 

nalog ali navodil.  
Tudi za romske otroke bi bilo dobrodošlo, če bi imeli dodatne ure učenja slovenskega 

jezika, to pa zato, ker doma, v svojem okolju govorijo v romskem jeziku, tako da je za 

njih slovenski jezik drugi tuj jezik. 
 

17. Kakšne načine  in metode  uporabljate pri poučevanju romskih učencev, da bi 
dosegli  čim  večjo učno uspešnost?  

  

Pri poučevanju romskih učencev uporabljamo individualna metoda poučevanja 
romskih učencev. Ta je zelo pomembna, zato  da delamo z njimi individualno oziroma 

posamezno. Določene učne snovi, ki  so težke za razumevanje, se učencu  razložijo 

bolj počasi in zato je potrebna  metoda individualnega poučevanja. 
Različne se kot so,  projektno delo, skupinsko delo, delo z računalnikom uporaba IKT, 

igric  računalniških, motivacijski pouk, veliko sodelovanja med učenci, da se učijo 

eden od drugega in  projektno delo. 
Menim, da več konkretnega materiala, pa doslednost, to se pravi od lažjega k težjemu,  

demonstracije, pogovor, razlaga, pojasnjevanje, metode s slikami in  z učbenikom.  

Pri poučevanju romskih učencev je pomembno , da jih poučujem tako, da jim stvari 
ponazorim, demonstriram, da jim stvari pokažem, v primeru da  ne razumejo. Poleg 

tega pa morajo biti navodila enostavna, da jih  razumejo. Predvsem pa je pomembno, 

da   potem s ponavljanji usvojijo snov. 
Najbolj so uspešni pri delu v manjših skupinah, individualne nazornejše razlage, 

mnogo več ponavljanja, utrjevanja, pa še to v glavnem minimalnih standardov, brez 

kakšnega nepotrebnega balasta. Več uporabnega za življenje torej - povezovanje z 
življenjem na konkretnem nivoju iz predvsem  njihovih izkušenj. Veliko je potrebnih 

slikovnih podkrepitev. Mnogo več vzpodbujanja, motivacije in  pohval. Predvsem pa 

mnogo potrpežljivosti in vztrajnosti. 
Poučujem  v prvem razredu, kjer  je pouk  za vse  učence poteka z  metodo  igre. 

Metode pa se med sabo prepletajo glede na predmet, kajti mislim, da samo ena metoda 

poučevanja ni dovolj za uspešnost učenca.  
Pri poučevanju uporabljam naslednje učne metode kot so razgovor, razlaga , delo s 

tekstom, krožci, link kocke, stotični kvadrati pri matematiki, številski traki, tako za 

učence Rome kot ostale učence. Potem pa so tu pomembne še prilagoditve, da mu 
skrajšam besedilo.  

Uporabljamo metodo ponavljanje, individualnega dela- učitelj sam z učencem Romom, 

večja pomoč,  vzpodbuda pri delu, manjši obseg nalog, se že diferencira in  delo s 
konkretnim materialom. 

Da bi bila dosegla čim višjo učno uspešnost pri poučevanju romskih učencev se v 

veliki meri poslužujem individualne oblike dela in dela v manjši skupini znotraj 
oddelka. Najpogostejše metode dela pa so: razlaga, pogovor, pojasnjevanje, 

demonstracija, praktično delo in učenje preko igre. 

 
18. Prosim vas, da opišete za katere metode poučevanja gre in  na kaj se nanaša njihova  

uporaba? Opišite, katere skupine otrok so deležne določenih metod? 

 
Pomoč nudim vsem učencem, ki jo potrebujejo. Zaposlujemo romsko pomočnico, ki se 

z vsemi romskimi učenci ukvarja individualno. Uporabljam   metodo predvsem 

ponazarjanja, slikovna metoda, metoda dela  s tekstom,   s slikovnim materialom  in 
najmanj z didaktičnimi pripomočki, da učencu  čim bolj na enostaven način pokažemo  

kako in kaj želimo od njega doseči. 

Vsi. Poudarjam da metode kot so,  projektno delo, skupinsko delo  uporabljam  za vse 
učence. 

Prilagodimo. Imamo učence, ki ne dosegajo niti minimalnega standarda znanja in je za 
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njih vedno potrebno  pripraviti  dodatne naloge, potem  naloge za  utrjevanje in  

ponavljanje, lažje naloge, manj zahtevne tako od lažjega k težjemu. Povem, da sem  
imela eno učenko, ki pa ni mogla delati po  metodah tistega razreda, zato smo morali 

zanjo prilagodit in sicer tako, da je bilo  več zaposlena z 

rezanjem,lepljenjem,sestavljanjem in  vizualnem prepoznavanjem.       
Pravim, da ne samo romski otroci tudi ostali otroci, ki izhajajo  iz manj spodbudnega 

okolja potrebujejo več ponazoril,  enostavnih  navodil, ponazoritve in demonstracij. 

Gre za  verbalne in neverbalne metode. Pri verbalnih  metodah kot so razlaga, 
razgovor, pripovedovanje, opisovanje tega je mnogo več. Pri neverbalnih metodah je 

pa več demonstracij, praktičnega  dela, dela z besedilom, posnemanje, igra vlog in  

opazovanj. Verbalnih metod  je več pri  otrocih s posebnimi potrebami, saj so  na tem 
področju  običajno boljši. Seveda jih vzpodbujam, da pridobivajo samozavest in si 

upajo suvereno spregovoriti pred celim razredom ali pred večjo skupino otrok. 

Ker pouk poteka  integrirano to pomeni, da se med sabo določeni predmeti prepletajo,  
gre za več različnih metod, tako da  samo ena metodo zelo težko omenim. Prisotna je  

metoda igre,  metoda  demonstracije, tako da težko omenim samo eno izmed metod. 

Pravim, da prilagajam,  konkretiziram delo, ker učence dobro pozna.  
Metode so; krajša besedila, uporaba stavnice, nastavljanje besed, poudarek na širjenju 

besednega zaklada, pri matematiki je zelo priporočljivo konkretni materiali, od težjega 

k lažjemu, delo na predstavnosti števil, izkušenjsko učenje iz njihovega življenja, 
demonstracija, ponavljanje in utrjevanje, tako za učence priseljencev in učence Rome.  

Teh učnih metod so deležni predvsem učenci, ki potrebujejo več individualne pomoči 

in imajo določene težave na posameznih področjih. 
Najpogostejše metode poučevanja so: 

-razlaga, kjer učencem razložiš določeno učno snov na način, ki je najbolj primeren za 

posamezno skupino učencev, 
-pojasnjevanje, kjer ob konkretnih primerih ali z opisi predstavim učno snov, 

-pogovor, kjer se z učenci pogovarjaš in ugotovim kakšno je njihovo predznanje in na 
čem lahko gradiš naprej, ter da preveriš, kako so razumeli določeno učno snov, 

-demonstraciji, da učencem demonstriram izvedbo določene aktivnosti oziroma  

dejavnosti in praktično delo.  
 

19. Prosim vas tudi, da opišete, kako je na vaši šoli prišlo do odločitve o uporabi 

določene metode? Kateri so bili razlogi, da ste izbrali določeno metodo? 
 

Na šoli je prišlo do odločitve o uporabi določene metode predvsem iz razloga,  če se 

opredeli  na splošno na metodo dela s  slikovnim materialom odločim,  zato ker je 
romskim učencem  zelo težko razložit nekatere pojme, ker ne razumejo, in se s 

slikovnim materialom to zlahka dopove, pokaže in razloži. Učenec si recimo  preko 

vizualnega pogleda lažje zapomni, kakor s samo  razlago. 
Sama, sama absolutno sama. Zdi se, da je potrebno pri poučevanju stimulirat več 

čutov, več komunikacij, čim več da se otroci  izražajo, v glavnem da so čim bolj 

samostojni in da čim bolj samostojno pridobivajo svoje znanje, novih pristopov in 
metod skratka in dajo dobre rezultate. 

Da. Imajo razredne aktive in se potem dogovorijo tudi z romskim pomočnikom, kako 

in na kakšen način  bi določen otrok osvajal učno snov. Razlogi za šolsko neuspešnost 
je posledica  nerazumevanje, hitro pozabljanje to se pravi tudi težave s  pomnjenjem, 

ker  otrok hitro pozabi , zato je potrebno  večkrat vključiti več čutilom kot na primer: 

vidno, slušno, gibalno in  razločevanje,      
Metode so različne  na nivoju  šole. V začetku šolanja so prav gotovo druge metode, 

kot potem v drugi in pa tretji triadi, ker gre za učenje jezika. Kasneje težave z jezikom 

izginjajo in se uporabljajo za poučevanje druge metode. 
Ko dobiš učence v   razred, začneš z njimi delati.  Učenci Romi  so nedvomno otroci s 

posebnimi potrebami in sem   prisiljena v iskanje drugačnih metod in oblik dela. Je 

naporno, je več priprav, ampak če hočeš doseči uspeh, drugače ne gre. Pripraviti je 
treba take  naloge, da  jih oni znajo tudi samostojno  rešiti. Na srečo sta naše 

ministrstvo in Zavod za šolstvo podprla naš projekt in nam s tem tudi omogočila, da se 

izobražujejo tudi v tej smeri  . 
Poudarila sem metodo  igre, ker pri učencih, ki so  stari 6 let  naj bi   pouk potekla  

preko igre,  opazovanja, razlage, ponavljanja in  razgovora. 

Metode izbiram sama, ker  je potrebno  da minimalne standarde, ki so predpisane in jih 
mora vsak učenec usvojit, naj bo to učenec Rom ali ostali učenci.  

Metodo izbiram glede na izkušnje  in priporočila sodelavcev in svojih izkustev, ki  se 

pokažejo, da so uspešne. Odvisno pa je tudi od generacije učencev in potem se teh 
metod drži ali pa ne.  

Določene učne metode, ki jo bi razvijali in uporabljali pri pouku ne izberemo na nivoju 

šole. Pri izbiri metod in oblik dela je posamezni učitelj avtonomen. Glede na specifiko 
oddelka pa se odločim kateri  obliki in metodi dela bo dan večji poudarek in pozornost. 

 

20. Ali je učenje določenih predmetov prilagojeno? Navedite, kateri so ti predmeti in 
kakšna  je prilagoditev. 

 

V  razredu se poučuje frontalno, to se pravi, kadar je učenec v razredu, se njemu kaj 
posebej  ne prilagaja prav iz tega razloga, ker potem vsak učenec vsak romski učenec 

na naši šoli dela individualno, s pomočnikom.  Tudi preko centra za socialno delo 
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zaposlujemo Rominjo, ki se s temi Romi ukvarja tako, da v razredu učim frontalno, 

potem ko gre učenec iz razreda, pa individualno. 
Zavzemam se  zato, da bi naj vsi dosegli in  bili  seznanjeni z vsemi vsebinami, tako da 

določen del pouka  ne prilagajam. Se pravi ta frontalni del podajanja nove učne snovi 

damo vsem učencem isto snov, tudi ne prilagajamo. Prilagajamo ustni preizkus znanja, 
glede na znanje, ki ga pokažejo in  predznanje, oziroma zahtevamo samo minimalne 

standarde. Prilagajamo delo glede na njihove zmožnosti in predznanje. Prilagaja se  

tudi domače naloge, kot so  obseg domačih nalog in podobno. 
Da. To so pretežno naslednji  predmeti: matematika, slovenski jezik in okolje  na 

nižjem nivoju. Potrebno je, da otrok tudi več utrjuje  in da se snov osvaja  po principu 

od lažjih  proti  težjim problemskim nalogam. 
Ja, imamo različne vrste pomoči v okviru šole tako, da nekaj prilagajamo že sami 

učitelji v okviru celotnega razreda, od lažjih proti zahtevnejših nalogami, sicer pa pri 

slovenščini in matematiki. Predvsem pri slovenščini in  matematiki  se izvaja pomoč v 
oddelku. Izven  oddelka  se izvaja pomoč, za učence ki to pomoč potrebujejo na način 

individualno ali skupinska pomoč ali pa dodatna strokovna pomoč. Izvaja se  več vrst 

pomoči  za učence, ki to ne zmorejo in  pa še za otroke z odločbami  s posebnimi 
potrebami. 

Ja,  ko so učenci pri urah razlage, poslušajo in sodelujejo pri pouku kot vsi  sošolci. 

Pred preverjanji znanja, ob utrjevanju in pred ocenjevanji pa je večji poudarek na 
minimalnih standardih znanja. Od njih ne zahtevamo višjih nivojev znanja, imajo pa 

možnost, da to izkazujejo. Zdi se mi, da je  pomembno, da razumejo tiste osnove in 

temelje, ki so potrebne za njihov napredek . 
Pri vseh predmetih je prilagojeno,  glede nato, če otrok določene snovi  pri pouku še ni 

osvojil, je potrebno snov  utrjevati, in postopoma preiti na novo snov. 

Da. Določene prilagoditve oziroma več je na konkretizaciji, delo s konkretnimi 
materialom, s ponazorili pri matematiki, tudi pri spoznavanju okolja in slovenščini, to 

je konkretizacija, da več delajo s konkretnim materialom, kot drugi, nivojskega pouka 
nimamo na prvi triadi. 

Je, prilagojeno, pri matematiki in pri slovenščini. 

Učnih vsebin ne prilagajam. Prilagajam le oblike in metode dela s katerimi dosežem, 
da učenci usvojijo učno snov. Res pa je, da pri predmetih –slovenščina in matematika, 

kjer v večini prilagajam oblike in metode dela, dosegajo učenci cilje le na nižji 

taksonomski stopnji. Menim, da je potrebno podaljšati čas za usvajanje določenih 
učnih vsebin. Pri tem pa je potrebno, da je ob učečem učitelju še dodatni strokovni 

delavec. 

 
21. Ali so romski učenci v pretežnem deležu v prvi skupini nivojskega pouka?  

 

Absolutno skoraj vsi. 
V pretežnem deležu ja. 

Da  

Ja, nivojski pouk se prične v višjih razredih. 
Ja, letos so v našem razredu, v prvi skupini  vsi. 

V prvem razredu ni  nivojskega pouka. 

Nivojskega pouka, ni  v prvi triadi. 
V drugem razredu ni nivojskega pouka.  

Na razredni stopnji ne izvajamo nivojskega pouka. Večji poudarek je na notranji 

diferenciaciji in individualizaciji in občasni zunanji diferenciaciji. 
 

22. Ali je pri izvajanju nivojskega pouka v razredu dodaten učitelj ?  

 
Ne. 

Ne, ker je majhna skupina. 

Na nižji stopnji ga ni, je pa  na razredni stopnji. 
Da, predvsem pri slovenščin in matematika, da jim pomaga  

Ja, pri nas je. Ona je izvajalka prvega nivoja in je z mano in je izvajalka. individualne 

in skupinske dodatne pomoči. 
Ne, ker nimamo nivojskega pouka. 

Ne. 

Ni, ker nimam s tem izkušenj. 
Pri izvajanju notranje diferenciacije ni stalno prisoten dodatni učitelj, je pa prisoten pri 

posameznih predmetih (predvsem pri slovenščini in matematiki le  nekaj ur na teden.  

 
23. Kateri dejavniki, po vaši oceni, najbolj vplivajo na učni uspeh romski učencev? 

 

Najbolj vpliva na uspeh romskih učencev to, če redno obiskujejo pouk, to je najbolj 
pomembno, ker če jih ni v šoli, kar jih veliko tudi ni  in pa težke   socialne razmere. 

Da, so starši neizobraženi, drugi razlog, da ne poznajo našega slovenskega  jezika in 

tretji razlog tudi  motnja preskrbljenosti. 
Domače okolje, če je spodbuda doma, potem je otrok tudi v šoli urejen , tudi prinaša 

stvari, dela domače naloge, hodi redno v šolo in tudi učni uspeh je boljši.  

Nestimulativno domače okolje, vrednote oziroma  ne vidijo cilja v izobraževanju in  ne 
vidijo smisla,  ko bodo končali šolo. V romskem  naselju delo  ni vrednota in tudi 

posamezniki, ki so zaposleni niso cenjeni v okolju, in mislim, da je to največja težava 

zmožnost 
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Veliko je teh dejavnikov:redno obiskovanje pouka, motivacija s strani otroka in doma, 

predvsem zanimanje staršev za delo njihovih otrok v šoli ter pomoč pri domačem delu. 
Nekateri starši vzpodbujajo otroke  k obiskovanju popoldanskih delavnic v naselju, 

mnogi letos na srečo doma opravljajo  domače naloge. Tudi pripravljenost učitelja za 

kvalitetno delo z učenci je dejavnik, ki vpliva na učni uspeh romskih učencev . 
Vpliv okolja, ki je največkrat neurejeno  in dednost predvsem ta dva dejavnika.  

Na učni uspeh vpliva  socialno okolje, iz  katerega prihajajo učenci, ker se tam prične 

vsa vzgoja,  srečevanje z okoljem itd.   
Najbolj vpliva na učno uspešnost, da učenci  obiskujejo  vrtec vsaj eno leto  pred 

prihodom v šolo, obiskujejo predšolsko vzgojo, redno prihajanje v šolo, redno delo 

domačih nalog. Uspeh je povezan z izobraženostjo staršev in pa tudi z okoljem, v 
katerem živijo. Nekateri starši razumejo  šolo in se zavedajo, da je izobraževanje 

pomembno in so tisti učenci tudi uspešnejši od tistih, ki pa  živijo nomadsko življenje 

pa jim žal tudi učitelj ne more kaj dosti narediti. 
Na učni uspeh romskih učencev najbolj vpliva zunanja motivacija učitelja, sprejetost s 

strani učitelja in ostalih sošolcev, med drugim tudi denarno socialna pomoč, ki jo 

prejemajo. 
 

24. Pouk romski učencev poteka v slovenskem jeziku. Ali menite, da bi se učna 

uspešnost  izboljšala, če bi pouk potekal v romščini? 
 

 To je samo hipotetično. Lahko povem, da je to  težko reči. Naša romska pomočnica  

ima narejen izpit iz romskega jezika tako da obvlada romski jezik in slovenščino, če je 
potrebno kaj potrebno razložit, da je nerazumljivega v slovenščini potem ona to stori v 

romščini, tako, da je to pokrito, kar se tiče jezika. 

Njihova romščina je skromna, njihov besedni zaklad romskega jezika je izredno 
skromen, če že uporabljajo, kako  bolj bogato besedišče uporabljajo iz slovenščine, ali 

pa strokovno terminologijo,  si sposodijo pri slovenščini ,  romski jezik je precej ozek, 
namenjen za uporabne za vsakodnevno komunikacijo, ni veliko besed pri romščini. 

Ne vem,  ker  je na te otroke vplivalo okolje v taki meri, da dokaj razumejo slovenski 

jezik, da ni potrebno. 
V prvem razredu bi se uspešnost verjetno zvišala. Romščina je tako preprost  in 

enostaven, da bi ne mogli izpeljali vseh te vsebine, ki jih je treba  v samo njihovem 

jeziku. Romščina je preskromen jezik, ima preskromno besedišče, da bi težko v 
njihovem jeziku vse to izvedli, saj v svojem jeziku nimajo besede učiteljica, nimajo 

besede šola.  

Ne, saj nimajo ustreznih izrazov, niti ne poznajo svojega jezika in je včasih prav težko, 
ker  menjajo še s srbohrvaščino in to bi potegnilo za sabo tudi znanje romščine. 

Glede na to, da so romski učenci vključeni  v oddelek slovensko govorečih učencev, 

misli, da je nepotrebno, da bi potekal pouk v romščini. Je pa vsakodnevno na šoli 
prisotna tudi romska pomočnica, ki v slučaju nerazumevanja  jezika, učencu lahko 

ponudi  tudi izgovorjavo oziroma dopolnitev v romskem jeziku. 

Ne. Romščino vpeljujem pri urah, ko ima dopolnilni pouk in dovolim,  da otroci 
uporabijo kakšno romsko besedo. Mislim, da romščina  ne bi prispevala  k napredku, 

ker  se v slovenskih šolah uči in govori  slovenski jezik. 

Imamo  romsko pomočnico, ki naj bi bila nek vez med učiteljem in romskimi učenci, 
zna romsko in seveda pomaga pri tem. Mogoče, bi se učna uspešnost povečala, če bi se 

učili v romskem jeziku,  vendar  ne vem, to je slovenska šola s slovenskim jezikom. 

Tudi učenci priseljenci se morajo naučit slovensko in  pravilna slovenščina gre malo v 
pozabo, zato se  morajo v slovenski šoli učit slovenski jezik. 

Pouk poteka v slovenskem jeziku. Za enkrat še nimamo učiteljev, ki bi obvladali 

romski jezik v tolikšni meri, da bi lahko poučevali v romskem jeziku. Romski jezik se  
pa tudi zelo razlikuje med romskimi naselji, tako, da se včasih tudi oni sami ne 

razumejo med seboj.  

 
25. Koliko je upravičenih in neupravičenih izostankov od pouka v celotni prisotnosti 

pri pouku v primeru otrok etničnih Slovencev, otrok priseljencev in romskih otrok? 

 
Pri romskih učencih je veliko več neopravičenih izostankov, kakor pri etničnih 

Slovencih, to pa predvsem zato, ker nimajo nekega nadzora. Predvsem so to družine, ki 

živijo na socialnem robu in otroci niti največkrat ne želijo in če ne želijo pa ostanejo  
doma ne.  Po zakonodaji je  dolžnost staršev, da pošiljajo otroke v šolo. 

Nimamo otrok priseljencev, ne morem odgovorit. Romski učenci imajo več 

izostankov, mogoče 20% več s tem, da moramo razlikovat, trije samo trenutek , 4 
učenci od 5 hodijo v šolo redno in nimajo niti neopravičenih izostankov ,niti 

opravičenih se pravi da so vedno v šoli. Samo eden je tisti, ki hodi bolj občasno v šolo.  

Pravim, da ti  otroci v glavnem z dogovorom staršev prinesejo od zdravnika opravičilo, 
če izostajajo. Letos  dva otroka zelo redko kdaj  manjkata,  mogoče če je eden manjkal 

v jeseni, eden pa sedaj ko je bila res viroza , ampak drugače ne izostajajo. Pred leti sem 

imela od ene družine pa učenko, ko se je zaželela  je šla v šolo, sicer pa ne, predvsem 
zaradi tega, ker so   zaspali ali pa  so  kam šli in je ni bilo v šolo po cel teden. Letos 

imamo minimalne izostanke  od šole. 

Romski otroci   ogromno izostajajo, sicer ne morem posploševati,   nekateri zelo redno 
obiskujejo pouk. Ravno v tem oddelku,  sta dva deklici in obe neocenjeni v prvem 

redovalnem ocenjevalnem obdobju, zaradi ne obiskovanja pouka oziroma le občasnega 
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obiskovanja. 

Letošnji učenci Romi mi vedno od doma ali zdravnika prinesejo opravičilo, čeprav je   
nekaj teh  izostankov   nepotrebnih, pač ostanejo doma, ko je napovedano ocenjevanje 

znanja, se jim ne da v šolo in  ko imajo prejšnji dan kakšne zabave ali  izmišljene 

bolečine tudi ne pridejo v šolo. So pa starši vsaj toliko odgovorni, da napišejo 
opravičilo in sem kot  učiteljica   vesela in  vsaj  tukaj vidim napredek . Romski učenci 

pa manjkajo  mnogo več kot učenci  neromi. 

Pri  učencih priseljencih in etničnih Slovencih so v glavnem opravičeni izostanki od 
pouka v celoti. Pri romskih učencih pa je veliko  neopravičenih izostankov, vendar je 

zopet  od vsakega učenca do učenca  različno. Tisti romski učenci, ki prihajajo iz 

urejenih družin, običajno tudi ne izostajajo od pouka, tisti, ki prihajajo iz neurejenih 
družin, pa običajno tudi ne prinesejo opravičil  ali pa izognejo  tudi pogovornim 

opravičilom. 

Romski otroci letos  redno obiskujejo pouk, pač odvisno od generacije. V prejšnjih 
letih je imela deklico, ki je imela  praktično 375 ur neopravičenih izostankov in je v 

šolo praktično prihajala na teden  1x do 2x.  Letos je  izostankov zelo malo, so enaki z 

drugimi učenci in  nimamo  izostankov. 
Največ izostankov je bilo s strani romskih učencev, medtem ko je izostanek pri 

priseljeni otrocih  in tudi  otrocih etnični Slovencih  ostaja pa približno enako. Veliko 

izostankov pa pomni slab učni uspeh  in ni napredka.        
Moram reči, da romski učenci v letošnjem šolskem letu dokaj redno obiskujejo pouk. 

Nekoliko več izostajajo od pouka kot ostali učenci. Neopravičenih izostankov je malo, 

saj učenci ob izostankih prinašajo opravičila od staršev ali od zdravnika. 
 

26. Kateri so najbolj pogosti vzrok za izostanek od pouka v primeru romskih učencev ? 

 
Največkrat navedejo bolezen in  potem  starši načeloma napišejo opravičilo. 

Najbolj pogosti, so  bolezen . 
Bolezen. Pred leti pa so to bili izostanki, to v jeseni, ko se  nabira kostanj, potem konec 

šolskega leta, ko se nabira borovnice. Izostanek je tudi ko družina gre po nakupih 

predvsem pa takrat, ko dobijo  denarno pomoč. 
Vzrok za izostanek pri manjših romskih učencih je  v prvih letih šolanja, ko so še 

odvisni od staršev, je  to krivda staršev, ker niso pripravljeni zjutraj vstati in pa otroka 

pripravit za   v šolo. Otroci se sicer izgovarjajo, da so zaspali, da so zamudili avtobus, 
vendar  samo ti otroci ne morejo biti odgovorni, zato da zjutraj  vstanejo, zato je 

odgovoren nekdo drug. Romskim učencem, teh ki izostaja  nimajo  interesa za  

izobrazbo. Vzrok za izostanek, pa  so tudi različne bolezni. 
Menim, da je to izogibanje odgovornosti in  dolžnostim pri ocenjevanje znanja. 

Neromi morajo v šolo tudi če imamo prejšnji dan zabavo, kar  čutijo odgovornost  do 

dela in  ni nobenega izmikanja odgovornosti. Romski učenci imajo malo slabši imunski 
sistem, zaradi razmer v katerih živijo.  

V primeru, da  dobim odgovor je to zobobol, sicer pa otrok, ki se odloči, da ga v šolo 

ni,  ima v družini   takšen vpliv, da ga tisti dan ni v šolo. Učenci sami  izbirajo ali 
pridejo v šolo ali ne. Gre za  primere, ko  so družine neurejene in kjer imajo  otroci 

velik vpliv na starše.                

Bolezen je razlog za izostanek od pouka, drugih razlogov ne vem, ker mi romski 
učenci pretežno ne prinesejo opravičil, da bi videla razloge. 

Vzrok za izostanek romskih učencev od pouka je  dejansko lenoba staršev,  ki otroka 

ne pripravijo za v šolo. Potem, če so slabe vremenske razmere takrat, jih tudi ne bo v 
šolo, ali pa če se v šoli izvaja kakšna dejavnost, recimo sankanje in  oni nimajo sank, 

vendar mi to ne povejo pravočasno, da bi v šoli priskrbeli sani. 

Najpogostejši vzroki  za izostankov so zdravstvene težave, preseljevanje iz kraja v kraj, 
posebno  v času zbiranja odpadnih surovin, pri kakšnem učencu pa tudi neurejene 

higienske razmere. 

 
27. Ali  se vedenje romskih otrok  med poukom razlikuje od vedenja otrok etničnih 

Slovencev in priseljencev? Če se, kako se razlikuje?  

 
To  je sedaj dosti težko vprašanje. Se vedenje razlikuje. Vedenje romskih učencev se 

razlikuje zato, ker   ti učenci načeloma veliko ponavljajo in so  starejši v razredu na 

nižji stopnji, recimo pridejo do 4 oz. 5 razreda stari so pa 15 let in normalno da se 
starejši otrok drugače obnaša  do populacije mlajših. 

Se ne razlikujejo.  

Ja .Romskim učencem je pri pouku  smešno. Ko pa  so vprašani, so v glavnem tiho, 
rabijo dodatno vzpodbudo. Na  nižji stopnji so še  dokaj umirjeni, večji problem je na 

višji stopnji, takrat ko prihajajo v puberteto so bolj nemirni, živahni ter motijo pouk.  

Na začetku šole prva leta se razlikuje od naši otrok tako, ker naši otroci potrebujejo 
mir, nežnost, umirjenost, romskim otrokom pa to ni domače in zaradi tega se oni 

včasih dolgočasijo. Oni so navajeni na hrup, zabavo,na ritem na poskok in  oni niso 

navajeni, da bi sedeli v naročju in pa poslušali pravljico tako kot naši.   
Ja,  imajo   kratkotrajnejšo motivacijo, tudi koncentracijo. So nemotivirani, jih 

enostavno ne zanima pouk  in temu primerno se potem  tudi obnašajo. Tudi zaradi 

nerazumevanja jezika, slabega  predznanje, neznanja, so počasnejši, zaradi nižjega 
nivoja znanja in slabšega pomnjenja recimo pri prepisu s  table so počasnejši in  ne 

dohajajo. Hitro so utrujeni. Enostavno ima občasno občutek, da njihovo  možgani  
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delujejo počasneje. 

Vedenje otrok se razlikuje. Predvsem pa se glede vedenja romskih otrok  zelo razlikuje 
od ostalih učencev, saj je  vedenje tisto, ki je nekako  usmerjeno v ne poslušanje, da 

učenci kar tekmujejo, kdo bo nagajal in na kakšen način bo ponagajal, ne samo  

učiteljicam ampak  tudi ostalim   sošolcem, ki so v razredu. 
Letos imam v razredu tri romske deklice in samo enega romskega dečka in je 

obnašanje enako drugim učencem in ne izstopajo. Ta eden romski deček  se je lepo 

vključil v oddelek in ni posebnosti. Pomembna je sestava učencev in se razlikuje 
generacija od generacije. Včasih je mogoče zaznati večji nered, peto šolsko uro, ko je 

koncentracija šibka. 

Da,  v večini primerov se vedenje  razlikuje med učenci. Romski učenci imajo slabšo 
koncentracijo, to je veliko presedanja, glasnega govorjenja, odhod do koša in stranišča,  

utrujenost, zaspanost, neprisotnost. Romski učenci so velikokrat  samo zato v šoli, da 

so na toplem in da dobijo malico. 
Za letošnje šolsko leto lahko rečem, da se vedenje romskih učencev med poukom ne 

razlikuje od vedenja drugih učencev. To se pozna tudi v tem, ker so romski učenci v 

oddelku sprejeti in opravljajo enake naloge, kot vsi drugi učenci. Kakšno leto pa so 
tudi učenci, ki so sprejeti v oddelku, a imajo velike težave s pozornostjo in 

koncentracijo in zaradi tega težje sledijo vzgojno-izobraževalnemu delu in se njihovo 

vedenje razlikuje od vedenja ostalih učencev, saj so takrat bolj nemirni, težje se zberejo 
za delo,utesnjuje jih zaprt prostor. 

 

28. Ali opažate kakšno razliko med tistimi romskimi učenci, ki imajo več stikov z  
otroci, ki so etnični Slovenci ter priseljenci in tistimi, ki teh stikov nimajo? 

 

Otroci se med sabo družijo in niti ne opažamo razlike, razslojenosti. Mogoče se 
nekoliko romski otroci držali   bolj v skupini za sebe, ampak  je  veliko takih pravih  

prijateljstev z  druženjem  tudi z etničnimi Slovenci. Praktično ni nobenih razlik 
druženje je popolnoma normalno in tudi etničnimi Slovenci in Romi  in ne prihaja do 

kakšnih večjih pravih konfliktov. 

Ne, nobene razlike. Se družijo med sabo , če pridejo v konflikte pridejo tako kot vsi 
ostali, ni bistvenih razlik, imajo prijatelje in so dobro sprejeti in se tukaj dokaj dobro 

počutijo. 

Ja.  Romski učenci so tudi doma sosedi s sošolci in se potem vidijo tudi  popoldne in se 
družijo tako  doma in v šoli. Nekateri pa  prihajajo iz drugega okolja,  pa imajo malo 

zadržke  in  niso tako prijateljski odnosi . 

Opažam razliko med mešanimi  romskimi  zakoni, kjer  nista oba starša  Roma. Otroci 
takih staršev veliko bolj  obiskujejo pouk, tudi starši prihajajo v šolo, se zanimajo 

zanje. Njihovih   status je  drugačen in potem se tudi ti otroci  družijo z ostalimi in  so  

tudi bolj uspešni in se znajo vključit v skupino.  
Ja, pomembno je da so učenci  vključeni v okolje in  da jih starši vzpodbujajo in tako 

se  družijo med sabo in z  neromskimi učenci, kjer so  vključeno  in tudi  sprejeti. 

Sošolci jim pomagajo, so enakovredni, lažje dojemajo, razumejo in upoštevajo pravila 
obnašanja ter se jih lažje držijo. 

Predvsem ne vemo, kako se romski  otroci družijo v popoldanskem času, ali se družijo 

samo med sabo   ali tudi kako drugače. O načinu popoldanskega druženja običajno ne 
sprašujem,  če pa že vprašam kako so preživeli popoldan , kako so preživeli vikend,  

odgovorijo z molkom. 

Ne opažam razlike in ni problemov. Romski učenci se vključujejo v razred in jih imajo 
radi. Mogoče je malo težje, v prvem razredu . V  tretjem razredu pa to ni več noben 

problem. 

Da, so razlike. Tisti romski učenci, ki se več družijo z neromi , so bolj civilizirani, se 
ne bojijo ljudi, lažje komunicirajo tudi bolj so uspešni, večji besedni zaklad imajo in 

tudi lažje sledijo pouku, kot pa tisti, ki se res držijo samo v svojih  romskih skupinah. 

Romski učenci, ki so sprejeti v oddelčni skupnosti, oziroma imajo več stika z ostalimi 
učenci imajo dosti manj težav pri funkcioniranju v oddelku, kot pa tisti romski učenci 

ki nimajo toliko stika z ostalimi  učenci. Menim, da je to drugo je bolj opazno na 

predmetni stopnji. 
 

29 S katerim vedenjem učencev se najtežje soočate? Ali je tovrstno vedenje pogostejše 

pri otrocih etničnih Slovencev, priseljencev ali Romov? 
 

 Mene moti enako pri Romih kot pri etničnih Slovencih, kakšno nasilje, agresija in tako 

naprej, to je najbolj vidno. 
Da se neprimerno obnašajo med poukom, klepetajo, posegajo  v besedo, mogoče tudi 

smejanje, ker pač je pouk za tega učenca pretežek in pozornosti pač išče na tak način. 

Je pa to eden,  mogoče dva učenca, pa ne pri vseh predmetih, samo pri vzgojnih. 
Poudari,  da ni kakšne  agresije, pretepa, tega ni.      

Ja. Najhujše je, ko rešujejo probleme tako, da  udarijo  nazaj, ali pa da kriči in zmerja.  

Včasih se dogajajo tudi vedenjske  motnje tudi pri otrocih, ki niso romske populacije , 
Tako da  manjše nasilje vrši  na splošno tako med romsko kot neromskimi učenci. 

Učenci se med sabo ne sprejemajo, zato je težje delati  v takem okolju. Ugotavljam, da 

se zlasti v nižjih razredih romski učenci bojijo ostalih učencev in obratno, kar se ji ne 
zdi sprejemljivo. 

Ja. Na splošno pri vseh učencih ne prenašam predrznosti, nesramnosti,  ker si mislim s 
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kakšno pravico si nekdo domišlja, da je vreden več kot drugi. To se mi zdi skrajno 

nevzgojeno in s tem izkazujejo svoj primitivizem, in mislim da vse to otroci  prinesejo  
od doma. S takšnim  napačnim, nesprejemljivim vedenjem iščejo pozornost, za katero  

so   nekje prikrajšani ali doma ali v skupini vrstnikov. Menim, da se pri učencih Romih  

pogosto  ustrašijo njihovih groženj, ker se te grožnje znajo tudi  uresničiti  in ko oni 
povejo svojim prijateljem, se združijo in skupaj so močni in normalno, da se tega vsi 

bojimo. Ko se pogovarjamo med sabo, ali pa se romskega učenca  med igro nekdo po 

nesreči dotakne, ga udari, ga brcne, ta potem pove še dvema svojima prijateljema in 
pove,  da bo povedal temu in te bomo  že dobili in potem ga učenci Romi počakajo po 

pouku, mu začnejo grozit in zato je otroke strah.   

Pri učencih etničnih Slovencev, priseljencev vedenje ne odstopa enih in drugih. Pri 
romskih učencih  pa je veliko nemirnosti, predvsem kadar  je potrebno sedeti in  

opraviti določene naloge, takrat postanejo ti  učenci zelo nemirni in nagajivi. 

Ko so učenci v nižjih razredih so vodljivi, in če čutijo, da  jih je skupina lepo sprejela, 
da jih je učitelj lepo  sprejel, potem posebnosti na področju vedenja. Vedenjske težave 

vidi v višjih razredih, ko se učenci  združujejo skupaj, takrat se pa te disciplinske 

težave pokažejo, tako na  cesti, v jedilnici in so na ta način močni. Sicer pa ni 
izstopanja,  ni veliko problemov, mogoče kakšen posameznik, ki je težje vodljiv, 

ampak to se dogaja   tudi pri drugih učencih  etničnih Slovencev. 

Najtežje se soočam z nasilnostjo ali pa da učenci odklanjajo delo v višjih razredih, kot 
je znano in tudi  ustrahovanje drugih učencev, kdaj pa kdaj. V drugem razredu ni 

nasilnega vedenja med učenci.  

Najbolj sporne oblike vedenja, ki se kažejo med temi  učenci so: glasno govorjenje s 
strani romskih učencev,  oblike približevanja  in  vključevanja romskih otrok med 

ostale učence, ker se jim nekako skušajo približat na grob način. 

 
30. Opišite, prosim, šolski uspeh in prisotnost romskih otrok v zadnjem šolskem letu, 

tj. v   šolskem letu 2010/2011?  
 

Imamo podatke  na naši šoli, in sicer je  23 Romov na 135 učencev od tega je 

ponavljajo v zadnjem šolskem letu 9 Romov  in pa 1  etnični Slovenec. Ugotavljam, da 
so dejansko skoraj vsi ponavljavci romski učenci in skupni letni uspeh šole   je 90%, v 

primeru , če  Romov ne bi imeli bi bil uspeh 98% oziroma 99%. 

Od 5 učencev, so 3 napredovali, 2 dva pa sta ponavljavca. S  tem da je ena romska 
učenka dobra, prav dobra in en romski deček  prav tako. Pri nekaterih predmetih je 

nezadosten, drugače pa je prav dober. Romski učenci imajo  boljši uspeh, tako kot vsi 

ostali seveda, pri  vzgojnih predmetih  glasba, športna vzgoja. 
Dogaja se, da  veliko ponavlja  in ne  dosegajo minimalnega standarda, kar pomeni, da 

jih polovica izdela razred in polovica ne izdela. 

Ugotavljam, da od štirih romskih učencev, sta bila dva otroka z odločbami s posebnimi 
potrebami, nadalje  eden    ni dosegel standarda in ponavlja, tisti drugi  je  zelo uspešen 

na matematičnem področju  in se je uveljavil tudi na tekmovanju. Romski učenci so 

dokaj redno obiskovali pouk,  zato so pa tudi učni uspehi. 
Lansko šolsko leto sem  imela dva učenca Roma, ena učenka je napredovala v 6. 

razred, en učenec pa je bil prešolan na šolo s prilagojenim programom  

Šolski uspeh je ocenjen pisno. V šolskem letu 2010/2011 je bilo v razredu  5 romskih  
učencev, od tega so trije učenci uspešno napredovali, ena učenka je ponavljala in ena 

učenka je bila prešolana na osnovno šolo s prilagojenim programom oziroma  s 

posebnimi potrebami. 
Vsi štirje romski učenci zelo redno obiskujejo pouk. Vsi od teh štirih so v prvem 

ocenjevalnem obdobju dosegli minimalne standarde znanja in pričakujem, da bodo vsi 

štirje tudi šli v naslednji razred, tako  ena deklic, ki je na  minimalnih standardih 
znanja, ena deklica pa je uspešna pri svojem delu in dosega zelo dobre učne rezultate, 

dva pa sta malo več kot minimum.      

V šolskem letu 2010/2011 sem  imela v razredu tri deklice  romkinje, ena je bila 
ponavljavka, že od prej in je tudi ponavljala in je šla z letošnjim šolskim letom na 

posebno osnovno šolo , ker je bila štiri leta v drugem razredu in ni bilo napredka  Na 

posebno šolo, bi bila že prej prešolana,  vendar starši niso prihajali na govorilne ure, 
socialna je bila tu nemočna. Z  letošnjim letom nam je to uspelo, ostali dve romski 

učenki  sta pa napredovali in sta dokaj uspešni. 

V šolskem letu 2010/11 sem imela v oddelku 3 romske učence. Vsi trije učenci so 
usvojili minimalne standarde znanja, ki so potrebni za napredovanje v naslednji razred, 

bili so 100%. 

 
31. Kako poteka komunikacija med vami in romskimi starši? 

 

Preslabo, se ne udeležujejo  govorilnih ur, ne udeležujejo se roditeljskih sestankov. 
Mogoče se od  7 oz. 8 družin kolikor je 23 romskih otrok, sodelujemo samo z enim 

staršem in še to občasno, drugače se pa ne odzivajo. Starše pozivamo pisno, ustno in ne 

vem še kako, ampak se ne udeležujejo, čeprav mogoče njihovi otroci sodelujejo na 
šolskih  proslavah .      

 Nekateri prihajajo, redno na govorilne in roditeljske in se tudi občasno slišimo po 

telefonu,  če je kar koli potrebno smo na vezi. Z nekaterimi starši  se pa tudi nismo 
srečali. Je pa res,  da tesno sodelujemo z  romsko pomočnico in ona tudi hodi  osebno 

do teh staršev. Učitelji in starši smo v stiku. 
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Romski starši pridejo v šolo, če je kakšen problem,  drugače pa redko kdaj pridejo. 

Pridejo v primeru, če otrok doma  pove, da ga je kakšen  otrok udaril ali pa da mu je 
kaj naredil in  takrat bodo starši prišli in se zavzeli za svojega otroka.  Mogoče pridejo 

na koncu, zaradi učnega  uspeh ali pa na   začetku leta,  mogoče 1x, 2x , da vidijo kako  

se njihov otrok uči. Na splošno pa pridejo v šolo 1x do 2x na leto. 
Če pride do  komunikacije med učiteljem in romskim staršem, potem ni težav. S starši  

se pogovarjamo o tem, da morajo otroci hoditi v šolo in obljubijo, da jih bodo pošiljali 

v šolo, ampak potem to obljubo hitro pozabijo.  
Ja. Za ta kontakt se mora potruditi učitelj in romski starši. Na telefonske  klic se sicer 

odzovejo, pridejo ob dogovorjenem času letos. Sami od sebe, zaradi lastnega interesa, 

da bi sami poklicali, kako je z mojim otrokom  ne prihajajo v šolo, pa ne na roditeljske 
sestanke in ne na  govorilne ure tako po urniku, kot jih imamo, niti  ne na neformalna 

srečanja. Je pa to odvisno od starša do starša.  Romski starši se pa zelo zanašajo  na 

razne oblike pomoči s strani šole, vse prelagajo na šolo, tako vzgojo in učenje . 
Ja, sodelujemo. Vendar  je potrebno romske starše  velikokrat pismeno povabit s 

priporočenim pismom ali jih  poklicat po telefonu. Sodelovanje poteka  individualno, 

tudi za vse obvestila,  ki so nekako vezana na vse starše, ko naj bi se udeležili  
roditeljskih sestankov, a se jih romski starši ne udeležijo. Udeležijo se jih potem  

individualno, po večkratnih klicih ali pa večkratnih pisemskih priporočenih obvestilih  

učitelja.  
Romski starši se odzivajo  zelo slabo, in sicer  z leti vse slabše. Šola jih zelo redno vabi 

v šolo, tudi  strokovna delavka  gre v naselje pa jih prosi, tudi romska pomočnica gre v 

naselje, da starše  povabijo  v šolo, da želimo učitelji govorit z njimi. Vabimo jih tudi 
pisno  po pošti, pošiljamo vabila s povratnico, tako da imamo vse dokumentirano. Cilj 

nam je  z njimi sodelovati.  

Komunikacija med romskimi starši in učiteljico je slabo, ker se starši ne udeležujejo 
govorilnih ur in ne roditeljskih sestankov.  V letošnjem šolskem letu pa se govorilnih  

ur udeležuje le  ena mama  romske učenke, s katero lepo sodelujemo. Tudi učni uspeh 
deklice je dober. V primeru, da ni sodelovanja jih  pisno vabimo, romski starši se 

običajno ne  odzovejo, telefonskih številk nimamo in jih tudi ne dobimo.  Z romskimi  

starši poskušamo komunicirat  na hodniku ali pred šolo, ko pridejo po otroka.  Kot 
učiteljica  si želim več komunikacije med romskimi starši, vendar žal tega pač ni.  

Starši se ne udeležujejo skupinskih roditeljskih sestankov. Eden od staršev se enkrat 

mesečno samostojno oglasi na govorilni uri vendar v  dopoldanskem času, ostale starše 
pa moram povabiti na govorilne ure pisno. Na pisno vabilo se udeležijo govorilne ure 

in sicer v tudi samo dopoldanskem času. S starši komuniciram tudi po telefonu in ustno 

ob srečanjih, ko pripeljejo ali pa pridejo iskat otroke v šolo. Z vsemi starši teh otrok 
sem navezala tudi stike.  

 

32. Ali se je odnos Ministrstva za šolstvo do poučevanja romskih otrok s časom 
spreminjal?  

 

Ja , pozitivno. 
Seveda. 

Da, Ministrstvo  nam nudi   izobraževanje. Na  šoli imamo  romske pomočnike, ki 

delajo  prek o javnih del, tako da je ogromno te pomoči s strani Ministrstva.  
Nekaterim učencem se nudi tudi 7 ur  na teden ali še več dodatne strokovne pomoči. 

Ja, je.                               

Da, saj ne poznajo in ne  sprejemajo dejanskega stanja. Za njih je bolj pomembna  
statistika, statistični podatki. Naše romsko naselje je specifično, ni civilizirano tako kot 

nekatera druga romska naselja v Sloveniji. Gre za vpliv celotne države, vseh 

ministrstev, ustanov , da ni tukaj  le Ministrstvo za šolstvo, za to zadolženo. 
Ja, se spreminja. 

Odnos Ministrstva do poučevanja romskih otrok se spreminja počasi. Šola je 

Ministrstvo povabila na sestanek in jim  predstavila težave v zvezi poučevanja romskih 
učencev. Sestanka so se udeležili tudi  predstavniki občine, predstavniki ministrstva in 

nekaj učiteljev šole ter vodstvo šole. Ministrstvo je šoli obljubilo pomoč  pri 

razreševanju te problematike. Pomoč je šola dobila na področju svetovalnega dela, 
dodatne ure in zaposlili so delavko.  

Ja, se je. 

Ugotavljam, da se je odnos Ministrstva za šolo do poučevanja romskih otrok pozitivno 
spremenil. Ministrstvo je omogočilo dodatne pedagoške ure za strokovne delavce pri 

poučevanju romskih učencev in romske koordinatorje, ki naj bi bili vezni člen med 

šolo in starši. 
 

33. Ali se je spremenil tudi odnos lokalne skupnosti do poučevanja romskih učencev?  

Tudi  vse v pozitivno,  zato ker se veliko nudi romski populaciji predvsem iz naslova 
izobraževanja v šoli, individualne pomoči itd. Na naši šoli je  135 otrok od tega je  23 

romskih otrok  in zate romske otroke  zaposlujejo  še 3 ljudi, to pa je veliko. 

Ugotavljam, da so pogoji  dobri in  upam, da bojo te bonitete tudi izkoristili. 
Lokalne skupnosti, občina, ne vem. Se mi ne zdi kakšne  bistvene spremembe, ne.   

Da . Tudi  občina nudi  prek javnih del, tako da imajo eno  zaposleno delavko  na šoli, 

ki  cel dopoldan pomaga, ali pa pomaga  učencem pri delanju  domačih nalog in   
fotokopiranju.      

Tudi odnos lokalne skupnost se je spremenil,  ampak počasneje. 
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Delno mislim, se je.  Sploh je odvisno kje ljudje živijo, kakšni  so njihovi odnosi, 

kakšne stike imajo ali imajo dobre ali  slabe izkušnje z Romi  čisto osebno, od 
posameznika do posameznika in  misli, da se lokalna skupnost še  trudi, da bi se 

izboljšala to stanje 

Ja, se spreminja. 
S problemom je bil seznanjen tudi predstavnik lokalne skupnosti, ki  ve, da   je 

problem.  

Ja, predvsem, da veliko  sodelujemo in iščemo rešitve.  Tudi kot  učiteljica sem  hodila 
v romska naselje, imela predavanje za starše, vendar ni želenih rezultatov. Položaj je   

odvisen  tudi  od samih Romov, saj človek bi jim pomagal  z veseljem ,pa so Romi žal 

med sabo so zelo skregani in  ne želijo delati. 
Podpore lokalne skupnosti, kot je krajevna skupnost pri poučevanju romskih učencev 

ni zaznati.  

 
34. Ali na uspešnost poučevanja romskih otrok vplivajo izkušnje učitelja? 

 

 Absolutno, absolutno. 
Bolj osebnostne lastnosti učitelja, kot izkušnje  in izpostavljam prijaznost.  

Tudi. Tudi. 

V neki določeni meri prav gotovo. Vsi učitelji so samo ljudje, in eni so takšni, drugi 
drugačni.  

Ja, zelo. 

Ja, v vsakem primeru. 
Ja , ker z leti pridobivaš izkušnje. Na začetku ima učitelj  s težave s poučevanjem 

učencev. Učenci morajo začutiti,  da je učitelj na  njihovi strani, da si res  želi, da bi 

bili učenci uspešni in da bi  razred naredili. 
Da, vplivajo. 

Izkušnje učitelja vsekakor vplivajo na poučevanje romskih otrok,  saj nobena fakulteta 
ne izobražuje učiteljev za poučevanje romskih otrok, ta znanja si pridobi učitelj z 

neposrednim  poučevanjem romskih otrok in z delovnimi izkušnjami. 

 
35. Ali menite, da obstajajo razlike v metodah poučevanja otrok iz drugačnega  

      kulturnega in jezikovnega okolja?  

  
Ja metode se zmeraj prilagajajo ciljni skupini in če nekdo pride iz drugačnega  

kulturnega področja se mu prav gotovo na začetku ponudi  osnova jezika, potem je 

osnova razumevanje in sigurno da se te metode prilagajajo vsaki posamezni skupini ,ki 
je drugačna od večinske. 

Razlike v metodah poučevanja,  lahko se metode spremenijo glede na potrebe. 

Prilagajamo, pretežno prilagajamo vsakemu  učencu ne glede ali je romski ali ni 
romski. Dodatno pomagamo pri poučevanju   vsem učencem, ki imajo učne  težave, v 

primeru nadarjenega učenca, ga pa  dodatno spodbujam in  usmerjamo še k drugim 

interesom.  
Na splošno ne obstajajo. Prilagoditi se mora tisti populaciji, katero poučuje, kar  ni pa 

odvisno samo od tega od kod so učenci.   

Ne, če otrok nima učnih primanjkljajev. 
Določene razlike so v primerih, ko učenec ne bi razumel, kakšne besede in jo učitelj 

ponazori  s sličicami, s slikovnim materialom ali  z avdiovizualnim materialom.  

Metoda dela je enaka za vse učence. Učitelj stremi, da učencem drugačnega okolja 
prilagaja pouk , na tak način, da učenec razume snov,  gre  za prilagodit, da njemu pač  

prilagodim naloge, da učenec lahko dela. 

Da, predvsem pri slovenščini z dodatnimi urami, da bi se širil besedni zaklad in pa 
učenje težjih besed. 

Ugotavljam, da ja, vendar ne za vse učence in  ne zato, ker izhajajo iz drugačnega 

kulturnega in jezikovnega okolja ampak zato, ker imajo določene primanjkljaje  na 
posameznih področjih funkcioniranja in delovanja, tako kot za vse ostale učence, ki 

potrebujejo dodatno strokovno pomoč. 

 
36. Ali Ministrstvo za šolstvo poskuša vplivati na metode poučevanja romskih učencev 

in ali  nudi šoli in učiteljem podporo v tem procesu?  

 
Da. Ministrstvo predvsem pa zavod za šolstvo ki izobražuje učitelje, ki se ukvarjajo z 

Romi, pa tako imenovane študijske skupine,  izobražujejo učitelje,  tako  tiste , ki 

poučujejo  Rome, kakor ostale učitelje, če se želimo izobraževat v tej smeri, imamo 
prav gotovo možnost. Učiteljice obiskujemo seminarje in  smo tudi  aktivne pri 

nastajanju zbornikov, ki se ukvarjajo z romskimi otroci. 

Ministrstvo  ja. Omogočajo nam  izobraževanje in dodatne ure pomoči romskim 
učencem.  

Da. Tudi socialna delavka, ravnatelj in  imamo tudi  učiteljski tim za romske učence,  

tako da se tudi učitelji med seboj srečujemo, medsebojno pomagamo in rešujemo 
skupne probleme.     

Ministrstvo šoli in učiteljem nudi precej podpore pri poučevanju, v predvsem v obliki 

romskih  pomočnikov in dodatne strokovne pomoči, ki jo imamo  zdaj zadnja leta. 
Včasih je bilo pomoči veliko manj. Predvsem pa je pomembno to, da Ministrstvo hodi 

na šolo, kjer imajo romske učence učiti  in spoznavati probleme, vendar pa učiteljem 
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ne  nudijo konkretnih rešitev glede poučevanja Romov. Priznavajo da imajo romski 

učenci  drugačne potrebe, da je potrebno z njimi delati drugače. Zadnja leta je 
ministrstvo  odprto za   predloge učiteljev in tudi model poučevanja, ki so ga  v okviru 

projekta opravljali, so ga podpirali, vendar rezultatov ni. Učitelji na koncu ostanemo 

sami, ker teorija je eno, drugo pa je praksa. Enotnega modela za poučevanje romskih 
učencev ni.  

Ja nudi. Na naši šoli imajo  več zaposlenih v ta namen, razni  projekti in   

izobraževanje. Največ pa je to, kar  učitelji pridobivamo eden od drugega, izmenjava  
izkušenj, gradiva med učitelji samimi. 

Nudi, imamo zaposleno romsko pomočnico, ki je  učitelju in romskim učencem  v 

veliko  pomoč. Pomoč nudi tudi v popoldanskem času   pri opravljanju  domačih 
obveznostih tistim romskim učencem , ki doma  nimajo  pogojev za delo. Šola  jim 

nudi prostor in lahko domače obveznosti opravijo v šoli, v času dokler imajo potem 

odhod na avtobus, tudi malico lahko dobijo zastonj, tako da imajo   zelo  velik 
privilegij proti drugim otrokom, ki tega nimajo. 

Ne.  Učitelj se sam odloči o načinu poučevanja in s katerimi metodami , bo poučeval 

učence. 
Da , nudi podporo. Odobrilo  je zaposlitev  romske pomočnice in dodatnega učitelja ter 

številne  individualne ure pouka. 

Učitelj sem  pri izbiri metod pri poučevanju romskih učencev avtonomen, Ministrstvo 
za šolstvo in šport na to ne vpliva, šoli in učiteljem nudi podporo v tem, da omogoči 

dodatne pedagoške ure za dodatne strokovne delavce. Na organizacijsko obliko 

poučevanja romskih učencev mogoče vpliva Zavod za šolstvo, saj zagovarja določene 
organizacijske oblike izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi učenci. 

Poudarek naj bi bil predvsem na notranji diferenciaciji v okviru matičnega oddelka. 

 
37. Ali se vam zdi, da je podpora Ministrstva za šolstvo smiselna, tj. ali so predlogi 

Ministrstva za šolstvo učinkoviti in ali so podprti z realnim izkustvom poučevanja  
romskih otrok ? 

 

To je sedaj en problem.  Običajno  dobimo  pravila kako naj z Romi delamo  iz centra 
iz Ljubljane, ki nimajo Romov,  velikokrat ali  pa včasih,  so navodila nerealna, kjer 

izhajajo zgolj iz teorije in ne iz prakse.  Učitelji najbolj poznamo romsko problematiko, 

ker  že leta in leta delamo  z njimi in  skušamo  nato ministrstvo tudi opozoriti.   
Da so smiselni  in se vidi  napredek.  

Da, Ministrstvo se zavzema za  enakopravno izobraževanje vseh učencev, to se pravi  

tisti otrok, ki imajo težave ali pa druge primanjkljaje, da se jim pomaga. 
Da, zelo je smiselna.  

Ja so smiselni. Imajo pa nerealna pričakovanja. Če otroci, ki prihajajo iz 

nemotiviranega  okolja, s povsem drugačnim sistemom vrednot, načinom življenja, 
kljub učni pomoči niso enaki kot otroci, ki živijo v »normalnih razmerah«. Mislim, da 

bi moralo ministrstvo vzporedno izobraževati tudi njihove starše, potem bi bil uspeh 

zagotovo  večji . 
Lahko si pomagamo, vendar ko toliko nudimo tem romskim staršem in njihovim 

otrokom, se vprašam, če jim mogoče  nekako ne škodimo, s tem ko  Romom vsako 

stvar ponudimo, da ne rabijo ničesar narediti sami. 
Delno mislim, da so predlogi ministrstva smiselni. Predlogi se premikajo počasi, ker se 

zavedajo problemov. Ministrstvo stoji učiteljem vsaj duhovno ob strani. 

Ne, niso podprti z realnim izkustvom, zato, ker je potrebno z Romi  treba živet,   jih  
poučevat , potem jih spozna. V primeru, da bi  učitelja upoštevalo, poslušalo, bi bilo 

več narejenega v to smer. 

Ugotavljam, da je podpora Ministrstva glede organizacije poučevanja otrok smiselna. 
Ministrstvo se ne vključuje v didaktično-metodične oblike izvajanja pedagoškega dela, 

v to se bolj vključuje Zavod za šolstvo. Menim pa, da predlogi Zavoda za šolstvo niso 

vedno podprti z realnim izkustvom poučevanja romskih otrok, saj predlagajo enoten 
model poučevanja romskih učencev na vseh šolah in ne upoštevajo specifike 

posameznih romskih učencev, njihovih bivanjskih razmer, socialno-ekonomskega 

statusa. 
 

38. Ali poskuša vodstvo šole vplivati na povišanje ravni učne uspešnosti romskih 

otrok? 
 

Sigurno. Ravnatelj je sigurno tisti, ki mu je do tega, da je uspeh višji in sigurno nudi 

vso možno podporo učiteljem, ki se ukvarjamo z Romi. 
Absolutno. 

Ja, ravnatelj nas   kot učitelje  spodbuja, pošilja na   razne seminarje in  dodatna 

izobraževanja med drugim tudi glede poučevanja romskih otrok.  
Ja poskušajo vplivati in delajo za povišanje uspešnosti.  

Ja, zagotovo je to  želja vsakega ravnatelja, da bi bili učenci uspešni, preko vseh, ki z 

delamo z Romi. Poskušamo jih   vključevati v različne dejavnosti, jih motivirati, 
nagrajevati učence v primeru ko  nimajo neopravičenih izostankov, dobijo pred  novim 

letom motivacijsko nagrado v obliki knjige. 

Da,  nudijo prostor, določene stvari kot so malice, šolske potrebščine in podobno. Tudi   
ekskurzij bi se romski učenci lahko udeležili, vendar se jih ne udeležijo, ker starši to 

odklonijo.  
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Vodstvo šola skuša vplivati na povišanje učne uspešnosti učencev. Rešuje število 

oddelkov. Ravnatelj skozi leto pregleduje rezultate na konferencah in poizkuša pri 
posameznik vplivati na dosego vsaj minimalnih standardov znanja v obliki  dodatnih   

ur individualne pomoči. 

Da, imamo pete šolske ure rezervirane za romske učence, kjer je na razpolago 
učiteljica, ki pomaga pri domačih nalogah. Tudi sodelavke so šle v  romsko naselje in 

pomagajo izobraževati starše.  

Vodstvo šole se trudi in poskuša vplivati na to,  da se bi učni uspeh izboljšal. 
 

39. Ali vodstvo šole vzpostavlja razmere, v katerih se  učitelji in ostali otroci v šoli 

dobro   počutijo?  
 

Ja. Imamo  poseben prostor kjer se individualno ukvarjamo  z Romi in tudi romski 

učenci radi prihajajo, če so le v šoli. Je pa tudi nekaj takih romskih učencev, ki se 
izogibajo temu individualnemu delu. Torej materialni pogoji so v tej šoli dobri, ker je 

šola stara 10 let in v bistvu so  pogoji za vse učence in ne  samo za Rome. 

Absolutno. 
Da, to se pravi,  da imamo take prostore  in tudi  organiziranost prostorov je primerna, 

saj so  učitelji razdeljeni, kdo bo kaj delal glede romskih otrok , tako da je to 

enakomerno porazdeljeno.   
Ja, vzpostavlja razmere.  

 Da, kolikor ja pač to v moči vodstva. 

Ja, zelo. 
Absolutno. Vodstvo šole vzpostavlja dobre pogoje dela, tako za učence in učitelje. V 

primeru težav prisluhnejo in jih skušajo rešiti. Kot učiteljica si  ne želim menjati  šole.  

Da.  
Tudi na tem področju se vodstvo šole trudi, da bi izpostavilo čim boljše razmere, da bi 

se učitelji in učenci čim bolje počutili, da bi bili čim boljši pogoji za delo, vendar 
moram omeniti, da imamo prostorsko stisko, na kar pa ne more vplivati samo vodstvo.  

 

40. Ali ste učitelji deležni podpore s strani vodstva šole, ko se pojavijo težave z  
romskimi  učenci na področju učne uspešnosti? 

 

Učitelji imamo tim za romske učence in je v  tem timu tudi ravnatelj. Imamo redne 
sestanke, kjer obravnavamo  to problematiko. Rezultati se kažejo na boljše v trendu 

počasne rasti,  ne gre čez noč ampak na dolgi rok. 

Seveda. Deležni smo podpore kot je svetovanje , če se pojavijo težave z učno 
uspešnostjo. Ravnatelj nima kaj dosti  za naredit,  učitelje  vzpodbuja,  se pogovarjamo 

o tem iščejo skupne rešitve. 

Ja , dobimo tisto kar rabijo, zvezke,  pisala, barve, za romske učence tudi  
fotokopiramo razne materiale, ker šola  te potrebščine odobrava. Z vodstvom 

sodelujemo se pogovorijo, tudi ravnatelj je vključen v pogovor  in tudi on sam  izvede 

razgovore,  s problematičnimi  učenci  in tudi z njihovimi starši,  tako rešujemo 
probleme in jih pripeljemo do rešitev. 

Tudi vodstvo šole je nemočno v primeru, če  otroci ne obiskujejo pouka. Pravim, da 

sem odgovorna za učence od vrat naprej, samo da pride učenec v šolo, potem delam z 
njim. Vodstvo šolo in vsi bi radi, da učenci obiskujejo šolo, vendar če pa ne pridejo, 

potem pa ni rezultatov. 

Ja, do sedaj še nisem naletela na nerazumevanje pri vodstvu šole. Vodstvo  seznanjam 
z večjimi težavami in  neuspehom učencev sproti . Predstavila  pa sem tudi svoja 

prizadevanja za izboljšanje stanja. 

Ja. 
S strani vodstva šole ( ravnatelj, pomočnica, pedagoginja in socialna delavka)  je nam 

učiteljem nudena podpora  v primeru težav. Nastopamo kot tim  in   skupaj in iščemo 

rešitev za odpravo problema. 
Da. 

Če se pojavijo težave na področju učne uspešnosti učencev se povežemo s svetovalno 

službo, pedagoginjo in psihologinjo in nam pomagata pri reševanju in premagovanju 
ovir.  

 

41. Ali  ste učitelji deležni podpore s strani Ministrstva za šolstvo, ko se pojavijo 
težave z  romskimi učenci na področju učne uspešnosti? 

 

Učenci romske populacije imajo dodatne ure individualnega  pouka to pomeni, da 
dejansko ministrstvo podpira  to in plačuje . 

S strani ministrstva  dobivamo učno pomoč, tega je  relativno veliko in vsaka je 

dobrodošla.  
Za  podporo ne vem. Nudijo  možnost dokupa literature in, možnost uporabe  

internetne strani.   

Ne, ker tega  ne razumejo z vidika, da so bili dani dodatni pogoji za poučevanje,  
vendar rezultatov še vedno ni. Rezultati  prihaja po majhnih korakih in počasi, ne gre v  

velikih  korakih. 

Ne, ker so  za ministrstvo pomembni le odstotki uspešnih učencev. Učni uspeh  
učencev brez upoštevanja Romov bi bil  bistveno boljši. Veliko je neocenjenih učencev 

predvsem zaradi neobiskovanja pouka, kar pomeni, da ne napredujejo v naslednji 
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razred in misli, da ministrstvo ne gleda na otroke celostno, na vse dejavnike. 

 
Ne vem, nisem imela še primera, ko bi morala prosit za podporo ministrstva. 

S strani Ministrstva nismo deležni podpore. 

V večini primerov ne. Je pa šola povabila predstavnike ministrstva za šolstvo, katerim 
so bili  predstavljeni primeri  in problemi in so nam eno zahtevo realizirali.  

Učitelji konkretno niso deleži kakšne posebne podpore, vendar pa zadnja leta 

Ministrstvo za šolstvo in šport preko sodnikov za prekrške kaznuje starše zaradi ne 
pošiljanja otrok v šolo, saj neredni obisk v šoli pogojuje tudi slab učni  uspeh ali pa 

neuspeh. 

 
 

42. Ali občasni spori med odraslimi Romi in prihodi policije v romska naselja vplivajo 

na razpoloženje romskih učencev v šoli?  
 

Da. Imamo te konkretne primere,  ko se dve družini med seboj ne razumeta in se potem 

to razumevanje preko otrok prenaša v šolski prostor to nas moti zelo. Ukrepajo  v šoli s 
šolskimi  pravili in  z  vzgojnim načrtom in  to velja za vse učence in ne samo za Rome 

učence. Pravim, da se  nestrpnost prenaša na otroke in iz romskih naselij tudi v šolo. 

Takih primerov nimamo. 
Ja  je. Pred leti  je  to bilo, potem so ti otroci veliko   manjkali in bili bolj razdražljivi.        

Ja, zelo  se to  pozna, ker potem nimajo mirnih noči, so zelo  znervirani,  vznemirjeni, 

če pridejo v šolo, ampak velikokrat  pa v takih primerih ne pridejo. 
Ja. Odvisno od vzroka obiska in vpletenosti  oseb. Čutiti je nemir, včasih zaskrbljenost 

otrok. Nekateri sploh ne vedo, kaj se v naselju dogaja ali pa imajo popačene 

informacije. 
Ne vem,  ker otroci ne pripovedujejo samostojno. 

Spori in prihodi Policije  vpliva na romske učence. Učenci  so malo bolj razdražljivi in  
drugačni .  

Da, vpliva. Učenec je zmeden, se boji, ne sodeluje pri pouku. Otroci  Romi ne govorijo 

o sporih v romskih naseljih . 
Menim da ja, da se to tudi to zgodi,  kaže tudi na razpoloženju romskih otrok v šoli, če 

je prišlo v naselju do kašnih akcij. 

 
43. Ali menite, da mnenje, ki ga imate o pripadnikih romske skupnosti vpliva na 

poučevanje in ocenjevanje romskih otrok? Če da, kako?  

 
Ne. Enako  ocenjujemo po istem kriteriju kot je to za  etnične Slovenci, to ni nobene 

segregacije.     

Da, mnenje o pripadnikih romskih otrok   vpliva na poučevanje romskih otrok.  
Absolutno vpliva, če ti misliš o otroku da je krasen,  se bo začel tudi tako obnašati.  

Preverjamo otroke, ko so pripravljeni biti ocenjeni in ko se naučijo. 

Zagotovo to vpliva, nihče ne more mimo sebe. Pomemben je odnos do učencev in 
učenci to čutijo, zato je pomemben odnos.  

Ja, Včasih. Niso vsi Romi enaki. Npr.- »vse morajo za njih narediti drugi, biti jim  

mora vse dano, takšno je razmišljanje nekaterih Romov, samo čakajo, da jim bo nekdo  
nekaj dal.« Ko mi   en  otrok da  jasno vedeti, da se trudim zaman, da je njemu 

popolnoma vseeno,ali je uspešen ali ni,  ali kaj naredim, ali  ne naredim,  pade tudi 

učiteljeva motivacija,kar se mi zdi čisto normalno. Namesto njega  pa res ne more 
učitelj  nič naredit,  namesto njega se pa res ne morem naučiti. Če učenec manjka dan 

ali več, pozabi skoraj vse,kar se je prej dneve in dneve utrjevalo in je potrebno vso že 

usvojeno snov čisto od začetka, kot da ne bi še nikoli slišal zato, zelo slabo pomnjenje, 
in nauči se samo za tisto oceno in mu ni interes, da znanje ohrani.  

Ja, če mi  romska pomočnica zaupa, da  je težava v družini, mogoče alkohol, mogoče 

razmere, ki negativno vplivajo na učenca, na določen dan. Tudi počutje na otroka mi, 
je to v veliko pomoč,  da je otrok ocenjen  takrat ko vidim, da je naspan in   da je 

njegovo počutje drugačno.    

Mislim, da  vpliva, ker je pripravljena obiskati tudi romsko naselje. Romske učence 
imam rada. 

Ne, ker so vsi  učenci enaki, naj bo to romski ali slovenski  ali priseljenec učenec. 

Ocena je ocena, kriteriji  so enaki za vse.  
Zase lahko rečem, da pri meni to nima nobenega vpliva.  

 

44. Ali menite, da imajo učitelji do romskih učencev nižje učne zahteve? 
    

Ne bi smeli imeti.  Čeprav sem mi zdi, da  včasih ja, da se  upošteva, da izhajajo iz 

tako težkih  socialnih  razmer, praktično doma nimajo pogojev za učenje, tako da se 
velikokrat od njih zahteva resnično tisti,   mini, minimalni standard.  Če romski učenci  

ne osvojijo snovi ponavljajo razred. 

Ne, tak je dogovor. Zahteve vse  na tej šoli so iste, če je njihovo znanje  skromno, se  
pač  učenca vpraša samo  minimalne standarde. Če učenec obvlada vsaj minimalne 

standarde,  dobi vsaj dve, če pa  obvlada še kaj  in tako naprej, saj se s  samim 

preverjanjem znanjem se vidi kakšen je obseg   tega znanja. 
Ja, zdaj da. Želimo, da  so učenci   motivirani za šolo in  da se počutijo uspešni ter  da 

dobijo na samopodobi.           
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Nižje zahteve v določenih 
primerih 

 



 

Ne, ker že sami učenci imajo do sebe nižje učne zahteve  in potem  se tudi učitelji 

ustavijo pri tem.  V okviru šole smo se dogovorili, da bi  vsaj posameznik za katerega  
čutijo, da ima interes za višje učne zahteve, da poskušajo na vse načine, da  bi vsaj 

nekateri uspeli in dosegli višje standarde znanja. 

Da, da dosežejo tisti  minimum in če to je, so vsi srečni  . 
Ja, občasno tudi morajo imeti  nižje učne zahteve, ker če učenec  določenih  snovi ne 

osvoji,  potem ima nižje kriterije.   

Ne. Tudi za romske učence velja zakonodaja o  minimalni standardi znanja, katerega 
upošteva. Če pa učenec ne dosega niti  minimuma , potem  žal otrok ne more 

napredovat v višji razred. 

Včasih, da. 
Ugotavljam,  da učitelji nimamo nižjih zahtev do romskih učencev zato, ker so Romi, 

ampak da pri vseh učencih upoštevamo njihove zmožnosti in sposobnosti. 

 
45. Kakšna so bila vaša pričakovanja glede poučevanja Romov?  

 

Romi so svojevrsten izziv, znajo biti zelo simpatični, dojemljivi, velikokrat popestrijo 
pouk in znajo pa tudi »zabelit«. 

Pričakovanja so bila takšna, da bodo začeli redno pisat domače naloge, da se bo 

povečal obisk romskih staršev na šoli, da se bo povišal učni  uspeh , da se bodo tudi 
naši romski učenci vpisali v redno srednje šole in da bodo uspešni. 

Menim, da sem pričakovala,  da bodo romski učenci   bolj usvajali učno snov, ampak 

ne more  učiteljica vplivati,  da se bodo določene stvari naučili in pa delali domače 
naloge, če sami tega ne želijo.   

Pričakovala sem  še večje probleme, da bo še težje, ker sem poznala  romsko 

populacijo od doma in s ceste, vendar pa ni tako.  
Ko sem  prišla v  šolo poučevat, sem  pričela z drugim razredom in  mi  je ravnateljica 

rekla, ne imej prevelikih pričakovanj. Vesela bodi, če jih boš navadila, da si bodo pred 
malico umili roke in, da bodo znali sedet na stolčkih. Bila sem  kar malo začudena, 

ampak potem je razumela ravnateljico, ki jo je  tako postavila nekako na realna tla. 

Pričakovanja in želja pa so sprejetost Romov v skupini, da so vključeni v oddelčno 
skupnost, da jih sprejmemo, da dosegajo  vsaj minimalne standarde znanja. Za 

učiteljico pa pomeni to pridobivanje  izkušenj ,osebnostna rast in s tem načinom 

življenja dajem  tudi zgled učencem.  
 

Pričakovanja  glede poučevanja, so verjetno takšna, da bi bili  učenci  pripravljeni 

sodelovati, sprejemati ponujene stvari, vendar se dostikrat zgodi, da učenci  odklonilno 
sprejemajo. 

Pričakovanja  glede poučevanja Romov so bila naslednja, večja  prilagoditev ter  boljše 

vključitev  v šolsko  delo in življenje. Ugotavljam pa,  da Romi obstajajo še vedno, s 
svojimi posebnostmi, svojo tradicijo, ki jo je to težko spremeniti. 

Pričakovanja v zvezi s poučevanjem Romov so bila velika, predvsem v smislu, da se 

da veliko spremenit in da  jih je možno tudi veliko naučiti, vendar je realnost,  žal malo 
drugačna.    

Moja  pričakovanja so bila enako, kot do vseh ostalih učencev. 

 
46. Kakšne so vaše izkušnje pri poučevanju učencev, ki so revni ali priseljenci in 

kakšne izkušnje imate  pri poučevanju romskih učencev?  

 
Primerov je veliko. Imam primere trenutno najbolj take, kjer je  družina z 9 otroci v 

zelo  slabih  socialnih  razmerah  doma, ampak  otroke redno pošiljajo  v šolo. Od te 

družine smo že 2 otroka preusmerili v šolo z nižjim izobrazbenim standardom, ker v 
naši šoli, ni šlo. Nekateri otroci so še mlajši in še ne hodijo v šoli. Na ta način želim 

izpostaviti številčnost romske družin. Revščina je velika. Tudi je navodilo tako, da že 

sam pedagoški etos pravi, da se razlike ne smejo delati, tega se držimo. 
Imam zelo pozitivne izkušnje s poučevanjem teh otrok, tako kot z vsemi ostalimi, všeč 

so mi, odprti so, komunikativni so, lepo  se  družijo. 

Če kakšne stvari nimajo,  nabavi šola oziroma prinesem sam, ali pa se dogovorimo z 
učenci, tako da imajo ti šolarji  določene šolske potrebščine, če gremo na ekskurzijo, 

da tudi za njih pripravimo stvari. Za pripravo plakatov pretežno da  šola material, papir 

, barvice in flomastre, da tudi oni naredijo te plakate. Za govorni nastop ali pa  bralno 
značka  preberemo knjige   v šoli, da potem tudi osvoji bralno značko.  

Predvsem  revni, romski in priseljeni učenci se bolj navežejo na nas učitelje in ga 

hitreje sprejmejo za svojega  in ga  vzamejo pod svoje okrilje. Učenci iz revnih in  
socialno bolj ogroženih družin, še bolj rabijo učitelja, so mu hvaležni, da mu je učitelj 

nudil varno zavetje, ki ga drugje nima  in učitelja nikoli ne pozabijo. Običajno ti učenci 

učitelja nikoli ne pozabijo. V zahvalo učitelju v primeru, da ga srečajo na cesti mu 
mahajo  ali pa ga kličejo. 

Pri vseh teh učencih ne glede kakšni so,   ne ločujem nobenih učencev, ne na revne. 

Sploh ni pomembno  kdo je, od kje je, mislim da je  pozitivne izkušnja : zaupanje, da 
mi otroci zaupajo, da jaz zaupam, da to začutijo, neka odprta komunikacija,  zbližanje z 

njimi, da začutijo, da se jo  učenci   upajo prositi za pomoč in  da jih vzpodbuja, da sem   

strpna do njih, da  sprejemam drugačnost in da sem solidarna. Negativne izkušnje z 
vsemi učenci pa so  zavračanje pomoči, ko  sploh noče sprejeti moje pomoči, ima 

odklonilni odnos, nedostopnost-ko se zapre  vase, noče ali ne zna ne more povedati za 
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svoje stiske in težave. 

Pri  revnih in priseljencih učencih, čeprav ima veliko  delovnih izkušenj, se mi ni 
zgodilo, kaj takega, da bi bilo potrebno omeniti. Pri poučevanju romskih učencev pa se 

velikokrat zgodi, da starši »pozabijo po otroka« ,ta čas ostane pri meni  v učilnici 

,ponudim mu, da opravi domačo nalogo, ponudim mu pomoč, ki jo ne sprejme.  Torej 
ne želi opraviti dela, ki bi lahko opravil.    

Predvsem je odvisno koliko so učenci  in starši zainteresirani za pouk  v primeru 

priseljencev in Romov. Zame  ni pomemben ali je učenec bogat ali reven.  
So pozitivne in negativne izkušnje. Včasih se mi zdi, da je več negativnih, za katere pa 

niso   krivi učenci, krivi so starši in to njihovo sodelovanje, da  prosim za kar koli, pa 

ni odziva. Odnos staršev do mene  se razlikuje, predvsem to velja za starše  priseljenih 
učencev in romske starše. 

Socialno-ekonomski status nima pri meni  nobenega pomena glede poučevanja. Lahko 

rečem, da imam predvsem pozitivne izkušnje pri poučevanju romskih učencev. Vodilo 
pri poučevanju mi  je vedno, da pri vseh učencih razvijam njihove spretnosti, 

sposobnosti in interese ne glede na njihov status v družbi. 

 
 

47. Ocenite način poučevanja romskih otrok  na začetku vaše učiteljske poti  in danes? 

 
Razlike so bistvene.  Ko sem  pričel s poučevanjem , je  bilo Romov bistveno manj, 

zato ker če samo primer povem, za vašo raziskavo: romska dekleta imajo že pri 15, 16 

že prvega otroka in imajo pri 20 že 5 ali 6 otrok, če to primerjam s Slovenci, ki imajo  
otroka  30 letih , ko se krog v 30 letih zavrtel  boste videli koliko bo Romov in kako  se 

bo število  Romov povečalo. Pravim da bo  prišlo bo do kritične mase, ko bo število 

Romov še krepko naraslo glede večinske populacije.         
Načini so se spremenili na splošno za vse, kar so se pojavile pač  nove metode 

poučevanja IKT-a  in podobno. 
Takrat na začetku so bili ti otroci zelo mirni, prestrašeni,  niso se niti toliko družili z 

ostalimi, sedaj se pa  družijo. Družimo se  med sabo, pogovarjamo, sodelujemo, 

izmenjujemo tudi sedaj,  ko so te sličice za album, jih  med samo menjavajo, si 
pomagajo, tudi sladkarije med sabo delijo, tudi  na rojstne dneve povabijo ostale 

sošolce. Včasih tega druženja ni bilo, da bi kdo šel v romsko naselje na rojstni dan  in 

obratno. 
Način poučevanja se spreminja. S tem, ko je populacija drugačna, so tudi zahteve 

drugačne, ker  tudi  romski otrok prihaja v šolo in se lahko enakovredno izobražuje 

tako kot ostali učenci, to je razlika.  
To so izkušnje, kilometrine. Hitreje se znajdem v dani situaciji, ne bojim se tako 

izzivov, bolj jih razume, ker jih bolje poznam in razumem  vzroke njihovih ravnanj, 

tako dobrih kot slabih. 
Mislim, da so se,  spreminjala,  predvsem na slabše,  ko romski učenci niso pripravljeni 

tako sodelovati. Pa tudi starši niso pripravljeni sodelovati, saj je starš zadovoljen z 

minimalnimi rezultati in  pravi, da ima željo, da se njegov otrok nauči brati in pisati in 
nič več. Torej  tudi sam starš nima želje, da  njegov otrok, kaj več postane.    

Razlike so. Z leti pridobivam izkušnje in z nenehnim izobraževanjem, je poučevanje 

kvalitetnejše v primeru poučevanja na začetku poti. 
Na  začetku učiteljske poti sem mislila, da sem  sposobna  narediti vse  sama. Kasneje 

sem ugotovila, da vendar brez sodelovanja s starši, brez primernega okolja, brez 

delanja domačih     nalog in same želje otroka  po izobrazbi, je  žal  tudi učitelj 
nemočen. 

Na začetku poučevanja romskih otrok sem bila prepričana, da morajo vsi učenci delati 

enako, ne glede na sposobnosti, danes pa omogočam učencem , da se individualno 
razvijajo glede na svoje sposobnosti in interese. 

 

48. Ali  menite da je sodelovanje romskih učiteljev-pomočnikov takšno, da pripomore 
k lažji komunikaciji in uvajanju ter sodelovanju z romskimi otroci? 

 

Romski pomočniki zelo dobro sodelujejo z romskimi učitelji, z učitelji ki imajo Rome 
v razredu, to je   nujna komunikacija. Romski pomočnik sodeluje z romskimi učitelji 

oz. obratno, zelo dobro. 

Da. Sodelujemo zelo, odlično. Ja je potrebno, ker je tukaj veliko dela in  učitelj ima 
določeno kvoto dela in ne more še opravljati drugih stvari, zato  pa lahko  romski 

pomočnik opravi , tiste male drobne pomembne stvari, vpraša zakaj učenca ni bilo v 

šoli.  Učitelj  mogoče obsodi, zakaj  ga bilo v šolo, dobi  neopravičeno. Ampak  je 
vzrok  nekje zadaj, mogoče so imeli stisko, je bil eden od članov  družine hudo bolan , 

ali mogoče, kaj drugega. Romski pomočnik igra pomembno vlogo. 

Je pretežno tako sodelovanje, da  so v bistvu koordinatorji med otroci, da  lažje 
delamo, ko sta  sama se  bolj izpove in je bolj sproščen , ko je z romskim pomočnikom. 

V takih primerih potem tudi pove  težave  razredniku ali pa učitelju. Med sabo 

sodelujemo.     
V prvih letih šolanja je  to  velika pomoč, če bi bila . Učiteljev pomočnikov ni. Romski 

pomočniki pa so, ampak nimajo primerne izobrazbe.  

Ja,  z romsko pomočnico zelo dobro sodelujemo, se dogovarjava, kaj točno bo 
utrjevala z njimi in marsikaj jim razloži tudi v romščini, ker pač slovenskih besed ne 

poznajo in ona po romsko razloži, da tisto razumejo in si zapomnijo. Tudi otroci Romi 
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opazijo to  sodelovanje in začutijo, da je ta  skupni trud  njim v korist in to sprejmejo. . 

Ja, romski pomočnik je  veliko  pripomogel v teku šolanja, v tem, da se je spremenilo 
sodelovanje  na boljše. 

Seveda . Z romsko pomočnico  rada sodelujem na vseh področjih. Pomočnica tudi v 

naselju opravi kakšno povpraševanje o učencu in mi prinaša različne  informacije. Z  
učenci ima lep stik, tako romski kot neromski.  

Da, imam zelo dobre izkušnje z romsko pomočnico, s katero sodelujem in mi  pomaga 

z marsikatero informacijo npr. o  stanju v romskem naselju, pozna družine,  zakaj otrok 
ni prišel v šolo in  zakaj nima naloge.  

Ugotavljam, da pripomore k lažji komunikaciji in sodelovanju  z romskimi učenci in 

da bi morali romski pomočniki vzpostaviti več stikov s starši. 
 

49. Ali  izobraževanje Romov vpliva na njihovo nadaljnjo življenje?  

 
Absolutno. Učitelji  želimo doseči to, da bi vsi Romi zaključili 9-letko, da bi vsi 

končali OŠ. Le izobraženi Romi bodo potem pošiljali spet v šolo svoje otroke, 

neizobraženi pa puščali doma. 
Da . V  srednji šoli imamo  enega učenca, mislim, da je v 4. letniku ekonomski tehnik. 

Da, ker tisti ko niso bili izobraženi, posebej deklice  so se takoj poročile in imele 

otroke. Sedaj  pa, ko dobijo izobrazbo nimajo več toliko otrok , imajo službo, tudi 
urejeni so bolj, imajo vozniški izpit. Stvari se premikajo na bolje. En romski učenec 

zaključuje ekonomsko šolo. 

Da, Vendar smo učitelji velikokrat razočarani, nad romskimi učenci, še posebej zato, 
ker se izobraževanje teh učencev konča že v 5. ali 6. razredu. Dekleta se prehitro 

poročijo in imajo otroke. Fantje  pa pričnejo s preprodajo mamil in se vdajajo 

kriminalu. Trud vseh strokovnih delavcev je na ta način izničen.  
Da, včasih delno. Nekateri vsaj dokončajo osnovno šolo,  redki še kaj več. So pa tisti, 

ki  so malo bolj razgledani, ki se znajo podpisati, kaj izračunati, brati časopis, zelo  
ponosni na svoje znanje. Dekleta vse prehitro padejo v njihov primarni način življenja,  

se prehitro poročajo , rojevajo  otroke in padejo v tisti njihov  podrejen položaj . Misli, 

da bi morale  zamenjati okolico in zaživeti bolj  v civilnem okolju,  žal spoznajo, da se 
s poštenim delom živi slabše,  da za  garanja, vsakdanje  vstajanje v službo,  pač težje 

živiš, ampak imamo tak sistem, da država to  dopušča in spoznajo, da zakaj bi se trudili 

in hodili v službo, če so pa denarne  pomoči, ki jih dobivajo  višje, pa jim ni treba 
nikamor iti. . 

Ne vem. 

Izobraževanje Romov delno vpliva na njihovo nadaljnjo življenje. Prepogosto se 
srečujem s tem, da deklice, ki sem učila, zanosijo že pri 15 letih in je potem konec 

izobraževanja in napori za izobraževanje zbledijo.  

Da. 
Žal moram reči, da glede na trenutno stanje v družbi učenci ne vidijo možnosti, da bi 

izobraževanje vplivalo na njihovo nadaljnje življenje, saj večina romskih otrok v 

našem šolskem okolišu po končani osnovni šoli ostane v svojem okolju in se ne 
izobražuje naprej. 

 

50. Ali menite, da ste dovolj uspešni pri poučevanju romskih učencev? 
 

To bodo morali drugi ocenit, sam se težko oceni. 

Da. 
Da, pretežno po pouku pomagam in se trudim. 

Ne, nismo uspešni, dokler vsi romski otroci ne napredujejo in obiskujejo v šole.  

Da. 
Da, če so pripravljeni tudi sami sodelovat. 

Sebe zelo težko ocenim za poučevanje romskih učencev, vendar se zelo trudim z njimi. 

Ne vem,  želela bi biti še bolj uspešna. 
Prizadevam si, da bi bila pri svojem delu čim bolj uspešna. To se pa kaže tudi v tem, da 

večina romskih učencev, ki jih poučujem, če obiskuje pouk tudi napreduje v višji 

razred. 
 

51. Ali menite, da ste dovolj nagrajeni za poučevanje romskih učencev? 

 
Ne vidim nobene razlike med nagrajevanjem za  romske in etnične Slovence, 

popolnoma isto. 

Da. 
Ne vem,  čutim kot del svoje službe. 

Ne, ker je nagrada ista kot povsod drugod in ni nič posebnega.  

Ne,kje pa je kakšna nagrada. Nagrada je edino njihov uspeh, pri plači se pa nič ne 
pozna. 

Ne. Glede na to ali so v razredu romski učenci ali ne  je nagrada enaka in  plačilo 

enako. 
Za poučevanje romskih otrok nisem dovolj nagrajena. Mislim, da ni enako učiti  v   

okoliški šoli, kjer ni Romov, v primerjavi ko so v razredu romski učenci, pa  zato ne 

dobim niti centa  več. Pravim, da ni vse v denarju. Predlagam, da bi se delo nagradilo  
s kakšnim dnevom dopusta več kot 

Ne, kakšna nagrada, to je pač naše delo. Poučevanje v oddelku z romskim učenci se 
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razlikuje z delom na tistih šolah, ki Romov nimajo. Učitelj, ki poučujejo Rome 

ugotavlja, da je z njimi veliko dela, veliko je prilagajanja, metod in  načinov dela,  
problem je tudi higienska zanemarjenosti. Žal ne gre enostavno. Nagrad ni, čeprav bi 

lahko  s strani ministrstva na to kaj pomislili, vemo, da vse šole nimajo romskih otrok 

v razredih, dela je z njimi pa veliko. 
Dodatnega nagrajevanja pri poučevanju romskih učencev ni. Vsi učitelji smo plačani 

po kolektivni pogodbi, ki je enaka za vse, ne glede na to, koga poučujem. 

 
52. Ali bi bilo  potrebno uvesti spremembe pri poučevanju romskih otrok? Če da, 

potem  navedite, kakšne spremembe bi bilo treba uvesti? 

 
Sigurno bi bila potrebna sprememba, in sicer predšolsko učenje slovenskega jezika 

romskih učencev. Občina  že uvaja spremembe,  to pomeni, da se poučuje romske 

učence že tam okrog 3 oziroma  4 leta slovenski jezik. Otroci v šoli potem razumejo 
pouk , in se ne izgubljajo leta z učenjem slovenskega jezika. 

Pomoč pri pisanju domačih nalog na domu, izobraževanje staršev vsaj do določene 

mere,  da bi dobili 8- letno izobrazbo, pa poučevanje  slovenskega jezika, kdor ga še ne 
pozna. 

Mogoče bi spremenila predšolsko obdobje, da biti ti otroci pridobili več izkušenj na 

način  zgodnjega vključevanja v vrtec, tako  da bi  v šolo prišli s podobnim 
predznanjem, kot ostali otroci s poudarkom  na  slovenskem jeziku, na socialnih  

veščinah, pomnjenju in  da bi se srečevali več z ostalimi.  

Da, sistem je zelo dobro zastavljen, samo  ne teče. Prva stvar je, da bi romski učenci 
obiskovali vrtec v romskem naselju, ki  deluje. Otroci  bi se na ta način socializirali in 

bi potem lažje delali v šoli.  

Ja,  Vsi otroci bi  morali pred vstopom v šolo obiskovati vrtec, kjer bi se ob 
sodelovanju staršev, nujno malo bolj civilizirali, pridobivali besedišče, se učili jezika, 

širili vedenje, čisto osnovno . Več praktičnih zanimivih življenjskih vsebin bi bilo 
potrebno vnesti v učne načrte, za vse otroke , ne le za  Rome. 

Ne vem. 

Pri poučevanju romskih otrok bi bilo potrebno zakonsko uredit v smislu predšolskega 
obveznega obiskovanja  vrtca ali priprave na šole  

Naslednje spremembe bi bilo uvesti kot so: obvezna in nujna  predšolska vzgoja, 

pomoč romskega pomočnika ali  pa še enega učitelja v razredih , sploh tam ko je večje 
število romskih učencev štiri ali pa več, pa tudi tam kjer je učni uspeh romskih otrok 

slabši in  ima učitelj veliko dela in zato mogoče  ne da toliko ostalim učencem, kot bi 

želel. 
V zadnjih letih je prišlo že do večjih organizacijskih sprememb pri poučevanju 

romskih učencev,  tako da ni več čistih oddelkov, vsi učenci so integrirani med ostale 

učence, prav tako pa tudi do didaktično metodičnih oblik izvajanja pouka. Dodatna 
strokovna pomoč, ki jo izvajajo je še vedno potrebna posebno pri slovenščini in 

matematiki in želijo, da to tudi še ostane. Posebno pri učencih, ki izkazujejo večjo 

potrebo po dodatnem individualnem delu je izpostavila tudi več možnosti zunanje 
diferenciacije, posebno pri ponavljanju in utrjevanju učne snovi.  

 

53. Se čutite odgovorni za uspeh romskih otrok, ki jih poučujete? 
 

Seveda da ja. Ampak brez sodelovanja s starši in širšega  okolja ne gre, se pravim, da 

je uspeh romskih učencev odvisen ne samo od nas učiteljev, ampak še od drugih 
zunanjih dejavnikov. 

Da. Da. 

Ja, ker to so tudi učenci kot vsi ostali. Posebno ena romska družina, ki ima  odrasle 
otroke oz. bivše učence , ob srečanjih  mene  še vedno naslavljajo z »našo »učiteljico.  

Da, tako kot za vse učence. 

Ja, sem  odgovorna kot učiteljica. Ni pa uspeh  odvisen le od učiteljice. 
Ja, se čutim odgovorno za uspeh vseh učencev, ne samo romskih. 

Za uspeh vsakega otroka se čutim odgovorno.  

Da. 
Nikoli nisem pomislila na to, da ne bi bila odgovorna za učni uspeh romskih učencev, 

ki jih poučujem. Čutim enako odgovornost kot do vseh ostalih učencev. 

 
54. Kako si učitelj pridobi spoštovanje romskega učenca?  

 

Tako kot za vse ostale učence, da je priden pošten, dosleden in da razume, da se od 
njega zahteva. Ne da se ga razvaja, tisto kar naj bi šola od vsakega učenca zahtevala , 

isto velja za romske učence, tako, da tu ni razlik. Romski učenci so del našega okolja 

oni živijo z nami in jih skušamo vklopit  v življenje in delo šole vendar, tukaj ni samo 
stvar samo šole, stvar lokalne skupnosti, države, stvar je ne nazadnje Evrope, ker je 

šola sama po sebi brez moči, da bi v tem segmentu vzpodbujala.  Gre, tako za 

kompleksen problem, če lahko rečem na koncu ,to da je v Sloveniji zelo dobro 
poskrbljeno za Rome, čeprav nas Evropa  velikokrat uči kako bi mogli, je  v Evropi  

slabše poskrbljeno za Rome, kot je pri nas v Sloveniji. Slovenija je  lep primer morda 

je  včasih celo prevelikega zavijanja v vato,  včasih bi mogla tudi romsko populacijo 
postaviti  pred dejstvo v tistem smislu, da jih naučimo lovit ribo, ne pa da jim samo 

dajemo.     
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Pridobitev spoštovanja 



 

Ja, da ga imaš rad, rad, ja.  

Tako da si pošten do njega, dosleden,  strog,  tudi da si prijazen, da ga znaš potolažit, 
prisluhneš, da ga kaj vprašaš, da se mu ponudiš, da mu kaj pomagaš. Otrok si to 

zapomni in  ve, da si dober. Poznajo me  potem, da si dober, priden. Pred leti sem 

poučevala romsko deklico in ji je pomagala pri   pisanju  naloge  in pri učenju pesmice, 
ji povedala, kaj jo bom  vprašala in  se je potem učenka tisto naučila.  Učenka je danes  

srečna, da zna brati, da zna pisati, predvsem sedaj,  ko ima svoje otroke in bo  vedno 

rekla, to je učiteljica naša. Ko sem prišla v romsko naselje, mi je skuhala kavo , 
sprejela me je tudi njena  babica in me  povabila v hišo, kjer je ravno tako   skuhala 

kavo. Babica me je  še povabila in me ob tej priliki prosila za  obleko in posodo. Tako 

da se na nek način ohranja vez med mano  in romsko učenko.    
Samo sprejet ga je treba,  takšnega kot je.    

Do vseh učencev in ne samo do romskih je  potrebno, da si zanj vzameš čas, jih  

poslušaš in se z njimi pogovarjaš. Začutiti morajo , da jih  sprejemaš, da so  zaželeni, 
da ti je mar zanje. Da jih  za uspeh in dosežek pohvališ in za napake kaznuješ, 

pograjaš. Da znajo ločit to sem dobro naredil  in to začutijo in da opazijo tudi drugi. 

Učencem moraš obljubit le to, kar  lahko izpolni in to obljubo tudi držati. Pomembno 
je, da si dober zgled otrokom,.  strpen do njih in k temu jasno in opazno vzpodbujaj vse 

druge in  jim, hkrati razvijaš tudi odgovornost za svoja dejanja, naj si bodo pozitivna, 

predvsem pa da prevzamejo posledice svojih dejanj. 
V vseh letih poučevanja, je bilo  romskih učencev, kar veliko. So učenci, ki so danes že 

starši, pa so prav spoštljivi, vedno  ogovorijo tudi v popoldanskem času. So pa učenci, 

ki jih trenutno učim in  jih želim pozdraviti, pa dajo glavo in pogled v tla.  
Učitelj si pridobi spoštovanje romskega učenca s tem, da ga ima rad,  da mu pokaže  in 

mu da možnost komunikacije in vključitve za delo. 

Pomembno je to, da ga sprejmeš takšnega kot je, da mu zaupaš enakovredno ostalim 
učencem v razredu v vseh pogledih, da si mu pripravljen stati ob strani, mu pomagati 

tudi verjeti, pa da si do njega vljuden, prijazen, obziren, tudi pošten, predvsem pa da ga 
razumeš. Romski otrok pa tudi njegovi starši, če vidijo da se   trudiš za njega, te bodo 

sprejeli in te bodo spoštovali.    

Učitelj si pridobi spoštovanje romskega učenca tako, da učenec začuti, ali je pri 
učitelju sprejet, če se je učitelj pripravljen z njim pogovarjati, da mu je pripravljen 

pomagati,  da ga ne izpostavlja pred drugimi učenci, da ga  vedno ne obdolžuje ali kriv 

za določene nepravilnosti, da ga zunanje motivira za delo in  ne naziva z besedo  Rom, 
da takrat učenec začuti, da je sprejet tako kot naj bi bil.   Bila sem   veliko v romskih 

naseljih, da poznam vse romske družine in da so ta srečanja še vedno prijetna, da tudi 

sredi mesta z njimi poklepetam. 

 

 

 


