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Projekti 
 

Zaključeni projekti: 
• UVRVI – Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (2008-2011) 
• Nacionalna evalvacijska študija uspešnosti romskih učencev v prvi triadi 

osnovne šole (2009-2011) 
• Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske 

skupnosti (2010-2013)  
 

Tekoči projekti: 
• Zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih programov romskim otrokom 

in njihovim staršem (2014-2016) 
• Khetaun (Skupaj): s ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne 

predšolske programe (2015-2017)  
• Zoraleder (Močnejši): z REYN Slovenija do večje ozaveščenosti o pomenu 

kakovostne predšolske vzgoje (2016-2017) 
 

 



Temeljne dejavnosti 

 

• Usposabljanja za profesionalni razvoj strokovnih delavcev  

• Izvajanje hospitacij z refleksijo po opazovanju in oblikovanjem individualnih 
načrtov profesionalnega razvoja 

• Izvajanje rednih mesečnih monitoringov in drugih oblik strokovne podpore 

• Izvajanje dejavnosti za povezovanje vrtca z romsko in s širšo lokalno 
skupnostjo 

• Oblikovanje in izdaja publikacij (trijezične slikanice in slovarji, priročniki za 
animatorje, slovnica prekmurske romščine, gradiva za opolnomočenje 
romskih družin idr.) 

• Ustanovitev mreže REYN Slovenija  

 



O projektu „Zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih 
programov romskim otrokom in njihovim staršem“ (PPROS)  

• Financer: Open Society Foundations London 

• Trajanje: 2014-2016 

 

Skupaj s 6 vrtci razvijamo 3 modele dostopa do kakovostnih 
predšolskih programov: 
• model 1: usmerjen v širjenje ponudbe kakovostnih predšolskih programov za 

romske otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše; 

• model 2: usmerjen v dvig kakovosti neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela v 
oddelkih prvega (0-3) in drugega (3-6) starostnega obdobja, v katere so vključeni 
romski otroci; 

• model 3:  je usmerjen k hkratnemu delovanju vrtca v smeri širjenja ponudbe za 
romske otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše, ter višanja kakovosti 
neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih, v katere so vključeni otroci 
Romi. 

 



ZAKAJ? 

• Doslej znani rezultati raziskav po svetu jasno dokazujejo, da 
lahko kakovostni programi za predšolske otroke, ki vključujejo 
njihove družine, bistveno prispevajo k razvoju potencialov in h 
kakovosti življenja otrok ne le v predšolskem obdobju, ampak 
tudi pozneje v življenju, in tako tudi k napredku družbe kot 
celote (Grunewald in Rolnick, 2007, v Vonta, 2009).  

 

• Vpliv visokokakovostnih programov se je dokazal za vse otroke, 
najbolj pa za tiste, ki prihajajo iz socialno ogroženih okolij, med 
katere zanesljivo sodijo tudi romski otroci (prav tam).  

 



UČINKI 

 

Na ravni otrok:  

 večja sproščenost, zaupnost, varnost, odprtost otrok v odnosu do 

strokovnih delavcev in vrtca kot institucije; 

 dvig otrokovih sposobnosti na različnih področjih razvoja (jezikovni razvoj, 

socialni razvoj, emocionalni razvoj…); 

 povečan vpis otrok v vrtec ter rednejše obiskovanje vrtca. 

 



… 

Na ravni staršev: 

  večja sproščenost, zaupnost, varnost, odprtost staršev v odnosu do 

strokovnih delavcev in vrtca kot institucije; 

 izražanje zanimanja za vpis otrok ter povečan vpis otrok v vrtce; 

 skrbnejši odnos staršev do vrtca in šole (npr. redno prinašanje opravičil o 

izostankih, manjša zamujanja prihodov otrok v vrtec ipd.); 

 udeleževanje popoldanskih dejavnosti v vrtcu, organizirane za vse starše; 

 izboljšanje vzgojnih pristopov in razvojnih spodbud v otrokovem domačem 

okolju. 

 



… 

Na ravni strokovnih delavcev: 

 vzpostavitev osebnega stika z romskimi otroki in njihovimi starši ter medsebojnega 

zaupanja; 

 večja ozaveščenost na področju prepoznavanja in odpravljanja predsodkov in 

stereotipov na področju vzgoje in izobraževanja;  

 večja ozaveščenost o pomenu vključenosti romskih otrok in njihovih staršev v 

predšolske programe in motiviranost na tem področju;  

 večja informiranost in poznavanje romskega jezika in kulture; 

 dvig kompetenc strokovnih delavcev na področju izvajanja različnih oblik vzgojno-

izobraževalnega dela za romske otroke in njihove starše. 

 



… 

Na lokalni ravni: 

 povezovanje pripadnikov romske skupnosti z večinskim prebivalstvom; 

 večja osveščenost pripadnikov lokalne skupnosti o pomenu vključenosti romskih 

otrok in njihovih staršev v predšolske programe; 

 razumevanje pomena celostnega pristopa predstavnikov lokalnih skupnosti pri 

soočanju z izzivi na tem področju. 

Na nacionalni ravni: 

 vključenost v pripravo nove Strategije vključevanja Romov za obdobje 2016-2021 na 

nacionalni ravni; 

 vključenost v spremljanje realizacije Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v 

Republiki Sloveniji na MIZŠ. 

 



INOVATIVNOST  

• Nadgradnja obstoječih primerov dobrih praks. 

• Izhajanje iz potreb/želja/interesov romske skupnosti. 

• Uvajanje različnih modelov strokovne podpore ter uporaba 
ISSA orodij za profesionalni razvoj strokovnih delavcev. 

• Uvajanje različnih načinov dokumentiranja procesa 
spreminjanja prakse na predšolski ravni. 

• Sodelovanje z mednarodno mrežo REYN z namenom 
zagotavljanja dostopnih in kakovostnih predšolskih programov 
za romske otroke. 

 



IZZIVI 

 Večja dostopnost do kakovostnih predšolskih programov romskim otrokom 

in njihovim staršev v vseh okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. 

 Številčnejša  vključenost romskih otrok v predšolske programe, s posebnim 

oziroma na otrocih prvega starostnega obdobja (do sedaj se je povečala 

vključenost otrok drugega starostnega obdobja). 

 Večja motiviranost strokovnih delavcev za delo na področju vključevanja 

romskih otrok v predšolske programe.  

 Večja participacija romskih staršev v predšolskih programih, s posebnim ozirom 

na vključevanju očetov in opolnomočenju njihovih starševskih kompetenc. 

 

 



… 

 Okrepitev sodelovanja vrtca z lokalno skupnostjo na področju vključevanja 

romskih otrok v vzgojo in izobraževanje. 

 Uvedba romskih mediatorjev, ki bi predstavljali vez med romsko družino in 

različnimi institucijami v lokalnem okolju. 

 Sistemizacija delovnega mesta romskega pomočnika in preimenovanje 

romskega pomočnika v „pedagoškega asistenta“.  

 Povezovanje mreže S/REYN z drugimi obstoječimi nacionalnimi REYN 

mrežami. 

 Večji vpliv na izobraževalne politike.  

 



HVALA! 

PARIKERAV!  


