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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju od 2007 – 
2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja«. 

PARTNERSKE ŠOLE IN VRTCI –  
31 OSNOVNIH ŠOL IN VRTCEV 
na območju JV in SV Slovenije 

KONZORCIJSKI PARTNERJI PROJEKTA 

 

• LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE,  poslovodeči konzorcijski partner 

 

• ZVEZA ROMOV SLOVENIJE, konzorcijski partner 1 

 

• UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŢBENE VEDE, konzorcijski 
partner 2 

 

• RAZVOJNO IZOBRAŢEVALNI CENTER NOVO MESTO, konzorcijski partner 3 

 

• konzorcijski partnerji 4 – 35  (31 OSNOVNIH ŠOL IN VRTCEV, na območju 
JV Slovenije  15 osnovnih šol in 1 vrtec, na območju SV Slovenije 14 
osnovnih šol in 1 vrtec ) 
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CILJI PROJEKTA 

 

• uspešnejše doseganje standardov znanja romskih učencev v osnovnih 
šolah, 

 

•  zmanjševanja osipa romskih otrok in romskih učencev v vrtcih in 
osnovnih šolah  

 

• dvig izobrazbene ravni romskih pomočnikov 

 

•  omogočiti učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in 
osnovno šolo v skladu z rešitvami, ki jih predstavlja Strategija vzgoje in 
izobraţevanja v republiki Sloveniji . 
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INOVATIVNOST PROJEKTA 

 

1) Zaposlitev in delo romskih pomočnikov v 31 osnovnih šolah in vrtcih za 
poln delovni čas na JV in SV Slovenije 

 

2) Vzpostavitev projektnih timov z romskimi pomočniki v vrtcih in osnovnih 
šolah ter sodelovanje mentorjev na šolah 

 

3) Priprava gradiv in didaktičnih pripomočkov za poučevanje in učenje 
romskega jezika in kulture 
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INOVATIVNOST PROJEKTA 

 

4) Priprava aktivnosti za dvig izobrazbene ravni romskih pomočnikov 
(organizacija in izvedba programa izobraţevanj in modulov s področja 
predšolske vzgoje in romologije). 

 

5) Priprava načrta osnovne šole in vrtca, s katerim šola ali vrtec določi 
aktivnosti z namenom učinkovitejšega vključevanja Romov v predšolsko 
vzgojo in osnovno šolo 

 

6)  Promocija projekta (izdelava spletne strani, priprava dokumentarnega 
filma o delu romskega pomočnika, zbornik, izdelava dveh didaktičnih 
pripomočkov). 
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KDO JE ROMSKI POMOČNIK?  

 
• Oseba, ki komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu 

  

• neposredno sodeluje pri pouku otrok v dogovoru s strokovnimi delavci šole  

 

• pomaga učencem pri odpravljanju jezikovnih teţav  

 

• ugotavlja potrebe otrok v zvezi z njihovim vključevanjem v okolje in jim pri tem pomaga  

 

• skrbi za vključevanje romskih učencev v pouk in za aktivno sodelovanje pri njem  

 

• spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju v druge dejavnosti šole  

 

• pomaga staršem oz. skrbnikom pri komunikaciji s strokovnimi delavci šole ali vrtca  

 

• motivira otroke in starše oz. skrbnike za redno prihajanje otrok v vrtec/šolo in predstavlja 
pomen vzgoje in izobraţevanja za nadaljnje ţivljenje in pridobitev poklica  
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SLIKI : PROJEKTNI TIMI 
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DELO ROMSKEGA POMOČNIKA V ŠOLI 

 

SLIKA : DELO V RAZREDU (OŠ BELTINCI) 
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AKTIVNOSTI ROMSKIH POMOČNIKOV  

-DELAVNICE V ŠOLI 
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AKTIVNOSTI ROMSKIH POMOČNIKOV  

-DELAVNICE V ŠOLI 

SLIKA : STARŠI IN OTROCI NA BOŽIČNO NOVOLETNI 
DELAVNICI (OŠ BELTINCI) 
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AKTIVNOSTI ROMSKIH POMOČNIKOV  

-DELAVNICE V ŠOLI 

SLIKA : BOŽIČNO NOVOLETNA PREDSTAVA (OŠ 
ČREŠNOVCI) 
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AKTIVNOSTI ROMSKIH POMOČNIKOV  

-DELAVNICE V ŠOLI 

SLIKA : ČAJANKA ZA ROMSKE OTROKE IN STARŠE  
(OŠ ČREŠNOVCI) 
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USPEŠNOST ROMSKIH POMOČNIKOV 

 

• romski pomočnik kot nepogrešljivi sodelavec pri reševanju romske problematike v šolah.  
 

• Edinstvena pomoč pri premagovanju jezikovnih ovir (znanje romščine) – 
pogovarjanje z romskimi otroci in njihovimi starši. 

• Otroci in starši imajo do šole bolj odgovoren odnos (otroci bolj redno obiskujejo 
pouk, starši večkrat pokličejo v šolo in tudi prihajajo  na govorilne ure ). 

• Otroci RP vidijo kot „svojega človeka“  - zaščitnika v šoli in so bolj samozavestni. 
• Romski otroci in starši imajo več zaupanja v romskega pomočnika  in ga vidijo kot vzor. 
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USPEŠNOST ROMSKIH POMOČNIKOV 

. 
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IZZIVI V PRIHODNJE 
 

• Romski pomočnik sistemiziran v sistemu izobraţevanja 
 

• Dvig izobrazbene ravni romskih pomočnikov 
 
 
 

Dolgoročni cilj:  
 

• Dvig izobrazbene ravni romske populacije 
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Ljudska univerza Kočevje 
Tel: 01 8938 270 
http://www.lu-kocevje.si/ 

 

Dolenjske Toplice, 26.11.2015 


