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PRIČAKOVANJA ZIK-a OB PRIJAVI IN PRIČETKU PROJEKTA
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) s
partnerji se je prijavil na javni razpis Ministrstva za šolstvo in
šport s prav posebnimi pričakovanji: spodbuditi slovenske
vrtce in šole, ki vključujejo romske otroke, naj nenehno
uvajajo izboljšave v kakovost svojega dela, kar bo
prispevalo k večji uspešnosti romskih otrok. ZIK je izhajal
iz svojih strokovnih znanj in izkušenj, ki jih ima s ciljno
skupino Romov: da se romski otroci le izjemoma vključujejo
v predšolsko vzgojo, veliko izostajajo, prezgodaj zapuščajo
osnovno šolo, deklice prezgodaj rojevajo, starši ne
spodbujajo svojih otrok za šolsko delo, le maloštevilni Romi
nadaljujejo izobraževanje v srednji šoli ali višje.
Gre poudariti, da so razlogi za takšno stanje številni in zapleteni. Kakršnokoli
poenostavljanje bi zameglilo kompleksnost problema, ki ga delno poskuša reševati
šolski sistem. Vzgojitelji, učitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih in šolah, ki
vključujejo romske otroke, imajo pomembno nalogo in odgovornost, da prispevajo k
boljši uspešnosti romskih otrok v vzgoji in izobraževanju.
Vloga vzgojitelja in učitelja je častna, zajema človeško dostojanstvo, poštenost in
ponos zaradi poslanstva, ki mu je dano. Dober učitelj naredi v svoji profesionalni dobi
neprecenljivo korist številnim generacijam, ki so mu zaupane. Daje zgled, smernice in
možnost izbire.
Učitelj, ki dela z romskimi otroki, potrebuje še več – poglobljeno znanje o zgodovini
in kulturi Romov. Mora vedeti, zakaj ima romski otrok ob vstopu v šolo več težav kot
otrok večinskega naroda. Prepoznavanje ovir in iskanje rešitev je temeljno vodilo
uspešnega učitelja. Razumevanje bogastva različnosti prispeva k boljšim odnosom in
zaupanju.
Vzgojitelji in učitelji so z vključitvijo v projekt potrdili, da se morajo nenehno učiti, da
bi bili uspešni pri delu z romskimi otroki. Veliko so pričakovali od strokovnjakov, ki
so jim odstirali nova znanja, od kolegov, s katerimi so izmenjevali izkušnje, in največ
od sebe, ko so razvijali in bogatili svojo bit. Zavedali so se, da naposled ostanejo sami
z otroki, ki so odvisni od njih, da so jim dobri tovariši, učitelji in vzgojitelji.
Motivacija udeležencev za vključitev v usposabljanje se je izkazala kot zahtevna in
naporna naloga. Nekaj ovir je bilo predvidenih in pričakovanih, kot je fizična
omejenost področja zaradi povezanosti s tradicionalnimi bivališči Romov
(Prekmurje, Jugovzhodna Slovenija, mariborsko področje). Usposabljanja ni bilo
moč ponuditi tistim, ki ne delajo z romskimi otroki.
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Na podlagi istega javnega razpisa so tudi drugi izvajalci istočasno pričenjali z
usposabljanji in nagovarjali isto ciljno skupino. Učitelji so se soočali z veliko ponudbo
in omejenim časom za izobraževanje.
Bolj kot ti dve dejstvi sta pri vključevanju učiteljev in vzgojiteljev predstavljala oviro
njihova predstava o reševanju romskega vprašanja in ocena svoje vloge pri tem.
Velikokrat so sporočali, da pri sebi ne vidijo nobene ovire za uspešnost romskih otrok,
odgovornost za njihovo neuspešnost vidijo zunaj sebe in šole, o delu z romskimi
otroki vedo vse potrebno, ne želijo delati razlike med otroki – za vse velja enak
pristop.
Pomembno vlogo so imela vodstva vrtcev in šol, ki so bodisi spodbujala svoje
kolektive bodisi omalovaževala pomen usposabljanja svojih zaposlenih. Nekateri
ravnatelji oziroma ravnateljice so navdušili večino članov svojega kolektiva za
vključitev v usposabljanje, pridružili so se svojim sodelavcem pri delu, vzeli so si čas
za pogovor in za iskanje novih idej in rešitev. Nekaj vodilnih delavcev ni videlo smisla
v vsebini usposabljanja, zato se niso posebej angažirali pri spodbujanju svojih
zaposlenih za vključevanje v izobraževanje.
Že ob začetku projekta smo ugotovili, da bo potrebno veliko znanja, truda,
sodelovanja in vztrajnosti, da bomo dosegli cilje projekta. Na tej poti je bila
pomembna vloga financerja projekta, Ministrstva za šolstvo in šport, ki je nudilo
vsestransko podporo nam, izvajalcem. A na tej točki se ne moremo izogniti
razmišljanju, kaj bi bilo, če bi namesto motiviranih in manj motiviranih vključili v
usposabljanja popolnoma nemotivirane - tiste vzgojitelje in učitelje, ki se niso želeli
usposabljati, ker menijo, da to zanje ni potrebno niti koristno? Bi takšen začetek
predstavljal zasuk h koncu?
mag. Nada Žagar,
direktorica ZIK-a Črnomelj in vodja projekta UVRVI
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NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
STROKOVNIH DELAVCEV
Dandanes se na vseh področjih profesionalnega
udejstvovanja soočamo z novimi izzivi, ki jih pred nas
postavlja družba, na področju vzgoje in izobraževanja pa
je to zaradi nenehne izmenjave generacij udeležencev
vzgojno-izobraževalnega procesa še toliko bolj
izpostavljeno. Hiter razvoj naprednih tehnologij, staranje
prebivalstva, čedalje večja zahtevnost življenja, ki zahteva
več spretnosti in več znanja, povečano mednarodno
sodelovanje in nujnost svetovnega pretoka informacij ter
pospešena komunikacija znotraj strok pomenijo velik
izziv, hkrati pa v poklic vnašajo negotovosti nenehnega
potrjevanja. Ker je razvoj tako intenziven, je pričakovanje,
da bodo učitelji vse svoje kompetence pridobili v času dodiplomskega izobraževanja,
najmanj pretirano, če ne povsem napačno.
V državah članicah Evropske unije so razvili veliko število različnih modelov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev (povzeto po Zeleni knjigi, 2001):
1. V poznih šestdesetih letih so bili modeli nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja v glavnem usmerjeni v tradicionalne koncepte prenašanja znanja na
posameznega učitelja.
2. Kasneje so bili vpeljani modeli, ki so se ukvarjali predvsem s strokovno
avtonomijo učiteljev.
3. Koncepte, namenjene posameznikom, so vse bolj dopolnjevali bolj sistemski
pristopi. Programi so se tesneje povezali s programi za razvoj osebja posameznih
šol, dejavnostmi razvoja šol in ukrepi za razvoj organizacije, in sicer zato, da bi v
sistemskem pogledu izboljšali kakovost celotne šole.
4. V prihodnosti bodo za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje potrebne nove
oblike šolskih oziroma v šolo usmerjenih dejavnosti, pri katerih bodo
izobraževalci učiteljev dolgoročno sodelovali z zaposlenimi na šoli in si bodo vsi
sodelujoči prizadevali za izboljšanje šole in njene sposobnosti reševanja
problemov.
5. Vse več pozornosti se posveča formalnim oblikam nadaljnjega izobraževanja in
neformalnemu učenju v stroki.
6. V nekaterih izobraževalnih sistemih so za učitelje uvedli tako imenovane profile
profesionalnega razvoja in jim s tem zagotovili nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje za različna obdobja poklicne poti.
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7. V zadnjem času so močno vplivni tudi evropski projekti, ki jih vodijo učitelji z
vsaj treh šol v različnih državah članicah Evropskega gospodarskega prostora ter
vseevropski programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki jih financira
program Socrates Evropske komisije. Takšni projekti omogočajo kombiniranje
prednosti več različnih načinov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
8. Internet je postal močno orodje za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje,
predvsem projekti, ki jih ponuja »Mreža evropskih šol«.
Tudi problemi, ki jih Zelena knjiga na nivoju Evropske unije navaja kot nerešene, so
za Slovenijo zelo zanimivi:
•

•
•
•
•

Niti vsi delodajalci niti vsi učitelji še ne sprejemajo kontinuiranega
profesionalnega razvoja in nadaljnjega izobraževanja kot sestavnega dela svojih
poklicnih odgovornosti in delovne obremenitve. Del tega problema so tudi
razprave o tem, ali bi moralo biti nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
prostovoljno ali obvezno.
Formalne oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pogosto nadzirajo
šolske uprave in vprašanje je, ali takšna rešitev res pripomore k profesionalnemu
razvoju učiteljev.
Nerešena so vprašanja evalvacije in nadzora kakovosti nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja.
V večini držav članic Evropske unije niso bile sprejete odločitve o tem, kdo naj
poravna stroške nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev.
V mnogih državah članicah Evropske unije se kot dodaten problem kaže
ločevanje nadaljnjega od začetnega (dodiplomskega) izobraževanja, od
pripravništva, razvoja šol in raziskav v izobraževanju.

V Sloveniji je osnovna podlaga za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev
zagotovljena že v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki v
105. členu določa, da se strokovni delavci v vrtcih in šolah strokovno izobražujejo in
usposabljajo, pogoje, način in postopek pa določi minister. Kolektivna pogodba za
dejavnost vzgoje in izobraževanja v 53. členu določa, da imajo delavci pravico do
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. V ta namen mora šola strokovnim
delavcem omogočiti letno najmanj 5 dni nadaljnjega izobraževanja oziroma 15 dni v
treh letih. Po kolektivni pogodbi stroške izobraževanja, vključno z nadomestilom
plače, plača šola. Delavcu pripada tudi povračilo stroškov, povezanih z nadaljnjim
izobraževanjem in usposabljanjem (potni stroški, kotizacija, stroški bivanja).
Podrobneje sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja opredeljuje Pravilnik o
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju.
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Le-ta za cilj postavlja zagotavljanje strokovne usposobljenosti za poučevanje
določenega predmeta ali predmetnega področja oziroma opravljanje določenega
strokovnega dela, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega
strokovnega delavca, razvoja javnega vrtca in šole ter razvoja celotnega sistema
vzgoje in izobraževanja, s tem pa povečanja njegove kvalitete in učinkovitosti.
V Sloveniji se nadaljnje izobraževanje in usposabljanje izvaja v različnih programih:
•

•

•

•

Programi za izpopolnjevanje izobrazbe nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo
znanja iz programov za pridobitev izobrazbe ter so z zakonom ali podzakonskimi
predpisi določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje določenega
predmeta ali predmetnega področja oziroma za opravljanje drugega strokovnega
oziroma poslovodnega dela v vzgoji in izobraževanju.
Programi profesionalnega usposabljanja omogočajo kontinuiran profesionalni
razvoj strokovnih delavcev, nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega
in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi
praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno obvladovanje vzgojnoizobraževalnega procesa.
Tematske konference so krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja, ki so namenjene celotnemu vzgojiteljskemu ali učiteljskemu
zboru posameznega javnega vrtca ali šole, ki jih samostojno organizira, kadar ni
na voljo programa, ki bi ustrezal njegovim specifičnim izobraževalnim
potrebam.
Programi računalniškega opismenjevanja so namenjeni usposabljanju
strokovnih delavcev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v
vzgoji in izobraževanju.

Smernice razvoja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja oblikuje Programski
svet za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ki ima 25 članov in jih za obdobje
šestih let imenuje minister. Programski svet ima izrazito posvetovalno vlogo, saj o
vrsti programov za izpopolnjevanje učiteljev, o višini njihovega sofinanciranja in
podobnem odloča minister.
Večina programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je organizirana v obliki
8-16 urnih seminarjev in po rezultatih OECD-jeve raziskave TALIS se je takšne
oblike nadaljnjega izobraževanja med letoma 2007 in 2009 udeležilo kar 97 %
slovenskih strokovnih delavcev. Pa vendar je ista raziskava pokazala, da se je
relativno majhen delež učiteljev udeleževal intenzivnejših oblik nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja, skupinskega ali individualnega raziskovalnega dela le
22 % učiteljev, hospitacij pa celo samo 8 %.

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Prav udeleževanje v kratkih, izoliranih programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja naj bi bilo po mnenju nekaterih strokovnjakov s področja pedagoških
znanosti vzrok za to, da učitelji pod vplivom novega znanja pogosto ne spreminjajo
svojega pedagoškega ravnanja in izvajanja v tolikšni meri, kot bi to od njih
pričakovali. Pedagoško prakso je mogoče spreminjati le, če se spremembe odvijajo na
osebnostno-strokovni ravni, kar pa je časovno, finančno in organizacijsko izjemno
zahtevno, saj gre za dolgotrajnejši proces, ki terja od posameznika več napora.
V projektu Partnerstvo fakultet in šol, ki ga je ob sofinanciranju Evropske unije
organiziralo Ministrstvo za šolstvo in šport, so raziskovalci v šolskem letu 2004/05
prišli do zanimivih, predvsem pa uporabnih rezultatov. Med drugim je bilo
ugotovljeno tudi, da si strokovni delavci želijo programe nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja, ki bodo vsebovali več uporabnih, konkretnih, praktičnih primerov, ki
bi olajšali razumevanje predstavljene vsebine in njeno vključevanje v vsakodnevno
pedagoško delo. Močno izražena je bila želja po večji aktivnosti udeležencev in po več
primernejših, zanimivih in uporabnih metodah, udeleženci so si želeli aktivnosti tudi
po končanju seminarja samega v obliki pisnih refleksij, izmenjave izkušenj in
evalvacij, obnovitvenih seminarjev, gradiv in publikacij za samostojno delo.
Vsekakor pa je bilo prav tako močno izraženo stališče, da morajo udeleženci
seminarjev pri sebi ozaveščati pomembnost vnašanja sprememb v svoje delo.
Prav na podlagi rezultatov te in podobnih raziskav se je Ministrstvo za šolstvo in šport
leta 2008 odločilo objaviti razpis za Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008-2011 (podatki o razpisu so
dosegljivi na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport). Ti razpisani programi
profesionalnega razvoja strokovnih delavcev predstavljajo prvi poskus uveljavljanja
nove paradigme v organizaciji nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Vsi izbrani
projekti so večletni, obsegajo pripravljalne aktivnosti in vzpostavitev interaktivne
spletne strani, vsaj sedemdnevno usposabljanje z vmesnimi aktivnostmi v obliki
praktičnega preizkušanja pridobljenih znanj ter refleksijo in izmenjavo izkušenj ter
izvedbo zaključne konference s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projektov širši
javnosti.
Za eno od razpisanih vsebin, Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje,
je skupaj s konzorcijskima partnerjema uspešno kandidiral Zavod za izobraževanje in
kulturo Črnomelj, ki se je navkljub administrativnim in tehničnim oviram skozi vsa
leta sodelovanja izkazal kot odličen partner Ministrstvu za šolstvo in šport.
Nenazadnje je pričujoči zbornik najboljši pokazatelj uspešnega in učinkovitega
sodelovanja.
mag. Darinka Cankar,
vodja Službe za razvoj kadrov v šolstvu,
Ministrstvo za šolstvo in šport
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VLOGA UČITELJA IN VZGOJITELJA PRI USPEŠNEM
VKLJUČEVANJU ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Vzgoja in izobraževanje sta ključni stopnji v socializaciji
vsakega človeka in imata velik vpliv ter posledice za
njegovo nadaljnje življenje. Reševanja morebitnih
problemov v izobraževanju se je treba lotevati načrtno in
skrajno previdno. Toliko bolj to velja za vprašanje vzgoje
in izobraževanja Romov, ki se kljub stalni naselitvi v
slovenskem prostoru ponekod še zmeraj težko integrirajo
v slovensko družbo.
Največ težav, predvsem na Dolenjskem in v Beli krajini, je
povezanih s potisnjenostjo na rob družbe ter slabimi
bivanjskimi in socialnimi razmerami. Posledično v takih
okoljih zelo malo romskih otrok uspešno zaključi osnovno šolo, veliko pa jih
obravnavajo kot učence s posebnimi potrebami.
Poudarja se, da je treba upoštevati socialne in kulturne razmere, v katerih otrok živi,
drugačnost romskih učencev in s tem uporabo drugačnih, posebnih pristopov pri delu
ter uporabo integriranega načina izvajanja pouka. Pri tem pa se še zmeraj premalo
pozornosti posveča izobraževanju in izbiri učiteljev, ki imajo največ stika z učenci, in
s tem najbolj odgovorno vlogo.
Kot predavatelj na OŠ Bršljin v Novem mestu in nato kot gostitelj za učitelje in
vzgojitelje iz Dolenjske in Bele krajine v okviru projekta »Uspešno vključevanje
Romov v vzgojo in izobraževanje« sem samo še potrdil to tezo in da je izobraževanje
romskih otrok zaradi tega postavljeno pred težko nalogo ter v slepem teku za boljšimi
učnimi uspehi romskih otrok.
Zopet se je izkazalo, da je vzgoja romskih učencev v duhu spoštovanja različnosti in
preprečevanja diskriminacije prepuščena bolj samoinciativi posameznih učiteljev na
šoli. Še bolj pa je zaskrbljujoče to, da vodstvo šol temu ne namenja dovolj pozornosti,
in tako uničuje dobre pobude svojih zaposlenih. Primeri dobre prakse kažejo, da je
uspeh tovrstne vzgoje odvisen od tesnega sodelovanja med učitelji in vodstvom šol
(praksa Pomurje). Učitelji so si bili enotni, da so učenci netolerantni ali se obnašajo do
svojih sošolcev diskriminatorno zaradi svoje nepoučenosti, zato je nujno potrebno
čim širše izobraževanje otrok, ob čemer ne smemo pozabiti, da so izobraževanj
potrebni tudi učitelji. Izkušnje iz prakse kažejo, da so učenci, ki so deležni tovrstne
vzgoje, bolj povezani med seboj in lažje navezujejo stike z različnimi od sebe.
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Dokler nismo in ne bomo pripravljeni drugačnemu ponuditi roko, ne pričakujmo
čudeža, kajti ne bo se zgodil.
Aljoša Rudaš je zapisal:
»Romi so v času svojega razvoja razvili specifične značilnosti, ki so lastne samo njim.
Danes se bojijo »neromskega« vpliva na svojo kulturo, predvsem zaradi asimilacije in
prevladujočega tujega vpliva. Veliko Romov se prav tako boji javno izražati svojo
narodno pripadnost, ker jih je strah diskriminacije.
Ko romski otrok, ki prihaja iz neasimilirane družine, vstopi v vrtec ali v osnovno šolo,
ki nista prilagojena sprejemu otrok, ki prihajajo iz drugačnega kulturnega okolja, se
znajde v njemu tuji instituciji, na katero ga dotedanje življenje v družini ni
pripravljalo. To zadeva tako jezik kot življenjske navade in vzorce obnašanja.
Zato je treba postaviti sistem vzgoje in izobraževanja tako, da romskemu otroku
omogoča uspešno vključevanje v večinsko družbo, kar pomeni, da morata vzgoja in
izobraževanje omogočiti obvladovanje nekaterih vzorcev mišljenja in ravnanj, ki jih
najprej terja šolska institucija, a tudi večinska kultura.
Vsak od nas je delček mozaika, ki predstavlja družbeno okolje, ampak na srečo noben
košček mozaika ni identičen drugemu, vsi se med seboj razlikujejo, vsa pestrost in
bogatost tega sveta pa prihaja prav iz te drugačnosti. Brez drugačnosti bi mozaik ne
bil več mozaik in svet bi postal monoton in enobarven.«
Darko Rudaš,
predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije
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UVOD
Pričujoči zbornik je nastal kot dodana vrednost projektu, kar pomeni, da ni bil
načrtovan ne v elaboratu ne v finančnem načrtu projekta ob prijavi. Takoj po prvi fazi
vodenja in koordinacije projekta smo ugotovili, da je izvajanje usposabljanja
vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja Romov kompleksna in zahtevna naloga. Izkazalo se je, da bodo za
doseganje ciljev in kazalnikov potrebne dodatne naloge: motivacija udeležencev,
obvladovanje osipa, usklajena komunikacija z udeleženci, mentorji, institucijami in
financerjem. Strokovno in kakovostno vodenje projekta je prineslo obilico novih
spoznanj, izkušenj, idej in predlogov vseh sodelujočih, kar smo želeli zapisati in
sporočiti strokovni javnosti.
V zborniku je predstavljen projekt Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in
izobraževanje (UVRVI), projektni partnerji, izobraževalni programi, ki so potekali v
okviru projekta, in ostale projektne aktivnosti.
V prvem delu zbornika je predstavljen projekt UVRVI, ki ga sofinancirata Ministrstvo
za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.
V drugem delu sledi predstavitev projektnih partnerjev ZIK-a Črnomelj, Pedagoškega
inštituta in SIC-a Ivana Bertonclja.
V tretjem delu so predstavljeni izobraževalni programi, ki so se v projektu izvajali za
učitelje in vzgojitelje, in program, ki je bil namenjen romskim pomočnikom. Ob
predstavitvi posameznega programa so zapisane njegove posebnosti po mnenju
mentorja in udeležencev.
V četrtem delu so opisane aktivnosti na področju promocije projekta za različne
javnosti.
V zadnjem delu zbornika so v sklepnih ugotovitvah predstavljene evalvacije projekta
z vidika udeležencev, z vidika mentorjev, z vidika izvajalskih organizacij in podani
predlogi izboljšav.

Srečanje partnerjev na temo
priprava zbornika, december 2010
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

15

O projektu
I PREDSTAVITEV PROJEKTA USPEŠNO VKLJUČEVANJE
ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (UVRVI)
Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj je poslovodeči v konzorciju skupaj
s partnerskima organizacijama Pedagoškim inštitutom in Strokovno izobraževalnim
centrom Ivana Bertonclja za izvajanje projekta »Uspešno vključevanje Romov v
vzgojo in izobraževanje« (UVRVI).
Projekt vključuje profesionalno usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v
vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji (vrtci, osnovne šole, dijaški domovi,
zavodi za izobraževanje odraslih). Namenjen je vzgojiteljem, učiteljem in ostalim
strokovnim delavcem, ki se profesionalno ukvarjajo z romskimi otroki in odraslimi.
Znotraj projekta je potekalo tudi usposabljanje romskih pomočnikov.
ZIK Črnomelj je s svojima partnerjema pridobil finančna sredstva za izvajanje projekta
na javnem razpisu za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011, ki ga je razpisalo Ministrstvo
za šolstvo in šport (MŠŠ) kot posrednik sredstev iz Evropskih socialnih skladov (ESS).
V zborniku, ki je nastal v okviru projekta Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in
izobraževanje, so predstavljeni izobraževalni programi, kateri so se izvajali v času
izvajanja projektnih aktivnosti.

Prvo srečanje partnerjev projekta UVRVI,
november 2008

Vsak izobraževalni program, tako za
učitelje kot romske pomočnike, je
potekal 7 dni, in sicer 8 pedagoških ur
dnevno, kar pomeni skupaj 56
pedagoških ur za posamezni program.
Izobraževanje je bilo izvedeno v treh
fazah, in sicer v 1. fazi tridnevno, v 2.
in 3. fazi pa dvodnevno izobraževanje.
Po vsaki fazi izobraževanja so potekale
vmesne aktivnosti, ki so omogočale
udeležencem izobraževanja praktično
preizkušanje pridobljenih znanj in
refleksijo ter izmenjavo izkušenj.

Izobraževalne programe so izvajali trije partnerji: ZIK Črnomelj, Pedagoški inštitut in
Strokovno izobraževalni center Ivana Bertonclja.
V okviru projekta so bila izvedena usposabljanja v programih za učitelje in vzgojitelje
in program, ki je bil namenjen romskim pomočnikom.
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1. Usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev romskih otrok je vključevalo naslednje
vsebine:
•
•
•
•

vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v vrtcih,
vključevanje romskega jezika in kulture v izvedbeni kurikulum ter
seznanjanje romskih otrok s slovenskim jezikom in kulturo,
pomoč romskim otrokom za uspešnejše šolanje,
sodelovanje med romsko skupnostjo in šolo.

Usposabljanje je uspešno zaključilo 573 strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev,
šol, dijaških domov in izobraževalnih organizacij za odrasle. Vključili so se v trinajst
(13) različnih izobraževalnih programov, ki so jih izvajali predavatelji z referencami s
področja vključevanja Romov v vzgojo in izobraževanje. Izobraževanje je bilo
organizirano za štiriindvajset (24) skupin udeležencev.
2. Usposabljanje romskih pomočnikov
Program usposabljanja za romske pomočnike je zaključilo osemnajst (18) romskih
pomočnikov. Izobraževanje je bilo organizirano v dveh skupinah: ena izvedba
programa je bila za romske pomočnike v Prekmurju in ena izvedba za področje
Dolenjske in Bele krajine.

Potrdilo o opravljenem programu
za strokovne delavce

Potrdilo o opravljenem programu
za romske pomočnike

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Za vse udeležence je bilo izobraževanje brezplačno. Po uspešno končani posamezni
fazi usposabljanja so udeleženci dobili potrdilo o opravljenem programu.
V okviru projekta so potekale tudi aktivnosti na področju promocije projekta. Izdan je
bil katalog izobraževalnih programov v projektu in oblikovana spletna stran.
Zadovoljstvo udeležencev z izvedbo usposabljanj so partnerji spremljali po končani
posamezni fazi, kar je bila podlaga za izboljšave v naslednjih fazah. Veliko dela je bilo
opravljenega na področju vodenja in koordiniranja projektnih aktivnosti, zlasti pri
motiviranju udeležencev za vključitev v projekt in v nadaljevanju pri njihovem
uspešnem zaključku usposabljanja oziroma doseganju kazalnikov.

Obisk romskega naselja Kerinov Grm je prispeval k uspešnosti projekta,
november 2010
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Partnerji v projektu
II PREDSTAVITEV PROJEKTNIH PARTNERJEV
V nadaljevanju zbornika so predstavljeni projektni partnerji, in sicer poslovodeči
konzorcijski partner ZIK Črnomelj in konzorcijska partnerja Pedagoški inštitut in SIC
Ivana Bertonclja. Pri vsakem partnerju je zapisano poslanstvo, vizija in vrednote,
kratka predstavitev dejavnosti organizacije in delo na področju vključevanja Romov v
izobraževanje.
1

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO
ČRNOMELJ (ZIK) - poslovodeči konzorcijski partner

Stavba Kulturnega doma Črnomelj,
kjer je sedež ZIK-a,
ki deluje od leta 1959
Poslanstvo, vizija, vrednote
ZIK Črnomelj utrjuje položaj osrednje belokranjske ustanove za izobraževanje
odraslih, ki nudi svetovanje in celovito ponudbo izobraževalnih in kulturnih
programov. Vključuje se v evropske projekte, ki spodbujajo razvoj človeških virov in
odpravljajo izobrazbeni primanjkljaj v našem okolju. Ustvarja takšno organizacijsko
klimo, ki spodbuja zaposlene za razvoj socialnih programov in enakih možnosti za
učenje. Velik poudarek daje sodelovanju in povezovanju z vsemi partnerji. Prizadeva
si za večjo kakovost na vseh področjih delovanja. Poslanstvo ZIK je vseživljenjsko
učenje za vse in vsakogar, ki se rad uči in spreminja. Vrednote, ki jih goji in razvija v
organizaciji, so: pripadnost organizaciji, strokovnost, odprtost do okolja, povezovanje
s partnerji, strpnost do drugačnosti.
Kratka predstavitev vseh dejavnosti
ZIK organizira in izvaja programe na področju izobraževanja odraslih in kulture.
Ustvarja vzpodbudno okolje za učenje na področju programov za pridobitev
izobrazbe (osnovna šola za odrasle), splošnoizobraževalnih programov (tuji jeziki,
računalništvo), programov in projektov za posebne ciljne skupine (starejši odrasli,
ljudje s posebnimi potrebami, Romi).
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Je enota višjih in visokih šol. ZIK se ukvarja z razvojem novih izobraževalnih
programov, svetovanjem odrasli populaciji, posredovanjem kulturnih dogodkov in
razvojem raznovrstne kulturniške ustvarjalnosti. Je osrednji kinematograf, ki vodi
filmski program za vsa kina v Beli krajini.
Kratka predstavitev dela na področju vključevanja Romov v izobraževanje
ZIK se več kot dvajset let ukvarja z razvojem izobraževalnih programov in projektov
za potrebe Romov v Beli krajini. Največji poudarek daje izobraževanju, usposabljanju
in svetovanju z namenom, da bi pripadniki romske skupnosti postali samostojni in
odgovorni člani družbe. V sodelovanju z romskimi društvi in predstavniki strokovne
javnosti ugotavlja izobraževalne potrebe Romov, jim prilagaja ponudbo programov in
ustvarja pogoje za pridobivanje takšnih znanj, ki bodo prispevala k večjemu
zaposlovanju Romov.
ZIK je bil koordinator projekta Phare 2003 – Vseživljenjsko učenje »Poklicno
informiranje in svetovanje za Rome« (PISR). V okviru projekta je potekala raziskava
o izobraževalnih in poklicnih interesih Romov, razširitev koncepta poklicnega
informiranja in svetovanja za ciljno skupino Romov, razvoj programa usposabljanja
romskih koordinatorjev in izdelava akcijskega načrta za izobraževanje odraslih
Romov. Znotraj projekta je potekalo povezovanje in sodelovanje strokovne javnosti.
Projekt Dvig prehranjevalne kulture za varovanje in krepitev zdravja romske
populacije, ki ga je izvajal ZIK, je bil dveletni razvojno-inovativni program s področja
varovanja in krepitve zdravja. Namen projekta je bil ozaveščanje romske populacije o
pomembnosti zdrave prehrane za varovanje in krepitev zdravja, spodbujanje romske
družine k izbiri zdrave hrane in zdravega načina prehranjevanja, usposabljanje
Romov za pridelavo domače zelenjave in nenazadnje povezovanje partnerjev in
ustvarjanje mreže partnerskih organizacij, ki lahko prispevajo k varovanju in krepitvi
zdravja Romov.
ZIK Črnomelj je bil partner v razvojnem partnerstvu v okviru Pobude skupnosti Equal
za Republiko Slovenijo »Romski zaposlitveni center«. Razvojno partnerstvo je
sestavljalo 30 partnerjev s področij, kjer živi romska populacija: Dolenjske, Bele
krajine, Posavja in Pomurja. Cilj razvojnega partnerstva je bil razvoj novih pristopov
k reševanju problema brezposelnosti Romov.
ZIK je sodeloval v projektu Romske ženske to zmoremo, ki se je v Sloveniji izvajal
pod okriljem Delovne skupine za enakost spolov pri Paktu stabilnosti. V okviru
projekta so se izvajali seminarji za romske ženske. Cilj projekta je bil večje
vključevanje romskih žensk v družbeno in politično življenje.
ZIK daje velik poudarek ozaveščanju javnosti o pomenu medsebojnega sodelovanja,
strpnosti in prežemanja večinske in romske kulture, zato za strokovne delavce in učitelje
ponuja tudi učenje romščine. Povezovanje in sodelovanje večinskega in romskega
prebivalstva poteka tudi na področju kulture in prireditev, ki jih organizira zavod.
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2 PEDAGOŠKI INŠTITUT (PI) – konzorcijski partner

Pedagoški inštitut
deluje od leta 1965

Poslanstvo, vizija, vrednote
Pedagoški inštitut je osrednja ustanova v Sloveniji za izvajanje temeljnih, razvojnih in
aplikativnih raziskav na vseh področjih vzgoje in izobraževanja ter za razvijanje
edukacijskih znanosti in njihovega interdisciplinarnega povezovanja.
Izvajalec projekta UVRVI znotraj Pedagoškega inštituta je Razvojno-raziskovalni
center pedagoških iniciativ Korak za korakom. RRCPIKZK razvija, uvaja in evalvira
pristope v vzgoji in izobraževanju, ki prispevajo k zagotavljanju kakovostne vzgoje in
izobraževanja za vse otroke oziroma učence. Osnovo dejavnosti Centra predstavljajo
načela demokratične civilne družbe, pravice otrok in staršev, sodobna spoznanja o
razvoju in učenju otrok ter aplikacija sprememb v vzgojno-izobraževalni proces.
Kratka predstavitev vseh dejavnosti
Dejavnosti Centra obsegajo izobraževanja za različne ciljne skupine – strokovne
delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol, starše in bodoče starše. Vzgojitelje in učitelje
združuje v Mrežo vrtcev in osnovnih šol, kjer imajo strokovni delavci možnost
izmenjave mnenj ter nadaljnje profesionalne rasti. Izdaja publikacije, ki vzgojiteljem
in učiteljem ter drugi strokovni javnosti služijo kot pomoč pri implementiranju na
otroka osredinjenih pristopov v vzgoji in izobraževanju. Vključeni v številne domače
in mednarodne razvojno-raziskovalne projekte, sodelujejo z vladnimi in nevladnimi
organizacijami, strokovnimi institucijami ter posamezniki doma in v tujini.
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Kratka predstavitev dela s ciljno skupino učiteljev, ki poučujejo Rome
Sodelavci Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ se že nekaj let v
svojem delu usmerjajo k profesionalnemu usposabljanju pedagoških delavcev v
okoljih, kjer se v vzgojno-izobraževalni proces vključujejo tudi romski otroci/učenci.
Od leta 2003 do 2005 so v treh okoljih z romsko populacijo izvajali obširen projekt za
zagotavljanje inkluzivnih pristopov, ki omogočajo uspešnejše vključevanje romskih
otrok/učencev v vrtce in osnovne šole. V okviru tega projekta so posebno pozornost
namenili usposabljanju vzgojiteljev, učiteljev in vodstvenih delavcev ter oblikovanju
podpornih sistemov na nivoju vrtca oziroma šole ter lokalne skupnosti, ki prispevajo k
uresničevanju inkluzivnih pristopov.
Tudi v projektu »Šolska uspešnost romskih otrok«, ki je potekal od leta 2004 do 2007,
so v okviru mednarodnega projekta Re-FINE namenili pozornost učinkovitemu
vključevanju romskih otrok in dvigu akademskih dosežkov. Rezultate projekta so
kasneje v obliki seminarjev prenašali na učitelje in vzgojitelje, ki v svoje oddelke
vključujejo romske otroke. Vsebinsko so bili v tem primeru usmerjeni na spremljanje
in načrtovanje bralnih spretnosti romskih in otrok večinskega naroda.
Skupaj z Mednarodno organizacijo Korak za korakom (International Step by Step
Assosiation) so v zadnjih petih letih oblikovali module/programe za izobraževanje
vzgojiteljev in učiteljev, ki obravnavajo problematiko socialne inkluzije in
pravičnosti v vzgoji in izobraževanju. V tem okviru so usposabljali tudi predavatelje,
ki so v obliki seminarjev te vsebine prenašali na vzgojitelje in učitelje. Vsebinsko so ti
seminarji usmerjeni na senzibilizacijo odraslih do predsodkov in razumevanja
socialne pravičnosti, na implementacijo vsebin in metod, ki zagotavljajo interkulturne
pristope na nivoju dela v oddelku, in na pristope, ki zagotavljajo uspešnost usvajanja
drugega jezika.
PI je sodeloval v okviru projekta EQUAL »Razvojno partnerstvo«, katerega namen je
bila ustanovitev zaposlitvenega centra, kjer naj bi Romi – iskalci zaposlitve –
pridobivali informacije, svetovalne storitve, se usposabljali in izobraževali ter
posledično pridobili ustrezno zaposlitev. Fokus aktivnosti je bila »Senzibilizacija za
socialno pravičnost«, katere cilj je zmanjšati predsodke in zatiranje Romov kot
marginalizirane in težko zaposljive skupine. V okviru projekta so kot partner
sodelovali v delovni skupini izobraževalcev pri izvedbi naslednjih aktivnosti:
oblikovanje vsebin programa izobraževanja za delo z Romi, oblikovanje predloga
usposabljanja izobraževalcev na nacionalni ravni, sprotna in končna evalvacijska
izobraževanja, organizacija in izvedba seminarjev in delavnic na temo:
»Senzibilizacija za socialno pravičnost« in »Učinkovita komunikacija in reševanje
konfliktov«.
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3 SKUPNOST ZAVODOV, STROKOVNO IZOBRAŽEVALNI
CENTER IVANA BERTONCLJA (SIC IB)

Zavod SIC IB deluje od leta 1993
Poslanstvo, vizija, vrednote
Strokovno izobraževalni center Ivana Bertonclja (SIC IB) si prizadeva za
uveljavljanje permanentnosti učenja, za uveljavljanje demokratičnih metod v tem
procesu, za upoštevanje in enakopravno uveljavljanje razlik na teh področjih ter za
angažiranje vseh virov, ki lahko izboljšajo položaj vsakega človeka.
Kratka predstavitev dejavnosti
Strokovno izobraževalni center Ivana Bertonclja se ukvarja z organizacijo in izvedbo
strokovnega izobraževanja. Zadnjih deset let tesno sodeluje z Razvojno
raziskovalnim centrom pedagoških iniciativ na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani in
vrtci ter osnovnimi šolami v Sloveniji, kjer je zlasti aktiven pri izvedbi usposabljanja v
okviru mednarodnega programa »ReadingAndWritingForCriticalThinking« (Branje
in pisanje za kritično mišljenje). Program izvaja za potrebe vrtcev pod nazivom
»Aktivno učenje v vrtcu« in na osnovnih šolah pod nazivom »Aktivno učenje in
poučevanje v osnovnih šolah«.
V preteklem obdobju mu je uspelo animirati delo učiteljev in osnovnih šol na različnih
koncih Slovenije. Mnogim učiteljem so posredno omogočili, da so se vključili tudi v
dodatne oblike usposabljanja. Enaka ugotovitev velja tudi za področje vrtcev, kjer se
njihova prisotnost nenehno širi, predvsem zaradi komunikacijske povezanosti med
temi organizacijami. Vse to jim omogoča, da so aktivni tudi v okviru mednarodnih
povezav, saj so ustanovni član in nosilec nekaterih aktivnostih in pobud v okviru
organizacije International RWCT Consortium, ki organizira različne pobude in
izmenjave tudi v mednarodnem okviru.
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Pri oblikovanju programa, katerega jedro je bilo vključeno v projekt, so sodelovali
učitelji različnih stopenj izobraževanja, ki so prispevali različne metode, tehnike in
strategije drugim učiteljem in sodelavcem v odprti, vendar sistematični obliki. Tak
način omogoča uporabo novih izkušenj neposredno in to na različnih stopnjah
izobraževalnega procesa.
Kratka predstavitev dela s ciljno skupino vzgojiteljev in učiteljev, ki poučujejo
Rome
V skladu z dosedanjimi izkušnjami pri izvajanju programov za vrtce in šole ter v
skladu z lastnim strokovnim usposabljanjem so si pridobili strokovne in teoretične
osnove, ki omogočajo, da v aktivno življenje in delo, s tem pa tudi v izobraževanje,
uvajajo vzgojitelje in učitelje tudi tistih socialnih skupin, ki po nekaterih kriterijih
veljajo za marginalne. Izhodišča so bila oblikovanje samozavesti posameznega
udeleženca, preoblikovanja odnosa do sebe ter do drugih in s tem spreminjanje
lastnega ravnanja in vedenja, kar posredno lahko vodi k spoznavanju drugih in
pozitivno vrednotenje njihovih ravnanj in s tem vključevanje v enakopravno
obravnavanje v konkretnem socialnem okolju.
Dosedanje izkušnje so namreč pokazale, da so vsi udeleženci usposabljanj izkazali
veliko mero naklonjenosti k raznolikosti pristopov in strategij, ki omogočajo
pedagoško delo v skladu z naravnimi danostmi otroka in učenca, ne glede na etnični
izvor in kulturne posebnosti posameznega okolja, pač pa tudi okrepljen
komunikacijski in človeški odnos z vsemi, ki so kakorkoli drugačni, posebni, z
individualnimi značilnostmi in željni osebne in skupinske perspektive in razvoja.
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III PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
V tem poglavju so predstavljeni izobraževalni programi, ki so jih izvajali vsi trije
konzorcijski partnerji.
Usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev romskih otrok je obravnavalo naslednje
vsebine:
•
•
•
•

vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v vrtcih,
vključevanje romskega jezika in kulture v izvedbeni kurikulum ter
seznanjanje romskih otrok s slovenskim jezikom in kulturo,
pomoč romskim otrokom za uspešnejše šolanje,
sodelovanje med romsko skupnostjo in šolo.

V okviru projekta se je izvedel tudi program za romske pomočnike.
V obdobju od februarja 2009 do marca 2011 so se izpeljali naslednji izobraževalni
programi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Življenje in delo v vrtcu z romskimi otroki
Slovenščina kot drugi/tuji jezik v procesu vzgoje in izobraževanja Romov
Vnašanje romske kulture v učne vsebine
Medkulturni dialog z osnovami romščine
S spoznavanjem zgodovine in kulture Romov do uspešnejšega dela z
romskimi otroki
Etnična občutljivost in socialno vključevanje Romov
Vzgoja in izobraževanje učencev Romov
Struktura, problemi in perspektive romskih naselij
Medkulturni dialog – prvi pogoj medsebojnega spoznavanja in sodelovanja
med različnimi posamezniki in skupinami
Komuniciranje med vrtcem in romsko skupnostjo
Usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev za uspešno
vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje
Metode aktivnega učenja in poučevanja za uspešno vključevanje romskih
otrok v vzgojno-izobraževalni proces
Metode aktivnega učenja in poučevanja za uspešno vključevanje romskih
učencev v vzgojno-izobraževalni proces
Usposabljanje romskih pomočnikov
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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1

ŽIVLJENJE IN DELO V VRTCU Z ROMSKIMI
OTROKI

Ime
programa:

Cilji programa:

• Strokovna podpora udeležencem pri ustvarjanju
pogojev za uresničevanje pravic romskih otrok do
enakih možnosti za učenje in razvoj.
• Ozaveščanje o pomenu uresničevanja načel kurikula
za vrtce s poudarkom na medkulturnosti pri vzgojnoizobraževalnem delu z romskimi otroki.
• Spodbujanje k načrtnemu in sistematičnemu
razvijanju sporazumevalnih zmožnosti romskih otrok
v slovenskem jeziku ob ohranjanju in razvijanju
romskega jezika.

Vsebina
programa:

• Uresničevanje načel kurikula za vrtce.
• Načrtovanje, izvajanje in evalvacija vzgojnoizobraževalnega dela v prvem in drugem starostnem
obdobju.
• Področja dejavnosti in vključevanje romskih otrok.
• Načrten in sistematičen razvoj sposobnosti romskih
otrok.
• Dnevna rutina.
• Sodelovanje s starši.

Izvajalke:

• Metoda Turk, profesorica razrednega pouka
• Frančiška Fras Berro, profesorica pedagogike in
psihologije
• Marija Sivec, profesorica slovenskega jezika in
književnosti

Organizacije,
iz katerih so
vključeni
udeleženci:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Otroški vrtec Metlika
OŠ Komandanta Staneta Dragatuš
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Vrtec Studenci Maribor
Vrtec Lendava
Vrtec Ivana Glinška Maribor
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
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Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 64.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 22.
Posebnosti programa:
Program je bil izveden za dve skupini vzgojiteljev. Ena izvedba programa je bila v
Črnomlju in ena v Mariboru. Poudarek v programu je bil na predstavitvi primerov
dobre prakse, vmesnih aktivnosti udeleženk in prikazu video posnetkov poteka
dejavnosti v vrtcih. Ob zaključku programa je bil organiziran tudi razgovor z
vodstvenimi delavci vrtcev na temo uspešnega dela z romskimi otroki in romsko
pomočnico, o njeni vlogi pri uspešnemu vključevanju otrok v vzgojno-izobraževalni
proces. Udeleženke iz skupine v Črnomlju so imele možnost sodelovanja v delavnici
učenja romščine.

Delavnica učenja romščine v Črnomlju, oktober 2010

Posebnost programa po mnenju mentorice:
Mnenje mentorice Marije Sivec, zapisano v evalvacijskem vprašalniku:
»Jezik in kultura posameznika in skupnosti se dotikata naših korenin – identitete,
vrednot in medsebojnega spoštovanja – pa tudi možnosti za družbo prihodnosti in
vseživljenjsko učenje. Po teh stopničkah lahko napredujemo z vlaganjem v kulturo
dialoga in komunikacije, v znanje, ozaveščanje in izražanje, bogastvo odnosov in
različnosti. Zelo hvalevredno je, da je bilo s strani organizatorja poskrbljeno za
izobraževanje v fazah, kjer so udeleženci na več srečanjih in ob vmesnih nalogah imeli
možnost izmenjave izkušenj in pogledov ter nenazadnje tudi učenja.«
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Ustvarjalna delavnica udeleženk iz
skupine v Črnomlju, avgust 2010

Udeleženke iz skupine v Mariboru,
november 2010

Posebnost programa po mnenju udeležencev:
Mnenje udeleženke, zapisano v evalvacijskem vprašalniku, je, da bo projekt UVRVI
uspešen takrat, ko se bo v predšolskem obdobju v vrtec vključevalo več otrok.
Izobraževanje v projektu, spoznana literatura in praktične izkušnje bodo vzgojiteljem
v pomoč pri njihovem nadaljnjem strokovnem delu. Pohvalila je konstruktivno in
motivacijsko klimo ter predavateljice, ki so bile izčrpne ter strokovne.

Romska aktivistka in romska pomočnica sta predstavili delo vrtca v
romskem naselju Hudeje pri Trebnjem, november 2010
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ROMSKI OTROCI V NAŠIH VRTCIH
V Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj smo se odločili, da
bomo poskušali za romske otroke organizirati vsebinsko
bogat program, ki bo vključeval otrokom zanimive,
poznane in čustveno prijetne vsebine, preko katerih bomo
otrokom olajšali prehod iz znanega v neznano okolje.
Ker še vedno veliko romskih otrok živi v neugodnih
razmerah (v barakah ali neurejenih, nedokončanih hišah),
tudi v današnjem času nimajo enakih pogojev za življenje,
še manj pa za igro in učenje.
V vrtcu imamo romski oddelek, kjer romski otroci
pridobivajo možnosti razvijanja prvin socializacije,
pridobivajo prvine slovenskega jezika, pa tudi nekatere delovne navade in ostale
veščine, ki jih predpisuje kurikulum za vrtce.
Ker je namen dodatka h kurikulu za vrtce pomoč vodilnim in strokovnim delavcem
vrtca pri ustvarjanju pogojev za uresničevanje pravic romskih otrok do enakih
možnosti, smo se osredotočili na uresničevanje načel in ciljev kurikula za vrtce.
Upoštevali smo prvine romske kulture v našem okolju in posebej s tem izbirali
ustrezne oblike, metode, sredstva in vsebine dela na ravni celotnega vrtca, kot tudi na
ravni oddelka, v katerega imamo vključene romske otroke. Tako smo posebno
pozornost namenili načelu enakih možnosti in upoštevanju različnosti med otroki ter
načelu multikulturalizma.
Zaradi upoštevanja drugačnosti in zaradi ohranjanja romske identitete, zaradi
njihovih primanjkljajev na družbenem, kulturnem in ekonomskem področju smo
sprejeli priložnost. Večji delež otrok smo vključili v romski oddelek, nekaj
posameznikov pa integrirali v redne oddelke. Svoje strokovno delo smo nadgradili s
skupnim srečanjem, ki smo ga organizirali v enoti Čardak. Obiskali so nas otroci,
starši in strokovni delavci iz romskega naselja Brezje – Žabjak pri Novem mestu.
Srečanje je potekalo v prijetno sproščenem in igralnem okolju za otroke. Odrasli smo
srečanje izkoristili za izmenjavo izkušenj in strokovno razpravo o kakovosti in
napredku, ki ga opažamo na področju dela z romskimi otroki.
Zaradi take filozofije in organizacije dela smo vključili strokovne delavke v večjem
obsegu v projekt UVRVI. Osnovno vodilo za delo nam je bilo »odkrivanje skupnih
prvin romske in slovenske kulture«. Romski otroci, ki smo jih integrirali v redne
predšolske oddelke, so na vseh področjih sposobni učenja in doseganja visokih ciljev
prav tako kot drugi otroci, zato smo jim zagotovili možnost vključevanja v vse
dejavnosti kurikula.
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Še posebej so strokovne delavke opogumljale otroke pri učenju na tistih področjih, na
katerih imajo zaradi kulturne in jezikovne različnosti največ težav. Da je delo potekalo
kvalitetno, smo k njim pristopili s posebnim posluhom za izražanje na njihovih
močnejših področjih: glasbi, plesu in družabnosti.
Za sprejemanje in upoštevanje vseh posebnosti dela z romskimi otroki potrebujemo
osveščen in strokovni kader, ki ne bo pristopal k vzgoji z vnaprej zakoreninjenimi
predsodki, katerih se ljudje najbolje rešijo z boljšim poznavanjem druge kulture.
Poglobljeno znanje o tej kulturi so delavke pridobile s sodelovanjem v projektu
UVRVI.
Sama sem bila zaposlena dolga leta v Vrtcu Pedenjped Novo mesto, sedaj pa delam v
Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj, zato lahko raziskujem in delam primerjave med
življenjem, delom, učenjem in identiteto romskih otrok v dveh različnih okoljskih
skupnostih.
Ob tem se vrtec zahvaljuje ZIK-u Črnomelj, da nam je omogočil sodelovanje oziroma
vključenost strokovnih delavcev v izobraževanje v tako velikem obsegu.
Milena Novak,
pomočnica ravnateljice,
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

POSTALE SMO PRIJATELJICE
Šolsko leto 2008/09 v resnici sploh ni tako daleč. Samo tri
leta. Ko sem se tisto petkovo popoldne utrujena iz službe
vozila proti štajerski prestolnici, sem premišljevala o
marsičem. Poznam mesto dovolj dobro, da ne bom zašla?
Bom prispela pravočasno na pravi naslov? Poznam kar
nekaj vrtcev v Mariboru, tega pa še ne. Le kje je tista
Žabotova ulica 10? Ali bo tam še kdo iz prekmurskega
konca? Tolažila sem se, da bo predavanje zelo zanimivo,
saj poznam predavateljici že od prej. Oh koliko let je že
tega. Se me še spomnita iz Ljubljane, Bleda? Bila sem
zbegana. Glede predavanj sem vedela, da lahko
pričakujem samo najboljše. Zato sem se tudi odločila za ta
seminar. Vročina in utrujenost sta v hipu minila, ko sem vstopila. Pozdravila me je zelo
prijazna kuharica, saj sem namesto v predavalnico prišla na hodnik, ki vodi v kuhinjo.
Ojoj! Nasmejana rdečelična priletna gospa me je prijazno odpeljala po hodniku malo
levo, malo desno in potem sem že vedela, da sem na pravem mestu.
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Vstopila sem in glej, še bolj nasmejani obrazi. Predstavila sem se. Mlada, lepa in
dinamična ženska mi je med stiskom rok povedala, da se še zbiramo in da je
predavateljica in koordinatorica projekta že v sosednjem prostoru. Prepoznala me je in
mi podala roko. Vedela sem, da od mene pričakujejo več izkušenj iz prakse. To je tudi
bil namen celotnega izobraževanja, prenesti znanja v prakso. Zato smo tudi izvajali
nekatere dejavnosti kot vmesne aktivnosti, doma, v vrtcih, na svojih delovnih mestih.
Tudi sama sem nekaj takšnega pričakovala, izmenjavo izkušenj. Ugotovila sem, da so
mi vse ženske na seminarju neznane. Zavedla sem se, da sem edina udeleženka iz
naših bližnjih vrtcev in edina Madžarka. Ali sodim sem? Odločila sem se, da bom tiho.
To mi ni uspelo najbolje. Predavanje me je prevzelo. Primeri iz moje dolgoletne
prakse z romskimi otroki so kar privreli na dan. Težko sem se obvladala, da ne bi
povedala, kako to v resnici deluje, če imaš večino otrok v oddelku Romov. Pa še
kakšno iz življenja Romov v naselju, kjer sem tedensko prisotna, čeprav naša enota ne
deluje v romskem naselju v Dolgi vasi. Skupinica je pestra, starostni razpon je od 14
mesecev do 6 let. So Slovenci, Madžari in Romi, ena avtistka, štirje mlajši od treh let.
Pa vendarle so najzanimivejša in najboljša skupina otrok. Če bi mi ponudili
premestitev v katero drugo enoto, bi po vsej verjetnosti odklonila. Zakaj? Ker so moji,
ker smo kot ena družina. Poznam jih, kot še mama ne. »Različnost nas bogati«, pri nas
ni le fraza. Mi to živimo vsak dan. Rušimo stereotipe, odpravljamo predsodke.
Po treh letih so se o tem lahko prepričale tudi moje cenjene kolegice, prijateljice iz
Maribora. Kar sem jim sama povedala o svojem delu in uspehih, ni tako pomembno,
kot to, da so romsko kulturo in dušo lahko same doživele na lastni koži. Lani so
organizirale ekskurzijo v naše Prekmurje. Zelo sem vesela, da sem imela priložnost,
da sem jim predstavila naš vrtec, jih popeljala v dve romski naselji, kjer so si ogledale
dva zanimiva programa v naselju Pušča. Upam, da tega ne bodo pozabile. Vesela sem,
da sem jih spoznala, se z njimi družila in se še družim. Če se ne bi izobraževala v tem
projektu, se to ne bi zgodilo.
Renata Gönc,
udeleženka
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2

SLOVENŠČINA KOT DRUGI/TUJI JEZIK V
PROCESU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
ROMOV

Ime
programa:

Cilji programa:

• Seznanitev z ustrezno terminologijo področij učenja,
usvajanja in poučevanja slovenščine kot
drugega/tujega jezika.
• Seznanitev z značilnostmi slovenskega jezika in
govorcev slovenščine kot drugega in tujega jezika s
poudarkom na značilnostih romske kulture.
• Seznanitev z načrtovanjem in izvajanjem pouka
slovenščine kot drugega/tujega jezika za Rome.

Vsebina
programa:

• Terminologija področij učenja.
• Usvajanje in poučevanje slovenščine kot
drugega/tujega jezika za Rome.
• Analiza gradiv in metod.
• Značilnosti slovenskega jezika z vidika njegovega
usvajanja kot drugega jezika.
• Oblike in metode dela pri pouku slovenščine za
Rome.
• Značilnosti govorcev slovenščine kot drugega jezika
s poudarkom na romski kulturi.
• Večkulturnost učne situacije in medkulturna vzgoja.

Izvajalke:

• Vesna Mikolič, docentka, doktorica, znanstvena
sodelavka
• Sonja Starc, doktorica znanosti s področja
slovenskega jezikoslovja
• Mojca Butinar Mužina, profesorica angleškega in
slovenskega jezika
• Martina Mejak, lektorica

Organizacije,
iz katerih so
vključeni
udeleženci:

•
•
•
•
•
•
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OŠ Leskovec pri Krškem
Ekonomska in trgovska šola Brežice
OŠ Frana Metelka Škocjan
OŠ Belokranjskega odreda Semič
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OŠ Mirana Jarca Črnomelj
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Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 51.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 23.
Posebnosti programa:
V okviru programa je bila poleg usposabljanj
dodatno organizirana strokovna ekskurzija
v Mursko Soboto. Strokovne ekskurzije so
se skupaj s to skupino udeležili tudi
udeleženci iz OŠ Bršljin iz Novega mesta in
posamezniki iz drugih skupin. V naselju
Pušča so si ogledali vrtec, kjer je bil razgovor
z vodstvom vrtca in vzgojitelji romskih
otrok ter se srečali s predsednikom Foruma
romskih svetnikov Slovenije Darkom
Rudašem, ki jim je podal informacijo o delu
programa v skupini v
in življenju v naselju. Obiskali so Zvezo Udeleženci
Leskovcu pri Krškem, maj 2010
Romov Slovenije in radio Romic, na Ljudski
univerzi Murska Sobota pa je bilo delovno srečanje, kjer so se predstavili Romski
akademski klub, vrtci iz Prekmurja in učitelji iz osnovne šole Bršljin. Nekateri
udeleženci iz te skupine so se vključili v dodatno delavnico učenja romščine.
Posebnost programa po mnenju mentorice:
Mentorica Vesna Mikolič je v evalvacijski vprašalnik zapisala:
»Upam, da smo pri usposabljanju za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega
jezika s posebnim poudarkom na romski populaciji uspeli opozoriti tudi na nekatere
kulturne razlike med romskim in večinskim prebivalstvom, o katerih sicer premalo
razmišljamo in smo premalo poučeni. Vse skupaj nas čaka še veliko dela pri
medsebojnem spoznavanju in prilagajanju.«
Posebnost programa po mnenju udeležencev:
Udeleženec izobraževanja je v evalvacijskem vprašalniku zapisal, da je nujno
potrebno vključiti romske otroke v predšolsko vzgojo, če želimo, da bodo v šoli
uspešni. To so jim povedali tudi na obisku v Prekmurju v okviru ekskurzije, kajti tudi
pri njih ni bilo hitrih rezultatov. Če bi romske otroke na Dolenjskem prihodnje leto
vključili v vrtce, bi se ti rezultati pokazali šele čez 7 let, zato bo potrebno še veliko
izobraževanj, vaj, izmenjave praks, usposabljanja proti predsodkom, da bo tudi
slovenska šola postala boljša in prijaznejša do otrok iz različnih skupin in z različnimi
potrebami. Edina pot za napredek učencev Romov je razumljivo, konkretno, smiselno
učenje slovenščine kot drugega, njim tujega jezika.
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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MOJA IZKUŠNJA Z IZOBRAŽEVANJEM V PROGRAMU
Zanimiv naslov izobraževanja, ki se je nanašalo na
poučevanje učencev Romov - Slovenščina kot tuji jezik za
učence Rome, me je vzpodbudil, da sem začela aktivnosti,
da bi se tudi na OŠ Leskovec pri Krškem srečali s to temo.
Spraševala sem se, kako da že prej nismo govorili o tem.
Na šoli opažamo težave učencev, seveda nekatere
povezujemo tudi z neznanjem in nerazumevanjem
slovenščine, nismo pa se še sistematično poglobili v
poučevanje slovenščine kot tujega jezika.
V prvem letu izobraževanja smo se najprej pogovarjali o
večkulturnosti, medkulturnosti, etničnosti, kulturi, o
usvajanju jezika ter splošno o poučevanju tujega jezika in
slovenščine kot tujega jezika. Preko delavnic smo spoznali tudi nekaj metod, kako
lahko obravnavamo književnost in slovnico. Po prvih srečanjih se je veliko učiteljev
in učiteljic odločilo, da bodo prenehali z usposabljanjem. Bila sem razočarana, saj se
mi zdi, da imamo tako malo znanja o poučevanju slovenščine kot tujega jezika.
Prevečkrat pa se v šolah srečujemo s predsodki in ne poznamo razlik ali jih slabo
razumemo, jih s težavo sprejemamo in težko iz njih izluščimo koristi za učenje in učni
proces.
V drugem letu izobraževanja smo govorili o književni vzgoji in poučevanju
slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika. Pogovarjali smo se o usvajanju jezika,
o različnih metodah, kako se poučuje slovenski jezik v raznih tečajih in jezikovnih
šolah. Dobili smo veliko praktičnih napotkov, ki pa so različno uporabni v moji praksi.
Pričakovala sem, da bomo poglobili teme, da bomo dodali vidike romskega jezika, da
bi lažje razumeli težave romskih učencev pri usvajanju jezika. Na žalost je bila druga
faza zame razočaranje. Zdelo se mi je, da se vsebine ponavljajo. Nisem videla
povezave med vmesnimi aktivnostmi in temo seminarja, predvsem pa teme niso bile
povezane z mojim delom. Smiselno bi se mi zdelo, da bi preko vmesnih aktivnosti
uporabila pridobljeno znanje ali bi reflektirala svojo prakso. V tem delu sem tudi
pričakovala, da bodo predavateljice imele več znanja o kulturi in jeziku Romov, ali da
bi bil vključen kdo, ki bi to znanje imel. V seminarju so sodelovale tudi učiteljice
drugih šol. Ta vidik seminarja ni bil preveč poudarjen. Pogrešala sem več razprave
med udeleženci, več strokovnih debat.
Po negodovanju je organizator izobraževanja ponudil nove aktivnosti, ki so ta vtis
popravile - obisk Pušče, hospitacija v Semiču, delavnica romskega jezika. Tako je bilo
tretje leto izobraževanja aktivno in zanimivo. Na splošno sem v izobraževanju
pridobila zanimiva nova znanja, primerjave, informacije. Dragocena so znanja o tem,
kako se usvaja drugi jezik.
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Dodana vrednost je bilo zadnje srečanje, ko smo imeli priložnost prisostvovati pouku.
Učiteljica Anica Jakša je prijazno izpeljala svojo uro. Nesebično je z nami delila svojo
prakso in se pogumno izpostavila kritiki. Pred udeleženci izobraževanja je z razredom
obravnavala književnost - pesmico. Všeč mi je bilo, kako je v pouk vpletla romske
besede, otrokom razdelila slovarje in kako vešče so znali z njimi ravnati. Ura je bila
zanimiva, razgibana. Po uri smo analizirali pedagoško delo, imeli smo priložnost
izpostaviti lastna opažanja. Izbrati sem morala nekaj stvari, ki jih bom pohvalila, in
nekaj, kjer bi lahko kaj spremenila. Razmišljala sem o tem, da ne bo kritike preveč, da
bo konstruktivna in smiselna do te mere, da bo omogočala učenje. To pa je veščina, ki
jo želim razvijati pri svojem delu z učenci.

Udeleženci programa na hospitaciji v OŠ
Belokranjskega odreda Semič, december 2010

Udeleženci programa v skupini v Leskovcu pri
Krškem, junij 2009

Odslej sem bolj pozorna na jezik, kaj
učenec razume, kako razume, kako se
uči jezika. Ali lahko vprašanja
jezikovno poenostavimo, kajti kadar je
učenec tiho, to ni vedno znak, da ne
zna, morda ne zna povedati. Bolj
pozorna sem na jezik, ki ga uporabljam
v komunikaciji z učenci, katerih prvi
jezik ni slovenščina. Bolj načrtno se
lotevam poučevanja jezika, besed,
stavčnih struktur. Tudi učencem
razložim, da je to njihov drugi jezik in
da se ga morajo učiti.
V današnjem svetu lahko pričakujemo
tudi v šoli vse več situacij, ko bo
slovenščina za učence tuji jezik.
Učitelji bi se morali opremiti z znanji
in veščinami, kako obvladovati take
situacije. Po mojem bi morali pridobiti
znanja, ki jih je nudil ta seminar.
Priporočam vsem učiteljem, da se
učijo tujega jezika, da bodo dobili
izkušnjo, kako težko se je izražati v
tujem jeziku, kako težko je povedati
svoje mnenje, zavzeti stališče,
kritizirati, analizirati, razložiti.

Čaka nas veliko dela, odločitev o spreminjanju lastne prakse, veliko razmisleka,
pogovora in sodelovanja.
Dženi Rostohar,
udeleženka
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VNAŠANJE ROMSKE KULTURE V UČNE
VSEBINE

Ime
programa:

Cilji programa:

• Seznanitev z reprezentacijami romske kulture,
temeljnimi pojmi pojmovanja kulture, etničnosti,
večkulturnosti ter kulturalizma.
• Vpogled v zgodovino Romov in njihovo kulturo.
• Spoznavanje gradiv s področja romske kulture, ki so
uporabna pri vključevanju romske kulture v šolske
kurikule.
• Oblikovanje novih gradiv s področja romske kulture
in jezika.

Vsebina
programa:

• Romska kultura v zgodovini študij o Romih.
• Izhodišča za oblikovanje in uporabo gradiv pri
kurikulumu o romski kulturi.
• Romska kultura in njeno vključevanje v dosedanje
učbenike.
• Romska kultura in jezik ter novo oblikovanje
kurikulumov, glede na strokovna izhodišča.
• Romska kultura skozi reprezentacijo romskih
aktivistov.

Izvajalca:

• Alenka Janko Spreizer, doktorica, docentka za
področje socialne antropologije
• Gašper Kralj, doktor znanosti, docent za področje
socialne antropologije

Organizacije,
iz katerih so
vključeni
udeleženci:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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OŠ Stara Cerkev
RIC Novo mesto
Ljudska univerza Kočevje
Zveza Romov Slovenije
OŠ Ob Rinži Kočevje
OŠ Ljubo Šercer Kočevje
OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj
OŠ Mirana Jarca Črnomelj
ZIK Črnomelj
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Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 34 (dve skupini).
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 16.
Posebnosti programa:
V 1. fazi je izobraževanje potekalo v
Kočevju, kjer so se v program
vključile predvsem učiteljice iz
osnovnih šol. Pred izvedbo 2. faze je
večina udeleženk odklonila nadaljnje
izobraževanje v projektu, predvsem
zaradi nezadovoljstva z izvedbo
programa v 1. fazi in neizpolnjenih
pričakovanj. Želele so več informacij
o tem, kako delati z romskimi otroki
na konkretnih primerih, manj Udeleženci programa v skupini v Črnomlju,
teoretičnih spoznanj in več praktičnih maj 2010
napotkov za delo z romskimi otroki.
Zaradi osipa udeležencev je bilo potrebno v 2. fazi na novo oblikovati skupino. V
izobraževanje so se prijavili udeleženci iz Črnomlja, ki so na podlagi gradiv in
dodatnih nalog opravili 1. fazo izobraževanja.
Posebnost programa po mnenju mentorice:
MentoricaAlenka Janko Spreizer je v evalvacijski vprašalnik zapisala:
»Posebnosti programa so bile v tem, da je bil izveden v treh letih, kar bi lahko bila
njegova velika prednost, saj bi z motiviranimi skupinami lahko razvijali pripravo
učnih gradiv v daljšem časovnem obdobju. V praksi pa se je izkazalo takšno
programiranje za težavno: v skupinah je bila precejšnja fluktoacija kadrov, včasih
tudi zato, ker so ljudje delali za določen čas; ob dejstvu, da je poklic učiteljic
feminiziran in da se izobražujejo pretežno mlajše ženske, je financer pozabil na
dejstvo, da živijo tudi zasebna življenja in da odhajajo na porodniške dopuste.
Dejstvo, da se je osip štel le kot kazalec kvalitete organizatorja in izvajalca, je glede na
povedano močno pomanjkljivo.
Izvedba bi bila mogoča tudi na več drugih načinov, in sicer tako, da bi se udeleženci
odločili zgolj za eno od faz ali pa da bi med fazami lahko krožili med mentorji, glede na
njihove specifične potrebe, povezane tudi z menjavo delovnega mesta. Posebno težavo
je mentorjem predstavljalo tudi dejstvo, da smo program načrtovali glede na splošno
predpostavljene potrebe in precej individualno, za vsako skupino seminarjev posebej.
Več časa v fazi načrtovanja bi vsekakor prispevalo k fleksibilnejši izvedbi in verjetno
tudi k večji motiviranosti udeleženk in udeležencev.«
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Posebnost programa po mnenju udeležencev:
Mnenje večine udeležencev iz druge skupine, zapisano v evalvacijskih vprašalnikih,
kaže na to, da je bilo koristno vključiti v program terensko delo – obisk romskih
naselij, saj le-to omogoča vpogled v življenje romske skupnosti. Ena izmed udeleženk
se spominja prijaznega povabila Romkinje: »Boste še kdaj prišli?« Bila je vesela
obiska udeležencev programa. Eden od udeležencev izobraževanja meni, da je
potrebno slovenski javnosti sporočiti, da so med Romi velike razlike v navadah,
izobrazbi, interesih in da ne smemo posploševati pri svojih ocenah. Eden izmed
intervjuvanih Romov pa je predlagal, da se organizira šotorjenje večinskega naroda
med Romi v romskem naselju in posname film o Romih v Sloveniji.

Obisk v romskem naselju pri
Črnomlju, avgust 2010

PREMISLEK O IZVEDBI PROGRAMA
Izvedba izobraževalnih programov usposabljanja za
učitelje predstavlja velik izziv. Usposabljanje učiteljev za
izvedbo izobraževanja romskih otrok, mladih in odraslih je
še posebno pomembno, saj verjamem, da je tudi od dobrih
učiteljev odvisno, ali bodo otroci radi hodili v šolo in ali
bodo udeleženci motivirani za izobraževanje. Moje
raziskovalne izkušnje potrjujejo tezo, da je udeležba
pogosto odvisna od odnosov učiteljev do Romov, saj so
številni Romi pripovedovali zgodbe o svojem šolanju, ki
izobraževalcem ne morejo biti v ponos. Dejstvo je, da
otroci številnih Romov (a vsekakor ne otroci vseh Romov)
kot tudi otroci drugih ljudi, ne glede na različno etnično
poreklo, v svojem domačem kulturnem okolju živijo precej drugače od otrok, za
katere bi lahko rekli, da s starši živijo skladno s prevladujočimi kulturnimi vzorci:
nekaterim otrokom starši ne berejo zgodbic, z njimi ne rišejo risb in se ne igrajo iger, s
katerimi bi se pripravljali za šolo.
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Številnim učiteljem prav odsotnost skrbi za pripravo na šolanje zbuja presenečenje,
zaskrbljenost ali celo ogorčenje. Mnogi učitelji potrebujejo izobraževalne vsebine,
prek katerih bi lahko presegli svoje bodisi ogorčeno bodisi sočutno moralizirano
spraševanje, kako je mogoče, da nekateri romski otroci težko držijo barvice, svinčnik
ali drugo pisalo in da nekateri niso navajeni poslušati branja pravljic. Vedno znova me
preseneti, kako malo nekateri učitelji vedo o domačih okoljih, iz katerih izhajajo
romski otroci: običajno vednost učiteljev zakrivajo poenostavljene predstave o
splošni prikrajšanosti vseh romskih otrok, o njihovi vzgojni zanemarjenosti; učitelji
pogosto razpolagajo s stereotipiziranimi predstavami o alkoholizmu, narkomaniji in
kriminaliteti romskih staršev. Učitelji pa malo ali skoraj nič ne vedo o poskusih in
trudu romskih staršev, da bi svojim otrokom po najboljših močeh ponudili kar največ.
Ob vsesplošnem promoviranju politik multikulturalizma se zdi nesprejemljivo, da
nekateri učitelji mislijo, da zato, ker delajo z Romi, strokovno nazadujejo. Žal sem
omenjeni občutek dobila pri številnih, s katerimi sem se v preteklih letih srečala.
Številni so tako utrjeni v svojem mnenju, da ne zmorejo niti argumentiranih diskusij,
kaj šele izobraževanj, ki bi jih utegnile omajati v njihovih, včasih tudi jasno izraženih
pozitivnih in negativnih diskriminatornih prepričanjih.
Pri izvedbi izobraževanja v prvem letu, ko je bilo moje izobraževanje ponujeno
skupini učiteljic, ki so večinoma do usposabljanja in do Romov izražale odklonilno
tendenco, čeprav smo se »na osebni ravni« odlično razumele, se je zgornja teza
potrdila. Od mene so tako npr. udeleženke pričakovale niz specialnih didaktik
(posebnih metod za delo) in strategij za discipliniranje romskih staršev, ki ne pošiljajo
svojih otrok v šolo, kar ni bila vsebina programa. Nekatere so hotele od mene izsiliti
potrditev svojega prepričanja, da romskim otrokom drugačna kultura Romov
preprečuje, da bi se uspešno vključevali v izobraževanje. Poudarkov, da je potrebno
prepoznavati v takšnih prepričanjih kulturne rasizme (ali kulturalizem oziroma
kulturni fundamentalizem) in da je namesto takšnih utrjenih prepričanj nujno
spodbujati dialog, ki prispeva k spoznavanju kulturnih razlik (ki pa jih ni mogoče
zreducirati zgolj na razlike med Romi in večinskim prebivalstvom), nekatere niso
hotele sprejeti. Sočustvovala sem z mlado žensko, ki se je šolala za romsko
pomočnico, ki je prisostvovala izražanju tolikšnega stereotipiziranja Romov. Poleg že
omenjene Romkinje se le ena od udeleženk eksplicitno ni strinjala z
diskriminatornimi izjavami in je name naslovila pismo z obžalovanjem nad ravnijo
razprave nekaterih.
Težava je izhajala iz načina programiranja, ki se je kazala v tem, da sem ponudila
vsebine s področja socialne antropologije Romov/Ciganov, za katere sem prepričana,
da jih potrebuje vsak učitelj za učinkovitost svojega dela, učitelji pa so omenjene
vsebine imeli za nepotrebne.
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Drugi problem je, da je način evalviranja programov in ocenjevanja izvedbe
omogočal udeležencem, da izražajo do izobraževalnih vsebin potrošniški pristop, po
principu katerega »potrošnik« sam odloča, kaj se je smiselno učiti in kakšno
usposabljanje potrebujejo, česar pa seveda ne morejo v popolnosti vedeti, sicer
izobraževanja sploh ne bi potrebovali. Paradoks izbranega in uveljavljenega pristopa
je namreč v tem, da se aktualnih in perečih ter potrebnih tematik, ki jih potrošnik ne
želi, preprosto več ne obravnava.
Udeleženke izvedbe v prvem letu so tako lahko z ocenami sankcionirale organizatorja
in mene kot izvajalko, hkrati pa niso sprejele nobenih obvez. Z vsebinami so vsekakor
bile seznanjene, saj so bile razpisane v katalogu, vendar so trdile nasprotno.
Udeleženke so izrazile preferenco po prilagajanju programa za drugo fazo izvedbe,
kar smo se dogovorile in česar sem se seveda tudi držala. Skupina iz prvega leta se je, z
izjemo ene same udeleženke, ki je izobraževanje nadaljevala, kolektivno odločila za
bojkot izobraževanja, potem ko jim je bil sporočen termin druge faze in ko sem
temeljito modificirala vsebine programa in jih priredila glede na njihove želje.
Nato je imela težavo izvajalska organizacija, ki je morala za drugo fazo poiskati nove
udeležence: iskanje je trajalo kar več mesecev. Drugo in tretjo fazo sem izvedla za
skupino, ki me ni poslušala v prvi fazi, toda izvedba je tekla z gradivom, ki sem ga
oblikovala za prvo skupino, saj modificiranje gradiva ni bilo mogoče. Kljub temu pa
sem vsebino priredila: k izobraževanju sem povabila tudi sodelavca. Odločila sem se,
da udeleženem posredujem vsebine, pripravljene tudi za prvo skupino, s katerimi
bodo lahko zbirali pripovedi o življenju in kulturi Romov med svojimi potencialnimi
romskimi udeleženci.
Izvedba druge in tretje faze je tekla gladko: izobraževanje se je namreč izvajalo za
udeležence, ki so bili senzibilizirani za problem socialnega izključevanja Romov in ki
so se zavedali potreb po izobraževanju kadrov, ki delajo z Romi. Prav tako so bili
odprti za brezkompromisno refleksijo svojih včasih tudi stereotipnih stališč.
Z omenjeno skupino je organizator izobraževanja organiziral obisk različnih romskih
družin iz več naselij v bližini kraja izvedbe. Na obiskih so preizkusili metodo
narativnih pristopov za namene izobraževanja in se dogovorili tudi za snemanje
pogovorov. Ob poslušanju in refleksiji izvedbe so udeleženke posebej izpostavile
dejstvo, ki kar kliče k razmisleku: praktično prvič so se na takšen način seznanile, kaj o
izobraževanju menijo obiskani Romi ter kakšna pričakovanja imajo Romi v zvezi z
izobraževanjem.
Po zaključku vendarle ostaja nekoliko grenak priokus, da namen programa za učitelje
s celotnim programom UVRVI ni bil dosežen: velik osip nenazadnje kaže tudi na to,
da so se izobraževanju lahko tisti, ki takšno izobraževanje najbolj potrebujejo, izognili
– seveda sem prepričana, da spet na škodo romskih učencev.
dr. Alenka Janko Spreizer,
mentorica
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MEDKULTURNI DIALOG Z OSNOVAMI
ROMŠČINE

Ime
programa:

Cilji programa:

• Spoznati osnove romščine za vsakdanjo rabo.
• Ustvariti podlage za boljši medkulturni dialog.
• Preko spoznavanja osnov jezika in kulture ustvariti
podlage za boljšo integracijo romskih otrok.

Vsebina
programa:

• Jezikovna in kulturna različnost.
• Osnove romskega jezika kot podlaga za
medkulturni dialog in boljšo integracijo.
• Romščina za vsakdanjo rabo v šolski praksi.
• Romski reki, pregovori, romska glasba, pravljice.

Izvajalki:

• Nada Babič Ivaniš, profesorica nemškega jezika in
književnosti ter ruskega jezika in književnosti
• Marina Brezar, romska pesnica in aktivistka

Organizacije,
iz katerih so
vključeni
udeleženci:

•
•
•
•

OŠ Metlika
OŠ Belokranjskega odreda Semič
OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj
ZIK Črnomelj

Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 10.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 7.
Posebnosti programa:
V okviru programa so udeleženci posneli film v romščini na temo romske poezije. Na
ta način so predstavili projekt UVRVI na prireditvi ob 50-letnici organiziranega
izobraževanja odraslih v Beli krajini. Na osnovi programa so bile oblikovane krajše
delavnice romščine, ki so se ponudile kot dodatna možnost izobraževanja drugim
skupinam v projektu. Delavnice učenja romščine so bile zelo dobro sprejete med
učitelji in vzgojitelji.
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Posebnost programa po mnenju mentorice:
Po mnenju mentorice Nade Babič Ivaniš učenje romščine, med ostalim, predstavlja
spodbudo za razmislek o novih pristopih pri pedagoškem delu. Udeleženci so pri
izobraževanju ozavestili, da jezik ni samo sredstvo sporazumevanja, temveč je tudi
izraz čustvovanja in mišljenja ter obenem pot do obojega.
Posebnost programa po mnenju udeležencev:
Mnenje udeleženke programa:
»Kratek tečaj romščine, kjer smo spoznali osnove tega jezika, je bil zame kot
jezikoslovko pravi izziv. Zopet sem se poglobila v historično slovnico angleščine in si
tudi s pomočjo romščine pojasnila nekatere pojave v jeziku. Učenje katerega koli
jezika je vedno izziv. Pripravljen moraš biti na dejstvo, da je to veliko garanje in da se
napreduje le z majhnimi koraki. Toda s pomočjo naše prijazne mentorice Marine
Brezar smo usvojili kar precej znanja, ki pa ga bo potrebno še utrditi in poglobiti.
Menim, da bi takšen program morali obiskovati vsi, ki se pri svojem poklicnem delu
srečujejo z Romi, saj bi bolje razumeli nekatere njihove specifične lastnost in bili
zagotovo uspešnejši pri svojih ravnanjih z njimi.«

SPINðARMO PE! - SPOZNAJMO SE!
UČENJE IN POUČEVANJE ROMŠČINE KOT STROKOVNI IZZIV
Na podlagi ugotovljenih potreb v okviru projekta Poklicno
informiranje in svetovanje za Rome smo v šolskem letu
2008/2009 na Zavodu za izobraževanje in kulturo
Črnomelj začeli z izvajanjem projekta Belokranjska
romščina za strokovne delavce. Kot jezikoslovka sem se z
velikim zanimanjem vključila v skupino. Mentorica je bila
izvirna govorka romščine brez pedagoških, didaktičnih in
metodičnih znanj pri poučevanju jezika. Preko
sodelovanja pri pripravi učnega gradiva in jezikovnih vaj
sem iz udeleženke postala somentorica. Soočila sem se s
pomanjkanjem obstoječega učnega gradiva in
neenotnostjo zapisanih in govorjenih inačic romskega
besedišča. Pri učenju tujih jezikov imamo odrasli udeleženci izobraževanja radi jasne
razlage vseh jezikovnih prvin, kar pri našem učenju romščine pogosto ni bilo možno.
Ko smo romsko mentorico spraševali po razlagah, zakaj se v določenem sklonu
uporablja ena in ne druga različica končnice, je iznajdljivo odgovorila: »Zato, ker je
tako praf.«
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Izkušnje so bile neprecenljive tudi za pripravo izobraževalnega programa
Medkulturni dialog z osnovami romščine. Razlago o pravilni uporabi končnic sem
tudi sama večkrat ponovila.
Osnovne smernice pri pripravi in izvedbi programa Medkulturni dialog z osnovami
romščine so bile v skladu z zadanimi cilji: spoznati osnove romščine za vsakdanjo
rabo, ustvariti podlage za boljši medkulturni dialog in preko spoznavanja osnov jezika
in kulture ustvariti podlage za boljšo integracijo romskih otrok. Glede na to, da ne
obstaja standardizirani oziroma enotni knjižni jezik Romov na Slovenskem, se je
ponovno odprlo vprašanje, katero narečje izbrati in za kakšen način zapisovanja se
odločiti. Udeleženci so se že na prvem srečanju, ko smo govorili o vsebini in sporočilu
romske himne, prepričali, da že pri zapisu naslova uradno sprejete romske himne
obstajajo številne različice: „Gyelem, Gyelem“, „Dzelem, Dzelem“, „Djelem,
Djelem“, „Gelem, gelem“, „Ђелем, ђелем“, „Џелем, Џелем“, „Джелем, джелем“,
»ðelem, ñelem«, „Opré Roma“, „Romale Shavale«.
V našem programu smo se osredotočili na sodobni pogovorni romski jezik, kakor ga
govorijo belokranjski oziroma dolenjski in posavski Romi. Sproti smo ugotavljali, da
je ogromno izvirnih romskih besed pozabljenih (belokranjski in dolenjski Romi v
romščini štejejo samo do štiri, ostali števniki so slovenski) ali jih sploh ni bilo. Eden
izmed razlogov za to je nepoznavanje določenih predmetov in pojmov v lastnem
okolju, zaradi česar so poimenovanja, predvsem za potrebe medsebojnega
komuniciranja, morali prevzeti iz okolja, v katero so se naselili. Zanimivo je, da so
poimenovanja šolskega osebja, prostorov v šoli in šolskih potrebščin večinoma
izposojenke iz slovenščine (pedagogo, razredo, kabineto, zbornica, puščica, torba).
Dodana vrednost programa se je pokazala, ko so udeleženci drugih programov
projekta UVRVI izrazili potrebo po poznavanju osnov romščine. Poudarjali so, da ni
pomembno le dodatno strokovno izpopolnjevanje oziroma usposabljanje na področju
učnih vsebin, ampak tudi sprememba stališča učiteljev o učencih, katerih materni
jezik ni učni jezik. Kar nekaj udeležencev programa je menilo, da šele po poskusu
učenja romščine razumejo učne težave svojih romskih učencev. Zainteresiranost
pedagoških delavcev za ključne prvine jezika in kulture okolja pomembno vpliva na
samopodobo otroka in njegovo motivacijo za učenje. Poznavanje osnov romskega
jezika veliko pripomore k razumevanju primernih načinov spodbujanja medkulturne
komunikacije. Ne nazadnje program pomeni tudi premik pri dograjevanju znanja o
romskem jeziku in tudi poskus ohranjanja njegovega jezikovnega bogastva.
Nada Babič Ivaniš,
mentorica
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ROMI IN JAZ
Moji spomini na prvo srečanje z Romi segajo v sredino
prejšnjega stoletja, ko sem se kot majhna vaška deklica
prvič srečala z njimi. V gozdu blizu mojega doma se je
naselila romska družina. Njihovo bivališče je bil preprost
šotor, postlan s slamo, na kateri so spali. Imeli so deklico
Betko, s katero sva postali nerazdružljivi. Vse dneve sva
se igrali, raziskovali okolico in se pogovarjali. Betka je
govorila romsko, jaz slovensko, vendar sporazumevanje ni
bilo moteno. Učili sva se druga od druge. Tako se je Betka
naučila kar dobro slovensko, pa tudi jaz sem pobrala precej
romskih besed, zlasti pesmic. Žal so pozneje mnoge
potonile v pozabo, vendar mi je v spominu ostala
onomatopoetska beseda »čirikli« (ptička) in pesmica »Geri Romi preko pani …«.
Očitno sva jo z Betko velikokrat prepevali. Družina je kar precej časa bivala v gozdu,
saj so starši delali na cesti kot drobilci kamenja.
Morda je prav to zgodnje sobivanje z Romi v meni povzročilo, da sem do njih vedno
čutila naklonjenost in jih poskušala razumeti in sprejeti takšne, kot pač so. Učila sem
precej romskih otrok v osnovni in tudi pozneje nekaj v srednji šoli, vendar imam na
njih lepe spomine.
Ko so me na ZIK-u povabili, da se vključim v program UVRVI, sem to storila z veliko
navdušenostjo. Na seminarju, ki ga je vodila dr. Pavla Štrukelj, sem spoznala veliko
novega o zgodovini tega naroda, njihovem poreklu, običajih, verovanju, načinu
življenja in jeziku. V seminarski nalogi, ki sem jo naredila, pa sem izvedela precej o
tragični usodi in trpljenju tega naroda med drugo svetovno vojno v našem okolju. Kot
jezikoslovko me je posebej zanimal romski jezik. Ko se je na ZIK-u pokazala možnost
učenja romščine, sem se takoj vključila. Skupina je bila majhna, a zelo delovna.
Naučili smo se ogromno in ob zaključku smo z mentorico pripravili recital romske
poezije.
Mislim, da bi se večinski narod povsod, kjer živijo Romi, moral bolje seznaniti z
njihovo zgodovino. Zlasti za učitelje bi bilo nadvse koristno, če bi znali vsaj osnove
romščine. Le če bomo bolje poznali drug drugega, bo naše sobivanje prijetnejše,
bogatejše, bolj kakovostno in manj konfliktno.
Zvonka Antonija Šterbenc,
udeleženka
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Udeleženci na snemanju filma o romski poeziji, marec 2010

Predstavitev udeleženke v romskem jeziku,
Črnomelj, oktober 2009

Učni list pri učenju romščine,
Črnomelj, oktober 2009
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S SPOZNAVANJEM ZGODOVINE IN
KULTURE ROMOV DO USPEŠNEJŠEGA
DELA Z ROMSKIMI OTROKI

Ime
programa:

Cilji programa:

• Spoznavanje zgodovine Romov in njihovih
značilnosti.
• Spoznavanje kulture Romov in romskega jezika.
• Spoznavanje izvirnih romskih poklicev.

Vsebina
programa:

•
•
•
•

Izvajalka:

• Pavla Štrukelj, doktorica, specializacija iz
neevropske kulture

Organizacije,
iz katerih so
vključeni
udeleženci:

•
•
•
•
•

Izobraževanje učiteljev o Romih.
Zgodovina in značilnosti Romov.
Romski jezik, kultura in raziskovanja.
Izvirni romski poklici, romski jezik in kultura.

OŠ Trebnje
OŠ Grm Novo mesto
OŠ IV Murska Sobota
Vrtec Pedenjped Novo mesto
ZIK Črnomelj

Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 48.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 43.
Posebnosti programa:
Posebnost programa je v tem, da vključuje vsebine s področja zgodovine in kulture
Romov. Vsak učitelji ali vzgojitelj, ki se pri svojem delu srečuje z romskim otrokom,
bi potreboval ta znanja. Znanje in svoje bogate več kot šestdesetletne izkušnje je
udeležencem izobraževanja posredovala strokovnjakinja s področja romske kulture,
romologinja, raziskovalka in avtorica knjig o Romih in njihovem življenju.
Posebnost programa po mnenju mentorice:
Mnenje mentorice Pavle Štrukelj, izraženo v evalvacijskem vprašalniku, je, da so
predavanja o romski zgodovini in kulturi na osnovni šoli Trebnje pokazala, kako
učitelji in vzgojitelji potrebujejo vsaj nekaj splošnega znanja ter kako potrebno je
izobraževati pripadnike večinske skupnosti v Sloveniji. Meni, da je pomemben način
integracije romskih ljudi v sodobno družbo, ob tem pa jim moramo omogočiti, da
lahko ohranjajo materni jezik in kulturo svojih prednikov.
46

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje

Posebnost programa po mnenju udeležencev:
Mnenje nekaterih udeležencev,
zapisano v evalvacijskih vprašalnikih,
je, da je bila predstavitev zgodovine
Romov in njihovih običajev bogata,
slišali so veliko zanimivosti, vendar so
pogrešali uporabo informacijskokomunikacijske tehnologije, način
dela v obliki delavnice in več nasvetov,
kako vključevati romske učence v
vzgojo in izobraževanje. Spoznali so,
da lahko s spoznavanjem Romov in
njihove kulture dosežemo večjo
Udeleženci v skupini v Trebnjem, februar 2009
strpnost ter sprejemanje drugačnosti.
Ena izmed udeleženk je zapisala:
»Program UVRVI, ki sem ga obiskovala v preteklem letu, se mi zdi zelo koristen, pa
tudi potreben, saj smo se udeleženci na predavanjih, ki jih je imela dr. Pavla Štrukelj,
vodilna slovenska strokovnjakinja, romologinja, temeljito seznanili z zgodovino
Romov, njihovimi običaji, verovanji in tragiko, ki so jo kot narod doživljali skozi
stoletja. Za vse nas, ki sobivamo z Romi, je koristno, da vemo več o njih, kajti le če se
bomo bolje poznali, bo naše življenje prijetnejše in tudi bolj strpni bomo drug do
drugega. Tudi seminarske naloge, ki smo jih naredili, so bile pravi izziv, saj smo se
morali udeleženci poglobiti v delo. Tako smo s svojo raziskavo zvedeli veliko
zanimivosti o romski populaciji.«

SODELOVANJE V IZOBRAŽEVANJU USPEŠNO VKLJUČEVANJE
ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Prihajam iz Prekmurja, iz Murske Sobote, kraja, kjer vse
življenje živim skupaj z Romi. Srečevala sem jih na cesti, na
sejmih, hodila z njimi skupaj v šolo, ustanavljala prve
taborniške odrede na Pušči, se z njimi prepirala in stepla, ker
so me okradli, in ko sem bila sama v socialno slabšem
položaju, so oblačili moje otroke in mi pomagali v kavnih
usedlinah in cigankah napovedati svetlejšo prihodnost.
V projekt Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in
izobraževanje sem se vključila na lastno željo. Zaposlena sem
na osnovni šoli, kjer je veliko Romov, še posebej s
specifičnimi učnimi težavami ali socialno težko
problematiko.
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Sama tradicija in izvor Romov je ključnega pomena za razumevanje njihovega načina
življenja in delovanja v okolju in s soljudmi, ki niso Romi.
Predavateljica Pavla Štrukelj, ki je romologinja in resnična poznavalka romske
kulture in tradicije, mi je dala veliko novih znanj o Romih, njihovem načinu
razmišljanja, same tradicije, ki zaznamuje tudi otroke in seveda njihov ritem
vključevanja v šolske sisteme.
Žal je večina ljudi, med njimi tudi učiteljev v vzgojno-izobraževalnem programu,
nezainteresirana ali celo odklonilna do Romov, ne želijo jih spoznati ali celo razumeti.
Če bi samo izvor romskega jezika razumeli in se potrudili za kako minuto razmišljati v
njihovem pojmovnem jeziku, bi nam bilo lažje razumeti, kako sestavljajo miselne
vzorce in se trudijo prevesti v slovenski jezik vse, kar jim je v mislih in na jeziku.
Vendar se malo ljudi potrudi kaj takega storiti. Romskega otroka, ki ima zelo slab
spomin, ki je posledica možganskih poškodb, je bilo lažje spodbujati s pojmi in
znakovno abecedo, na priklic informacij skozi romsko besedo s pomočjo romske
mentorice, kot pa s slovensko abecedo. Potrudili smo se stopiti otroku naproti, in to
romskemu, v njegovem jeziku. Uspeh ni izostal.
Zgodovina Romov je žalostna zgodba. Tako radi se zasanjamo ob njihovi uradni
himni ðelem, ñelem, a le malo ljudi ve, da je bila napisana v koncentracijskem
taborišču, ko so jih množično pobijali in je bila pesem, ki dviga na noge ponosnega
Roma, da preživi tudi v najtežjem. Koliko sistemov je jemalo Romom otroke, jim
prepovedovalo govoriti v njihovem jeziku, prepovedovalo poroko? Koliko španskih,
francoskih galej je romska roka vse življenje poganjala po svetovnih morjih?
Če bi se potrudili razumeti njihovo zgodovino, bi razumeli, zakaj romske matere ne
želijo dati svojih otrok, zakaj jih tako čuvajo in zakaj imajo včasih nenavaden način
izražanja ljubezni, ki ga mi ne razumemo. Sodimo drugačnemu svetu, saj se naš ne da
primerjati z romskim.
Z romskimi mentorji in učenci smo se trudili brskati po zgodovini Romov. Malo
podpore je bilo okrog nas. Največ smo bili intervencija ob problemih in konfliktnih
situacijah. Vendar se nam je zdelo tudi to pomembno. Vsak korak in nastop je lahko
ključen za uspeh v zbliževanju.
V našem slovenskem prostoru bi želela več strpnosti do drugačnosti, več sprejemanja
in medsebojnega spoštovanja. Čas, ki prihaja, je namenjen strpnosti in učenju. V tem
lahko s spoznavanjem romske zgodovine in tradicije stopimo drug drugemu naproti,
na mostu zgodovine človeštva.
Mateja Vavtar,
udeleženka
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ETNIČNA OBČUTLJIVOST IN SOCIALNO
VKLJUČEVANJE ROMOV

Ime
programa:

Cilji programa:

• Senzibilizirati strokovne delavce za delo z učenci
romske etnične pripadnosti z namenom večje
vključenosti učencev v proces izobraževanja, kar
posledično vpliva tudi na druga področja
socialnega vključevanja.

Vsebina
programa:

• Etnična raznolikost v Sloveniji s poudarkom na
romski etnični skupnosti.
• Družbeno ustvarjanje etničnih mej med večinsko
populacijo in Romi.
• Etnična občutljivost kot temeljno orodje za
socialno vključevanje Romov.
• Načela integracije in socialnega vključevanja za
uspešnejše šolanje romskih otrok.

Izvajalka:

• Špela Urh, doktorica znanosti na področju
socialnega dela

Organizacije,
iz katerih so
vključeni
udeleženci:

•
•
•
•
•
•
•
•

OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
OŠ Beltinci
OŠ Puconci
OŠ Turnišče
OŠ IV. Murska Sobota
Dvojezična OŠ Genterovci
OŠ I Murska Sobota
Dvojezična OŠ II Lendava

Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 37.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 22.
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Posebnost programa:
Udeleženci izobraževanja so v okviru programa aktivno sodelovali v manjših
skupinah. Pripravili so akcijski načrt projektov na področju uspešnejšega
vključevanja romskih otrok v izobraževanje in sodelovanja z romsko skupnostjo,
izpeljali projekte na svojih šolah in pripravili predstavitev projektov za romske starše.
Posebnost programa po mnenju mentorice:
Mnenje mentorice Špele Urh, zapisano v evalvacijskem vprašalniku:
»Udeleženci so pogrešali aktivno udeležbo Romov, kar so argumentirali z besedami,
da takšna in podobna predavanja dajejo vtis, da smo pripadniki večine boljši eksperti
za Rome in njihova življenja, kot so oni sami. Zato smo poskušali vsaj delno preseči
tako prepričanje, kar niti ni bil naš prvotni namen, in na zadnje srečanje, kjer so
udeleženci seminarja predstavljali primere dobre prakse, povabili tudi Rome in jih
aktivno vključili v diskusijo.«

Udeleženci v skupini v Črenšovcih, april 2009

Posebnost programa po mnenju udeležencev:
Udeleženci so v evalvacijskih vprašalnikih izrazili pozitivno mnenje o programu, ob
tem so se zahvalili za aktivno delo in razmišljanje o aktualni problematiki. Pohvalili so
predavateljico, za katero je ena od udeleženk zapisala, da je kot oseba zelo simpatična,
dobrovoljna, življenjska in zanimiva. Ob koncu 3. faze so trije udeleženci v vprašalnik
zapisali svoje stališče o sprejemanju drugačnosti, za katero si želijo, da jo sprejemamo
kot enakost. Zapisali so, da bi brez Romov ostali prebivalci bili prikrajšani za
bogastvo drugačnosti. »Skušajte narediti nekaj korakov v čevljih drugega in lažje ga
boste razumeli.«
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ZAKAJ JE POTREBNO UVESTI NAČELO ETNIČNE
OBČUTLJIVOSTI V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE?
Ko sem se prvič srečala s skupino udeležencev seminarja
na območju Prekmurja, sem bila deležna direktnega,
samozavestnega odziva: »Mi nimamo predsodkov do
Romov! Pri nas ni segregacije, ni diskriminacij, tako kot je
na Dolenjskem!« Tekom naših diskusij se je pokazalo, da
so predsodki pogosto skriti, delujejo na nezavednem
nivoju in vplivajo na našo strokovno prakso. Torej delo z
otroki v učilnici ne poteka v nevtralnem prostoru, saj na
učiteljevo delo pogosto vplivajo njegova osebna
prepričanja o določenih družbenih skupinah, dogodkih,
pojavih.
Ko sem udeležence seminarja v 1. fazi vprašala po njihovih izkušnjah dela z romskimi
otroki, sem imela občutek, kot da so želeli name zvrniti vso njihovo nemoč, saj so
pogosto pripovedovali, da nimajo več idej, kako jih motivirati za učenje, kako
poskušati izboljšati njihov učni uspeh in izboljšati sodelovanje s šolo. Mnogi so
delovali obupano, utrujeno, zaskrbljeno. Na začetku je veljala izrazita osredotočenost
na problematiziranje romskih otrok in s tem tudi pričakovanja oziroma težnje, da bi se
Romi spremenili. Zgolj ena od udeleženk je na glas izpostavila pomembno vprašanje,
ki je predstavljalo ključni moment v preobratu našega razmišljanja in nadaljnjih
diskusij: »Ali so neuspešni zato, ker so romski otroci ali zato, ker prihajajo iz
neprivilegiranega okolja?« Naredili smo torej premik od osredotočenosti na
neprilagojenega otroka k neprilagojenemu okolju do otrok in v nadaljevanju
razmišljali, kaj lahko spremenimo pri sebi in v učnem okolju, da bo bolj spodbudno,
bolj etnično občutljivo. Torej smo preusmerjali razmišljanje od tako imenovanega
medicinskega modela, ki patologizira posameznike, jih vidi kot krivce za slabo stanje,
k socialnemu modelu, ki spreminja oziroma prilagaja okolje. Govorili smo o tem,
kako na šolah, kjer so udeleženci zaposleni, že vključujejo Rome in razkrili so številne
primere vključevanja na socialnem nivoju (pogovor na razredni uri o sprejemanju
različnosti, socialne igre), kulturnem nivoju (na šoli visi romska zastava, romska
kultura kot izbirni predmet, dvojezične šolske kulturne prireditve, obisk romskega
muzeja) in pri pouku (podpora romskega pomočnika, »Če bi znala romski jezik, bi mi
bilo še lažje!«).
Da je negativno dojemanje romskih otrok zelo zakoreninjeno, smo se prepričali
naslednje leto, ko smo se ponovno srečali v 2. fazi seminarja. Udeleženci so namreč v
vaji asociacij uspeli izpostaviti dvakrat več primanjkljajev kot spretnosti romskih
učencev, kot npr. izostajanje od pouka, nemotiviranost za učenje, jezikovne težave,
vedenjsko in vzgojno problematični, brez delovnih navad, nizek občutek lastne
vrednosti ipd.
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Izpostavili so tudi težave s starši, da ti ne prihajajo na govorilne ure in roditeljske
sestanke, da so neodzivni in nesodelujoči. V nadaljevanju smo zgolj še gradili na
spretnostih, vrlinah, pozitivnih lastnostih, interesih oziroma na tako imenovani
perspektivi moči.
V 3. fazi, na našem zadnjem srečanju, pa so udeleženci predstavili projektne akcije, ki
jih bodo v prihodnje izvedli v šolah, kjer so zaposleni, in z njimi vplivali na razvoj
etnično občutljive prakse.
Udeleženci so seminar zaključili z zaobljubami o majhnih spremembah, ki jih bodo
izvedli na delovnem mestu pri delu z romskimi otroki: pozdravljala jih bom v
romskem jeziku, romskih otrok ne bom vnaprej obtoževala, obiskala bom romsko
naselje, v zbornici bom predstavila načela inkluzije romskih otrok, spodbudila bom
otroke, da bomo v učilnici uredili romski kotiček s knjigami v romščini ipd.
Ena od udeleženk mi je odkrito priznala: »Veliko predstavljate slabe primere. Po eni
strani nas to opogumlja, ker vemo oziroma vidimo, da mi tako ne delamo. Po drugi
strani pa nas tudi žalosti. Želimo slišati primere dobrih praks.« Morali smo iti skozi
oboje. Razumevanje slabega je namreč prvi korak k načrtovanju boljšega. Udeleženci
seminarja zato niso bili zgolj pasivni poslušalci, temveč so imeli priložnost delati na
ravni razumevanja, pa tudi načrtovanja akcij za preseganje izključevanja romskih
otrok. Imeli so priložnost slišati sebe in druge, si med seboj podeliti slabe in dobre
izkušnje, jih reflektirati, predvsem pa izmenjati primere dobrih praks.
dr. Špela Urh,
mentorica

USPEŠNO VKLJUČEVANJE UČENCEV ROMOV V VZGOJO IN
IZOBRAŽEVANJE NA OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci ima že zavidljivo
tradicijo, saj smo pred tremi leti praznovali 200-letnico
šolstva v našem kraju. Ker smo gradili na dobrih temeljih
in vedno zasledovali kakovost in razvojno usmerjenost,
smo danes upravičeno ponosni na dosežke učencev in vseh
zaposlenih v zavodu. V šolskem letu 2010/2011 obiskuje
našo šolo 191 učencev, vrtec, ki je enota šole, pa 78 otrok.
Šolo in vrtec obiskuje tudi 38 učencev Romov, ki prihajajo
iz naselij Kamenci in Trnje. Vizija, ki smo si jo zastavili, je:
Z znanjem in odgovornim ravnanjem gradimo varno in
ustvarjalno šolo. Vrednote, ki jih zasledujemo, pa so
znanje, varnost, odgovornost in ustvarjalnost.
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Za leto 2009 smo prejeli državno priznanje Blaža Kumerdeja, postali kulturna šola
leta 2010 in bili dobitniki občinske nagrade Občine Črenšovci. Smo tudi eko šola,
zdrava šola in raziskovalna šola.
Posebne aktivnosti na šoli namenjamo učencem Romom in njihovim staršem. Vsako
leto posebej za romske učence in njihove starše pripravimo novoletne delavnice,
obeležimo mednarodni praznik Romov in preko številnih raznolikih načinov dela s
starši in učenci skrbimo za socialno vključenost, uspešnost in sprejetost romskih
učencev v šoli in okolju, kjer živijo. Na naši šoli že tradicionalno poteka sodelovanje
učencev prvega in 9. razreda, kjer učenci 9. razreda nudijo pomoč in zaščitništvo
učencem prvega razreda, tudi romskim učencem. Tak način sodelovanja je uspešen za
mlajše in tudi starejše učence, saj se tako učijo odgovornosti, strpnosti, pomoči,
razumevanja, empatije. Da bi se učenci Romi kar najbolj uspešno vključili v
izobraževanje, smo se v šoli in tudi v vrtcu odločili, da se kot partner vključimo v
projekt Zveze Romov Slovenije z naslovom Uspešno vključevanje učencev Romov v
vzgojo in izobraževanje. Vsi zaposleni v zavodu smo se pripravljeni dodatno
usposobiti in se potruditi za uspešnost ter doseganje najvišjih ciljev slehernega
učenca, in to je bila ponovno priložnost in izziv za vse zaposlene.
Preko projekta smo na šoli zaposlili romskega pomočnika. V kolektivu in v naših dveh
romskih naseljih je bil zelo dobro sprejet. Vključuje se v delo z učenci in starši, kar
prispeva k večjemu uspehu in boljši socialni vključenosti učencev. V času projekta
smo na šoli nekatere dejavnosti z učenci Romi še bolj intenzivirali. Ponovno smo
oživeli novoletne delavnice za učence in starše, v folklorno skupino deklet smo
povabili tudi fante, ki so dekleta spremljali z bobni, ustanovili smo šolsko romsko
gledališko skupino, se vključili v otroški parlament o odpravljanju stereotipov,
tabujev in diskriminacije Romov, v romščino smo prevajali knjigo Veliki izlet, izdali
dva romsko-slovenska šolska časopisa AUČ (Aktualno ustvarjalni časopis),
organizirali okroglo mizo o vključevanju Romov v vzgojo in izobraževanje, se
vključevali v različne prireditve in tabore doma in preko organizacije Amnesty
Internacional tudi drugod po Sloveniji.
Na šoli smo preko ZIK-a Črnomelj v okviru projekta UVRVI izpeljali izobraževanje
za celotno pomursko regijo z naslovom Etnična občutljivost in socialno vključevanje
Romov. Z aktivnim delom v delavnicah, predstavitvijo dobre prakse in nenehnim
spremljanjem aktualnih vprašanj smo pedagoški delavci ponovno ozavestili težave
pri delu z romskimi učenci, predvsem pa zaznali prednosti in bogastvo različnosti, ki
lahko naše okolje obogati. Dobro smo sodelovali s strokovnimi delavci ZIK
Črnomelj, s predavateljico dr. Špelo Urh, ki nam je na posebej senzibilen in holistični
način podala sliko etnične občutljivosti in socialne vključenosti Romov tudi na našem
področju.
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Še posebej so se nas dotaknile evalvacije, ko smo morali vsak pri sebi razmisliti in
pred celotno skupino glasno izreči svoje osebne odločitve in ukrepe na področju
socialne vključenosti Romov v okolju, kjer živimo in delamo.
Za vse nas so v bodoče zavezujoče naloge, ki smo si jih zadali v pripravi projektne
naloge, to je organiziranje učne pomoči učencem Romom na domu. S tem bi učence
Rome navajali na delovne navade in kontinuirano učenje tudi v popoldanskem času,
saj na predmetni stopnji učenci nimajo možnosti obiskovanja oddelka podaljšanega
bivanja in so bolj ali manj prepuščeni sami sebi. Želimo si, da bi vsi učenci Romi
uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje, da bi nadaljevali šolanje na srednjih
in visokih šolah ter univerzah, ter da bi s pomočjo znanja spreminjali lastne možnosti
za uspešno vključevanje v izobraževanje, zaposlovanje in življenje nasploh.
mag. Marija Horvat,
ravnateljica OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

ROMSKI UČENCI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
IN VKLJUČEVANJE ROMSKIH OTROK V OŠ PUCONCI
Učenci Romi ob vstopu v osnovno šolo prinašajo s sabo
kot popotnico sebi lastno kulturo, vzgojo in jezik. Na nas,
strokovnih delavcih, je naloga, da jih bomo sposobni
sprejeti in razumeti. Vse to predstavlja za nas v vzgoji in
izobraževanju velik strokovni izziv. Ob tem, ko smo v
zadostni meri empatični in strokovno usposobljeni, jim
lahko s svojim pristopom olajšamo pot do znanja, ki si ga
želijo prav tako kot vsi ostali otroci. Na tej poti do
razumevanja in sprejemanja drugačnih nam je pomagalo
usposabljanje strokovnih delavcev.
V OŠ Puconci je v šolskem letu 2010/11 vključenih 46
romskih učencev, kar predstavlja 12,5 % vse osnovnošolske populacije. Romski
učenci imajo pogosto učne in posledično vzgojne težave. Zagotovo je najtežje tistim,
ki v predšolskem obdobju zaradi življenjskih razmer in okolja, v katerem živijo in
odraščajo, niso imeli dovolj možnosti in vzpodbud za ustrezen razvoj. Njihove
življenjske izkušnje so skromne, splošna razgledanost in motivacija za delo pa nizki.
Slabo poznavanje slovenskega jezika še dodatno onemogoča hitrejši napredek.
Njihovi starši so v glavnem manj izobraženi, ne govorijo dobro slovensko in imajo
nižji socialno-ekonomski status. Običajno doma govorijo svoj materni jezik –
romščino. Tako imajo romski učenci največ težav z jezikom in poslušanjem.
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Na OŠ Puconci se trudimo opredeliti primanjkljaje v razvoju romskih otrok ob vstopu
v šolo, s poudarkom na socializacijskem področju. Iščemo primerne oblike dela z
romskimi učenci pri vzgojno-izobraževalnem delu in poskušamo zmanjšati pogostost
raznih oblik vedenjskih odstopanj. Želimo poiskati čim bolj prilagojen proces učnovzgojnega dela, ki ustreza potrebam in zahtevnostni stopnji romskih otrok.
Učenci Romi potrebujejo poseben pristop in pomoč, kajti za učenje potrebujejo več
časa, veliko ponazoritev, vaj in ponavljanj. Ker so počasnejši in slabše organizirani pri
usvajanju šolskih veščin in znanj, potrebujejo tudi mirno delovno okolje in pozitivne
vzpodbude. Taki učenci pogosto odklanjajo delo, zato je predvsem od nas odvisno,
kako jih bomo pritegnili k šolskemu delu. Če tega ni, se pojavi obrambno vedenje, ki je
v družbi pogosto nesprejemljivo, npr. agresivnost, strah pred šolo, nizka motivacija,
težave s prilagajanjem, slabi odnosi z vrstniki.
Uspešnost šolanja nima vpliva le na učenčeve izobraževalne dosežke, temveč ima
celo večji vpliv na učenčeve strategije socializacije, učne navade, vrednotenje učenja.
Pri učencih s težavami, tudi učencih Romih, je zelo pomembno, da jim nudimo pomoč
na različne načine, ki jih dodatno motivirajo za delo. Učenje mora biti skrbno
načrtovano, potekati mora po korakih in temeljito. Torej, če je učenec uspešen na
učnem področju, je manj konflikten in manj vzgojno težaven, in tudi obratno.
Na poti inkluzivnega vključevanja romskih otrok v vzgojo in izobraževanje je
pomembno, da odpiramo komunikacijo, izkazujemo dobre namene, dobro poznamo
otroka in iščemo informacije o okolju, tudi družini, v katerem otrok živi (Macura
Milovanović, S., 2006: Otroci iz Deponije: pedagoški vidiki vključevanja romskih
otrok v izobraževalni sistem).
Breda Vöröš,
udeleženka

Skupinsko delo udeležencev v Črenšovcih,
februar 2010
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Ime
programa:

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE UČENCEV
ROMOV

Cilji programa:

• Seznaniti udeležence z evropsko in nacionalno
strategijo edukacije Romov in s strategijo
vseživljenjskosti učenja ter nacionalnim
programom dela z učenci Romi v Sloveniji v
osnovni šoli.
• Predstaviti možni model individualnega pristopa za
delo z učenci Romi v osnovni šoli.
• Udeležence usposobiti za izvajanje stalnega
formativnega spremljanja napredka posameznega
učenca.
• Usposobiti strokovne delavce šol za delo z učenci
Romi.

Vsebina
programa:

• Uresničevanje Strategije edukacije Romov in
Nacionalnega akcijskega programa.
• Načrtovanje individualnega programa dela
posameznega učenca.
• Individualno učenje in formativno spremljanje
razvoja znanja posameznega učenca.
• Pomoč pri oblikovanju modela učenja in
poučevanja.
• Program formativnega spremljanja.
• Timsko poučevanje romskih učencev.
• Vključevanje učencev Romov v sistem vzgoje in
izobraževanja.

Izvajalki:

• Natalija Komljanc, doktorica pedagoških znanosti
• Marta Novak, magistrica pedagoških znanosti

Organizacije,
iz katerih so
vključeni
udeleženci:
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Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 85.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 53.
Posebnosti programa:
Program se je izvajal za dve skupini, eno v Mariboru in eno v Metliki. Poudarek v
programu je bil na uresničevanju Strategije edukacije Romov in nacionalnega
akcijskega programa, spremljanju učenčevega napredka, fleksibilnosti v vzgojnoizobraževalnem delu in vključevanju učencev Romov v sistem vzgoje in
izobraževanja.

Udeleženci v skupini v Mariboru, junij 2010
Posebnost programa po mnenju mentorice:
Mnenje mentorice dr. Natalije Komljanc, ki je povzeto iz evalvacijskega vprašalnika,
je, da se aktualna pereča problematika lahko uspešno rešuje v obliki seminarjev, a le,
če se smiselno dopolnjuje z aktivnostmi v neposrednem okolju, od koder problem
izvira in če se svetovanje nadgrajuje v daljšem časovnem obdobju. Projekt UVRVI pa
po njenem mnenju zagotavlja oboje.
Posebnost programa po mnenju udeležencev:
Udeleženci so v evalvacijskih vprašalnikih izrazili željo, da bi se vsebine programa še
bolj prikazale s praktičnimi primeri, aktualnimi dogodki in nasveti za poučevanje v
razredu. Nekateri udeleženci so zapisali, da so pridobili uporabna in neprecenljiva
znanja, in menijo, da bi se program moral širiti tudi na ostale slovenske šole, kajti
vsebine programa je možno uporabiti pri delu z učenci nasploh, ne le z Romi.
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PROJEKTNO SVETOVANJE ZA USPEŠNO SODELOVANJE
Ko se učenec z zanimanjem uči, raziskuje in željno
prikazuje uporabljeno znanje. Učitelji in starši občudujejo
njegovo ravnanje. Reakcije opazovalcev so nasprotne, ko
učenec ne ve, ne zmore ali ga ne zanima. Pogosto nastopijo
motnje v medsebojni komunikaciji. Pouk se prekinja,
postaja brez smisla, učenci brez trajnega znanja. Izgubljajo
se osebne vrednote, kar je v smislu bivanja resen problem.
Učitelj in učenec se za koristen dialog usklajujeta že v sami
ideji, namenu oziroma cilju učenja, drugače kakovostnega
pouka ni. Pouk kot proces umevanja in odzivanja, kjer je
aktivirana pozornost, se zgodi še le, ko slišimo in
sprejmemo. Pogosto učitelji kljub ponavljanju snovi ne dosegajo uspeha in
pričakovanih rezultatov, če pred tem ne sklenejo kakovostnega sodelovanja. Zaupanje
je namreč temeljna potreba, nezaupanje motilec učenja.
Četudi je učitelj spoštljiv do učečih se, jih lahko pri pouku zmoti oblika kontrole
oziroma tradicionalna oblika merjenja znanja. Pogosto je neuspešnemu učencu in
njegovemu učitelju merjenje učenja in zaključno certificiranje znanja prava mora. Ob
neugodnih okoliščinah zraste bojazen, ki pogosto slabša pedagoško komunikacijo
oziroma njuno umevanje.
Omenjena situacija je pogosto razlog,
da se mladi, med njimi tudi romski
učenci, soočijo z dilemo uspešnosti.
Spopadajo se s samopodobo, zato se
težje osredotočajo na učno vsebino. A
tudi učitelji niso imuni. Strah otežuje
trdnejši miselni stik z učečim se. Če so
neprijetnosti pogoste, se rodi želja po
umiku, ob tem pa se razvijajo različne
oblike prilagajanja okolju, ki ga na
primer ponuja priložnostno učenje v
Udeleženci v skupini v Metliki, avgust 2010
smislu »reagiraj tu in sedaj«.
Pomagati ogroženim je strokovni izziv. Zahteva učinkovito zaznavanje in koristno
interveniranje za premoščanje težav vseh dejavnikov učnega procesa v čim krajšem
času. Lažje je svetovati, če so dejavniki željni pomoči. Metode in tehnike pa so
uporabnejše v tako imenovanem kritičnem obdobju.
Seminarji omogočajo stik z učitelji, ki v uspeh verjamejo, in z nejevernimi. Običajno
so časovno in prostorsko omejeni, usmerjeni v izmenjavo izkušenj in medsebojno
prepričevanje k (ne)uspehu.
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Učinkovitejše je svetovanje v daljšem obdobju, ko je svetovalec (so)dejavnik učnega
procesa, kar omogočajo hospitacije oziroma neposredna pomoč učencu in učitelju, na
primer v okviru projektne oblike svetovanja. Takrat ima svetovalec priložnost nuditi
poleg splošnih vedenj še konkretna priporočila, vezana na situacijo v kritičnem
obdobju. Svetovalec lahko v tej obliki sodelovanja najde raznotera orodja pomoči. Ob
opazovanju učenčevih reakcij v neposrednem dialogu z učiteljem zaznava namreč
celovitejšo učno situacijo, ki jo primerja s cilji pouka oziroma pričakovanimi rezultati
učenja.
Neposreden stik omogoča razvoj različnih intervencij, pisanih na kožo konkretnim
osebam v konkretnih situacijah. Le-te pa je možno po nekem obdobju, na primernem
vzorcu izkušenj, posplošiti in ponuditi v obliki splošnih pedagoških načel.
dr. Natalija Komljanc,
mentorica

DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA
- POT K NAPREDKU V ZNANJU
V program sem se vključila čisto po naključju, zaradi
prostega mesta. Pred začetkom seminarja nisem imela
večjih pričakovanj, saj Romov takrat nisem poučevala.
Letos pa sem učiteljica podaljšanega bivanja v oddelkih 1.
razreda in imam štiri ure dodatno strokovno pomoč za
učence Rome.
Seminar je bil splošno uporaben. Kar nekaj novih stvari
sem vpeljala v svoje delo. Začela sem obravnavati učence
individualno in diferencirati njihovo delo glede na njihove
zmožnosti. Razred nisem več gledala kot celoto, ampak
vsakega učenca posebej. Pomembni parametri so mi:
kakšne ima interese, kaj so njegove zmožnosti, ali je za delo zainteresiran, kako ga
motivirati, ali je klima za njega ugodna, kaj narediti, da jo spremenimo, če je slaba,
kako se približati učencu in navezati prijeten odnos učiteljica-učenec.
Delo z Romi mi na začetku, ko sem začela izvajati dodatno strokovno pomoč, ni
povzročalo nobenih težav. Kmalu sem opazila, da bi bil lahko napredek večji. Začela
sem drugače načrtovati naše ure in učence obravnavati individualno. Veliko sem
sodelovala z učiteljicami, ki te učence poučujejo. Čeprav imam istočasno dva ali tri
učence Rome, delo diferenciram in prilagajam za vsakega posebej. Za dosego ciljev je
potrebno veliko vsakodnevnega dodatnega spodbujanja, dodatnih vprašanj, več
slikovnega materiala, več časa za določeno delo, več primerov iz življenja, narave in
različnih didaktičnih pripomočkov. To so nasveti, ki sem jih dobila na seminarju in
sem jih privzela tudi pri svojem drugem delu.
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Kombinacija vsega tega deluje, vendar
zelo počasi. To delo se razlikuje od dela
v razredu. Velikokrat je to delo tudi za
učitelja naporno. Ko vidiš, da ni
pravega napredka, se sprašuješ – ali
delam prav – zakaj ni večjega napredka
– kaj bi lahko spremenila? Kako
nadaljevati? Napredek v znanju je,
vendar so učenci Romi v velikem
zaostanku za ostalimi učenci v razredu.
Tudi spremljanje nove snovi jim zaradi
velikega zaostanka povzroča težave. Udeleženci v skupini v Metliki, februar 2010
Na individualnih urah opažam, da
imajo željo po znanju in motivacija ni problem. Kje je torej problem, da niso zmožni
delati sproti z ostalimi učenci in da kljub individualni pomoči, ki jo imajo vsaj dve uri
tedensko, ni napredka, ki bi jim pomagal pri neoviranem delu v razredu?
Na to vprašanje vpliva po mojem mnenju več dejavnikov:
• V prvi razred pridejo učenci Romi s šibkim znanjem slovenskega jezika.
Zavedati se moramo, da je to njihov drugi jezik.
• Drugi dejavnik je delo doma. Domačih nalog ne delajo. Predvidevam, da je za to
več razlogov. Eden od njih je neustrezen prostor doma, drugi je
nezainteresiranost staršev in njihove okolice za domače in šolsko delo.
• Šibek besedni zaklad. Njihovi odgovori so večinoma omejeni na DA ali NE. Če
hočem, da mi odgovorijo s celo povedjo, jih je na to potrebno večkrat opozoriti.
• Neredno obiskovanje pouka. Redko se udeležujejo dnevov dejavnosti
(ekskurzija, šola v naravi, kulturni dnevi).
• Nevključevanje in nesprejetje v razredu, kar je lahko posledica neurejenega
videza nekaterih učencev Romov. Sošolci ga enostavno izločijo. Ni vključen v
igro, ne v pogovor, nihče noče pri njem sedeti, nihče ga noče v svoji skupini.
Stanje na tem področju se izboljšuje, vendar so ti premiki zelo počasni.
• Socialno stanje družine. Večina staršev naših učencev Romov je nezaposlenih, a
jim vseeno uspe preživeti. To sliko predajajo svojim otrokom, ki jih tudi ne
zanima šola in služba, ampak način življenja, kot ga imajo njihovi starši.
Dejstvo je, da so premiki opazni, vendar se dogajajo počasi. S seminarjem sem bila
zadovoljna. Nova znanja ali le poglobitev znanj mi pomagajo pri mojem delu:
notranja diferenciacija, individualni pristop, individualni načrt, opismenjevanje in
ocenjevanje znanja.
Barbara Čadonič,
udeleženka
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STRUKTURA, PROBLEMI IN PERSPEKTIVE
ROMSKIH NASELIJ

Ime
programa:

Cilji programa:

Vsebina
programa:

• Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev za
prepoznavanje značilnosti in posebnosti romskih naselij.
• Usposabljanje udeležencev za vrednotenje različnih
tipov kulturne pokrajine (okolja).
• Izobraževanje udeležencev o razvojnih problemih in
možnostih romskih naselij.
• Usposabljanje udeležencev za posredovanje okoljskih
vrednot (prvenstveno Romom).
• Spoznavanje metod in načinov pristopov k animaciji
Romov (otrok) za vrednotenje lastnega okolja.
• Spoznavanje metod in načinov pristopov k animaciji
otrok večinske populacije za vrednotenje romskega
okolja.
• Izobraževanje udeležencev o romski materialni kulturni
dediščini.
• Usposabljanje udeležencev za projektno delo na temo
Romov in posebej romskega materialnega okolja.
• Okrepitev vezi med okoljem in šolo, pri romski
populaciji pa razvijanje zavesti o vestnem odnosu do
lastnega in drugega bivalnega okolja.
Romska naselja in razvojne posebnosti.
Pomen okolja pri družbenem vključevanju Romov.
Od okolja do šole.
Okoljska vzgoja.
Vloga šole pri okoljski vzgoji s poudarkom na romskih
naseljih.
• Sodelovanje Romov v šolskem okolišu.
• Načini in oblike povezanosti romskih otrok s šolo.
• Usposabljanje za projektno delo.
•
•
•
•
•

Izvajalec:

• Jernej Zupančič, doktor geografskih znanosti

Organizacije,
iz katerih so
vključeni
udeleženci:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OŠ Livada Ljubljana
OŠ Podzemelj
OŠ Vinica
OŠ Stari trg ob Kolpi
OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
ZIK Črnomelj
OŠ Belokranjskega odreda Semič
OŠ Komandanta Staneta Dragatuš
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Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 15.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 10.
Posebnosti programa:
Delo v skupini je v veliki meri
potekalo na podlagi študij primerov in
uporabi nekaterih sorazmerno
preprostih metod, ki od proučevanja
prehajajo k uporabi v vsakdanjem
»šolskem« okolišu oziroma življenju.
Poudarek je bil na aktivnemu pristopu
za izboljševanje prostorskih odnosov,
kar je mogoče uporabiti tudi v šolske
(študijske, raziskovalne) namene.
Udeleženci so s pomočjo lastnih
izkušenj razmišljali predvsem o
praktičnih vidikih vzpostavljanja
boljših vezi med Romi in šolskim
okoljem.

Udeleženci v skupini v Črnomlju, maj 2009

Posebnost programa po mnenju mentorja:
Mnenje mentorja Jerneja Zupančiča, ki ga je izrazil v evalvacijskem vprašalniku:
»Seminar, ki sem ga v okviru tega projekta izvajal, je bil s strani organizatorja odlično
pripravljen: dobra obveščenost, skrb za materiale, potrebna mera fleksibilnosti in
sodelovanje sodelujočih je ustvarilo prijetno manjšo delovno skupino. Če bi kaj
spremenil, bi vmesne aktivnosti, morda tudi z vnosom nekaj terenskega dela in s tem
preizkušanja različnih pristopov in metod. Moram pa reči, da me je nuja čim bolj
enostavno in preprosto predstaviti vsebino, prisilila, da sem o romskih naseljih kot
predmetu svojega dela/raziskovanja razmišljal še bolj poglobljeno.«
Posebnost programa po mnenju udeležencev:
Udeleženec programa je v evalvacijski vprašalnik zapisal:
»Program je bil kljub obširni teoretični podlagi praktično naravnan. Udeleženci smo
ugotavljali dejansko stanje v izbranem romskem naselju. S pomočjo v naprej
pripravljenega vprašalnika smo opravili analizo izgleda, strukture in funkcije naselja
ter obseg stikov med romskim in večinskim prebivalstvom. Program nas je vodil k
dejavni okoljski vzgoji in akcijskemu obravnavanju romske problematike.«
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IZOBRAŽEVALNI SEMINAR KOT DELOVNI
IN RAZISKOVALNI IZZIV
Romska naselja sodijo med manj proučene pojave. Čeprav
smo v zadnjih letih odstrli prenekatero tančico neznanja in
skrivnostnosti območij, ki v Sloveniji zasedajo dobre 3
km2 neposredno in posredno še enkrat toliko zemljišč in
predstavljajo stalno bivališče in najpogostejši ambient
skoraj 8.000 sodržavljanom, večinoma Romom. Žal se v
javnosti pogosto grobo poenostavlja slika »tipičnega«
romskega naselja, zaradi česar komaj kdo opazi
stremljenja, načrte in realne dosežke Romov pri
preobrazbi njihovih bivališč. V splošnem še vedno velja,
da je velik del teh naselij zgrajen »na črno«, slabo
komunalno opremljen, z mnogimi šibkostmi gradbenotehničnih značilnosti in zato v splošnem manj kvaliteten za bivanje. Stanovalcem
(Romom) zaradi teh slabosti ne omogoča uživanja primerne kakovosti bivanja, zaradi
videza, (ne)urejenosti in določenih tveganj ter posegov na sosednja zemljišča so
pogosto prizadeti tudi okoliški prebivalci. Natančnejše empirično proučevanje
romskih naselij kot relativno zaključenih socialno-prostorskih enot je privedlo do
zanimivih ugotovitev tako glede geneze teh naselij kakor (in to še posebej!) glede
njihovega današnjega notranjega ustroja, posredno s tem pa tudi podobe »doma«.
Tlorisna zasnova in celotna podoba romskih naselij je obiskovalcem navadno
delovala kot nerazumljivo zapletena in na videz kaotična; šele podrobnejše terenske
raziskave in temeljit premislek o povezanosti življenjskega stila in oblike bivališča je
iz tega »kaosa« ustvarila »logos«; podobo torej, ki se v veliki meri prekriva z
vrednostnim sistemom in materialnimi možnostmi njegovega stanovalca. Kaj torej
sploh vemo o romskih naseljih in kaj vedo o njih Romi sami?
Ta dilema je skoraj identična oni, pred katero sem se znašel potem, ko sem sprejel
ponudbo ZIK-a iz Črnomlja za sodelovanje v izobraževalnem seminarju,
namenjenem učiteljem in vzgojiteljem, ki se na svoji poklicni poti srečujejo z Romi.
Temeljni cilj seminarja je bil povečati povezanost (romskih) učencev s šolskim
okoljem. Naloga se je hitro izkazala za zahtevno, saj je poenostavljanje prikaza
romskih naselij, potrebno za večjo razumljivost kandidatom, ki nimajo teoretičnega
geografsko-prostorskega in planerskega znanja, precej težje kot plezanje v teoretičnometodološko spiralo znanstvenega pristopa. Naselja je bilo torej treba »videti od
znotraj«, kar je inspiriralo potrebo po veliki meri empatije. Ta zahteva je postala
verjetno ključni moment, saj je bilo potrebno naravo romskih naselij spoznati globlje.
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Menda za raziskovalca ni večjega šarma kot spoznanje, da ti veliko manjka in se je
občutek o majhnosti obvladanega znanja spremenil v notranjo nujo po spoznavanju,
dodatnem delu in novih metodah. Tako se je tudi priprava na izvajanje tega
izobraževalnega seminarja od koraka do koraka namesto (kakor bi bilo morda
pričakovati) obnavljanja pedagoško-andragoških momentov (ki naj bi naredili
seminar pedagoško kar najbolj učinkovit) spreminjal v kategorično zahtevo po
ponovnem terenskem raziskovanju romskih naselij na eni ter novih teoretičnometodoloških pristopih k interpretaciji na terenu videnega in spoznanega. Danes
lahko brez oklevanja ugotovim, da me je to vrnilo k poglabljanju predvsem socialne
geografije in v tem okviru k razumevanju prostora. Tako je dal izobraževalni seminar
v okviru ZIK-ovega projekta pospešek k poglabljanju »matične« discipline in njenih
aplikativnih pristopov. Te vsebine so kmalu postale (zlasti v metodološkem delu)
standardni del študija socialne geografije.
Kmalu je temu koraku sledila tudi priložnost na planskem področju, saj je ponovni
zagon dela Strokovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij v
Sloveniji sprožil skoraj identično izkušnjo, kot izobraževalni seminar: ne moremo
pričakovati velikih sprememb, če ne poudarimo in doženemo tudi raznolikega spektra
percepcij prostora v romskih naseljih »od znotraj«, torej nekako z očmi in s pozicije
Romov. In tu so očitne razlike, saj je »mentalna karta« Romov bistveno drugačna
kakor pri okoliškem prebivalstvu, čeprav oba uživata isti prostor in so želje vseh po
načeloma sorodnih »standardih«. To pa seveda jasno narekuje, da moramo v
programih preobrazbe romskih naselij poleg tehnično-gradbenih in pravnih okvirov
(ki zadevajo predvsem zaporedje postopkov) ter gospodarskih možnosti lokalnih
upravljavcev prostora (občin) upoštevati zlasti iniciativnost stanovalcev. Zahteva po
preobrazbi, sanaciji in ureditvi torej mora priti po »down up« načelu, kot se sliši
evrokratsko razumevanje pravzaprav vsakdanje preprostih stvari. Po domače torej: od
malega k velikemu, od domačega k tujemu, od mojega k sosedovemu. Nova terenska
dognanja in spremljanje dela romskih svetnikov so kmalu potrdila, da smo na začetku
procesa naglih socialno-prostorskih sprememb romskih naselij.
Ob koncu te refleksije je mogoče mirno zapisati, da je bil izobraževalni seminar
najprej izziv, nato dilema in končno spodbuda k poglabljanju vedenja o romskih
naseljih in njihovi postopni formalni, infrastrukturni in še posebej socialni vključitvi v
slovensko družbo in prostor.
dr. Jernej Zupančič,
mentor
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UPORABNOST ZNANJ IN IZKUŠENJ PRI DELU
Znanje in izobrazba sta danes vse bolj pomembna. Kdor
ima znanje, ima možnosti, da v življenju uspe. Učinkovito
pridobivanje znanja naj bi zagotavljal vsak šolski sistem.
Izreden pomen ima zlasti osnovna šola, saj se v tem času
otrok na intelektualnem in spoznavnem kot tudi na
emocionalnem in socialnem področju razvoja najbolj
dinamično oblikuje in diferencira. V tem času se oblikuje
otrokova celovita osebnost. Romska primarna
socializacija se bistveno in močno razlikuje od
sekundarne, torej od širšega družbenega okolja. Ko pride
romski otrok v šolo, ima več težav. Njegove sposobnosti so
z določenega vidika nerazvite zaradi zastarelih vzorcev
družinske vzgoje. Nerazvite so verbalne sposobnosti otroka, ki so v tako organizirani
šoli, kot je danes, najbolj pomembne za uspeh. Po drugi strani pa ga ovirajo pri
prilagajanju na šolsko življenje še njegovi šolskim normam in režimu neprilagojeni
vzorci vedenja. Otroci, ki izhajajo iz nižjega sloja, imajo različne kriterije za »lepo
vedenje« kot učitelj. V šoli kritično sprejemajo njegov način obnašanja, ki ga je
domače okolje odobravalo, novo okolje pa ima učenca za deviantnega in
neprilagojenega.
Sodelovanje v projektu UVRVI me je še dodatno spodbudilo k razmišljanju, kako
razumeti romskega šolarja. Romskemu otroku je vrtec ali šola prvi, pogosto edini
neposredni stik z zunanjim svetom in hkrati prva izkušnja razdvojenosti od staršev.
Romski otrok je v šoli različno sprejet od svojih vrstnikov, ki so predstavniki
večinskega naroda. Večkrat je izpostavljen ponižujočim izkušnjam zavračanj, ki se
izraža v odkritem poniževalnem in posmehljivem odnosu do njih. Romi se izogibajo
skupinskih dejavnosti, poredko se udeležujejo šolskih izletov in družabnih dejavnosti.
Posledice zavračanja se kažejo tudi v veliki prizadetosti samopodobe, počutijo se grdi,
nezaželeni, nesposobni, sramujejo se sami sebe, pri pouku so pasivni tudi zaradi
sramu pred izpostavljanjem.
Pomemben dejavnik pri otrokovem šolskem uspehu so njegove aspiracije, motivacija
in pozitivni odnos do izobraževanja. Le te so v močni soodvisnosti od družine, v kateri
otrok živi. Pri Romih izobraževanje ni visoko cenjeno. Učenčevo domače okolje
deluje spodbujevalno ali zaviralno na njegovo šolsko delo. Za romske učence je
domače okolje praviloma velik primanjkljaj. Kulturni standard doma nedvomno
pomembno vpliva na otrokov vsestranski, še posebej intelektualni razvoj.
Pomanjkanje materialnih dobrin, slabe stanovanjske razmere, slaba prehrana, nizki
dohodek je splet različnih prikrajšanosti in krnitev življenjskih priložnosti. Revščina
in iz nje izhajajoči prikrajšanost in izključenost vplivajo na otrokovo podobo o sebi.
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Samopodoba izvira v veliki meri iz položaja, ki ga posameznik zavzema v skupini, od
položaja na lestvici.
Socialno prikrajšan otrok pogosto doživlja samega sebe in svoje revne starše kot nižje
razvrščene na lestvici pomembnosti ali celo vrednosti. Obenem pa njegova revščina
prispeva k slabši uspešnosti. Socialno prikrajšani otrok ima več možnosti, da bo učno
neuspešen kot njegov enako nadarjeni vrstnik, kateremu starši lahko zagotovijo
podporo, motivacijo in razne oblike učne pomoči – bodisi da otroku sami pomagajo ali
pa plačujejo inštruktorja. Obvladovanje slovenskega jezika je pri romskih učencih ob
vstopu v šolo skromno, slabo se izražajo, odgovarjajo zgolj s posameznimi besedami,
težko tvorijo povedi, zamenjujejo spol. Jezik je tako za mnoge romske učence prva in
največja ovira pri spremljanju in razumevanju vzgojno-izobraževalnih vsebin.
Odraščajo v romsko govorečem okolju, kjer je le malo možnosti za učenje
slovenskega jezika, dobivajo malo spodbud za razvijanje jezikovne kulture in
sporazumevanja. Mnogi izmed njih se s slovenščino prvič srečajo šele ob vstopu v
vrtec ali šolo. Ker nimajo možnosti, da bi si osnovno izobrazbo pridobili v maternem
jeziku, so z vstopom v šolo postavljeni pred nalogo, da učno snov poslušajo v njim
tujem jeziku. Mnogi romski starši v zadnjem času učijo otroke tudi slovenskega
jezika. Vendar je slaba pismenost in izobraženost staršev slabo izhodišče za uspešno
usvajanje slovenskega jezika. Slovenski jezik Romi poznajo bolj na uporabni ravni,
razumejo le enostavne slovenske povedi, ne obvladajo ga kot učni jezik. Pri usvajanju
slovenskega jezika se pojavljajo velike težave tako pri pisanju, kot pri branju in
govorjenju. Ne upoštevajo jezikovnih zakonitosti, slabo izgovarjajo glasove,
nekaterih sploh ne izgovarjajo, jih zamenjujejo. Romski otroci imajo skromen besedni
zaklad, šibko jezikovno izraznost, poleg tega pa so v tujem okolju nesproščeni. Zaradi
jezikovnih težav romski učenec učno snov delno razume, prihaja do težav pri
razumevanju navodil, pri opisovanju in sporočanju. Vse to povzroča pri romskih
učencih izgubo vztrajnosti, govorno zadržanost, nesproščenost, nemotiviranost za
učenje in končno šolsko neuspešnost, čeprav bi lahko glede na svoje naravne
sposobnosti dosegli več.
Vsi učenci naj spoznajo del romske kulture in vzpostavijo stike z vrstniki, ki odraščajo
v drugačnih okoliščinah. Otroke moramo vzgajati v medsebojnem razumevanju in
spoštovanju, jim pokazati, da nas druge kulture ne ogrožajo, temveč bogatijo.
Rozalija Fabić,
udeleženka
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MEDKULTURNI DIALOG - PRVI POGOJ
MEDSEBOJNEGA SPOZNAVANJA IN
SODELOVANJA MED RAZLIČNIMI
POSAMEZNIKI IN SKUPINAMI

Ime
programa:
•
•

•
•

Cilji programa:

•
•
•
•
•

Vsebina
programa:

•
•
•

Ozaveščati strokovne delavce in drugo osebje v
zavodih, v katere so vključeni otroci Romi, o pomenu
stalnega sodelovanja s starši romskih otrok.
Ozaveščati strokovne delavce o pomenu
prepoznavanja in spoštovanja prvin kulture
(ne)romskih otrok in mladostnikov ter povezovanje leteh s prvinami kulture življenjskega okolja.
Pridobivati veščine in znanja za prepoznavanje in
spoštovanje prvin kulture vsakega posameznika.
S primernimi vzgojno-izobraževalnimi oblikami in
metodami dela spodbuditi posameznike k aktivnemu
sodelovanju in priložnostnim predstavitvam svojih
kulturnih posebnosti, vrednot, norm ter ustvarjati
strpno in sodelovalno vzdušje v skupini otrok,
mladostnikov, učiteljev.
Razvijati občutljivost udeležencev seminarja za
(ne)besedna sporočila posameznikov, ki prihajajo iz
nam neznanega kulturnega okolja.
Dolgoročno načrtovati in spremljati oblike
sodelovanja učiteljev in staršev v šoli in življenjskem
okolju.
Pripravljati scenarije skupnih roditeljskih sestankov za
starše romskih in drugih otrok.
Vrtec in šola - prostor za spodbujanje integracije ali
asimilacije.
Medkulturno učenje, integracija in njena
psihosocialna razsežnost.
Izvorna kultura in jezik ter kultura in jezik okolja vpliv obeh na otrokovo samopodobo.
Učinkoviti načini za spodbujanje odprte komunikacije
in zmanjševanje nasilniškega vedenja.
Socialne igre.

Izvajalki:

•
•

Dragica Motik, profesorica geografije in zgodovine
Irma Veljić, razredna učiteljica, specialna
pedagoginja, profesorica pedagoške andragogike

Organizacije, iz
katerih so vključeni
udeleženci:

•
•
•

OŠ Bršljin Novo mesto
Zveza Romov Slovenije
RIC Novo mesto
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Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 25.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 20.
Posebnosti programa:
Program se je dopolnil glede na želje
in interese udeležencev izobraževanja.
V skupino je bil na razgovor povabljen
predsednik Foruma romskih svetnikov
Slovenije Darko Rudaš, del programa
je predstavljala strokovna ekskurzija v
Mursko Soboto, kjer je bil ogled
naselja in vrtca v Pušči, obisk Zveze
Romov Slovenije in radia Romic, ter
delovno srečanje na Ljudski univerzi
Murska Sobota, kjer so se poleg
učiteljev iz OŠ Bršljin predstavili tudi
Delavnica učenja romščine v Novem mestu,
Romski akademski klub in vrtci iz februar 2011
Prekmurja. Udeleženci programa so
bili povabljeni tudi na ogled romskih naselij Hudeje pri Trebnjem in Kerinov Grm pri
Krškem. Kot dodatna aktivnost je bila organizirana delavnica učenja romščine.
Posebnost programa po mnenju mentorice:
Mentorica Irma Veljić je v evalvacijski vprašalnik zapisala:
»Dejstvo je, da vse obsežnejše migracije spreminjajo, do včeraj etnično, kulturno,
jezikovno, versko enotne sredine, v barvita večkulturna okolja. Vrnitve v preteklost ni
in skupno, človeka vredno življenje v njih bo zaživelo le z zavestnim preseganjem
strahu do drugačnosti, predsodkov in stereotipov, ki veljajo za različne posameznike
in skupine. Ali ni njihovo pogosto vedenje odgovor na neutemeljeno odrinjenost?
Smo pripravljeni spoznati drugačne, se poglobiti vanje in v njih odkrivati tudi
pozitivno? Ali ne bodo morda v prihodnje tudi nekatere družine večinskih okolij
doživljale podobne stiske zaradi drugačnosti v novih življenjskih sredinah?
Samo mir, občutek vrednosti, varnosti in sodelovanje med vsemi nami bodo spremenili
ločevanje v medsebojno povezovanje. Življenje drug mimo drugega nima prihodnosti.
Zanjo je zato nujno usposabljati današnje otroke, mlade, ti imajo v večkulturnih
okoljih neštete izkušenjske možnosti za prepoznavanje, sprejemanje in spoštovanje
drugačnih, ki postajajo neločljivi del bivalnih okolij.
Pedagoški delavci zato v novih okoliščinah potrebujejo poleg lastnega zgleda in
strokovnosti predvsem znanja, ki bodo prispevala k izpolnitvi želenih ciljev.«
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Posebnost programa po mnenju udeležencev:
Po končani 1. fazi izobraževanja je večina udeležencev v evalvacijskih vprašalnikih
zapisala, da je bil program predolg, preobsežen in premalo povezan s konkretnim
delom z romsko populacijo. V naslednji fazah so pohvalili obisk in intervju s
predsednikom Foruma romskih svetnikov Slovenije Darkom Rudašem, ki se jim je
zdel koristen in zanimiv, in strokovno ekskurzijo v Mursko Soboto.

SPOZNATI SE MORAMO, DA BI USPEŠNO SOBIVALI
V triletnem projektu Uspešno vključevanje
Romov v vzgojo in izobraževanje, je bil del
časa namenjen tudi aktualni temi: Medkulturni
dialog - prvi pogoj medsebojnega spoznavanja
in sodelovanja med različnimi posamezniki in
skupinami. Povabilo k izvajanju le-te je bil za
naju s soizvajalko pedagoško svetovalko
Dragico Motik zanimiv izziv. Znanje in
izkušnje, pridobljene na vodenju seminarjev na
isto temo že dve desetletji sva želeli podeliti z
udeleženci. So Romi res tako zelo različni od nas ali pa potrebujejo le sprejemljive
načine »prebujanja svojih spečih možnosti«? Uspešno jih prebujamo prav pedagoški
delavci opremljeni z nepogrešljivim znanjem o medkulturnosti.
Tudi v OŠ Bršljin ta tematika kliče po
usvajanju teh znanj zaradi kulturne,
jezikovne in socialne različnosti
učencev in staršev. S pridobljenim
znanjem, potrebnimi spretnostmi in
sposobnostjo ustvarjanja odnosov za
učinkovit medkulturni dialog naj bi v
okolju, kjer domuje večkulturnost,
spreminjali obstoječo šolsko kulturo.
Vsak pedagoški delavec s pridobljenimi
medkulturnimi kompetencami se zato
ob srečanju z drugačnostjo različnih
oblik poglobi in odgovori na naslednja
vprašanja:

Mentorici v skupini v Novem mestu in gost
Darko Rudaš, avgust 2009
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• Izpostavljam tisto, kar je med različnimi posamezniki podobno, ali namenjam
izključno pozornost manj pomembnim razlikam med njimi?
• Sem pripravljen/a kritično analizirati lastne vrednote in se do določene mere
prilagajati tudi vrednotam drugih?
• Ali so moje vrednote zame več vredne od vrednot drugih?
• Imam sam/a močno kulturno identiteto in se tako ne čutim ogrožen/a od identitete
drugih?
• Ravnam v nastalih situacijah, ki jih pogojuje različnost, etično?
• Sem toleranten/a ob nepredvidljivih situacijah?
Udeležence izobraževanja sva skušali spodbuditi s krajšimi teoretičnimi izhodišči za
vključevanje medkulturnosti v njihovi šoli in okolju, ob izkušenjskem učenju pa
prepoznavati morebitno prisotnost stereotipov in predsodkov. Ob igranju vlog smo
analizirali pomen prepoznavanja, vživljanja in spoštovanja različnosti pripadnikov
drugih kulturno-etničnih korenin v večinskem okolju. Brez sposobnosti vživljanja ni
razumevanja niti sprejemanja različnosti. Upoštevanje principa medkulturne
pedagogike pri delu z različnimi učenci pa preprečuje izločanje posameznikov, skupin
in omogoča vključevanje. Za nekatere udeležence je bila tematika nepomembna;
pričakovali so konkretna navodila za delo z Romi, čeprav zanje ne obstaja niti posebna
metodika niti didaktika. Obstajajo pa učinkoviti načini spodbujanja za sodelovanje.
Pri predstavitvah vmesnih dejavnostih sva voditeljici pričakovali funkcionalno
vključevanje medkulturnih elementov pri delu z učenci, vendar so bili zapisi, razen
izjem, zelo formalni.
Drugo fazo seminarja sva za manjšo skupino, zaradi velikega osipa, dodatno izpeljali.
Predstavnik romske skupnosti iz Murske Sobote je posredoval skupini pomembne
informacije, izkušnje in predloge za učinkovitejše sodelovanje z romsko skupnostjo.
Žal pa se v nobeno od treh faz, razen psihologinje, ni vključilo niti vodstvo šole niti
šolska svetovalna služba. Vemo pa, da je za želene spremembe nujna pozitivna
energija kolektiva.
Obisk vrtca Romano na Pušči, Zveze Romov Slovenije in predstavitev Romskega
akademskega kluba v Murski Soboti je potrdil, da je romska skupnost v Prekmurju
priznana in vključena v večinsko okolje. To dejstvo pa Rome obvezuje k večji
odgovornosti. Tudi prostovoljka montessori pedagogike na šoli Bršljin, Helena
Kočevar, je v članku, objavljenem v Vzgoji (št.41/2009), dokazala, da Romi
potrebujejo drugačen način vodenja in občutek, da so enakovredni.
Irma Veljić,
mentorica
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RAZMIŠLJANJE O PROJEKTU UVRVI
Sem učiteljica razrednega pouka in poučujem na OŠ
Bršljin. Pri svojem delu se vsakodnevno srečujem z Romi
in romskimi učenci. Sama nisem odraščala v okolju, kjer
živijo Romi, zato sem se z njimi soočila šele pri svojem
delu. Kot učitelj si misliš, da je otrok otrok, a kmalu
spoznaš, da njegovo domače okolje močno vpliva nanj in
na delo v šoli. Preden sem se odločila za udeležbo na
seminarju, sem poučevala v prvem razredu, kamor dobiš
otroka, ki v večini primerov prvič odide iz svoje družine v
novo okolje. To zanj zagotovo ni lahko, prav tako pa ni
lahko za učitelje in vzgojitelje, saj moramo z otrokom
skozi težaven proces socializacije. Tu pa se pojavijo še
ostale ovire, kot so nepoznavanje jezika, neobiskovanje pouka, nepoznavanje norm,
pravil. Zato ves čas kot učitelj iščeš poti, načine, kako te težave prebroditi.

Udeleženci v skupini v Novem mestu,
februar 2009

Ta k o s e m s e b r e z v e č j i h
pomislekov odločila, da se
prijavim na seminar, ki je po
naslovu zelo veliko obetal, šlo naj
bi namreč za uspešno vključevanje Romov v vzgojo in
izobraževanje. V projekt sem se
vključila z velikimi pričakovanji,
mislimi na čarobno paličico, ki bo
odpravila večino težav, ki se
pojavljajo pri delu z Romi. Žal
temu ni bilo tako. Moram
poudariti, da sem se v celotnem
projektu veliko naučila, a malo o
naslovni problematiki.

V prvem delu smo veliko delali in izvedeli o različnih pristopih pri delu z manjšinami,
a, žal, ni vse uporabno za naše Rome, ki so v veliko primerih drugačni od nas in ostalih
manjšin na našem področju, še zlasti po motivaciji za delo. Tako smo se na delavnicah
igrali različne socialne igre, ki so zelo uporabne pri našem delu v razredu, a kaj, ko se
običajno romski otroci takim dejavnostim radi izognejo, kajti izpostaviti se, pa čeprav
preko igre, je zanje največji problem. Z leti, ki jih preživijo v šoli, se stanje malce
izboljša, a sama še nimam izkušnje, da bi se romski učenci radi izpostavili, povedali
kaj naglas in zagovarjali svoje stališče.
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Zdaj namreč že drugo leto poučujem v četrtem razredu in imam v razredu dokaj
uspešne romske učence, a so še vedno radi neopazni, živijo v senci drugih, ne marajo
javnega izpostavljanja, nastopanja pred skupino, pa čeprav to zmorejo.
Rada pa bi pohvalila izkušnjo, ki mi jo je omogočila udeležba v tem projektu, to je
vpogled v življenje Romov v njihovih naseljih. Pred leti sem obiskala naselje naših
učencev, zdaj pa sem ponovno obudila spomin na njihov način življenja in spoznala,
da se tudi oni spreminjajo, a za nas in naše delo malce prepočasi. Vsekakor pa je po
takšni izkušnji lažje razumeti njihov način obnašanja in reagiranja, saj vidiš, da še
vedno živijo drugačno življenje od večine ljudi.
Andreja Mavsar,
udeleženka

DOŽIVLJANJE PROJEKTA UVRVI SKOZI OČI UČITELJA
RAZREDNEGA POUKA
Naslov projekta Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in
izobraževanje me je prepričal, da sem se vključila v ta
projekt. Poučujem na šoli, kjer je veliko učencev Romov.
Poleg njih so v našo šolo vključeni še otroci drugih
narodnosti. Želela sem jih bolje razumeti, saj verjamem, da
jim je ob prihodu v tuje okolje še kako pomemben učiteljev
pravi pristop.
Pomembno je, da smo strpni do drugačnih. Seveda je prav,
da cenimo svojo kulturo. Otrokom iz drugih kulturnih
okolij pa moramo omogočiti, da se ne sramujejo svoje
kulture. Dati jim moramo možnost, da jo še vedno cenijo in
jo nam predstavijo. Otroci iz drugih kultur se morajo počutiti sprejete, šele takrat se
bodo odprli in lahko sproščeno govorili o svoji kulturi. Pri tem ima prav učitelj veliko
vlogo, saj lahko takemu otroku pomaga, da je sprejet med vrstniki v šoli.
V veliko zadovoljstvo mi je bilo, ko sem v razredu pri pouku glasbene vzgoje učence
učila izštevanko. Za uvodno motivacijo so pripovedovali vsak svojo izštevanko, ki jo
poznajo iz iger ali od kod drugod. Romska deklica je poslušala ostale učence in zelo
ponosno povedala izštevanko v romščini. Zelo jo je navdušil odziv ostalih učencev,
saj jim je bila popolnoma nova in zelo zanimiva, ker je niso razumeli. Hkrati pa je bila
polna rim in zato jim je bila všeč. Učenko sem prosila, da izštevanko nauči tudi ostale
učence in bila je zelo vesela, ker smo pokazali tako zanimanje za njen prispevek. Prav
vsi smo se izštevanko naučili in jo pozneje tudi večkrat uporabili pri športni vzgoji ali
kakšni igri v razredu.
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Na izobraževanju v projektu UVRVI sem se veliko naučila. Najbolj si bom zapomnila
strokovno ekskurzijo v Prekmurje. Nanjo smo se že prej temeljito pripravili. Razdelili
smo se v skupine in vsaka skupina je dobila svojo zadolžitev na ekskurziji. Že dolga
vožnja do Prekmurja ni bila prenaporna, saj smo si ves čas izmenjavali izkušnje z
drugimi udeleženci projekta. Zanimive so njihove izkušnje pri delu z Romi. Najprej
smo si ogledali vrtec v Pušči. Name je naredil izreden vtis, saj je vrtec namenjen tako
romskim kot ostalim otrokom. Izjemno je sodelovanje med vzgojiteljicami in starši.
Pot nas je vodila po naselju Pušča. Zaznamuje ga izredna urejenost in povezanost.
Oglasili smo se tudi na Zvezi Romov Slovenije in si ogledali prostore radia Romic.

Obisk udeležencev na Radiu Romic
v Murski Soboti, oktober 2010

Tam smo štiri udeleženke seminarja pripravile prispevek za radio. Predstavile smo
Osnovno šolo Bršljin in naše izkušnje z Romi. Pot nas je vodila na Ljudsko univerzo
Murska Sobota, kjer je v izobraževanje vključenih kar nekaj Romov. To nam je dalo
upanje, saj nam zelo velik izziv predstavlja motiviranje romskih učencev za
izobraževanje. Naši učenci žal prehitro prenehajo z izobraževanjem in večinoma ne
dokončajo osnovne šole. V Prekmurju pa si kar nekaj Romov pridobi poklic ali celo
nadaljuje višješolsko izobraževanje.
Projekt me je naučil, da je na vse potrebno gledati skozi sebe, sprejeti sebe in šele nato
pričakovati od drugih. Med seboj se razlikujemo in da bi razumeli druge, je najbolje,
da se vživimo v njihovo vlogo in jih tako razumemo.
Andreja Kastelic,
udeleženka
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10

Ime
programa:

KOMUNICIRANJE MED VRTCEM IN
ROMSKO SKUPNOSTJO

Cilji programa:

• Spoznati pomen, cilje, strategije in razlike med načini
komuniciranja.
• Spoznati smeri, sestavine, načine in vrste
komuniciranja.
• Predvideti motnje in težave v komunikaciji in znati
obvladovati nesporazume.
• Spoznati dobre prakse in izmenjati izkušnje ter
uporabiti znanja v praksi.
• Krepiti medkulturni dialog med pripadniki romske
skupnosti in pripadniki večinskega naroda.

Vsebina
programa:

• Romske skupnosti v Sloveniji in razlike v
komunikaciji zaradi različnih kultur.
• Motnje v komunikaciji in obvladovanje
nesporazumov.
• Komuniciranje med šolo in romsko skupnostjo za
krepitev zdravja romskih otrok.
• Spoznavanje dobrih praks uspešne komunikacije in
izmenjava izkušenj.
• Pomembnost in razvoj politike šole na področju
krepitve zdravja romskih otrok.
• Predstavitev oblik in načinov komuniciranja med
šolo in romsko skupnostjo.
• Vloga učitelja pri spodbujanju komunikacije in
zdravega prehranjevanja romskih otrok.

Izvajalke:

• Nada Žagar, magistrica znanosti, profesorica
sociologije
• Sonja Lokar, profesorica francoskega jezika in
sociologije
• Branislava Belović, primarij, magistrica, specialistka
socialne medicine, specialistka pediatrije, doktorica
medicine

Organizacije,
iz katerih so
vključeni
udeleženci:

•
•
•
•
•
•
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Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 22.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 13.
Posebnosti programa:
Zaposleni v Vrtcu Murska Sobota so
se vključili v program z željo, da bi
skozi usposabljanje poiskali načine
vključevanja otrok večinskega
prebivalstva v vrtec Pušča. Poudarek
v programu je bil na spoznavanju
dobre prakse v okolju in izmenjavi
izkušenj. Udeleženci programa so
svoje izkušnje, ki jih imajo na
področju dela z romskimi otroki,
predstavili tudi skupini učiteljev in
vzgojiteljev iz Dolenjske in Bele
krajine.

Obisk udeležencev na Ljudski univerzi
Murska Sobota, oktober 2010

Posebnost programa po mnenju mentorice:
Mnenje mentorice Sonje Lokar, ki je povzeto iz evalvacijskega vprašalnika, je, da je
delo z vzgojiteljicami romskih otrok treba nadaljevati in vključiti tudi romske
pomočnice vzgojiteljice, postopoma tudi starše romskih otrok ter občinske svetnike,
občinske uradnike, ki se posebej zanimajo ali se ukvarjajo s problematiko Romov.
Posebnost programa po mnenju udeležencev:
Več kot polovica udeležencev je v evalvacijskih vprašalnikih zapisala, da so bila
srečanja zelo zanimiva, predavateljice praktične, življenjske, posredovane
informacije pa uporabne pri njihovem delu.
Eden izmed udeležencev je zapisal:
»Všeč mi je, da ste izobraževanje izpeljali tudi v Murski Soboti, na večino seminarjev
se moramo voziti zelo daleč. Sodelovali so odlični strokovnjaki, ki se niso zapletli v
svoje teorije, ampak so nam približali temo zelo uporabno. Všeč mi je bila možnost
izmenjave dobrih praks s kolegicami iz sosednjih vrtcev - za to imamo premalokrat
priložnost.«
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NASTAJANJE MULTIKULTURNEGA VRTCA ROMANO PUŠČA
Romano je ime enote vrtca Murska Sobota, ki je prvi od
vrtcev namenjen socializaciji romskih otrok v Sloveniji.
Zgrajen je bil leta 1962, stoji v romskem naselju Pušča v
neposredni bližini Murske Sobote. Leta 1970 je bil
dograjen in namenjen predšolskim in šolskim otrokom
Romom za lažjo poznejšo integracijo v redno osnovno
šolo.
Sem vzgojiteljica otrok v tej enoti, zato sem se odzvala
izzivu o vključitvi v izobraževanje s pričakovanjem, da
bom dobila spodbudo, kako vrtec približati vsem otrokom:
Romom in večinskemu narodu. Naše izobraževanje se
zaključuje in v vrtcu Murska Sobota smo uspeli v danem trenutku realizirati zamisel iz
naslova. Januarja 2011 smo vpisali v enoto 7 otrok iz Murske Sobote, ki so potrebovali
varstvo in so sprejeli ponujeno možnost vključitve otrok v enoto Romano. To je za
vrtec zelo velik uspeh, saj le tako lahko upamo, da bomo uresničili svojo dolgoletno
željo o multikulturnosti v enoti.

Obisk v enoti vrtca Murska Sobota v Pušči, oktober 2010

Otroci niso imeli predsodkov glede druženja, odrasli pa so sedaj predsodke uspeli
premostiti, ko so videli, kakšni pogoji bivanja so jim nudeni. Spoznali so, da so
današnji Romi urejeni, prijetni in prijatelji njihovih otrok.
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S to spremembo so tudi romski starši pridobili na samospoštovanju in večji
samozavesti. Srečni so, da kot starši enakovredno sodelujejo pri vzgojnem delu in pri
organizaciji življenja v vrtcu.
Vodstvo vrtca je vse vzgojne delavce spodbujalo k vključitvi v projekt, saj živimo na
območju, kjer živi veliko Romov. Skozi usposabljanje pa smo ugotovili, da so Romi,
ki živijo na območju Murske Sobote, drugačni, bolj socializirani, razviti, ekonomsko
situirani in izobraženi od drugih Romov v Sloveniji. Veliko romskih družin živi v
mestnem okolju in se vključujejo v vse izobraževalne procese, tako da se ne
razlikujejo od večinskega naroda. Na naših izobraževanjih smo se imele priložnost
srečevati vzgojiteljice iz širšega področja Prekmurja in si izmenjati primere dobre
prakse na področju problematike dela z romskimi otroki in njihovimi starši.
Sam projekt UVRVI je dobro zasnovan, ker pa traja tri leta, bi bilo verjetno dobro
pritegniti več predavateljev, ki se ukvarjajo z delom z Romi. Tako bi dobile več
koristnih informacij in praktičnih nasvetov za delo, saj zdrava prehrana ni
najpomembnejši problem romskega prebivalstva. Strokovnjaki bi morali biti s
področja, kjer se izobraževanje izvaja, saj vemo, da je problematika v vsakem delu
Slovenije drugačna.
Marta Pintarič,
udeleženka

Udeleženci v skupini v Murski Soboti, februar 2010
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11

Ime
programa:

USPOSABLJANJE UČITELJEV IN DRUGIH
STROKOVNIH DELAVCEV ZA USPEŠNO
VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN
IZOBRAŽEVANJE

Cilji programa:

• Usposobiti udeležence za uspešno vključevanje Romov v
vzgojo in izobraževanje.
• Ozavestiti in premagovati stereotipe in predsodke pri
udeležencih.
• Usposobiti udeležence za uvajanje načel multikulturnosti
in medkulturnega dialoga.
• Usposobiti udeležence za upoštevanje romske in
slovenske kulture in jezika v vzgojno-izobraževalnem
procesu.
• Usposobiti udeležence za spodbujanje razvoja osebne in
skupinske identitete pri učencih.
• Usposobiti udeležence za vodenje portfolia kot
pripomočka za spremljanje, dokumentiranje, analizo,
evalvacijo vzgojno-izobraževalnega procesa in
načrtovanje profesionalnega razvoja.
• Usposobiti udeležence za kritično analizo in refleksijo
lastnega dela ter uspešnega uvajanja sprememb v
vzgojno-izobraževalno prakso.
• Usposobiti udeležence za vzpostavljanje partnerstva z
romskimi starši, vključevanje romskih in neromskih
staršev in skupnosti v oblikovanje načrta šole.

Vsebina
programa:

• Uvajanje načel multikulturnosti, romske in slovenske
kulture ter jezika v vzgojno-izobraževalni proces.
• Spremljanje otrokovega razvoja in načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela za zagotavljanje učne uspešnosti
romskih učencev.
• Spodbujanje razvoja osebne in skupinske identitete
romskih učencev kot pogoj za vzpostavljanje
medkulturnega dialoga in sožitja med osnovno šolo in
romsko skupnostjo.
• Oblikovanje dvojezičnega okolja.
• Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v timu z
romskim pomočnikom.
• Vzpostavljanje partnerstva z romskimi starši in romsko
skupnostjo.
• Vključevanje principov multikulturnosti in dvojezičnosti
v vzgojno-izobraževalni proces.
• Prepoznavanje sporočil prikritega kurikuluma.
• Samoevalvacija kakovosti vzgojno-izobraževalnega
procesa, refleksija in oblikovanje akcijskega načrta za
prenos teoretičnih izhodišč v prakso.
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Izvajalke:

•
•
•
•
•
•
•
•

Jelena Vidmar, magistrica sociologije kulture
Sonja Rutar, magistrica pedagogike
Mateja Režek, magistrica komunikologije
Damjana Jurman, univerzitetna diplomirana pedagoginja
Silva Križič, univerzitetna diplomirana pedagoginja
Frančiška Balič, profesorica pedagogike
Milena Vidmar, univerzitetna diplomirana psihologinja
Klavdija Mirt, profesorica razrednega pouka

Organizacije, iz
katerih so vključeni
udeleženci:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OŠ Belokranjskega odreda Semič
OŠ Frana Metelka Škocjan
OŠ Mirana Jarca Črnomelj
OŠ Loka Črnomelj
OŠ Šmihel, Novo mesto
OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
OŠ Grm Novo mesto
VVE pri OŠ Tišina
OŠ Franceta Prešerna Maribor
OŠ Šentjernej
OŠ Poljane
OŠ Toneta Čufarja Ljubljana

Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 242.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 179.
Posebnost programa:
Programi Pedagoškega inštituta - Razvojno raziskovalnega centra pedagoških
iniciativ temeljijo na trdni teoretski osnovi in bogatih izkušnjah, pridobljenih v
večletnih mednarodnih projektih. Pri načrtovanju programa Usposabljanje učiteljev
in drugih strokovnih delavcev za uspešno vključevanje Romov v vzgojo in
izobraževanje se je Pedagoški inštitut osredotočal na vključevanje elementov socialne
pravičnosti, ki so bili vpeti v vse vsebine programa. S tem je bil dan poudarek ne samo
metodikam in strategijam poučevanja, temveč tudi razvijanju zavedanja o predsodkih
in kako le-ti vplivajo na učno okolje, vzpostavljanju odnosov z učenci Romi in
njihovimi starši, razvijanju in spodbujanju razvoja osebne in skupinske identitete
romskih učencev ter vključevanju principov multikulturnosti in dvojezičnosti v
vzgojno-izobraževalni proces.
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V programu je Pedagoški inštitut
skupaj s poslovodečim partnerjem
organiziral delavnico »Osnove
romščine«, h kateri je želel pritegniti
zlasti tiste udeležence, ki so manjkali
na kakšnem dnevu usposabljanja v
namen nadomestitve manjkajočega
dneva. Odzvalo se je nekaj
udeležencev, ki so se delavnice
udeležili na OŠ Bršljin, organizirana
pa je bila še ena delavnica na OŠ
Šentjernej, in sicer za celoten
kolektiv.

Delavnica učenja romščine v Šentjerneju,
februar 2011

Posebnost programa s strani mentorjev:
Mentorica Jelena Vidmar je v evalvacijski vprašalnik zapisala:
»Ta vrsta predavanj ne prinese »know how« znanja, temveč spreminjanje načina
mišljenja, vrednot, stališč, odnosov, prinaša spretnosti v komuniciranju. To je
dolgotrajen proces spreminjanja na osebnem nivoju, ne pa konkretna znanja, ki bi jih
učitelj uporabil takoj naslednji dan v razredu. Rezultati niso vidni takoj. Predavanja
na to temo so za šole nujna, morala bi biti konstanta v izobraževanju učiteljev,
postavljena kot dolgoročni cilji na šolah. Moje večletne izkušnje pri izobraževanju
učiteljev kažejo, da je po izobraževanju nujno potrebno spremljanje učiteljev pri
njihovem delu kot »follow up« metoda, sicer so učinki izobraževanja skoraj nični.
Vsebine so bile zelo zahtevne, morda bi bilo vredno nadaljevati izobraževanje tako, da
bi vključevali tudi predstavnike drugih služb, ki delajo z marginalnimi skupinami, in
obvezno predstavnike romske skupnosti.«
Mnenje mentorice Klavdije Mirt, zapisano v evalvacijskem vprašalniku:
»S svojim delom v projektu kot mentorica sem zadovoljna, ker sem poglobila in
razširila znanje. Teoretično in na osnovi izmenjave mnenj, izkušenj, videnj.
Zadovoljna sem, ker nam je bil s tem izobraževanjem dan čas in prostor, kjer smo
lahko dokaj odprto spregovorili o vprašanjih in dilemah, ki se pojavljajo na področju
vključevanja romskih učencev v vzgojo in izobraževanje. Istočasno me moti preozko
definirana skupina učencev. Menim, da na ta način nehote in prikrito vzpodbujamo
diskriminacijo. Prepričana sem namreč, da so teme, o katerih smo govorili, aktualne
nasploh za otroke in učitelje. Hvaležna sem za nova znanstva, ki velikokrat pomenijo
boljši strokovni napredek. Veseli me, da sem se preizkusila v tej vlogi, pri čemer
ugotavljam, da je to način dela, ki lahko bogati in dopolnjuje moje udejstvovanje v
razredu, ki še vedno ostaja moja največja delovna strast in profesionalni izziv.«
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Mnenje mentorice Sonje Rutar, ki ga je zapisala v evalvacijski vprašalnik:
»Program je vključeval različno populacijo učiteljev, ki so v okviru izobraževanja
imeli možnost refleksije, slišati druge in razmišljati o svojih pristopih. Sama sem tudi
izvedela, da bi morali na vsakem izobraževanju (tam, kjer je izreden občutek
neuspešnosti, nezadovoljstva) biti prisotni predavatelji iz večinske in manjšinske
populacije - v tem primeru - Romi. Zakaj? Stalen občutek dvoma in neuspešnosti
učitelje, ki poučujejo romske otroke, peha v izjemno stopnjo nezaupanja do vseh
inštitucij - ne glede na znanje in kompetence, ki jih inštitucija ali posameznik ima.«
Mentorica Silva Križič je v evalvacijski vprašalnik zapisala:
»Program je primeren za vse učitelje, saj imajo vsi v svojih razredih na nek način
drugačne otroke.«
Posebnost programa s strani udeležencev:
Udeleženci so v evalvacijski vprašalnik zapisali veliko zanimivih aktualnih, perečih
in tudi kritičnih mnenj. Nekateri izmed njih so dobili potrditev, da so pri delu na pravi
poti, prav tako veliko konkretnih navodil. Pohvalili so izbor tem, ki so za strokovne
delavce zelo pomembne in jih nimajo priložnosti poslušati kje drugje. Brez teh
izobraževanj bi bila njihova praksa bistveno slabša. Večino je navdušila predavateljica
Sonja Rutar s svojim osebnim predavateljskim slogom in širino, teoretskim in
praktičnim znanjem. Nekaj jih je zapisalo, da država kot sistem ne opravlja svoje
funkcije do romske manjšine, čeprav ima zakonsko podlago za ukrepe, ki jih ne izvaja
- pri tem so kršene pravice romskih otrok. Sistem ne deluje v celoti in to stanje je
verjetno v interesu ljudi, ki imajo vpliv. Potrebno je delati na spremembi zakonodaje.
»Svet je zaradi barvne mavrice tako lep. Ena sama barva bi nas dolgočasila. Vse to pa
nam daje novih izkušenj. Uživala sem vsa leta druženja!«

Zapis enega izmed udeležencev v poročilu o opravljenih vmesnih aktivnostih
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PRIPOZNANJE IDENTITET NA POTI UČNE USPEŠNOSTI
VSEH OTROK
Na osnovi skoraj dvajsetletnega prizadevanja za
zagotavljanje kakovosti izobraževanja, v okviru
Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ
Korak za korakom na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani, bi
lahko trdili, da zahteva delovanje na področju
izobraževanja romskih otrok razmislek o prepričanjih,
stališčih o izobraževanju in naši podobi o otroku, kajti le-ta
ključno definira naše pedagoško delovanje.
V nadaljevanju bi želela poudariti elemente, ki so se na
osnovi projekta UVRVI v diskusijah in skupnih
razmišljanjih izkristalizirali kot pomembni v procesu
vzgoje in izobraževanja:
- izhodišče interakcije z otroki je otrokova identiteta in pripoznanje otrokove
identitete; del otrokove identitete je tudi njegov jezik,
- otrok se uči in deluje v interakciji, zato je njegov odziv, vedenje, delovanje - odziv
v interakciji in ne izolirano dejanje posameznika,
- ključni pogoj vzpostavljanja spodbudne interakcije z različnimi identitetami je
pripravljenost, odprtost za dialog,
- uspešnost diferenciacije in individualizacije pouka temelji na učiteljevi zmožnosti
poslušanja, naklonjenosti in zmožnosti empatije,
- pot do uspešnega vključevanja otrok v šolsko okolje je smiselnost šolskih vsebin
za otroke in vzpostavljanje povezav s predhodnimi izkušnjami.
Otroci izgrajujejo svojo identiteto v relaciji s svojimi najbližjimi. Prvo preverjanje
ustreznosti svoje identitete se zgodi v stiku z zunanjim okoljem, kar je značilno za vse
otroke, vsa kulturna in družbena okolja. Prvo vprašanje, ki si ga otrok zastavi v
interakciji z drugimi, ki niso njegovi najbližji družinski člani in pripadniki iste kulture,
je: ali je v redu to, kar sem? (Vandenbroeck, 1999). In odgovor na to, ali je v redu, otrok
dobi v interakciji z drugimi. Zato je izhodišče vzpostavljanja spodbudne učne
interakcije pripoznanje (Kroflič, 2010), sprejemanje posameznika takega, kot je, brez
vnaprejšnjih sodb. Del otrokove identitete je tudi jezik in ker je jezik pomemben del
identitete, ki posamezniku omogoča doživljanje integritete, je pripoznanje jezika
temeljni element sprejemanja osebe. V pedagoškem procesu je zato potrebno tudi
zavedanje, da je neposredno, zgolj besedno prevajanje iz enega v drugi jezik
nemogoče. Mogoč pa je uvid v različnost jezikov, pojmovnega sveta in bogastva
izkušenj. Večina učiteljev in vzgojiteljev, vključenih v projekt, je izrazila potrebo po
poznavanju romskega jezika z zavedanjem, da je poznavanje romskega jezika pot do
povezovanja in razumevanja romske kulture.
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Pripoznanje je tudi temeljni pogoj vzpostavljanja spodbudne, empatične interakcije v
želji po spoznavanju otrokovih dejanskih izkušenj, priložnosti, vsakodnevnih svetov
in aktualnih kultur. Šola in vrtec sta za otroka in njegovo življenje smiselna, če se
smiselno povezujeta z otrokovimi življenjskimi izkušnjami, ki se oblikujejo v
otrokovem neposrednem, vsakdanjem okolju. Zato je potrebno poiskati otrokovo
prvo izkušnjo, ki jo lahko smiselno povežemo s tem, kar bi želeli, da se otrok nauči. In
zato začnimo z dejanskimi izkušnjami otrok, ker so mu te v okviru njegove identitete
in integritete najpomembnejše, kajti večina od njih bo v prihodnosti s svojim
neizbrisnim spominom doživete spoštljivosti ali nespoštljivosti do njihove identitete
v relaciji z večinsko in drugimi kulturami živela in vzgajala svoje otroke.
mag. Sonja Rutar,
mentorica

Zapis enega izmed
udeležencev v poročilu
o opravljenih vmesnih
aktivnostih
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EVALVACIJA SEMINARJA UVRVI
Na seminar z naslovom Uspešno vključevanje Romov v
vzgojo in izobraževanje sem se prijavila na pobudo
sodelavke. Bila sem začetnica in z veseljem sem sprejela
vabilo na seminar.
Sprva nisem vedela, kaj lahko od seminarja pričakujem.
Zavedala sem se, da bom pridobila nekaj novih znanj,
delila svoje mnenje in dosedanje izkušnje z ostalimi kolegi
z drugih šol z romsko problematiko. Udeležila sem se vseh
srečanj. Moram priznati, da mi je bilo včasih izredno
naporno, ko se je bilo po službi potrebno udeležiti še
seminarja.
Z romsko problematiko se srečujem, že odkar sem začela svojo poklicno pot. Priznam,
da mi je bilo na začetku težko. V razredu je največ učencev Romov imelo težave s
koncentracijo in motivacijo za zbrano poslušanje in sodelovanje. Naslednja težava so
seveda izostanki učencev Romov od pouka. Ko smo v razredu vzpostavili red in
določen način dela ter so tudi učenci Romi redno hodili v šolo, je pouk potekal
nemoteno. Kadar so učenci izostali od pouka, so imeli veliko težav kasneje, ko so spet
prišli v šolo. Pri učencih so velike vrzeli v njihovem znanju in če ne hodijo redno k
pouku, je ta vrzel še večja.
Kolegice z ostalih osnovnih šol so izrazile enako zaskrbljenost glede izostajanja
učencev od pouka. Tudi na seminarjih smo o tej temi večkrat spregovorile. Eno
predavanje je bilo v celoti namenjeno tej temi; kako razvijati sodelovanje med romsko
skupnostjo in šolo.
Zavedam se, da v dialogu z romskimi starši ne bomo takoj naredili koraka k
izboljšanju. Potreben je čas. Mislim, da smo na dobri poti, če bomo potrpežljivi in
bomo svoj poklic opravljali s srcem ter dobro voljo.
Za zaključek bi izredno pohvalila vse predavateljice, ki so bile na predavanja zelo
dobro pripravljene in so nas ves čas spodbujale in motivirale, da smo sodelovali. Izbor
vsebin je bil zelo zanimiv. Vendar vemo: tudi če je vsebina zanimiva, pa ni
predstavljena na ustrezen in zanimiv način, ne dosežemo želenega cilja. S tako
kvalitetnimi predavanji pa je cilj dosežen.
Jasmina Blažon,
udeleženka
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UVRVI – MOJA IZKUŠNJA – MOJ NAPREDEK
Sem profesorica razrednega pouka na OŠ Leskovec pri
Krškem. Strokovna pot me je deloma po naključju, deloma
zaradi pedagoškega entuziazma položila v roke ljudem, ki
so s svojim delovanjem bistveno vplivali na oblikovanje
mojega lastnega profesionalnega in osebnostnega
pogleda. Po nekaj letih trdega dela in izobraževanja se mi
je s strani Pedagoškega inštituta v Ljubljani ponudila
možnost sodelovanja v projektu UVRVI v vlogi
predavateljice na temo »Razvoj jezika«. Hvaležna sem za
vse možnosti izobraževanja, za vsa nova vedenja in
izkušnje, za korektne odnose tako s pisarno kot s
sodelavkami neposredno pri delu na šolah. Hvala tudi
domačemu ravnatelju, Antonu Bizjaku, ki je vzpodbujal in časovno omogočal ta del
mojega pedagoškega udejstvovanja.
Kaj je torej tisto, kar mi je v projektu ostalo kot največja dediščina poleg tega, kar sem
omenila že v uvodu, in seveda tega, da sem imela ob sebi učiteljico neprecenljive
vrednosti. Hvala Sonji Rutar.
Zagotovo je več stvari, več pogledov, ki so se izoblikovali in na novo odpirali.
Izpostavila bi tri pomembna tematska področja, ki so me v največji meri spremenila in
dopolnila kot učiteljico: razumevanje pojma individualizacija, opismenjevanje preko
tujega jezika in pomen deljenja mnenj, predvsem izkušenj posameznikov.
Glede prvega se mi je skozi delo v projektu vedno znova pojavljalo vprašanje kot
razmišljanje, ne kot kritika, zakaj je potrebno govoriti o uspešnem vključevanju
Romov v vzgojo in izobraževanje, ko pa s tem nehote in nepotrebno vzpodbujamo
diskriminacijo neke zaključene skupine, ki že tako ali drugače nima ustrezne zunanje
podpore in znotraj katere se posamezniki borijo za svoje širše družbeno
udejstvovanje. Glede na to se mi zdi zelo pomembno vsako družino in vsakega učenca
obravnavati individualno in znotraj tega iskati skupine otrok z istim imenovalcem
individualnih prvin. Do danes in po toliko izkušnjah z romskimi učenci me še nihče ni
prepričal, da obstaja kakšen univerzalen skupni imenovalec. Še najlažje se moj učeči
se um strinja s posplošitvijo glede generalnega pomanjkanja izkušenj in predznanja ob
vstopu v šolo, še bolj in predvsem pa z mislijo, da se romski učenci začnejo
sistematično opismenjevati preko tujega jezika. Pri vsem ostalem, kar zadeva
izobraževanja, sem zelo previdna in nerada posplošujem ter pri iskanju posameznih
različnosti vključujem v razmišljanje vse učence v razredu.
Ko to zapisujem, imam pred očmi učence s tujim migrantskim ozadjem, vsa štiri
romska naselja, ki jih bolj ali manj redno obiskujem, in tri romske družine, ki
pomenijo povsem drugačno učno okolje.
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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In tukaj mi misli hitijo na tako pomembno izmenjavo mnenj, še bolj pa izkušenj, ki
smo se jih pri diskusijah z udeleženci trudili usmerjati v opisovanje situacij s
posameznimi otroki in njihovimi družinami. V začetku se je zdelo lažje govoriti na
splošno, s časoma pa smo vendarle prodrli do bistva in tam sem bila hvaležna za vsako
novo, nepoznano situacijo, za vse poglede, za katere verjamem, da so se dopolnjevali
in odpirali konstuktivne rešitve in odgovore na določena vprašanja. Hvaležna sem za
priložnost, da smo strokovni sodelavci našli trenutek, kjer smo se bolj ali manj odkrito
pogovarjali in kjer smo skupaj ugotavljali, koliko in kako dobro že delamo v tem
svojem poslanstvu ter koliko in kako presneto zares moramo še vsak zase postoriti.
Vsem kolegicam in kolegom, udeleženim na seminarju, se zahvaljujem za
sodelovanje in vsem nam želim tudi v bodoče veliko delovnega entuziazma, empatije
in pedagoškega etosa.
Klavdija Mirt,
mentorica

UČENCI ROMI KOT IZZIV
Različnost nas bogati. Če jo sprejmemo, nam s tem
omogoča kvalitetnejše življenje, brez predsodkov, saj nam
ti jemljejo energijo, ki bi jo lahko uporabili za ustvarjanje
dodane vrednosti.
Vključitev v projekt UVRVI – Uspešno vključevanje
Romov v vzgojo in izobraževanje – je zame predstavljala
izziv. Želela sem pridobiti nove ideje, kako se učencem
Romom bolj približati, predvsem pa kako pripraviti tudi
njihove starše k večjemu sodelovanju in spremljanju
šolskega dela njihovih otrok. Projekt me je še dodatno
spodbudil k razmišljanju, kako spodbujati učence k
spoštovanju različnosti, kako jim omogočiti situacije, ki bodo zahtevale razmislek o
etničnih vprašanjih in konfliktih, se odzivati na individualne potrebe, sposobnosti in
potenciale vsakega posameznega učenca v oddelku, ustvariti učno okolje, ki temelji
na medsebojnem spoštovanju, ter graditi odnose z učenci in njihovimi družinami.
Pri svojem delu v razredu se trudim predvsem motivirati učence za učenje in
napredovanje, saj se srečujemo pretežno z romskimi učenci s tradicionalnim načinom
življenja, še vedno pa je malo takih, ki bi jim bilo izobraževanje oziroma izobrazba
vrednota. Brez izobrazbe pa je izboljšanje položaja Romov še toliko težje. Trudim se,
da vzgojno-izobraževalno delo z učenci čim bolj individualiziram, za kar mi je v
pomoč romska pomočnica. Njihov napredek formativno spremljam in jim kar se da
pravočasno podam povratno informacijo z napotki za nadaljnje delo.
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Pri procesu učenja je nujno potrebno upoštevati tudi prostorske prilagoditve,
prilagajati oblike dela, upoštevati učenčeva močna področja, njihov učni stil,
potrebno je zapisovati ključne besede na tablo, podati pogoste in takojšnje povratne
informacije, jih spodbujati k učenju – dodatna motivacija, sprotno spremljati
napredek, pogosto preverjati razumevanje, jim nuditi pomoč vrstnikov, pripraviti
ustrezne didaktične pripomočke, pripraviti ustrezne učne liste in naloge. Brez
upoštevanja tega je pri romskih učencih še toliko težje doseči napredek, kar od učitelja
zahteva veliko energije in dodatnega dela.
Pri pouku skušam učence Rome spodbuditi, da povedo tudi besede v svojem jeziku.
Skupaj smo ugotovili, da za veliko pomenov ti učenci nimajo primerljivih besed z
našim jezikom. »Dvojezičnost« naš pouk vedno popestri. Tako smo se v razredu učili
tudi slovensko in romsko pesem Lepa Anka. Ostalim učencem se je bilo pesem nadvse
zabavno učiti, učenki Rominji pa sta se to uro počutili zelo pomembni.
Še vedno zame ostaja izziv, kako vzpostaviti kontakt s starši učencev Romov, saj se leti pogosto zanašajo na naše približevanje njim, ne vlagajo pa energije, da bi se tudi oni
približali nam.
Učenci Romi morajo natančno vedeti, kaj je njihova naloga v šoli in se v njej dobro
počutiti. Žal pa so v šoli pogosto neuspešni zaradi večjega števila izostankov,
nerazumevanja jezika, neopravljanja domačih nalog. Vendar se stanje izboljšuje. Med
njimi so tudi taki, ki si želijo znanja, se trudijo, prosijo za pomoč, če jim ne gre. Ni
dovolj, da učenci Romi izpolnijo osnovnošolsko obveznost, pred sabo morajo videti
tudi možnosti, ki jih s seboj nosi 21. stoletje.
mag. Marjana Penca Palčič,
udeleženka

Zapis enega izmed udeležencev v poročilu o opravljenih vmesnih aktivnostih
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DVOJEZIČNO IN MULTIKULTURNO OKOLJE –
ŽIVETI V SVETU MNOGOTERIH KULTUR, JEZIKOV,
NAVAD, LJUDI
Vedno več informacij najdemo o multikulturnem in
večjezičnem okolju. Leta 1996 je bil zapisan prvi Zakon o
osnovni šoli v samostojni Sloveniji. Med cilji
izobraževanja je zapisano, da so cilji osnovnošolskega
izobraževanja v Sloveniji tudi »vzgajanje za medsebojno
strpnost, spoštovanje drugačnosti, razvijanje sposobnosti
za življenje v demokratični družbi, seznanjanje z drugimi
kulturami«.
Ko sem opazila razpis za izobraževanje z naslovom
Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje,
sem se vanj vključila, saj me zanima delo ne le z učenci
Romi, ampak z vsemi ostalimi učenci tujci. Izobraževanje je v meni okrepilo že
dosežena znanja in me spodbudilo, da v smeri boljšega vključevanja Romov in
ustvarjanja multikulturnega okolja naredim še več.
Šola je prostor srečevanja različnih ljudi. Predavanja o ustvarjanju multikulturnega
okolja v šoli so pokazala, da vsak lahko in zmore ustvariti takšno ozračje, v katerem se
bodo dobro počutili vsi otroci, ne glede na jezik in poreklo. Usmerjenost v
večjezičnost in večkulturnost mora biti stalna naloga šole, ne glede na to, ali jo
obiskujejo otroci iz drugačnih jezičnih okolij, kot je večinsko, ali ne. Že zavedanje
učenčevega domačega okolja lahko ustvarja dvojezično okolje, o čemer je posebej
govorilo predavanje o sodelovanju s starši. Priprava na večjezično okolje se torej mora
začeti že mnogo prej, preden je dejansko kak tujec vključen v šolo. Pomembno je
zavedanje, da ob nas obstajajo tudi drugi jeziki in druge kulture, da ni le ena prava, še
manj edinstvena; to je bila zame rdeča nit vseh predavanj. Tukaj vidim rešitev najprej
v kolektivu, ki se dejstva večjezičnosti in večkulturnosti zaveda in ga sprejema, šele
potem lahko sodelujemo tudi z okoljem. Najdemo lahko popolnoma enostavne
rešitve, ki so jih ponudile vse udeleženke predavanj, med katerimi so najbolj preproste
že npr. jezikovni kotiček (revije v različnih tujih jezikih), napisi in usmerjevalne table
po šoli v več jezikih (vsaj v jezikih, ki se na šoli poučujejo), osnovne informacije o šoli
na spletni strani v tujih jezikih, publikacija v različnih svetovnih jezikih (krajša
izvedba) ali vsaj zagotovljeni prevodi publikacije v jezike, ki jih govorijo otroci v šoli
(npr. albanski, romski, makedonski …). Želja večine udeležencev seminarja je, naj na
šoli obstaja oseba, ki sprejema tujce, jim pomaga, vodi, daje oporo v novem okolju.
Naj bo to oseba, ki ji je takšno delo v izziv in v veselje, ne pa nekdo po naročilu vodstva
ali za zapolnitev delovne obveze.
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Za večjezično okolje v šoli se mi zdi pomembno, da vsi učitelji na šoli aktivno
govorijo vsaj en svetovni jezik in da se udeležujejo tujejezičnih seminarjev po Evropi
in doma (kot je UVRVI). Na tak način pridobivajo na svojih osebnostnih lastnostih –
odprtost do drugih in drugačnih, sprejemanje ljudi okrog sebe, takšnih, kot so, ne da bi
jih želeli spreminjati po svoje, biti kdaj sam v manjšini.
Spoznala sem, da mora šola učiti in živeti večkulturnost in večjezičnost in s tem
pripraviti dobro podlago nekomu, ki ni iz tega kulturnega in jezikovnega kroga. Le
takšna šola je lahko odprta in daje občutek dobrodošlice vsakomur.
Večkulturno šolo delamo najprej zaposleni na šoli. Zato je le od nas odvisno, ali bomo
zmogli in znali končno uresničiti zgoraj navedene temeljne cilje izobraževanja.
mag. Mojca Perić,
udeleženka

Zapis enega izmed
udeležencev ob zaključku
2. faze programa
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PRI NAS PA JE TAKO

Marija Peček in Danica Ostrc

Smo enota vrtca pri OŠ Tišina, s
petimi oddelki. Pred tridesetimi leti
so romski starši vključevali svoje
otroke v vrtec le zadnje leto pred
vstopom v šolo. Meja vključitve v
vrtec se je počasi nižala, saj so starši
ob naši strokovni pomoči, ob pomoči
staršev, ki so že imeli vključene
otroke v vrtec, in ob romski
pomočnici uvideli, kako pomemben
je vrtec za razvoj njihovih otrok.
Zadnji dve leti vključujejo otroke
mlajše od treh let.

S sodelavko sva se udeležili seminarja UVRVI v Grosuplju, vzgojiteljici iz vrtca v
Prekmurju med učiteljicami v oddaljenem kraju. Že takoj na začetku so naju vprašale:
»Kako sta se pa vidve tukaj znašli?« Malo za šalo, malo zares, na lastni koži sva
občutili, kako je, če si od drugod, če s sabo nosiš »drugačno prtljago«. Ampak, kot smo
izvedele na seminarju, drugačnost ni nujno problem, je lahko tudi obsežno bogastvo
izkušenj, katere smo si izmenjale in ob katerih smo se zamislile.
Pri nas se je izobrazba romskih staršev glede na prejšnja desetletja zvišala, zelo so
napredovali. Končane imajo osnovne, poklicne, marsikateri pa tudi srednjo tehnično
šolo. Romski starši se zavedajo, da je obiskovanje vrtca pomembno za nadaljnje
šolanje in življenje.
Zavedajo se, da se otrok ob igri tudi veliko nauči, spozna prijatelje in življenje v
skupini.
Skupno bivanje otrok v vrtcu odobravajo tako romski kot starši večinskega
prebivalstva.
Ugotovili sva, da smo z majhnimi, vendar vztrajnimi koraki prehodili kar precejšen
del poti do cilja v našem delu Slovenije, kjer imamo romsko populacijo. S svojo
drugačnostjo, odprtostjo, s sprejemanjem drugačnosti so romski otroci le otroci in
romski starši le starši.
Romi so ponosni na svoj jezik, kulturo, vendar pa se čedalje manj staršev odloča, da bi
se doma pogovarjali v romščini. Zaskrbljujoče je, da se je tehtnica prevesila na drugo
stran, ko pa je bil še nedolgo tega jezik prepreka za sporazumevanje.
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Veliko let nismo imeli teh razmišljanj, znanj, kot jih imamo danes, da bi že prej opazili
preves tehtnice. Ampak nikoli ni prepozno, če le ugotoviš primanjkljaj. Z vključitvijo
romske pomočnice v naš vzgojno-izobraževalni proces, z izobraževanji smo bolj
načrtno pričeli z vnašanjem romske kulture v naše neposredno delo. V vrtcu se
trudimo za ustvarjanje pogojev za izražanje razlik, tako romskih kot tudi ostalih. Na
jutranjih sestankih preštevamo tudi po romsko, prav tako poimenujemo dneve,
oblačila, predmete, hrano. Vse to imamo zapisano tudi z besedo. Tega se učijo vsi
otroci, prav tako vključujemo romsko glasbo, ki je otrokom zelo všeč.
Pri najini odločitvi za udeležbo na seminarju naju je podprlo tudi vodstvo šole.
Zavedajo se, da je prav v vrtcu temelj njihovega nadaljnjega izobraževanja. Vsa
znanja, izkušnje, potrditve o našem delu prenašava na najine sodelavke na naših
timskih srečanjih.
Pa še kratka anekdota …
Za praznik mamic nam je romska pomočnica prevedla besedilo pesmi o mami. Vsem
otrokom se je usedla tako rekoč v dušo. Ko smo šli na sprehod, nas je neka gospa
vprašala, če bi ji kaj zapeli: »Ja, tisto v romskem jeziku!«
Danica Ostrc in Marija Peček,
udeleženki

SKOZI PROJEKT UVRVI DO NOVIH IDEJ O DELU
Z UČENCI ROMI
Kljub temu, da država vlaga precej naporov za
vključevanje Romov v vrtce, obvezno šolo in za njihovo
integracijo v večinsko kulturo, nizka izobrazbena raven
Romov v kombinaciji z drugačnimi življenjskimi
navadami in pogoji ne omogoča enostavnih rešitev na
področju sistema vzgoje in izobraževanja.
Ključni problemi, ki so v dosedanjih konceptih ostali
nerešeni, so: inkluzija/vključevanje nasproti segregaciji;
jezik, kultura in identiteta; neprilagojena organizacija
dela; nizka pričakovanja glede šolske uspešnosti romskih
otrok, odnos do izobraževanja; neupoštevanje socialnokulturnih in drugih okoliščin; razvrščanje romskih otrok v šole s prilagojenim
programom. UVRVI – Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje je
projekt, ki je strokovnim in vodstvenim delavcem v vzgoji in izobraževanju ponudil
možnost kvalitetnega usposabljanja za delo z učenci Romi.
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Vsebinsko raznolik, teoretično podkrepljen in kvalitetno izpeljan projekt mi je
ponudil izjemne ideje za delo z učenci Romi, ki sem jih vnesla v osebno prakso in
izkazale so se kot uspešne, po drugi strani pa mi je ponudil veliko možnosti za
razmišljanje - o multikulturnosti, socialni identiteti, individualizaciji in optimalnem
napredku učencev.
Da je vsak človek, učenec, indvidum zase, je dejstvo, ki nam, ko se ga zavemo in ga
sprejmemo, prinese bistveno boljše rezultate na področju dela z učenci Romi. To
govorijo teorije, in kar je še bolj pomembno - to je pokazala tudi praksa.
Sistematično opazovanje, s katerim prepoznamo učenčeva močna področja, iz katerih
izhajamo pri delu in na njih gradimo, pri tem pa njegovih šibkih področij ne
izpostavljamo, ampak jih želimo okrepiti, prav tako na prvo mesto postavlja
individualizacijo in individualni pristop k učencu. Ko svoje delo naravnamo v to smer,
do učenca pristopimo na način, ki je njemu blizu in domač, doseženo medsebojno
zaupanje.
Vendar zaupnega odnosa z učencem ne moremo doseči, če nas obremenjujejo
predsodki in stereotipi, ki se jih ne znamo otresti. Ljudje se bojimo nepoznanih stvari,
ampak že samo zaradi dejstva, da pripadamo večinski kulturi, se mnogokrat
postavimo v položaj močnejšega, se počutimo večvredne, mislimo, da smo boljši in na
učence Rome gledamo »z višine«.
Učenci Romi so drugačni, so posebni, vendar so nenazadnje le otroci. In tudi oni so
svoje znanje pripravljeni deliti z nami. Saj ne da nimajo nobenega znanja, le zaradi
vseh »drugačnosti« - drugačne kulture, drugačnih socialnih izkušenj, drugačnega
jezikovnega okolja itd., je tudi njihovo znanje drugačno. Pa vendar – če jim damo
priložnost, so nas pripravljeni seznaniti z nam do sedaj nepoznanim in če jim
ponudimo možnost, da se dokažejo, jih obravnavamo enakovredno vrstnikom, jih
obravnavamo kot individuume vsakega zase, pri delu z njimi dosegamo dobre, boljše
rezultate.
Kot že povedano, projekt UVRVI mi je pokazal pot v pravo smer razmišljanja. Z
znanjem in idejami, ki sem jih dobila in jih uporabila v svoji praksi, se lahko pohvalim,
da je moje delo kvalitetnejše in prinaša pomemben napredek pri napredovanju
romskih učencev, tako v odnosu do širše okolice, kot tudi v samem učnem procesu.
Polona Markovič,
udeleženka
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RAZMIŠLJANJA O VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM DELU
Z UČENCI ROMI
Delo z učenci Romi pomeni za vsakega učitelja nenehno
iskanje novih poti. Velikokrat se lahko zaloti, da je
introjeciral merila, stališča, vedenjske vzorce in načine
mišljenja večinske družbe. Če vse te informacije sprejema
nekritično, brez predelave in analize, ima pri delu z učenci
Romi lahko velike težave. Če sem želela pomagati
učencem Romom, z njimi delati in jim na ta način
pomagati, sem morala spoznati pomembna dejstva
povezana z njihovim delom, družino, skupino in
skupnostjo. Vsa znanja, ki sem jih pridobila tekom študija
in različnih izobraževanj ne bi bila dovolj, če me učenci
Romi ne bi sprejeli medse. Pri delu z njimi je namreč zelo
pomemben iskren stik.
Pri svojem delu sem ugotavljala, da so imeli romski učenci ob vstopu v šolo velike
težave, ki so izhajale iz dvojezičnosti. Jezik predstavlja skoraj nepremostljivo oviro
pri večini romskih učencev tako ob vstopu v šolo, kakor kasneje med šolanjem.
Zaradi nerazumevanja jezika ne morejo oziroma težko sledijo pouku, ne znajdejo se v
novih okoliščinah in tako hitreje dobijo odpor do šole. V šoli je nujno upoštevati
pravico Romov do drugačnosti. Treba je spoštovati njihovo kulturo in ohranjati
njihovo identiteto, dovoliti jim moramo medsebojno sporazumevanje v njihovem
jeziku, dati jim občutek zaželenosti in varnosti.
Učitelji se moramo zavedati, da timsko delo daje rezultate. Na timskih sestankih in
skupnih načrtovanjih se je potrebno naučiti medsebojno komunicirati in sodelovati ter
izmenjavati izkušnje. Za vzpostavitev dobre povezanosti tako po vertikali kakor po
horizontali se moramo zavedati pomembnosti medsebojnega spoštovanja,
upoštevanja različnosti ter razvijanja solidarnosti. Podpora vodstva je še kako
pomemben element dobrega počutja vseh udeleženih v pedagoškem procesu.
Ne gre prezreti pomembnosti izmenjave izkušenj in dodatnih znanj, ki se pridobijo s
sodelovanjem v projektih. Sodelovanje v projektu UVRVI mi je omogočilo osmisliti
lastno prakso in pogled iz drugačne perspektive.
Velikokrat sem se spraševala, kje so možne rešitve predstavljenih problemov, kako
romskim otrokom olajšati učenje. Z vključevanjem romskih otrok v redne oddelke
jim želimo omogočiti, da bi zgubili občutke drugačnosti in odtujenosti ter občutke, da
niso dobrodošli.
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Toda iz izkušenj menim, da so romski učenci v šoli že na začetku šolanja postavljeni
pred skoraj nepremostljivo oviro, razpolagajo namreč z minimalnim znanjem
slovenskega jezika. Težave imajo tudi pri dojemanju snovi, saj jim je onemogočeno
kvalitetno sledenje pouku, kar jim poveča občutke nesposobnosti. Tudi ko s časom
osvojijo slovenski jezik do te mere, da lahko zadovoljivo sledijo razlagi, se pojavijo
težave, povezane z zaostankom snovi.
Pri delu z učenci Romi sem vedno znova razmišljala, kako naj ustvarim priložnosti,
kjer bodo do veljave prišle njihove veščine in strategije, kako naj povečam domačnost
tem, kakšno pohvalo in nagrado naj uporabim. Iz pogovorov sem skušala izvedeti za
njihova močna področja, da sem lahko iskala nove pristope k učenju in pritegnila
njihovo pozornost.
Delo me je veselilo. Ne da se povedati, kako hvaležni so bili za iskreno, toplo besedo.
Pri prvih stikih so bili zelo previdni, pogosto nezaupljivi. Napredek pri delu z njimi je
bil majhen in počasen. Zaradi pogoste odsotnosti so veliko pozabljali. Doma se
pogovarjajo v romskem jeziku, zato je bil tudi primanjkljaj pri jezikovnem izražanju
velik. Prepričana sem, da moje delo ni smelo biti samo storilnostno naravnano, ker
sem čutila, da so bili ti otroci »lačni« prijazne besede in toplega dotika.
Vesela sem, da sem imela priložnost spoznati ljudi, ki živijo drugače in razumejo svet
drugače kot jaz. Veliko so me naučili.
Marijanca Kolar,
udeleženka

Zapis enega izmed udeležencev v poročilu o opravljenih vmesnih aktivnostih
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METODE AKTIVNEGA UČENJA IN
POUČEVANJA ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE
ROMSKIH OTROK V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI PROCES

Ime
programa:

Cilji programa:

• Implementacija novih znanj in veščin v delovnem
okolju udeležencev.
• Pregled portfolijev in oblikovanje povratnih
informacij.

Vsebina
programa:

• Značilnosti aktivnega učenja v predšolskem obdobju.
• Metode vzpodbujanja aktivnega učenja v
predšolskem obdobju.
• Sodelovalno igranje in učenje v multikulturnem
okolju.
• Tehnike in metode za vzpodbujanje komunikacije in
argumentiranja.
• Otrokova mikrokultura kot izhodišče za oblikovanje
izvedbenega kurikula.
• Značilnosti pedagoških pristopov, ki vsakega otroka
postavijo v središče procesa.
• Praktični primeri dobre prakse z analizo in
evalvacijo.
• Vmesne aktivnosti: implementacija novih znanj in
veščin v delovnem okolju udeležencev. Pregled
portfolijev in oblikovanje povratnih informacij

Izvajalec:

• Zoran Bizjak, profesor pedagogike
in psihologije

Organizacije, iz
katerih so vključeni
udeleženci:

•
•
•
•
•
•
•
•

Vrtec Ig
Vrtec Sončni žarek pri Osnovni šoli Velike Lašče
Vrtec pri Osnovni šoli Frana Metelka, Škocjan
Vrtec pri Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič
Vrtec Jelka Ljubljana
Vrtec Škratek Svit, Vodice
Vzgojnovarstveni zavod Ormož
Vrtec Lendava
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Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 129.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 123.
Posebnost programa:
Program je zahteval od udeležencev,
da so svoje dosedanje pristope pri
delu s predšolskimi otroki povezali z
novimi spoznanji glede razvojnih in
kulturnostnih posebnosti otrok z
vidika najnovejših praktičnih
pristopov spodbujanja telesnih,
osebnostnih in socialnih značilnosti
vsakega posameznega otroka.
Omogočal jim je, da z ustreznimi
strategijami pri otrocih iščejo,
vzpodbujajo in razvijajo njihove
močne in šibke plati razvoja ter jih
povezujejo v organsko celoto.
Posebno poglavje pa so bili praktični
pristopi, strategije dela in praktične
izkušnje, ki so jim pri otrocih
omogočali razvijati sposobnosti
mišljenja v okviru aktivnih oblik in z
njimi povezanega učenja.
Plakat, ki so ga izdelale udeleženke v programu

Posebnost programa s strani mentorja:
Program je od udeležencev zahteval, da pri aktivnem delu presežejo svoje dosedanje
pristope in jih uskladijo z na otroka usmerjenimi aktivnostmi in pristopi, saj so na ta
način aktivno sprejemali nove pristope in jih uvajali v svoje pedagoško delo.
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Posebnost programa s strani udeležencev:
Povzeto mnenje udeležencev iz evalvacijskih vprašalnikov izraža, da so bili
udeleženci zadovoljni s pridobljenimi znanji, izkušnjami, praktičnimi in aktivnimi
prikazi, ki so jih spoznali v času usposabljanja in jih bodo s pridom uporabljali pri
svojem strokovnem delu.

Zapisi aktivnosti udeleženk iz vrtcev na podlagi uporabe metod aktivnega učenja
in poučevanja

Zapisi aktivnosti udeleženk iz vrtcev na podlagi uporabe metod aktivnega učenja
in poučevanja
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METODE AKTIVNEGA UČENJA IN
POUČEVANJA ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE
ROMSKIH UČENCEV V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI PROCES

Ime
programa:

Cilji programa:

• Implementacija novih znanj in veščin v delovnem
okolju udeležencev.
• Pregled portfolijev in oblikovanje povratnih
informacij.

Vsebina
programa:

• Značilnosti aktivnega učenja in poučevanja v
medkulturnem okolju.
• Vsebine aktivnega učenja in strategije razvijanja
kritičnega mišljenja v medkulturnem okolju.
• Strategije za razvoj bralne pismenosti v
medkulturnem okolju.
• Strategije pogovorov, razprav in sporočanja ob
prepoznavanju vrednot in predsodkov v
multikulturnem okolju.
• Načrtovanje pouka s cilji socialne pravičnosti v
multikulturnem okolju.
• Praktični prikazi primerov dobre prakse z analizo in
evalvacijo.
• Vmesne aktivnosti: implementacija novih znanj in
veščin v delovnem okolju udeležencev. Pregled
portfolijev in oblikovanje povratnih informacij.

Izvajalec:

• Zoran Bizjak, profesor pedagogike in
psihologije

Organizacije, iz
katerih so vključeni
udeleženci:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
Osnovna šola Vinica
Osnovna šola Franceta Prešerna, Ribnica
Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje
Osnovna šola Loka Črnomelj
Dvojezična osnovna šola I, Lendava
Dvojezična osnovna šola II, Lendava
Osnovna šola Tišina
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Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 42.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 42.
Posebnost programa:
Program za osnovne šole je obsegal aktivnosti branja, pisanja in aktivnosti diskusije,
razgovora na različnih področjih razvoja samostojnega mišljenja učencev, spodbujal
vseživljenjsko učenje in permanentnost učenja, spodbujal ustvarjalni pristop v novih
situacijah, sposobnost za sodelovanje in upoštevanje mnenja drugih ljudi. Izhodišče
programa je bil ciklus učenja, ki pri učencih in učiteljih razvija in dopolnjuje
sposobnosti aktivnega učenja in poučevanja ter jim tako omogoča kritičen pogled na
svoje delo in na delo celotne skupine. Do izraza so prišle sposobnosti udeležencev
usposabljanja, da ustvarjalno v delo vnašajo nove pristope, jih usklajujejo s
strokovnimi in materialnimi zmožnostmi, pa tudi z upoštevanjem socialnih in
kulturnih komponent vsakega posameznega učenca in razreda kot celote. Ob
usposabljanju je prišla do izraza tudi sposobnost senzibilizacije udeležencev za
ugotavljanje in iskanje potreb vsakega posameznega učenca in razreševanje ovir, ki
jih prinaša v okolje socialna in kulturna obarvanost pripadnikov posameznih etničnih
skupin v razredih in okolju.

Plakat, ki so ga izdelali udeleženci v programu
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Posebnost programa s strani mentorja:
Mentor Zoran Bizjak je zapisal:
»Kot zanimivost velja opozoriti na možnost, kako lahko negativen transfer določenih
pedagoških pristopov omilimo z aktivnim spoznavanjem novih pristopov in strategij v
pedagoško delo v razredu.«
Posebnost programa s strani udeležencev:
Večina udeležencev je v evalvacijskih vprašalnikih ocenila program kot koristen, a
tudi naporen, saj je od njih zahteval, da so v svojo prakso aktivno vnašali novosti,
opravljali samoevalvacijo in iz srečanja nadgrajevali svoje zanje. Kot koristno so
ocenjevali prejeta gradiva, ki jim bodo služila kot izhodišče za razmišljanje v
prihodnje in ob srečevanju z novimi pedagoškimi pristopi in problemi.

MNENJE O PROGRAMU Z VIDIKA IZVAJALCA IN MENTORJA
Ker sem nastopal v dveh funkcijah, kot odgovorna oseba in
neposredni izvajalec usposabljanja programov za vrtce in
osnovne šole, me je že v fazi zbiranja prijav presenetila
pozitivna energija, ki je spremljala formiranje posameznih
skupin usposabljanja. Prijavljali so se namreč predvsem iz
okolij, kjer se vsakodnevno srečujejo z raznolikostjo
etničnega in kulturnega okolja, tako da so prijavljeni
udeleženci imeli že razvito toleranco do drugačnih in
samosvojih pripadnikov določene populacije, hkrati pa
polni volje, da svoje aktivno delo še oplemenitijo z novimi
spoznanji.
Zaradi tega mi je bilo v posebno veselje posredovati vsebine in pristope programa, saj
so jih udeleženci z odobravanjem sprejemali, hkrati pa so bili polni osebnih izkušenj,
ki so jih suvereno, strokovno in odprto vključevali v naše praktične pogovore in
dogovarjanja o posameznih programskih sklopih.
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Pri tem pa je bilo zanimivo opažanje značilnosti populacije pedagoških delavcev, s
katerimi smo se v preteklih treh letih srečevali. Vzgojiteljice iz vrtcev so bile polne
idej, ki so odražale njihovo skrb za usklajen razvoj vseh otrok v njihovih skupinah na
vseh področjih razvoja. Zanje je bil primaren otrok, ki ga drugi otroci niso
izključevali, saj pri otrocih v vrtcu še niso bili v tolikšni meri razviti principi zatiranja,
predsodkov in stereotipov do pripadnikov populacije, ki je v nekaterih elementih
drugačna, kot oni sami. Pri učiteljih, ki delajo s pripadniki populacije Romov v
šolskem okolju, so bili vidni elementi ravnanja, ki so bili posledica pozitivnih, pa tudi
negativnih izkušenj, vplivov iz lokalnega okolja in s tem tudi posebne strukture
stereotipov, predsodkov in vrednostnih sistemov, v katerih učitelji živijo in delujejo.
Obeh populacij pedagoških delavcev to ni oviralo pri zavzetem sledenju programa in
njihovem sprotnem vključevanju v posamezne sestavine njihovega dela, v skladu z
organizacijskimi in materialnimi možnostmi okolja, v katerem delujejo.
Zoran Bizjak,
mentor

MNENJE O PROGRAMU »METODE AKTIVNEGA UČENJA IN
POUČEVANJA ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMSKIH
UČENCEV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES«
Program je dober zato, ker nudi veliko praktičnih prijemov
v realnem času. To je čas, ko smo vsi preplavljeni z
množico različnih medijev, brez katerih (se zdi) ne
moremo živeti.
Metode aktivnega učenja aktivirajo učence na sodoben
način. Vklopijo njihove senzorne zaznave, fizično
aktivirajo posameznika, učenje povezujejo z življenjskimi
izkušnjami, praktičnimi primeri, učenje postaja družabna
(aktivna) dejavnost.
Nove metode uporabljam pri svojem delu vsak dan. Največ delovnega časa delam z
otroki, ki imajo težave pri učenju. S tovrstnimi metodami je učenje zanje danes veliko
lažje. Učence učim, kako se učiti, prav tako se učim tudi sama, kako jih motivirati za
delo, da ne postane preveč monotono in dolgočasno. Učenci tako še raje prihajajo k
meni, saj jih vedno čaka kaj novega.
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Zavedam se, da je učenje individualni proces, ki ga vsak posameznik sprejema
drugače. Zato je toliko bolj pomembno, da vsakega učenca sprejmemo in spoznavamo
kot individuuma in mu posledično nudimo tudi različne možne poti učenja učne snovi.
Končni rezultat pa je vedno srečen, samozavesten posameznik. Učenje sprejema kot
nekaj prijetnega, včasih celo zabavnega.
Priporočam, da so metode aktivnega učenja del izpopolnjevanja znanja vsakogar, ki
uči v vzgojno izobraževalni instituciji.
Petra Poje,
udeleženka

OSEBNA MOTIVACIJA ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Projekt UVRVI je učiteljicam, ki poučujemo učence Rome
na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica, predstavil
ravnatelj France Ivanec in nas zanj motiviral. Po daljšem
premisleku, ali se vključiti v triletni projekt ali ne, sem se
vendarle odločila, da bom sprejela izziv. Razlog za
odločitev je bila želja po osebnem in poklicnem
napredovanju.
Vesela sem, da pri tej odločitvi nisem ostala sama, saj se je
za projekt odločila tudi moja sodelavka. Skupaj sva
pregledali pestro ponudbo programov znotraj širšega
projekta UVRVI, naredili kratko nevihto možganov in se
na koncu odločili za program Metode aktivnega učenja in poučevanja za uspešno
vključevanje romskih učencev v vzgojno-izobraževalni program. Naslov programa
me je pritegnil, saj sem se kot študentka pedagogike z veseljem srečevala s tovrstnimi
metodami in diplomirala na temo motivacije pri pouku zgodovine, kjer sem med
drugim preučevala pomen nekaterih aktivnih učnih metod za motiviranje učencev pri
pouku zgodovine. Odločitev za program me je privlačila iz nostalgičnih vzrokov in iz
želje po spoznavanju nečesa novega, živega, aktivnega, kar bi lahko uporabila pri
svojem delu z učenci Romi in tudi z ostalimi učenci.
Udeležba v projektu mi je bila v veliko veselje, saj sem obnovila svoje študijsko
znanje, dobila veliko povratnih informacij in potrditev tudi o svojem delu, svoje
znanje obogatila z novimi izkušnjami in vedenji ter navezala nove socialne stike.
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Projekt je naravnan pozitivno in mislim, da je bil vsem udeležencem velika popotnica
za nadaljnje delo in izobraževanje v pedagoškem poklicu. Velika prednost izbranega
progama je bila ta, da smo se udeleženci lahko postavili v vlogo učencev in spoznali,
da jim lahko z njihovim sprejemanjem in s pozitivnimi metodami olajšamo učno
okolje in učenje samo. Neko učno enoto lahko učitelji podamo na »resnoben« način ali
pa sproščeno, z aktivnim vključevanjem učencev in s prijetnim učnim okoljem. Če
izberemo slednji način, bodo učenci morda učenje razumeli bolj kot igro, zaradi česar
bodo njihovi učni rezultati kvalitetnejši, globlji in trajnejši, spomin na učenje pa
prijetnejši in s tem sprejemljivejši za novo učenje, kar naj bi bilo po mojem mnenju
tudi cilj poučevanja in učenja.
Celoten program pohvalim zaradi njegove izvedbe in okolja, v katerem je bil izveden.
Izvajalcu in organizatorjem želim, da vztrajajo pri svojem delu, da pri tem sami vedno
znova odkrivajo pomen evokacije-realizacije-refleksije in pridobivajo nove ideje, na
kakšen način lahko pouk še bolj približamo učencem. Na srečanjih sem pridobila
veliko novih spoznanj, idej, metod in nasvetov, ki jih učiteljica potrebuje pri svojem
vsakodnevnem pedagoškem delu z učenci Romi in učenci večinskega prebivalstva,
povečala se mi je tudi radovednost po nadaljnjem spoznavanju novih metod in oblik
dela z učenci.
Spomini na srečanja so prijetni. Celo dolga in ovinkasta vožnja od Ribnice do Semiča
in nazaj se zaradi veselih pričakovanj, kakšna presenečenja nas čakajo na projektih,
zato ni zdela naporna. Upam, da bom še kdaj imela priložnost sodelovati z udeleženci
in izvajalcem programa ali se vsaj kdaj srečati ob prijetni kavici. Vsem udeležencem
želim veliko dobrih idej še naprej in da bi nam uspelo pridobljeno znanje čim bolj
koristno uporabiti pri svojem delu. Vsem drugim, ki se šele odločajo za spoznavanje
programa Metode aktivnega učenja in poučevanja, program toplo priporočam, saj
bodo poleg novih znanj dobili tudi veliko pozitivne energije.
Staša Ivanec,
udeleženka
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14

Ime
programa:

USPOSABLJANJE ROMSKIH
POMOČNIKOV

Cilji programa:

• Razumevanje vloge romskega pomočnika na šoli,
predvsem pri razvijanju komunikacije in
sodelovanja šole in romske skupnosti.
• Predstavitev izobraževalnega sistema v Sloveniji in
zakonodaje s področja šolstva.
• Pridobitev znanj s področja organizacije šolskih
dejavnosti in dela s pedagoško dokumentacijo.
• Usvojitev temeljnih znanj s področja
informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Vsebina
programa:

• Vloga romskega pomočnika na šoli.
• Izobraževalni sistem v Sloveniji in šolska
zakonodaja.
• Življenje in delo šole.
• Metode uspešnega učenja, osnovna didaktična
gradiva in pripomočki.
• Vodenje pedagoške dokumentacije.
• Letna delovna priprava in sprotna priprava na
vzgojno-izobraževalno delo.
• Komunikacija med šolo in romsko skupnostjo ter
vloga romskega pomočnika pri tem.
• Elektronsko oblikovanje besedil in pedagoška
dokumentacija v e-obliki.

Izvajalke:

• Nada Žagar, magistrica znanosti, profesorica
sociologije
• Mojca Frankovič, univerzitetna diplomirana
pedagoginja
• Irena Hlača, magistrica menedžmenta v
izobraževanju, diplomirana socialna delavka
• Vera Klopčič, doktorica, znanstvena sodelavka na
Inštitutu za narodnostna vprašanja

Organizacije,
iz katerih so
vključeni
udeleženci:

•
•
•
•
•
•
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Rezultati programa:
Število udeležencev, ki so se vpisali v program: 26.
Število udeležencev, ki so zaključili vse tri faze izobraževanja: 18.
Posebnosti programa:
Program je potekal za dve skupini, za romske pomočnike v Prekmurju in za romske
pomočnike na Dolenjskem in Beli krajini. Poudarek v programu je bil na vlogi
romskega pomočnika v šoli in komunikaciji med šolo in romsko skupnostjo. V času
izobraževanja so udeleženci imeli možnost razgovora s predstavniki zavoda za
zaposlovanje, centrov za socialno delo in predstavniki romske skupnosti. Udeleženci
so skozi vmesne aktivnosti povezovali novo pridobljena znanja s praktičnim delom.
Posebnost programa po mnenju mentorice:
Mnenje mentorice mag. Irene Hlača, povzeto iz evalvacijskega vprašalnika, je, da so
udeleženci izobraževanja skupine v Novem mestu večinoma bili že zaposleni in so
lahko izkušnje izmenjavali med seboj ali pa iskali priložnosti, kako nova znanja vnesti
v svoje delo. Na zelo profesionalnem nivoju je bilo tudi sodelovanje udeležencev
usposabljanja v Murski Soboti. V prvi fazi izobraževanja so bili le posamezniki že
zaposleni, zato so se bolj usmerili v bodočnost, kako pridobljena znanja uporabiti v
praksi. Točnost, dobri predlogi, predvsem pa bogato in izvirno opravljene naloge po
izobraževanju, so njihova odlika.
Posebnost programa po mnenju udeležencev:
Udeleženci so v evalvacijskih vprašalnikih izrazili željo po boljših zaposlitvenih
možnostih romskih pomočnikov. Želijo si več srečanj z ostalimi romskimi pomočniki,
s katerimi bi si izmenjali dobre in slabe izkušnje.

Udeleženci v skupini v Novem mestu,
maj 2009

Udeleženci v skupini v Murski Soboti,
maj 2010
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VSEBINA PROGRAMA KOT STROKOVNI IZZIV IN
SODELOVANJE Z UDELEŽENCI
TER ORGANIZATORJEM USPOSABLJANJA
Projekt UVRVI pomeni priložnost za izboljšanje stanja na
področju vzgoje in izobraževanja učencev Romov. Če
izhajamo iz dejstva, da so za izboljšanje stanja
kompetentni tudi pripadniki romske skupnosti, je znotraj
projekta UVRVI program Usposabljanje romskih
pomočnikov za to ena od možnosti. Dobro usposobljeni
romski pomočniki, z veliko volje in interesom za delo z
učenci, so prav gotovo lahko tisti, ki so v veliko pomoč
romskim učencem, njihovim staršem in tudi šoli. Ta
dejstva so prispevala k moji odločitvi za sodelovanje v
programu, obenem pa tudi priložnost, da tridesetletne
izkušnje dela z romskimi učenci in njihovimi starši
povežem s teoretičnimi znanji in v svojo prakso dodam novo dimenzijo –
usposabljanje Romov za delo romskih pomočnikov. Kot članica skupine za pripravo
poklicnega standarda romski pomočnik in romski koordinator sem se pri opredelitvi
del in nalog, ki naj bi jih izvajali romski pomočniki, večkrat soočila z nerealnimi
pričakovanji nekaterih članov, ki so bila posledica nepoznavanja oziroma
pomanjkanja praktičnih izkušenj.
Program mi je predstavljal velik strokovni izziv in priložnost, ki bi lahko vodila k
izboljšanju stanja na področju vzgoje in izobraževanja učencev Romov. Cilje in
vsebine sem načrtovala pravzaprav iz težav, s katerimi se srečujemo na naši šoli, in
preko izmenjave mnenj vem, da so podobne tudi na drugih šolah. Pogosto je vzrok
težav nerazumevanje oziroma nepoznavanje nekaterih zahtev, ki veljajo za vse
slovenske osnovnošolce in njihove starše in niso privilegij ali pa celo plod
diskriminacije (npr. udeležba romskih učencev na naravoslovnih dnevih, kulturnih
dnevih, športnih in tehničnih dnevih, ekskurzijah, vpis v 1. razred, obiskovanje
dopolnilnega pouka, pomoči učencev s težavami, ur dodatne strokovne pomoči,
izbirnih predmetov, načinov ocenjevanja, delo v različnih ravneh zahtevnosti).
Po določitvi vsebine se je pojavil nov izziv; kako pripraviti gradivo in kako vsebino
posredovati udeležencem usposabljanja. Pri zakonodaji smo izhajali iz splošnih pravil
in poudarili, da nam na splošno zagotavljajo varnost. Pravila smo aplicirali v šolski
prostor. Ostale dele vsebine sem načrtovala na ravni najosnovnejših informacij, ki jih
bodo lahko romski pomočniki vsakodnevno uporabili pri delu v vrtcu ali šoli, ki jim
bodo pomagale, da bodo opremljeni z znanji in veščinami in tako samozavestneje
vstopili v kolektive strokovnih delavcev, pa tudi do učencev in njihovih staršev.
Moje dileme in pomisleki so z začetkom izvajanja programa izginili.
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Skozi sodelovanje udeležencev ocenjujem, da je bila vsebina programa aktualna,
dele, ki sem jih že pri načrtovanju označila kot manj zanimive, pa sem jim skušala
približati s primeri iz prakse. Program sem prilagajala poznavanju skupin, ki sem ga
pridobila iz uvodnih predstavitev udeležencev.
Namesto zaključka: če bodo tako odgovorni in zavzeti, kot so bili udeleženci in
organizator usposabljanja, tudi vsi drugi, ki so odgovorni za vzgojo in izobraževanje
romskih otrok, lahko pričakujemo spremembe. Hvala, da sem imela z vami možnost
stopati naprej.
mag. Irena Hlača,
mentorica

VSEBINA PROGRAMA KOT STROKOVNI IZZIV
Na poti od teorije do prakse
Na sodelovanje v programu za izobraževanje romskih
pomočnikov v okviru projekta UVRVI me vežejo lepi
osebni spomini, po strokovni plati pa je bila zame to
priložnost, da se bolj poglobljeno seznanim s praktičnimi
izkušnjami, željami in cilji udeležencev, ki so pripravljeni
pomagati romskim otrokom in drugim pripadnikom
romske skupnosti pri njihovem vključevanju v
izobraževanje. Nekateri med njimi to delo že izvajajo in že
delujejo kot vez med družino, šolo in starši v konkretnih
okoljih. Prijetno sem bila presenečena nad številčnostjo
udeležencev, njihovim odzivom in pripravljenostjo za
sodelovanje v razpravi. V predavanjih sem predstavila
pozitivne vrednote kulturne raznolikosti, dosežke predstavnikov romske skupnosti iz
drugih držav in probleme, s katerimi se srečujejo. V drugem delu sem zajela pravni
okvir za delo romskih pomočnikov v Sloveniji, ki naj pomaga pri boljši komunikaciji
z romskimi straši, kar je bilo do sedaj eno najbolj deficitarnih področij. V večini
evropskih držav so se romski pomočniki začeli izobraževati in zaposlovati v okviru
mednarodnih programov in projektov, kot nosilci dejavnosti pri premagovanju učnih
težav, vzpostavljanju zaupanja med romskimi straši in šolo, ter odpravljanju
predsodkov na obeh straneh.
Izsledki mednarodnih študij in projektov izkazujejo, da je skupna bojazen romskih
staršev v številnih evropskih državah, da bi lahko uporaba romskega jezika ogrozila
uspešno vključevanje romskih otrok na področju izobraževanja. Želijo zlasti dodatno
usposabljanje v jeziku večine, tako da bi otroci z višjo izobrazbo dosegali čim več in
čim boljše možnosti za vključevanje v družbo.
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Glede na zgodovinske izkušnje pogosto ne želijo, da bi se predstavniki večinskega
naroda učili njihovega jezika in se seznanjali z njihovo kulturo, ki naj ostane v
njihovem okolju in ne preseže zasebne sfere. Po drugi strani pa so Rome v preteklih
obdobjih večkrat obtoževali, da želijo ohranjati svoj »skrivni« jezik zaradi
onemogočanja kontrole nad njimi in da so sploh s slabimi nameni razvili posebno
komunikacijo za pravočasno in tajno medsebojno obveščanje.

Udeleženci v skupini v Novem mestu,
maj 2009

Z željo, da bi se čim bolj seznanila s stališči in mnenji udeležencev iz Slovenije
(izobraževanje je potekalo v Novem mestu in v Murski Soboti), sem pripravila krajši
vprašalnik, ki so ga izpolnili vsi udeleženci. Med odgovori o pričakovanjih za
izboljšanje položaja in povečanje motivacije za izobraževanje med pripadniki romske
skupnosti so med drugim navedli zelo stvarne in koristne nasvete za nadaljnje delo
romskih pomočnikov:
•
•
•
•
•
•

Važno je, da gredo romski otroci zgodaj v vrtec.
Obveščati je potrebno starše o tem, da na šoli deluje romski pomočnik in da je
izobraževanje priložnost za romske otroke, da si izboljšajo svoj življenjski
standard.
Čim več Romov je potrebo zaposliti kot romske pomočnike za nedoločen čas.
Romske otroke je treba od malega učiti slovensko.
V vrtce uvajati mešane oddelke, ne samo romske.
Straši morajo dati otroku spodbudo za reden obisk pouka in tudi sami morajo
hoditi na govorilne ure, da tudi otrok vidi, da se straši zanimajo zanj.

Eno od vprašanj, kjer se je v razpravi pokazalo največ zanimanja, je dilema, ali mora
romski pomočnik biti Rom, da bi razumel posebnosti romske skupnosti in težave, s
katerimi se srečujejo, in ali mora znati romski jezik ali ne. Pri tem je gotovo
najvažnejše, da ima romski pomočnik dovolj posluha in razumevanja za težave
romskih učencev in da pozna komunikacijske vzorce in odnose znotraj romske
skupnosti, ne glede na to, ali sam izhaja iz romskega okolja, mešanih zakonov ali pa
prihaja iz vrst večinske populacije.
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Tako kot v drugih evropskih državah pa so tudi udeleženci tega programa kot
najpogostejše razloge za neobiskovanje ali neredno obiskovanje pouka romskih otrok
navedli pomanjkanje materialnih sredstev, neznanje jezika večine, ter težave pri
zagotavljanju sredstev za knjige in šolski pribor, med vsebinskimi razlogi za šolski
neuspeh pa so v veliki meri na prvo mesto postavili predsodke in diskriminacijo. Prav
v skupnem nadaljnjem delovanju na področju odprave predsodkov in izgrajevanja
medsebojnega zaupanja vidim izzive za nadaljnje delo romskih pomočnikov.
dr. Vera Klopčič,
mentorica

Podelitev potrdil za uspešno zaključeno 1. fazo usposabljanja,
Murska Sobota, september 2009

OSEBNA IZKUŠNJA ROMSKE POMOČNICE
Sem romska pomočnica in delam v OŠ Trebnje že tri leta.
Na samem pričetku svojega dela me je bilo strah, ne le dela,
ampak tudi same ustanove, učiteljev, učencev. Strah me je
bilo, kako me bodo sprejeli medse. Zavedam se, da so
razumevanje, potrpljenje in strpnost glavni faktorji za
nemoteno delo na takem delovnem mestu. Vendar sem
kmalu ugotovila, da je bil strah, ki sem ga čutila na začetku,
odveč. Pri tem so mi veliko pomagali učitelji in učenci, da
sem lahko opravljala svoje delo brez težav.
Učitelji so mi pomagali, kolikor so lahko, učenci pa so
pomagali tako, da so vsak dan prihajali k pouku v vedno
večjem številu.
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Z njimi je bilo veliko lažje delati, saj so me poznali že od prej. Dobili so občutek, da
imajo nekoga, ki jim stoji ob strani in jim pomaga.
Na samem začetku šolskega leta smo vsi doživeli presenečenje, saj nikoli prej ni bilo v
navadi, da bi romski otroci prvega septembra prišli v šolo v tako velikem številu.
Ponavadi so prihajali v šolo bolj proti koncu septembra.
Vedno sem bila na razpolago romskim otrokom in prav tako tudi učiteljem in
učiteljicam. Dobila sem občutek, da vse ustanove, ki se trudijo izboljšati življenje
otrok, potrebujejo romskega pomočnika za izboljšanje uspeha pri romski populaciji,
ne glede na področje: bodisi, da je to učni uspeh, zvišan odstotek obiska šole, vrtca, ali
same socializacije in integracije. Namen mojega dela je z odkritimi pogovori zvišati
samozavest, izboljšati način učenja, opravljanje domačih nalog, k čemur prispevajo
vsakodnevni obiski v naselju in pogovori s starši.
V času mojega dela na šoli sem se v pričakovanju neznanega prijavila na
izobraževanje v okviru projekta UVRVI. Sodelujočih v projektu nisem poznala, pa si
tudi nisem predstavljala, kaj bomo počeli. Ta moj »strah« se je hitro razblinil, kajti
seminarji so bil dobro izpeljani, predavatelji so bili zelo prijazni in učinkoviti, sprejeli
so nas brez predsodkov in z veliko razumevanja. Še posebej bi se zahvalila
organizatorjem izobraževanja, saj so nas motivirali in spodbujali, da smo uspešno
opravili izobraževanje. Opazno je bilo, da so predavatelji skrbno izbrani, saj je vsak
izmed njih že imel izkušnje z romsko populacijo. Na izobraževanju sem izvedela
marsikaj zanimivega, kar ne zadeva samo Rome, temveč tudi večinski narod. To
znanje uporabljam v vsakodnevnih nesporazumih pri svojem delu. S pomočjo
projekta UVRVI sem nadgradila svoje znanje in ga združila s svojimi izkušnjami.
Prepričana sem, da bi taki seminarji prišli zelo prav tudi pripadnikom večinskega
naroda, ki sodelujejo z Romi.
Menim, da so projekti, ki se nanašajo na romsko populacijo nujno potrebni in da se s
takimi seminarji odpira pot do novega spoznanja, kjer se zmanjša strah pred
neznanim. Kajti samo delo romskega pomočnika je zelo zahtevno in odgovorno.
Potrebno je veliko ljubezni in potrpljenja, v upanju, da se bo nekaj spremenilo v
osveščanju, izobraževanju in sožitju med Romi in večinskim narodom.
Upam, da se bo ta projekt tudi v bodoče nadaljeval in da bomo skupaj še naprej
sodelovali.
Milijana Mikica Gligić,
udeleženka
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Promocija projekta
IV PROMOCIJAPROJEKTA
Promocija projekta UVRVI je potekala na podlagi komunikacijskega načrta projekta.
Pomemben del promocije je bil namenjen učiteljem, vzgojiteljem in ostalim
strokovnim delavcem v vrtcih, šolah in izobraževalnih organizacijah za odrasle, ki se
ukvarjajo z romskimi otroki in odraslimi. Komunikacija je potekala tudi z drugimi
javnostmi (notranjo, politično, mediji).
V okviru projekta je bila oblikovana spletna stran, kjer so predstavljeni projektni
partnerji in izobraževalni programi. Udeleženci so imeli možnost informiranja in
spletnega prijavljanja v posamezni izobraževalni program. Na spletni strani so
objavljena gradiva za posamezne izobraževalne programe, navodila in informacije
(www.uvrvi.si).

Spletna stran projekta UVRVI aktivna od 2008 - 2011
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V začetku izvajanja projekta je bil izdan katalog izobraževalnih programov, kjer so
predstavljeni projekt, projektni partnerji in izobraževalni programi za vzgojitelje,
učitelje in romske pomočnike. Katalogi so bili posredovani vsem slovenskim šolam,
vrtcem, dijaškim domovom in organizacijam za izobraževanje odraslih, kjer so
vključeni Romi. Vsi udeleženci, ki so se vključili v usposabljanje v okviru projekta, so
dobili mapo z osnovnimi informacijami o projektu, kar je tudi prispevek k promociji
projekta.

Katalog izobraževalnih programov v projektu UVRVI, december 2008

Projekt je opisan tudi v zborniku Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, ki je
izšel ob 50-letnici organiziranega izobraževanja odraslih v Beli krajini. Predstavljen
je bil na prireditvi ob tem dogodku in na filmu ZIK 2009, ki je bil prikazan za različne
javnosti in ciljne skupine udeležencev.

Zbornik ob 50-letnici organiziranega izobraževanja odraslih v Beli krajini, marec 2010
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V programu Medkulturni dialog z osnovami romščine je bil posnet film v romščini, ki
je bil prikazan različnim javnostim.

Posnetek iz filma o romski poeziji, marec 2010

Projekt smo predstavili tudi na spletni strani partnerjev v projektu in katalogu
izobraževalne ponudbe ZIK Črnomelj, ki ga omenjeni zavod izda za vsako šolsko
leto.

Spletna stran ZIK Črnomelj,
marec 2011

Spletna stran Pedagoškega inštituta,
marec 2011
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Katalog izobraževalne in kulturne ponudbe
ZIK Črnomelj 2009/2010, avgust 2009

Katalog izobraževalne in kulturne ponudbe
ZIK Črnomelj 2010/2011, avgust 2010

Projekt UVRVI je na 7. znanstvenem sestanku z mednarodno udeležbo z naslovom
Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju, ki je potekal v Kopru, predstavila mentorica
Sonja Starc.

Izvlečki prispevkov 7. znanstvenega sestanka
z mednarodno udeležbo, december 2010
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Veliko je bilo osebnih razgovorov z vodstvi šol in vrtcev, predstavitev projekta
učiteljem in vzgojiteljem ter pisne in ustne komunikacije z udeleženci, ki so se
vključili v usposabljanje.
Projekt je bil predstavljen tudi v različnih medijih v obliki radijskih prispevkov in
člankov v časopisih. Javnost smo obveščali o ciljih projekta in poteku posameznih
aktivnosti.

Belokranjec, julij 2009, št. 7/XII

Dolenjski list, št. 4, Novo mesto,
29. januar 2009

Spletna stran radia Krka, 29. maj 2009
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http://staro.romskenovice.si,
30. december 2009
http://www.lokalno.si, 2. november 2010

Spletna stran ZIK Črnomelj, december 2010

Spletna stran ZIK Črnomelj,
marec 2009
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Romano them, Romski svet, berš/leto: 16, december 2010, številka 38

Partnerji v projektu smo si prizadevali na različne načine posredovati informacije o
projektu, ciljih, rezultatih in financerjih. Ves čas smo skrbeli za dostopnost informacij
za različne javnosti.
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Sklepne ugotovitve
V SKLEPNE UGOTOVITVE
V tem sklopu je predstavljena evalvacija z vidika udeležencev, in sicer zadovoljstvo
udeležencev z izvajalci programov usposabljanja, urnikom, vsebino programa in
uporabnostjo znanj, gradivom in vmesnimi aktivnostmi. Sledi evalvacija z vidika
mentorjev, kjer je predstavljeno zadovoljstvo mentorjev s sodelovanjem v projektu, s
sodelovanjem udeležencev v programu usposabljanja, z organizatorjem
usposabljanja, ob tem pa so podani njihovi predlogi izboljšav. V zadnjem delu so
zapisane ugotovitve z vidika izvajalskih organizacij in predlogi izboljšav projektnih
aktivnosti.
1 Evalvacija z vidika udeležencev
Pri ugotavljanju zadovoljstva udeležencev v projektu UVRVI smo uporabili metodo
spraševanja, in sicer evalvacijske vprašalnike in osebne razgovore na srečanjih.
Podatke smo zbirali ob zaključku posamezne faze usposabljanja na osnovi
vprašalnika in osebnih razgovorov, v času od februarja 2009 do februarja 2011.
Evalvacijski vprašalniki so bili trije, vsak za posamezno fazo usposabljanja. Prvi je
obsegal 9 vprašanj, od tega tri demografska, eno odprto in pet zaprtih vprašanj, drugi
je obsegal 10 vprašanj, od tega tri demografska, dve odprti in pet zaprtih vprašanj,
tretji je obsegal 10 vprašanj, od tega tri demografska, tri odprta in štiri zaprta
vprašanja.
Evalvacija zadovoljstva udeležencev je bila namenjena sprotnemu ugotavljanju
kakovosti izvajanja posameznega programa. Na podlagi analize in ugotovitev
evalvacijskih vprašalnikov in razgovorov z udeleženci, mentorji in vodstvi smo
partnerske izvajalske organizacije sprotno sprejemale določene ukrepe in uvajale
izboljšave.
Za potrebe sklepnih ugotovitev povzemamo splošno mnenje udeležencev, ki je
rezultat evalvacije za vse tri faze usposabljanj.
Zadovoljstvo udeležencev z delom izvajalcev programa usposabljanja
Pri zadovoljstvu z izvajalci izobraževanja so udeleženci ocenjevali razlago vsebine,
zanimivost predavanj, svetovanje glede dodatne literature in virov, spodbujanje k
dejavnemu sodelovanju, upoštevanje njihovih izkušenj, upoštevanje njihovih mnenj
in predlogov ter upoštevanje načrtovanega urnika izobraževanja.
Udeleženci usposabljanja so v veliki meri izražali zadovoljstvo z delom izvajalcev
programa.
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Ugotavljamo, da so mnenja znotraj iste skupine udeležencev velikokrat različna, kar
potrjujejo odgovori na spodnjih slikah.

Vir: Evalvacijski vprašalnik za udeležence, program Usposabljanje učiteljev in drugih
strokovnih delavcev za uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (3. faza)
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Zadovoljstvo udeležencev z urnikom programa usposabljanja
V tem sklopu so udeleženci izrazili svoje zadovoljstvo z informiranjem o vseh
aktivnostih v programu, ustreznostjo poteka dni izobraževanj, dnevno razporeditvijo
ur, z načrtovanjem odmorov in ustreznostjo kraja izvedbe usposabljanja.
Ugotavljamo, da so bili udeleženci zadovoljni s krajem izvedbe usposabljanja, kar je
verjetno posledica tega, da so bila usposabljanja za večino udeležencev organizirana
na njihovi matični šoli ali v bližini njihovega kraja zaposlitve. Tudi glede odmorov
ugotavljamo, da so bili dobro načrtovani. Udeleženci so v razmeroma visokem
odstotku ocenili, da so bili zelo zadovoljni z informiranjem o vseh aktivnostih.
Ugotavljamo, da so dnevi poteka izobraževanj ustrezali skoraj v celoti dvema
tretjinama (72 %) udeležencev, ostali niso bili v celoti zadovoljni z dnevi poteka
izobraževanj, saj so bile izvedbe programov izven delovnega časa, praviloma ob
sobotah, popoldnevih in počitnicah. Četrtina udeležencev (25 %) je ugotovila, da jim
ni ustrezala dnevna razporeditev ur. Ocenjevali so, da je 8 izobraževalnih ur dnevno
prenaporno, še posebej takrat, ko je izobraževanje potekalo popoldne po končanem
rednem delu. Različnost odgovorov znotraj istega programa je prikazana na spodnjih
slikah.

Vir: Evalvacijski vprašalnik za udeležence, program Življenje in delo v vrtcu z
romskimi otroki (3. faza)
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Zadovoljstvo udeležencev z vsebino programa in s pridobljenimi znanji
V tem sklopu so udeleženci izrazili svoje mnenje glede zanimivosti in aktualnosti
podane vsebine, ali so si pridobili nova znanja in ali je novo pridobljeno znanje
uporabno za njihovo delo.
Ugotavljamo, da je bila podana vsebina za večino udeležencev dovolj zanimiva in
aktualna (čeprav so med programi in med samimi udeleženci znotraj istega programa
odstopanja, nekaterim se vsebina programa ni zdela ne zanimiva ne aktualna). Precej
deljena mnenja, med udeleženci različnih programov, so se pojavila pri vrednotenju
pridobljenih novih znanj in uporabnosti le-teh. Povzamemo lahko, da je nova znanja
po mnenju udeležencev pridobila približno dobra polovica udeležencev, ki navaja, da
bodo nova znanja v celoti uporabna pri njihovem delu.
Različno zadovoljstvo z vsebino programa znotraj iste skupine je razvidno iz spodnjih
odgovorov.

Vir: Evalvacijski vprašalnik za udeležence, Slovenščina kot drugi/tuji jezik v procesu
vzgoje in izobraževanja Romov (3. faza)
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Zadovoljstvo udeležencev z učnim gradivom programa usposabljanja
Udeleženci so ocenjevali učno gradivo v programu, ali je pregledno, razumljivo, ali
vsebuje dovolj praktičnih primerov in ali spodbuja aktivnost udeležencev.
Ugotavljamo, da je bilo učno gradivo po mnenju večine udeležencev dovolj pregledno
in razumljivo, pogrešali so več praktičnih primerov za delo z romsko populacijo.
Poleg tega so še menili, da gradivo ni v celoti spodbujalo njihove aktivnosti.

Vir: Evalvacijski vprašalnik za udeležence, Vzgoja in izobraževanje učencev Romov (3. faza)
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Zadovoljstvo udeležencev z vmesnimi aktivnostmi
Pri zadovoljstvu z izvedbo in potekom vmesnih aktivnostih so udeleženci ocenjevali,
ali so bila navodila za potek vmesnih aktivnosti razumljiva, ali so bile vmesne
aktivnosti smiselne in uporabne, ali so povezovale teoretično znanje s prakso in ali so
imeli za izvedbo dovolj časa in možnosti.
Ugotavljamo, da so bila za večino udeležencev navodila za vmesne aktivnosti
razumljiva in so za njihovo izvedbo imeli dovolj časa in možnosti. Mnenja
udeležencev glede uporabnosti vmesnih aktivnosti in povezovanja teorije s prakso so
deljena. Zapisali so: »V praksi teorija ne vzdrži, bilo je premalo praktičnega dela,
premalo praktičnih nasvetov.« V drugih programih izstopa ravno nasprotno, in sicer
so vmesne aktivnosti po mnenju udeležencev povezovale teorijo s prakso in bile
uporabne ter smiselne.

Vir: Evalvacijski vprašalnik za udeležence, program S spoznavanjem zgodovine in kulture
Romov do uspešnejšega dela z romskimi otroki (3. faza)
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Mnenja udeležencev ob zaključku projekta
Udeležence smo ob koncu evalvacijskega vprašalnika spodbudili, da so zapisali
dodatna mnenja. Na splošno so udeleženci usposabljanja pohvalili projekt, ki je bil
potreben, nujen in aktualen. Všeč so jim bila kakovostno izpeljana predavanja in
mentorji. Pričakovali so možnost učenja ob primerih dobre prakse oziroma analizo
konkretnih učnih situacij, saj bi na ta način podkrepili teoretična spoznanja, ki so si jih
pridobili. Nekateri udeleženci so sporočili, da je včasih težko uspešno povezati teorijo
in prakso oziroma teoretična znanja prenesti v praktične aktivnosti. Veliko
udeležencev si je v projektu želelo sodelovanja predstavnikov romske skupnosti, ki bi
jim približali romsko kulturo in problematiko s svojega zornega kota.

Vir 1: Evalvacijski vprašalnik za udeležence, program Usposabljanje učiteljev in drugih
strokovnih delavcev za uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje

Vir 2: Evalvacijski vprašalnik za udeležence, program Etnična občutljivost in socialno
vključevanje Romov (3. faza)
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2 Evalvacija z vidika mentorjev
V tem sklopu je predstavljena evalvacija z vidika mentorjev, kjer ugotavljamo
zadovoljstvo mentorjev s sodelovanjem v projektu, s sodelovanjem udeležencev v
programu usposabljanja, z organizatorjem usposabljanja. Na koncu so podani njihovi
predlogi izboljšav.
Pri ugotavljanju zadovoljstva mentorjev v projektu UVRVI smo uporabili metodo
spraševanja, in sicer z evalvacijskimi vprašalniki in osebnimi razgovori. Evalvacijski
vprašalnik je obsegal 9 vprašanj, od tega tri demografska, tri odprta in tri zaprta
vprašanja. Podatke smo zbirali v času od januarja 2011 do marca 2011. Anketirali smo
18 mentorjev, od tega 89 % žensk in 11 % moških. Skoraj dve tretjini (61 %)
anketiranih mentorjev je starih nad 51 let, 22 % od 41 do 50 let, 11 % od 31 do 40 let in
6 % od 21 do 30 let. Skoraj polovica (44 %) anketiranih mentorjev ima univerzitetno
izobrazbo, 56 % pa magisterij oziroma doktorat znanosti.
Zadovoljstvo mentorjev s svojim sodelovanjem v projektu
Več kot polovica anketiranih mentorjev je s svojim sodelovanjem v projektu
zadovoljna, ker je bila vsebina usposabljanja dobro načrtovana. Tako izvajalci kot
mentorji so poznali strokovna vprašanja s področja vključevanja romskih otrok v
vzgojo in izobraževanje. Po mnenju mentorjev je večina udeležencev aktivno
sodelovala v pedagoških delavnicah, organizator pa je dobro skrbel za pogoje dela.
Tretjina (33 %) mentorjev je s svojim sodelovanjem zelo zadovoljna. Projekt jim je
predstavljal strokovni izziv. Mentorji ugotavljajo, da so tako podali kot prejeli
dragocene izkušnje. Dva mentorja (11 %) sta s svojim sodelovanjem v projektu dokaj
zadovoljna, ker ob prijavi programa nista bila v zadostni meri obveščena o strukturi in
profilu udeležencev izobraževanja.

Vir: Evalvacijski vprašalnik
za mentorje

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

125

Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje

Zadovoljstvo z izvedbo programa usposabljanja
Mentorje smo vprašali, kako so na splošno zadovoljni z izvedbo svojega programa
usposabljanja. Iz spodnje slike je razviden grafični prikaz skupnih odgovorov na
posamezne trditve.

Vir: Evalvacija zadovoljstva mentorjev v projektu UVRVI, marec 2011

Večina mentorjev je z izvedbo svojega programa zelo zadovoljna. Kar 89 %
mentorjem se vsebina programa zdi zanimiva in aktualna, enak delež mentorjev meni,
da so udeleženci skoraj in v celoti pridobili nova znanja, ki jih lahko uporabljajo v
praksi. Istemu odstotku (89 %) mentorjev se zdi program, ki so ga pripravili, v celoti
odprt, tako da so ga lahko prilagajali skupini. Menijo, da so udeležencem dovolj
svetovali glede dodatne literature in virov. Polovica mentorjev bi pri ponovnem
izvajanju programa delno spremenila določene vsebine, 22 % pa skoraj v celoti.
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Zadovoljstvo s sodelovanjem udeležencev v programu
Mentorje smo vprašali, kako so zadovoljni s sodelovanjem udeležencev v programu.
Njihovi odgovori so razvidni na naslednji sliki.

Vir: Evalvacija zadovoljstva mentorjev v projektu UVRVI, marec 2011

Kar 89 % mentorjev meni, da so udeleženci programa skoraj oziroma v celoti aktivno
sodelovali, si izmenjavali izkušnje in dajali predloge. Velik delež (78 %) mentorjev
meni, da so udeleženci znali povezati svoje izkušnje z novo pridobljenimi znanji. Dve
tretjini (67 %) vprašanih meni, da so udeleženci s svojimi predlogi skoraj oziroma v
celoti soustvarjali in dopolnjevali program. Dobra polovica mentorjev (55 %)
ocenjuje, da so udeleženci dobro opravili vmesne aktivnosti. Mentorji, ki so
odgovarjali z »ne vem«, niso imeli izkušenj s potekom vmesnih aktivnosti.

Vir: Evalvacijski vprašalnik za mentorje
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
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Zadovoljstvo z organizatorjem usposabljanja
Mentorji so odgovarjali na vprašanje glede zadovoljstva z organizatorjem
usposabljanja. V nadaljevanju so njihovi odgovori prikazani tako grafično kot
vsebinsko.

Vir: Evalvacija zadovoljstva mentorjev v projektu UVRVI, marec 2011
Večina mentorjev je bila z organizatorjem usposabljanja zelo zadovoljna. Kar 89 %
mentorjev je odgovorilo, da jih je organizator pravočasno obvestil o vseh aktivnostih
glede izvedbe programa. Velik delež mentorjev (94 %) meni, da je organizator v celoti
uporabljal primeren način komunikacije. Vsi mentorji ugotavljajo, da je organizator v
celoti poskrbel za primerne pogoje dela in je v celoti upošteval njihove predloge za
uvajanje izboljšav pri izvedbi usposabljanja.

Vir: Evalvacijski vprašalnik za mentorje
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Mnenja mentorjev glede projekta in predlogi izboljšav
Osem mentorjev (44 %) meni, da jim je izobraževanje pomenilo odgovorno in hkrati
koristno izkušnjo, kar bo prispevalo k njihovemu strokovnemu razvoju.
Dve mentorici menita, da je pedagoškim delavcem potrebno dati znanja o romski
zgodovini in kulturi, štirje mentorji zagovarjajo stališče, da je izobraževanje vsekakor
potrebno nadaljevati, saj je za rešitev problematike potrebno daljše časovno obdobje.
Dva mentorja menita, da je potrebna bolj kakovostna izvedba vmesnih aktivnosti,
dobrodošlo pa bi bilo tudi terensko delo udeležencev.
Ena od mentoric je zapisala, da je pomembno prepoznavanje zgodnjih izkušenj
romskih otrok, ki izhajajo iz njim domačega okolja, kajti le tako jih lahko prepoznamo
kot osebe s svojo identiteto in pomenom. Štirje mentorji menijo, da je potrebno v
šolske kurikulume vnesti vsebine o romski kulturi.
Ena od mentoric je izrazila mnenje, da so se v okviru izobraževanja bolj usmerili v
prihodnost, in sicer kako pridobljena znanja uporabiti v praksi, pogrešali pa so aktivno
udeležbo pripadnikov romske skupnosti.
Ena od mentoric je zapisala, da so se v začetku med udeleženci pojavili odpori do
tovrstnega izobraževanja, ker so učitelji menili, da vsebino predavanj že poznajo,
predvsem pa so pričakovali »instant« odgovore na svoje probleme. Opozarja, da ta
vrsta predavanj prinaša spremenjen način mišljenja, stališča in spretnosti v
komuniciranju, vsekakor pa rezultati niso vidni takoj.

Vir: Evalvacijski vprašalnik za mentorje
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3. Ugotovitve z vidika izvajalskih organizacij in predlogi izboljšav
V tem poglavju bomo predstavili skupne ugotovitve vseh treh izvajalskih organizacij
ob koncu projekta. Na začetku bomo predstavili, kako sta tako okolje kot odnos do
Romov vplivala na izvajanje projekta. Opozorili bomo na posebnosti glede
vključevanja vseh akterjev v projekt in poglede vseh treh izvajalskih organizacij na
potek projektnih aktivnosti. Še posebej bomo poudarili pomen izboljšav, ki smo jih
uvedli v času izvajanja projekta. Na koncu zaključujemo s predlogi financerju, ki naj
bi prispevali k boljšemu načrtovanju prihodnjih projektov s področja usposabljanja
vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Pomen okolja in odnos do Romov – vpliv na projekt
•

Ni bistvene razlike med Prekmurjem in jugovzhodno Slovenijo

Leta 2006 je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj skupaj z devetimi partnerji
izvedel raziskavo Poklicno informiranje in svetovanje za Rome – PISR, ki je zajela
skoraj 800 pripadnikov romske skupnosti, v starosti od 15 do 45 let, na področju
jugovzhodne Slovenije (Dolenjska, Bela krajina, Posavje, Kočevsko in
Grosupeljsko). Rezultati raziskave kažejo, da so Romi večinsko neizobraženi (preko
80 % intervjuvancev nima končane osnovne šole), brezposelni (preko 90 %) in imajo
slabše bivanjske pogoje (skoraj dve tretjini živita v zidanih hišah in ena tretjina v
barakah). Podobne raziskave o položaju Romov na področju Prekmurja ni. Strokovna
javnost uporablja različne podatke, ki nemalokrat ostanejo na ravni ocene in osebne
izkušnje. Bistvene razlike med položajem Romov v Prekmurju in jugovzhodni
Sloveniji ni. Splošno lahko ugotovimo, da četudi imajo prekmurski Romi nekoliko
višjo povprečno stopnjo izobrazbe in boljše bivanjske pogoje, to ne vpliva na njihovo
večjo zaposlenost. Uradni podatki kažejo, da so Romi v Prekmurju ravno tako kot
drugod v Sloveniji večinoma brezposelni.
•

Razlike obstajajo znotraj posameznih področij, kjer živijo pripadniki
romske skupnosti

Izvajalske organizacije, mentorji in udeleženci v projektu ugotavljamo, da obstajajo
razlike znotraj posameznih področij, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Te
razlike se kažejo v odnosu lokalnih skupnosti do reševanja romskega vprašanja,
stopnje razvitosti posameznih naselij in ravnanja romskih družin oziroma staršev
glede rednega pošiljanja njihovih otrok v šolo. S posploševanjem se pogosto
prikrivajo razlike in pozitivi premiki, ki jih je potrebno poudariti in izpostaviti.
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Razgovor udeležencev usposabljanja
z županom in občinsko upravo na
Občini Trebnje, november 2010

•

V skupnosti, kjer živijo Romi, je več izkušenj in informacij, ki vplivajo na
mnenje pripadnikov večinskega naroda, kot v okoljih, kjer jih ni

Pripadniki večinskega naroda, ki ne živijo v neposredni bližini pripadnikov drugih
narodnosti ali romske skupnosti, večkrat ne uspejo razviti realnega odnosa do
drugačnih kultur. Pripadniki večinskega naroda, ki živijo v sosedskih odnosih z Romi,
se dnevno srečujejo z različnostjo romske kulture in njenimi pojavnimi oblikami, ki
včasih niso družbeno sprejemljive (nemotiviranost za izobraževanje in delo,
prezgodnje rojevanje, več odklonskih ravnanj). Realnih izkušenj ne moremo označiti
kot predsodek ali diskriminacijo do Romov, ampak kot spodbudo in potrebo po
reševanju težav.
•

V zadnjih letih se je slabšal odnos večinskega prebivalstva do romskega
vprašanja (vpliv gospodarske krize, sistem dodeljevanja socialne pomoči in
otroških dodatkov, vpliv medijev, ki poročajo v javnosti predvsem o
odklonskih pojavih v povezavi s pripadniki romske skupnosti).

•

Področje – delo z romskimi otroki – je bolj zahtevno v primerjavi z
drugimi

Javni razpis profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju je obsegal različna področja, med ostalim tudi uspešno vključevanje
romskih otrok v vzgojo in izobraževanje. Po mnenju izvajalcev je slednje bolj
občutljivo področje kot npr. socialne in državljanske kompetence ali kulturna zavest
in izražanje. Dosedanje spodbude, sistemsko urejanje in projekti s področja
vključevanja romskih otrok v šolo niso prinesli pričakovanih rezultatov, kar slabo
vpliva na motivacijo učiteljev za vključevanje v izobraževanje s tega področja. Po
drugi strani slaba samopodoba romskega otroka in njegovih staršev izhaja iz
njihovega načina življenja, kar dodatno otežuje delo v vrtcu in šoli.
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•

Kvantitativno manj šol in učiteljev, ki so bili naša ciljna skupina

Ob prijavi na javni razpis smo bile izvajalske organizacije omejene s ciljno skupino
udeležencev, ki smo jih lahko vključili v projekt. Izbirali smo samo med tistimi, ki
delajo z romskimi otroki. To je bil razlog, da smo potrebovali veliko več časa in
sredstev za motivacijo za vključevanje udeležencev, kot smo v začetku načrtovali.
Posebnosti glede vključevanja v projekt
•

Pomen vodstva in (ne)spodbujanja zaposlenih

Informiranje o možnostih vključevanja v projekt je v začetni fazi potekalo preko
vodstev vrtcev in šol, ki so prejeli kataloge izobraževalnih programov in navodila
izvajalcev projekta. Od njih je bil odvisen nadaljnji potek projekta, saj izvajalci nismo
imeli dostopa do podatkov njihovih zaposlenih. Nekatera vodstva so bila zelo
zainteresirana za sodelovanje, spodbujali so svoje zaposlene za usposabljanje in se
posamezni tudi sami vključili vanj. Drugi so sodelovanje odklanjali, za kar so navajali
različne razloge: veliko drugih izobraževanj, tega usposabljanja niso predvideli v
svojih letnih delovnih načrtih, vsebina programov jih ni pritegnila. Vpliv vodstva je
bil najbolj pomemben na začetku kakor tudi na koncu projekta, ko so vodstva šol
imela veliko vlogo pri motivaciji svojih zaposlenih za uspešno dokončanje programa.
•

Niso bili doseženi vsi učitelji, ki bi ta znanja potrebovali

Vključevanje v projekt je bilo prostovoljno in odločitev slehernega posameznika.
Glede na to so se izobraževanja udeležili tisti, ki so čutili potrebo po novih znanjih in
izmenjavi izkušenj oziroma po napredovanju. Nismo dosegli tistih vzgojiteljev in
učiteljev, ki delajo z romskimi otroki, pa jih te vsebine ne zanimajo, čeprav bi jih pri
svojem delu nujno potrebovali. Vsekakor je obstajal tudi del udeležencev, ki se niso
vključili v projekt, čeprav bi se radi, ker so to onemogočale določene objektivne ovire.
•

Pozitivno izhodišče triletnega projekta je bila kontinuiteta, negativna
posledica pa osip

Z vidika profesionalnega razvoja posameznika je večletna vključenost v takšna in
podobna usposabljanja lahko dobra priložnost za pridobivanje določenih znanj,
kompetenc in spretnosti, ki jih lahko v daljšem časovnem obdobju vnašajo v svojo
prakso in pri tem iščejo različne načine za preverjanje novo pridobljenega znanja.
Sicer pozitivna razpisna zahteva, da je posameznik vključen v vse tri faze, ki se
izvajajo v treh letih, je po drugi strani prinesla neželene posledice. Te so se kazale v
upadu števila udeležencev. Že zaključena prva faza usposabljanja je nakazala, da bo
prišlo do razlike med prijavljenimi (vpisanimi) kandidati in tistimi, ki bodo uspešno
zaključili celotno usposabljanje.
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Na podlagi rezultatov triletnega izvajanja programa usposabljanja ugotavljamo, da je
motivacija udeležencev za udeležbo na usposabljanjih in opravljanje aktivnosti
močno nihala in tudi upadla. Kljub temu, da bi si udeleženci za udeležbo na
usposabljanju in za opravljene aktivnosti lahko pridobili točke za napredovanje v
nazive, jih to dejstvo ni posebej pritegnilo. V treh letih izvajanja smo se soočali s
precejšnjim upadom števila udeležencev v posameznih skupinah.
Razlogi za upad števila udeležencev v programih usposabljanja so bili naslednji:
a) Vključitev predvsem mladih, večinoma žensk, ki so želeli napredovati, pri
njih pa je bilo več odsotnosti bodisi zaradi porodniškega dopusta ali
bolniškega dopusta (nega otroka).
b) Vključitev starejših, ki niso bili motivirani za pridobivanje točk in potrdil,
nekateri so bili tik pred upokojitvijo, drugi so se že upokojili.
c) Preselitev v drugi kraj ali zamenjava delovnega mesta.
d) Daljša bolezen.
e) Službene obveznosti v času izvajanja usposabljanja (prireditve, tekmovanja,
šola v naravi).
f) Različna pričakovanja: nekateri udeleženci niso potrebovali potrdil, zato niso
opravili vmesnih aktivnosti, nekateri udeleženci so se vključili v
usposabljanje, ker so jih zanimale samo posamezne vsebine in ne celota.
g) Nezadovoljstvo z vsebino in izvedbo prve faze usposabljanja.
h) Vključitev celotnega kolektiva pedagoških delavcev v primeru, ko niso bili
vsi enako motivirani kljub dobrim nameram vodstva.
i) Usposabljanje izven rednega delovnega časa.
Po vsej verjetnosti do tega upada ne bi prišlo v tolikšni meri, če od udeležencev ne bi
pričakovali, da spoznanja iz usposabljanja prenašajo v svojo prakso. Na žalost pa
lahko ugotovimo, da še marsikje prevladuje mnenje, da je za profesionalni razvoj in
spreminjanje prakse dovolj, če se zaposleni udeležijo seminarja, sam prenos in
uporaba znanj pa se zanemarja.
•

Odgovornost udeležencev ob vključitvi in dokončanju programa

Udeleženci v projektu so imeli pravico do usposabljanja, ki je bilo finančno pokrito s
strani MŠŠ in ESS, niso pa imeli nobenih zavezujočih obveznosti. Vse je bilo
prepuščeno njihovemu osebnemu interesu. Za uspešnost projekta oziroma doseganje
kazalnikov so bili odgovorni zgolj izvajalci usposabljanja.
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•

Dodatno obveščanje in motivacija udeležencev za dokončanje programa

Veliko dela je bilo vloženega v dodatno obveščanje udeležencev in motivacijo za
dokončanje posamezne faze programa. Ponujene so bile dodatne možnosti, s katerimi
so udeleženci lahko opravili vmesne aktivnosti ali nadoknadili manjkajoči dan na
usposabljanju. Na ta način smo po 2. fazi uspeli še dodatno motivirati nekatere
udeležence, da so uspeli narediti obveznosti v programu, veliko pa jih na naše pobude
sploh ni odgovorilo.
Pogledi izvajalskih organizacij v projektu
•

Pedagoški delavci bi morali biti vzor

Vsak vzgojitelj in učitelj, ki se pri svojem delu srečuje z romskim otrokom, bi moral
poznati zgodovino in kulturo Romov, osnove romskega jezika, saj poznavanje drug
drugega prispeva k boljšim medsebojnim odnosom. Vzgojitelji in učitelji so se v času
usposabljanja znašli v vlogi učenca, od katerega se je pričakovalo, da aktivno sodeluje
pri delu skupine, opravi vmesne aktivnosti in uspešno zaključi program. Nekaterim
udeležencem ta vloga učenca ni bila najbolj enostavna in je niso dobro odigrali.
•

Korist usposabljanja za kolektive v vrtcih in šolah

V času usposabljanja so si udeleženci izmenjevali mnenja, izkušnje, vzeli so si čas za
pogovor izven delovnega časa. V praksi se je izkazalo, da so bile bolj uspešne skupine,
kjer so bili udeleženci iz različnih šol in okolij.
•

Razlike med skupinami znotraj istega programa in med programi

Mentorji, ki so imeli več skupin, so ugotavljali, da obstajajo razlike med udeleženci
znotraj istega programa – tako glede aktivnega sodelovanja in zadovoljstva kot glede
motivacije. Izvajalske organizacije pa smo zaznale razlike med udeleženci v
posameznih programih, kar je bolj natančno predstavljeno v evalvaciji z vidika
udeležencev.
•

Razlike v kakovosti prispevkov in v odgovornosti do obveznosti v
programu

Mentorji so ugotovili, da so obstajale velike razlike v kakovosti prispevkov
udeležencev tako na samih srečanjih, še bolj pa pri vmesnih aktivnostih. Tako
mentorji kot izvajalske organizacije smo ugotovili, da so obstajale tudi razlike v
odgovornosti udeležencev do obveznosti, ki so jih imeli v programu. Nekateri so
oddali svoje izdelke pravočasno, upoštevali so navodila, bili so izvirni, delo so
opravili raziskovalno. Drugi pa so obveznosti opravili šele po večkratnem
prigovarjanju, vseh navodil niso upoštevali, pri izdelkih niso bili najbolj ustvarjalni.
Številčno pomembna je tudi skupina udeležencev, ki obveznosti v programu sploh ni
opravila.
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Pomembno je poudariti, da v pričujočem zborniku sodelujejo udeleženci, ki so bili
med najbolj aktivnimi in motiviranimi za spremembe v času usposabljanja, zato smo
jih povabili k sodelovanju kot avtorje prispevkov.
•

Skrb zaradi posledic nedoseganja kazalnikov

Izvajalske organizacije smo se ves čas izvajanja projekta ukvarjale s skrbjo, ali nam bo
uspelo doseči kazalnike uspešnosti projekta, ki so bili določeni v javnem razpisu.
Poudarili smo že, da je bila odgovornost za doseganje kazalnikov izključno na strani
izvajalskih organizacij v projektu. Opozarjali smo na težave pri motivaciji in
vključevanju udeležencev v usposabljanje. Financer se je odzval na prošnjo in
pomagal pri reševanju.
•

Vloga mentorja po mnenju nekaterih udeležencev

Udeleženci so različno razumeli vlogo mentorja. V usposabljanju so bili takšni, ki so
znali videti vrednost teoretičnih in strokovnih podlag kot tiste vsebine, ki so uporabne
v praksi. Še posebej so znali ceniti mentorjeva prizadevanja, ki so jih spodbujala k
izmenjavi izkušenj.
Po mnenju nekaterih udeležencev bi moral mentor z njimi v vsem soglašati in se
strinjati z njihovimi razmišljanji. Po drugi strani pa so od mentorjev pričakovali, da
jim bodo dali »recepte« za njihovo delo. Nekateri udeleženci so imeli velika
pričakovanja do mentorjev, istočasno pa s svojo aktivnostjo niso prispevali k
doseganju načrtovanih ciljev programa.
Izvajalske organizacije smo zaznale, da so nekateri udeleženci izražali
nezadovoljstvo zlasti na področju povezovanja teorije in prakse, ki se po njihovem
mnenju ne uresničuje. Takšna mnenja se bodo verjetno vedno pojavljala, saj določeno
teoretsko ozadje nikoli ne bo vzdržalo v različnih okoljih, v katerih posamezniki
delujejo oziroma se srečujejo s težavami. Praksa je namreč vedno pogojena s
kontekstom, v katerem se odvija. Drugi možni razlogi za takšna mnenja pa so lahko
tudi izhodiščne razlike v filozofiji, ki jo udeleženci usposabljanja na eni in izvajalci na
drugi strani zagovarjajo. Prav s tega vidika se je pri usposabljanju nemogoče izogniti
določenim teoretskim ozadjem, s katerimi utemeljujemo, zakaj nekaj počnemo. Če
imamo teoretsko znanje, si lahko z njim pomagamo pri iskanju odgovorov na različna
vprašanja v različnih kontekstih, vendar je podcenjevanje tega ozadja pri nekaterih
udeležencih kar precej očitno.
Ugotavljamo težave pri razumevanju principa ustvarjanja enakih možnosti v kulturi
različnosti, ki ga je brez razumevanja otrokovih pravic, inkluzije, demokratičnih
vrednot in potrebe po spreminjanju verjetno nemogoče v celoti uresničiti. Po drugi
strani pa se zavedamo, da bi se usposabljanje s podajanjem zgolj »praktičnih
nasvetov« hitro sprevrglo v tako imenovane »recepte«, katerih uporaba je lahko
nevarna, če ne vemo, zakaj smo uporabili določeno strategijo oziroma nek posamezni
korak v procesu.
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Ob predpostavki, da so udeleženci univerzitetni izobraženci, ki znajo posredovane
ideje, teorije in primere prenesti in obogatiti v lasnem delovnem okolju, so torej
njihove ocene le odraz njihovih sposobnosti, da to storijo. Pri tem pa se seveda
zavedamo, da obstaja še vrsta drugih pogojev, ki udeležencem to omogočajo ali ne na
ravni njihove organizacije.
•

Več izvajalcev pri istem programu

Izvajalska organizacija ZIK Črnomelj je pri načrtovanju nekaterih programov
predvidela samo enega mentorja. Izkazalo se je, da bi bili programi bolj pestri, če bi v
njih sodelovali strokovnjaki z različnih, medsebojno skladnih področij.
•

Več terenskega dela in praktičnih vsebin

Pri načrtovanju programov usposabljanja nismo predvideli terenskega dela
udeležencev, čeprav se je izkazalo, da bi te izkušnje veliko prispevale k razumevanju
vsebin in uspešnosti udeležencev. Učenje romščine smo sicer načrtovali v enem izmed
programov, kar se je izkazalo za zanimivo in koristno, zato bi te vsebine kazalo
vključiti tudi v nekatere druge programe usposabljanja.
•

Čas izvedbe usposabljanj

Usposabljanja so potekala predvsem med tednom v popoldanskem času, v nekaterih
primerih tudi ob sobotah ali v času šolskih počitnic. Usposabljanja po delovniku so
načeloma težavna tako za udeležence kot tudi za mentorje. V tem primeru je bila
prisotna večja utrujenost udeležencev, ki jih je bilo težje aktivirati. Marsikdaj smo se
morali soočiti z nepripravljenostjo udeležencev za sodelovanje v delavnicah oziroma
aktivnostih, ki so terjale njihovo razmišljanje, oblikovanje zaključkov, dedukcijo,
sklepanje in iskanje primerov določenega pedagoškega koncepta v njihovi praksi.
Izboljšave, ki smo jih uvedli po začetku izvajanja projekta
•

Sprotna evalvacija kot mehanizem za sprotno uvajanje izboljšav

Evalvacija projektnih aktivnosti je bila načrtovana v elaboratu projekta, ki smo jo
razširili iz spremljanja zadovoljstva udeležencev na spremljanje zadovoljstva
mentorjev in izvajalskih organizacij. V finančnem načrtu nismo predvideli uvajanja
izboljšav oziroma stroškov, ki so z njimi povezani, ker jih lahko tudi ne bi bilo. Za
sprotno izvajanje evalvacije smo razvili naslednje instrumente: vprašalnik za
udeležence, vprašalnik za mentorje in vprašalnik za partnerske organizacije. Analiza
vprašalnikov je pokazala potrebo po uvajanju izboljšav in dodatnih aktivnostih.
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•

Dodatne vsebine k razpisanim programom

Vse dodatne aktivnosti so pomenile več dela na področju vodenja in koordiniranja
projekta ter dodatne stroške, ki jih nismo predvideli v elaboratu in finančnem načrtu
projekta. Organizirane aktivnosti so bile strokovna ekskurzija v Mursko Soboto,
ogled romskih naselij (Kerinov Grm, Hudeje, Lokve, Kanižarica, Pušča), izvedba
delavnic učenja romščine, obiski predstavnikov romske skupnosti in drugih institucij.

Strokovna ekskurzija v Prekmurje,
obisk naselja Pušča, oktober 2010
•

Zbornik pomeni dodano vrednost projektu

Zbornik je nastal kot dodana vrednost projektu, kar pomeni, da ni bil načrtovan ne v
elaboratu ne v finančnem načrtu projekta ob prijavi. Vsekakor ima veliko vrednost, saj
združuje izkušnje, ugotovitve in poglede tako udeležencev kot mentorjev, izvajalskih
organizacij in financerja. Vsi udeleženi bodo lahko zbornik uporabljali kot vir za
snovanje novih idej in načrtov.
Predlogi za razmislek financerju
•

Obveznost vrtcev in šol pri vključevanju pedagoških delavcev v
izobraževanje

Vrtec ali šola, ki ima velik delež romskih otrok, bi morala imeti zakonsko obveznost
glede vključevanja pedagoških delavcev v izobraževanje s tega področja. Financer je
z javnim razpisom sporočil strokovni javnosti, da je tovrstno izobraževanje nujno
potrebno, po drugi strani pa ni zagotovil, da bi ga sprejeli tisti, ki ga najbolj
potrebujejo.
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•

Znanja za multikulturnost v širšem pomenu

Vrtci in šole, ki delujejo v multikulturnem okolju, bi morali uvesti obvezno
usposabljanje pedagoških delavcev za medkulturni dialog. To bi predstavljalo korist
in dobrobit ne samo za Rome, ampak tudi za pripadnike številnih drugih narodov in
narodnosti, ki živijo v našem kulturnem okolju.
•

Slovenščina je romskim otrokom tuji jezik

Udeleženci in mentorji v projektu so opozorili, da se premalo zavedamo in v šolskem
sistemu ne upoštevamo dovolj, da je slovenščina romskim otrokom tuji jezik. Tega
dejstva ne vključujemo v razvoj strategij in usposabljanj za strokovne delavce v vzgoji
in izobraževanju. Vzgojitelji, učitelji in strokovni delavci bi potrebovali več znanj in
usmeritev, kako poučevati otroka, ki mu slovenščina ni materinščina.
•

Skupno usposabljanje vodstva in zaposlenih

Projekti namenjeni usposabljanju vzgojiteljev in učiteljev bi morali hkrati poskrbeti
tudi za vključevanje vodstva in usposabljanje le-tega za oblikovanje podpornih
sistemov, ki bodo strokovne delavce podprli v prenosu spoznanj in novosti v njihovo
prakso. V primerih, ko se v takšne projekte vključujejo celotni kolektivi, kar lahko
doprinese k spremembam, bi veljalo vsaj nekaj pozornosti nameniti pripravi kolektiva
in vodstva za vnašanje tovrstnih sprememb. To še zlasti velja v primerih, ko se
soočamo z vnašanjem sprememb, ki zahtevajo spreminjanje odnosov, soočanje s
predsodki in slabimi izkušnjami. Celostni pristopi k profesionalnemu razvoju bi v tem
primeru pomenili poleg samih usposabljanj še pripravo na usposabljanje, prenos in
monitoring prakse ter uvajanje podpornih sistemov na nivoju vrtca ali šole, ki bi te
procese pospeševali in omogočali.
•

Več izkustvenega usposabljanja

Vsa usposabljanja v okviru projektov in razpisanih seminarjev bi se morala zaključiti
s prenosom v prakso, ki bi jo udeleženec dokazoval z ustreznim zapisom. Ne zadostuje
obnova vsebine na seminarju ali pa kaskadni prenos na druge učitelje v svojem okolju.
•

Odgovornost za nekatere kazalnike uspešnosti projekta

V primeru, ko je kazalnik uspešnosti projekta število udeležencev, ki so zaključili
usposabljanje, ne more odgovornosti za doseganje kazalnikov v celoti prevzeti le
izvajalec usposabljanja. Z vključitvijo v usposabljanje bi moral določeno
odgovornost prevzeti tudi udeleženec projekta.
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•

Čas izvedbe usposabljanja

V prihodnje bi bilo potrebno načrtovati izvedbo izobraževanja v času šolskih počitnic,
kar bi bilo smiselno predvideti v šolskem koledarju in posledično v letnih delovnih
načrtih vrtcev in šol. Zaradi tega bi financer moral pravočasno načrtovati začetek
izvajanja usposabljanja v okviru projektov. Izobraževanje je sestavni del delovnih
obveznosti, zato je smiselno razmišljati, da se izvaja v času rednega dela.
•

Potni stroški udeležencev usposabljanja

V tem projektu se je izkazalo, da so nekateri udeleženci imeli težave z uveljavljanjem
potnih stroškov v svojih organizacijah za potrebe usposabljanja v projektu.
Zagotavljanje sredstev za potne stroške bi lahko uravnaval financer v okviru
pokrivanja stroškov dela za pedagoške delavce.
•

Premalo sredstev za posamezne projektne aktivnosti

Izvajalske organizacije smo imele ob prijavi omejena sredstva za vodenje in
koordinacijo projekta. Pri sami izvedbi projektnih aktivnostih smo ugotovili, da smo
porabili več časa in posledično sredstev za delo, ki ga nismo mogli evidentirati na
časovnicah niti uveljavljati pri financerju. To dejstvo bi bilo smiselno upoštevati pri
načrtovanju naslednjih projektov.
•

Poročanje o izvajanju projekta

Izvajalske organizacije smo financerju poročale o izvedenih aktivnostih v projektu
vsake tri mesece. Poročanje je terjalo veliko administrativnega dela, ki je povzročalo
dodatne nepotrebne stroške. Po eni strani smo porabili veliko časa za zbiranje dokazil,
ki bi jih bilo smiselno priložiti financerju samo enkrat oziroma ob spremembah stanja,
po drugi strani smo bili s tem potratni zaradi fotokopiranja in prevelike porabe papirja,
kar povzroča obremenjevanje okolja. Smiselno bi bilo elektronsko poročanje in
dostavljanje samo nujnih dokumentov.
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VI PRILOGE
1

Evalvacijski vprašalnik za udeležence

VPRAŠALNIK ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA
V PROJEKTU USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO
IN IZOBRAŽEVANJE
ZIK Črnomelj je poslovodeči partner pri izvajanju projekta Uspešno vključevanje
Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI). Zelo pomembno nam je, da je
usposabljanje vzgojiteljev, učiteljev in strokovnih delavcev v okviru projekta
kakovostno, zato potrebujemo vaše sodelovanje.
Vljudno vas prosimo, da izpolnite vprašalnik. Vaše predloge in mnenja bomo vključili
v zaključno poročilo projekta.
Hvala za sodelovanje.
Projektna skupina UVRVI
1. Program: _______________________________
2. Spol (Obkrožite izbrani odgovor.)

M

Ž

3. Starost (Obkrožite izbrani odgovor.)
a)
b)
c)
d)
e)

do 20 let
od 21 do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
51 let in več

4. Izobrazba (Obkrožite izbrani odgovor.)
a) srednja šola
b) višja strokovna šola
c) visoka strokovna šola
d) univerzitetna izobrazba
e) magisterij, doktorat
f) drugo (Vpišite.) _____________________
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5. Kako ste na splošno zadovoljni z delom izvajalca(ev) programa?
(Obkrožite izbrani odgovor in ga obrazložite.)
1. Nezadovoljen, ker:

2. Ne posebno zadovoljen, ker:

3. Dokaj zadovoljen, ker:

4. Zadovoljen, ker:

5. Zelo zadovoljen, ker:

6. Kako ste na splošno zadovoljni z urnikom celotnega izvajanja
izobraževanja v vseh fazah? (V vsaki vrstici obkrožite izbrani odgovor.)

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

141

Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje

7. Kako ste zadovoljni z vsebino celotnega programa v vseh fazah in
pridobljenim znanjem? (V vsaki vrstici obkrožite izbrani odgovor.)

8. Kako ste zadovoljni z gradivom za celotni program?
(V vsaki vrstici obkrožite izbrani odgovor.)
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9. Kako ste zadovoljni z vmesnimi aktivnostmi, ki so bile del programa?
(V vsaki vrstici obkrožite izbrani odgovor.)

10. Napišite vaše sporočilo za katerega želite, da je vključeno v
zaključno poročilo projekta.

11. Ali nam želite sporočiti še kaj?

Hvala za sodelovanje!
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2 Evalvacijski vprašalnik za mentorje

VPRAŠALNIK ZA MENTORJE
V PROJEKTU USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO
IN IZOBRAŽEVANJE
ZIK Črnomelj je poslovodeči partner pri izvajanju projekta Uspešno
vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI). Zelo pomembno
nam je, da je usposabljanje vzgojiteljev, učiteljev in strokovnih delavcev v
okviru projekta kakovostno, zato potrebujemo vaše sodelovanje.
Vljudno vas prosimo, da izpolnite vprašalnik. Vaše predloge in mnenja bomo
vključili v zaključno poročilo projekta.
Hvala za sodelovanje.
Projektna skupina UVRVI
1. Spol (Obkrožite izbrani odgovor.)

M

2. Starost (Obkrožite izbrani odgovor.)
a)
b)
c)
d)
e)

do 20 let
od 21 do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
51 let in več

3. Izobrazba (Obkrožite izbrani odgovor.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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srednja šola
višja strokovna šola
visoka strokovna šola
univerzitetna izobrazba
magisterij, doktorat
drugo (Vpišite.) _____________________
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4. Kako ste na splošno zadovoljni s svojim sodelovanjem v projektu?
(Obkrožite izbrani odgovor in ga obrazložite.)
1. Nezadovoljen, ker:

2. Ne posebno zadovoljen, ker:

3. Dokaj zadovoljen, ker:

4. Zadovoljen, ker:

5. Zelo zadovoljen, ker:

5. Kako ste na splošno zadovoljni z izvedbo svojega programa usposabljanja?
(V vsaki vrstici obkrožite izbrani odgovor.)
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6. Kako ste zadovoljni s sodelovanjem udeležencev v programu?
(V vsaki vrstici obkrožite izbrani odgovor.)

7. Kako ste zadovoljni z organizatorjem usposabljanj(a)?
(V vsaki vrstici obkrožite izbrani odgovor.)
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8. Napišite vaše sporočilo za katerega želite, da je vključeno v zaključno
poročilo projekta.

9. Ali nam želite sporočiti še kaj?

Hvala za sodelovanje!
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3

Evalvacijski vprašalnik za partnerje

VPRAŠALNIK
ZA ČLANE PROJEKTNE SKUPINE in
ODGOVORNE OSEBE PARTNERSKE ORGANIZACIJE
V PROJEKTU UVRVI
Črnomelj, december 2009
SPLOŠNI PODATKI
1. Spol: (Obkrožite izbrani odgovor.)
1. ženski
2. moški
2. Starost: (Obkrožite izbrani odgovor.)
1.
2.
3.
4.

do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
51 in več let

3. Izobrazba: (Obkrožite izbrani odgovor.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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srednja šola
višja strokovna šola
visoka strokovna šola
univerzitetna izobrazba
magisterij, doktorat
drugo: (Vpišite.) __________________________.
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ZADOVOLJSTVO Z IZVAJANJEM PROJEKTA
4. V kolikšni meri ste zadovoljni s svetovanjem in drugo pomočjo, ki vam jo nudi
ZIK kot poslovodeči partner pri vašem delu?

5. Ali so vam odgovorne pri poslovodečemu (vodja projekta, koordinatorica,
finančnica) pripravljene prisluhniti in odgovoriti na vprašanja? So pri tem hitre in
učinkovite? (Vpišite.)

6. Ali vas spodbujajo, da se sami učite vodenja projekta in samostojne priprave
poročil? (Vpišite.)

7. Ali se počutite kot enakovredni partner v projektu? Ali so upoštevani vsi vaši
predlogi in mnenja? (Vpišite.)
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8. V kolikšni meri ste zadovoljni, da ste partner v projektu? Ali bi to izkušnjo še
radi ponovili? Bi bili rajši partner ali poslovodeči v projektu? (Vpišite.)

TEŽAVE IN OVIRE PRI IZVAJANJU PROJEKTA
9. Kakšne težave imate pri izvajanju projekta (kadrovske, finančne, pravne)?
(Vpišite.)

10. Kje vidite največ ovir (v svoji organizaciji, pri poslovodečemu partnerju, pri
financerju, z udeleženci, drugo)? (Vpišite.)

PREDLOGI IZBOLJŠAV
11. Kakšne izboljšave predlagate? (Vpišite.)

Hvala za sodelovanje!
Datum: _________________________________________
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4. Kontakti
POSLOVODEČI PARTNER
PROJEKTA:

Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj
Ul. Otona Župančiča 1
8340 ČRNOMELJ
Telefon: +0386 (0)7 30 61 390
+0386 (0)7 30 61 392
Fax:
+0386 (0)7 30 61 393
E-pošta: uvrvi@zik-crnomelj.si
Spletna stran projekta: www.uvrvi.si
Spletna stran: www.zik-crnomelj.eu

Vodja projekta pri poslovodečem Mag. Nada Žagar
partnerju:
Telefon: 07/ 30 61 391
E-pošta: nada.zagar@zik.crnomelj.si
Koordinatorica projekta:

Mag. Irena Bohte
Telefon: 07/ 30 61 384
E-pošta: irena.bohte@zik-crnomelj.si

PARTNER V PROJEKTU:

Pedagoški inštitut
Gerbičeva 62
1000 LJUBLJANA
Telefon: +0386 (0)1 429 20 20
Fax:
+0386 (0)1 419 20 25
Spletna stran: www.pei.si
www.korakzakorakom.si

Koordinatorica projekta pri
partnerju:

Dr. Tatjana Vonta
Telefon: +0386 (0)1 429 20 20
E-pošta: korakzakorakom@pei.si

PARTNER V PROJEKTU:

Strokovno izobraževalni center Ivana
Bertonclja
Ul. Rezke Dragarjeve 9
1000 LJUBLJANA
Telefon: +0386 (0)1 51 27 620
Fax:
+0386 (0)1 51 27 624
E-pošta: rwct@volja.net

Koordinator projekta pri
partnerju:

Zoran Bizjak
Telefon: +0386 (0)1 51 27 620
E-pošta: bizjak.zoran@amis.net
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