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1. Uvod 

 

Projekta Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje I in II (2008–2013) sta 

pokazala uspešnost delovanja romskih pomočnikov v vzgojno-izobraževalnem sistemu. 

Osnovna naloga romskih pomočnikov je pomoč romskim otrokom pri vstopu v vzgojno-

izobraževalni sistem, pomoč pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir, vzpostavljanje in 

vzdrževanje stika med starši in šolo. Romski pomočniki predstavljajo neke vrste »most« med 

šolo ter romsko skupnostjo. Temu namenu sledi cilj št. 2 Strategije vzgoje in izobraževanja 

Romov v Republiki Sloveniji (Dopolnilo k strategiji 2004) (2011: 15).  

 

Rezultati projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki 

romske skupnosti,
1
 v obdobju 2010–2013 so pokazali pozitivne učinke delovanja romskih 

izobraževalnih inkubatorjev (RII) in sicer na različnih nivojih: povečano vključevanje 

romskih otrok v predšolske programe, večja učna uspešnost romskih otrok, odpiranje romskih 

naselij in vzpostavljanje dialoga z lokalno skupnostjo, uspešno vključevanje romske 

skupnosti v zasnovo in delovanje inkubatorjev, zaposlovanje Romov itd. V mnogih primerih 

so bili ravno RII vzvod za vzpostavitev različnih oblik sodelovanj med posameznimi akterji 

(romsko skupnostjo, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, lokalno skupnostjo – občinami, 

centri za socialno delo in drugimi), kar je nujno potrebno za preseganje družbene 

izključenosti romske skupnosti.  

 

Glede na pozitivne rezultate treh že zaključenih projektov je bilo smiselno nadaljevati z 

aktivnostmi, ki jih določa tudi Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki 

Sloveniji. Ta izrecno poudarja pomen romskega naselja in izgradnje večnamenskih prostorov 

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

programi oz. učna pomoč za učence in dijake, različne delavnice, obšolske dejavnosti, 

predšolska vzgoja kot celoletni, vsakodnevni pripravljalni program največ do vključno petega 

leta otroka, itd. Pri tem je v Strategiji poudarjeno, da je treba opozorilo o romskih naseljih kot 

potencialnih getih in o izvajanju segregacije jemati resno. Zato je treba poiskati načine in 

poti, da se poleg vzgojno-izobraževalnega dela v naseljih sočasno odvijajo aktivnosti, ki 

vodijo k vključevanju romskih otrok v širše družbeno okolje (Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (Dopolnilo k strategiji 2004), 2011: 8–9). Obema 

navedenima aktivnostma sledita cilj št. 1 in cilj št. 7 omenjene Strategije.  

 

Projekt Skupaj do znanja - Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v 

Republiki Sloveniji je povezal programa romskih izobraževalnih inkubatorjev in romskih 

pomočnikov, hkrati pa oba nadgradil s programom obšolskih dejavnosti, ki jih izvaja Center 

šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Tako romski pomočniki kot tudi učitelji, zaposleni 

                                                           
1
 Glej Bešter & Medvešek, 2013. 
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na domovih CŠOD, so se občasno in kjer je bilo to mogoče pridružili izvajanju aktivnosti v 

inkubatorjih. V dveh romskih naseljih, kjer ni bilo inkubatorjev, pa sta z učitelji CŠOD 

program obšolskih dejavnosti izvajala dva romska pomočnika.  Takšno povezovanje in 

sodelovanje predstavlja priložnost za dodatno usposabljanje romskih pomočnikov in hkrati 

odpira vrata za širjenje medkulturnega dialoga med večinskim prebivalstvom in romsko 

skupnostjo.  

 

Namen tega poročila je predstaviti strukturo, vsebino in rezultate tistega dela projekta, ki se 

tičejo dveh programov - Romski izobraževalni inkubator in Romski pomočnik. Poudarek 

poročila je na evalvaciji aktivnosti, ki so se odvijale v okviru teh dveh programov. 
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2. Namen in cilji projekta 

 

2.1 Namen projekta 

 Razvijanje in nadgradnja inovativnih in alternativnih oblik vzgojno-izobraževalnega 

dela za uspešnejše vključevanje romskih otrok in učencev v sistem vzgoje in 

izobraževanja.  

 Dvig izobrazbene strukture romskih pomočnikov. 

 

2.2 Cilji projekta 

Kratkoročni cilji: 

 v različne projektne aktivnosti vključiti čim več Romov (družin, izvajalcev učne 

pomoči, romski pomočniki); 

 nuditi romskim učencem podporo pri učenju in opravljanju domačih nalog v 

popoldanskem času ter izven pouka; 

 omogočiti romskim otrokom kvalitetno preživljanje prostega časa z organizacijo 

različnih prostočasnih dejavnosti in delavnic v in izven romskih naselij s ciljem dviga 

socialnega in kulturnega kapitala; 

 vključevanje romskih pomočnikov v programe dela romskih izobraževalnih 

inkubatorjev ter program dela CŠOD, kjer obstaja možnost za to; 

 vključevanje učiteljev, ki nudijo učno pomoč Romom, v izvajanje projektnih 

aktivnosti romskih izobraževalnih inkubatorjev. 

 

Dolgoročni cilji: 

 povečano vključevanje romskih otrok v različne oblike predšolskih programov; 

 večja uspešnost romskih otrok v vzgojno-izobraževalnem sistemu; 

 zmanjševanje osipa, opuščanja izobraževanja med romskimi otroki; 

 odpiranje romskih naselij – različne aktivnosti v naselja privabljajo lokalno 

prebivalstvo, občinske funkcionarje in učitelje; 

 zmanjševanje  predsodkov in stereotipov med strokovnimi delavci v šolah in vrtcih.  
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2.3 Indikatorji, opredeljeni v projektni prijavi 

 

Tabela 2.1: Indikatorji, ki dokazujejo doseganje ciljev projekta 

 

načrtovano 

število 

realizirano 

število 

število vključenih vzgojno-izobraževalnih zavodov 22  33 

število vključenih romskih otrok in učencev vsaj 300 557* 

število vključenih romskih pomočnikov 22 22 

število vključenih strokovnih sodelavcev 40 45 

število načrtov OŠ in vrtcev 22 29 

število gradiv 2 5 

* Podatek se nanaša samo na otroke, ki so se udeležili različnih aktivnosti romskih izobraževalnih inkubatorjev 

od aprila 2014 do vključno junija 2015. 
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3. Projektne aktivnosti 

 

Slika 3.1: Prikaz projektnih aktivnosti za dosego kratkoročnih in dolgoročnih ciljev projekta 
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4. Metodologija poročila in evalvacije programa 

Romski izobraževalni inkubator in programa 

Romski pomočnik 

 

Za pripravo poročila in evalvacije smo uporabili različne znanstvene pristope in metode: 

- analiza znanstvene in strokovne literature in sekundarnih virov; 

- analiza projektne dokumentacije (časovnice, vsebinska poročila, seznami prisotnosti, 

zapisniki vmesnih evalvacijskih sestankov); 

- kvantitativni pristop: anketa med ravnatelji izbranih osnovnih šol in mentorji romskih 

pomočnikov, anketa med izvajalci učne pomoči ter romskimi pomočniki in poročil 

romskih pomočnikov; 

- kvalitativni pristop: pogovori z ravnatelji in učitelji na izbranih šolah, predstavniki 

občin, izvajalci učne pomoči, romskimi pomočniki, koordinatorji posameznih 

programov znotraj projekta, analiza dnevnikov učne pomoči izvajalcev učne 

pomoči.    

 

Evalvacijo programov Romski izobraževalni inkubator (RII) in Romski pomočnik (RP) smo 

izvedli na podlagi indikatorjev, ki so bili opredeljeni v projektni prijavi in drugih izbranih 

indikatorjev, s pomočjo katerih smo poskušali odgovoriti zlasti na naslednja vprašanja:  

- Ali so bili cilji programov RII in RP doseženi?  

- Ali in v kolikšnem obsegu so izvedene aktivnosti dosegle ciljno populacijo?  

- Kakšne spremembe na področju vključevanja romskih učencev v vzgojno-

izobraževalni sistem so bile dosežene s pomočjo izvajanja programov RII in RP?  

 

S pomočjo indikatorjev lahko merimo vidne, merljive učinke, lahko pa merimo tudi 

spremembe v stališčih in vedenju, pri čemer so slednje teže oprijemljive in merljive. 

Spremembe ki se nanašajo na spremembe v stališčih, vedenju oz. v odnosu ugotavljamo s 

kvalitativnimi indikatorji, ki so deskriptivni. V večini primerov so pomembnejši indikatorji 

ravno kvalitativni indikatorji, saj merijo vsebino in ne zgolj količino. Pri tem je treba 

opozoriti, da indikatorji predstavljajo indice sprememb in ne dejanskih dokazov. 
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5. Pregled stanja na področju vključevanja romskih 

učencev v osnovnošolski izobraževalni sistem 

 

Pred evalvacijo projektnih aktivnosti smo pripravili pregled stanja na področju vključevanja 

romskih učencev v osnovnošolski izobraževalni sistem. V analizo smo vključili 29 osnovnih 

šol, na katerih delujejo romski pomočniki, zaposleni v okviru projekta.  

 

V letu 2013/14 je teh 29 osnovnih šol (OŠ) obiskovalo 10.933 učencev (od tega 1.160 Romov 

ali 10,61 % vseh učencev); v letu 2014/15 pa 11.135 (od tega 1.150 Romov ali 10,33 % vseh 

učencev).  

 

Po dosegljivih podatkih za spolno strukturo v 26 šolah je bil med vsemi romskimi učenci 

delež fantov nekoliko večji: v 2013/14 53,17 % in v 2014/15 52,44 %. Med vsemi 

vključenimi šolami sta tudi dve s prilagojenim programom (OŠPP) ter ena dvojezična šola 

(slovensko – madžarska). 

 

V okviru petnajstih OŠ jugovzhodne (JV) Slovenije je bilo 747 (757) romskih učencev, v 

štirinajstih OŠ na severovzhodu (SV) države pa še 413 (393) romskih učencev (v letu 2013/14 

oz. 2014/15). Relativni deleži romskih učencev so bili v obeh šolskih letih nadpovprečni v JV 

Sloveniji. 

 

Tabela 5.1: Število romskih učencev in njihov delež glede na število vseh učencev v 

izbranih OŠ 

Slovenija JV Slovenija SV Slovenija 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

1.160  

(10,61 %) 

1.150 

(10,33 %) 

747  

(11,73 %) 

757  

(11,73 %) 

413  

(9,05 %) 

393  

(8,40 %) 

 

Delež romskih učencev v 29 sodelujočih OŠ je glede na celotno število romskih učencev v 

vsej Sloveniji znašal dobro polovico (54,05 % oz. 54,09 %). 

 

Tabela 5.2: Števila in deleži romskih učencev v OŠ in/ali OŠPP na ravni cele Slovenije in 

na ravni sodelujočih šol 

 Vse OŠ in 

OŠPP 

29 OŠ in OŠPP Vse OŠ 27 OŠ Vse OŠPP 2 OŠPP 

Št. Št. % Št. Št. % Št. Št. % 

2013/14 2.146 1160 54,05 1.963 1.132 57,67 183 28 15,30 

2014/15 2.126 1150 54,09 1.951 1.123 57,56 175 27 15,43 
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Števila oziroma relativni deleži romskih učencev po posameznih razredih postopoma 

upadajo z vsakim višjim razredom. Na ravni vseh 29 OŠ, ki so preko romskih pomočnikov 

vključene v projekt, so ti padci izrazitejši na prehodih iz prve v drugo, še bolj pa iz druge v 

tretjo triado. Seveda pa vrednosti teh spremenljivk niso odvisne samo od uspeha učencev, 

temveč so tudi demografsko pogojene. Posamezne generacije (letniki) učencev so številčno 

nekoliko različne, a ker statistike o tem niso dosegljive, ostaja vpliv demografskega dejavnika 

neraziskan. 

 

Upad deležev oziroma števila romskih učencev pa je vseeno predvsem posledica njihovega 

slabega šolskega uspeha oziroma je posredno odvisen od stopnje njihove vključenosti v šolski 

sistem. Tako so te vrednosti najvišje v prvi triadi, kjer je učna snov še razmeroma nezahtevna, 

najnižje pa v tretji.  

 

Ne glede na šolsko leto so okvirne vrednosti na ravni vseh 29 šol naslednje: 

 v prvi triadi: 160 – 180 romskih učencev na letnik (13,7 – 15,9 %), 

 v drugi triadi: 135 – 155 romskih učencev na letnik (11,8 – 13,3 %), 

 v tretji triadi:  45 – 105 romskih učencev na letnik (4,1 – 8,9 %). 

 

Tabela 5.3: Celotno število romskih učencev v izbranih OŠ po posameznih razredih in 

delež učencev glede na skupno število 

Šolsko leto 
 

Skupaj 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

2013/14 Št. 1.160 164 172 160 154 137 144 103 75 51 

% 100 14,1 14,8 13,8 13,3 11,8 12,4 8,9 6,5 4,4 

2014/15 Št. 1.150 183 157 161 149 143 138 98 75 47 

% 100 15,9 13,7 14,0 13,0 12,4 12,0 8,5 6,5 4,1 

 

Izrazit upad med drugo in tretjo triado pri vseh sodelujočih šolah je skoraj v celoti posledica 

mnogo nižjih vrednosti v zadnji triadi, ki jih beležijo OŠ v JV Sloveniji. To se sklada tudi z 

informacijami, pridobljenimi od naših sodelavcev iz romskih izobraževalnih inkubatorjev 

oziroma od samih romskih pomočnikov v tem delu države, ki govorijo, da se z vedno bolj 

kompleksno učno snovjo začne večji osip učencev od šestega razreda OŠ naprej. 

 

Razmerje razlik med najvišjim in najnižjim deležem, med prvim oziroma drugim ter devetim 

razredom so posledično na ravni vseh vključenih OŠ iz Slovenije 3,4 : 1 (v šolskem letu 

2013/14) in 3,9 : 1 (v šolskem letu 2014/15), na ravni JV Slovenije pa je ta vrednost v obeh 

šolskih letih bila kar 9,3 : 1. Marsikje v najvišjih dveh razredih sploh ni nobenega učenca 

Roma. Takšnih šol, kjer ni v osmem ali devetem razredu ali celo v obeh razredih hkrati 

nobenega romskega učenca, je bilo v preteklih dveh šolskih letih kar deset oziroma dve 

tretjini vseh (v tej skupini se največkrat pojavijo OŠ Metlika, OŠ Ob Rinži in OŠ Trebnje). 

Pomembno pa je omeniti tudi, da so v tej regiji v obeh šolskih letih, kljub temu da je 



   
 

13 
 

povprečna vrednost razmerja med fantovsko in dekliško populacijo nekoliko nagnjena v korist 

prvih, v najvišjih treh razredih razen ene same izjeme povsod bolj prisotna romska dekleta. V 

šolskem letu 2013/14 je bilo deklet med 7. in 9. razredom še enkrat več kot fantov.     

 

Tabela 5.4: Število romskih učencev v izbranih OŠ v JV Sloveniji po posameznih 

razredih in delež učencev glede na skupno število 

Šolsko leto 
 

Skupaj 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

2013/14 Št. 747 121 114 115 112 96 95 49 35 13 

% 100 16,2 15,3 15,4 15,0 12,9 12,7 6,6 4,7 1,7 

2014/15 Št. 757 130 112 105 105 107 97 58 31 14 

% 100 17,2 14,8 13,9 13,9 14,1 12,8 7,7 4,1 1,9 

 

Razporeditev števila oziroma deleža romskih učencev od prvega do devetega razreda je v SV 

Sloveniji veliko bolj enakomerna. Posledično je tudi upad oziroma prehod med triadami 

precej manj izrazit. Najvišje vrednosti omenjenega deleža se sicer še vedno pojavljajo v prvi 

triadi, a potem bistveno ne upadajo vse do devetega razreda; zaznati je le nihanje te vrednosti. 

Vse to kaže na dosti boljšo uspešnost oziroma posredno tudi na vključenost romskih učencev 

na (izbranih) OŠ na območju SV Slovenije. 

 

Vrednosti deleža romskih učencev v tej regiji so v zadnji triadi okvirno vsaj še enkrat večje od 

tistih v JV Sloveniji in tako tudi nadpovprečne v primerjavi z vsemi 29 šolami. Tudi v tej 

regiji je nekaj OŠ, ki v enem od najvišjih treh razredov niso imele nobenega romskega 

učenca. A takšnih je le pet oziroma dobra tretjina vseh, od teh pa imajo vse, z eno izjemo, 

relativno majhno število romskih učencev, kar lahko tudi v kombinaciji z demografskimi 

dejavniki precej vpliva na večja nihanja v njihovi distribuciji po razredih.      

 

Tabela 5.5: Število romskih učencev v izbranih OŠ v SV Sloveniji po posameznih 

razredih in delež učencev glede na skupno število 

Šolsko leto 
 

Skupaj 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

2013/14 Št. 413 43 58 45 42 41 49 54 40 38 

% 100 10,4 14,0 10,9 10,2 9,9 11,9 13,1 9,7 9,2 

2014/15 Št. 393 53 45 56 44 36 41 40 44 33 

% 100 13,5 11,5 14,3 11,2 9,2 10,4 10,2 11,2 8,4 
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Graf 5.1: Deleži romskih učencev od prvega do devetega razreda na ravni izbranih OŠ v 

Sloveniji ter na območju JV in SV Slovenije (v šolskem letu 2013/14) 

 
 

Graf 5.2: Deleži romskih učencev od prvega do devetega razreda na ravni izbranih OŠ v 

Sloveniji ter na območju JV in SV Slovenije (v šolskem letu 2014/15) 
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Med JV in SV Slovenijo so občutne razlike glede na število romskih učencev, ki obiskujejo 

posamezno OŠ. Tako je neke vrste prag skupine treh OŠ z največjim številom romskih 

učencev na JV države 69 učencev ali več, na SV države pa nad 40 učencev. Ne glede na 

šolsko leto, so bile te šole naslednje: 

a) JV Slovenija: OŠ Bršljin (Novo mesto), OŠ Leskovec pri Krškem ter OŠ Frana 

Metelka (Škocjan) oziroma OŠ Zbora odposlancev (Kočevje). 

b) SV Slovenija: OŠ Janka Padežnika (Maribor), OŠ Puconci in OŠ Murska Sobota I. 

 

Med tiste OŠ, kjer delujejo romski pomočniki in imajo najmanjše število učencev romske 

narodnosti pa sta dve OŠ s prilagojenim programom (OŠ Ljuba Šercerja v Kočevju ter OŠ 

Murska Sobota IV), vendar je znotraj teh delež romskih učencev glede na število vseh 

učencev nadpovprečen. 

 

Tabela 5.6: OŠ z največjim številom romskih učencev 

 JV Slovenija SV Slovenija 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

1 Bršljin (132) Bršljin (137) Janka Padežnika (58) Puconci (50) 

2 Frana Metelka (74) Leskovec pri Krškem (79) Puconci (53) Murska Sobota I (48) 

3 Leskovec pri Krškem (73) Zbora odposlancev (69) Murska Sobota I (45) Janka Padežnika (47) 

 

V vseh OŠ deluje 21 romskih pomočnikov, od teh so trije prisotni tudi vsak v enem vrtcu. 

Glede na skupno število romskih učencev v šolah, ki sodelujejo pri projektu, je na enega 

romskega pomočnika prišlo povprečno približno 55 romskih učencev (ne glede na dejansko 

številčno strukturo romskih učencev po posameznih OŠ). Če se ob enaki predpostavki 

izračuna povprečno število teh učencev na romskega pomočnika v JV in SV regiji se tu 

zopet kažejo večje obremenitve v prvo omenjeni. 

 

V JV Sloveniji je v projektu sodelovalo 13 romskih pomočnikov, na posameznega 

pomočnika pa je prišlo približno 58 učencev. V SV Sloveniji je ta vrednost ob 8 romskih 

pomočnikih približno 50 učencev. 

 
Tabela 5.7: Povprečno število romskih učencev na romskega pomočnika (glede na 

skupno število romskih učencev v OŠ na ravni cele države in posameznih regij) 

Slovenija JV Slovenija SV Slovenija 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

55,2 54,8 57,5 58,2 51,6 49,1 
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Ob upoštevanju dejanskih števil romskih učencev po OŠ v šolskem letu 2014/15 in dejstva, da 

je na ravni cele države šest romskih pomočnikov zadolženih za dve OŠ hkrati, je razpon 

števila romskih učencev na OŠ, kjer delujejo romski pomočniki, v JV regiji od 21 do 83 

oziroma v primeru OŠ Bršljin kar 137 učencev. Od tega ima šest romskih pomočnikov v regiji 

nadpovprečno število učencev (glede na regionalno povprečje). V SV regiji pa ta razpon sega 

od 36 do 74; pri tem so trije romski pomočniki v regiji zadolženi za število romskih učencev, 

ki je večje ali enako regionalnemu povprečju. 

 

Da bi lahko zmanjšali takšne razlike v razponu števila romskih učencev na romskega 

pomočnika ter zaradi nadpovprečnih vrednosti te spremenljivke nekoliko razbremenili 

predvsem romske pomočnike v JV Sloveniji, ki je že tako na slabšem, kar se tiče uspeha 

oziroma integriranosti romskih učencev, bi bilo treba v nadaljnje premisliti vsaj o dveh 

možnostih: 

- romski pomočnik bi moral biti zadolžen za samo eno šolo ali 

- število romskih učencev (v eni ali dveh šolah), za katere je pomočnik zadolžen, ne bi 

smelo biti večje od povprečja na ravni vseh 29 šol. 

 

Glede na te predpostavke bi bilo treba v JV Sloveniji zaposliti 7 romskih pomočnikov več, na 

SV države pa 2 več. To bi pomenilo skupaj 20 pomočnikov v JV in 10 pomočnikov v SV 

Sloveniji. Povprečno bi to prispevalo k manjši obremenitvi romskih pomočnikov in povečanju 

verjetnosti za bolj učinkovito delo s temi otroki. Poleg tega bi prineslo tudi večjo 

uravnoteženost glede števila romskih učencev na posameznega romskega pomočnika med 

obema regijama (glej tabelo 5.8). 

 

Tabela 5.8: Predvidene vrednosti povprečnega števila romskih učencev na romskega 

pomočnika (glede na skupno število romskih učencev v OŠ na ravni cele države in 

posameznih regij) v primeru povečanja števila romskih pomočnikov 

Slovenija JV Slovenija SV Slovenija 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

38,7 38,3 37,4 37,9 41,3 39,3 

 

Kar se tiče predhodnega obiskovanja vrtca, kar ima pomembno vlogo pri lažji integraciji in 

boljšem uspehu romskih učencev v osnovnih šolah, imamo na voljo samo splošne ocene. Te 

po pričakovanjih kažejo, da so največji deleži romskih učencev na OŠ, ki so pred tem 

obiskovali vrtce v okoljih, kjer beležimo načeloma manjšo socialno-ekonomsko 

marginalizacijo pripadnikov romske skupnosti. Gre za večino OŠ v Prekmurju in Mariboru, 

torej območje SV Slovenije. Med posameznimi OŠ na JV države po deležu otrok pozitivno 

izstopajo OŠ Trebnje, OŠ Mirana Jarca v Črnomlju, deloma tudi OŠ Bršljin (v Novem mestu) 

in OŠ Loka (v Črnomlju). Vendar so v teh primerih ocenjeni deleži učencev, ki so prej 

obiskovali vrtce večinoma največ okoli ene četrtine. Minimalne oziroma praktično ničelne 

obiske otrok v vrtcih pa se beleži v primerih OŠ na Kočevskem ter v preostalih OŠ v Beli 



   
 

17 
 

krajini in na Dolenjskem. Vsaj kar se tiče OŠ Trebnje, je bil velik napredek pri obiskovanju 

vrtca zaznan v zadnjih nekaj letih, ko je v največjem romskem naselju v občini, Vejar, začel 

delovati vrtec. Za primer romskih otrok z OŠ Bršljin, ki so prej obiskovali vrtec, gre po 

poročanju šole tu v celoti za otroke iz socialno-ekonomsko in infrastrukturno bolj urejenega 

dela največjega romskega naselja na novomeškem, to je iz Brezja, medtem ko otroci iz 

sosednjega Žabjaka, kjer so bivalne razmere precej slabše, le izjemoma hodijo v vrtec. 

 

S strani OŠ so bile podane tudi ocene o daljših izostankih učencev. Ti so sicer običajno v 

tesni odvisnosti od individualnih družinskih in bivalnih razmer. Tako je denimo lahko v šoli 

hkrati odsotnih tudi več sorojencev iz iste družine, če tam vladajo slabe socialne in bivalno-

zdravstvene razmere, izobraževanje pa ne predstavlja osnovne norme za starše otrok. Med 

šolami z največjimi deleži oziroma števili učencev z daljšimi izostanki se tako uvrščajo zlasti 

posamezne iz JV regije, kjer učenci prihajajo iz romskih naselij s slabimi ekonomsko-

socialnimi razmerami oziroma, kjer se izobrazbena raven posebej ne ceni: OŠ Bršljin (Novo 

mesto), OŠ Frana Metelka (Škocjan), OŠ Metlika, OŠ Šmihel (Novo mesto); OŠ Zbora 

odposlancev (Kočevje). V SV regiji pa nekoliko večji delež OŠ z romskimi učenci z daljšimi 

izostanki beležita zlasti prekmurski OŠ Cankova ter OŠ Franceta Prešerna (Črenšovci). 

 

Nekaj OŠ, ki se z eno izjemo nahajajo v JV regiji, beleži tudi visoke deleže romskih učencev 

ponavljavcev in tistih, ki so ali še bodo predčasno zaključili šolanje. Oba medsebojno 

povezana kazalca je treba interpretirati z veliko mero pazljivosti in relativnosti, saj sta 

posredno rezultat kriterijev ocenjevanja znanja, ki veljajo na posameznih OŠ. Ti pa so lahko, 

kot kažejo informacije s terena, tudi v obliki nižjih standardov za romske učence, ki so 

ponekod uveljavljeni. V okviru obeh najbolj negativno izstopa predvsem OŠ Trebnje, kjer je 

kar okoli 80 % romskih učencev moškega spola ponavljavcev, pri dekletih pa je delež še 10 % 

višji. O visokem deležu romskih učencev, ki predčasno zaključijo šolanje, lahko govorimo pri 

pragu okoli 10 %. V lanskem šolskem letu so se v to skupino uvrščale šole: OŠ Trebnje, OŠ 

Metlika, OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ Frana Metelka (Škocjan). 

  

Na vprašanje, koliko romskih učencev se je vpisalo na srednje šole (in katere), smo dobili 

odgovore, ki kažejo, da se večina, ki končna OŠ, vpiše na srednje šole (SŠ) in to predvsem na 

poklicne šole. 

 

Na območju SV Slovenije so to zlasti naslednje SŠ (v prekmurski in mariborski regiji): 

Srednja elektro-računalniška šola (Maribor), Prometna šola (Maribor), Srednja zdravstvena 

šola (Rakičan), Srednja poklicna in tehniška šola (Murska Sobota), Ekonomska gimnazija 

Murska Sobota, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Srednja šola za oblikovanje 

(Maribor). Na območju JV Slovenije pa: Srednja vzgojiteljska šola (Metlika), Kmetijska šola 

Grm in Biotehniška gimnazija (Novo mesto), Srednja šola Črnomelj, Gimnazija in srednja 

šola Kočevje. 
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Nekaj tistih učencev, ki ne končajo 9 razredov OŠ, temveč predčasno zaključijo osnovno 

šolanje z najmanj 7. razredom, se usmeri na programe nižjega poklicnega izobraževanja, ki 

trajajo dve leti. Iz posredovanih podatkov je razvidno, da v to skupino sodijo učenci iz vsaj 

petih osnovnih šol, od tega so štiri iz JV Slovenije – čeprav se tudi iz teh šol niso vsi učenci 

vpisali samo na nižje poklicno izobraževanje. Na takšen srednješolski program pa se vpisujejo 

tudi učenci iz OŠ s prilagojenim programom. 

 

Na šestih OŠ (4 iz JV Slovenije, 2 iz SV Slovenije) je bilo zaznati, da se v šolskem letu 

2013/14 nobeden od učencev, ki so uspešno končali šolanje, ni vpisal naprej na SŠ. Razlogi 

za to so lahko zelo različni, od osebne nemotivacije oziroma pomanjkanja podpore v 

družinskem okolju za nadaljnje šolanje, do zgodnjih »porok« romskih deklet. Nemotivacija za 

nadaljnje šolanje je lahko povezana tudi s slabimi ekonomskimi perspektivami v regijah, kjer 

živijo Romi, ki si posledično ne obetajo, da bi sploh lahko našli zaposlitev. Nekateri Romi se 

zato enostavno zadovoljijo s socialnimi transferi, ki jim pripadajo. Ponekod v Prekmurju pa se 

Romi (in Neromi) lahko zaposlijo za relativno soliden zaslužek tudi z minimalno izobrazbo v 

sosednji Avstriji na nekaterih delovnih mestih, zlasti v kmetijstvu in industriji.  

 

Kot že omenjeno, nekaj OŠ v lanskem šolskem letu sploh ni imelo nobenega romskega 

učenca vpisanega v 9. razred (7 v 2013/14 in 9 v 2014/15); z ene od teh OŠ v JV Sloveniji so 

sporočili, da se do sedaj sploh še nobeden od učencev s končano OŠ ni vpisal na SŠ. 

 

Predstavniki OŠ so bili vprašani tudi, koliko romskih učencev se udeležuje šolskih 

ekskurzij. Udeležbo na tovrstnih aktivnostih – poleg rednega pouka v razredih – lahko 

pojmujemo kot posredni kazalec vključenosti romskih učencev v šolo oziroma odraža tudi 

stopnjo zaupanja, ki jo imajo starši teh otrok do samih šol. Glede na delež udeleženih lahko 

OŠ razdelimo na tri skupine: 

- OŠ, kjer se vsi romski učenci udeležujejo ekskurzij. Sem sodi 5 OŠ, od tega so tri 

mariborske, ena prekmurska OŠ in ena OŠ na JV Slovenije.     

- OŠ, kjer se vsaj polovica romskih učencev udeležuje ekskurzij. Tu je dvanajst OŠ, od 

tega polovica prekmurskih, ena z območja Maribora, ostale pa iz JV regije. 

- OŠ, kjer se manj kot polovica romskih učencev udeležuje ekskurzij. Sem sodi dvanajst 

OŠ, večinoma iz JV dela države, ki beležijo tovrstne deleže v vrednosti nekje od okoli 

desetine do tretjine učencev. Dve izmed teh OŠ sta posebej izpostavili, da delež 

udeleženih učencev na izletih/ekskurzijah v zadnjih letih postopoma narašča. 

 

Po poročanju OŠ je (ne)udeležba romskih učencev odvisna od naslednjih medsebojno 

povezanih dejavnikov: 

- dolžine oziroma obsega (časovne in kilometrske) poti in s tem povezanega zaupanja 

staršev, ki vsaj v primeru JV Slovenije teže zaupajo otroke za daljše izlete; 

- finančnih stroškov ekskurzij: čeprav v nekaterih primerih OŠ posebej poudarjajo, da 

večjo udeležbo otrok omogočajo s t.i. šolskimi skladi oziroma sofinanciranji; 
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- terminskega poteka poti: če se ta denimo sklada z avtobusnimi povezavami med OŠ in 

romskimi naselji; v enem primeru pa je bilo navedeno tudi, da so prezgodaj v dnevu 

začete ekskurzije lahko vzrok za odsotnost otrok na njej. 

 

Zelo podobna je situacija glede tega, koliko romskih učencev gre v šolo v naravi. Ključna 

razlika je v tem, da je zaradi večje dolžine in tudi stroškov bivanja udeležba pri tej aktivnosti s 

strani romskih učencev še mnogo manjša. Le v primeru dveh mariborskih OŠ je bilo 

omenjeno, da se vsi romski učenci udeležujejo šole v naravi; v primeru treh šol SV Slovenije 

pa se te udeležuje večina omenjenih učencev in v enem primeru okoli polovica. V primeru 

preostalih 23 OŠ pa deleži merijo največ okoli ene četrtine. Pri štirih od teh šol – ena od njih 

je iz SV Slovenije – pa se celo noben romski učenec ne udeleži šole v naravi. 

 

Na približno četrtini vseh 29 OŠ se večina romskih učencev udeležuje različnih krožkov in 

aktivnosti v okviru šole. V to skupino spadajo šole iz SV Slovenije. Podobno, kot velja za 

vse druge učence, je tudi pri romskih tako, da je največji obisk teh aktivnosti beležen na 

razredni stopnji oziroma v prvih dveh triadah. 

 

Na to področje se vsaj posredno navezuje tudi aktivnost romskih učencev na šolskih 

proslavah ali romsko obarvanih prireditvah. Njihov angažma oziroma udeležba na 

omenjenih prireditvah sta v prvi vrsti odvisna od tega, ali gre za prireditve z »romskimi 

vsebinami«, kar v praksi pomeni proslavljanje svetovnega dneva Romov, ali za druge vrste 

prireditev v šoli. Na veliki večini šol se ti učenci v večinskem deležu tako ali drugače 

udejstvujejo ob svetovnem dnevu Romov. Gre predvsem za glasbeno, plesno in 

deklamacijsko obarvane prireditve. Ponekod je bila v tem okviru posebej izpostavljena večja 

udeležba deklet. Medtem pa je stopnja aktivnosti na preostalih šolskih proslavah oziroma 

prireditvah precej slabša. S strani marsikatere OŠ je bilo sporočeno, da se romski učenci na 

teh prireditvah nočejo individualno izpostavljati in da raje nastopajo skupinsko, denimo v 

okviru pevskih zborov. Tudi v tem primeru so nekatere OŠ izpostavile, da se prireditev bolj 

udeležujejo romski učenci iz nižjih razredov. 

 

Sodelujočim OŠ je bilo zastavljeno tudi vprašanje o tem, koliko se starši romskih učencev 

udeležujejo govorilnih ur in drugih šolskih aktivnosti (in kako pogosto). Le z redkih OŠ 

so poročali, da se vsaj približno polovica staršev romskih učencev redno udeležuje govorilnih 

ur ali roditeljskih sestankov. Sem sodi pet šol tako iz JV kot SV Slovenije. Večina staršev pa 

se, ne glede na regijo, neredno ali sploh ne udeležuje govorilnih ur in roditeljskih sestankov. 

Glavnina teh staršev se potem odzove posebnim vabilom oziroma pozivom s strani šol. 

Zaradi takšnega stanja na štirih OŠ organizirajo sestanke pred vstopom prvošolcev v šolo ali 

priložnostne roditeljske sestanke ali individualne pogovore v samih romskih naseljih, ponekod 

pa tudi posebne roditeljske sestanke za romske starše na šoli. Kljub še vedno slabi odzivnosti 

staršev so z nekaterih OŠ na JV Slovenije vseeno poročali o postopnem naraščanju 

angažiranosti romskih staršev oziroma bolj pogostih stikih le-teh s predstavniki šole v zadnjih 
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letih. Ravno tako so na petih OŠ na JV Slovenije posebej izpostavili povezovalno vlogo 

romskih pomočnikov, ki jo imajo med šolami in starši otrok v romskih naseljih. V tem 

primeru romski pomočniki odigrajo ključno vlogo za OŠ pri obveščanju staršev o tem, kako 

gre njihovim otrokom v šoli. Starši pa se zaradi zaupanja, ki ga uživajo v naselju, obračajo na 

njih za dodatne informacije oziroma stike s šolami. Ravno tako so pomočniki pogosto 

pomembni pri posredovanju šolskih vabil staršem na pogovore ali pa pri obiskovanju romskih 

naselij s strani predstavnikov šol. 

 

Kar se tiče kraja prebivališča oziroma vrste bivalnega okolja, kjer živijo romski učenci, ki 

obiskujejo 29 sodelujočih OŠ, poznamo naslednje glavne skupine: 

- Manjši delež živi v urbanih naseljih: tu gre za učence iz štirih OŠ v občini Maribor, pa 

tudi za manjše število romskih učencev s treh šol v Murski Soboti. Posamezniki 

(družine) živijo v urbanih središčih tudi na območju Bele krajine, Trebnjega in 

Kočevja. 

- Velika večina jih živi v romskih naseljih ali zaselkih. V tem okviru se je v primeru 

romskih učencev iz občine Črnomelj izkazala še večja disperznost romske poselitve, 

kot je bila poznana do sedaj, in očitno ta ni omejena le na do sedaj (znana) romska 

naselja. 

- Iz omenjenega lahko sklepamo, da posamezne romske (oziroma mešane, kjer je eden 

od staršev romske narodnosti) družine živijo tudi v individualnih bivališčih v 

podeželskih naseljih, a izven romskih naselij. Iz dveh OŠ, ene iz Prekmurja in druge z 

Dolenjske, smo prejeli tudi neposredne omembe takšnih bivalnih okolij.    
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6.  Program Romski izobraževalni inkubator  

 

Z aprilom 2014 smo v okviru projekta Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije 

vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji začeli z nadaljevanjem izvajanja 

programa učne pomoči in prostočasnih aktivnosti v romskih izobraževalnih inkubatorjih (RII), 

ki so bili vzpostavljeni že v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, 

kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013). 

 

V iskanju odgovora na vprašanje, kakšne so inovativne in alternativne oblike vzgojno-

izobraževalnega dela in kako prispevati k večji vključenosti, k boljši participaciji, k večji 

uspešnosti romskih učencev v izobraževalnem sistemu, smo nadaljevali z delovanjem RII, ki 

so prostori oz. programi, v sklopu katerih se odvijajo različne aktivnosti, kot so: učna pomoč, 

prostočasne aktivnosti, predavanja in delavnice za starše itd. 

 

Namen RII je:  

- spodbujanje učencev za uspešno vključevanje v izobraževalni proces na različnih 

ravneh, 

- spodbujanje razvoja različnih interesov otrok in omogočanje kakovostnega 

preživljanja prostega časa, 

- spodbujanje aktivnejše vloge staršev v procesu izobraževanja otrok, 

- spodbujanje dialoga med prebivalci v lokalnem okolju.  

 

RII so večinoma organizirani kot prostori v romskem naselju, v katerih se odvijajo začrtani 

vsebinski programi, ponekod pa gre za vsebinske programe, ki se odvijajo v šoli ali v na 

domovih posameznih učencev. Z imenom »inkubator« želimo opozoriti, da gre za 

prostore/programe, ki omogočajo mladim osebni razvoj na različnih področjih, od dvigovanja 

učne uspešnosti s pomočjo neformalnega izobraževanja do razvijanja individualnih interesov 

in kakovostnega druženja. 

 

Cilji, ki naj bi jih  dosegli s pomočjo romskih izobraževalnih inkubatorjev, so večplastni, 

zlasti pa so dolgoročno zastavljeni.  
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Slika 6.1: Dolgoročni cilji romskih izobraževalnih inkubatorjev 

 

 
 

RII ponujajo romski skupnosti skupen prostor, kjer se lahko odvijajo aktivnosti, ki jih romska 

skupnost (tako kot vsaka druga skupnost) potrebuje, pa naj gre za izobraževalne ali druge 

aktivnosti, katerih namen je druženje in skupno delovanje. RII naj bi tako imeli povezovalno 

funkcijo znotraj romskega naselja. Projekt je bil osredotočen predvsem na izobraževalne 

vidike in zato so bile v RII organizirane zlasti izobraževalne dejavnosti, kot je učna pomoč za 

romske učence in dijake ter različne prostočasne delavnice za učence in predšolske otroke. 

Preko teh dejavnosti se RII in s tem tudi romska naselja povezujejo z osnovnimi šolami in 

vrtci v lokalnem okolju. Izvajalci učne pomoči z usmerjenim delom v inkubatorjih otroke in 

mladino spodbujajo k uspešnemu vključevanju v izobraževalni proces, k izoblikovanju 

poklicnih ciljev, k dviganju motivacije in interesa za dokončanje osnovne šole oz. 

nadaljevanje šolanja. Inkubator v naselju v omogoča otrokom tudi kakovostno preživljanje 

prostega časa. Učenci, ki obiskujejo inkubatorje, imajo priložnost izkusiti uspeh, sprostitev, 

zadovoljstvo, prijateljstvo, priznanje in pridobiti izkušnje skupinske dinamike in interakcije, 

delovanja v majhnih skupinah, javnega nastopanja in nenazadnje občutek za odgovornost. 

Vključevanje in aktivno sodelovanje romskih otrok v inkubatorjih prispeva k povečevanju 

njihovega socialnega in kulturnega kapitala.  

 

Druga funkcija RII je tudi zaposlovanje ustrezno izobraženih pripadnikov romske skupnosti v 

posameznih naseljih.  

 

Vplivi RII pa niso omejeni zgolj na romska naselja, temveč segajo tudi preko njihovih meja. 

Zaradi številnih aktivnosti v RII-jih se romska naselja odpirajo navzven, povečuje se 

sodelovanje s širšo okolico in kar je tudi zelo pomembno – aktivnosti RII v romska naselja 
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privabljajo tudi Nerome, ki sicer verjetno v ta naselja ne bi prišli. V delovanje RII se občasno 

v različnem obsegu vključujejo tudi občine, centri za socialno delo, nekatera društva in 

posamezniki iz lokalnega okolja.  

 

Vsebinsko in organizacijsko so programi RII prilagojeni lokalnim razmeram in vključujejo 

različne aktivnosti znotraj treh sklopov:  

1. učna pomoč (60 % časa), 

2. prostočasne aktivnosti: interesne dejavnosti, kulturne aktivnosti, igre na prostem (30 

% časa) in  

3. sodelovanje s starši (10 % časa). 

 

Slika 6.2: Aktivnosti znotraj programa Romski izobraževalni inkubator   

 
 

Ker je bilo delo v RII pred začetkom projekta Skupaj do znanja za več kot pol leta prekinjeno, 

je bilo v prvem mesecu (april 2014) treba ponovno uvajati otroke in starše. Začetne aktivnosti 

so tako obsegale: spoznavanje, oblikovanje skupinskih pravil, ustvarjanje skupinske dinamike 

v inkubatorju.  

 

Izvajalci učne pomoči so pripravili strukturiran potek dejavnosti v RII:  

- časovna razmejitev glede na starost otrok,  

- časovna razmejitev med učno pomočjo in prostočasnimi aktivnostmi.    
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V šolskem letu 2013/14 so se aktivnosti izvajale od aprila do avgusta 2014 v 5 RII: 

1. RII Grosuplje (romsko naselje Smrekec, občina Grosuplje): aktivnosti v inkubatorju 

so potekale v popoldanskem času 5 dni v tednu. V inkubatorju so program izvajale tri 

izvajalke učne pomoči.  

2. RII Trebnje (Vejar, občina Trebnje): v mesecu juniju se je v sodelovanju z občino 

izvedla postavitev novega bivalnika, v katerem so se izvajale projektne aktivnosti. V 

vmesnem času so se aktivnosti izvajale v že obstoječem bivalniku Centra za socialno 

delo Trebnje, v šoli ali po potrebi na domovih otrok. Aktivnosti v RII Trebnje so 

potekale 5 dni v tednu. V inkubatorju sta program izvajali dve izvajalki učne pomoči.  

3. RII Prekmurje (romsko naselje Vanča vas-Borejci, občina Tišina): aktivnosti v 

inkubatorju so potekale v popoldanskem času, 5 dni v tednu. V okviru RII Prekmurje 

je delovala tudi nogometna šola, v kateri je bil zaposlen nogometni trener z licenco B. 

V inkubatorju so program izvajali dve izvajalki učne pomoči, nogometni trener in 

njegov pomočnik. 

4. RII Bela krajina (romsko naselje Lokve, občina Črnomelj): na območju Bele krajine 

ni obstoječega prostora, v katerem bi se lahko izvajale projektne aktivnosti, zato se je 

na tem območju izvajal program nudenja učne pomoči na domovih učencev. Izvajanje 

individualne učne pomoči romskim otrokom je potekalo v popoldanskem času, 5 dni v 

tednu. Program inkubatorja sta izvajala dva izvajalca učne pomoči. 

5. RII Maribor (mestna občina Maribor): program RII se je izvajal na OŠ Janka 

Padežnika in na OŠ Franceta Prešerna. Program sta izvajala dva izvajalca učne 

pomoči. 

 

Za izvajalce aktivnosti v RII so bili izbrani posamezniki, ki imajo primerno izobrazbo. V RII 

je bilo zaposlenih 11 izvajalcev učne pomoči (IUP), 1 nogometni trener in 1 pomočnik 

trenerja. Med njimi jih je  6 imelo srednješolsko izobrazbo, 5 višjo oz. visoko izobrazbo, 1 

poklicno šolo, 1 izvajalka učne pomoči pa je bila dijakinja, ki je delo opravljala preko 

študentskega servisa. 

 

Pregled po spolni strukturi pokaže, da je bilo med zaposlenimi v inkubatorjih 69 % žensk in 

31 % moških.  

 

V šolskem letu 2014/2015 so se aktivnosti izvajale v 8 RII: 

1. RII Grosuplje (romsko naselje Smrekec, občina Grosuplje): aktivnosti v inkubatorju 

so potekale v popoldanskem času 5 dni v tednu. Učna pomoč se je večinoma izvajala v 

RII v romskem naselju Smrekec. V šolskem letu 2014/15 se je učna pomoč začela 

nuditi tudi na domovih otrok v naseljih Oaza, Pri Nikotu, na Polici in v Malem Vrhu 

pri Šmarju. Poleg tega se je učna pomoč izvajala še v prostorih OŠ Louisa Adamiča 

Grosuplje. Program RII so izvajale tri IUP.  
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2. RII Trebnje (Vejar, občina Trebnje): RII Trebnje je bil v popoldanskem času odprt 5 

dni v tednu. Izbranim učencem se je nudila učna pomoč tudi v dopoldanskem času v 

prostorih OŠ Trebnje. Program inkubatorja sta izvajali dve IUP.  

3. RII Prekmurje (romsko naselje Vanča vas–Borejci, občina Tišina): inkubator je 

deloval v romskem naselju Vanča vas–Borejci, v prostorih stavbe Športnega društva 

Roma. Aktivnosti v inkubatorju so potekale v popoldanskem času, 5 dni v tednu. V 

okviru RII Prekmurje je delovala tudi nogometna šola. Program inkubatorja so 

izvajali: dve IUP, nogometni trener in njegov pomočnik. 

4. RII Bela krajina (romsko naselje Lokve, občina Črnomelj): na območju Bele krajine 

ni obstoječega prostora, v katerem bi se lahko izvajale aktivnosti inkubatorja, zato se 

je na tem območju izvajal program nudenja učne pomoči na domovih učencev. 

Izvajanje individualne učne pomoči romskim otrokom je potekalo v popoldanskem 

času, 5 dni v tednu. Program inkubatorja sta izvajala dva IUP. 

5. RII Maribor (mestna občina Maribor): program RII se je izvajal na OŠ Janka 

Padežnika in na OŠ Franceta Prešerna. Program inkubatorja sta izvajala dva IUP. 

6. RII Škocjan (romsko naselje Dobruška vas, občina Škocjan): ta inkubator je začel z 

delovanjem oktobra 2014. Izvajanje učne pomoči romskim otrokom je potekalo v 

popoldanskem času, 5 dni v tednu. Program inkubatorja sta izvajali dve IUP.   

7. RII Novo mesto (romski naselji Brezje in Šmihel, občina Novo mesto): RII Novo 

mesto-Brezje je v okviru projekta Skupaj do znanja začel delovati oktobra 2014. 

Izvajanje učne pomoči romskim otrokom je potekalo v popoldanskem času, 5 dni v 

tednu, v prostorih vrtca Pedenjped Novo mesto, enota Pikapolonica  Program 

inkubatorja je izvajala ena izvajalka učne pomoči. Program RII Novo mesto-Šmihel se 

je izvajal v bivalniku v romskem naselju Šmihel. Izvajanje učne pomoči romskim 

otrokom je potekalo v popoldanskem času, 5 dni v tednu. Program inkubatorja sta 

izvajali dve IUP.   

8. RII Krško (Kerinov Grm, občina Krško): v prostorih pripravljalnega vrtca Kerinov 

Grm se je januarja 2015 začela izvajati še učna pomoč. Izvajanje učne pomoči 

romskim otrokom je potekalo v popoldanskem času, 5 dni v tednu. Program 

inkubatorja je izvajala ena IUP. 

 

Junija 2015 je bilo v RII-jih zaposlenih 17 IUP, 1 nogometni trener in 1 pomočnik trenerja. 

Med njimi jih je 11 imelo višjo oz. visoko izobrazbo, 6 srednješolsko izobrazbo, 1 poklicno 

šolo, 1 pa je bila dijakinja, ki je preko študentskega servisa izvajala učno pomoč.  

 

Pregled po spolni strukturi pokaže, da je bilo med zaposlenimi v inkubatorjih 77,8 % žensk in 

22,2 % moških. 
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Tabela 6.1: Število otrok, ki so obiskovali različne aktivnosti (učno pomoč, prostočasne 

aktivnosti, nogometno šolo) v romskih izobraževalnih inkubatorjih (april 2014 – julij 

2015) 

Romski izobraževalni inkubator Število 

otrok 

RII Maribor 129 

RII Grosuplje 91 

RII Novo mesto 73 

RII Prekmurje 71 

RII Škocjan 54 

RII Trebnje 49 

RII Bela krajina 48 

RII Krško 42 

Skupaj 557 

 

 

6.1 Učna pomoč v romskih izobraževalnih inkubatorjih 

Učna pomoči ni predvidena samo za učence, ki imajo težave z doseganjem minimalnih 

standardov znanja, temveč tudi za učence, ki so relativno uspešni in bi lahko z nekaj dodatne 

pomoči dosegali še boljše učne rezultate. V inkubatorju se otrokom nudi učna pomoč, ki se 

prilagodi posameznikovem predznanju in sposobnostim, pri čemer izvajalci učne pomoči 

redno sodelujejo s šolami oz. posameznimi učitelji, ki te otroke učijo.  

 

Prav tako se po potrebi v inkubatorju izdelujejo domače naloge oz. nudi pomoč pri izdelavi 

domačih nalog, pripravi plakatov, govornih nastopov, itd.  

 

IUP učence učijo učenja: učijo jih oblikovanja miselnih vzorcev, pisanja zapiskov, učenja iz 

učbenika, navajajo na sprotno učenje. Redno vključevanje otrok v aktivnosti RII oz. 

individualno delo IUP z njimi prispeva k odpravljanju specifičnih težav na področju jezika 

(razumevanje, branje, pisanje) in matematike, utrjevanju učne snovi, izboljšanju 

grafomotoričnih spretnosti itd. Ob tem skušajo učence spodbuditi k večji meri samostojnosti 

in samoiniciative na področju izobraževanja.  
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Evalavacija izvajanja UP v romskih izobraževalnih inkubatorjih zajema obdobje od začetka 

aprila 2014 do konca junija 2015. Za posamezne inkubatorje je to obdobje sicer krajše, ker 

niso bili vsi vzpostavljeni na začetku projekta.  

 

Evalvacija je sestavljena iz evalvacijskih poročil za vsak posamezen inkubator in skupnega 

evalvacijskega poročila, kjer so povzete in združene ugotovitve za vse inkubatorje. 

Evalvacijska poročila za posamezne inkubatorje zajemajo najprej predstavitev rezultatov dela 

posameznega inkubatorja skozi kvantitativne indikatorje (številke), temu pa sledi vsebinska 

predstavitev in evalvacija aktivnosti.  

 

Izbrani indikatorji: 

- število IUP, 

- število otrok na učni pomoči / IUP, 

- število romskih učencev, ki so prejemali učno pomoč več kot 2 meseca, 

- povprečno število ur učne pomoči na učenca (za tiste, ki so obiskovali učno pomoč več kot dva 

meseca). 

 

Podatki za posamezne indikatorje so bili pridobljeni iz naslednjih virov: 

- projektna dokumentacija (dnevniki učne pomoči IUP, mesečna poročila IUP, letna 

poročila IUP); 

- evalvacijski sestanki z IUP. 

 

6.1.1 Romski izobraževalni inkubator Grosuplje 

6.1.1.1 Prikaz izvajanja programa v RII Grosuplje skozi kvantitativne 

indikatorje 

 

Tabela 6.2 Izbrani kvantitativni indikatorji za RII Grosuplje 
 

2013/14     2014/15 

Število IUP 3 3 

Število otrok na učni pomoči na enega IUP 4,6 10,6 

Število romskih učencev, ki so prejemali učno pomoč več kot 2 meseca 14 32 

Povprečno število ur učne pomoči na učenca (le za tiste, ki so prejemali 

učno pomoč več kot 2 meseca) 

42,6 76,5 
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Tabela 6.3: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Grosuplje v času trajanja 

projekta na mesečni ravni 

RII Grosuplje 

šolsko leto 2013/14 šolsko leto 2014/15 

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. 

10 12 25 6 0 26 19 14 24 23 24 22 30 24 24 0 0 

 

Tabela 6.4: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Grosuplje več kot dva 

meseca, glede na spol in triado 

RII Grosuplje št. otrok deklice dečki I. triada II. triada III. triada 

niso 

vključeni v 

šolski 

sistem 

2013/14 14 6 8 8 4 1 1 

2014/15 32 18 14 15 12 4 1 

 

6.1.1.2 Vsebinska predstavitev in evalvacija aktivnosti v RII Grosuplje  

Romi v grosupeljski občini so soočeni z zelo slabimi socialnimi oziroma bivalnimi 

razmerami. Največje romsko naselje v občini je Smrekec, kjer je lociran tudi prostor RII 

Grosuplje in kjer se odvija velika večina njegovih aktivnosti, vključno z učno pomočjo (UP). 

Naselje ima po ocenah nad 110 prebivalcev in beleži zelo hitro demografsko rast, kar pomeni, 

da je tamkajšnji delež mladih do 18 let zelo visok. Tri četrt otrok, ki se je najbolj redno 

udeleževalo UP, prihaja iz Smrekca. Večina jih je iz Smrekca 2, saj mnogi starši iz drugega 

dela naselja nočejo, da se njihovi otroci družijo s tistimi iz »dvojke«. UP se poleg tega po 

potrebi občasno izvaja tudi po domovih v nekaj preostalih naseljih oziroma zaselkih v občini, 

kjer živi romska populacija (Oaza, Pri Nikotu, Polica, Mali Vrh pri Šmarju) in pa tudi na sami 

OŠ, ki jo obiskujejo romski otroci. 

 

Velika večina otrok, ki so obiskovali UP, je obiskovala OŠ Louisa Adamiča Grosuplje in 

njeni podružnični šoli. Tam je aprila 2015 začela delati tudi romska pomočnica, ki je sicer 

prej bila zadolžena za OŠ Metlika. Trije otroci so obiskovali oziroma so bili sredi šolskega 

leta prepisani na OŠ s prilagojenim programom (OŠPP), eno dekle pa bo v naslednjem 

šolskem letu namesto v običajno OŠ ravno tako začelo hoditi na OŠPP. V RII Grosuplje so 

zaposlene tri izvajalke, ki poleg UP skrbijo tudi za prostočasne aktivnosti v inkubatorju, ravno 

tako pa imajo organiziran tudi program za predšolske otroke, saj grosupeljski Romi sicer ne 

obiskujejo vrtcev. UP izvajajo individualno ali skupinsko. 

 

UP je najbolj pogosto obiskovalo 32 otrok, od tega 18 deklet in 14 fantov. Dobra polovica, 

15, je bila iz I. triade, 12 iz II. ter 4 iz III. triade. Že takšna razredna struktura kaže na zelo 
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kritično izobrazbeno sliko med Romi v občini Grosuplje, kjer so primeri posameznikov, ki 

OŠ uspešno zaključijo v rednem roku, izjemno redki. V zadnjih nekaj letih so bili po ocenah 

IUP takšni največ trije. Med omenjenimi otroki je približno tretjina takih, ki so v preteklosti 

že ponavljali razred ali pa bodo ponavljali v prihodnjem šolskem letu.  

 

Kljub temu je med šoloobveznimi grosupeljskimi Romi tudi nekaj pozitivnih primerov, za 

katere lahko upamo, da bodo z vzgledi vplivali tudi na druge otroke. Eno dekle je uspešno 

zaključilo 9. razred, vpisalo pa se je na Srednjo frizersko šolo v Ljubljani. Ravno tako je še 

eno dekle v rednem terminu zaključilo osnovno šolanje, a zaradi težje naglušnosti je to 

opravilo na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. Tudi ta učenka se je, kljub pomislekom 

zaradi okvare sluha, vpisala na eno od srednjih šol. Poleg omenjenih so se med to skupino 

otrok našle še tri učenke, dve iz I. in ena iz II. triade, za katere je bilo zaznano, da so 

motivirane za šolanje in domače naloge oz. druge obveznosti tudi samostojno opravljajo 

doma, kar je sicer tu velika redkost. Vsem tem je skupno, da imajo doma podporo staršev, kar 

pomeni, da jih spodbujajo in jim skušajo pomagati tudi sami, ne glede na lastno izobraženost. 

V tem oziru je treba omeniti, da je v družinah z več otroki opazen pozitiven motivacijski vpliv 

starejših bratov ali sester, ki so že dokončali OŠ, na njihove mlajše sorojence. 

 

Zaradi zelo slabe socialno-ekonomske slike med Romi v občini Grosuplje ter zaradi dejstva, 

da ima velika večina staršev pomanjkljivo izobrazbo, se tudi pri tamkajšnjih Romih pojavljajo 

podobne medsebojno povezane težave in izzivi, kot jih beležimo marsikje med Romi v JV 

Sloveniji. Vsaj približno pri tretjini otrok so bile zaznane težave z motivacijo za 

izobraževanje, pri nekaterih primerih pa so bile posebej izpostavljene nezadostne delovne 

navade. Kot marsikje drugje tudi tu beležimo pojav prevelike pasivnosti staršev glede 

motiviranja otrok za izobraževanje in redne udeležbe pri pouku in na UP. Večina staršev 

pristopa k temu področju v smislu, da na otroke in njihove delovne navade in motivacijo kaj 

dosti ne morejo vplivati. Tako se znova kaže potreba po delu s starši. 

 

Marsikateri starši sicer načeloma podpirajo udeležbo svojih otrok na UP, a vseeno ne 

prepoznavajo vrednosti izobrazbe. Nekateri izmed njih doma kaj bistveno niti ne morejo 

pomagati svojim šoloobveznim otrokom, saj so pogosto nepismeni ali odsotni (npr. zaradi 

ločitve, prestajanja zaporne kazni). Vseeno so opazne razlike v napredku otrok v šoli – vsaj do 

določene mere – pri tistih otrocih, ki imajo več kot samo načelno podporo staršev doma. Tisti 

z bolj angažiranimi starši potem tudi bolj pogosto obiskujejo pouk in UP. 

 

Z naštetimi dejavniki so tesno povezane tudi vedenjske motnje, zaznane pri približno četrtini 

vseh otrok, pri manjšem številu pa tudi dolgotrajni izostanki pri pouku in neudeležba pri UP. 

Problem slabšega poznavanja slovenskega jezika eksplicitno ni bil izpostavljen v tako 

velikem deležu kot ponekod drugod med romskimi otroki v JV Sloveniji, vseeno pa se mnogo 

teh otrok zaradi omenjenih okoliščin in dejavnikov počuti slabo vključene v šolsko okolje in 

(večinsko) okolje izven domačih naselij. Prihaja do pojavov začaranega kroga, ko imajo ti 
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otroci slabšo samopodobo zaradi slabše sprejetosti v šoli, ki je pogojena z njihovo 

drugačnostjo ter slabšim znanjem denimo slovenščine, to pa se potem odraža v daljših 

izostankih ter slabši motiviranosti za obiskovanje pouka. 

 

S svojimi aktivnostmi izvajalke v RII skušajo zmanjšati velike učne izostanke pri mnogih 

učencih ter z rednimi stiki s šolo in starši spodbujati redno obiskovanje pouka ter UP. 

Sodelovanje s pedagoškim kadrom z OŠ je bilo po besedah izvajalk sicer dobro in redno. V 

marsikaterih primerih so pristopali do romskih učencev s posluhom (nudenje prilagojenih 

izročkov ipd.). V primerih nekaj otrok je izvajalke UP razbremenila tudi romska pomočnica.  

 

6.1.2 Romski izobraževalni inkubator Maribor 

6.1.2.1 Prikaz izvajanja programa v RII Maribor skozi kvantitativne indikatorje 

 

Tabela 6.5 Izbrani kvantitativni indikatorji za RII Maribor 
 

 2013/14      2014/15 

Število IUP 2 2 

Število otrok na učni pomoči na enega IUP 17 20,5 

Število romskih učencev, ki so prejemali učno pomoč več kot 2 meseca 34 41 

Povprečno število ur učne pomoči na učenca (le za tiste, ki so prejemali 

učno pomoč več kot 2 meseca) 

18,8 44 

 

Tabela 6.6: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Maribor v času trajanja 

projekta na mesečni ravni 

RII 

Maribor 

šolsko leto 2013/14 šolsko leto 2014/15 

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. 

31 45 37 2 1 32 42 31 24 26 28 28 25 29 29 2 1 

 

Tabela 6.7: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Maribor več kot dva 

meseca, glede na spol in triado 

RII Maribor št. otrok deklice dečki I. triada II. triada III. triada 

niso 

vključeni v 

šolski 

sistem 

2013/14 34 17 17 6 13 15 0 

2014/15 41 28 13 9 17 15 0 
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6.1.2.2 Vsebinska predstavitev in evalvacija aktivnosti v RII Maribor 

RII Maribor nima svojega lastnega prostora, zato pa se njegove aktivnosti odvijajo na dveh 

mariborskih OŠ – to sta: OŠ Franceta Prešerna in OŠ Janka Padežnika. Ti dve šoli se uvrščata 

med tiste z največjim številom oz. deležem romskih učencev v mestu. V okviru projekta je na 

vsaki izmed njiju zaposlen en izvajalec učne pomoči, na OŠ Janka Padežnika pa v okviru 

projekta dela tudi romska pomočnica. UP se izvaja skupinsko ali individualno v času 

podaljšanega bivanja oziroma po potrebi tudi individualno v času pouka. Na OŠ Janka 

Padežnika se pod okriljem RII Maribor izvaja samo učna pomoč, na OŠ Franceta Prešerna pa 

izvajalka iz RII ob podpori šole organizira tudi interesno dejavnost Romsko srce/Romano 

Zemra, kjer obravnavajo teme, povezane z romsko kulturo. V interesno dejavnost se je 

vpisalo 14 učencev.  

 

Mariborski Romi ne živijo v ločenem t.i. romskem naselju, temveč gre v tem primeru za 

urbanizirano populacijo, ki živi razpršena v različnih delih mestne občine in primestnih občin, 

meječih nanjo. Ti Romi so po rodu s Kosova, tako da uporabljajo svoj romski jezik, poleg 

tega pa imajo tudi nekatere specifične navade, v veliki meri pogojene z drugačno 

veroizpovedjo. 

 

Na OŠ Franceta Prešerna je aktivnosti RII redno obiskovalo 17 učencev in učenk, od tega 6 

fantov in 11 deklet. Največ jih je bilo vpisanih v razrede II. triade, skupaj 8; v I. triadi jih je 

bilo 6 in v III. trije. Samo trije od vseh otrok so bili v preteklosti že ponavljavci, od teh bo 

eden še prihodnje leto. Ta razmeroma majhen delež je po eni strani res tudi posledica 

dokajšnje učne uspešnosti posameznih učencev oziroma pozitivnih učinkov učne pomoči v 

okviru RII, v veliki meri pa je tudi odraz dejstva, da (vsaj romske) učence spuščajo v višje 

razrede tudi brez potrebnega doseganja minimalnih standardov znanja. 

 

Na OŠ Janka Padežnika je bilo na UP redno prisotnih 22 učencev, od tega 13 deklet in 9 

fantov. Največ učencev, 10, je bilo vpisanih v razrede II. triade; iz I. so bili prisotni samo trije, 

iz III. pa devet. Med temi bo v naslednjem letu ponavljalo razred (ali pa so ga ponavljali že v 

preteklosti) 6 učencev (to je 27,3 % vseh na UP), medtem ko za štiri učence še ni znano, ali 

bodo uspešno zaključili razred – in trije od teh tudi OŠ, saj jih čaka še avgustovski rok za 

popravne izpite. 

 

V primerjavi z romskimi učenci iz JV Slovenije so tu učni primanjkljaji nekoliko manjši in 

otroci imajo manj težav s slovenščino. Najverjetneje so to posledice razmeroma večje stopnje 

integriranosti mariborskih Romov v večinsko družbo in v izobraževanje. Za primer OŠ F. 

Prešerna ni znano, koliko učencev je predhodno obiskovalo tudi vrtce, ki predstavljajo 

pomembno bazo za lažje in uspešnejše vključevanje v izobraževalni sistem. Po podatkih OŠ J. 

Padežnika pa so vsi tamkajšnji učenci bili prej vključeni tudi v vrtčevske programe. 
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Vseeno pa navidezno večja uspešnost romskih učencev na OŠ F. Prešerna, kjer je med otroki, 

ki redno obiskujejo učno pomoč, relativno manjši delež ponavljavcev in trije učenci 

obiskujejo razrede najvišje triade, ni le rezultat njihove večje učne uspešnosti. Enako velja za 

OŠ J. Padežnika, kjer sicer beležijo relativno zelo enakomerno razporeditev romskih učencev 

v vseh razredih, vključno z najvišjimi. 

 

Za približno polovico vseh obravnavanih učencev s šole F. Prešerna ocenjujemo, da ne 

dosegajo minimalnih standardov znanja, vendar kljub izredno šibkemu znanju dobijo 

pozitivne ocene, te učence pa se posledično spušča naprej v višje razrede. Podobno velja tudi 

za skoraj polovico romskih učencev z OŠ J. Padežnika, ki se udeležujejo UP. Za ilustrativnost 

tega pojava na eni izmed teh šol lahko omenimo primer učenca oz. učenke, ki niti v 9. razredu 

ni obvladoval/a poštevanke in drugih osnovnih računskih operacij.  

 

Tu lahko omenimo tudi, da na OŠ F. Prešerna nobeden od romskih učencev ne bo predčasno 

oz. starostno zaključil OŠ, medtem, ko bo na OŠ J. Padežnika šele konec avgusta jasno, ali 

bodo trije devetošolci uspešno opravili popravne izpite in s tem tudi redno zaključili osnovno 

šolanje. Manjše število učencev 9. razreda iz obeh šol, skupaj pet, pa se bo vpisalo tudi naprej 

na poklicne srednje šole v Mariboru. 

 

Kot kažejo poročila za učence z OŠ F. Prešerna bi bili najbrž mnogi učenci, ki s težavo 

dosegajo minimalne ravni znanja, tudi sicer pripuščeni v višje razrede, a so s pomočjo 

obiskovanja UP poleg samega utrjevanja znanja in višanja njegove ravni (oziroma manjšanja 

zaostankov) izboljšali lastno disciplino glede šolskih obveznosti. Preden so začeli 

obiskovati UP, približno slaba polovica od teh učencev doma sploh ni delala domačih nalog 

ali se kakorkoli pripravljala na pouk. Tu gre za otroke, ki doma niso deležni nobenih spodbud 

in podpore za šolo. V teh primerih se še toliko bolj izrazito kažejo potrebe po kontinuiranem 

delu z učenci, saj so spremembe na bolje možne le na dolgi rok. 

 

Marsikateri starši poleg tega svojim otrokom dopuščajo izredno veliko svobode pri 

odločitvah, ki bi jih pri tej starosti otrok še morali sprejemati sami – kot denimo glede rednega 

obiskovanja pouka in redne priprave nanj. Ti učenci za šolo izkazujejo zanemarljivo raven 

samoiniciative oziroma samostojnosti in beležijo velike težave z motivacijo za pouk ter v 

nekaterih primerih tudi vedenjske težave. To je začela izvajalka UP na OŠ F. Prešerna z 

individualnim pristopom do učencev postopoma spreminjati, a spremembe se lahko vidijo 

šele na dolgi rok. Le v izjemnih primerih popolnoma nezainteresiranih in nemotiviranih 

učencev, ki doma nimajo podpore staršev za izobraževanje, spremembe na bolje niso bile 

možne. 

 

Starši, ki nudijo svojim otrokom pri šolanju ustrezno podporo in spodbudo, so redki, a v teh 

primerih je tudi razviden boljši učni uspeh učencev. V večini primerov komunikacija s starši 

poteka preko očetov, kar je v romski skupnosti s Kosova kulturno pogojeno. Zaskrbljujoč pa 
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je odnos mnogih očetov do lastnih hčera, za katere v mnogih primerih ne vidijo koristi od 

njihovega izobraževanja, v načrtu pa imajo njihovo zgodnjo poroko. Svoje hčere tako vidijo le 

kot bodoče žene, matere in gospodinje, ki se zadržujejo doma, za kar naj izobrazbe ne bi 

potrebovale. Starejše učenke, ki se te usode zavedajo, imajo tako dodatne težave z motivacijo 

za obiskovanje pouka in tudi sicer beležijo slabše učne rezultate. 

 

Ti pojavi so bili opaznejši na OŠ F. Prešerna, medtem ko je bila na OŠ J. Padežnika 

zabeležena neodzivnost večine staršev na učne in mestoma tudi vedenjske probleme njihovih 

otrok. Vsaj deloma je to tudi posledica ravnanja šol, ki staršem ne pošiljajo impulzov, da bi 

jih moralo bistveno skrbeti za raven znanja in pridobitev učnih navad ter motivacije njihovih 

otrok, saj ti dobivajo pozitivne ocene tudi z nedoseganjem minimalnih učnih standardov. Iz 

vsega omenjenega se tako kaže tudi velika potreba po neke vrste delu s starši, kjer bi jim 

predstavljali vrednost izobrazbe in pomembnost učnih navad. 

 

Vsaj na šoli J. Padežnika, kjer je izvajalec dobil v »oskrbo« nekaj vedenjsko najbolj 

problematičnih učencev, je bilo opaziti tudi, da vsaj približno tretjina vseh otrok, ki so se 

dokaj redno udeleževali UP, prihaja iz šibkih ekonomskih ali problematičnih socialnih 

družinskih razmer. V nekaterih primerih tudi vsaj eden od staršev dela v tujini, kot posledica 

problema ekonomske neperspektivnosti mariborske regije. Pri teh otrocih je po mnenju IUP 

pogosto slabši učni uspeh tesno povezan z različnimi vedenjskimi motnjami. 

 

6.1.3 Romski izobraževalni inkubator Trebnje 

6.1.3.1 Prikaz izvajanja programa v RII Trebnje skozi kvantitativne indikatorje 

 
Tabela 6.8: Izbrani kvantitativni indikatorji za RII Trebnje 

 

2013/14      2014/15 

Število IUP 2 2 

Število otrok na učni pomoči na enega IUP 7,5 8,5 

Število romskih učencev, ki so prejemali učno pomoč več kot 2 meseca 15 17 

Povprečno število ur učne pomoči na učenca (le za tiste, ki so prejemali 

učno pomoč več kot 2 meseca) 

21,3 49,5 
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Tabela 6.9: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Trebnje v času trajanja 

projekta na mesečni ravni 

RII 

Trebnje 

šolsko leto 2013/14 šolsko leto 2014/15 

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. 

25 20 13 4 0 14 15 15 20 13 13 14 11 11 11 0 0 

 

 

Tabela 6.10: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Trebnje več kot dva 

meseca, glede na spol in triado 

RII Trebnje št. otrok deklice dečki I. triada II. triada III. triada 

niso 

vključeni v 

šolski 

sistem 

2013/14 15 12 3 10 5 0 0 

2014/15 17 13 4 8 9 0 0 

 

6.1.3.2 Vsebinska predstavitev in evalvacija aktivnosti v RII Trebnje 

Učna pomoč oziroma prostočasne aktivnosti RII Trebnje se odvijajo v naselju Vejar, ki je 

največje romsko naselje v občini Trebnje. Vsi otroci, ki prihajajo v RII, so iz tega naselja. 

 

UP se udeležuje več deklet. Od skupno 26 rednih obiskovalcev UP je bilo 18 deklet (69,3 %) 

in 8 fantov (30,7 %). Delež deklet med vsemi romskimi učenci na OŠ Trebnje je okvirno 60 

%, kar predvidoma pomeni, da nekaj fantov iz naselja ne obiskuje UP. Na osnovi podatkov, 

posredovanih s strani OŠ Trebnje, pa lahko izračunamo, da UP obiskuje slabih 58 % vseh 

romskih učencev iz naselja. 

 

Veliko otrok je že ponavljavcev, zato so posamezni romski učenci tudi mnogo starejši, kot so 

običajno njihovi sošolci. Ob tem je treba dodati podatek, da je glede na posredovane podatke s 

strani OŠ Trebnje, na šoli delež ponavljavcev med romskimi učenci nadpovprečen v 

primerjavi z drugimi šolami v državi, kjer delajo romski pomočniki. Ta znaša tako pri fantih 

kot pri dekletih več kot tri četrt vseh, ravno tako pa velik delež učencev zaključi OŠ 

predčasno. Takšen položaj je treba interpretirati z veliko mero pazljivosti in relativnosti, saj je 

lahko posredno rezultat bolj strogih kriterijev ocenjevanja znanja na tej šoli oziroma dejstva, 

da za romske učence tu niso uveljavljeni nižji standardi, kot je bilo to zaznano marsikje po 

drugih OŠ. Od vseh otrok, ki so redno obiskovali UP, je (po znanih podatkih) kar 20 takšnih, 

ki so že ponavljali razred v preteklosti ali ga bodo ponavljali v naslednjem šolskem letu. 
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Odražajo se potrebe po kontinuiranem delu (na dolgi rok) z romskimi otroki vse od 1. 

razreda dalje (po možnosti pa že vključno od vrtca), da bo vsaj ta generacija, ko bo odrasla, 

laže nudila podporo svojim otrokom pri šolanju. Resen problem je namreč, da imajo njihovi 

starši in stari starši običajno še nižjo zavest o pomembnosti izobrazbe, kot tudi stopnjo 

izobrazbe. Zaradi tega se kaže izjemna pomembnost dela tudi z odraslimi (o pomembnosti in 

koristi rednega izobraževanja / obiskovanja šole, o motiviranju otrok, ...). Na kratko bi to 

lahko imenovali tudi boj proti izostankom v šoli. Ob tem je treba odrasle ozaveščati, da je za 

njihove otroke enako pomembna kot obiskovanje pouka tudi udeležba na UP. 

Zaradi velikega zaostajanja teh otrok na mnogih področjih, kjer ne dosegajo niti minimalnih 

standardov, bi bilo treba (ključne) učne snovi vsaj do določene mere ponavljati tudi v času 

poletnih počitnic, kar se deloma tudi uresničuje. So pa v RII (v juniju 2015) na kratko že 

delali z bodočimi prvošolci in imeli sredi tega meseca tudi dan odprtih vrat z dobrim 

odzivom. 

 

Razen ene izjeme, so bili vsi učenci, ki so obiskovali UP, vpisani v razrede I. ali II. triade 

(12 v I. in 13 v II. triadi). Takšni problematični deleži odražajo tudi dejansko stanje glede 

(ne)uspeha romskih učencev na OŠ. Le eno dekle je že drugič obiskovalo sedmi razred, a ji 

zaradi premajhne spodbude s strani njene družine in posledično nerednega obiskovanja šole in 

UP znova ni uspelo uspešno zaključiti razreda. Izvajalki UP sta omenili v nekaj primerih tudi, 

da je med starejšimi učenci (v puberteti) žal še vedno prisoten trend, da se domačih nalog ne 

dela (več) in da se vedno redkeje obiskuje UP oziroma šolo. Nekateri učenci oz. učenke, ki se 

prebijejo do šestega razreda in so v preteklosti že ponavljali razred, samo še čakajo, da 

dosežejo starost 15 let, ko jim ne bo več treba obiskovati OŠ in bodo lahko eventuelno končali 

OŠ na ljudski univerzi (Center za izobraževanje in kulturo Trebnje). 

 

Nedvomno se kaže precej velika povezanost obiska na UP s pogostostjo obiska v šoli (in 

uspešnostjo tam). Najbrž že v osnovi več hodijo na UP tisti otroci, ki imajo doma bolj zavzete 

oziroma dosledne starše kar se tiče spodbujanja otrok za redno obiskovanje pouka in so 

posledično več tudi v šoli. Kjer je vsaj načelna in približno dosledna podpora staršev, so s 

pomočjo UP veliko večje možnosti, da posamezen otrok uspešno zaključi razred in napreduje 

dalje. 

 

Slaba polovica vseh otrok (12) je v letošnjem šolskem letu uspešno zaključila razred in bo 

napredovala v naslednjega, mnogi prav po zaslugi rednega obiskovanja UP. Res je, da 

nekateri od teh s težavo dosegajo minimalne standarde; po drugi strani pa so v tej skupini tudi 

tri dekleta v prvi ali drugi triadi, ki do sedaj sploh niso nikoli ponavljala razreda.  

 

Zdi se, da zlasti fantje bolj hodijo na UP in delavnice predvsem zaradi druženja, kar je še 

vedno bolje, kot da bi bili prepuščeni sami sebi, kar večina od njih je v prostem času. Izvajalki 

UP sta pri nekaterih otrocih opazili tudi težave glede zbranosti za delo na določenih učnih 

snoveh, v mnogih drugih primerih pa predvsem, da otroci potrebujejo veliko spodbude za 
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delo in imajo težave z motivacijo. Razlogi za to – vsaj v nekaterih primerih – gotovo tičijo 

tudi v neurejenih družinskih ali težkih socialnih razmerah doma, kot so: skromna in majhna 

bivališča, v katerih živijo številčne družine, razveze med starši ipd. Hkrati pa v primeru ene 

družine, od koder prihajata na UP dve dekleti, lahko ugotavljamo, da tudi relativno boljše 

materialne razmere doma še ne pomenijo avtomatično, da starši otrokom nudijo več podpore 

oziroma spodbude za šolanje.  

 

Običajno so družine v naselju še kar številčne – približno trije otroci na družino. Na UP 

tako prihaja tudi po več otrok iz istih družin. Poleg tega mnogo otrok živi v razširjenih 

družinah (več generacij skupaj), a pogosto samo z enim od staršev; več jih živi tudi samo pri 

starih starših. Ti imajo najbrž še (nedvomno to velja za JV Slovenije) šibkejšo zavest o 

pomembnosti izobraževanja ter rednega obiskovanja šole oziroma UP. Tudi pri teh se je treba 

močno prizadevati za pridobitev in vzdrževanje zaupanja. 

 

Med otroki se kažejo tudi posamezni (ustvarjalni) talenti. Takšne posameznike bi veljalo na 

poseben način spodbujati vsaj za nadaljnje razvijanje njihovih talentov, tudi če niso v 

neposredni zvezi s formalnih izobraževanjem, saj bi jim eventuelno lahko pomagali tudi za 

dosego posameznih poklicev v prihodnost (frizerstvo, ...). 

 

Za romske učence z OŠ Trebnje je zadolžena tudi RP, a na šoli ni prisotna pet dni tedensko, 

temveč 2 do 3, saj je hkrati pristojna tudi za otroke iz OŠ Šmihel (Novo mesto). Izvajalki UP 

iz RII pa sta bili sicer v rednih stikih z učitelji, ravno tako pa tudi s starši oz. starimi starši 

otrok. Treba je še dodati, da v naselju že nekaj let deluje tudi vrtec, ki ima zelo pomembno 

vlogo glede privajanja otrok na delo v skupinah ter na izobraževanje nasploh in glede učenja 

slovenščine. 

 

6.1.4 Romski izobraževalni inkubator Prekmurje 

6.1.4.1 Prikaz izvajanja programa v RII Prekmurje skozi kvantitativne 

indikatorje 

 
Tabela 6.11 Izbrani kvantitativni indikatorji za RII Prekmurje 

 

2013/14      2014/15 

Število IUP 2 2 

Število otrok na učni pomoči na enega IUP 5 5,5 

Število romskih učencev, ki so prejemali učno pomoč več kot 2 meseca 10 11 

Povprečno število ur učne pomoči na učenca (le za tiste, ki so prejemali 

učno pomoč več kot 2 meseca) 

33,7 67,7 
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Tabela 6.12: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Prekmurje v času trajanja 

projekta na mesečni ravni 

 

šolsko leto 2013/14 šolsko leto 2014/15 

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. 

RII Prekmurje 9 11 10 0 0 9 7 8 7 12 8 4 9 9 9 0 0 

 

 

Tabela 6.13: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Prekmurje več kot dva 

meseca, glede na spol in triado 

RII 

Prekmurje 
št. otrok deklice dečki I. triada II. triada III. triada 

niso 

vključeni v 

šolski 

sistem 

2013/14 10 7 3 4 4 2 0 

2014/15 11 8 3 5 2 4 0 

 

 

6.1.4.2 Vsebinska predstavitev in evalvacija aktivnosti v RII Prekmurje 

Aktivnosti RII Prekmurje se izvajajo v romskem naselju Vanča vas – Borejci v občini Tišina. 

To je edino romsko naselje v občini in je za Puščo največje tovrstno naselje v prekmurski 

regiji. Posebnost tega RII je, da tudi izvajalki aktivnosti inkubatorja prihajata iz istega naselja, 

kar pomeni, da dobro poznata tamkajšnje otroke, predvsem njihove posebnosti ter potrebe na 

področju izobraževanja. Otroci iz tega naselja, razen redkih izjem, so učenci bližnje OŠ 

Tišina. 

 

UP se izvaja v prostorih RII, po potrebi pa tudi po domovih posameznih učencev. Nekateri 

učenci se UP udeležujejo le občasno – po potrebi. Najbolj pogosto jo je obiskovalo 11 

učencev, od tega 8 deklet in trije fantje. Glede na nekaj let stare podatke o obisku romskih 

otrok v OŠ Tišina je to približno dobra tretjina vseh šoloobveznih otrok iz naselja. Pet jih je 

bilo iz I. triade, dva iz II., štirje iz III. triade; od teh je eno dekle obiskovalo OŠ s prilagojenim 

programom v Murski Soboti. Ta učenka je bila tudi edina ponavljavka v lanskem šolskem letu 

med vsemi. Glede na prej omenjene podatke je tudi sicer na OŠ Tišina dokaj enakomerna 

razporeditev romskih učencev po razredih, kar – vsaj pogojno – nakazuje na boljšo 

integriranost in uspešnost teh otrok v izobraževalnem sistemu v primerjavi z romskimi učenci 

iz JV Slovenije.  
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Romskega pomočnika na OŠ Tišina ni, zato je bilo toliko bolj pomembno, da sta izvajalki UP 

vzpostavili in vzdrževali tudi stike s posameznimi učitelji s te šole. Izvajalki sta mnogim 

učencem pomagali pri sprotnih učnih težavah, pri reševanju domačih nalog, navajali k 

boljšemu branju ter čitljivejši pisavi. Nekateri so prihajali na UP v pretežni meri zato, da so 

lahko tam opravili šolske obveznosti, za katere so potrebovali računalnik. Vsi učenci so 

uspešno zaključili razrede. Učenka, ki je končala 9. razred, se je vpisala naprej na srednjo 

šolo. Za nobenega od omenjenih otrok ni bilo sporočeno s strani izvajalk, da bi beležili 

opaznejše težave s slovenščino. To je v dobršni meri posledica dejstva, da so otroci iz Vanče 

vasi – Borejcev že vse od druge polovice sedemdesetih let prejšnjega stoletja postopoma 

začeli obiskovati vrtec pri OŠ Tišina, in tega, da so v primerjavi z dolenjskimi Romi ti v 

Prekmurju na splošno dosti bolj integrirani v družbo na različnih področjih. 

 

Posebnost RII Prekmurje je še nogometna šola za otroke, ki deluje pod njegovim okriljem. 

Večina otrok, ki se udeležuje tamkajšnjih nogometnih treningov, se udeležuje tudi UP. 

Praktično vsi starši otrok, ki so obiskovali inkubator, so svoje otroke oz. delovanje RII 

podpirali, nekateri tudi bolj aktivno; izvajalki sta bili v stiku s starši vseh otrok. 

 

6.1.5 Romski izobraževalni inkubator Bela krajina 

6.1.5.1 Prikaz izvajanja programa v RII Bela krajina skozi kvantitativne 

indikatorje 

 

Tabela 6.14 Izbrani kvantitativni indikatorji za RII Bela krajina 

 2013/14      2014/15 

Število IUP 2 2 

Število otrok na učni pomoči na enega IUP 6 8 

Število romskih učencev/dijakov, ki so prejemali učno pomoč več kot 2 mes. 12 16 

Povprečno število ur učne pomoči na učenca (le za tiste, ki so prejemali učno 

pomoč več kot 2 meseca) 

38,2 89,6 

 

 

Tabela 6.15: Število otrok, ki je obiskovalo učno pomoč v RII Bela krajina v času 

trajanja projekta na mesečni ravni 

RII  

Bela krajina  

šolsko leto 2013/14 šolsko leto 2014/15 

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. 

10 10 9 0 0 12 12 12 10 5 9 10 10 10 11 0 0 
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Tabela 6.16: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Bela krajina več kot dva 

meseca, glede na spol in triado 

RII  

Bela 

krajina 

št. otrok deklice dečki I. triada II. triada III. triada 

niso 

vključeni v 

šolski 

sistem 

2013/14 9 5 4 1 3 5 0 

2014/15 13 5 8 2 7 4 0 

 

 

RII Bela krajina je bil edini inkubator, v katerem so učno pomoč obiskovali tudi srednješolci. 

 

Tabela 6.17: Število dijakov, ki so obiskovali učno pomoč v RII Bela krajina na mesečni 

ravni 

RII  

Bela krajina sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. 

2013/14 / / / / / / / 2 2 2 2 1 

2014/15   2 2 3 3 0 3 3 2 3 2 0 1 

 

 

Tabela 6.18: Število dijakov, ki so obiskovali učno pomoč več kot dva meseca, glede na 

spol in letnik 

RII Bela 

krajina 

število vseh 

dijakov 

spol letnik 

deklice dečki 1. 2. 3. 4. 

2013/14 3 1 2 / 2 1 / 

2014/15 3 1 2 1 1 1 / 

 

6.1.5.2 Vsebinska predstavitev in evalvacija aktivnosti v RII Bela krajina 

Posebnost RII Bela krajina je, da za njegovo delovanje ne obstaja nek skupen prostor, temveč 

so se njegove aktivnosti odvijale po domovih učencev oziroma dijakov. V RII sta bili 

zaposleni dve osebi, ki sta nudili učno pomoč 13 učencem in 2 dijakom. Čez poletne počitnice 

pa so se izvajale tudi prostočasne dejavnosti, ki se jih je udeležilo še več otrok. Učna pomoč 

se je  izvajala po domovih v največjem romskem naselju Lokve v občini Črnomelj, od koder 

praktično vsi šoloobvezni otroci obiskujejo OŠ Mirana Jarca v Črnomlju. Poleg tega je ena 

učenka prihajala iz Srednje vasi v občini Semič in je obiskovala OŠ Belokranjskega odreda iz 

Semiča. Največ učencev na učni pomoči je bilo iz II. in III. triade. Poleg omenjenih se je učne 

pomoči v okviru RII Bela krajina udeleževalo še nekaj romskih dijakov: v šolskem letu 

2013/14 trije, v šolskem letu 2014/15 pa dva. 
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Po dosegljivih podatkih s strani izvajalcev, bodo v šolskem letu 2014/15 med vsemi učenci in 

dijaki, ki so se udeleževali UP, trije ponavljavci. Eno dekle pa je uspešno zaključilo osnovno 

šolo in se je vpisalo naprej na srednjo zdravstveno šolo. Najverjetneje imata izvajalca 

vključenih nekoliko večji delež bolj perspektivnih otrok, kot je sicer povprečje med 

romskimi učenci na omenjenih dveh OŠ v Črnomlju in Semiču, kjer se sicer po podatkih šol 

beleži zelo velik upad števila romskih učencev iz II. v III. triado. Glede na kadrovske in 

prostorske omejitve RII Bela krajina pa je treba dodati, da (lahko) izvajalca nudita UP samo 

manjšemu deležu otrok iz Lokev oziroma iz OŠ Mirana Jarca, približno petini. Lokve so 

hkrati tudi največje romsko naselje v celotni belokranjski regiji; medtem ko iz Srednje vasi 

prihaja le peščica romskih učencev.  

 

Za nekatere učence iz Lokev je bilo izpostavljeno, da živijo v skromnih bivalnih razmerah, 

kjer je prostora zelo malo, ta pa je natrpan z relativno številčnimi družinskimi člani. Poleg 

tega marsikateri učenec živi še v večgeneracijskem gospodinjstvu, skupaj s starimi starši. 

Pomanjkanje ustreznih oziroma dovolj velikih prostorov, kjer bi bilo dovolj miru za 

osredotočeno opravljanje šolskih obveznosti, je tudi dejavnik, ki vsaj do določene mere ovira, 

da bi ti otroci posledično lahko dosegali boljši uspeh v šoli. Hkrati je to občasno seveda 

oteževalo izvajanje same UP, navkljub trudu drugih družinskih članov, da ne bi motili procesa 

pomoči. Ker slovenščina vsem tem otrokom ni prvi oz. materni jezik, ima velika večina od 

njih težave z izražanjem v tem jeziku. Tu gre predvsem za slabši besedni zaklad, ki učencem 

pogosto preprečuje, da bi dobro razumeli različna kompleksnejša navodila, ki jih dobijo v 

šoli. Po podatkih OŠ Mirana Jarca sicer slaba polovica učencev njihove šole predhodno 

obiskuje tudi vrtec, tako da bi bilo na tej osnovi pričakovati nekoliko manj težav s 

slovenščino. 

 

S strani praktično vseh staršev je bila učni pomoči in s tem izobraževanju izražena podpora, 

marsikateri starš od otrok na UP pa se tudi redno odpravlja na govorilne ure v šolo, predvsem 

so to matere. Gotovo je takšno ugodno stanje posledica dejstva, da gre v primeru teh učencev 

in njihovih staršev za tiste družine v naselju, ki izobrazbi pripisujejo večjo pomembnost in so 

zato tudi pripravljeni na svojih domovih gostiti izvajalca UP. Podobno kot drugod se tudi v 

primeru tega RII udeležuje UP in prostočasnih aktivnosti največkrat po več otrok iz 

posameznih družin. 

 

Med starši igrajo proaktivno vlogo skoraj povsod samo matere ali celo babice, očetje pa so 

bodisi odsotni že v samem družinskem življenju, bodisi izobraževanju ne pripisujejo velike 

pomembnosti za kakovost življenja svojih otrok. Nasprotno pa lahko trdimo za posamezne 

matere, zlasti tiste s poklicnimi funkcijami, ki so povezane z izobraževanjem ali političnim 

predstavništvom romske skupnosti – so romske pomočnice na šolah, ena mama pa je romska 

občinska svetnica. 
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Poleg staršev sta večinoma redne stike z učitelji iz OŠ ohranjala tudi izvajalca UP, denimo z 

obiskovanjem govorilnih ur. Pri učencih in dijakih je bil opazen napredek pri predmetih, za 

katere so zaprosili za UP. Zlasti nekateri dijaki, ki obiskujejo poklicne srednje šole v 

belokranjski regiji, so UP v lanskem šolskem letu obiskovali bolj po potrebi, sicer pa so 

izkazovali dovoljšnjo mero samostojnosti ter motiviranosti za šolo, tako da niso potrebovali 

pogoste UP na daljši rok. Nekaterim dijakom in učencem najvišjih razredov sta izvajalca 

pomagala, da so uspešno popravili ocene pri posameznih predmetih ali opravili popravne 

izpite. 

 

6.1.6 Romski izobraževalni inkubator Škocjan 

6.1.6.1 Prikaz izvajanja programa v RII Škocjan skozi kvantitativne indikatorje 

 

Tabela 6.19 Izbrani kvantitativni indikatorji za RII Škocjan 
 

2013/14      2014/15 

Število IUP / 2 

Število otrok na učni pomoči na enega IUP / 9,5 

Število romskih učencev, ki so prejemali učno pomoč več kot 2 meseca / 19 

Povprečno število ur učne pomoči na učenca (le za tiste, ki so prejemali 

učno pomoč več kot 2 meseca) 

/ 112,8 

 

 

Tabela 6.20: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Škocjan v času trajanja 

projekta na mesečni ravni 

RII Škocjan 

šolsko leto 2013/14 šolsko leto 2014/15 

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. 

/ / / / / / 20 20 19 18 18 17 17 16 19 19 16 

 

 

Tabela 6.21: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Škocjan več kot dva 

meseca, glede na spol in triado 

RII Škocjan št. otrok deklice dečki I. triada II. triada III. triada 

niso 

vključeni v 

šolski 

sistem 

2014/15 19 9 10 8 10 1 0 
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6.1.6.2 Vsebinska predstavitev in evalvacija aktivnosti v RII Škocjan 

Tu so potekale projektne aktivnosti šele od oktobra 2014 dalje. RII je lociran v bivalnem 

kontejnerju na naslovu oz. delu romskega naselja Dobruška vas 35. V isti občini je v 

neposredni bližini še eno istoimensko romsko naselje, ki je skoncentrirano okrog stavbe s 

hišno številko Dobruška vas 41 in je še nekoliko večje. RII sicer deluje v naselju, ki ima zelo 

skromne bivalne in socialne razmere. Tako v naselju, kot v inkubatorju ni sanitarij, tekoča 

voda je dostopna le polovici hiš, medtem ko se ostali poslužujejo skupne pipe v naselju. 

Ravno tako pa so v naselju z mizernimi socialnimi razmerami povezane slabe varnostne 

razmere (občasne fizične grožnje zaposlenima v RII, vlomi v RII, občasne policijske racije v 

naselju itd.). 

 

Od oktobra 2014 do konca junija 2015 so se v prostorih inkubatorja odvijale aktivnosti v 

okviru dveh projektov. V okviru projekta Skupaj do znanja je v popoldanskem času 4 ure 

dnevno potekala učna pomoč za šoloobvezne otroke, v dopoldanskem času pa so 4 ure dnevno 

potekale različne aktivnosti za predšolske otroke v okviru projekta Skupa-j. Po izteku tega 

projekta konec junija 2015 so se predšolski otroci pridružili poletnim delavnicam, ki so bile 

organizirane v okviru projekta Skupaj do znanja. Sodelovalo je od 5 do 14 predšolskih otrok, 

med njimi so tudi nekateri iz sosednjega naselja s hišno številko 41. V naselju bi bilo nujno 

vzpostaviti kontinuiran program tudi za predšolske otroke, saj nihče izmed otrok iz naselja ne 

obiskuje vrtca pred vpisom v OŠ. 

 

Aktivnosti inkubatorja – UP in prostočasnih aktivnosti – se je redno udeleževalo skupno 20 

osnovnošolskih učencev iz naselja, od tega 10 fantov in 10 deklet. To pomeni, da so se ob 

upoštevanju podatkov OŠ Škocjan, kamor so vpisani ti otroci, aktivnosti RII udeleževali prav 

vsi učenci iz naselja Dobruška vas 35. Struktura glede obiskovanja razredov je zelo slaba, saj 

sta le dva izmed njih v III. triadi, po 8 pa jih je iz I. ter 10 iz II. triade. Dobro bi bilo, če bi se v 

prihodnje lahko ustvarilo kapacitete oziroma razmere, da bi se lahko nudilo program RII tudi 

za sosednje romsko naselje, ki ima še enkrat večji delež učencev na omenjeni šoli in ravno 

tako zelo problematične bivanjsko-socialne razmere. 

 

Med otroki, ki obiskujejo aktivnosti RII, je bilo 45 % (oziroma 9) takšnih, ki bodo razred v 

naslednjem šolskem letu ponavljali ali pa so ga že v preteklosti. Delež preteklih ponavljavcev 

med vsemi romskimi učenci na OŠ Škocjan znaša po podatkih šole sicer 20,6 %. Kljub temu, 

da je ta delež razmeroma visok v primerjavi z drugimi OŠ, kjer so v okviru projekta delujoči 

romski pomočniki, se iz opisa ravni znanja posameznih učencev ustvarja vtis, da ima 

omenjena šola razmeroma blage (posebne) kriterije za romske učence in da v višje razrede 

pridejo tudi učenci, ki zdaleč ne dosegajo minimalnih standardov. 

 

Otroci, ki se udeležujejo UP in prostočasnih aktivnosti, prihajajo iz manjšega števila družin, 

tako da je v inkubatorju prisotnih tudi po več članov iz iste družine. Število otrok na družino 
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pa je tu še vedno veliko tudi za romsko skupnost – tudi po pet in več. Zaradi tega ter zaradi 

slabih ekonomsko-socialnih razmer morajo nekateri otroci veliko pomagati pri osnovnih 

domačih gospodinjskih opravilih, tudi na škodo obiskovanja pouka oziroma skrbi zanj. 

 

Pri nekaterih starših ni bilo zaznati nikakršne podpore oz. spodbude  njihovim otrokom 

glede  rednega obiska OŠ oz. aktivnosti RII. Prav tako ni bilo zaznati, da bi ti starši priznavali 

kakršnokoli pomembnost izobrazbi nasploh. Nasprotno, nekateri celo tolerirajo problematično 

vedenje svojih otrok in na različne načine nasprotujejo delovanju inkubatorja. Po svoje si 

interpretirajo njihove domnevne pravice, denimo kaj naj bi jim kot staršem »pripadalo«, o 

dolžnostih na področju izobraževanja njihovih otrok pa nočejo slišati ničesar. Gre za starše 

slabe polovice otrok, ki redno obiskujejo RII – najverjetneje so vsi le iz treh družin. 

 

Tako tudi ne preseneča posebej, da smo imeli z delovanjem samega RII v pomladnem času 

velike težave, saj ima RII očitno nekaj nasprotnikov v samem naselju in še izven njega. V 

njegovi prisotnosti oziroma delovanju ne vidijo pomena za prebivalce naselja oziroma za 

lastno korist; nekatere druge pa delovanje RII preprosto »moti«. Maja je tako prišlo do vloma 

v bivalni zabojnik, kjer deluje RII (pri tem je najbrž sodelovalo tudi nekaj otrok), ob čemer je 

bila povzročena velika materialna škoda – ukradeno ali namerno uničeno blago, učna oprema. 

Podobno kot pri drugih RII se tudi v primeru RII Škocjan – Dobruška vas jasno odražajo 

potrebe po kontinuiranem delu z romskimi otroki vse od vrtčevske starosti dalje. V primeru 

približno dobre tretjine učencev iz tega naselja je njihova raven znanja glede na določen 

razred, predvsem je to očitno od začetka II. triade dalje, katastrofalna – to je precej pod 

minimalnimi standardi. Izjemno slaba raven znanja v višjih razredih je bila zaznana vsaj v 

primerih 7 otrok. Pri nekaterih izmed teh otrok se pojavlja vprašanje, kako ali zakaj so bili 

puščeni do višjih razredov. Kako si sicer razložiti dejstva, da ima otrok denimo v petem 

razredu težave z branjem malih tiskanih črk, da ne razume osnov slovenskega jezika in ima 

težave s poštevanko?  

 

Pri takšnih učencih se zaradi tako velikih učnih zaostankov začnejo resne težave v četrtem ali 

petem razredu, ko vedno teže najdejo motivacijo za obiskovanje šole, saj se jim podana snov 

zdi vedno bolj tuja oziroma se otroci zavedajo svojega neznanja. Ob tem pa hkrati ti otroci 

praviloma nimajo nobene podpore za šolanje in dodatno učno pomoč s strani svojih staršev, 

tako da ta populacija (starši in otroci) predstavlja največji izziv za zaposlene v RII. 

Zaskrbljujoče je tudi, da so pogosto takšne družine tiste z največ otroki. 

 

Podobno kot pri drugih inkubatorjih se tudi v primeru tukajšnjih romskih učencev beleži 

velike probleme z motivacijo za obiskovanje pouka. Za večino izmed njih denimo sploh ni 

običajno niti to, da bi na koncu šolskega leta šli v šolo po spričevala. To je gotovo do 

določene mere povezano s slabimi bivanjskimi oziroma socialnimi razmerami doma. Pri 

nekaterih otrocih se poleg tega pojavljajo tudi precej resni vedenjski problemi, ki občasno 
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predstavljajo breme za normalno delovanje inkubatorja (motenje poteka aktivnosti, sumi 

vlomov v inkubator ipd.) in grožnjo za tam zaposleni izvajalki UP. 

 

Vsaj pri sedmih učencih oziroma učenkah je bila zaznana povezava med boljšim uspehom 

oziroma napredkom v OŠ in bolj rednim obiskovanjem UP oziroma aktivnosti RII. 

Zaposleni v RII uporabljata za motiviranje otrok in bolj pestro usvajanje učne snovi – 

predvsem slovenščine (tu je treba imeti v mislih, da je slovenščina za romske otroke prvi tuji 

jezik) in matematike – različne pripomočke, kot so rebusi, gledanje na uro, igrice, risanje ipd. 

Rednejše obiskovanje RII še ne pomeni nujno, da bo otrok na koncu šolskega leta tudi 

uspešno zaključil razred, a za nekatere izmed njih je napredek določene vrste tudi to, da so 

začeli pogosteje opravljati domače naloge in znatno zmanjšali učne izostanke oziroma se 

začeli bližati minimalnim ravnem znanja, ki se od njih zahteva v šoli. 

 

V naselju pa je nekaj otrok, ki praktično ne beležijo izostankov od pouka in so v šoli relativno 

uspešni. Poleg tega ti tudi pomagajo drugim otrokom pri učni pomoči oziroma s svojo 

prisotnostjo na aktivnostih RII motivirajo, da se tudi drugi pogosteje udeležujejo UP. Ti otroci 

imajo podporo in spodbudo za učenje s strani staršev, dva od teh se denimo udeležujeta tudi 

dodatnih krožkov v šoli. 

 

Tudi tu poteka redna komunikacija z učitelji iz OŠ; podpora  je tudi romski pomočnik, ki je 

iz naselja in tudi njegovi otroci hodijo na UP. Za boljše pogoje delovanja in za dosego boljših 

rezultatov RII bi veljalo premisliti še o možnostih vsaj nekoliko večje prostorske kapacitete in 

njegove boljše komunalne opremljenosti (to seveda velja za celotno naselje) inkubatorja in 

zaposlitve vsaj še ene dodatne sodelavke/sodelavca, saj morajo mnogi tukajšnji otroci 

premostiti ogromne učne zaostanke, da bi lahko vnaprej dosegali vsaj minimalne učne 

standarde in si tako začeli ustvarjati pogoje za lažjo družbeno integracijo. 

 

6.1.7 Romski izobraževalni inkubator Novo mesto 

6.1.7.1 Prikaz izvajanja programa v RII Novo mesto skozi kvantitativne 

indikatorje 

 

Tabela 6.22 Izbrani kvantitativni indikatorji za RII Novo mesto 
 

2013/14      2014/15 

Število IUP / 3 

Število otrok na učni pomoči na enega IUP / 7 

Število romskih učencev, ki so prejemali učno pomoč več kot 2 meseca / 21 

Povprečno število ur učne pomoči na učenca (le za tiste, ki so prejemali 

učno pomoč več kot 2 meseca) 

/ 106,3 
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Tabela 6.23: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Novo mesto v času 

trajanja projekta na mesečni ravni 

RII  

Novo mesto  

šolsko leto 2013/14 šolsko leto 2014/15 

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. 

/ / / / / / 16 21 21 21 20 20 20 17 21 0 0 

 

Tabela 6.24: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Novo mesto več kot dva 

meseca, glede na spol in triado 

RII  

Novo mesto 
št. otrok deklice dečki I. triada II. triada III. triada 

niso 

vključeni v 

šolski sistem 

2014/15 21 17 4 11 8 2 0 

 

6.1.7.2 Vsebinska predstavitev in evalvacija aktivnosti v RII Novo mesto 

V okviru RII Novo mesto so se aktivnosti odvijale v dveh izmed največjih romskih naselij v 

mestni občini – Šmihel, od koder otroci obiskujejo OŠ Šmihel, ter Brezje, kjer otroci hodijo v 

OŠ Bršljin. 

 

Na OŠ Šmihel deluje tudi romska pomočnica, ki predstavlja pomembno vez pri posredovanju 

informacij med OŠ in bližnjim inkubatorjem. Pomočnica je sicer hkrati zadolžena tudi za OŠ 

Trebnje, tako da je v Šmihelu prisotna samo dva do tri dni tedensko. Od skupno 33 romskih 

učencev na OŠ Šmihel jih skoraj tri četrtine prihaja iz naselja Šmihel (uradno: ulica Pot v gaj). 

Aktivnosti RII Šmihel se je redno udeleževalo skupaj 11 šoloobveznih otrok iz naselja, to je 

slaba polovica vseh šoloobveznih – od tega osem deklet in trije fantje. Pet jih je bilo iz I. 

razredne triade, štirje iz II. in ena učenka 7. razreda iz III. V letošnjem šolskem letu ni bilo v 

OŠ nobenega romskega učenca oziroma učenke v najvišjem razredu OŠ in tudi sicer je tu 

očiten zelo močan osip učencev po 6. razredu.  

 

Za romske učence z OŠ Bršljin je v okviru projekta ravno tako zadolžen romski pomočnik. 

To je šola, ki je imela v šolskem letu 2014–15 vpisanih kar 137 romskih učencev, s takšnim 

deležem pa že dolgo sodi na vrh lestvice v celi državi. To veliko število je posledica velikih 

romskih naselij, ki mejita eden na drugega, to sta Brezje in Žabjak, od koder prihajajo učenci. 

Podobno kot v šmihelski OŠ pa je tudi tu beležiti velik osip učencev, tako da je njihovo 

število v najvišji triadi razmeroma zelo majhno. 

 

Ker je v okviru projekta v RII v naselju Brezje zaposlena samo ena izvajalka UP in 

prostočasnih aktivnosti, je lahko aktivnosti inkubatorja obiskoval samo manjši delež vseh 
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otrok iz tega naselja. Od skupno 10 otrok, je bilo devet deklet in en deček. Polovica je 

obiskovala I. triado, štirje II. in ena učenka 8. razred. 

 

V aktivnosti RII Šmihel se je stalno vključevalo tudi pet predšolskih otrok, saj nihče izmed 

otrok v naselju ne obiskuje vrtca. Skozi različne delavnice in igre so se učili različnih 

spretnosti, ki jim bodo prišle prav v šoli, kot na primer pravilno držanje pisala, navajanje na 

fokusiranje na podane naloge, učenje in utrjevanje slovenskega jezika. Navajali so se na 

samostojno opravljanje različnih vsakdanjih opravil, ki se tičejo higiene, bontona in 

razumevanja različnih pravil. Razen ene izjeme je bilo pri vseh otrocih opaziti postopen 

napredek na vseh omenjenih področjih, kar jim bo gotovo koristilo tudi kasneje v šoli. Dva 

izmed teh otrok bosta že septembra 2015 vstopita v prvi razred. Starši teh otrok so bili 

zadovoljni s potekom in rezultati aktivnosti. Tudi tu se je izkazala pomembnost dela s celimi 

družinami, saj se je denimo iz ene družine dejavnosti RII udeleževalo več otrok. 

 

V Brezju pa deluje enota novomeškega vrtca Pedenjped, tako da je tja uradno vpisanih med 

28 in 30 otrok iz naselja Brezje in le redkokateri iz sosednjega Žabjeka, kjer vladajo veliko 

slabše ekonomsko-socialne in bivalne razmere. 

 

Učna pomoč v RII Šmihel se je izvajala v prostorih inkubatorja v naselju individualno in 

skupinsko. Tudi tu se je izkazovala tesna povezanost med rednostjo obiskovanja pouka in RII 

s podporo oziroma skrbjo staršev. Pri dobri polovici šoloobveznih otrok v inkubatorju so bila 

zabeležena nihanja v obiskovanju inkubatorja, predvsem v obliki dolgih izostankov pri 

aktivnostih RII kot sočasno tudi pri pouku. 

 

Tu je šlo za neupravičene izostanke, ki so očitno skupaj še s posameznimi problemi 

disciplinske narave tolerirani s strani staršev. To je odraz njihovega neinteresa za šolanje 

lastnih otrok in neprepoznavanja vrednosti izobraževanja, posledično pa tudi nemotiviranosti 

njihovih otrok. Kaže, da ti dejavniki niso tako tesno odvisni od kakovosti bivalnih razmer in 

splošne socio-ekonomske ravni v naselju, ki so v primerjavi z drugimi romskimi naselji v 

dolenjski regiji relativno solidne. Zaradi takšnega odnosa ti učenci doma opravijo zelo malo 

ali nič šolskih obveznosti. Nekateri otroci in njihovi starši so imeli za svoje izostanke tudi 

banalne izgovore, predvsem v drugem polletju – kot je denimo gledanje priljubljenih TV 

nadaljevank, kopanje v bazenu ipd. V enem primeru pa je bil kot razlog za izostanke izraženo 

tudi dejstvo, da so družine znotraj naselja sprte in se »otroci med seboj ne smejo več družiti«. 

Takšen razlog v nekoliko drugačni obliki predstavlja oviro za redno obiskovanje aktivnosti 

RII tudi ponekod drugod v JV Sloveniji (denimo v Kerinovem Grmu). 

 

Odraz neinteresa staršev je tudi primer učenke iz Šmihela, ki je za svoje likovno ustvarjanje 

prejela priznanje na nekem natečaju, a starši o tem niso vedeli nobenih detajlov, niti se jim 

kljub očitno pozitivni naravi novice ni zdelo vredno poizvedeti kaj več. Starši in otroci pa se 

hkrati zanašajo tudi na zaposlene v RII, na UP. Iz tega se kaže tudi potreba po delu z 
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odraslimi (izobraževanje o pomembnosti izobraževanja...). Vseeno UP ne izpade kot neke 

vrste potuha staršem, saj ti tudi brez RII ne bi dajali večje podpore/pomoči svojim otrokom 

pri šolanju. 

 

Na tem področju gre med enotama inkubatorja za velike razlike, saj večina staršev učencev, ki 

redno obiskujejo RII Brezje, veliko bolj podpira svoje otroke in se očitno dosti bolj zaveda 

pomembnosti izobraževanja. Tam je povezava med rednim obiskovanjem UP in pouka ter 

boljšim uspehom v šoli zelo očitna. 

 

Hkrati se nekateri starši dobro zavedajo, da lahko njihovi otroci pozitivno zaključijo razred in 

napredujejo v višjega tudi ob zelo dolgih izostankih in nedoseganju minimalnih standardov 

znanja. Tudi v primeru manjšega števila romskih učencev, ki obiskujejo OŠ Šmihel, je bil 

namreč zaznan pojav spuščanja učencev v višje razrede z nezadostnim znanjem oz. 

nedoseganjem minimalnih standardov znanja. Zelo očiten je bil primer učenke 5. razreda, 

ki je imela v začetku obiskovanja UP še vedno zelo velike težave z malimi pisanimi črkami. 

Med vsemi otroki, ki so obiskovali RII Šmihel, je le ena učenka prej že ponavljala razred, za 

eno pa ni znano, ali ga je v letošnjem šolskem letu uspešno opravila. V RII Brezje sta bila 

ponavljavca iz preteklosti dva, ena od teh bo zaradi ponovnih dolgotrajnih izostankov pri 

pouku znova ponavljala razred. 

 

V primerjavi z drugimi inkubatorji iz JV Slovenije v obeh enotah RII Novo mesto sicer niso 

bile posebej izpostavljene težave s splošnim razumevanjem oziroma govorjenjem slovenskega 

jezika. Vseeno pa je bilo omenjeno, da ima nekaj otrok težave z razumevanjem 

kompleksnejših besedil, predvsem različnih navodil, v slovenščini. 

 

Odzivnost učiteljev z OŠ Šmihel na prošnje za večjo koordinacijo glede pretoka informacij, 

ki se tičejo učencev iz RII, je bila relativno slaba – z izjemo socialne delavke in posameznih 

razredničark. Drugačne izkušnje pa je imela izvajalka iz enote inkubatorja v Brezju, ki je 

imela s pristojnimi učitelji z OŠ Bršljin redne stike. 

 

Vseeno je pri nekaterih primerih izvajalka z delom v RII Šmihel in motiviranjem učencev in 

staršev uspela, da so ti vsaj nekoliko bolj obiskovali pouk ter RII – posledično so beležili tudi 

boljše rezultate. Podobno, kot se kaže tudi v primeru npr. RII Škocjan, je tudi tu za rednejše 

obiskovanje RII ter doseganje boljšega učnega uspeha pomemben dejavnik vzorništva. 

Nekaj učencev, ki v šoli beležijo večje uspehe in tudi sicer redno obiskujejo RII, lahko s svojo 

prisotnostjo in pogosto tudi neposredno praktično pomočjo vrstnikom vplivajo na to, da tudi 

drugi raje in pogosteje obiskujejo UP in pouk. Za otroke iz obeh enot inkubatorja velja, da 

rabijo kar veliko spodbude, predvsem pa tudi pohvale za uspešno opravljeno šolsko obveznost 

oziroma nalogo. 
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V vsakem izmed obeh enot inkubatorja je bila po ena učenka, ki je redno obiskovala pouk in 

po potrebi tudi UP, obe pa sta bili učenki III. triade. V tem primeru ni šlo za učenki s 

kakšnimi splošnimi učnimi težavami. Pri obeh je šlo predvsem za to, da sta občasno 

potrebovali UP, ker jima starši doma zaradi kompleksnosti snovi ne morejo več pomagati. 

 

6.1.8 Romski izobraževalni inkubator Krško 

6.1.8.1 Prikaz izvajanja programa v RII Krško skozi kvantitativne indikatorje 

 
Tabela 6.25 Izbrani kvantitativni indikatorji za RII Krško 
 

2013/14      2014/15 

Število IUP / 1 

Število otrok na učni pomoči na enega IUP / 9 

Število romskih učencev, ki so prejemali učno pomoč več kot 2 meseca / 9 

Povprečno število ur učne pomoči na učenca (le za tiste, ki so prejemali 

učno pomoč več kot 2 meseca) 

/ 150,5 

 

Tabela 6.26: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v RII Krško v času trajanja 

projekta na mesečni ravni 

RII Krško  

šolsko leto 2013/14 šolsko leto 2014/15 

apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. 

/ / / / / / / / / 20 11 15 16 15 17 0 19 

 

Tabela 6.27: Število učencev, ki so obiskovali učno pomoč v RII Krško več kot dva 

meseca, glede na spol in triado 

RII Krško št. otrok deklice dečki I. triada II. triada III. triada 

niso 

vključeni v 

šolski 

sistem 

2014/15 9 8 1 7 1 1 0 

 

6.1.8.2 Vsebinska predstavitev in evalvacija aktivnosti v RII Krško 

Aktivnosti RII Krško se odvijajo v največjem romskem naselju v občini Krško – Kerinov 

Grm. UP in različne prostočasne aktivnosti večinoma potekajo v večnamenskih prostorih 

vrtca v naselju, po potrebi pa tudi na domovih posameznih učencev. Izvajanje učne pomoči v 
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okviru RII Krško se je  začelo šele januarja 2015, zato za ta RII ni mogoča podrobnejša 

evalvacija izvajanja UP. V RII je bila za učno pomoč zaposlena ena sama oseba, od samega 

začetka projekta pa na OŠ Leskovec pri Krškem, ki jo obiskujejo otroci iz naselja, deluje tudi 

romska pomočnica. 

 

Bivalne in socialne razmere v Kerinovem Grmu se skupaj s področjem vzgoje in 

izobraževanja za otroke iz naselja v zadnjih letih počasi in postopoma izboljšujejo. Na teh 

področjih lahko govorimo o velikih korakih naprej, ko so enoto vrtca v letu 2011 vpeljali v 

samo naselje. A glede na splošno še vedno velike zaostanke v znanju tukajšnjih otrok ter 

glede na dejstvo, da iz naselja izvira tri četrtine vseh romskih učencev na OŠ, bi morala v RII 

delovati vsaj še ena oseba. OŠ Leskovec s svojim številom romskih učencev sodi – vsaj glede 

na podatke zadnjih dve šolskih let – v sam vrh vseh slovenskih OŠ. 

 

Programa RII Krško se je najbolj pogosto udeleževalo 9 oziroma slaba šestina vseh 

šoloobveznih otrok iz Kerinovega Grma, od tega en fant in osem deklet. Razen dveh so vsi 

obiskovali razrede I. triade, večinoma prvi razred. Eno dekle, ki se je udeleževalo UP, je bilo 

v 9. razredu OŠ in je šolo tudi uspešno zaključilo z željo, da se vpiše naprej na srednjo šolo. 

To je bila po podatkih OŠ tudi sploh edina romska učenka oz. učenec v zadnjem razredu šole. 

Vse to kaže na zelo neenakomerno numerično distribucijo otrok iz Kerinovega Grma in 

treh manjših okoliških romskih naselij po osnovnošolskih razredih, kar posredno tudi kaže na 

njihov zaskrbljujoče slab učni uspeh oziroma učne zaostanke. V primeru nekaj otrok, ki so se 

udeleževali aktivnosti RII, je bilo izrecno omenjeno, da prihajajo iz zelo številčnih družin. 

Takšna demografska slika je tudi sicer prevladujoča v naselju, ki posledično beleži tudi hitro 

rast prebivalstva. 

 

Vsekakor pa za otroke, ki izvirajo iz velikih družin, pomeni, da imajo doma manj prostora in 

slabše gmotne razmere, ki ovirajo otroka, da bi se lažje pripravljal na pouk oziroma opravljal 

šolske obveznosti. Omenjeno je bilo tudi manjše število učencev, ki bodo naslednje šolsko 

leto ponavljali razred. Ti so večinoma iz družin, ki svojim šolajočim otrokom nudijo manj 

oziroma nikakršno podporo in motivacijo za izobraževanje. Poleg tega mnogi starši 

preveč tolerirajo svojevoljnost lastnih otrok glede pogostega neupravičenega izostajanja od 

pouka, češ da so pri tem v odnosu do otroka nemočni. Tu je omenjen tudi primer otroka, ki 

mu starši preračunljivo dovolijo izostajati od pouka ravno do te mere, da še zadosti zakonskim 

potrebam in inšpektorji ne izdajo plačilnega naloga. 

 

Vse to so oblike nepodpore šolanja otrok in nerazumevanja splošne pomembnosti 

izobraževanja s strani staršev. Ti otroci imajo pogosteje tudi težave s koncentracijo na šolsko 

snov, redkeje prihajajo na UP in s težavo ali pa sploh ne dosegajo minimalnih standardov 

znanja. 
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Pri teh učencih se najbolj izrazito kažejo potrebe po dolgotrajnem in kontinuiranem delu z 

njimi pa tudi z izobraževanjem oziroma osveščanjem staršev o pomembnosti šolanja. Tako pri 

teh otrocih kot tudi pri bolj uspešnih v naselju je bilo s strani izvajalke UP omenjeno, da ima 

dobršen delež otrok tudi dokajšnje težave s slovenščino oziroma vsaj z besednim zakladom. 

Tako kot marsikje drugod v tem delu Slovenije se tu kaže potreba, da je treba romske otroke 

tudi zaradi tega pripravljati na vzgojno-izobraževalni sistem že v predšolskem obdobju; 

najverjetneje pa bi bilo treba premisliti še o dodatnih metodah učenja slovenščine za njih. 

Poleg tega sta bili v nekaj primerih izpostavljena še dva dejavnika, ki ravno tako ovirata 

udeležbo pri pouku ali UP oziroma boljši uspeh teh romskih otrok. Oba se pojavljata tudi 

drugod med Romi JV Slovenije. 

 

Prvi so t.i. romske poroke, ki pogosto doletijo mlada romska dekleta, pogosto še v zadnjih 

letih OŠ. Tu seveda ne gre za sklepanje formalnih zakonskih zvez temveč za to, da si mlajši 

romski moški izberejo svoje bodoče dekle oziroma »ženo«, jo odpeljejo k svoji družini, zelo 

pogosto brez privoljenja dekletovih staršev. Dekle kmalu postane mati in s tem se končajo 

njene možnosti za nadaljnje šolanje. Programa RII se je udeleževalo dekle, ki je hodilo v 9. 

razred in pri tem imelo solidne ocene. A, ker ji je grozila »poroka«, so jo starši zaradi slabih 

izkušenj s »porokami« starejših hčera v preteklosti umaknili iz rednega šolanja, tako da je 

dokončala razred preko izpitov in šolanja s pomočjo izvajalke UP na domu. Takšni pojavi so 

med Romi v tem delu Slovenije pogosti, a pri tem šole in policija ne vedo, kako bi ukrepali 

oziroma menijo, da za to niso pristojni. 

 

Drugi dejavnik, ki lahko predstavlja oviro, pa je družinska oziroma rodbinska razcepljenost 

romskih naselij. To je bolj izrazito v večjim romskih naseljih, kot je ravno Kerinov Grm, kjer 

zaradi različnih zamer iz preteklosti nekatere družine medsebojno zelo težko shajajo, 

njihovim otrokom pa potem v nekaterih primerih ni dovoljeno prihajati na UP ali denimo 

obiskovati delavnic in drugih prostočasnih aktivnosti izven naselja, saj bi zato morali iti čez 

»sovražna ozemlja« v naselju. 

 

Tudi tu se kaže povezava med pogostejšim obiskovanjem OŠ in UP ter posledično boljšim 

uspehom v šoli. Tisti otroci, ki so redno obiskovali UP in beležili soliden uspeh oziroma 

dosegali vsaj minimalne standarde znanja, so imeli podporo za to pri svojih starših. V primeru 

učencev in učenk iz prvega razreda, ki beležijo dobre rezultate v šoli in kažejo veliko 

pripravljenost na šolsko delo, je treba izpostaviti, da je so tri deklice pred tem že obiskovale 

t.i. pripravljalni vrtec v naselju in t.i. integrirani vrtec v Leskovcu.  

V primeru ene družine s tremi šoloobveznimi otroki, ki so uspešni in se redno udeležujejo 

aktivnosti RII, je zanimiva tudi korelacija med večjo podporo s strani staršev ter 

prepoznavanjem vrednosti izobraževanja z dejstvom, da je bil oče teh otrok eden prvih 

Romov v naselju, ki je uspešno končal OŠ. Iz tega se torej posredno zopet kaže velika potreba 

po delu s starši in seveda s samimi šoloobveznimi otroki, da bi ti v prihodnosti postali bolj 

odgovorni glede izobraževanja, kot pa je bila večina njihovih staršev. Gre torej za delo na 
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dolgi rok. Omenjeni primer starša je v velikem nasprotju s posameznimi omembami staršev v 

Kerinovem Grmu in tudi med Romi v občini Grosuplje in Škocjan, ki so nepismeni in so kot 

takšni lahko svojemu otroku le v minimalno podporo pri ustvarjanju oziroma utrjevanju učne 

snovi doma. 

 

6.1.9 Povzetek predstavitev in evalvacije izvajanja učne pomoči vseh 

romskih izobraževalnih inkubatorjev 

6.1.9.1 Prikaz izvajanja učne pomoči v vseh RII-jih skozi kvantitativne 

indikatorje 

 

Tabela 6.28: Število učencev, ki so obiskovali učno pomoč v šolskem letu 2013/14 na 

mesečni ravni 

 

april maj junij julij avgust 

RII Grosuplje 10 12 25 6 0 

RII Maribor 31 45 37 2 1 

RII Trebnje 25 20 13 4 0 

RII Prekmurje 9 11 10 0 0 

RII Bela krajina 10 10 9 0 0 

Skupaj 85 98 94 12 1 

 

Tabela 6.29: Število otrok, ki so obiskovali učno pomoč v šolskem letu 2013/14 več kot 

dva meseca, glede na spol in triado 
 

število 

otrok 
deklice dečki I. triada II. triada 

III. 

triada 

niso 

vključeni 

v šolski 

sistem 

RII Grosuplje 14 6 8 8 4 1 1 

RII Maribor 34 17 17 6 13 15 0 

RII Trebnje 15 12 3 10 5 0 0 

RII Prekmurje 10 7 3 4 4 2 0 

RII Bela krajina 9 5 4 1 3 5 0 

Skupaj 82 47 35 29 29 23 1 

 

Edini inkubator, v katerem se je učna pomoč nudila tudi srednješolcem, je bil RII Bela 

krajina. 
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Tabela 6.30: Število dijakov, ki so obiskovali učno pomoč v šolskem letu 2013/14 na 

mesečni ravni 

RII Bela krajina 

april maj junij julij avgust 

2 2 2 2 1 

 

Tabela 6.31: Število dijakov, ki so obiskovali učno pomoč v šolskem letu 2013/14, glede 

na spol in letnik 

RII Bela krajina 

število dijakov 

spol letnik 

deklice dečki 1 2 3 4 

3 1 2 0 2 1 0 

 

Tabela 6.32: Število učencev, ki so obiskovali učno pomoč v šolskem letu 2014/15 na 

mesečni ravni  

 

sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. 

RII Grosuplje 26 19 14 24 23 24 22 30 24 24 0 0 

RII Maribor 32 42 31 24 26 28 28 25 29 29 2 1 

RII Trebnje 14 15 15 20 13 13 14 11 11 11 0 0 

RII Prekmurje 9 7 8 7 12 8 4 9 9 9 0 0 

RII Bela krajina 12 12 12 10 5 9 10 10 10 11 0 0 

RII Novo mesto  / 16 21 21 21 20 20 20 17 21 0 0 

RII Škocjan 0 20 20 19 18 18 17 17 16 19 19 16 

RII Krško / / / / 20 11 15 16 15 17 0 19 

Skupaj 93 131 121 125 138 131 130 138 131 141 2 36 

 

Tabela 6.33: Število učencev, ki so obiskovali učno pomoč v šolskem letu 2014/15 več kot 

dva meseca, glede na spol in triado  
 

število 

otrok deklice dečki I. triada II. triada III. triada 

niso 

vključeni v 

šolski 

sistem 

RII Grosuplje 32 18 14 15 12 4 1 

RII Maribor 41 28 13 9 17 15 0 

RII Trebnje 17 13 4 8 9 0 0 

RII Prekmurje 11 8 3 5 2 4 0 

RII Bela krajina 13 5 8 2 7 4 0 

RII Novo mesto  21 17 4 11 8 2 0 

RII Škocjan 19 9 10 8 10 1 0 

RII Krško 9 8 1 7 1 1 0 

Skupaj 163 106 57 65 66 31 1 
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Tabela 6.34: Število dijakov, ki so obiskovali učno pomoč v šolskem letu 2014/15 na 

mesečni ravni 

RII  

Bela krajina 

sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. avg. 

2 2 3 3 0 3 3 2 3 2 1 

 

Tabela 6.35: Število dijakov, ki so obiskovali učno pomoč v šolskem letu 2014/15, glede 

na spol in letnik 

RII Bela krajina 

število dijakov 

spol letnik 

deklice dečki 1 2 3 4 

3 1 2 1 1 1 / 

 

6.1.9.2  Skupne značilnosti romskih izobraževalnih inkubatorjev, ki se nanašajo 

na izvajanje učne pomoči 

Mnogi otroci so se udeleževali programov RII že v šolskem letu 2013/14, a ker se je ta projekt 

začel šele z aprilom 2014, se spodnje ugotovitve v prevladujočem deležu nanašajo na šolsko 

leto 2014/15. 

 

Skupaj je bilo redne UP v tem letu deležno 163 otrok v vseh osmih RII. Okoliščine delovanja 

kot tudi sama geografska lega RII se zelo razlikujejo. V projektni okvir sodijo takšni, kjer se 

UP udeležujejo romski učenci iz urbanih okolij Maribora, v preostalih primerih pa imamo 

opravka z romsko šoloobvezno populacijo, ki živi v romskih naseljih. Ta pa ležijo na robovih 

mest oziroma formalno znotraj mestnih naselij, kot je to v primerih Novega mesta in 

Grosuplja, ter v podeželskem okolju, kot je to povsod drugod. Dva inkubatorja (Prekmurje in 

Maribor) ležita na območju SV Slovenije, ostalih šest pa je v JV delu države. 

 

V nekaterih primerih izvajalci v RII (Novo mesto, Škocjan, Grosuplje, Krško) organizirajo 

tudi različne aktivnosti za predšolsko populacijo, ker pa ta ni zajeta v sklop UP, tu ni posebej 

upoštevana. Razen nekaj izjem (v primeru RII Bela krajina) so vsi ti otroci učenci osnovnih 

šol, večinoma iz I. in II. triade. 

 

Povprečno pride skoraj 11 otrok na enega izvajalca UP, s tem da obstajajo precejšnje razlike 

med inkubatorji. V RII Maribor, je to razmerje še enkrat večje od povprečja, medtem ko je v 

RII Prekmurje in RII Bela krajina razmerje število učencev na izvajalca učne pomoči, dokaj 

nižje od povprečja. 

 

Treba je dodati, da so pridobljeni podatki s strani izvajalcev UP primarno kvalitativne narave 

in kot takšni različne kakovosti ter posledično težje primerljivi. Poleg tega so bili nekateri RII 

vključeni v projekt kasneje (Novo mesto, Škocjan), zato imamo od tam podatke za obdobje, ki 

je krajše od celega šolskega leta 2014/15. 
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Vseeno pa lahko govorimo o naslednjih glavnih skupnih značilnostih – o pojavih in 

procesih, ki se odražajo v vsaj dveh RII oziroma v romskih naseljih, od koder prihajajo otroci 

na UP: 

 

1. Dejavniki, ki ovirajo udeležbo pri pouku/UP in vplivajo na slabši učni uspeh romskih 

učencev: 

 

a) Težke socialne in ekonomske razmere v okoljih oz. družinah, od koder izvirajo ti 

učenci 

 V ta okvir sodijo v prvi vrsti slabe bivalne razmere, zaznane v številnih romskih 

naseljih JV Slovenije, ki posredno vplivajo na to, da imajo tamkajšnji otroci slabše 

materialne in prostorske možnosti za opravljanje šolskih obveznosti (domače naloge, 

učenje ipd.). Njihovi domovi so pogosto premajhni in preskromno opremljeni za 

številčne družine (z relativno velikim številom otrok) in večgeneracijska gospodinjstva 

(doma še stari starši) in tako ne najdejo ne ustreznega prostora, ne miru za pripravo na 

pouk. Otroci iz bolj številčnih družin so pogosto tudi bolj obremenjeni z domačimi 

opravili, kot je skrb za mlajše brate ali sestre. Ti otroci so pogosto imajo tudi veliko 

možnosti, da bodo slabše sprejeti v šoli, saj zaradi zelo pomanjkljive ali celo odsotne 

komunalne infrastrukture v njihovih bivalnih okoljih prihajajo v šolo neumiti in 

neurejeni. V tem oziru so razmere kritične predvsem v romskem naselju Dobruška 

vas, v romskih naseljih v grosupeljski občini, deloma tudi v Lokvah in v Kerinovem 

Grmu. 

 Boljša bivališča ter višji materialni standard, ki je bil zaznan v posameznih primerih v 

JV Sloveniji, avtomatično še ne pomenijo, da bodo zaradi tega otroci iz teh družin tudi 

bolj uspešni in zavzeti za izobraževanje. To se je denimo izkazalo v primeru nekaterih 

otrok iz Šmihela. Gre torej za vplivne, ne pa tudi odločujoče dejavnike. 

 Po drugi strani nekateri otroci prihajajo iz neurejenih ali problematičnih družinskih 

razmer, kjer je recimo eden od staršev stalno odsoten zaradi dela v tujini (to velja za 

SV Slovenijo), je na prestajanju zaporne kazni ali pa je doma prisoten alkoholizem. 

Kot ovira za (redno) obiskovanje UP se ponekod v JV Sloveniji kažejo tudi spori med 

družinami znotraj romskih naselij, zaradi česar se posledično otroci iz teh družin ne 

smejo družiti med seboj (pri aktivnostih RII) ali pa prečkati »spornih« ozemelj v 

naselju na poti do RII. 

 Kot posebno kritično področje v okviru socialnih razmer pa moramo omeniti še slabši 

položaj deklet, zaznan v primerih nekaterih RII. Gre za zgodnje poroke romskih 

deklet, kar jim med drugim preprečuje nadaljnje izobraževanje (od vključno srednje 

šole naprej), predvsem pa ovira že osnovnošolsko. Znotraj tega lahko govorimo o 

dveh pojavnih oblikah. V primeru RII Maribor so bili zaznani primeri, ko starši, v 

praksi to pomeni skoraj izključno samo očete, ne vidijo posebne koristi v 

izobraževanju svojih hčera, saj načrtujejo njihove zgodnje poroke. Kot bodoče žene, 

matere in gospodinje pa naj posebne izobrazbe po njihovem ne bi potrebovale. Na 
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območju nekaterih RII v JV Sloveniji pa so še vedno prisotne tudi t.i. romske poroke, 

kjer si romski moški izbere svoje dekle, ki kmalu postane mati, pogosto še v zadnjih 

razredih OŠ. To dekle potem začne živeti pri »možu« oziroma njegovi družini, zaradi 

družinskih obveznosti pa se njene možnosti za nadaljnje izobraževanje tako rekoč 

zapečatijo.  

 

b) Odsotnost podpore staršev in neprepoznavanje vrednosti izobrazbe 

Ta nepodpora staršev se izraža v različnih oblikah. Ponekod recimo starši načeloma 

podpirajo izvajanje UP, a dejansko ne pokažejo posebne iniciative, da bi se tudi sami bolj 

angažirali glede šolskih obveznosti njihovih otrok ter odzivali na dinamike v šoli. V 

mnogih RII je bila razvidna razlika med boljšim šolskim uspehom tistih otrok, ki so jih 

starši aktivneje podpirali in motivirali za obiskovanje pouka in izobraževanje, in slabšimi 

rezultati pri tistih, ki takšne podpore niso imeli. Predvsem se srečujemo z naslednjimi 

oblikami: 

 Pasivnost staršev, ki se odraža v nepreverjanju, ali otroci doma opravljajo domače 

naloge ali se kakorkoli drugače pripravljajo na pouk; medtem pa sami starši niti ne 

obiskujejo govorilnih ur ali se kako drugače ne prepričajo o dinamikah, ki se odvijajo 

v izobraževalnem procesu njihovega otroka. Starši ne motivirajo otrok za 

izobraževanje, niti jim ne privzgajajo delovnih/učnih navad. Večina staršev pristopa k 

tem področjem v smislu, da na otroke, njihovo obnašanje in navade kaj dosti ne 

morejo vplivati. 

 Toleriranje problematičnega obnašanja njihovih otrok in dolgih neupravičenih 

izostankov od pouka in UP (zlasti v JV Sloveniji, ne pa izključno tam). Mnogi 

dopuščajo izredno veliko »svobode« otrokom pri odločitvah, ki bi jih (vsaj v tej 

starosti otrok) morali sprejemati starši sami. Pri najbolj kritičnih primerih je lahko 

uspeh za izvajalce UP že to, da prepričajo starše, še bolj pa samega otroka, o 

pomembnosti rednega obiskovanja pouka in s tem v zmanjšanje neupravičenih 

izostankov. Brez tega sploh ni možno začeti graditi na zmanjševanju učnih izostankov 

ter izboljševanju ravni znanja. 

 S tem področjem pa je tesno povezano tudi že prej omenjeno nepriznavanje vrednosti 

izobrazbe za dekleta v nekaterih primerih ter neobiskovanje vrtcev, ki je kritično še 

marsikje, zlasti v JV Sloveniji. 

 

Vzroke za nespodbudo in nepriznavanje vrednosti izobraževanja s strani staršev je med 

Romi na JV Slovenije treba iskati tudi v dejstvu, da so se v tem delu Slovenije marsikje 

za stalno naselili šele pred nekaj desetletji. Pred tem pa so imeli uveljavljene strategije 

preživetja in prioritete, kar se tiče dosege določenih (neformalnih) znanj, popolnoma 

drugačne in te niso imele kaj dosti zveze s formalnim sistemom izobraževanja. 

 

S tem je povezano tudi dejstvo, da ponekod starši niti ne morejo pomagati pri utrjevanju 

učne snovi ali npr. pri domačih nalogah svojim otrokom, saj je snov tudi za njih preveč 
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kompleksna. Ponekod na območju RII Grosuplje, Krško in Škocjan so še vedno nekateri 

starši tudi nepismeni. 

 

Poleg tega je takšno stanje vsaj posredno povezano tudi z večinoma zelo slabimi 

zaposlitvenimi možnostmi oziroma ekonomsko neperspektivnostjo regij, kjer živijo in 

kjer so Romi že tradicionalno teže prišli do možnosti za zaposlitev. 

 

c) Slovenščina za te otroke ni materni jezik 

V nekaterih RII je bilo slabše poznavanje slovenščine posebej izpostavljeno, drugod pa 

praktično ne. Za marsikatere otroke pomeni to, da potrebujejo veliko učne pomoči tudi 

pri slovenskem jeziku, saj imajo šibkejši besedni zaklad in imajo lahko tudi v višjih 

razredih OŠ težave z razumevanjem kompleksnejših besedil ali navodil. Romski otroci 

imajo tako težave z izražanjem v slovenščini – omenjeni so bili primeri, ko se 

najverjetneje tudi zaradi tega v razredih neradi izpostavljajo. V tem oziru so izjema le 

otroci iz RII Prekmurje, za katere je poznano, da slovenščino uporabljajo tudi že v 

medsebojni komunikaciji.
2
 Takšen položaj je gotovo tudi posledica boljše vsesplošne 

integriranosti prekmurskih Romov v večinsko okolje in dejstva, da beležijo že relativno 

dolgo tradicijo obiskovanja vrtcev.     

 

2. Pogostost ponavljanja razredov in nedokončanja OŠ 

Ti pojavi so izraziti v vseh RII in osnovnih šolah z romskimi učenci na JV Slovenije. Že iz 

podatkov RII kot tudi statistik, posredovanih s strani OŠ ali ministrstva, pristojnega za 

šolstvo, je razvidno, da je numerična distribucija romskih učencev po razredih OŠ zelo 

neenakomerna in da prihaja po šestem razredu – torej na prehodu iz II. v III. triado – do zelo 

velikega osipa učencev. 

 

Romski učenci v zadnjih treh razredih OŠ so redki, ne zaradi takšne demografske strukture, 

temveč zaradi dejstva, da je velik delež romskih učencev ponavljavcev – tudi večkratnih – ki 

potem OŠ zaključijo starostno, torej ko dopolnijo 15 let. Primerljivih in zanesljivih statistik za 

delež ponavljavcev za vse otroke, vključene v UP, po posameznih OŠ nimamo. Vseeno se 

kaže, da različno visoki deleži še ne pomenijo, da na neki šoli otroci dosegajo slabše ravni 

znanja kot na drugi, temveč je to treba upoštevati v kombinaciji z različnimi kriteriji 

ocenjevanja znanja. 

 

3. Povezava med obiskovanjem pouka in UP ter učnim uspehom 

Na splošno za večino RII lahko ugotavljamo, da je razvidna korelacija med pogostejšim 

obiskovanjem šole ter UP in boljšim učnim uspehom romskih učencev – v nekaterih RII sicer 

bolj, v drugih manj očitno. 

 

                                                           
2
 Pirc 2013: 23. 
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Rednejše obiskovanje RII še ne pomeni nujno, da bo otrok na koncu šolskega leta tudi 

uspešno zaključil razred. A za nekatere izmed njih je napredek določene vrste tudi to, da so 

začeli pogosteje opravljati domače naloge in znatno zmanjšali učne izostanke oziroma se 

začeli bližati minimalnim ravnem znanja, ki se od njih zahtevajo v šoli. Hkrati pa drži, da se 

marsikje (npr. v RII Prekmurje, RII Novo mesto – Brezje, RII Bela krajina) pogosteje in bolj 

redno UP udeležujejo otroci staršev, ki so za šolanje nekoliko bolj angažirani oziroma se bolj 

zavedajo pomembnosti izobraževanja. 

 

Kjer je vsaj načelna in približno dosledna podpora staršev, so s pomočjo UP veliko večje 

možnosti, da posamezen otrok uspešno zaključi razred in napreduje dalje. Seveda pa se 

praktično po vseh RII beleži pri posameznih otrocih nihanja v obisku inkubatorjev preko 

šolskega leta, kar je v tesni odvisnosti od (ne)uspehov v šoli in občutka sprejetosti otrok v 

šoli, pa tudi (ne)spodbude staršev in nekaterih slučajnostnih dejavnikov. Občasno izvajalci UP 

opažajo tudi, da tako nekateri učenci kot starši skušajo večino šolskih bremen in 

odgovornosti, od domačih nalog do učnega uspeha v šoli, naprtiti kar neposredno na same 

izvajalce. UP bi v takšnih primerih lahko izpadla tudi kot neke vrsta potuha staršem, kar 

seveda ni. 

Dejstvo je, da se v primeru, če RII ne bi delovali, večina staršev romskih otrok ne bi bolj 

angažirala za učni uspeh in navade svojih otrok – ti pa bi imeli v veliki večini slabši uspeh in 

neopravljene obveznosti v šoli. Rezultate UP je seveda težko meriti, občasno se sicer jasno 

odražajo s pozitivnimi spremembami ocen, npr. ob popravljanju pri posameznih predmetih, 

sicer pa manj izrazito – ko gre za lovljenje ogromnih učnih zaostankov ter pridobivanje učnih 

navad. 

 

4. Težave na področjih motivacije, zbranosti ali vedenja 

Še težje izmerljive pa so spremembe na področju težav z motivacijo ter zbranostjo ali 

fokusiranostjo na učno snov,  pa tudi s področja vedenjskih težav. Spreminjanje teh je velik 

izziv za izvajalce UP in spremembe so možne samo na dolgi rok. S temi težavami se izvajalci 

srečujejo praktično v vseh RII. So posledica oziroma v tesni soodvisnosti od ožjih družinskih 

razmer in širše socio-ekonomske ravni bivalnega okolja, same ravni znanja in sprejetosti teh 

otrok v šoli, njihove samopodobe. 

 

Vedenjski problemi posameznih otrok so ponekod veliki, kar velja predvsem za socio-

ekonomsko najbolj šibka okolja zlasti JV Slovenije. V nekaterih primerih so vedenjski 

problemi posledično pomenili tudi občasne motnje pri izvajanju UP oziroma programov RII. 

 

Ti otroci doma na splošno niso deležni posebnih spodbud, zato jih toliko bolj potrebujejo od 

izvajalcev UP. V primeru dobro opravljenih nalog pa tudi podpore in pohvale. 
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5. Slaba raven znanja oz. problem nizkih standardov za romske učence 

Izvajalci UP so pri določenem deležu romskih učencev zaznali tako rekoč katastrofalno raven 

znanja glede na določen razred OŠ. Ti pojavi so predvsem očitni od začetka II. triade dalje, ko 

se v primerih nekaterih učencev kaže, da so s svojim znanjem daleč pod minimalnimi 

standardi, zahtevanimi pri posameznih predmetih. Zaradi naraščajoče kompleksnosti snovi ti 

otroci vedno teže najdejo motivacijo za obiskovanje šole, saj se jim podana snov zdi vedno 

bolj tuja, pri tem pa se tudi zavedajo svojega neznanja. Ta pojav je prisoten v nekaterih OŠ 

tako v SV kot JV Sloveniji. 

 

Pri tem se pojavlja vprašanje, kako ali zakaj so bili ti otroci s tako pomanjkljivim znanjem 

puščeni do višjih razredov. Kako si sicer razložiti dejstva, da ima učenec denimo v petem 

razredu težave z branjem malih tiskanih črk, da ne razume osnov slovenskega jezika in ima 

težave s poštevanko? Iz analiziranih podatkov se kaže, da so ponekod uveljavljeni neformalni 

»prilagojeni« (nizki) standardi za romske učence. 

 

V najbolj skrajnih primerih razredov načeloma ne izdelajo samo tisti, ki so neupravičeno 

odsotni zelo veliko časa in so njihovi učni rezultati daleč pod minimumi ter ne pokažejo 

nikakršne volje za učenje. Poleg teh sodijo med ponavljavce občasno še kakšni učenci z zelo 

slabimi učnimi sposobnostmi. 

 

Na nekaterih šolah so deleži ponavljavcev med tistimi romskimi učenci, ki obiskujejo UP, 

relativno nizki, hkrati pa beležijo nekoliko večji delež obiska razredov najvišje triade. Kot 

kaže, pa takšna struktura še ne pomeni nujno, da so ti učenci dejansko učno uspešnejši in 

bolje integrirani v izobraževalni sistem kot večina Romov v slovenskih osnovnih 

šolah.  Domnevamo lahko, da po nekaterih OŠ marsikatere romske učence spuščajo v višje 

razrede kljub njihovem nedoseganju minimalnih standardov znanja pri posameznih 

predmetih, saj s takšno »taktično« razporeditvijo romskih učencev po razredih dosegajo 

(prilagojene) normative, posledično pa tudi zagotavljajo zaposlitev večjega števila učiteljev 

po šolah. Slednje je namreč ob demografsko bolj šibkih generacijah učencev lahko ogroženo. 

Glede na 25. člen Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

je lahko v razredih, kjer so trije romski učenci, manjše skupno število učencev – t.j. 21. Sicer 

je normativ za število otrok v razredu 28. 

 

Zaznano je bilo, da se starši marsikje dobro zavedajo, da lahko njihovi otroci pozitivno 

zaključijo razred in napredujejo v višjega tudi ob zelo dolgih (neupravičenih) izostankih in 

nedoseganju minimalnih standardov znanja. Takšno ravnanje šol staršem ne pošilja signala, 

da bi jih moralo bistveno skrbeti za raven znanja in pridobitev učnih navad ter motivacije 

svojih otrok, saj ti dobivajo pozitivne ocene tudi z nedoseganjem minimalnih učnih 

standardov. 

 



   
 

59 
 

S takšno obravnavo oziroma dvojnimi kriteriji šola ne dela usluge nikomur, še najmanj pa 

samim romskim učencem. Tem se tako samo na določenem področju oziroma bolj ali manj na 

papirju zmanjša težave. Hkrati pa je to škodljivo tudi za ostale učence, ki se morajo za svoje 

ocene bolj truditi in lahko ob takšni nepravični obravnavi začnejo gojiti predsodke do 

sošolcev romskega rodu. S tem se prelaga tudi odgovornost na srednje šole, naj se »selekcija« 

med romskimi učenci / dijaki izvede tam. 

 

Morda je vzroke za takšno delovanje iskati v pomanjkanju sredstev in znanja, kako se 

spopasti z izzivom romskih in drugih učencev, ki prihajajo iz jezikovno-kulturno drugačnih 

okolij, po možnosti tudi socialno šibkejših, da bi se uspešno vključili v izobraževalni sistem in 

tam dosegali solidne rezultate. Mogoče pa je vzrok tudi v tem, da bi rada posamezna šola vsaj 

navzven pokazala, da pri njih romski učenci dosegajo nekoliko boljši učni uspeh oziroma jih 

več dokonča OŠ. 

 

6. Vplivnost uspešnih učencev  

UP se ne udeležujejo samo učenci, ki imajo učne težave, temveč tudi posamezniki, ki beležijo 

solidne ocene in redno obiskujejo pouk. Ti učenci s svojo prisotnostjo na UP in aktivnostih 

RII lahko kot nekakšni vzorniki motivacijsko vplivajo na ostale otroke iz posameznih RII 

oziroma romskih naselij, da raje in bolj redno obiskujejo UP ter pouk in si prizadevajo doseči 

boljši učni uspeh. Takšen pojav je bil zabeležen v nekaterih RII, ti uspešni učenci pa so 

ponekod tudi neposredno praktično pomagali vrstnikom oziroma izvajalcem UP. 

 

V tem primeru gre lahko za učence različnih razredov OŠ, saj imajo predvsem ponekod v JV 

Sloveniji romski učenci težave z motivacijo za redno obiskovanje pouka in opravljanje 

šolskih obveznosti že v prvi triadi. Ti učenci izkazujejo veliko večjo mero samostojnosti in 

samoiniciative, kar je pri veliki večini otrok na UP, ne glede na RII, zelo redek pojav. Za 

nekatere učence zadnje triade velja sicer, da so na UP priložnostno prihajali le, ko so 

potrebovali konkretno pomoč za posamezne predmete, ki jim je njihovi starši ne morejo 

nuditi. 

 

Vsem tem učencem, ki beležijo boljše rezultate v šoli, pa je skupno, da imajo aktivno podporo 

za učenje s strani staršev, kar pomeni, da jih spodbujajo in jim sami skušajo pomagati, ne 

glede na lastno formalno (ne)izobraženost. Pri tem lahko dodamo, da je v družinah z več 

otroki opazen tudi pozitiven motivacijski vpliv starejših bratov ali sester, ki so že dokončali 

OŠ, na njihove mlajše sorojence. 
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6.2 Prostočasne aktivnosti v inkubatorjih in delo s 

predšolskimi otroki 

Prostočasne aktivnosti v romskih izobraževalnih inkubatorjih so velikega pomena za romske 

otroke in njihovo uspešnejše vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem.  

 

Prostočasne aktivnosti smo v okviru romskih izobraževalnih inkubatorjev izvajali na različne 

načine: 

- v obliki različnih delavnic v RII oz. šoli, ki so bile organizirane ponekod občasno, 

ponekod enkrat tedensko, ponekod vsak dan, 

- kot celoletno prostočasno/obšolsko dejavnost - nogometno šolo. Udeleženci 

»Nogometne šole« so skozi celo šolsko leto osvajali osnove timskega dela, disciplino, 

samokritičnost in odgovornost, 

- organiziranje izletov izven romskega naselja, 

- aktivnosti, izobraževanje na področju zdravja. 

 

Različnih ustvarjalnih delavnic, kulturnih in športnih dogodkov ter družabnih iger v 

inkubatorju se otroci z velikim veseljem udeležujejo. Na ta način jih je najlaže privabiti v 

inkubator, jih preko tega zmotivirati tudi za obiskovanje učne pomoči, hkrati pa se skozi 

aktivnosti, ki jih dojemajo kot igro in zabavo, naučijo različnih spretnosti in pridobijo številna 

znanja, do katerih sicer večina ne bi imela dostopa, so pa praktično predpogoj za uspešno delo 

v šoli. Prostočasne aktivnosti so pomembne tudi zato, ker so vanje lahko vključeni tako 

predšolski kot šoloobvezni otroci, pogosto pa tudi njihovi starši. Prav na področju 

spodbujanja sodelovanja s starši bi v prihodnje kazalo narediti še korak naprej, saj njihova 

pasivnost, nezainteresiranost ali celo nasprotovanje izobraževanju pogosto predstavljajo eno 

od glavnih ovir za uspešnejše vključevanje romskih otrok v šolski sistem. 

 

Zelo pomembne so tudi aktivnosti, ki se odvijajo izven prostora inkubatorja, npr. obisk 

knjižnice v bližnjem kraju, obisk muzeja ali Hiše eksperimentov v Ljubljani, obisk kina ali 

gledaliških predstav bodisi v gledališču, bodisi v krajevnih kulturnih domovih. Vsi ti dogodki, 

ki so za mnoge neromske otroke nekaj običajnega, so za številne romske otroke pogosto nekaj 

povsem novega, nekaj, česar sicer sami oz. s svojimi starši ne bi obiskali. Za nekatere je bil 

pravi podvig že sam odhod iz romskega naselja brez staršev, vožnja z vlakom ipd. Nekateri 

otroci praktično sploh ne poznajo sveta izven naselja. S takšnimi aktivnostmi v okviru 

inkubatorja tako otroci širijo svoja obzorja, koristno preživljajo svoj prosti čas, se veliko 

naučijo in obenem zabavajo. 

 

Poleg tega organizacija različnih delavnic v romskih izobraževalnih inkubatorjih privabi v 

romska naselja tudi druge osebe - Nerome (npr. izvajalce različnih aktivnosti, osebje iz 

zdravstvenih domov, učitelje, socialne delavce, policiste, gasilce, prostovoljce), s čimer 

prispeva k odpiranju romskih naselij in vzpostavljanju stikov in komunikacije med Romi in 
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Neromi. Vse to pripomore k odpravljanju predsodkov in spodbujanju dvostranskega procesa 

integracije. 

 

Organizaciji prostočasnih aktivnosti v romskih izobraževalnih inkubatorjih bi vsekakor kazalo 

nameniti kar nekaj časa tudi v prihodnje, pri čemer bi bilo dobro zagotoviti različne programe 

za različno stare ciljne skupine. Doslej je bilo veliko časa namenjenega predšolskim otrokom, 

saj se prav delo z najmlajšimi na dolgi rok zdi najbolj učinkovito. Pokazala pa se je tudi 

potreba po delu z najstniki, tudi tistimi, ki so že (predčasno) zapustili šolo in bi potrebovali 

določene aktivnosti, ki bi jih usmerjale k produktivnemu preživljanju prostega časa, 

spodbujale k nadaljnjemu izobraževanju in razvijanju njihovih potencialov, jim nudile tudi 

pomoč in oporo pri sprejemanju pomembnih odločitev ter jih odvračale od različnih 

nezakonitih dejavnosti. 

 

RII Grosuplje 

 

V RII Grosuplje so bile, poleg nudenja učne pomoči, za vse otroke organizirane različne 

aktivnosti, kot so: gledališke delavnice (sodelovanje zunanjega mentorja), naravoslovne 

delavnice, športne aktivnosti, potopisna predavanja, jezikovne delavnice (španščina, 

angleščina), pravljične urice, glasbene in likovne delavnice.  

 

Poleg tega so otroci imeli možnost obiskovanja različnih ustanov in znamenitosti izven 

naselja, kot so Slovenski etnografski muzej v Ljubljani, Narodni muzej in Mestni muzej v 

Ljubljani, Hiša eksperimentov, ogled gradu in drugih znamenitosti v Ljubljani, Mestna 

knjižnica Grosuplje. Otroci RII so skupaj z izvajalkami učne pomoči celo pripravili razstavo 

izdelkov v knjižnici v Grosuplju. 

 

Inkubator so obiskali zanimivi posamezniki, npr. obisk pripadnikov Gasilskega društva 

Grosuplje, dokumentalistka iz Slovenskega etnografskega muzeja, oblikovalka tekstilij, itd.  

 

Pri vsakdanjem delu z otroki so izvajalke učne pomoči veliko pozornosti posvetile romskemu 

jeziku, navadam in običajem. Posebna pozornost je bila namenja ozaveščanju otrok o pomenu 

zobne higiene. 

 

V RII Grosuplje je bil velik poudarek  na delu s predšolskimi otroki, predvsem zato, ker ti 

otroci večinoma ne obiskujejo vrtca. 

 

Tabela 6.36: Število predšolskih otrok vključenih v program RII Grosuplje 

RII 

Grosuplje 

2014 2015 

apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. 

11 16 15 25 17 15 11 12 15 14 14 15 20 13 14 18 15 
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RII Trebnje 

 

Otrokom je bilo ponujeno kakovostno preživljanje prostega časa - možnost igranja različnih 

družabnih iger (Človek ne jezi se), igre s kartami (Črni Peter, Enka), branje pravljic in veliko 

ustvarjanja (izdelovanje nakita, risanje na steklo, izdelovanje prazničnih okraskov, šivanje, 

izdelava papirnatih rož). Ob lepem vremenu so se na prostem organizirale športne igre kot so 

npr. tekmovanje v teku ali hitri hoji na 100 m, vrtenje obročev, igre s padalom, igre z žogo, 

badminton, igre s kolebnico ipd. 

 

Značilnost inkubatorja je bila organizacija rednih kuharskih delavnic, v katere so se 

vključevali  otroci in starši. Občasno so se izvedle vrtnarske delavnice za otroke in starše, ki 

so vključevale sajenje rož in gojenje vrtnin. 

 

Otroci so imeli možnost obiskovanja različnih ustanov izven naselja, kot so knjižnica Trebnje; 

pa tudi obiskovanje drugih krajev, kot npr. izlet na morje (Ankaran/Debeli rtič v organizaciji 

CSD Trebnje). V sklop ozaveščanja o zdravem življenju pa je sodilo izobraževanje otrok o 

zobni higieni. 

 

V RII Trebnje se predšolski otroci niso vključevali. Večina predšolskih otrok obiskuje vrtec v 

naselju. Izjema so bili zadnji poletni meseci, ko so v inkubatorju na šolo – z različnimi 

aktivnostmi – pripravljali bodoče prvošolčke. 

  

Tabela 6.37: Število  predšolskih otrok vključenih v program RII Trebnje 

RII 

Trebnje 

2014 2015 

apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 12 

 

 

RII Prekmurje 

 

V inkubatorju so potekale različne občasne prostočasne aktivnosti: družabne igre, ure pravljic, 

športne igre na prostem. 

 

Predvsem pa velja omeniti celoletno prostočasno aktivnost – nogometno šolo. Glavni namen 

nogometne šole je preko nogometa otrokom približati zdrav način življenja in pravilen 

psihofizični razvoj. Za aktivnost sta bila zadolžena dva izvajalca (trenerja). Eden izmed njiju 

je nogometni trener z licenco B. V toplem delu leta so treningi potekali na nogometnem 

igrišču v Vanči vasi – Borejcih (petkrat tedensko), pozimi pa trikrat tedensko v telovadnici 

bližnje OŠ Tišina. Poleg tega so se v zimskem obdobju v stavbi športnega društva v Vanči 

vasi – Borejcih odvijale še aktivnosti nogometne šole, kot denimo ogledi in analize tekem, 
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treningov in dokumentarnih filmov o nogometu. Povprečno je bilo v nogometno šolo 

vključenih 17 otrok v treh starostnih skupinah (U6, U9 in U11); med njimi tudi nekaj deklet. 

Velika večina otrok, ki so obiskovali nogometno šolo, se je udeleževala tudi učne pomoči. 

 

Tabela 6.38: Število  predšolskih otrok vključenih v program RII Prekmurje 

RII 

Prekmurje 

2014 2015 

apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. 

0 0 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 7 6 

 

 

RII Bela krajina 

 

Prostočasne aktivnosti, kot so nogomet, učenje instrumenta (kitara) in jezikovna delavnica – 

učenje angleškega jezika ter druge ustvarjalne delavnice, so se izvajale samo v času poletnih 

počitnic.  

 

V RII Bela krajina se zaradi specifičnosti delovanja – nudenje učne pomoči na domovih 

učencev in dijakov –  niso vključevali predšolski otroci.  

 

RII Maribor 

 

Na OŠ Franceta Prešerna so se občasno  izvajale  ustvarjalne delavnice na različnih področjih: 

likovnem, glasbenem, igralskem in drugih umetniških področjih. Posebnost pa je bila 

interesna dejavnost Romsko srce, v okviru katere so učenci spoznavali romske običaje in 

navade, pripravo romskih jedi, plese, glasbo, itd.  

 

Na OŠ Janka Padežnika so se občasno – v sodelovanju z romsko pomočnico – za učence 

organizirale ustvarjalne delavnice. 

 

Glede na to, da se je program inkubatorja izvajal na šolah, vanj ni bilo vključenih predšolskih 

otrok. 

 

RII Škocjan 

 

RII Škocjan je v okviru projekta Skupaj do znanja od oktobra 2014 do junija 2015 deloval 4 

ure dnevno in te so bile v glavnem namenjene učni pomoči, le občasno (zlasti med šolskimi 

počitnicami) so v inkubatorju organizirali prostočasne delavnice z različnimi vsebinami in 

športne aktivnosti. Od julija 2015 dalje so potekale aktivnosti projekta 8 ur dnevno in program 

se je razširil tudi na delavnice za predšolske otroke. V mesecu juliju se je prostočasnih 

delavnic udeležilo 20 predšolskih otrok, v avgustu pa 14. Nekaterim delavnicam pa so 

se  pridružili tudi tisti malo starejši, ki so že izpolnili svojo osnovnošolsko obveznost.  
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RII Novo mesto  

 

V RII Novo mesto - Šmihel so bile organizirane različne prostočasne delavnice za predšolske 

in šolske otroke: kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice, glasbene delavnice, športne 

delavnice (poligon, odbojka, metanje v koš, preskakovanje ovir,…), medijske delavnice 

(ogled filmov oz. risank), socialne delavnice (pogovor o temah kot so: prijateljstvo, nevarnosti 

alkohola, odnosi v družini,…), tematske delavnice.  

 

Tabela 6.39: Število predšolskih otrok vključenih v program RII Novo mesto - Šmihel 

RII Novo 

mesto - 

Šmihel 

2014 2015 

apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. 

/ / / / / / 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 

 

RII Krško 

 

Za otroke, ki so obiskovali učno pomoč v RII Krško so bile organizirane tedenske prostočasne 

aktivnosti. V prostorih vrtca je bila vzpostavljena tudi »knjižna polica« (v sodelovanju z 

Valvasorjevo knjižnico iz Krškega) za izposojo knjig. Za otroke, ki so se najbolj redno 

udeleževali učne pomoči, je bil priložnostno organiziran tudi obisk izbranih kulturnih 

prireditev v Krškem in okolici. 

 

Predšolski otroci so bili vključeni v dejavnost pripravljalnega vrtca Kerinov Grm.  

 

Tabela 6.40: Število predšolskih otrok vključenih v program RII Krško – vrtec Kerinov 

Grm 

RII Krško 

2014 2015 

apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. 

13 14 14 14 15 12 13 13 14 13 11 13 20 19 19 18 20 

 

 

6.3  Usposabljanja za izvajalce učne pomoči 

Indikatorji: 

-   število izvedenih usposabljanj, 

-   število udeležencev posameznih usposabljanj, 

-   percepcije izvajalcev učne pomoči o kvaliteti in koristnosti usposabljanj, 

-   percepcije izvajalcev učne pomoči o potrebah po dodatnem usposabljanju. 
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Na podlagi izkušenj z delovanjem romskih izobraževalnih inkubatorjev v preteklosti je bilo 

ocenjeno, da izvajalci aktivnosti v inkubatorjih, zlasti učne pomoči, potrebujejo določena 

dodatna izobraževanja in usposabljanja, ki bi jim pomagala pri opravljanju njihovega dela. 

Tudi v projektu Skupaj do znanja so izvajalci učne pomoči izrazili željo po dodatnih 

usposabljanjih, zlasti takšnih, ki bi jim pomagala, da se laže znajdejo v kompleksnih in težko 

predvidljivih situacijah, kakršnim so pogosto priča pri delu z romskimi otroki in ki jim 

večkrat povzročajo precejšnje breme in stiske. S tem namenom je bila v projektu za vse 

izvajalce učne pomoči organizirana redna mesečna supervizija. Ostale delavnice in seminarji 

pa so bili enkratni dogodki in so bili vezani na različne teme oz. področja, na katerih so 

izvajalci učne pomoči izrazili interes po dodatnem znanju. Takšnih delavnic in seminarjev so 

si izvajalci učne pomoči želeli še več, vendar je bilo treba organizacijo le teh uskladiti tako s 

finančnimi zmožnostmi projekta kot tudi z zagotavljanjem čim bolj nemotenega poteka rednih 

dnevnih aktivnosti v inkubatorjih. 

 

a)   Število izvedenih usposabljanj 

V času trajanja projekta so se izvajalci učne pomoči udeležili naslednjih usposabljanj: 

- 24. – 25. september 2014: Delavnica za osveščanje in preprečevanje diskriminacije 

(izvajalec: Boštjan Vernik Šetinc); 

- 7. oktober 2014: Delavnica o odnosih (izvajalka: Dubravka Hrovatič); 

- 17. oktober 2014: Delavnica o praktičnem delu z otroki, s poudarkom na njihovih 

dolžnostih (izvajalec: Marko Juhant); 

- 14. in 15. november 2014: seminar Ples v glasbi - glasba v plesu - plesna in glasbena 

dejavnost, ki je potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani (izvajalci: Peter Kus, 

Kolektiv Federacija, Jana Kovač Valdés); 

- 18. marec 2015:  Kulturni bazar v Ljubljani - različna predavanja (npr. Branje 

združuje; Razvoj nacionalne mreže koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje; 

Najmogočnejša svetloba, ki obstaja, je znanje, vir znanja pa branje; Slušna 

senzibilnost otrok na osnovi radijske igre; Mednarodno sodelovanje za šole in kulturne 

ustanove, ...); 

- 6. in 7. julij 2015: delavnica v sodelovanju s projektom QualiRom z naslovom 

»Romski jezik kot evropski manjšinski jezik«, ki je potekala v prostorih Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani; 

- 12. – 13. julij 2015: Mednarodna konferenca »Izobraževanje Romov« - romološki 

tabor 

- Redna mesečna supervizija (supervizorja: Miha Rotar in Dubravka Hrovatič). 

 

Nekatera usposabljanja so bila organizirana specifično v okviru projekta in so bila obvezna za 

vse izvajalce učne pomoči, druga pa so bila organizirana v okviru drugih dogodkov in je bila 

izvajalcem učne pomoči le ponujena možnost, da se jih udeležijo, če želijo. 



   
 

66 
 

 

Redno in obvezno pa so se izvajalci učne pomoči enkrat mesečno udeleževali supervizijskih 

srečanj. Ta so bila najprej organizirana le v Ljubljani, s postopno vzpostavitvijo novih 

inkubatorjev in zaposlitvijo dodatnih izvajalcev učne pomoči, ki se niso mogli na sredi 

programa priključiti že obstoječi supervizijski skupini, pa smo za njih naknadno organizirali 

supervizijo tudi v Novem mestu in Kerinovem Grmu. 

 

b)  Število udeležencev posameznih usposabljanj 

 

Tabela 6.40: Število IUP, ki so se udeležili usposabljanj 

Naslov usposabljanja/delavnice/seminarja Število 

udeležencev 

Delavnica za osveščanje in preprečevanje diskriminacije 12 

Delavnica o odnosih 10 

Delavnica o praktičnem delu z otroki, s poudarkom na njihovih dolžnostih 11 

Ples v glasbi – glasba v plesu – plesna in glasbena dejavnost 1 

Kulturni bazar 2 

Romski jezik kot evropski manjšinski jezik 11 

Mednarodna konferenca »Izobraževanje Romov« 6 

Redna mesečna supervizija (3 skupine) 8–11 

 

c)  Percepcije udeležencev o kvaliteti in koristnosti usposabljanj 

Izvajalci učne pomoči so večinoma zelo dobro sprejeli usposabljanja in so bili z njimi 

zadovoljni ter so ocenili, da jim bodo novo pridobljena znanja in veščine koristili pri 

njihovem delu v romskih izobraževalnih inkubatorjih. 

 

Tabela 6.41: Odgovori izvajalcev učne pomoči na vprašanje, kako ocenjujejo dosedanja 

izobraževanja/usposabljanja, organizirana v okviru projekta Skupaj do znanja 

 število % 

Zelo uporabna 7 46,7 

Še kar uporabna 3 20,0 

Ne morem oceniti 5 33,3 

Skupaj 15 100,0 

 

Tudi izvajalci posameznih delavnic, ki so bile organizirane posebej za izvajalce učne pomoči 

na projektu Skupaj do znanja, so delavnice ocenili kot zelo uspešne in so pohvalili zavzetost, 

vedoželjnost in aktivno sodelovanje udeležencev.  
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Tabela 6.42: Odgovori izvajalcev učne pomoči na vprašanje, kako ocenjujejo mesečno 

supervizijo v okviru projekta Skupaj do znanja 

 število % 

Zelo koristno 4 26,7 

Še kar koristno 3 20,0 

Nekoristno 1 6,7 

Ne hodim na supervizijo 2 13,3 

Ne hodim na supervizijo, bi si pa želel/a 5 33,3 

Skupaj 15 100,0 

 

Izvajalci učne pomoči, ki so od začetka izvajanja projekta hodili na supervizijo v Ljubljani, so 

supervizijska srečanja večinoma ocenili kot koristna (57 % kot zelo koristna, 42,8 % kot še 

kar koristna). Skoraj polovica izvajalcev učne pomoči, ki so izpolnili anketni vprašalnik, pa v 

tistem času še ni hodila na supervizijo, ker so bili zaposleni na novo in supervizijske skupine 

zanje (v Novem mestu in v Krškem) še niso bile vzpostavljene. Iz njihovih odgovorov pa je 

razvidna želja, da bi se supervizije tudi sami udeleževali. V nadaljevanju projekta so to 

možnost tudi dobili. 

 

Ob koncu šolskega leta 2014/2015 sta oba supervizorja ocenila supervizijska srečanja kot 

uspešna in koristna in sta na podlagi evalvacije, ki jo je vsaka skupina opravila na zadnjem 

srečanju, poročala o večinoma pozitivnih odzivih in sodelovanju udeležencev. 

 

V kolikor se bodo aktivnosti projekta nadaljevale, bi bilo vsekakor smiselno nadaljevati z 

rednimi mesečnimi supervizijami, saj se je pokazalo, da so izvajalcem učne pomoči v veliko 

pomoč pri soočanju z različnimi težavnimi situacijami v romskih izobraževalnih inkubatorjih 

in pri njihovem profesionalnem razvoju.  

 

d) Percepcije izvajalcev učne pomoči o potrebah po dodatnem usposabljanju 

Večina izvajalcev učne pomoči si želi oz. meni, da bi potrebovali še dodatna usposabljanja, 

največ na področju romskega jezika, psihologije, pedagogike in didaktike. Le 20 % vprašanih 

meni, da dodatnih usposabljanj ne potrebujejo. 
 

Tabela 6.43: Odgovori izvajalcev učne pomoči na vprašanje, na katerih področjih bi 

potrebovali nadaljnje usposabljanje (možnih je več odgovorov) 

 število % 

Strokovna pedagoška znanja (psihološka, pedagoška, didaktična) 8 53,3 

Več znanja pri posameznih predmetih, zlasti za višje razrede 2 13,3 

Slovenskega jezika (besedni zaklad, pravopis, itd.) 0 0 

Poučevanja slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika 1 6,6 
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Romskega jezika (besedni zaklad, pravopis, itd.) 9 60,0 

Romske kulture, zgodovine 3 20,0 

Ne potrebujem dodatnega usposabljanja 3 20,0 

Drugo 0 0 

 

 

6.4 Predlogi za delovanje romskih izobraževalnih 

inkubatorjev v prihodnje  

1. Redno informiranje staršev o pomembnosti izobrazbe za njihove otroke, o obveznostih 

otrok v šoli ter o odgovornosti staršev pri tem in o spodbujanju učnih navad otrok. 

Poseben poudarek v tem okviru je treba dati staršem / družinam, katerih več otrok se 

udeležuje učne pomoči (UP) in drugih aktivnosti RII.  

2. Otroke sistematično navajati na postopno pridobivanje vedno večje stopnje samostojnosti 

in jih motivirati za redno obiskovanje pouka in UP. Prizadevati si je treba tudi še za večje 

motiviranje otrok za izobraževanje in redno obiskovanje šole npr. z vključevanjem 

uspešnih Romov in Neromov (kot neke vrste potencialnih vzornikov) v dejavnosti RII 

ipd.  

3. Organiziranje programov za predšolske otroke v RII, kjer to še ne poteka oz. kjer večina 

ne hodi v redne vrtčevske programe. 

4. Prizadevanje za postavitev prostorov RII v naseljih, kjer tega še ni (v občini Črnomelj) ter 

izboljšanje prostorskih pogojev v RII Škocjan (večji bivalni zabojnik, bolj zavarovan in 

infrastrukturno opremljen).  

5. Razširjanje vsebin dejavnosti v RII (dejavnosti za mladostnike, starše, …). 

6. Spodbujanje in negovanje različnih talentov med otroki, ki se udeležujejo UP.  

7. Intenziviranje sodelovanja (zlasti v obliki redne izmenjave informacij) z bližnjimi OŠ v 

primerih, kjer to še ni dobro vzpostavljeno, ter si prizadevati, da bi prišlo do zaposlitve 

romskih pomočnikov še na tistih OŠ v bližini RII, kjer jih do sedaj še ni bilo. 

8. Vzpostavitev sodelovanja tudi s pristojnimi centri za socialno delo v smeri skupnega 

prizadevanja za dostojne socialno-bivalne razmere romskih učencev, ki so temeljni pogoj 

za njihovo uspešno vključevanje v šolski sistem. 
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7. Program Romski pomočnik 

Zaradi specifične situacije v zvezi z nekajmesečno istočasno zaposlitvijo romskih 

pomočnikov na dveh projektih je bila evalvacija programa romskih pomočnikov nekoliko 

otežena in omejena. Romski pomočniki so bili ob začetku izvajanja projekta Skupaj do znanja 

- uresničevanje ciljev strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji samo s 

polovičnim delovnim časom vključeni v ta projekt, polovično pa so bili zaposleni še na 

iztekajočem se projektu Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II (UVRVI II). 

V okviru projekta UVRVI II so izvajalci že imeli vzpostavljen svoj sistem spremljanja in 

evalvacije, ki pa iz različnih razlogov ni bil povsem primeren za spremljanje in evalvacijo, ki 

bi bila potrebna v okviru projekta Skupaj do znanja. Kljub temu smo zaradi praktičnih 

razlogov septembra 2014, ko so romski pomočniki v celoti prešli pod okrilje projekta Skupaj 

do znanja, samo delno spremenili sistem spremljanja dela romskih pomočnikov, da bi ohranili 

primerljivost vsaj dela podatkov s podatki, ki so se zbirali v preteklih letih.  

 

Učinke in učinkovitost programa romskih pomočnikov je tudi težko meriti ločeno od ostalih 

aktivnosti projekta, saj so bili cilji projekta zastavljeni na način, da bi k njihovemu 

uresničevanju skupaj prispevali trije različni, a med seboj povezani in dopolnjujoči se 

programi: romski pomočniki, romski izobraževalni inkubatorji in obšolske aktivnosti. 

Doprinosa oz. posebnega učinka posameznega programa zato ni mogoče natančno določiti. 

Delno smo učinke in učinkovitost dela romskih pomočnikov poskušali oceniti skozi 

percepcije mentorjev romskih pomočnikov ter ravnateljev šol in vrtcev, na katerih delujejo 

romski pomočniki. 

 

Izvajanje, rezultate in učinke posameznih aktivnosti romskih pomočnikov smo spremljali in 

ocenjevali s pomočjo izbranih indikatorjev. Indikatorji so bili izbrani na podlagi dostopnih 

podatkov, ki so se zbirali že v predhodnem projektu, ter na podlagi omejenih podatkov, ki jih 

je bilo mogoče pridobiti v kratkem obdobju, v katerem so romski pomočniki delovali v okviru 

projekta Skupaj do znanja. Za boljšo oceno izvajanja in učinkov programa bi bilo treba 

pridobiti dodatne podatke od šol, na katerih delujejo romski pomočniki (in za primerjavo od 

šol, kjer romskih pomočnikov ni), ter mnenja učiteljev, ravnateljev, romskih staršev in samih 

romskih otrok, kar pa v okviru projekta Skupaj do znanja zaradi omejenega časa (tako glede 

trajanja projekta kot glede predvidenih ur, namenjenih aktivnosti evalvacije v okviru 

projekta), ni bilo mogoče. 

 

Podatki za posamezne indikatorje so bili pridobljeni iz naslednjih virov: 

- projektna dokumentacija (časovnice; liste prisotnosti; podatki o izvedenih 

izobraževanjih in usposabljanjih); 

- mesečna poročila romskih pomočnikov o stikih z romskimi učenci in starši; 
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- izpolnjeni anketni vprašalniki, ki so jih izpolnjevali romski pomočniki, izvajalci učne 

pomoči v romskih izobraževalnih inkubatorjih in izvajalci obšolskih dejavnosti (glej 

Prilogo 1); 

- izpolnjeni anketni vprašalniki, ki so jih izpolnjevali ravnatelji in mentorji romskih 

pomočnikov v osnovnih šolah in vrtcih (glej Prilogo 2); 

- izpolnjeni anketni vprašalniki, ki so jih izpolnjevale šole, na katerih delujejo romski 

pomočniki; 

- poročilo koordinatorke programa romski pomočnik. 

 

Izbrani indikatorji: 

- število romskih pomočnikov; 

- število šol, na katerih delujejo romski pomočniki; 

- število romskih učencev na šolah, kjer delujejo romski pomočniki; 

- število romskih učencev, s katerimi delajo romski pomočnik; 

- število romskih pomočnikov, ki govorijo romski jezik; 

- percepcije o tem, kateri jezik romski pomočniki največ uporabljajo in katerega bi 

morali uporabljati v komunikaciji z romskimi učenci; 

- število učiteljev na šoli, ki se lahko sporazumevajo v romskem jeziku; 

- število dogodkov na šoli (prireditve ipd.), pri katerih je sodeloval romski pomočnik; 

- število dogodkov z romsko vsebino, pri katerih je sodeloval romski pomočnik; 

- delež delovnega časa, ki ga romski pomočniki namenijo spremljanju romskih otrok na 

izletih, ekskurzijah in podobnih dogodkih, ki jih organizira šola; 

- število romskih otrok, ki se udeležujejo ekskurzij, izletov, športnih dni; 

- število stikov romskega pomočnika s starši romskih otrok; 

- delež delovnega časa, ki ga romski pomočnik opravi v romskem naselju; 

- delež delovnega časa, ki ga romski pomočnik opravi v romskem izobraževalnem 

inkubatorju; 

- število izvedenih in uspešno zaključenih usposabljanj ali izobraževalnih programov za 

romske pomočnike; 

- percepcije o vplivu oz. učinkih dela romskega pomočnika na bolj redno vključevanje 

romskih učencev v šolo; 

- percepcije o tem, ali delo romskega pomočnika vpliva na boljše sodelovanje romskih 

učencev pri različnih šolskih aktivnostih, kot so npr. športni dnevi, ekskurzije ipd.; 

- mnenja ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov o tem, koliko so romski 

pomočniki vključeni v različne šolske dejavnosti; 

- percepcije o tem, ali delo romskega pomočnika vpliva na boljše sodelovanje med šolo 

in starši romskih učencev; 

- percepcije o tem, kako romski starši sprejemajo romskega pomočnika; 

- percepcije o potrebah po dodatnem usposabljanju romskih pomočnikov; 

- percepcije o koristnosti izvedenih usposabljanj/izobraževanj za romske pomočnike; 
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- percepcije o tem, kako potrebno/nepotrebno je delo romskega pomočnika v romskem 

naselju. 

 

7.1 Delovne naloge romskih pomočnikov 

V prijavi projekta je bilo predvideno, da naj bi romski pomočniki k doseganju ciljev projekta 

prispevali z izvajanjem naslednjih aktivnosti: 

1. spodbujanje rednega vključevanja romskih učencev v šolo (spremljanje na šolskih 

avtobusih, motiviranje otrok za redno obiskovanje pouka, itd.), 

2. sodelovanje pri organizaciji različnih dejavnosti v šoli, kot npr. dopolnilni pouk, 

projektni dnevi, kulturne dejavnosti, proslave, 

3. spremljava otrok pri različnih dejavnostih, ki jih organizira šola (ekskurzije, izleti), 

4. nudenje pomoči pri premagovanju jezikovnih ovir med otroki in šolo, 

5. sodelovanje s starši oz. romskimi družinami, 

6. izobraževanje / usposabljanje romskih pomočnikov, 

7. vključevanje v aktivnosti RII oz. delovanje v romskih naseljih. 

 

Natančneje je naloge posameznega romskega pomočnika in njegovo vpetost v šolske 

aktivnosti določila vsaka šola posebej v sodelovanju z romskim pomočnikom in jih zapisala v 

svojem akcijskem načrtu za učinkovitejše vključevanje romskih otrok v šolo. Med temi 

nalogami najdemo naslednje:  

- informiranje staršev, 

- izvajanje učne pomoči (če je romski pomočnik za to usposobljen), 

- spoznavanje starševske vloge pri šolanju otroka/ delavnice za starše, 

- povečanje vsakodnevne prisotnosti v šoli/ motivacijski obiski v naselju – sodelovanje 

s starši, 

- informiranje staršev/ terenski roditeljski sestanek in govorilne ure, 

- pomoč pri pouku, 

- pomoč pri izboljšanju jezikovnih spretnosti romskih otrok, 

- pomoč pri širjenju besednega zaklada v slovenskem jeziku (individualno delo, 

pravljične ure, dejavnosti s področja jezika, …), 

- komunikacija z romskimi otroki v romskem jeziku in s tem pomoč pri izboljšanju 

pogojev za delo in pri motivaciji otrok, 

- sodelovanje pri reševanju situacij s težavnim vedenjem posameznih romskih otrok v 

oddelku (v dogovoru in sodelovanju s svetovano delavko), 

- ugotavljanje potreb otrok v zvezi z njihovim vključevanjem v okolje in pomoč pri tem, 

- pomoč staršem oz. skrbnikom pri komunikaciji s strokovnimi delavci vrtca/šole, 

- spodbujanje romskih staršev oz. skrbnikov k čim boljšemu sodelovanju z vrtcem/šolo, 

- motiviranje otrok in staršev oz. skrbnikov za redno prihajanje otrok v vrtec in 

predstavljanje pomena vzgoje in izobraževanja za nadaljnje življenje, 
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- sodelovanje pri pripravi prireditev in dejavnosti z namenom predstavljanja romske 

kulture vsem otrokom (npr. mednarodni dan Romov, ipd.), 

- obisk družin oz. staršev in spodbuda, da svoje otroke pravočasno vpišejo v prvi razred, 

- spodbujanje k udeležbi na govorilnih urah in roditeljskih sestankih, 

- vključevanje v dnevne dejavnosti, šolo v naravi – predstavitev in spodbuda k 

vključevanju, po potrebi pomoč pri zbiranju finančnih sredstev, 

- pomoč strokovnim delavcem pri izvedbi programa, 

- pomoč pri odpravljanju strahu romskih staršev pred šolo, 

- skrb za pretok nujnih informacij med strokovnimi delavci in starši, 

- pomoč strokovnim delavcem pri spoznavanju romske kulture in romskega jezika, 

- sodelovanje pri načrtovanju in pri analizi opravljenega dela, 

- strokovno izobraževanje in izmenjava izkušenj z romskimi pomočniki na drugih šolah, 

- s svojo prisotnostjo na šoli prispeva k večjemu občutku varnosti romskih učencev, pa 

tudi k njihovi ustreznejši socializaciji, saj jim predstavlja pozitiven identifikacijski lik, 

- pomoč pri domačih nalogah, 

- motiviranje staršev  za sodelovanje pri pripravi domačega okolja za učenje 

spodbujanje otroka, spremljanje in vrednotenje otrokovih dosežkov, 

- delavnice za romske starše in učence, 

- pomoč romskim staršem pri urejanju različnih formalnosti, 

- medkulturne kulinarične delavnice, 

- spodbujanje otrok pri razvijanju svojih veščin: ples, likovna umetnost, šport, glasba, 

priprava razstav, tekme, igranje na glasbila, 

- priprava razstave z vsebinami, vezanimi na kulturno dediščino in življenje Romov, 

- medgeneracijsko prebiranje knjižnih vsebin v različnih prostorih, popestreno z 

različnimi oblikami in možnostmi izražanja ( gibalno,likovno, dramaturško…) z 

namenom vzbujanja vedoželjnosti po branju in razumevanju branih ali poslušanih 

vsebin, 

- ustvarjanje šolskega glasila v romskem in slovenskem jeziku, 

- sodelovanje pri aktivnostih, s katerimi poskuša šola učence usmeriti k čim bolj 

pestremu in zdravemu prehranjevanju in osebni higieni s poudarkom na navajanju 

ustrezne higiene rok, 

- sodelovanje na govorilnih urah - če je potrebno (na željo staršev ali razrednikov), 

- različne ustvarjalne delavnice (likovne, glasbene, pravljične, šivalne …) je med 

počitnicami v romskih naseljih, 

- spodbujanje k vključenosti otrok v podaljšano bivanje, 

- vključevanje elementov romske kulture v šolo in šolske dogodke. 
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7.2 Nekaj osnovnih statističnih podatkov o romskih 

pomočnikih 

V projekt Skupaj do znanja - uresničevanje ciljev strategije vzgoje in izobraževanja Romov v 

Republiki Sloveniji je bilo vključenih 22 romskih pomočnikov. Ena romska pomočnica je v 

času trajanja projekta odšla na porodniški dopust in jo je nadomestil drug romski pomočnik 

(zato je skupno število 23 oseb). Med romskimi pomočniki je bilo 19 žensk in 4 moški. 

 

Romski pomočniki so delovali na 30 osnovnih šolah in 3 vrtcih. Ena osnovna šola (OŠ Louisa 

Adamiča Grosuplje) se je programu romskih pomočnikov pridružila šele spomladi 2015. 

 

Osnovne šole, na katerih so delovali romski pomočniki: 

1. OŠ Ob Rinži, Kočevje 

2. OŠ Zbora odposlancev, Kočevje  

3. OŠ Ljubo Šercer, Kočevje 

4. OŠ Stara Cerkev  

5. OŠ Frana Metelka, Škocjan 

6. OŠ Šmihel, Novo mesto 

7. OŠ Trebnje 

8. OŠ Bršljin, Novo Mesto 

9. OŠ Leskovec pri Krškem, 

10. OŠ Šentjernej 

11. OŠ Metlika  

12. OŠ Podzemelj  

13. OŠ Belokranjskega odreda, Semič  

14. OŠ Mirana Jarca Črnomelj  

15. OŠ Loka Črnomelj  

16. OŠ Maksa Durjave Maribor 

17. OŠ Slave Klavore, Maribor 

18. OŠ Borcev za severno mejo, Maribor 

19. OŠ Janka Padežnika, Maribor 

20. OŠ II Murska Sobota  

21. OŠ III Murska Sobota  

22. OŠ IV Murska Sobota  

23. OŠ I Murska Sobota  

24. OŠ Puconci  

25. Dvojezična OŠ 1 Lendava  

26. OŠ Beltinci  

27. OŠ Franceta Prešerna, Črenšovci  

28. OŠ Cankova  

29. OŠ Kuzma 

30. OŠ Louisa Adamiča Grosuplje 

Vrtci, na katerih so delovali romski pomočniki: 

1. Vrtec Kočevje 

2. Osnovna šola Leskovec pri Krškem, enota Vrtec 

3. Vrtec Beltinci 

12 romskih pomočnikov je opravljalo svoje delo na eni osnovni šoli, 6 jih je delalo na dveh 

osnovnih šolah oz. vrtcih; eden je delal na eni OŠ in v enem vrtcu, dva na dveh osnovnih 

šolah in v enem vrtcu, ena romska pomočnica pa je delala le v enem vrtcu. 

 

Podatki v nadaljevanju se nanašajo na 21 romskih pomočnikov, ki so izpolnili anketni 

vprašalnik 28. januarja 2015 (glej Zbirnik – Priloga 1). 
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Povprečna starost romskih pomočnikov je bila 33,2 let. Med romskimi pomočniki je bila 

večina takih, ki svoje delo opravljajo že več kot 5 let (57,1 %). 

 

Tabela 7.1: Izobrazbena struktura romskih pomočnikov (N=21) 

 

Izobrazba 

Skupaj 

Dokončana OŠ  Dokončana SŠ  

Dokončana visoka/ 

višja šola 

Dokončana 

fakulteta 

Romski 

pomočnik 

število 4 15 1 1 21 

% 19,0 71,4 4,7 4,8 100 

 

7.3 Evalvacija izvajanja in učinkov dela romskih 

pomočnikov  

Pri evalvaciji dela romskih pomočnikov smo izhajali iz spremljanja in ocenjevanja učinkov 

aktivnosti, ki naj bi jih v skladu z zastavljenim programom projekta izvajali romski 

pomočniki. S kvantitativnimi indikatorji smo spremljali in merili obseg oz. izvedbo 

posameznih aktivnosti, ciljne skupine, ki so jih aktivnosti zajele, in nekatere rezultate teh 

aktivnosti. S kvalitativnimi indikatorji pa smo ocenjevali, kako vlogo in delo romskih 

pomočnikov dojemajo romski pomočniki sami ter njihovi mentorji in ravnatelji, pa tudi če in 

v kolikšni meri so po mnenju ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov posamezne 

aktivnosti romskih pomočnikov prispevale k doseganju ciljev projekta. 

 

Aktivnost 1: Spodbujanje rednega vključevanja romskih učencev v šolo (spremljanje na 

šolskih avtobusih, motiviranje otrok za redno obiskovanje pouka, itd.) 

 

Indikatorji: 

- število romskih učencev, s katerimi dela romski pomočnik; 

- delež delovnega časa romskih pomočnikov, namenjenega posameznim dejavnostim, s 

katerimi se posredno in/ali neposredno spodbuja rednejše vključevanje romskih 

učencev v šolo; 

- percepcije o vplivu oz. učinkih dela romskega pomočnika na bolj redno vključevanje 

romskih učencev v šolo. 

 

Vse aktivnosti, ki jih izvajajo romski pomočniki, so na nek način usmerjene in prispevajo k 

spodbujanju rednega vključevanja romskih učencev v šolo in različne šolske dejavnosti, ki se 

odvijajo izven šole (izleti, ekskurzije, športni dnevi …). Težko pa je izbrati indikatorje, ki bi 

merili konkreten prispevek oz. vpliv posameznih aktivnosti na rednejše obiskovanje pouka in 

drugih šolskih dejavnosti.  
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S tem, ko romski pomočniki spremljajo romske učence pri pouku (temu je bilo v okviru 

projekta namenjenih približno 53 % delovnega časa romskih pomočnikov) ali jim pomagajo 

pri učenju izven razreda (temu so romski pomočniki namenili približno 15 % delovnega časa), 

pomagajo romskim otrokom, da laže spremljajo pouk in usvajajo učno snov, zaradi česar se 

otroci v šoli počutijo bolje in raje prihajajo vanjo. Romski pomočniki so večkrat tudi zaupniki 

ali posredniki pri reševanju problematičnih situacij, v katerih se znajdejo romski otroci, zlasti 

v primerih, ko je ključnega pomena znanje romskega jezika (tako pri komunikaciji z otroki 

kot njihovimi starši). Tudi takšno sprotno reševanje problemov pripomore k boljšemu 

vključevanju romskih otrok v šolo, saj bi v primeru, da se problemi ne razrešijo ali celo 

kopičijo, romski otroci zelo verjetno pogosteje izostajali od pouka.  

 

Nekateri romski pomočniki tudi spremljajo romske otroke v podaljšanem bivanju, na šolskih 

avtobusih in na različnih dejavnostih, kot so šolski izleti, obiski gledališča, športni dnevi ipd. 

(temu je bilo v okviru projekta namenjenega približno 20 % delovnega časa romskih 

pomočnikov). Pogovarjajo se z romskimi otroki in starši o teh dejavnostih in skušajo pridobiti 

njihovo zaupanje v to, da bo za otroke na teh dejavnostih dobro poskrbljeno. Na podlagi 

pogovorov z romskimi pomočniki ter njihovimi mentorji in ravnatelji šol lahko zapišemo, da 

romski pomočniki večkrat po telefonu kličejo starše romskih otrok, ki jih ni pri pouku, in se 

pozanimajo za razlog, zakaj otroka ni, ter spodbujajo starše, da otroke vseeno pošljejo ali 

pripeljejo v šolo, če je to možno. Včasih se romski pomočniki odpravijo tudi od hiše do hiše v 

romskem naselju in trkajo na vrata, zbujajo romske otroke in jih potem pospremijo do šole. Za 

spodbujanje zanimanja za izobraževanje in za pridobivanje zaupanja romskih staršev in otrok 

so nekateri romski pomočniki organizirali ali sodelovali pri organizaciji različnih delavnic za 

otroke v romskih naseljih.  

 

Spodbujanje delovanja romskih pomočnikov v romskih naseljih, ne le v šolah, je bil eden od 

ciljev projekta, konkretne aktivnosti za dosego tega cilja pa so se zaradi različnih dejavnikov 

večinoma začele izvajati pozno, šele v drugi polovici šolskega leta 2014/2015. Zaradi tega 

tudi rezultati niso dosegli naših začetnih pričakovanj, so bile pa aktivnosti romskih 

pomočnikov v naseljih dobro sprejete. V primerih, ko je v naselju deloval tudi romski 

izobraževalni inkubator, se je dobro sodelovanje med romskim pomočnikom in izvajalci 

aktivnosti v inkubatorju izkazalo za zelo koristno tako za izmenjavo informacij med šolo in 

izvajalci učne pomoči v inkubatorjih (bolj usklajeno delo) kot za spodbujanje resnejšega 

pristopa učencev k učni pomoči v inkubatorjih. Obstajajo pa precejšnje razlike med romskimi 

pomočniki glede njihove angažiranosti za delo v naseljih in sodelovanje z romskimi 

izobraževalnimi inkubatorji, tako da rezultatov ni mogoče posploševati. 
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V nadaljevanju sledi prikaz omenjenih aktivnosti romskih pomočnikov skozi izbrane 

indikatorje.
3
 

 

a) Število romskih učencev, s katerimi dela romski pomočnik: 

V povprečju so romski pomočniki vsak mesec delali s 506 romskimi otroki v vrtcih in 

osnovnih šolah. 

 

Tabela 7.2: Povprečno mesečno število romskih učencev, s katerimi so delali romski 

pomočniki v okviru projekta Skupaj do znanja 

razred vrtec 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. skupaj 

št. romskih učencev 29 80 75 89 72 53 36 27 26 20 506 

 

Iz Tabele 7.2  lahko vidimo, da med šolskimi otroki prevladujejo učenci iz prve triade, sledijo 

učenci iz druge triade, najmanj pa je učencev iz tretje triade. Razlogov za to je več. Eden od 

njih je ta, da je romskih učencev v prvi triadi največ, v višjih razredih pa jih je zaradi 

ponavljanj in zapuščanja osnovne šole pred zaključkom 9. razreda vse manj. Drugi razlog je v 

tem, da je pri delu z romskimi otroki običajno dan poudarek prav delu z mlajšo generacijo, ki 

naj bi ji s tem omogočili boljše startne osnove za delo v višjih razredih. Eden od razlogov pa 

je tudi v tem, da nekateri romski pomočniki niso zadosti usposobljeni za pomoč učencem v 

tretji triadi. 

 

Pri tem je treba dodati, da so razlike med romskimi pomočniki precej velike in segajo od 10 

pa do 67 romskih otrok na enega romskega pomočnika. 35 % romskih pomočnikov je vsak 

mesec povprečno delalo z 10-15 romskimi otroki, 25 % romskih pomočnikov je delalo z 19-

23 romskimi otroki, 20 % z 29-32 romskimi otroki, 10 % s 37 romskimi otroki, ena romska 

pomočnica je delala z 48 in ena s 67 romskimi otroki. Do razlik prihaja zaradi različnega 

števila romskih otrok na posameznih šolah in tudi (ali predvsem) zato, ker nekateri romski 

pomočniki delajo le na eni šoli ali vrtcu, drugi pa na dveh ali celo treh. Preveliko število 

romskih učencev, za katere je zadolžen romski pomočnik, in tudi deljena prisotnost nekaterih 

romskih pomočnikov na več lokacijah povzroča številne probleme, tako logistične kot 

vsebinske, odraža pa se tudi na zadovoljstvu samih romskih pomočnikov z njihovim delom 

kot na zadovoljstvu romskih otrok, staršev in šolskih delavcev. 

 

Prav delitev romskih pomočnikov med več šolami ali vrtci se je izkazala za enega od glavnih 

problemov v programu romskega pomočnika, zato bi bilo v prihodnje nujno zagotoviti večje 

število romskih pomočnikov in njihovo zaposlenost le na eni instituciji. 

 

 

                                                           
3
 Kjer ni drugače navedeno, se podatki nanašajo na 20 romskih pomočnikov, ki so redno oddajali mesečna 

poročila o stikih z romskimi otroki in starši. 
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b)  Delež delovnega časa romskih pomočnikov, namenjenega posameznim dejavnostim, s 

katerimi se posredno in/ali neposredno spodbuja rednejše vključevanje romskih učencev v 

šolo 

 

Tabela 7.3: Delež delovnega časa romskih pomočnikov, namenjenega posameznim 

dejavnostim 

Dejavnost romskega pomočnika 

Povprečen delež delovnega časa, 

namenjenega posamezni 

dejavnosti
4
 

Pomoč učencem v razredu  (med poukom) 53 % 

Individualna pomoč učencem izven razreda (npr. v 

kabinetu) 
15 % 

Pogovor z učencem (npr. reševanje težav …) 8 % 

Spremljava otrok pri različnih dejavnostih (izlet, obisk 

gledališča, krožek, podaljšano bivanje itd.) 
20 % 

Delo (učna pomoč, delavnice) z učenci v romskih 

izobraževalnih inkubatorjih 
1 % 

Delo (učna pomoč, delavnice) z učenci v romskem 

naselju 
3 % 

 

Zaradi precej nepopolne dokumentacije, ki so jo mesečno oddajali nekateri romski pomočniki, 

so podatki v Tabeli 7.3 samo približne ocene in predstavljajo povprečne vrednosti, izračunane 

na podlagi seštevka ur vseh romskih pomočnikov skupaj. Tudi tukaj pa obstajajo precejšnje 

razlike med romskimi pomočniki, ki so posledica več dejavnikov, kot na primer: različnega 

načina organizacije dela na posameznih šolah, kombinacije dela v vrtcih in v šolah ali na dveh 

različnih šolah, števila romskih otrok in njihovih potreb, socialno-ekonomske situacije v 

romskih naseljih, angažiranosti romskega pomočnika. 

 

c) Percepcije o vplivu oz. učinkih dela romskega pomočnika na bolj redno vključevanje 

romskih učencev v šolo 

O tem, ali delo romskega pomočnika vpliva na bolj redno vključevanje romskih otrok v šolo 

in vrtce, smo povprašali ravnatelje in mentorje romskih pomočnikov. Ti imajo dober vpogled 

v situacijo, kakršna je bila pred zaposlitvijo romskega pomočnika, in situacijo danes. Poleg 

tega so v rednih dnevnih stikih z romskim pomočnikom ter spremljajo njegovo delo in učinke 

tega dela. 

 

V anketnem vprašalniku je na vprašanje »Ali menite, da prisotnost in delo romskega 

pomočnika na šoli/v vrtcu vplivata na večjo prisotnost romskih učencev pri pouku/v vrtcu?« 

je 89,5 % ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov odgovorilo pritrdilno. 

 

                                                           
4
 Podatki se nanašajo na obdobje od novembra 2014 do junija 2015. 
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Tabela 7.4: Ali menite, da prisotnost in delo romskega pomočnika na šoli/v vrtcu 

vplivata na: 

večjo prisotnost romskih učencev pri pouku / v 

vrtcu število % 

da 51 89,5 

ne 4 7,0 

pri enih da, pri drugih ne 1 1,8 

b.o. 1 1,8 

skupaj 57 100,0 

 

Na vprašanje »S čim oz. na kakšen način po vaši oceni romski pomočnik najbolj pomaga 

romskim otrokom?« 15,8 % ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov med odgovori 

navedlo, da romski pomočnik romskim otrokom najbolj pomaga z motiviranjem otrok za 

redno obiskovanje pouka in za šolsko delo. Ker je bilo vprašanje odprtega tipa, je možno, da 

se s tem strinjajo tudi drugi anketiranci, čeprav tega odgovora niso izrecno navedli. 

 

Na vprašanje »Katere aktivnosti najpogosteje izvaja romski pomočnik na vaši šoli/v vrtcu?« 

pa je 8,8 % anketirancev kot odgovor navedlo motivacijo otrok za obiskovanje pouka 

(pogovor, svetovanje, usmerjanje). 

 

Aktivnost 2: Sodelovanje pri organizaciji različnih dejavnosti v šoli, kot npr. dopolnilni 

pouk, projektni dnevi, kulturne dejavnosti, proslave 

 

Indikatorji: 

- število dogodkov, pri katerih je sodeloval romski pomočnik; 

- število dogodkov z romsko vsebino, pri katerih je sodeloval romski pomočnik; 

- mnenja ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov o tem, koliko so romski 

pomočniki vključeni v različne šolske dejavnosti. 

 

a) Število dogodkov, pri katerih je sodeloval romski pomočnik 

 

Tabela 7.5: Število dogodkov na šolah, pri katerih so sodelovali romski pomočniki 

Število dogodkov na šoli, pri katerih je romski pomočnik aktivno sodeloval (npr. 

pri organizaciji ali pri izvedbi). 104 

Povprečno število dogodkov na enega romskega pomočnika 5,2 
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b) Število dogodkov z romsko vsebino, pri katerih je sodeloval romski pomočnik 

 

Tabela 7.6: Število dogodkov z romsko vsebino, pri katerih so sodelovali romski 

pomočniki 

Število dogodkov z romsko vsebino, pri katerih je romski pomočnik aktivno 

sodeloval (npr. pri organizaciji ali pri izvedbi). 38 

Povprečno število dogodkov z romsko vsebino na enega romskega pomočnika 1,9 

 

c) Mnenja ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov o tem, koliko so romski pomočniki 

vključeni v različne šolske dejavnosti 

V evalvacijskem vprašalniku za ravnatelje in mentorje romskih pomočnikov v osnovnih šolah 

in vrtcih smo anketirance vprašali, ali je romski pomočnik na njihovi šoli vključen v katero od 

oblik dela, ki so navedene v tabeli 7.7. Kot je razvidno iz odgovorov, so romski pomočniki na 

večini šol redno vključeni tako v različne dneve dejavnosti, ki jih organizirajo šole, kot tudi 

šolske proslave in ekskurzije. Pri vprašanju, katere aktivnosti najpogosteje izvaja romski 

pomočnik na šoli/v vrtcu, je 12,3 % anketirancev kot odgovor navedlo sodelovanje pri 

organizaciji prireditev. 

 

Tabela 7.7: Mnenja ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov o tem, v katere 

oblike dela je vključen romski pomočnik na njihovi šoli (možnih je bilo več odgovorov) 

 % 

dneve dejavnosti 92,9 

šolske proslave 92,9 

ekskurzije 71,4 

pogovorne ure 46,4 

različna usposabljanja, izobraževanja 42,9 

konference 28,6 

roditeljske sestanke 28,6 

učiteljske sestanke 25,0 

 

 

Aktivnost 3: Spremljanje otrok pri različnih dejavnostih, ki jih organizira šola 

(ekskurzije, izleti, športni dnevi) 

 

Indikatorji: 

- število ur, ki jih romski pomočnik nameni spremljanju romskih otrok na izletih, 

ekskurzijah in podobnih dogodkih, ki jih organizira šola; 

- število romskih otrok, ki se udeležujejo ekskurzij, izletov, športnih dni; 

- percepcije o tem, ali delo romskega pomočnika vpliva na boljše sodelovanje romskih 

učencev pri različnih šolskih aktivnostih, kot so npr. športni dnevi, ekskurzije ipd. 
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a) Število ur, ki jih romski pomočnik nameni spremljanju romskih otrok na izletih, ekskurzijah 

in podobnih dogodkih, ki jih organizira šola 

Iz mesečnih poročil romskih pomočnikov o stikih z romskimi učenci in starši izhaja, da so 

romski pomočniki približno 20 % svojega delovnega časa namenili spremljanju otrok pri 

različnih dejavnostih, kot so izleti, ekskurzije, obiski gledaliških predstav, krožki, podaljšano 

bivanje ipd. Največkrat so spremljali učence od 1. do 4. razreda. 

 

b) Število romskih otrok, ki se udeležujejo ekskurzij, izletov, športnih dni 

Kot je razvidno iz odgovorov šol na vprašanje, koliko romskih učencev se udeležuje šolskih 

ekskurzij, je situacija od šole do šole različna. Na približno eni petini od 29 osnovnih šol se 

vsi romski učenci udeležujejo ekskurzij (3 OŠ iz Maribora, 1 OŠ iz Prekmurja in 1 OŠ iz JV 

Slovenije). Na dveh petinah osnovnih šol se vsaj polovica romskih učencev udeležuje 

ekskurzij (6 OŠ iz Prekmurja, 1 OŠ z območja Maribora, 5 OŠ iz JV regije), na preostalih 

dveh petinah osnovnih šol (večinoma iz JV dela Slovenije) pa se ekskurzij udeležuje manj kot 

polovica romskih učencev. 

 

c) Percepcije o tem, ali delo romskega pomočnika vpliva na boljše sodelovanje romskih 

učencev pri različnih šolskih aktivnostih, kot so npr. športni dnevi, ekskurzije ipd. 

Po mnenju ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov, ki so izpolnjevali evalvacijski 

vprašalnik (glej Prilogo 2), delo romskega pomočnika pozitivno prispeva k boljšemu 

sodelovanju romskih učencev pri različnih šolskih aktivnostih, kot so športni dnevi, ekskurzije 

ipd. 
 

Tabela 7.8: Ali menite, da prisotnost in delo romskega pomočnika na šoli/v vrtcu 

vplivata na: 

Boljše sodelovanje romskih učencev pri različnih šolskih 

aktivnostih, kot so npr. športni dnevi … število % 

da 49 86,0 

ne 7 12,3 

b.o. 1 1,8 

skupaj 57 100,0 

 

Razlog za to je v večjem zaupanju staršev do šole, ki se vzpostavlja preko rednih oz. 

pogostejših in tesnejših stikov med romskimi pomočniki in romskimi družinami. Starši tudi 

laže pustijo otroka na določeno dejavnost, ki se odvija izven šole, če vedo, da bo tam prisoten 

romski pomočnik, torej »njihov človek«, ki mu zaupajo, da bo poskrbel za romske otroke. 

Romski pomočnik tudi prenaša staršem informacije o tem, kakšne možnosti obstajajo glede 

finančne pomoči iz šolskega sklada ipd., saj so preveliki finančni stroški pogosto eden od 

razlogov za neudeležbo romskih otrok na takšnih aktivnostih. 
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Aktivnost 4:  Nudenje pomoči pri premagovanju jezikovnih ovir med otroki in šolo 

 

Indikatorji: 

- število učiteljev na šoli, ki se lahko sporazumevajo v romskem jeziku; 

- število romskih pomočnikov, ki govorijo romski jezik; 

- percepcije o tem, kateri jezik romski pomočniki največ uporabljajo in katerega bi 

morali uporabljati v komunikaciji z romskimi učenci. 

 

Po mnenju koordinatorke programa romskih pomočnikov je prav pomoč pri premagovanju 

jezikovnih ovir eden od glavnih prispevkov romskih pomočnikov k boljšemu vključevanju 

Romov v vzgojno-izobraževalni sistem. Romski otroci ob vstopu v šolo pogosto ne znajo ali 

pa slabo obvladajo slovenski jezik, zato je pomoč, ki jim jo nudi romski pomočnik pri 

razumevanju vsebine učnega procesa in domačih nalog, zelo dobrodošla. Tudi v višjih 

razredih ostaja znanje slovenskega jezika problem za romske učence. Po mnenju 75,5 % 

ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov, ki so sodelovali v naši anketi (glej Prilogo 2), 

je prav slabše znanje slovenskega jezika eden od glavnih razlogov za slabši uspeh romskih 

učencev v osnovni šoli. Podobno meni tudi 80 % romskih pomočnikov (glej Prilogo 2). Poleg 

tega je 45,2 % ravnateljev in mentorjev navedlo težave pri sporazumevanju zaradi jezika kot 

enega od največjih izzivov, s katerimi se srečujejo pri delu z romskimi otroki. 

 

a) Število učiteljev na šoli, ki se lahko sporazumevajo v romskem jeziku 

Kot izhaja iz odgovorov ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov (glej Prilogo 2), le 

redki učitelji na osnovnih šolah in vzgojitelji v vrtcih govorijo romski jezik. Nekateri 

razumejo in znajo povedati nekaj besed, vendar je to premalo za potrebno komunikacijo z 

romskimi otroki in starši. 
 

Tabela 7.9: Odgovori ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov na vprašanje, 

koliko učiteljev na njihovi šoli oz. vrtcu se lahko z otroki in starši sporazumeva v 

romščini?  

 vsi večina nekateri nihče b.o. skupaj 

N % N % N % N % N % N % 

Razumejo nekaj besed 1 1,8 8 14,0 33 57,9 14 24,6 1 1,8 57 100 

Razumejo večino 

povedanega 

0 0 0 0 16 28,1 40 70,2 1 1,8 57 100 

Govorijo nekaj besed 0 0 1 1,8 30 52,6 25 43,9 1 1,8 57 100 

Znajo povedati nekaj 

osnovnih stavkov, 

sporočiti osnovne 

podatke 

0 0 1 1,8 18 31,6 37 64,9 1 1,8 57 100 

Govorijo tekoče 0 0 0 0 2 3,5 54 94,7 1 1,8 57 100 
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b) Število romskih pomočnikov, ki govorijo romski jezik 

Romski pomočniki po narodni pripadnosti niso vsi Romi in tudi ne znajo vsi romskega jezika. 

Velika večina vseeno tekoče govori romski jezik, dva izmed njih pa razumeta le nekaj besed. 
 

Tabela 7.10: Znanje romskega jezika pri romskih pomočnikih  

Svoje znanje romskega jezika ocenjujem kot ... število % 

Razumem nekaj besed 2 9,5 

Razumem večino povedanega 1 4,8 

Govorim nekaj besed 0 0 

Znam povedati nekaj osnovnih stavkov 0 0 

Govorim tekoče 18 85,7 

 

c) Percepcije o tem, kateri jezik romski pomočniki največ uporabljajo in katerega bi morali 

uporabljati v komunikaciji z romskimi učenci 

Kljub temu da je prav znanje romskega jezika pogosto izpostavljeno kot eden od ključnih 

elementov pomoči romskega pomočnika romskim učencem, pa se romski pomočniki v šoli in 

vrtcu po mnenju ravnateljev in mentorjev z romskimi učenci večinoma pogovarjajo v 

slovenskem jeziku. 
 

Tabela 7.11: Odgovori ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov na vprašanje, v 

katerem jeziku se romski pomočnik v šoli/vrtcu večinoma pogovarja z romskimi učenci?  

 število % 

v romskem jeziku 3 5,3 

v slovenskem jeziku 44 77,2 

v drugem jeziku* 4 7,0 

drugo** 6 10,5 

skupaj 57 100,0 
* v romskem, slovenskem in albanskem jeziku (2), slovensko in albansko (2) 
** v romskem jeziku večinoma s prvošolci in drugošolci, v slovenskem jeziku z učenci višjih razredov (1); oba jezika, tako 

slovenski kot romski sta prisotna (5); 
 

Velika večina ravnateljev in mentorjev tudi meni, da je tako prav in da se romski pomočnik 

mora z romskimi učenci pogovarjati večinoma v slovenskem jeziku. 
 

Tabela 7.12: V katerem jeziku bi se po vašem mnenju moral romski pomočnik večinoma 

pogovarjati z romskimi učenci? 

 število % 

v romskem jeziku 2 3,5 

v slovenskem jeziku 45 78,9 

v drugem jeziku* 2 3,5 

drugo** 8 14,0 

skupaj 57 100,0 
* slovensko in albansko (2) 
** odvisno od potreb (1); slovensko in romsko (7) 
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Ob tem se zastavlja vprašanje, ali je res romski pomočnik tisti, ki bi moral romskim učencem 

približevati slovenski jezik s tem, da se z njimi pogovarja pretežno v slovenščini. Ali ne bi 

bilo morda bolj učinkovito, če bi romski pomočniki sicer pomagali romskim učencem pri 

razumevanju slovenskega jezika, vendar jih hkrati spodbujali k uporabi in nadaljnjemu učenju 

njihovega lastnega maternega jezika, katerega znanje je pri romskih otrocih prav tako na nizki 

stopnji? Ali ne bi bilo bolj učinkovito, če bi v šole vpeljali druge načine dodatnega učenja 

slovenskega jezika za romske otroke, romske pomočnike pa spodbujali in usposabljali za to, 

da pomagajo romskim otrokom ohranjati in razvijati romski jezik? 

 

Aktivnost 5: Sodelovanje s starši oz. romskimi družinami 

 

Indikatorji: 

- število stikov romskega pomočnika s starši romskih otrok; 

- percepcije o tem, kako romski starši sprejemajo romskega pomočnika; 

- percepcije o tem, ali delo romskega pomočnika vpliva na boljše sodelovanje med šolo 

in starši romskih učencev. 

 

Vloga staršev je v izobraževalnem procesu otroka izjemno pomembna, saj raziskave kažejo, 

da je vključevanje staršev v izobraževanje otrok pozitivno povezano s kakovostjo učenja in 

učno uspešnostjo otrok (Puklek Levpušček & Zupančič 2009: 102–105; Henderson & Mapp 

2002; Henderson & Berla, ur. 1994; Vonta idr. 2011: 145–147). 

 

Tudi v anketi, ki smo jo izvedli med ravnatelji in mentorji romskih pomočnikov, prevladuje 

mnenje o veliki pomembnosti vloge staršev za šolski uspeh učencev. 
 

Tabela 7.13: Kako pomembne so po vašem mnenju naslednje aktivnosti staršev za šolski 

uspeh učencev?  

 zelo 

pomembno 

pomembno niti pomembno 

niti 

nepomembno 

nepo-

membno 

zelo nepo-

membno 

ne vem skupaj 

N % N % N % N % N % N % N % 

spodbujanje otrok 

k rednemu 

obiskovanju šole 

50 87,7 3 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
5

3 

10

0 

pomoč pri 

domačih nalogah 
21 36,8 26 45,6 4 7,0 2 3,5 0 0 0 0 

5

3 

10

0 

pomoč pri učenju 
21 36,8 25 43,9 4 7,0 3 5,3 0 0 0 0 

5

3 

10

0 

obiskovanje 

roditeljskih 

sestankov 

27 47,4 19 33,3 6 10,5 1 1,8 0 0 0 0 
5

3 

10

0 

obiskovanje 

pogovornih ur 
33 57,9 15 26,3 5 8,8 0 0 0 0 0 0 

5

3 

10

0 

sodelovanje na 

šolskih 

prireditvah 

16 28,1 21 36,8 15 26,3 0 0 0 0 1 1,8 
5

3 

10

0 
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Spodbujanje aktivnejše vloge in sodelovanja romskih staršev v izobraževanju njihovih otrok 

je zato ena od ključnih aktivnosti, potrebnih za doseganje dolgoročnih ciljev projekta. V 

preteklih letih smo raziskovalci v okviru drugih projektov (npr. Dvig socialnega in kulturnega 

kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti) večkrat ugotavljali, da nekatere 

šole oziroma posamezni učitelji ne znajo ali nimajo interesa pristopiti k romskim staršem (pa 

tudi otrokom) na drugačen način, ki bi jih morda bolj spodbudil k sodelovanju (glej tudi 

Vonta idr. 2011, 80). Razredniki pogosto staršev romskih otrok osebno sploh ne poznajo. 

Večina učiteljev ni še nikdar bila v romskih naseljih, iz katerih prihajajo njihovi učenci. V tem 

oziru je zaskrbljujoč podatek, da tudi bodoči učitelji, sedanji študenti Pedagoške fakultete v 

Ljubljani, ne zaznavajo potrebe po obiskih romskih družin na njihovih domovih oz. se s 

takšno obliko sodelovanja z romskimi družinami ne strinjajo (Peček, Macura-Milovanović & 

Vujisić-Živković, 2014). Prav obiski učiteljev na domu (ali vsaj v romskem naselju) so eden 

od načinov, ki bi jih lahko šole bolj pogosto uporabile za izboljšanje sodelovanja s starši 

romskih otrok. Takšna oblika vzpostavljanja ali utrjevanja stikov s starši ima lahko številne 

pozitivne posledice (glej Peček, Macura-Milovanović & Vujisić-Živković, 2014) tako za učni 

uspeh otrok kot za povečanje zaupanja in aktivnega sodelovanja staršev. Predstavlja pa tudi 

priložnost za učitelje, da razširijo svoje védenje in zavedanje o življenju svojih učencev, ter na 

podlagi tega morda drugače in z večjo kulturno senzibilnostjo pristopijo k romskim učencem. 

Aktivna vloga šol v procesu spodbujanja sodelovanja in vključevanja romskih staršev v 

izobraževanje njihovih otrok je ključnega pomena, konstantno iskanje inovativnih pristopov 

in delovanje izven utečenih oblik pa nuja, če želimo priti do drugačnih rezultatov. Romski 

pomočniki na tem področju predstavljajo veliko pomoč šolam in vrtcem, saj zaradi 

poznavanja romskega jezika in kulture ter pogosto tudi lastnega bivanja v romskem naselju 

laže vzpostavljajo stike z romskimi družinami in pridobivajo njihovo zaupanje. 

 

a) Število stikov romskega pomočnika s starši romskih otrok 

Romski pomočniki so vsak mesec beležili število svojih stikov s starši romskih otrok – 

osebnih stikov v šoli, osebnih stikov v romskem naselju in telefonskih pogovorov – v katerih 

so se s starši pogovarjali o njihovem otroku (o njegovem uspehu v šoli, težavah, potrebah, ...). 

Zaradi spremenjene metodologije zbiranja podatkov v času trajanja projekta tukaj 

predstavljamo le podatke za obdobje od novembra 2014 do junija 2015. 
 

Tabela 7.14: Število stikov vseh romskih pomočnikov s starši romskih otrok (november 

2014 – junij 2015) 

Število srečanj v 

šoli 

Število 

telefonskih 

pogovorov 

Število srečanj 

izven šole (obiski 

v naselju) 

Skupno število 

vseh stikov 

Povprečno število 

različnih družin na 

mesec 

793 870 872 2535 345 
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Tabela 7.15: Povprečno mesečno število stikov romskega pomočnika s starši romskih 

otrok (november 2014 – junij 2015) 

Število srečanj v 

šoli 

Število 

telefonskih 

pogovorov 

Število srečanj 

izven šole (obiski 

v naselju) 

Povprečno 

mesečno število 

vseh stikov na 

romskega 

pomočnika 

Povprečno mesečno 

število različnih 

družin na romskega 

pomočnika 

40 44 44 127 17 

 

Nekateri romski pomočniki, zlasti tisti, ki tudi sami živijo v romskem naselju, so imeli 

različne vsakodnevne stike z romskimi starši in je težko vse zabeležiti. Nekateri drugi pa v 

romskih naseljih praktično nikdar niso bili in so se srečevali z romskimi starši le v šoli ali pa 

so z njimi komunicirali po telefonu. Tabela 7.15 prikazuje povprečno mesečno število 

različnih oblik stikov posameznega romskega pomočnika z romskimi starši. Kot je razvidno iz 

nje, je imel posamezen romski pomočnik mesečno v povprečju okrog 40 stikov z romskimi 

starši v šoli ter 44 po telefonu in prav tako 44 v romskem naselju (oz. kje drugje izven šole). 

Povprečno mesečno število vseh stikov na romskega pomočnika je bilo torej 127, povprečno 

mesečno število različnih družin, s katerimi je romski pomočnik komuniciral, pa 17. 

 

V anketi, ki so jo izpolnjevali 28. januarja 2015, je večina (85,7 %) romskih pomočnikov 

zapisala, da so s starši romskih otrok v stiku pogosto (dnevno, nekajkrat tedensko). Le trije 

romski pomočniki so odgovorili, da so v stiku z romskimi starši le nekajkrat mesečno, nihče 

pa ni izbral odgovora redko (ob izjemnih okoliščinah). 
 

Tabela 7.16: Odgovori romskih pomočnikov na vprašanje, kako pogosto so v stiku s 

starši romskih otrok 

 število % 

pogosto (dnevno, nekajkrat tedensko) 18 85,7 

dokaj pogosto (nekajkrat mesečno) 3 14,3 

redko (ob izjemnih okoliščinah) 0 0 

skupaj 21 100 

 

Ravnatelje in mentorje romskih pomočnikov smo povprašali o tem, koliko romski pomočniki 

obiskujejo romske družine na njihovih domovih. Po njihovem mnenju romski pomočniki to 

počnejo večinoma nekajkrat na mesec oz. po potrebi. 
 

Tabela 7.17: Odgovori ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov na vprašanje, ali 

romski pomočnik obiskuje romske družine na njihovih domovih?  

 število % 

da, nekajkrat na teden 1 1,8 

da, nekajkrat na mesec 23 40,4 

samo, če je potrebno ali ob posebnih priložnostih 29 50,9 

ne 3 5,3 

b.o. 1 1,8 

skupaj 57 100,0 
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Ravnatelje in mentorje romskih pomočnikov smo povprašali tudi, ali gredo kdaj z romskim 

pomočnikom v romsko naselje. Približno 60 % jih občasno to naredi. 
 

Tabela 7.18: Ali kdaj spremljate romskega pomočnika pri njegovih obiskih v romskih 

naseljih, iz katerih prihajajo učenci?  

 število % 

da, vsaj enkrat mesečno 3 5,3 

da, nekajkrat na leto 16 28,1 

da, kadar je to nujno potrebno 15 26,3 

ne, nikoli 15 26,3 

v našem šolskem okolišu ni romskih naselij 8 14,0 

skupaj 57 100,0 

 

b) Percepcije o tem, kako romski starši sprejemajo romskega pomočnika 

Ravnatelje in mentorje romskih pomočnikov smo povprašali po tem, kako po njihovem 

mnenju starši romskih otrok sprejemajo romskega pomočnika na njihovi šoli/vrtcu. 
 

Tabela 7.19: Mnenje ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov o tem, v kolikšni 

meri starši romskih otrok sprejemajo romskega pomočnika na njihovi šoli/ v vrtcu?  

Starši romskih otrok število % 

sploh ga ne sprejemajo 0 0 

ne sprejemajo 0 0 

sprejemajo 10 17,5 

dobro ga sprejemajo 20 35,1 

zelo dobro ga sprejemajo 27 47,4 

skupaj 57 100,0 

 

Po mnenju ravnateljev in mentorjev starši romskih otrok na vseh šolah sprejemajo romskega 

pomočnika. Velika večina meni, da ga sprejemajo dobro ali zelo dobro. Romske pomočnike 

pa smo povprašali, kako ocenjujejo svoj odnos s starši romskih otrok. Dobrih 80 % je svoj 

odnos s starši romskih otrok opisalo kot dober, slabih 20 % kot zadovoljiv. 

 

c) Percepcije o tem, ali delo romskega pomočnika vpliva na boljše sodelovanje med šolo in 

starši romskih učencev 

Kar 91,2 % ravnateljev in mentorjev meni, da prisotnost romskega pomočnika na šoli/v vrtcu 

prispeva k boljšemu sodelovanju med šolo/vrtcem in starši romskih otrok. 
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Tabela 7.20: Mnenje ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov o tem, ali prisotnost 

in delo romskega pomočnika na šoli/v vrtcu vplivata na boljše sodelovanje med 

šolo/vrtcem in starši romskih otrok: 

Boljše sodelovanje med šolo/vrtcem in starši romskih otrok število % 

da 52 91,2 

ne 3 5,3 

b.o. 2 3,5 

skupaj 57 100,0 

 

Iz zapisanega lahko sklepamo, da je delo romskega pomočnika na vseh šolah in v vseh 

okoljih, kjer romski pomočniki delujejo, dobro sprejeto in da ima pozitivne učinke na 

sodelovanje med šolo in romskimi družinami. 

 

Aktivnost 6: izobraževanje / usposabljanje romskih pomočnikov 

 

Indikatorji: 

- število izvedenih in uspešno zaključenih usposabljanj/izobraževalnih programov; 

- percepcije o potrebah po dodatnem usposabljanju romskih pomočnikov; 

- percepcije o koristnosti izvedenih usposabljanj/izobraževanj za romske pomočnike. 

 

Dodatno izobraževanje in usposabljanje romskih pomočnikov je bilo vključeno med 

aktivnosti projekta, ker tako zahteva Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki 

Sloveniji (Dopolnilo k Strategiji 2004). Ta predvideva, da: 

- mora imeti romski pomočnik najmanj srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo in 

pedagoško-andragoško izobrazbo, pridobljeno po ustreznem javnoveljavnem 

študijskem programu za izpopolnjevanje, ki jo v prehodnem obdobju lahko pridobi 

tudi postopoma, saj je v nekaterih okoljih malo Romov s srednjo šolsko izobrazbo; 

- morajo vsi romski pomočniki pridobiti poklicno kvalifikacijo; 

- je nadaljevanje izobraževanja romskih pomočnikov na univerzitetni ravni pogoj za 

obnavljanje pogodbe o zaposlitvi (postopno v vsej Sloveniji). 

 

Zato so romski pomočniki v okviru projekta Skupaj do znanja nadaljevali z izobraževanjem 

po programu predšolske vzgoje, ki so ga pričeli že v okviru projekta UVRVI II, dodatno pa so 

se udeležili še nekaj krajših usposabljanj in konferenc. Program predšolske vzgoje je bil v 

projektu UVRVI II izbran zato, ker je bil najbližji pedagoškemu poklicu na V. stopnji in zato 

najbolj primeren, saj romski pomočniki delajo v šoli oz. v vrtcu. Izobraževanja so se morali 

udeleževati tudi tisti, ki so že imeli V. ali višjo stopnjo izobrazbe, razen tistih romskih 

pomočnikov, ki so imeli zaključen prav program predšolske vzgoje. 
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V okviru projekta Skupaj do znanja je program predšolske vzgoje obiskovalo 19 od 22-ih 

romskih pomočnikov. Situacija v času pisanju tega poročila je bila naslednja: 

- 2 kandidatki sta poklicno maturo opravili že v februarju 2015, 

- 7 kandidatov je poklicno maturo opravilo avgusta 2015, 

- 9 kandidatov mora poklicno maturo še opraviti, 

- 1 kandidatka se je predavanj udeleževala redno do nastopa porodniškega dopusta v 

marcu 2015 (manjka ji samo praksa v vrtcu in del poklicne mature); njen nadomestni 

romski pomočnik ni bil napoten na izobraževanje. 

 

Izobrazbena struktura pred nadaljnjim izobraževanjem po programu predšolske vzgoje je bila 

takšna: 

- 1 romska pomočnica univ. dipl. politolog, 

- 1 romska pomočnica višja organizatorka socialne mreže, 

- 3 romske pomočnice vzgojiteljice predšolskih otrok, 

- 4 romski pomočniki s končano samo OŠ, 

- 10 romskih pomočnikov s končano (ali skoraj dokončano) poklicno šolo IV. stopnje, 

- 2 romska pomočnika s končano srednjo šolo V. stopnje, 

- 1 romski pomočnik z nedokončano srednjo šolo V. stopnje. 

 

a) Število izvedenih in uspešno zaključenih usposabljanj/izobraževalnih programov 

Ker izobraževanje romskih pomočnikov v projektu Skupaj do znanja predstavlja neposredno 

nadaljevanje izobraževanja, s katerim so romski pomočniki pričeli že v okviru projekta 

UVRVI II, v nadaljevanju predstavljamo program izobraževanj in usposabljanj, ki so jih bili 

deležni romski pomočniki v obeh omenjenih projektih. 

 

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ROMSKIH POMOČNIKOV 

UVRVI II 

Šolsko leto 2011/12: 

-          Izobraževanje iz romologije 18 ur ( v vsaki regiji) 

-          Udeležba petih romski pomočnikov na strokovni ekskurziji v Angliji (ogled dobrih praks 

in izmenjave  strokovnih mnenj pri vključevanju etničnih manjšin v vzgojo in izobraževanje v 

Veliki Britaniji) 

-          Izvedli 264 ur izobraževanja  na vsaki lokaciji po modulih programa predšolske vzgoje 

-          Izvedli izobraževanje na temo didaktika in didaktični pripomočki 

-          Izvedli izobraževanje na temo timsko delo 

Šolsko leto 2012/13: 

-          Izvedli 120 urno usposabljanje za RP v programu UŽU (Usposabljanje za življenjsko 

uspešnost) – Most do izobrazbe na obeh lokacijah: SV regija – izvajala je Ljudska univerza 

Murska Sobota, JV regija – izvajal je Razvojno izobraževalni center Novo mesto.  
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Skupaj do znanja / UVRVI II (zaključil se je 31. 8. 2014) 

Šolsko leto 2013/14 

-          Izvedli 217 ur na vsaki lokaciji - izobraževanje po modulih predšolske vzgoje 

 

Skupaj do znanja 

Šolsko leto 2014/15: 

-          Izvedli preostale module v obeh regijah po programu predšolske vzgoje, srednje strokovno 

izobraževanje; poklicna matura se opravlja v jesenskem roku – avgust 2015 

-          24. 9. 2014 v Murski Soboti: udeležba RP na nacionalni konferenci o zdravju Romov 

-          25. 9. 2014 v Murski Soboti: udeležba RP na mednarodni konferenci Romano-Kher: 

Sožitje in razvoj romske skupnosti 

-          6. in 7. 7. 2015 udeležba RP na usposabljanju »Romski jezik kot evropski manjšinski 

jezik« v sodelovanju s projektom QualiRom na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  

-          12. in 13. 8. 2015 udeležba RP na mednarodni konferenci »Izobraževanje Romov« 

 

 

b) Percepcije o potrebah po dodatnem usposabljanju romskih pomočnikov 

Po poročanju koordinatorke programa romskih pomočnikov, ki je bila največ in redno v stikih 

z vsemi romskimi pomočniki, je pri njih zaznati veliko željo po opravljanju dela, ki ga 

opravljajo, in tudi željo po dodatnem izobraževanju in usposabljanju ter s tem povečevanju 

svoje konkurenčnosti tudi za druga dela na trgu dela. 

 

Tudi iz odgovorov samih romskih pomočnikov je razbrati, da si večina želi dodatnih 

izobraževanj in usposabljanj, predvsem s področij psihologije, pedagogike, didaktike in 

posameznih predmetov, ki se poučujejo v višjih razredih. Štirje izmed 21 romskih 

pomočnikov, ki so izpolnili anketni vprašalnik, pa menijo, da dodatnih usposabljanj ne 

potrebujejo. 
 

Tabela 7.21: Odgovori romskih pomočnikov na vprašanje, na katerih področjih bi 

potrebovali nadaljnje usposabljanje (možnih je več odgovorov) 

 število % 

Strokovna pedagoška znanja (psihološka, pedagoška, didaktična) 10 47,6 

Več znanja pri posameznih predmetih, zlasti za višje razrede 9 42,9 

Slovenskega jezika(besedni zaklad, pravopis, itd.) 1 4,8 

Poučevanja slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika 2 9,5 

Romskega jezika (besedni zaklad, pravopis, itd.) 2 9,5 

Romske kulture, zgodovine 4 19,0 

Ne potrebujem dodatnega usposabljanja 4 19,0 

Drugo 1 4,8 
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Želje romskih pomočnikov po dodatnih usposabljanjih se v precejšnji meri skladajo tudi z 

mnenji ravnateljev in mentorjev glede tega, katera dodatna znanja bi romski pomočniki 

potrebovali. 

 

Tabela 7.22: Odgovori ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov na vprašanje, 

katera dodatna znanja bi po njihovem mnenju potrebovali romski pomočniki? (možnih 

je več odgovorov) 

 število % 

Delo z računalnikom 3 5,3 

Pedagoška znanja (didaktika, metodika, specialna pedagogika) 27 47,4 

Psihološka znanja 11 19,3 

Komunikacijske in socialne veščine (sodelovanje s starši, pravilen prenos 

informacij, itd.) 

21 36,8 

Splošna znanja za poučevanje učencev predmetne stopnje (kemija, fizika, 

matematika, slovenski jezik, tuji jeziki, itd.) 

7 12,3 

Drugo*  9 15,8 

*Delo z otroki s posebnimi potrebami (4); poznavanje (šolske) zakonodaje (2); glede na opis nalog, ki jih opravlja na naši 

šoli menim, da ima dovolj znanj (1), samoevalvacija (1), znanje o predšolski vzgoji (1) 
 

c) Percepcije o koristnosti izvedenih usposabljanj/izobraževanj za romske pomočnike 

O koristnosti in uporabnosti izobraževanj in usposabljanj za romske pomočnike, ki so bila 

izvedena v okviru projekta Skupaj do znanja, smo povprašali tako romske pomočnike kot tudi 

ravnatelje in mentorje romskih pomočnikov. Romski pomočniki ocenjujejo ta izobraževanja 

in usposabljanja večinoma kot zelo uporabna (71, 4 %) ali še kar uporabna (23,8 %). 

 

Tabela 7.23: Mnenja romskih pomočnikov o uporabnosti izobraževanj/usposabljanj, 

organiziranih v okviru projekta Skupaj do znanja 

 število % 

Zelo uporabna 15 71,4 

Še kar uporabna 5 23,8 

Ne morem oceniti 1 4,8 

Skupaj 21 100,0 

 

Ravnatelji in mentorji romskih pomočnikov opažajo, da je izobraževanje, ki so ga bili deležni 

romski pomočniki, prispevalo k izboljšanju njihovega dela. 68,4 % jih meni, da se to zelo 

pozna pri delu romskih pomočnikov, 19,3 % jih sicer opaža napredek, vendar meni, da le ta ni 

zadosten. 10,5 % ravnateljev in mentorjev pa ni opazilo razlik, ki bi jih v delo romskega 

pomočnika vneslo dodatno izobraževanje. 
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Tabela 7.24: Mnenja ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov o tem, ali je 

izobraževanje, ki so ga bili deležni romski pomočniki, prispevalo k izboljšanju njihovega 

dela?  

 število % 

Da, zelo se pozna pri njihovem delu 39 68,4 

Da, vendar ne zadosti 11 19,3 

Ne opazim razlik 6 10,5 

B.o. 1 1,8 

Skupaj 57 100,0 

 

 

Aktivnost 7: Vključevanje v aktivnosti romskih izobraževalnih inkubatorjev oz. 

delovanje v romskih naseljih 

 

Indikatorji: 

- delež delovnega časa, ki ga romski pomočnik nameni delu v romskem naselju 

- percepcije o tem, kako potrebno/nepotrebno je delo romskega pomočnika v romskem 

naselju 

 

a) Delež delovnega časa, ki ga romski pomočnik nameni delu v romskem naselju 

Iz mesečnih poročil romskih pomočnikov izhaja, da so delu v romskih naseljih v obdobju od 

novembra 2014 do junija 2015 namenili približno 4 % svojega delovnega časa (1 odstotek za 

delo v romskih izobraževalnih inkubatorjih). Glede na to, da je bil eden od ciljev projekta 

vključevanje romskih pomočnikov v programe dela romskih izobraževalnih inkubatorjev ter 

program dela CŠOD (ki so se praviloma tudi odvijali v romskih naseljih ali v njihovi okolici, 

na prostem), je ta delež zelo majhen. Glavni razlog leži v tem, da v večini okolij, kjer delujejo 

romski pomočniki, ni romskih izobraževalnih inkubatorjev, v nekaterih okoljih pa so bili 

inkubatorji vzpostavljeni šele naknadno v času trajanja projekta in sodelovanje ni moglo takoj 

zaživeti. Tudi delež časa, ki so ga romski pomočniki namenili različnim delavnicam v 

romskih naseljih, kjer ni izobraževalnih inkubatorjev, je dokaj nizek. To je v precejšnji meri 

povezano s pomanjkanjem ustreznega prostora za takšne dejavnosti v mnogih romskih 

naseljih, delno je povezano z določenim privajalnim časom, ki so ga potrebovali romski 

pomočniki za prehod na drugačen način dela, delno oziroma v nekaterih primerih pa lahko to 

pripišemo tudi premajhni motivaciji in angažmaju romskih pomočnikov. 

 

b) Percepcije o tem, kako potrebno je delo romskega pomočnika v romskem naselju 

Iz odgovorov ravnateljev in mentorjev romskih pomočnikov lahko razberemo njihova mnenja 

o tem, kje in v kolikšnem obsegu naj bi delali romski pomočniki. Kar četrtina ravnateljev in 

mentorjev meni, da bi morali romski pomočniki delati samo v šoli. Morda k takemu mnenju 
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prispeva tudi dejstvo, da je na posameznih šolah romski pomočnik prisoten le polovični 

delovni čas, ker si ga mora šola deliti s še eno šolo ali vrtcem. V tem primeru šola toliko bolj 

pogreša pomoč in prisotnost romskega pomočnika, če ta del svojega delovnega časa opravlja 

v romskem naselju. Največ ravnateljev in mentorjev sicer podpira trditev, da bi morali romski  

pomočniki delati večinoma v šoli, delno pa v romskem naselju. 
 

Tabela 7.25: V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami …  

Romski pomočnik bi moral delati samo v šoli.  število % 

Zelo se strinjam 3 5,3 

Se strinjam 11 19,3 

Niti se strinjam niti se ne strinjam 6 10,5 

Ne strinjam 20 35,1 

Sploh se ne strinjam 13 22,8 

B.o. 4 7,0 

Skupaj 57 100,0 

 

Tabela 7.26: V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami …  

Romski pomočnik bi moral delati večinoma v šoli, 

delno pa v romskem naselju število % 

Zelo se strinjam 21 36,8 

Se strinjam 16 28,1 

Niti se strinjam niti se ne strinjam 9 15,8 

Ne strinjam 4 7,0 

B.o. 7 12,3 

Skupaj 57 100,0 

 

Tabela 7.27: V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami …  

Romski pomočnik bi moral delati polovico časa v 

šoli, polovico v romskem naselju število % 

Zelo se strinjam 4 7,0 

Se strinjam 6 10,5 

Niti se strinjam niti se ne strinjam 13 22,8 

Ne strinjam 17 29,8 

Sploh se ne strinjam 10 17,5 

B.o. 7 12,3 

Skupaj 57 100,0 
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Tabela 7.28: V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami …  

Romski pomočnik bi moral delati večinoma v 

romskem naselju. število % 

Se strinjam 1 1,8 

Niti se strinjam niti se ne strinjam 3 5,3 

Ne strinjam 19 33,3 

Sploh se ne strinjam 28 49,1 

B.o. 6 10,5 

Skupaj 57 100,0 

 

7.2.4 Sklepne ugotovitve 

Na podlagi predstavljenih podatkov o izvajanju aktivnosti romskih pomočnikov ter mnenj in 

ocen tako samih romskih pomočnikov kot njihovih mentorjev in ravnateljev vrtcev in šol o 

njihovem delu lahko zaključimo, da je delo romskih pomočnikov na šolah in v vrtcih 

potrebno, uspešno, koristno in dobro sprejeto tako s strani šol kot romskih otrok in njihovih 

staršev. Prav vsi ravnatelji in mentorji romskih pomočnikov, ki so izpolnili evalvacijske 

vprašalnike, so izrazili mnenje, da je romski pomočnik na njihovi šoli/v vrtcu potreben. Na 

tistih šolah, kjer si romskega pomočnika delijo še z drugo/drugimi šolami ali vrtci, so v 

glavnem vsi močno poudarjali potrebo po tem, da bi romski pomočnik v celoti deloval samo 

na eni instituciji. Nekateri ravnatelji in mentorji so izrazili tudi željo oz. potrebo po tem, da bi 

na šoli imeli več kot enega romskega pomočnika. Situacija med šolami je zelo različna in tako 

je romski pomočnik ponekod zadolžen za 10, drugod pa tudi za več kot 60 romskih otrok. 

Pogoji in učinkovitost dela so zaradi tega seveda tudi različni in praktično neprimerljivi. 

 

Velika večina ravnateljev in mentorjev je mnenja, da prisotnost in delo romskega pomočnika 

na njihovi šoli/v vrtcu vplivata na boljši učni uspeh romskih učencev (94,7 %), večjo 

prisotnost romskih učencev pri pouku/v vrtcu (89,5 %), boljše sodelovanje med šolo/vrtcem 

in starši romskih otrok (91,2 %) in na boljše sodelovanje romskih učencev pri različnih 

šolskih aktivnostih, kot so npr. športni dnevi, ekskurzije ipd. (86 %). 

 

Ena od ključnih prednosti večine romskih pomočnikov je njihovo znanje romskega jezika in 

poznavanje kulture, zaradi česar veliko laže komunicirajo tako z romskimi otroki kot 

njihovimi starši in si na ta način laže pridobijo njihovo zaupanje. Ob tem je treba dodati, da 

vsi romski pomočniki ne obvladajo romskega jezika (niti niso vsi Romi). Glede na pomen 

sposobnosti komunikacije v romskem jeziku pa je zanimivo, da po poročanju ravnateljev in 

mentorjev romski pomočniki z romskimi otroki večinoma komunicirajo v slovenskem jeziku. 

Večina ravnateljev in mentorjev (78,9 %) to tudi podpira. 

 

Na večini šol in vrtcev ravnatelji in mentorji opažajo napredek pri delu romskih pomočnikov 

zaradi dodatnega izobraževanja, skozi katerega so ti šli v zadnjih letih. Na tem področju so 
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romski pomočniki izkazali velik interes in pripravljenost za dodatno delo oz. učenje, ki ga je 

od njih terjalo izobraževanje v programu predšolske vzgoje. Prav tako so izrazili velik interes 

za različna dodatna usposabljanja, zlasti s področij psihologije, pedagogike in didaktike ter 

posameznih predmetov, ki se poučujejo v višjih razredih. Izobraževanja in usposabljanja, ki 

so jih bili deležni v okviru projekta Skupaj do znanja, je večina (71,4 %) romskih pomočnikov 

ocenila kot zelo uporabna in dobra petina (23, 8 %) kot še kar uporabna za njihovo delo. 

 

Romski pomočniki svoje delo z veseljem opravljajo in večina (61,9 %) si ga želi opravljati 

tudi v prihodnje. Sodelovanje s sodelavci v šoli/vrtcu vsi opisujejo kot dobro, velika večina 

(85,7 %) celo kot zelo dobro. To pomeni, da se v delovnem kolektivu dobro počutijo. Prav 

tako dobro ocenjujejo tudi svoj odnos z romskimi otroki in starši. Večino svojega delovnega 

časa delajo v razredu, skupaj z učitelji, delno nekateri pomagajo romskim otrokom tudi izven 

razreda, v kabinetu ali ločenem razredu. Redno so vabljeni in aktivno sodelujejo tudi pri 

drugih šolskih aktivnostih. 

 

Eden od ciljev projekta je bil tudi povezati delo romskih pomočnikov z delovanjem romskih 

izobraževalnih inkubatorjev in na ta način okrepiti povezavo med šolami in inkubatorji ter 

romskimi pomočniki in romskimi naselji. To se je pokazalo kot potrebno in koristno že v 

projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske 

skupnosti. Ker pa je bil prvenstveni namen projekta Skupaj do znanja nadaljevanje že začetih 

aktivnosti inkubatorjev v okviru prej omenjenega projekta in aktivnosti romskih pomočnikov 

v okviru projekta UVRVI II, je bila nadgradnja obeh programov z njunim povezovanjem 

otežena zaradi neprekrivanja lokacij, kjer so eni in drugi delovali. V času izvajanja projekta je 

sicer prišlo do vzpostavitve inkubatorjev na nekaterih dodatnih lokacijah, kjer so prej delovali 

le romski pomočniki, in tudi do premestitve ene romske pomočnice v drugo okolje, kjer je 

prej deloval le romski izobraževalni inkubator, vseeno pa je bilo tega prekrivanja manj, kot bi 

bilo potrebno za doseganje želenih sinergij obeh programov. Vsi romski pomočniki skupaj so 

tako porabili le približno odstotek svojega delovnega časa za sodelovanje pri aktivnostih v 

romskih izobraževalnih inkubatorjih. V okoljih, kjer inkubatorjev ni bilo, so bili romski 

pomočniki spodbujeni k samostojnemu delu v romskih naseljih, iz katerih prihajajo otroci z 

njihovih šol. Predvsem naj bi organizirali različne delavnice za otroke in starše ter na ta način 

vzpostavljali večje zaupanje med romskimi družinami in šolo ter spodbujali zanimanje in 

pripravljenost tako otrok kot staršev za izobraževanje in redno obiskovanje šole. Žal pa tudi ta 

aktivnost v kratkem obdobju trajanja projekta še ni prav zaživela. Romski pomočniki so sicer 

organizirali nekaj delavnic v romskih naseljih, ki so bile dobro sprejete, vendar bi bilo za 

večje učinke potrebno te aktivnosti kontinuirano izvajati tudi v prihodnje. 

 

Največja težava, ki smo jo zaznali pri delu nekaterih romskih pomočnikov, je bilo neredno in 

nevestno izpolnjevanje in oddajanje dokumentacije, ki je potrebna za obračun plač (evidenca 

prisotnosti na delu, časovnice, bolniški listi, potni nalogi) ter za spremljanje in evalvacijo 

programa.  
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7.3 Predlogi za organizacijo in evalvacijo dela romskih 

pomočnikov v prihodnje 

 

Predlogi za organizacijo dela: 

1. V vsaki šoli/vrtcu, ki ima določeno število romskih otrok (treba bi bilo določiti 

normativ) bi moral biti zaposlen romski pomočnik s polnim delovnim časom. 

2. Zaposlitev romskih pomočnikov bi morala biti v začetnem obdobju vezana na 

poskusno delovno dobo, da bi se v tem času preverila njihova primernost za to 

delovno mesto in da bi se jih lahko zamenjalo, če bi se to izkazalo za potrebno. 

3. Nadaljevati bi bilo treba s povezovanjem programov romskih pomočnikov in romskih 

izobraževalnih inkubatorjev ter s spodbujanjem dela romskih pomočnikov tudi izven 

šol, v romskih naseljih (delo z otroki in s starši). 

4. Treba bi bilo nadaljevati z izobraževanjem romskih pomočnikov: 

- srednje strokovno izobraževanje - program predšolske vzgoje (za tiste, ki ga še 

niso opravili oz. še niso opravili poklicne mature v okviru tega programa), 

- strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju (vrtec), 

- študij na Pedagoški fakulteti – smer predšolska vzgoja, 

- izobraževanje v okviru 5. predmeta poklicne mature in s tem vstopne možnosti 

za študij na Pedagoški fakulteti – razredni pouk. 

5. Nadaljevati bi bilo treba z aktivnostmi za sistemizacijo delovnega mesta romski 

pomočnik v pravilnikih o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v vrtcih 

in osnovnih šolah, kot to predvideva Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v 

Republiki Sloveniji. 

 

Predlogi za izvedbo evalvacije: 

1. Na začetku izvajanja projekta bi bilo treba zastaviti celovit sistem spremljanja 

izvajanja aktivnosti in zbiranja podatkov iz različnih virov, na podlagi česar bi bilo na 

koncu možno oceniti tako samo izvedbo kot tudi rezultate in učinke programa v skladu 

z zastavljenimi cilji. Vse aktivnosti ter njihove rezultate in učinke je treba spremljati 

sproti in kontinuirano. Glede na pretekle izkušnje je treba za to aktivnost predvideti 

več časa, saj je pridobivanje podatkov na tako širokem teritoriju in pri tako različnih 

ciljnih skupinah, ki terjajo tudi posebne pristope, precej kompleksno in zamudno. 

2. V sistem spremljanja in evalvacije je treba vključiti šole (tako ravnatelje kot mentorje 

romskih pomočnikov in učitelje), izvajalce aktivnosti projekta, starše in tudi otroke, ki 

se udeležujejo aktivnosti. 
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