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Izkušnje z romskimi otroki v
osnovnih šolah
Kdor je pripravljen dati,
ne da bi dobil,
je vreden, da dobi,
četudi nima, da bi dal.

• Romski pomočniki na osnovnih šolah in v vrtcih nudimo
pomoč otrokom pri lažjem vključevanju v vzgojnoizobraževalni proces, predstavljamo pa tudi pomemben
vezni člen med šolo, učenci in starši, pripadniki romske
skupnosti.
• 27 romskih pomočnic in pomočnikov delujemo na 31
osnovnih šol in 9 vrtcih v JV in SV Sloveniji.

• učna pomoč, pomoč pri domačih nalogah, pomoč pri jutranjem varstvu in v
podaljšanem bivanju,
• stik s starši (pomoč učiteljem pri navezovanju stikov s starši in obratno),
• pomoč staršem pri urejanju formalnosti,
• spremstva (ob dnevih dejavnosti, na avtobusu…)
• pomoč v oddelku/razredu,
• obisk družin na domu v naselju,
• sodelovanje in organizacija prireditev,
• pomoč pri socializaciji,
• premagovanje jezikovnih ovir,
• delo v romskih naseljih (obšolske dejavnosti, delavnice),
• motivacija otrok za obiskovanje pouka (pogovor, svetovanje, usmerjanje…)

Delo romskega pomočnika na šoli:
• Občasno se vključuje v strokovna in druga srečanja (roditeljski sestanki, ocenjevalne in pedagoške
konference).
• Romske starše povezuje s šolo.
• Razrednikom, učiteljem, šolski svetovalni službi in vodstvu šole posreduje podatke, ki so potrebni za
dobro sodelovanje
• šole z romskim okoljem.

Delo romskega pomočnika v razredu:
•
•
•
•
•

Dela v timu z razredniki, vzgojitelji, učitelji.
Po navodilih učiteljev se vključuje v dejavnosti, ki potekajo v oddelkih.
V oddelkih neposredno pomaga romskim učencem pri premagovanju jezikovnih ovir.
Skrbi za pretok informacij med učitelji in romskimi starši.
Sproti skupaj z ostalimi v oddelkih rešuje morebitne probleme.

Delo romskega pomočnika z učenci:
•

Prepoznava jezikovno predznanje romskih učencev.

•

Nudi pomoč pri pisanju domačih nalog in učenju po pouku.

•

Vzpodbuja močna področja posameznika.

•

Nudi oporo učencem, izvaja individualne pogovore in jim pomaga poiskati pomoč
na šoli in v okolju.

•

Ob praznikih in posebnih priložnostih vključuje romske otroke v delavnice,
prireditve, srečanja.

Delo romskega pomočnika s starši:
•

Starše obvešča o dogodkih na šoli.

•

Posreduje jim pisne informacije iz šole.

•

Redno spremlja, če otroci prihajajo v šolo.

•

Ob neopravičenih izostankih telefonsko obvešča starše in jih po potrebi obišče na
domu.

•

Zbira predloge in mnenja romskih staršev ter jih posreduje odgovornim na šoli.

•

Pomaga staršem pri komuniciranju s strokovnimi delavci šole.

•

Starše vzpodbuja k rednemu prihajanju na govorilne ure in roditeljske sestanke.

•

Občasno (čas počitnic, posebnih dogodkov) izvaja delavnice v romskem naselju.

Romski otrok
Večinoma permisivna vzgoja.

Močna navezanost na mater.

Aktiven član vseh družinskih dejavnosti.

Romska mati
Zelo zaščitniška, nezaupljiva.

Visok delež telesnega stika z otrokom.

Šola
Vtis starša je ključnega pomena!
Zaupanje ali nezaupanje?

Vključitev v vrtec in šolo pogosta težava, tako za
otroka kot za starše.

VRTEC NA PUŠČI

Deluje že od leta 1962.

Zagotavlja
inkluzijo (vedno
več neromskih
otrok).

Otrok ne čuti
drugačnosti,
nima občutka
manjvrednosti.

Sodelovanje z
družinami – stik
s starši (razni
dogodki).

Ovire romskih otrok na izobraževalni poti
 revščina
 kulturne in jezikovne
ovire

 izolacija romskih
skupnosti
 pomanjkanje
spodbude s strani
staršev
 nizka stopnja
vključevanja otrok v
vrtec in šolo

 segregacija
romskih otrok v
posebne šole
 nizki standardi
izobraževanja
 slabe
materialne
razmere za delo
z učenci

 nedokončano
šolanje

Izkušnje
• razlike med regijami po Sloveniji,
• romski pomočniki sprejeti v šole na katerih opravljajo delo, prav tako pa med
starši,
• posamezniki uspešni, večja obiskanost pouka, več obiskov šolskih aktivnosti in
obšolskih dejavnosti,
• boljše sodelovanje med šolo in starši ter naseljem,
• starši prelagajo obveznosti do šole na RP,
• preveč otrok na posameznega RP.

Dosežki romskih pomočnikov
•
•
•
•
•
•

odpravljanje neenakosti,
izboljšanje medsebojne strpnosti,
izboljšanje komunikacije med šolo in starši,
lažje odpravljanje težav in konfliktov,
izboljšanje odnosa do šolskega dela,
izboljšanje učno-vzgojnih rezultatov.

Potrebno je…
• zavedanje obvez, ki jih nalagajo številni mednarodni dokumenti,
• dodatek h kurikulumu, pomoč vodilnim in strokovnim delavcem vrtca pri ustvarjanju
pogojev za uresničevanje pravic romskih otrok do enakih možnosti,
• načelo enakih možnosti ter načelo multikulturizma,
• pravica Romov do drugačnosti, prav tako je potrebno romske otroke ne le integrirati v
slovensko kulturo, pač pa jih učiti tudi lastne kulture,
• pozitivna izkušnja iz prakse je prav romski pomočnik, ki pozna obe kulturi in lahko
posreduje med njima,

• vključitev romskega pomočnika za romske otroke pomeni, da imajo možnost učiti se po
načelu enakih možnosti skupaj z neromskimi vrstniki.

www.csod.si
www.skupajzaznanje.si

Projekt Skupaj za znanje
Hvala za pozornost!

