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SKUPAJ ZA ZNANJE –
izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov
pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti

V projektu Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti smo si vsi SKUPAJ prizadevali,
da bi nudili pomoč in podporo romskim otrokom pri lažjem vključevanju v
vzgojno-izobraževalni sistem in jih spodbujali k pridobivanju znanj, kompetenc in veščin tudi izven šolskega prostora.

Osnovni namen naših aktivnosti je bil zagotavljanje enakih možnosti romskih
otrok na področju vzgoje in izobraževanja s posebnim ozirom na njihov
celostni razvoj in ob aktivnem vključevanju njihovih staršev.
Za dosego teh ciljev smo izvajali dejavnosti v okviru štirih podpornih mehanizmov
pridobivanja znanja, ki so se vsebinsko medsebojno prepletali in dopolnjevali:
romski pomočniki,
večnamenski centri,
obšolske dejavnosti,
predšolska vzgoja.
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ROMSKI POMOČNIKI
Romski pomočniki predstavljajo pomemben povezovalni člen med romskimi
otroki, njihovimi starši in strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih
ustanov, brez katerega bi bila vključenost romskih otrok v vzgojno-izobraževalne
ustanove slabša in predvsem manj uspešna.
V okviru projekta je bilo zaposlenih do največ 28 romskih pomočnikov, ki so
svoje delo opravljali na skupaj 40 osnovnih šolah in v 20 vrtcih.
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Ključne naloge romskega pomočnika so:
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•

pomoč otrokom pri vključevanju v šolsko okolje in premagovanju čustvenih
ter jezikovnih ovir;

•

vzpostavljanje in vzdrževanje stikov s starši ter pomoč pri njihovi komunikaciji
s strokovnimi delavci v šoli/vrtcu;

•

sodelovanje s strokovnimi delavci šole/vrtca pri aktivnostih, ki so namenjene
boljši integraciji romskih otrok;

•

sodelovanje s strokovnimi delavci šole/vrtca pri oblikovanju in izvedbi
ukrepov za večjo šolsko uspešnost romskih otrok;

•

izvedba aktivnosti za otroke in njihove starše v okoljih, kjer živijo;

•

promocija pomena vzgoje in izobraževanja v romski skupnosti.

ROMSKI POMOČNIKI

Romski pomočnik s svojo izobrazbo in zaposlitvijo predstavlja pomemben
zgled romskim otrokom, staršem in romski skupnosti. S svojim delovanjem
dokazuje, da je izobrazba ključnega pomena za boljše poklicne možnosti in
kvalitetnejše osebno življenje. Z jasnim zavedanjem te vloge, ki jo ima romski
pomočnik v svoji skupnosti, smo romskim pomočnikom (finančno) omogočili
nadaljnje izobraževanje na pedagoškem področju in pridobivanje ustreznih
poklicnih kvalifikacij, ki jim bodo odprle boljše zaposlitvene možnosti, hkrati pa
jih spodbudile, da s svojimi znanji in kompetencami pomagajo drugim članom
svoje skupnosti.
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ROMSKI POMOČNIKI
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(Sara, 4. r)

VEČNAMENSKI CENTRI
Z zavedanjem, da romski otroci potrebujejo spodbudno in varno učno okolje
tudi v svojem domačem okolju, smo v okviru projekta nadgradili večnamenske
centre v romskih naseljih v pomembna podporna okolja tako za otroke kot
tudi njihove starše. Večnamenski centri so stičišča različnih izobraževalnih in
drugih aktivnosti, v katere se otroci in starši dnevno vključujejo, se v njih družijo
in izobražujejo.

V okviru projekta je uspešno delovalo 7 večnamenskih centrov:
VNC Smrekec

VNC Boriha

VNC Vejar

VNC Kerinov Grm

VNC Brezje

VNC Vanča vas – Borejci

VNC Dobruška vas
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VEČNAMENSKI CENTRI

V teh večnamenskih centrih smo izoblikovali celostne programe vzgojnoizobraževalnih aktivnosti za romske otroke, v katerih smo izhajali iz njihovih
potreb, podpirali njihova močna področja in pomagali odpravljati njihove učne
primanjkljaje ter druge ovire za uspešnejše vključevanje v vzgojno-izobraževalni
sistem. Oblikovali smo t. i. usmerjene aktivnosti, s pomočjo katerih smo otrokom
nudili podporo pri opravljanju šolskih obveznosti, posebno pozornost pa smo
namenjali usvajanju in utrjevanju temeljnih znanj s področja jezika, matematike
in znanosti, saj imajo romski otroci tu prepoznano največ primanjkljajev.
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Spodbujali smo samostojno delo otrok, v okviru katerega smo razvijali njihovo
lastno odgovornost do učenja in doseganja zastavljenih ciljev. V izobraževalne
aktivnosti z otroki smo aktivno vključevali tudi njihove starše, jim nudili potrebno podporo in jih spodbujali pri vzgojnem in drugem delu z otroki. Ključnega
pomena za uspešnost izvedenih programov je bilo tudi redno sodelovanje
s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki jih obiskujejo
romski otroci.
V okviru večnamenskih centrov smo, če so bili za to vzpostavljeni ustrezni pogoji,
izvajali posebne programe tudi za predšolske otroke. Z njimi smo otrokom
poskušali dvigniti nivo sporazumevalnih zmožnosti tako v slovenskem kot tudi
romskem jeziku in ponuditi izkušnjo ustvarjanja ter sobivanja v manjši skupini
otrok podobne starosti.
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VEČNAMENSKI CENTRI

»Brez naše učiteljice v
šoli ne bi napredovali.
Poleg učenja, na
programu počnemo
še različn e stvari, se
zabavamo, smejimo
in učimo za življenje.
Ko je slabe volje, jo
nasmejimo. Če je ne bi
imeli, ne vem, kako bi
uspeli.«

13

(Loren a, 8. r)
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VEČNAMENSKI CENTRI
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OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
Z obšolskimi dejavnostmi smo poskušali preko pristopov učenja na prostem in
učenja skozi igro v otrocih vzbujati notranjo motivacijo in željo po učenju
ter spodbujati njihovo radovednost in vedoželjnost tudi pri spoznavanju
novega, drugačnega sveta okoli njih.
Z aktivnostmi, ki so izhajale predvsem iz njihovih interesov in ki so bile prilagojene
posameznim starostnim skupinam, smo pri otrocih želeli doseči to, da učenje
doživijo kot nekaj zabavnega in hkrati koristnega za vsakdanje življenje.
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OBŠOLSKE DEJAVNOSTI

V okviru obšolskih dejavnosti so otroci raziskovali lokalno okolje, se udeleževali
različnih razstav in ekskurzij, nekateri pa so se tudi prvič udeležili poletnih taborov
in tako doživeli izkušnjo spanja drugje.

Cilj vseh navedenih aktivnosti je bil spodbujanje njihove integracije v širše
družbeno okolje.

17

o knjigo
Pripravili smo tudi Moj
tih 17
izzivov, v kateri je zaje
čnih
različnih izzivov na razli
meznik
področjih, ki se jih posa
– začetnik,
loteva v štirih stopnjah
jster.
ljubitelj, mojster, velemo

18

OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
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PREDŠOLSKA VZGOJA
Ker je zgodnje vključevanje otrok v kakovostne programe predšolske vzgoje
ključnega pomena za njihovo nadaljnje vključevanje in uspešnost na področju
vzgoje in izobraževanja, smo v projektu posebno pozornost namenjali tudi
izvedbi vzgojno-izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke.

V njih je bil poseben poudarek na razvijanju sporazumevalnih zmožnosti
romskih otrok v slovenskem in romskem jeziku, njihovi socializaciji in
uspešnem vključevanju v redne oddelke lokalnega vrtca.
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PREDŠOLSKA VZGOJA

V okviru projekta smo te cilje dosegali preko naslednjih aktivnosti:
Pripravljalni vrtec v naselju Kerinov Grm (Občina Krško), v katerega
so se vključevali predšolski otroci iz omenjenega naselja od 2. do 6. leta
starosti;

»Ja z zelo rada hodim v
vrtec vsak dan, ker se
tam imamo lepo in se
veliko igramo. Rada pojem,
plešem in rišem. Všeč mi je,
ko gremo v ta večji vrtec,
ker se tam igramo na
velikem igrišču z drugimi
otroki. Všeč mi je tudi to,
da gremo na sprehod in
srečamo kužke.«
(Larisa, 5 let, vpisana v
Pripravljalni vrtec
Kerinov Grm)

21

posebni programi v večnamenskih centrih ali posebne aktivnosti v
okviru obšolskih dejavnosti za predšolske otroke, ki niso bili vključeni v
organizirano predšolsko vzgojo;
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PREDŠOLSKA VZGOJA

vključenost romskih pomočnikov v delo vrtcev, kjer so poskrbeli za
mehak prehod otrok v vrtce, komunikacijo s starši in vpeljevanje elementov
romske kulture in jezika v vsakdanje delo vrtcev.
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STARŠI
Ker sta podpora in spodbujanje otrok s strani staršev ključnega pomena za boljše
vključevanje in uspešnost otrok na področju vzgoje in izobraževanja, smo v okviru
projekta poskušali v čim večji meri aktivno vključevati tudi starše otrok, jih
seznanjati z namenom našega vzgojno-izobraževalnega dela in na ta način
pridobiti njihovo zaupanje.

Še posebej aktivno smo jih vključevali v pripravo in izvedbo posebnih individualnih programov za njihove otroke, preko katerih smo redno spremljali
otrokov napredek na izobraževalnem področju v sodelovanju s strokovnimi
delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov.
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PROJEKT V ČASU POUKA NA DALJAVO
V času razglašene epidemije nalezljive bolezni Covid-19 in ob zaprtju vzgojnoizobraževalnih ustanov smo bili tudi na projektu primorani začasno prekiniti
z izvajanjem aktivnosti neposredno na terenu. Kljub temu smo ostali polno
osredotočeni na nudenje različnih oblik pomoči in podpore romskim otrokom,
staršem in strokovnim delavcem osnovnih šol pri izvajanju izobraževanja
na daljavo.
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PROJEKT V ČASU POUKA NA DALJAVO

V času izobraževanja na daljavo so vsi romski pomočniki, izvajalci v
večnamenskih centrih in izvajalci obšolskih dejavnosti priskočili na
pomoč strokovnim delavcem osnovnih šol pri vzpostavljanju in ohranjanju redne komunikacije z romskimi otroki in starši ter se aktivno angažirali
pri zagotovitvi materialnih in tehničnih pogojev za izvedbo izobraževanja
na domu. Vsi zaposleni so se zelo aktivno vključili v različne oblike podpore
in pomoči pri izvedbi učnega procesa za otroke, kot so dodatne razlage
in razumevanje posredovanih navodil za delo doma, posredovanje povratne
informacije o opravljenem delu doma in razlaga učne snovi pri določenih
predmetih, pri čemer so za medsebojno vsakodnevno komunikacijo uporabljali
najrazličnejše oblike in kanale digitalne komunikacije. Pri tem niso pozabili
tudi na predšolske otroke, saj so se na različne načine trudili, da bi ohranili
stik s starši in predšolskimi otroki ter jih ob tem spodbujali k izvajanju določenih
aktivnosti v domačem okolju.

V času izobraževanja
na daljavo je romskim
pomočnikom uspelo na
ez
daljavo vzdrževati stik
rimi
89 % učencev, s kate
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svetovni splet.
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