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извршно  
резиме

Во овој из ве штај се пре зен ти ра ат соз на ни ја та до би е ни 
од истра жу ва ње то за утвр ду ва ње на при чи ни те за не ре-
дов но по се ту ва ње на ос нов но то обра зо ва ние кај де ца-
та–Ро ми, ре а ли зи ра но во пер и о дот  15 април – 15 ју ли во 
Скоп је, Ку ма но во и При леп.

Општацел на истра жу ва ње то е до би ва ње це лос на сли-
ка за проб ле мот на осип на де ца та-Ро ми од ре дов ни те 
про це си, врз ос но ва на ана ли за на гле ди шта та на си те 
ре ле вант ни акте ри вклу че ни во обра зов ни те про це си на 
ло кал но ни во, ка ко и раз ви ва ње до пол ни тел ни мер ки за 
уна пре ду ва ње на про це си те на упис, по се та и за др жу ва-
ње во учи ли ште то на де ца та-Ро ми и уна пре ду ва ње на 
нив ни те учи лиш ни по стиг ну ва ња. 

Посебницели:

1. Иден ти фи ка ци ја на глав ни те при чи ни за кон ти ну и ра-
но то от па ѓа ње од ре дов ни те обра зов ни про це си на 
уче ни ци те-Ро ми; 

2. Ана ли за на учи лиш ни те по стиг ну ва ња на де ца-
та вклу че ни во про ект ни те актив но сти на ром ски те 
обра зов ни цен три;

3. Ана ли за на ра бо та та и про гра ми те имп ле мен ти ра ни 
од стра на на еду ка тив ни те ром ски цен три;  

4. Пред ла га ње до пол ни тел ни мер ки и актив но сти со кои 
си стем ски ќе се пре ве ни ра оси пот на уче ни ци те-Ро ми 
од ре дов но то обра зо ва ние;

5. Иден ти фи ка ци ја на ни во то на со ра бо тка по ме ѓу ло-
кал ни те вла сти, со ци јал ни те сер ви си, учи лиш ни те со-
ве ти, про фе си о нал ни те учи лиш ни служ би, еду ка тив-
ни те цен три и ро ди те ли те. 

Сог лас но со методологијата на истражувањето, за 
по стиг ну ва ње на це ли те на ова истра жу ва ње се при ме ни 
експ ло ра тив ни от ме тод. Во истра жу ва ње то се упо тре бе-
ни след ни ве ин стру мен ти: екс перт ско ин терв ју, по лу стру-
кту ри ра но ин терв ју и фо кус-гру пи. 

�� Експертскоинтервју со прет став ни ци те од ло кал-
на та са мо у пра ва кои ра бо тат на ра бот ни ме ста по-
вр за ни со кре и ра ње на обра зов ни те  по ли ти ки на 
ло кал но ни во, ка ко и екс перт ско ин терв ју со прет-
став ни ци те на учи лиш ни те од бо ри. Со екс перт ско то 
ин терв ју се обез бе ди ја по да то ци за ква ли та тив на 
ана ли за.

�� Полуструктурирано интервју со на став ни ци те и 
про фе си о нал ци те од струч ни те служ би во учи ли-
шта та, ка ко и про фе си о нал ци те од ло кал ни те ром-
ски обра зов ни цен три. 
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�� Фокус-групи со ро ди те ли и ло кал ни ли де ри и фо кус-
гру пи со уче ни ци. Уче ни ци те од се кое учи ли ште беа 
по де ле ни во три гру пи. Во пр ва та гру па беа вклу че-
ни уче ни ци кои ре дов но го по се ту ва ат учи ли ште то 
и по ка жу ва ат до бри ре зул та ти, вто ра та фо кус-гру-
па ја со чи ну ваа ученици кои ре дов но го по се ту ва ат 
учи ли ште то, но по ка жу ва ат пот про сеч ни ре зул та ти 
и тре та та фо кус-гру па ја со чи ну ваа уче ни ци кои не 
го по се ту ва ат ре дов но учи ли ште то и се во ри зик од 
на пу шта ње на обра зов ни от про цес.

Истра жу ва ње то се ре а ли зи ра од стра на на трој ца те-
рен ски истра жу ва чи-сту ден ти на пост дип лом ски сту дии 
за со ци јал на ра бо та, кои има ат ре ле вант но искус тво во 
во де ње на ин терв ју и кои до пол ни тел но беа обу че ни за 
имп ле мен ти ра ње на ме то ди те и ин стру мен ти те ко ри сте-
ни во ова истра жу ва ње.

При ме ро кот на истра жу ва ње то се со стои од 240 истра жу-
вач ки еди ни ци из бра ни спо ред не кол ку кри те ри у ми.

I. Пр ви от кри те ри ум за се лек ци ја е: про фе си о нал ци и во-
лон те ри ин вол ви ра ни во обра зов ни те про це си на ло кал-
но ни во.

Спо ред овој кри те ри ум при ме ро кот ќе го со чи ну ва ат:

1. ре ле вант ни прет став ни ци од ло кал на та са мо у пра ва 
ан га жи ра ни на ра бот ни ме ста по вр за ни со обра зов-
ни те про це си (8 прет став ни ци/ 2 од се ко ја оп шти на).   

2. ром ски обра зов ни цен три (25 прет став ни ци/5 од се кој 
обра зо вен цен тар)

3. учи лиш ни од бо ри, на став ни ци и про фе си о нал ни 
служ би;

 � 12 про фе си о нал ци од про фе си о нал ни те служ би во 
учи ли шта та (2 про фе си о нал ци од се кое учи ли ште);

 � 12 чле но ви од учи лиш ни те од бо ри (два чле на од се-
кое учи ли ште);

 � 36 на став ни ци (6 на став ни ци од се кое учи ли ште). 

II.Вто ри от кри те ри ум за се лек ци ја е: ро ди те ли, ло кал ни 
ли де ри и уче ни ци вклу че ни во ром ски те обра зов ни цен-
три.

 � 5 ло кал ни ли де ри (1 од се кој ром ски обра зо вен цен-
тар);

 � 30 ро ди те ли (6 од се кој ром ски обра зо вен цен тар);

 � 120 уче ни ци (24 од се кој ром ски обра зо вен цен тар /8 
во се ко ја фо кус-гру па). 

Зак лу чо ци и пре по ра ки
Со истра жу ва ње то беа по твр де ни пр вич ни те соз на ни ја 
за по сто е ње на обра зов на иск лу че ност на  де ца та-Ро-
ми. Ка ко клуч ни проб ле ми по вр за ни со обра зо ва ни е то на  
де ца та-Ро ми се истак ну ва ат: оп фа тот на де ца та во обра-
зо ва ни е то, оси пот од ре дов ни те обра зов ни про це си, не-
кон ти ну и ра на та по се та на учи ли ште то и ни ски те по стиг-
ну ва ња на де ца та во учи ли ште то. При чи ни те за по ја ва на 
проб ле ми те по вр за ни со обра зов на та екск лу зи ја на  де-
ца та-Ро ми се комп лекс ни и за ем но по вр за ни. Ге не рал но, 
се ло ци ра ат во:
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 � оп штес тве ни от си стем: во нај ма ла ме ра, се зе ма ат 
пред вид стру ктур ни те и си стем ски те фа кто ри ка ко 
што се: дол го трај на та ди скри ми на ци ја на Ро ми те, 
ге то и за ци ја та, со ци јал на та, по ли тич ка та и кул тур-
на та иск лу че ност во оп штес тво то, дол го трај на та па-
сив ност на др жа ва та во од нос на пре зе ма ње мер ки 
за над ми ну ва ње на ва ква та си ту а ци ја. Во оваа гру па 
при чи ни се истак ну ва ат фа кто ри те ло ци ра ни во др жа-
ва та ка ко што се: огра ни че ни от при стап до ин сти ту-
ци и те, си стем ска та не по вр за ност, не о држ ли во ста на 
про гра ми те, ка ко и не до ста ток на по зи тив ни при ме ри 
за вра бо ту ва ње на обра зо ва ни Ро ми.

 � ром ска та суб кул ту ра: тра ди ци ја та, си сте мот на вред-
но сти, на чи нот на жи ве е ње и ко му ни ка ци ја и отсус тво 
на по зи ти вен став кон обра зо ва ни е то. 

 � се мејс тво то: ни зок со ци о е ко ном ски ста тус на се мејс-
тво то, ви со ка стап ка на не вра бо те ност, ра бот на ан га-
жи ра ност на де ца та, по ве ќе ге не ра ци ски се мејс тва, 
мно гу дет ност, ма ло лет нич ки бра ко ви, на ру ше ни се-
меј ни од но си, вос пит на за пу ште ност на де ца та, со-
ци јал на за гро зе ност на де ца та и не о бра зо ва ност на 
ро ди те ли те.  

Проб ле мот со обра зов на та иск лу че ност на  де ца та-Ро ми 
не мо же да се ре ши со пре зе ма ње на по е ди неч ни, не-
си стем ски и фи нан си ски не о држ ли ви ини ци ја ти ви, ту ку 
е по треб но ан га жи ра ње на си те ре ле вант ни фа кто ри пре-
ку ко ор ди ни ра на ак ци ја со пре зе ма ње на еду ка тив ни, 
еман ци па тив ни, ег зи стен ци јал ни, ин те гра тив ни и каз не-
ни мер ки. Пре по ра ки те се си стем ски и ме ѓу себ но по вр за-
ни. Тре ба да се дејс тву ва на ни во на др жа ва: цен трал но, 
ло кал но и на ни во на ин сти ту ции, ка ко и на ни во на по е-
ди нец и се мејс тво. 
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вовед

Ви со ка та стап ка на уче ни ци кои го на пу шта ат про це сот 
на ре дов но обра зо ва ние прет ста ву ва се ри о зен проб лем 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Тој е во фо ку сот на вни ма ни-
е то на си те ре ле вант ни акте ри вклу че ни во про це си те 
на пла ни ра ње, раз вој, имп ле мен та ци ја и под др шка на 
обра зов ни те по ли ти ки. И по крај тоа што овој фе но мен 
е при су тен кај си те ет нич ки гру пи во на ше то оп штес тво, 
стап ка та на на пу шта ње на учи ли ште то е нај ви со ка во 
рам ки те на ром ска та ет нич ка за ед ни ца. По вр зу ва ње то на 
овој проб лем со одре де на ет нич ка гру па ука жу ва на по-
сто е ње на со ци јал на иск лу че ност ба зи ра на на со ци јал на, 
ре ли ги оз на, кул тур на, ја зич на и ро до ва зад ни на. 

Обра зо ва ни е то е те ма ко ја се на о ѓа во цен та рот на ин-
те рес на јав но ста и е ре зул тат на тран зи ци ски те про це си 
низ кои ми ну ва на ше то оп штес тво. Пе ри о дот на транс-
фор ма ци ја на со цио-по ли тич ки от и еко ном ски от си стем 
на мет на по тре ба за про ме ни во об ла ста на обра зо ва ни е-
то, ка ко ре зул тат на што беа пре зе ме ни ни за ре форм ски 
актив но сти. Де нес, по два е сет го ди ни тран зи ци ски про-
це си во си те сфе ри на чо ве ко во то жи ве е ње, прос ле де-
ни со про ме ни во си сте мот на вред но сти, обра зо ва ни е то 
оста ну ва клуч на об ласт ко ја се со о чу ва со ни за проб ле ми. 
Со стој ба та со обра зов на та иск лу че ност на  де ца та-Ро ми 
мо же да се де фи ни ра ка ко мно гу се ри оз на. Го лем број 
де ца во оп што не се вклу че ни во обра зов ни от си стем на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, или пак го лем дел од де ца та кои 

го за поч ну ва ат фор мал но то обра зо ва ние не го до вр шу-
ва ат, иа ко сог лас но со за кон ска та ре гу ла ти ва, ос нов но то 
обра зо ва ние е за дол жи тел но. Се то тоа ини ци ра по тре ба 
за про у чу ва ње на при чи ни те кои до ве ле до оваа си ту а-
ци ја и утвр ду ва ње на мер ки за неј зи но над ми ну ва ње. 

Во ус ло ви на со вре ме но жи ве е ње, обра зо ва ни е то прет-
ста ву ва фун да мен тал но чо ве ко во пра во. Тоа е пре дус лов 
за ин ди ви ду а лен раз вој на чо ве ко ви от ка пи тал, соз да ва 
мож но сти за из ле гу ва ње од за тво ре ни от круг на си ро ма-
шти ја и исто вре ме но обез бе ду ва кре а ти вен по тен ци јал 
за раз вој на оп штес тво то. Ток му по ра ди тоа над ми ну-
ва ње то на проб ле мот на на пу шта ње на ре дов но то обра-
зо ва ние на де ца та-Ро ми прет ста ву ва ин те гра лен дел од 
на по ри те за на ма лу ва ње на си ро ма шти ја та и со ци јал на та 
иск лу че ност.   

По да то ци те на Др жав ни от за вод за ста ти сти ка за оп фа-
тот на уче ни ци те во ос нов но то обра зо ва ние по ка жу ва ат 
де ка си те де ца не се вклу чу ва ат во ре дов ни те обра зов-
ни про це си, од нос но во 2008/2009 го ди на са мо 91% од 
вкуп ни от број де ца на школ ска во зраст се за пи ша ле на 
учи ли ште. Овој по да ток ука жу ва де ка по стои не до вол на 
за ста пе ност на де ца та од ран ли ви те ка те го рии (де ца та 
со преч ки во раз во јот, де ца та од со ци јал но за гро зе ни-
те се мејс тва, де ца та-Ро ми, де ца та од од да ле че ни те ру-
рал ни на сел би, итн.) во обра зов ни те про це си. Ви со ка та 
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стап ка на оси пу ва ње на уче ни ци те по за вр шу ва ње то на 
од де лен ска та на ста ва мно гу че сто се при пи шу ва на мно-
гу ни ска та оп фа те ност на де ца та во пре ду чи лиш ни те 
уста но ви. Оп фа тот на де ца та на во зраст од три до шест 
го ди ни во гра дин ки те из не су ва са мо око лу 12,5% (Из-
вор: Др жа вен за вод за ста ти сти ка. Ста ти стич ки прег лед 
2.4.9.02/614, Јав ни уста но ви за згри жу ва ње и вос пи та ние 
на де ца - дет ски гра дин ки, 2008).

Спо ред по да то ци те до би е ни со По пи сот во 2002 го ди-
на, 23% од Ро ми те не по се ту ва ле ос нов но обра зо ва ние, 
28,6% се со не комп лет но ос нов но обра зо ва ние, 37,4% 
има ат ос нов но обра зо ва ние, 9,7% сред но обра зо ва ние, 
0,2% ви со ко обра зо ва ние и 0,2% ма ги стри и до кто ри на 
на у ка (ДЗС, 2002, По да то ци од По пи сот на на се ле ние, 
Кни га XIII). Во 2002 го ди на, по ве ќе од по ло ви на (51,8%) 
од во зрас ни те Ро ми во оп што не ма ат обра зо ва ние или не 
го комп ле ти ра ле ос нов но то обра зо ва ние за раз ли ка од 
про цен тот од 18% од вкуп на та по пу ла ци ја. Де ца та-Ро ми 
има ат по ни ска стап ка на пис ме ност и сè уште ни ска стап-
ка на вклу чу ва ње, по се та и за вр шу ва ње на ос нов но то 
(61%) и сред но то обра зо ва ние (17%) (Commission of the 
European Communities, 2009). Се пак, еви дент но е де ка во 
пос лед ни те го ди ни се зго ле му ва бро јот на Ро ми на си-
те ни воа на обра зо ва ние. Име но, за ста пе но ста на Ро ми-
те во вкуп ни от  број уче ни ци кои го за вр ши ле ос нов но-
то обра зо ва ние во 1997/1998 го ди на из не су ва 1,3%, во 
2002/2003 го ди на е 2,1%, до де ка во 2007/2008 го ди на се 
зго ле му ва на 2,5%. За ста пе но ста на Ро ми те кои за вр ши-
ле сред но обра зо ва ние ука жу ва исто та ка на тен ден ци ја 
на по раст, и тоа од 0,4% во учеб на та 1997/1998 го ди на, 
0,6% во 2002/2003 го ди на и 1,2% во 2007/2008 го ди на. 
Исто та ка, се зго ле му ва бро јот на Ро ми те кои по се ту ва ат 
ви со ко обра зо ва ние (На ци о нал на стра те ги ја за на ма лу-

ва ње на си ро ма шти ја та и со ци јал на та иск лу че ност во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, 2010). Во тој кон текст, во пер и о дот 
1998/1999 го ди на во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја има ше са мо 
48 Ро ми-сту ден ти, до де ка во 2000/2001 на ви со ко о бра-
зов ни те ин сти ту ции се за пи ша ни 108 сту ден ти.  

Во пос лед ни те две де ка ди во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се 
ре а ли зи ра ни  ни за стра те шки актив но сти, про гра ми и 
про е кти кои се на со че ни кон раз ви ва ње на ка па ци те ти-
те на ром ска та за ед ни ца, иско ри сту ва ње на чо ве ко ви от 
ка пи тал и на ма лу ва ње на со ци јал на та иск лу че ност. Фо-
ку сот ге не рал но се ста ва на про це си те на за јак ну ва ње на 
ром ска та за ед ни ца пре ку имп ле мен та ци ја на про гра ми 
за да ва ње на под др шка на Ро ми те во обра зов ни те про-
це си. За поч ну вај ќи од 1994 го ди на, уло га та на нев ла ди-
ни от се ктор во адре си ра ње то на проб ле ми те по вр за ни со 
Ро ми те се по ка жа ка ко осо бе но зна чај на. Ви со ки от сте-
пен на иск лу че ност на ром ска та по пу ла ци ја од глав ни те 
оп штес тве ни то ко ви пре диз ви ка ин тен зив ни ин тер вен-
ции од стра на на гра ѓан ско то оп штес тво, при што ак цен-
тот бе ше ста вен на гра де ње вна треш ни ка па ци те ти. Во 
таа на со ка, ФИ О ОМ има ше клуч на уло га во раз ви ва ње и 
јак не ње на по тен ци ја ли те на ром ска та по пу ла ци ја, пред 
сè, пре ку раз ви ва ње на  свои огра но ци. Нив на та ра бо та 
со Ро ми те се зас но ва ше врз стра те шки от при стап фо-
ку си ран на раз ви ва ње про гра ми, соз да ва ње стру кту ра, 
еки пи ра ње за не за вис на ра бо та и обез бе ду ва ње одрж-
ли вост. 

Нас про ти зна чај ни от на пре док, по стои еви дент на по тре-
ба за ева лу а ци ја на ефе кти те од имп ле мен ти ра ни те про-
гра ми. Иден ти фи ка ци ја та на ја ки те и сла би те стра ни на 
ре а ли зи ра ни те про гра ми ќе при до не се за нив но по на та-
мош но уна пре ду ва ње и прис по со бу ва ње кон по тре би те 
на ром ска та за ед ни ца. 
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От ту ка, ре а ли за ци ја та на ова истра жу ва ње се ја ви ка ко 
ре зул тат на по тре ба та за иден ти фи ку ва ње на при чи ни-
те по вр за ни со на пу шта ње на ре дов но то обра зо ва ние 
на  де ца та-Ро ми, ка ко и раз ви ва ње на до пол ни тел ни 
мер ки и актив но сти за уна пре ду ва ње на за пи шу ва ње-
то, по се ту ва ње то и оста ну ва ње то во обра зов ни те про це-
си. За таа цел бе ше по треб но да се утвр дат соз на ни ја та 
на ре ле вант ни те акте ри вклу че ни во пла ни ра ње, раз вој, 
имп ле мен та ци ја и под др шка на обра зов ни те про це си на  
Ро ми те. Исто та ка, се ис пи ту ва ше со ра бо тка та по ме ѓу ло-
кал ни те вла сти, со ци јал ни те сер ви си, учи лиш ни те  од бо-
ри, про фе си о нал ни те учи лиш ни сер ви си, еду ка тив ни те 
цен три и парт не ри те. 

Истра жу ва ње то бе ше спро ве де но во Скоп је, При леп и 
Ку ма но во, гра до ви ка де што се имп ле мен ти ра „121 ром-
ски еду ка ти вен про ект“. Во истра жу ва ње то беа оп фа-
те ни прет став ни ци од ло кал ни те са мо у пра ви,  ром ски-
те обра зов ни цен три, на став ни ци, струч ни те служ би во 
учи ли шта та, учи лиш ни те со ве ти, ло кал ни ли де ри, ка ко 
и ро ди те ли и де ца кои ги ко ри стат ус лу ги те на ром ски-
те обра зов ни цен три. Те рен ско то истра жу ва ње бе ше 
спро ве де но од стра на на три истра жу ва чи, сту ден ти на 
пост дип лом ски сту дии, на Ин сти ту тот за со ци јал на ра-
бо та и со ци јал на по ли ти ка, при Фи ло зоф ски от фа кул тет 
во Скоп је. Во истра жу ва ње то бе ше упо тре бен експ ло ра-
тив ни от ме тод на истра жу ва ње со упо тре ба на след ни-
ве ин стру мен ти: екс перт ско ин терв ју за прет став ни ци на 
ло кал на та са мо у пра ва вклу че ни во кре и ра ње на ло кал-
ни обра зов ни по ли ти ки и прет став ни ци од учи лиш ни те 
од бо ри; по лу стру кту ри ра но ин терв ју за на став ни ци, про-
фе си о нал ци од струч ни те служ би во учи ли шта та и прет-
став ни ци од ром ски те обра зов ни цен три; и фо кус-гру пи 
за ро ди те ли, ло кал ни ли де ри и уче ни ци. 
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ме то до Ло шка рам ка  
на истра жу ва ње то 1

1.1. Це ли на истра жу ва ње то
Општацел на истра жу ва ње то е ана ли за на соз на ни ја-
та на си те ре ле вант ни акте ри вклу че ни во обра зов ни те 
про це си на ло кал но ни во и раз ви ва ње на до пол ни тел ни 
мер ки за уна пре ду ва ње на про це си те на упис, по се та и 
за др жу ва ње во учи ли ште то на  де ца та-Ро ми, ка ко и уна-
пре ду ва ње на нив ни те учи лиш ни по стиг ну ва ња. 

Посебницели: 

 � Иден ти фи ка ци ја на глав ни те при чи ни за кон ти ну и ра-
но то от па ѓа ње од ре дов ни те обра зов ни про це си на  
уче ни ци те-Ро ми; 

 � Ана ли за на учи лиш ни те по стиг ну ва ња на де ца-
та вклу че ни во про ект ни те актив но сти на ром ски те 
обра зов ни цен три;

 � Ана ли за на ра бо та та и про гра ми те имп ле мен ти ра ни 
од стра на на  еду ка тив ни те ром ски цен три;  

 � Пред ла га ње до пол ни тел ни мер ки и актив но сти со 
кои си стем ски ќе се пре ве ни ра оси пот на  уче ни ци те-
Ро ми од ре дов но то обра зо ва ние;

 � Иден ти фи ка ци ја на ни во то на со ра бо тка по ме ѓу ло-
кал ни те вла сти, со ци јал ни те сер ви си, учи лиш ни те 
со ве ти, про фе си о нал ни те учи лиш ни служ би, еду ка-
тив ни те цен три и ро ди те ли те. 

1.2. Ор га ни за ци ја на истра жу ва ње то
Со истра жу ва ње то беа оп фа те ни пет цел ни гру пи: (I) 
прет став ни ци од ло кал на та са мо у пра ва; (II) на став ни ци 
од ос нов ни те учи ли шта и прет став ни ци на про фе си о нал-
ни те служ би; (III) ли ца од еду ка тив ни те ром ски цен три; 
(IV) ро ди те ли и ло кал ни ли де ри; и (V) уче ни ци.

Истра жу ва ње то се ре а ли зи ра од стра на на три те рен ски 
истра жу ва чи-сту ден ти на пост дип лом ски сту дии за со ци-
јал на ра бо та, кои има ат ре ле вант но искус тво во во де ње 
на ин терв ју и кои до пол ни тел но беа обу че ни за имп ле-
мен ти ра ње на ме то ди те и ин стру мен ти те ко ри сте ни во 
ова истра жу ва ње (спро ве ду ва ње екс перт ско ин терв ју, 
по лу стру кту ри ра но ин терв ју и во де ње на  фо кус-гру пи).

Истра жу ва ње то се ре а ли зи ра во пер и о дот 15 април – 15 
ју ли во Скоп је, Ку ма но во и При леп.



15

1.3. При ме рок на истра жу ва ње то
При ме ро кот на истра жу ва ње то се со стои од 240 истра жу-
вач ки еди ни ци из бра ни спо ред не кол ку кри те ри у ми.

I. Пр ви от кри те ри ум за се лек ци ја е: про фе си о нал ци и во-
лон те ри ин вол ви ра ни во обра зов ни те про це си на ло кал-
но ни во.

Спо ред овој кри те ри ум, при ме ро кот ќе го со чи ну ва ат:

1. ре ле вант ни прет став ни ци од ло кал на та са мо у пра ва 
ан га жи ра ни на ра бот ни ме ста по вр за ни со обра зов-
ни те про це си (8 прет став ни ци/ 2 од се ко ја оп шти на)   

2. еду ка тив ни те ром ски цен три (25 прет став ни ци/5 од 
се кој еду ка ти вен цен тар)

3. учи лиш ни од бо ри, на став ни ци и про фе си о нал ни 
служ би;

 � 12 про фе си о нал ци од про фе си о нал ни те служ би во 
учи ли шта та (2 про фе си о нал ци од се кое учи ли ште);

 � 12 чле но ви од учи лиш ни те од бо ри (два чле но ви од 
се кое учи ли ште);

 � 36 на став ни ци (6 на став ни ци од се кое учи ли ште). 

II. Вто ри от кри те ри ум за се лек ци ја е: ро ди те ли, ло кал ни 
ли де ри и уче ни ци вклу че ни во еду ка тив ни те цен три.

 � 5 ло кал ни ли де ри (1 од се кој еду ка ти вен цен тар);

 � 30 ро ди те ли (6 од се кој еду ка ти вен цен тар);

 � 120 уче ни ци (24 од се кој еду ка ти вен цен тар/8 во се-
ко ја фо кус-гру па). 

1.4. Ме то до ло ги ја на истра жу ва ње то
 За по стиг ну ва ње на це ли те на ова истра жу ва ње се при-
ме ни експ ло ра тив ни от ме тод. Во истра жу ва ње то се упо-
тре бе ни след ни ве ин стру мен ти: екс перт ско ин терв ју, по-
лу стру кту ри ра но ин терв ју и фо кус-гру пи. 

�� Екс перт ско ин терв ју со прет став ни ци те од ло кал-
на та са мо у пра ва кои ра бо тат на ра бот ни ме ста по-
вр за ни со обра зов ни те про це си на ло кал но ни во, 
ка ко и екс перт ско ин терв ју со прет став ни ци те на 
учи лиш ни те од бо ри. Со екс перт ско то ин терв ју се 
обез бе ди ја по да то ци за ква ли та тив на ана ли за.

�� По лу стру кту ри ра но ин терв ју со на став ни ци те и 
про фе си о нал ци те од про фе си о нал ни те служ би во 
учи ли шта та, ка ко и про фе си о нал ци те од ло кал ни те 
ром ски обра зов ни цен три 

�� Фо кус-гру пи со ро ди те ли и ло кал ни ли де ри и фо-
кус-гру пи со уче ни ци. Уче ни ци те од се кое учи ли-
ште беа по де ле ни во три гру пи. Во пр ва та гру па 
беа вклу че ни уче ни ци кои ре дов но го по се ту ва ат 
учи ли ште то и по ка жу ва ат до бри ре зул та ти, вто ра-
та фо кус-гру па ја со чи ну ваа сту ден ти кои ре дов но 
го по се ту ва ат учи ли ште то, но по ка жу ва ат пот про-
сеч ни ре зул та ти и тре та та фо кус-гру па ја со чи ну ваа 
уче ни ци кои ре дов но не го по се ту ва ат учи ли ште то 
и се во ри зик од на пу шта ње на обра зов ни от про цес.
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Истра жу ва ње то се ре а ли зи ра ше во три гра да: Скоп је, 
Ку ма но во и При леп. Беа оп фа те ни ло ка ли те ти со до ми-
нант но ром ско на се ле ние во кои функ ци о ни ра ат ром ски-
те еду ка тив ни цен три. 

 � Во гра дот Скоп је беа оп фа те ни два ло ка ли те та: мес-
на та за ед ни ца Да ме Гру ев од оп шти на та Ѓор че Пе-
тров и оп шти на та Шу то Ори за ри. 

Оп шти на Ѓор че Пе тров е ед на од де сет те оп шти ни на 
гра дот Скоп је од да ле че на 5 ки ло ме три од цен та рот 
на гра дот со вку пен број од 41634 жи те ли. Нај го ле ми-
от  број жи те ли 35455 се при пад ни ци на ма ке дон ска-
та ет нич ка за ед ни ца, 1952 се Ал бан ци, 1730 се Ср би, 
1249 Ро ми и оста на ти.  

Нај го ле ма кон цен тра ци ја на ром ско на се ле ние во 
рам ки те на оваа оп шти на има во мес на та за ед ни ца 
Да ме Гру ев. Во оп шти на та има шест ос нов ни учи ли-
шта, а нај го ле ми от  број уче ни ци-Ро ми се за пи ша ни 
во ос нов но то учи ли ште „Стра шо Пин џур.“

Ром ска та по пу ла ци ја на овој про стор е на се ле на со 
де це нии и има из гра де но до бар со жи вот со мес но то 
на се ле ние од ма ке дон ска на ци о нал ност. 

Ин фра стру кту ра та на на сел ба та е на ге не рал но за до-
во ли тел но ни во, а тоа се од не су ва и на ме ста та ка де 

што се на се ле ни и жи ве ат  Ро ми те. Мо же да се ка же 
де ка по го ле ми от дел од Ро ми те жи ве ат во до бри ус-
ло ви и нив на та еко ном ска со стој ба е ре ла тив но до-
бра. Хи ги ен ско-здрав стве ни те ус ло ви и на ви ки во 
пос лед ни те го ди ни се зна чи тел но по до бре ни.

Во оваа на сел ба гра ви ти ра ат ед но ос нов но учи ли ште 
„Стра шо Пин џур“ и еду ка ти вен цен тар „Ден до вас“. 
Со ра бо тка та по ме ѓу овие две ин сти ту ции е за до во-
ли тел на, се на до пол ну ва ат, со ра бо ту ва ат на про е-
кти, ка ко и при фа ќа ње и ре а ли зи ра ње на одре де ни 
про гра ми и пред ло зи из го тве ни од стра на на еду-
ка тив ни от цен тар. По пред лог на ло кал ни от ром ски 
обра зо вен цен тар, во учи ли ште то е во ве де на ин тер-
кул тур на про гра ма за си те де ца да се за поз на ат со 
исто ри ја та на Ро ми те.

Во на сел ба та Да ме Гру ев има го ле ма вклу че ност на 
де ца та-Ро ми во обра зов ни от про цес. Вкуп ни от број 
(и Ма ке дон ци и Ро ми) на уче ни ци е око лу 700, од кои  
око лу 230 де ца се од ром ска та ет нич ка за ед ни ца.

Оп шти на та Шу то Ори за ри прет ста ву ва единс тве на оп-
шти на во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во ко ја Ро ми те го со-
чи ну ва ат мно зинс тво то од управ на та и ад ми ни стра-
тив на та стру кту ра на ло кал на та еди ни ца. На сел ба та 
Шу то Ори за ри е ре ла тив но но во ме сто, на се ле но по 

опис на Ло каЛ ни те за ед ни ци 
оп Фа те ни со истра жу ва ње то2
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ка та стро фал ни от зем јо трес во Скоп је, пер и од по кој 
за поч ну ва кон цен тра ци ја та на ром ско то на се ле ние. 
Оп шти на та ка ко по себ на еди ни ца на ло кал на та са мо-
у пра ва по стои од 1996 го ди на. Спо ред ет нич ки от со-
став, до ми нант но е ром ско то на се ле ние со 79.1% или 
15.373 жи те ли, по што сле ду ва ал бан ско то со 11.9% 
или 2012 жи те ли и ма ке дон ско то на се ле ние со 7.1% 
или 1200 жи те ли (ДЗС: По пис на на се ле ни е то 2002). 
Но, спо ред не о фи ци јал ни от ло ка лен по пис, број ка та 
на жи те ли е мно гу по го ле ма (29 313 жи те ли). Ка ко ре-
зул тат на Ко сов ска та кри за во 1999 го ди на во оп шти-
на та Шу то Ори за ри се на се ли ја 2814 ко сов ски Ро ми 
со мо мен та лен ста тус на при вре ме но згри же ни ли ца. 

Во оп шти на та Шу то Ори за ри по сто јат две ос нов ни 
учи ли шта. Во ос нов но то учи ли ште „Бра ќа Ра миз и 
Ха мид“ на ста ва та ја по се ту ва ат 3000 уче ни ци, а во ос-
нов но то учи ли ште „26 Ју ли“ око лу 2100 уче ни ци. На-
ста ва та во учи ли шта та се од ви ва на ма ке дон ски ја зик, 
а по стои мож ност за фа кул та тив но изу чу ва ње на ром-
ски от ја зик. По ра ди за бр за ни от при ро ден по раст на 
на се ле ни е то во оп шти на та, по стој ни те обра зов ни ка-
па ци те ти се пре тес ни за ква ли тет но од ви ва ње на на-
ста ва та. На се ле ни е то во оп шти на та се ри оз но го чув-
ству ва и не до ста то кот од сред но учи ли ште, што не-
га тив но се одра зу ва врз оп шта та обра зов на стру кту ра 
(Оп шти на Шу то Ори за ри 2010, Образование, Скоп је. 
http://www.sutoorizari.org.mk/obrazovanie.asp.)  

 � Оп шти на При леп прет ста ву ва вто ра по го ле ми на оп-
шти на во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во од нос на бро јот 
на ром ско то на се ле ние. Оп шти на При леп се про те га 
на те ри то ри ја од 1625 ки ло ме три ква драт ни та ка што 
на по драч је то на оп шти на та жи ве ат 76 768 жи те ли. 

Нај го ле ми от дел од жи те ли те на оп шти на та, од нос но 
70 878 се Ма ке дон ци, а по тоа 4433 Ро ми,  917 Тур-
ци, 172 Ср би и 22 Ал бан ци и др. Оп шти на та При леп 
е ос но ва на во 1972 го ди на, а во 1995 го ди на се из-
вр ше ни про ме ни во утвр ду ва ње то на ка та стар ски те 
гра ни ци. 

Во гра дот При леп има се дум ос нов ни учи ли шта и 
шест учи ли шта од пр во до че твр то од де ле ние во на-
се ле ни те ме ста. ОУ „До бре Јо ва но ски“ - При леп, ло-
ци ра но во мес на та за ед ни ца Триз ла, е из гра де но во 
1954 го ди на и е ед но од по ста ри те учи ли шта во оп-
шти на При леп. Без мал ку по ло ви на век, во ста ра та 
учи лиш на згра да до де нес не ма из вр ше но ни ка ква 
по пра вка, до град ба или ре кон струк ци ја. Во учи ли-
ште то на ста ва та ја по се ту ва ат не што по ве ќе од 1300 
уче ни ци, рас по ре де ни во 24 па ра лел ки од 1-4 од де-
ле ние и три за ба виш ни гру пи. 

Стру кту ра та на уче ни ци те е ме шо ви та, та ка што има 
уче ни ци од раз ли чен на ци о на лен со став. Име но, од 
1-4 од де ле ние од вкуп ни от број уче ни ци, 50% се Ро-
ми, а од 5-8 од де ле ние тој број се пре по ло ву ва и из-
не су ва 27%. Ве ќе е пре поз на ен проб ле мот на не ре-
дов но ста на на ста ва та, по себ но на еден дел од уче ни-
ци те од ром ска та на ци о нал ност. Са мо за илу стра ци ја, 
во пет ти те од де ле ни ја ка де што бро јот на не о прав да-
ни изо ста но ци е нај го лем, 2/3 при па ѓа ат на уче ни ци те 
од ром ска на ци о нал ност. 

Ром ски от обра зо вен цен тар во оп шти на При леп е ло-
ци ран во на сел ба та Триз ла и нај го лем дел од се мејс-
тва та кои жи ве ат во на сел ба та се од ром ска на ци о-
нал ност. Иа ко на вре ме то на сел ба та би ла на се ле на и 
со го лем број ма ке дон ски се мејс тва, се пак во пос лед-
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ни те не кол ку го ди ни се ја ви ло сè по че сто исе лу ва ње 
на ма ке дон ски те се мејс тва, а до се лу ва ње на ром ски. 
Ин фра стру кту ра та во на сел ба та Триз ла е на не за вид-
но ни во. Дел од ули ци те се не це лос но асфал ти ра ни и 
со те кот на вре ме то се рас пад на ле. На се ле ни е то жи-
вее во ку ќи кои се пре теж но од ни ска град ба. По ве ќе-
то од ку ќи те се со рас пад на ти фа са ди.

Во на сел ба та има ед но учи ли ште за ос нов но обра зо-
ва ние кое со ра бо ту ва со ло кал ни от Ром ски обра зо вен 
цен тар. Учи ли ште то се на о ѓа во не по сред на бли зи на 
на Ром ски от обра зо вен цен тар. Учи лиш на та згра да е 
ста ра и со стар ин вен тар. 

Уче ни ци те кои го по се ту ва ат учи ли ште то во нај го лем 
дел се од ром ска на ци о нал ност, до де ка оста на ти те 
де ца се од ма ке дон ска на ци о нал ност. Се за бе ле жу ва 
тен ден ци ја на ис пи шу ва ње на де ца та од ма ке дон ска 
на ци о нал на при пад ност и за пи шу ва ње во дру ги учи-
ли шта во оп шти ната ка де што пре ов ла ду ва ат уче ни-
ци од ма ке дон ска на ци о нал ност.

Зна чај но е да се на по ме не ге не рал но ви со ки от сте пен 
на аси ми ла ци ја на на се ле ни е то. Име но, Ро ми те во оп-
шти на та во оп што не го упо тре бу ва ат ром ски от ја зик 
во ме ѓу себ на та ко му ни ка ци ја, а нај го лем дел од нив 
не го ни поз на ва ат ром ски от ја зик.

�� Спо ред сво јот со став, оп шти на та Ку ма но во е ет нич-
ки ме ша на сре ди на со вкуп но 103 205 жи те ли од 
кои 61 495 Ма ке дон ци, 27 290 Ал бан ци, 9 035 Ср би, 
4 256 Ро ми и дру ги. 

Во Ку ма но во има по ве ќе ром ски на сел би, и тоа: Ба-
ра ки, Бав чи, Ста ри Лоз ја, Сре до рек, а Ро ми жи ве ат и 
во цен та рот на гра дот. Во гра дот Ку ма но во има де сет 

ос нов ни и пет ос нов ни учи ли шта во на се ле ни те ме ста. 
Нај го ле ми от број од ром ски те де ца се за пи ша ни во 
учи ли шта та: „11 Октом ври“, „Кр сте Пе тков-Ми сир ков“ 
и „Хри сти јан То до ров ски–Кар пош.“

Нај го лем дел од Ро ми те во оп шти на та Ку ма но во жи-
ве ат во три на сел би: Сре до рек, Бав чи и Ба не во Тр ло. 
Си те три на сел би се на о ѓа ат вед наш до ре ка та Ку ма-
но вка, ко ја по ми ну ва низ гра дот. Две од нив, Сре до-
рек и Бав чи, сло бод но мо жат да се на ре чат ге та. Во 
нив жи ве ат иск лу чи во при пад ни ци на ром ска та за ед-
ни ца. Во на сел ба та Ба не во Тр ло по крај Ро ми жи ве ат 
и ли ца од ма ке дон ска на ци о нал ност. Освен во овие 
три на сел би, ром ско то на се ле ние жи вее и во дру ги 
де ло ви од гра дот. Но, тоа е ед но или најм но гу не кол-
ку се мејс тва во ед на ло кал на за ед ни ца. Ро ми те кои 
жи ве ат низ гра дот се ста ро се дел ци. Тие не ма ат проб-
ле ми со сво и те со се ди, ли ца-при пад ни ци на дру ги 
на ци о нал но сти, та ка што нив ни от за ед нич ки жи вот е 
ис пол нет со ме ѓу се бен со жи вот и по чи ту ва ње. 

Во од нос на во до вод на та, ка на ли за ци ска та и еле-
ктрич на та мре жа во на сел ба та Бав чи, таа е на не-
за вид но ни во, ка де што ре тко кое до ма ќинс тво има 
во до вод на и еле ктрич на мре жа. Во не кои де ло ви од 
на сел ба та Ба не во Тр ло има це лос на во до вод на, ка-
на ли за ци ска и еле ктрич на мре жа, до де ка во не кои 
неј зи ни де ло ви таа е не комп лет на или це лос но изо-
ста ну ва. Овој вид не оп ход на ин фра стру кту ра кај прет-
став ни ци те од ром ска та по пу ла ци ја ко и што жи ве ат на 
раз лич ни ме ста во гра дот е иста ка ко и за оста на ти те 
жи те ли на нив на та ло кал на за ед ни ца. Пат на та ин фра-
стру кту ра во си те на сел би е на не за вид но ни во. Па ти-
шта та или се ста ри и до тра е ни или во оп што не се ни ту 
на пра ве ни. По ра ди тоа, ро ди те ли те че сто има ат проб-
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ле ми во зим ски те ме се ци со пре во зот и до стап но ста 
на учи ли шта та за нив ни те де ца. Проб ле ми се по ја ву-
ва ат и ко га има обил ни вр не жи од дожд и из ле ва ње 
на ре ка та Ку ма но вка. 

Ку ќи те на ром ски те се мејс тва се пре теж но од ни ска 
град ба, из гра де ни со слаб ма те ри јал со рас пад на ти 
фа са ди. Но по сто јат и дру ги два ек стре ма. По сто јат 
ку ќи на не кол ку ка та, мо дер но на пра ве ни. Но и до мо-
ви кои се шу пи или ба ра ки на пра ве ни од мно гу слаб 
ма те ри јал (ќер пич). 

Ус ло ви те за до му ва ње се ге не рал но  пот про сеч ни. До-
мо ви те мно гу ре тко ги за до во лу ва ат про стор ни те по-
тре би на си те чле но ви на се мејс тво то. Де ца та не ма ат 
свое сопс тве но кат че во до мот. Че сто па ти во ед на или 
две про сто рии жи ве ат по ве ќе ге не ра ции. До мо ви те 
во по ве ќе  слу чаи се опре ме ни со мно гу оску ден до-
ма шен ин вен тар, кој или е ку пен одам на или е со бран 
од не кој от пад. Мно гу че сто во до мо ви те има вла га, 
па по ра ди тоа ма ли те де ца се че сто бо леш ли ви. 
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Пра во то на де те то на ос нов но обра зо ва ние во Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја се ре гу ли ра со За ко нот за ос нов но обра-
зо ва ние (Сл. вес ник на РМ бр. 103/08, 33/2010). Ос нов-
но то обра зо ва ние е за дол жи тел но, трае де вет го ди ни 
и се ор га ни зи ра во три вос пит но-обра зов ни пер и о ди, и 
тоа од пр во до тре то, од че твр то до ше сто и од сед мо до 
де вет то од де ле ние. Вос пит но-обра зов на та ра бо та се ос-
тва ру ва на ма ке дон ски ја зик и не го во то ки рил ско пис мо. 
За уче ни ци те на при пад ни ци те на за ед ни ци те, вос пит но-
обра зов на та ра бо та се из ве ду ва на ја зи кот и пис мо то на 
со од вет на та за ед ни ца.

Ос нов но то обра зо ва ние се ос тва ру ва во ос нов но учи ли-
ште кое мо же да би де оп штин ско или др жав но. Средс-
тва та за фи нан си ра ње се обез бе ду ва ат од Бу џе тот на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја по пат на блок- до та ции и на мен ски 
до та ции, ка ко и од сопс тве ни из во ри на при хо ди. Кон-
цеп ци ја та за ос нов но вос пи та ние и обра зо ва ние ја утвр-
ду ва Ми ни стерс тво то за обра зо ва ние и на у ка. Вос пит но-
обра зов на та ра бо та во ос нов но то учи ли ште ја ос тва ру ва-
ат: на став ни ци, струч ни со ра бот ни ци (пе да гог, пси хо лог, 
со ци о лог, со ци ја лен ра бот ник, де фе кто лог, биб ли о те-
кар) и вос пи ту ва чи. Учеб на та го ди на, по пра ви ло, за поч-
ну ва на 1 сеп тем ври, а за вр шу ва на 31 август на ред на та 
го ди на и трае 180 на став ни де на. На ста ва та мо же да се 
ос тва ру ва и во скра те но тра е ње, но не по мал ку од 100 на-
став ни де на, по до би е на сог лас ност од Ми ни стерс тво то. 

Ос нов но то учи ли ште е долж но да ги оп фа ти уче ни ци те 
од сво јот ре он.

Со по а ѓа ње то во ос нов но то учи ли ште, де те то стек ну ва 
ста тус на уче ник. При за пи шу ва ње то на де те то во учи ли-
ште, ро ди те лот е дол жен да до ста ви по твр да за при ме ни-
те за дол жи тел ни вак ци ни за де те то. Ро ди те лот е дол жен 
да му овоз мо жи на сво е то де те да ја ис пол ни об вр ска та 
за за дол жи тел но ос нов но обра зо ва ние. За се кое изо ста-
ну ва ње на уче ни кот од на ста ва, дол жен е да го из ве сти 
ра ко во ди те лот на па ра лел ка та за при чи ни те за изо ста-
ну ва ње то. Уче ни кот мо же да отсус тву ва од на ста ва та ако 
не го во то изо ста ну ва ње ро ди те лот го нај а ви од на пред во 
учи ли ште то, но не по ве ќе од пет де на во на став на та го-
ди на. Ди ре кто рот на учи ли ште то по пис ме но ба ра ње на 
ро ди те ли те од оправ да ни при чи ни мо же да му доз во ли 
на уче ни кот по дол го изо ста ну ва ње од на ста ва та, но не 
по ве ќе од 30 де на. Ос нов но то учи ли ште е долж но да го 
из ве сти ов ла сте ни от про све тен инс пе ктор на оп шти на та 
за де ца та кои не се за пи ша ни, од нос но уче ни ци те кои 
не о прав да но не го по се ту ва ат ос нов но то учи ли ште по ве-
ќе од 30 де на.

Уче ни кот од пр во зак луч но со пет то од де ле ние, по пра-
ви ло, не мо же да го по вто ру ва од де ле ни е то. Уче ни кот кој 
не ус пе ал да ги сов ла да на став ни те со др жи ни до кра јот 
на учеб на та го ди на, ка ко пос ле ди ца на по дол го отсус тво 
од на ста ва та по ра ди бо лест, пре се лу ва ње и дру ги оправ-

де те то и пра во то  
на обра зо ва ние3



21

да ни при чи ни, во сог лас ност со ро ди те лот мо же да оста-
не во исто то од де ле ние за што од лу ка до не су ва на став-
нич ки от со вет на учи ли ште то. Од де лен ски от на став ник, 
од нос но ра ко во ди тел на па ра лел ка та е дол жен да го 
из ве сти ро ди те лот за ус пе хот на уче ни кот нај мал ку два 
па ти во се кое по лу го дие.
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4.1. Екс пер ти те и проб ле мот на осип на  
уче ни ци те-Ро ми од ре дов ни те обра зов-
ни про це си
Во рам ки те на ова истра жу ва ње беа ре а ли зи ра ни екс-
перт ски ин терв јуа со прет став ни ци на ло калнaта са мо у-
пра ва на Ѓор че Пе тров, При леп и Ку ма но во, кои се ан-
га жи ра ни на ра бот ни ме ста по вр за ни со кре и ра ње на 
ло кал ни по ли ти ки во до ме нот на обра зо ва ни е то. Екс-
перт ски ин терв јуа беа ре а ли зи ра ни и со прет став ни ци 
на учи лиш ни те од бо ри од ос нов ни те учи ли шта во три те 
оп шти ни, за ра ди до би ва ње по да то ци по год ни за ква ли-
та тив на ана ли за на учи лиш ни те по ли ти ки за на ма лу ва ње 
на обе мот и ефе кти те на проб ле мот по вр зан со осип и не-
ре дов ност на де ца та-Ро ми во обра зов ни те про це си.

 � Екс пер ти од ло кал на та са мо у пра ва

Екс пер ти те од си те три оп шти ни истак ну ва ат де ка по сто-
јат проб ле ми во обра зов ни те про це си кои се ка ра кте ри-
стич ни за ром ска та по пу ла ци ја. Ка ко клуч ни проб ле ми 
се на ве ду ва ат: оп фа тот на ром ски те де ца во обра зов ни-
те про це си, про сеч ни от ус пех и ре дов на та по се те ност на 
учи ли шта та. При чи ни те за тоа нај че сто се ло ци ра ат во 
се мејс тво то, ло ша та со ци о е ко ном ска со стој ба, тра ди ци-
ја та и си сте мот на вред но сти. 

ана Ли за и ин тер пре та ци ја 
на до би е ни те по да то ци4
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Мо же да се за бе ле жи де ка екс пер ти те при чи ни те за 
проб ле мот ги иден ти фи ку ва ат глав но во рам ки те на ром-
ска та кул ту ра и за ед ни ца. Од нив ни те ста во ви мо же да 
се за бе ле жи де ка тие не ги зе ма ат пред вид стру ктур ни те 
фа кто ри ка ко што се: дол го ве ков на та ди скри ми на ци ја на 
Ро ми те, нив на та еко ном ска, со ци јал на, по ли тич ка и кул-
тур на иск лу че ност во оп штес тво то, ка ко и дол го трај на та 
па сив ност на др жа ва та во од нос на пре зе ма ње мер ки за 
над ми ну ва ње на ва ква та си ту а ци ја.

Ло кал ни те вла сти се вклу че ни во  ни за актив но сти за 
по до бру ва ње на по лож ба та на Ро ми те во оп што и за на-
ма лу ва ње на преч ки те за вклу чу ва ње на де ца та во ре-
дов ни те обра зов ни про це си. Ка ко ре зул тат на та кви те 
актив но сти, се за бе ле жу ва одре ден сте пен на на пре док 
во оп фа те но ста на ром ски те де ца во обра зов ни те про це-
си. Во Ку ма но во се зго ле му ва оп фа тот на  де ца та-Ро ми 
во ос нов но то обра зо ва ние, а во Ѓор че Пе тров и При леп 
во сред но то обра зо ва ние. Во си те три оп шти ни се еви-
ден ти ра по до бру ва ње на хи ги ен ски те на ви ки на ром ски-
те се мејс тва.

Во Ѓор че Пе тров во пос лед ни ве го ди ни се за бе ле жу ва 
по диг ну ва ње на све ста на Ро ми те за по тре ба та од еду ка-
ци ја, зго ле мен упис на  де ца та-Ро ми во сред ни те учи ли-
шта, ка ко и уна пре ду ва ње на со ра бо тка та на оп шти на та, 
ос нов ни те учи ли шта и НВО се кто рот во ре ша ва ње то на 
ром ски те пра ша ња. Со ра бо тка та со МОН се про це ну ва 
ка ко од лич на. Ло кал на та са мо у пра ва во оп шти на Ѓор-
че Пе тров не ма из го тве но ни ка ков до ку мент за раз вој и 
уна пре ду ва ње на обра зо ва ни е то во оп шти на та, ни ту, пак, 
не кој друг до ку мент со кој се тре ти ра ат проб ле ми те на 
Ро ми те.

Во При леп е из го тве на стра те ги ја за обра зо ва ние со ко ја 
се тар ге ти ра ат и  Ро ми те, а во фа за на из го то вка е ак ци о-
нен план за вклу чу ва ње на  Ро ми те. Со ра бо тка та на учи-
ли шта та со НВО-ата е до бра, за раз ли ка од со ра бо тка та 
по ме ѓу по е ди неч ни НВО-а ко ја се про це ну ва ка ко ло ша. 
„Најчестоопштинатаеконтактмеѓунив.“ Во рам ки те 
на оп штин ска та ад ми ни стра ци ја е вра бо тен со вет ник за 
ром ски пра ша ња. Ин фра стру кту ра та е по до бре на пре ку 
ре а ли за ци ја на по го лем  број ко му нал ни про е кти, ка ко 
и про е кти за до му ва ње и ин фра стру кту ра. Екс пер ти те од 
При леп ука жу ва ат на на пре док во од нос на пра ша ња та 
по вр за ни со еман ци па ци ја и еду ка ци ја на Ро ми те, и тоа: 
по го ле ма вклу че ност на ро ди те ли те, по сте пе на про ме на 
на кул ту ра та и на ви ки те, на ма ле ни сте ре о ти пи, ка ко и по-
го лем  број де ца за пи ша ни во сред но обра зо ва ние. 

Во Ку ма но во е усво е на ло кал на стра те ги ја „Де ка да на 
Ро ми те“ во ко ја обра зо ва ни е то е ед но од че ти ри те ос нов-
ни об ла сти. По стои раз ви е на хо ри зон тал на и вер ти кал на 
со ра бо тка ме ѓу ин сти ту ци и те на си сте мот во ре ша ва ње то 
на проб ле ми те на ром ска та по пу ла ци ја. Во пос лед но вре-
ме е по до бре на вклу че но ста на Ро ми те во оп штин ски те 
од бо ри, но се про це ну ва де ка  сè уште по стои мал број 
Ро ми вра бо те ни во др жав на та и јав на та ад ми ни стра ци ја, 
ка ко и нив на ма ла за ста пе ност  во упра ва та и учи лиш ни те 
од бо ри. Исто ка ко и во При леп, за Ку ма но во е ка ра кте ри-
стич но уна пре ду ва ње то на до му ва ње то и ин фра стру кту-
ра та на ром ски те на сел би. Ка ко ре зул тат на пре зе ме ни-
те актив но сти, по стиг на та е зго ле ме на пре зен та ци ја на 
ром ска та кул ту ра во за ед ни ца та, ка ко и по до бре но за пи-
шу ва ње на  де ца та-Ро ми во ос нов но то обра зо ва ние. 

Ме ѓу тоа, иа ко по стои на пре док, тој не е до во лен за да се 
над ми нат раз ли ки те што по сто јат по ме ѓу ром ски те де ца 
и де ца та од дру ги те ет нич ки за ед ни ци во обра зов ни от 
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про цес. Дел од екс пер ти те кон ста ти ра ат де ка по стои по-
тре ба за пре зе ма ње на ид ни актив но сти на ло кал но ни во 
во на со ка на по до бру ва ње на обра зов на та вклу че ност на  
де ца та-Ро ми. На пр во ме сто се истак ну ва по тре ба та за 
одр жу ва ње на еду ка ции, три би ни, ра бо тил ни ци за по ди-
га ње на све ста за зна че ње то на обра зо ва ни е то, про ме на 
на на чи ни те на кои Ро ми те ги мо би ли зи ра ат ре сур си те 
и ги ко ри стат мож но сти те, ка ко и ко ри сте ње на пред но-
сти те кои ги ну дат до ква ли фи ка ци ја та и пре ква ли фи ка-
ци ја та. Екс пер ти те од При леп и Ку ма но во ка ко осо бе но 
важ на ја истак ну ва ат по тре ба та за вклу чу ва ње на де ца та 
во прет школ ски те уста но ви за ра ди соз да ва ње на ви ка на 
де ца та и по го ле ма под го тве ност за трг ну ва ње во учи ли-
ште. 

Во При леп се наг ла су ва по тре ба та за по ви сок сте пен на 
де цен тра ли за ци ја, прод ла бо чу ва ње на со ра бо тка та со 
НВО се кто рот, ка ко и пре зе ма ње кон крет ни ини ци ја ти ви 
кои ќе по тек нат и во кои ќе би дат вклу че ни Ро ми те. 

Во Ку ма но во се истак ну ва важ но ста за  дос лед но ре а ли-
зи ра ње на ло кал на та стра те ги ја, ка ко и по тре ба та за за-
ед нич ки актив но сти на учи ли ште то, ро ди те ли те, оп шти-
на та и нев ла ди ни от се ктор. Ка ко по е ди неч на зна чај на 
мер ка се наг ла су ва по тре ба та за фор ми ра ње па ра лел ки 
во ос нов ни те учи ли шта по из бор ни от пред мет ром ски ја-
зик и кул ту ра. 

Со мис ле ње то на по го ле ми от број екс пер ти не се сог ла-
су ва прет став ни кот на ло кал на та са мо у пра ва од Ѓор че 
Пе тров спо ред кој „неепотребенпристапнапозитив-
надискриминацијазатоаштоодносотконситеграѓа-
ниееднаков“.

 � Прет став ни ци на учи лиш ни те од бо ри

Екс перт ско ин терв ју бе ше ре а ли зи ра но со чле но ви на 
од бо ри те на ос нов ни те учи ли шта во Скоп је, При леп и Ку-
ма но во. Нај го лем дел од нив ги иден ти фи ку ваа проб ле-
ми те кои се ка ра кте ри стич ни за уче ни ци те-Ро ми, ка ко и 
при чи ни те за нив на по ја ва.

При чи ни те за обра зов ни те проб ле ми на  де ца та-Ро ми 
чле но ви те на од бо ри те во Ку ма но во ги ло ци ра ат во на-
ру ше ни те се меј ни од но си и не за ин те ре си ра но ста на ро-
ди те ли те, по ра ди што де ца та се пре пу ште ни са ми те на 
се бе. Во При леп се истак ну ва ат не о бра зо ва но ста на ро-
ди те ли те и не сфа ќа ње то на важ но ста на обра зо ва ни е то, 
по ра ди што не се во мож ност да им по мог нат на де ца та 
во сов ла ду ва ње на на став ни от ма те ри јал, а има ат и пос-
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ла ба кон тро ла врз по се та та на учи ли ште то. Ло ша та ма-
те ри јал на со стој ба на до ма ќинс тва та се изд во ју ва ка ко 
при чи на за ан га жи ра ње на де ца та во се зон ска ра бо та по-
ра ди што изо ста ну ва ат од ре дов ни те обра зов ни про це-
си. Исто та ка, се ја ву ва „недостатокотнаматеријал-
нисредствазаобезбедувањесоодветнаоблекасокоја
нивните деца би се вклопиле во училишната средина
ибибилеприфатениодстранананивнитеврсници“. 
Чле но ви те на учи лиш ни от од бор од Ку ма но во ка ко нај-
че сти при чи ни за по ја ва та на проб ле ми во обра зо ва ни е-
то на де ца та ги по со чу ва ат: си ро ма шти ја та, тра ди ци ја та, 
мно гу дет но ста, про се ње то, ра но то ста пу ва ње во брак и 
фор ми ра ње се мејс тво, не за ин те ре си ра ност на ро ди те ли-
те и пре не су ва ње на мо де ли те на од не су ва ње од ге не ра-
ци ја на ге не ра ци ја. 

Ка ко што мо же да се за бе ле жи, чле но ви те на учи лиш ни-
те од бо ри ка ко нај че сти проб ле ми ги по со чу ва ат: оси пот 
на уче ни ци те-Ро ми, не ре дов на та по се та на учи ли ште то и 
те шко ти и те во сов ла ду ва ње то на на став ни от ма те ри јал. 
Ка ко ос нов ни за по ја ва та на овие проб ле ми, се на ве ду-
ва ат не кол ку при чи ни по вр за ни со се мејс тво то: си ро ма-
шти ја та, мно гу дет но ста, тра ди ци ја та, не о бра зо ва но ста 
на ро ди те ли те и не за ин те ре си ра но ста за обра зо ва ни е то 
на нив ни те де ца. Ус пеш но то вклу чу ва ње во обра зов ни те 
про це си на  де ца та-Ро ми е огра ни че но и со не до вол но-
то поз на ва ње на ма ке дон ски от ја зик ка ко на ста вен ја зик. 
Ин те рес но е да се на по ме не де ка чле нот на учи лиш ни-
от од бор во Ку ма но во ја наг ла су ва го ле ма та про од ност 
на  уче ни ци те-Ро ми ка ко ре зул тат на за кон ска та одред ба 
спо ред ко ја до 5-то од де ле ние, по пра ви ло, де те не мо же 
да го по вто ри од де ле ни е то. Ка ко ре зул тат на тоа, одре-
ден  број уче ни ци стиг ну ва ат во ви со ки те од де ле ни ја без 
да има ат стек на то ос нов ни еле мен тар ни поз на ва ња за 

чи та ње, пи шу ва ње и ос нов ни те ма те ма тич ки опе ра ции. 

Чле но ви те на учи лиш ни от од бор во При леп сме та ат де-
ка ва кви те проб ле ми соз да ва ат раз ли ки ме ѓу ром ски те и 
дру ги те де ца во обра зов ни от про цес.

Во Скоп је и Ку ма но во не се кон ста ти ра ни по го ле ми раз-
ли ки, иа ко кај дел од ром ски те де ца све ста за обра зо ва-
ние е на ни ско ни во, има ат по ни зок ус пех и „јанапушта-
атдржаватапорадидобивањеазил“. 

Учи ли шта та  пре зе ма ат актив но сти за над ми ну ва ње на 
обра зов ни те проб ле ми на  де ца та-Ро ми. Во Скоп је се 
наг ла су ва ви со ко то ни во на ан гаж ман пре ку на став ни те, 
струч ни те и ро ди тел ски те служ би, пре ку ин фор ми ра ње и 
со ве ту ва ње на ро ди те ли те, вклу чу ва ње на дру ги про фи-
ли за ра ди зго ле му ва ње на со ра бо тка та со се мејс тво то. 
Во Ку ма но во од стра на на учи ли шта та се пре зе ма  сè што 
е во ни вен до мен. Во си те три оп шти ни Ро ми те се вклу-
че ни во учи лиш ни те од бо ри, ме ѓу тоа не се кон ста ти ра-
ни зна чај ни ефе кти од нив но то вклу чу ва ње. Во При леп 
и Скоп је се еви ден ти ра  ми ни ма лен на пре док, а во Ку-
ма но во има по де ле ни мис ле ња кои се дви жат од: „нема
напредок“,  „незначителнипромени“, „несуминформи-
ран“ до „да,имаподобрувањевоодноснаредовноста,
успехотиподигањетона свестанаРомите за обра-
зование,иаконаоваполетребауштедасеработи“. 
Зна чај но е да се за бе ле жи де ка во При леп ре тко до а ѓа ат 
на со ста но ци.

Чле но ви те на учи лиш ни те од бо ри во Скоп је и При леп 
кон ста ти ра ат општ на пре док на по лож ба та на Ро ми те во 
нив ни те оп шти ни, по до бру ва ње то на жи вот ни от стан-
дард по вр за но со ра бо та во странс тво, ка ко и ан га жи ра-
ње во нев ла дин се ктор. 
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Во Ку ма но во не се за бе ле жа ни не кои по го ле ми по до бру-
ва ња на по лож ба та на Ро ми те.

Во од нос на ид ни те актив но сти, во Скоп је и При леп се 
наг ла су ва по тре ба та за по го ле ма еду ка ци ја и ин фор ми-
ра ње на Ро ми те за пра ва та во до ме нот на вра бо ту ва ње то, 
здрав ство то, еман ци па ци ја та на же ни те и ма жи те, кул ту-
ра та. Во При леп се истак ну ва по тре ба та за про ме на на за-
кон ска та ре гу ла ти ва во од нос на про од но ста и по а ктив-
но вклу чу ва ње на Ро ми те во раз лич ни ор га ни, ко ми сии, 
ка ко во рам ки те на учи ли ште то та ка и во оп шти на та. Во 
Ку ма но во е по треб на акту е ли за ци ја на проб ле мот пре-
ку мас-ме ди у ми те, по ди га ње на све ста за ро ди тел ски те 
уло ги, ан га жи ра ње на над леж ни те ин сти ту ции во од нос 
на зло у по тре ба на де ца та на ули ца и про ши ру ва ње на 
де ло кру гот на кул тур ни те ром ски здру же ни ја со дру ги 
за да чи. Во си те три оп шти ни се наг ла су ва по тре ба та од 
ко ор ди ни ра на со ра бо тка по ме ѓу оп шти на та, учи ли ште то 
и НВО се кто рот. Во спро тив но, ре зул та ти те ќе има ат вре-
мен ка ра ктер.

Општ зак лу чок е де ка нај го лем дел од ис пи та ни ци те сме-
та ат де ка тре ба да се при ме нат еду ка тив ни, ин те гра тив ни 
и еман ци па тив ни мер ки. Се пак, во дел од иска зи те се по-
со чу ва ат и се гре га ци о ни мер ки.

Заклучоци
 � Клуч ни проб ле ми по вр за ни со обра зо ва ни е то на  де-

ца та-Ро ми се: оп фа тот на де ца та во обра зо ва ни е то, 
нив ни от осип од ре дов ни те обра зов ни про це си, не-
кон ти ну и ра на та по се та на учи ли ште то и по стиг ну ва-
ња та на де ца та во учи ли ште то.

 � Ка ко нај че сти при чи ни за по ја ва на проб ле ми на  де-
ца та-Ро ми во обра зо ва ни е то се истак ну ва ат: ло ша та 

со ци о е ко ном ска со стој ба,  тра ди ци ја та, си сте мот на 
вред но сти, мно гу дет но ста, ма ло лет нич ки те бра ко ви, 
не до вол но то поз на ва ње на на став ни от ја зик, го ле-
ма та про од ност во по ни ски те од де ле ни ја, не о бра-
зо ва но ста на ро ди те ли те и не за ин те ре си ра но ста за 
обра зо ва ни е то на сво и те де ца.

 � При чи ни те за обра зов ни те проб ле ми на  де ца та-Ро-
ми се ло ци ра ат во се мејс тво то,  ром ска та суб кул ту ра 
и за ед ни ца. Не се зе ма ат  пред вид стру ктур ни те фа-
кто ри ка ко што се: дол го ве ков на та ди скри ми на ци ја 
на Ро ми те, со ци јал на та, по ли тич ка та и кул тур на та 
иск лу че ност во оп штес тво то и дол го трај на та па сив-
ност на др жа ва та во од нос на пре зе ма ње мер ки за 
над ми ну ва ње на ва ква та си ту а ци ја.

 � Ло кал ни те вла сти се вклу че ни во ни за актив но сти за 
по до бру ва ње на по лож ба та на Ро ми те во оп што, ка ко 
и за на ма лу ва ње на преч ки те за вклу чу ва ње на де ца-
та во ре дов ни те обра зов ни про це си. Ка ко ре зул тат на 
та кви те актив но сти се за бе ле жу ва одре ден сте пен на 
на пре док во оп фа те но ста на ром ски те де ца во обра-
зов ни те про це си. Во Ку ма но во се зго ле му ва оп фа тот 
на де ца та-Ро ми во ос нов но то обра зо ва ние, а во Ѓор-
че Пе тров и При леп во сред но обра зо ва ние. 

 � Во При леп и Ку ма но во е из го твен стра те шки до ку-
мент со кој се пред ви ду ва ре ша ва ње на ром ски те 
пра ша ња. Во При леп е усво е на Стра те ги ја за обра-
зо ва ние со ко ја се тар ге ти ра ат и  Ро ми те, а во фа-
за на из го то вка е ак ци о нен план за вклу чу ва ње на  
Ро ми те. Во Ку ма но во е усво е на ло кал на стра те ги ја 
„Де ка да на  Ро ми те“ во ко ја обра зо ва ни е то е ед но од 
че ти ри те ос нов ни об ла сти. Ло кал на та са мо у пра ва во 
оп шти на Ѓор че Пе тров не ма из го тве но ни ка ков до ку-

“

„Најдобробибило

ромскитеимакедон

скитедецаодделно

дапосетуваатнаста

ва.Такабисеспре

чилеидругипроб

лемикакотепачки,

заканиисл.“

Прилеп,Македонка
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мент за раз вој и уна пре ду ва ње на обра зо ва ни е то во 
оп шти на та, ни ту, пак, не кој друг до ку мент со кој се 
тре ти ра ат проб ле ми те на Ро ми те.

 � Во три те оп шти ни се за бе ле жу ва по до бру ва ње на 
со ра бо тка та ме ѓу оп шти на та, ос нов ни те учи ли шта и 
НВО се кто рот во ре ша ва ње то на ром ски те пра ша ња.

 � Во пос лед но вре ме е по до бре на вклу че но ста на Ро-
ми те во оп штин ски те од бо ри, но се про це ну ва де ка  
сè уште по сто јат мал  број Ро ми вра бо те ни во др жав-
на та и јав на та ад ми ни стра ци ја, ка ко и нив на ма ла 
за ста пе ност во упра ва та. Во рам ки те на оп штин ска та 
ад ми ни стра ци ја, во При леп е вра бо тен со вет ник за 
ром ски пра ша ња.

 � Ин фра стру кту ра та во При леп и Ку ма но во е по до бре-
на пре ку ре а ли за ци ја на ко му нал ни про е кти, ка ко и 
про е кти за до му ва ње и ин фра стру кту ра.

 � На пр во ме сто се истак ну ва по тре ба та за одр жу ва ње 
на еду ка ции, три би ни, ра бо тил ни ци за по ди га ње на 
све ста за зна че ње то на обра зо ва ни е то, про ме на на 
на чи ни те на кои Ро ми те ги мо би ли зи ра ат ре сур си те 
и ги ко ри стат мож но сти те, ка ко и ко ри сте ње на пред-
но сти те кои ги ну дат до ква ли фи ка ци ја та и пре ква ли-
фи ка ци ја та.  Екс пер ти те од При леп и Ку ма но во ка ко 
осо бе но важ на ја истак ну ва ат по тре ба та за вклу чу ва-
ње на де ца та во прет школ ски те уста но ви за ра ди соз-
да ва ње на ви ка на де ца та и по го ле ма под го тве ност 
за трг ну ва ње во учи ли ште.

 � Во си те три оп шти ни, ро ди те ли те на  де ца та-Ро ми се 
вклу че ни ка ко чле но ви во учи лиш ни те од бо ри, ме-
ѓу тоа не се кон ста ти ра ни зна чај ни ефе кти од ва ква та 
мер ка.

 � Општ зак лу чок е де ка нај го лем дел од ис пи та ни ци те 
сме та ат де ка тре ба да се при ме нат еду ка тив ни, ин те-
гра тив ни, ег зи стен ци јал ни и еман ци па тив ни мер ки. 
Се пак, во дел од иска зи те се по со чу ва ат и се гре га ци-
о ни мер ки.

4.2. Про фе си о нал ци те за проб ле мот на 
осип на уче ни ци те-Ро ми од ре дов ни те 
обра зов ни про це си
Со цел да се до бие це лос на сли ка за проб ле ми те по вр-
за ни со обра зо ва ни е то на Ро ми те беа спро ве де ни по-
лу стру кту ри ра ни ин терв јуа со про фе си о нал ци од учи ли-
шта та (на став ни ци и прет став ни ци од про фе си о нал ни те 
служ би) и ром ски те обра зов ни цен три кои ди рект но се 
вклу че ни во ра бо та та со Ро ми. 
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Скоп је При леп Ку ма но во
Вкуп ноНа став-

ни ци
Днев ни
цен три

Про фе си о-
нал ни служ би

На став-
ни ци

Днев ни
цен три

Про фе си о-
нал ни служ би

На став-
ни ци

Днев ни
 цен три

Про фе си о-
нал ни служ би

Пол
 

М 2 1 1 1 1 0 5 2 0 13

Ж 12 5 1 5 4 2 6 3 6 44

На ци о нал ност
 

М 14 4 2 6 4 2 11 1 6 50

Р 0 2 0 0 1 0 0 4 0 7

Во зраст % 42,00 31,50 44,50 42,80 38,80 56,50 50,00 28,20 53,70 43,11%

Табелабр.1:
СТРУКТУРАНАИСПИТАНИЦИТЕПОПОЛ,НАЦИОНАЛНОСТИВОЗРАСТ

По лу стру кту ри ра ни те ин терв јуа беа ре а ли зи ра ни со 
вкуп но 57 ис пи та ни ци. Во си те оп шти ни до ми ни ра ат 
ис пи та ни ци од жен ски пол, ма ке дон ска на ци о нал ност, 
освен кај ис пи та ни ци те од  ром ски те обра зов ни цен три 
ка де што се ја ву ва ат и ис пи та ни ци со ром ска на ци о нал на 
при пад ност.

Ма ке дон ци и Ро ми во та бе ла та да одат со го ле ми бу кви, 
а и на став ни ци и про фе си о нал ци исто та ка со го ле ми бу-
кви

Нај за ста пен про фил во при ме ро кот се на став ни ци те, а 
нај мал ку за ста пе ни про фе си о нал ци те од струч ни те служ-
би од учи ли шта та1. 

 

Графиконбр.1
НАЦИОНАЛНАСТРУКТУРАНАИСПИТАНИЦИТЕПОГРАДОВИ

1 Тоа се должи на структурата на вработени 
во училиштата (голем број наставници и 
мала стручна служба). 
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Про сеч на та ста рос на во зраст на ис пи та ни ци те из не су ва 43,11 го ди ни, 
при што ка ко најм ла ди се ја ву ва ат прет став ни ци те во  ром ски те обра-
зов ни цен три со про сеч на ста рос на во зраст од 32,8 го ди ни, а нај во-
зрас ни се про фе си о нал ци те од струч ни те служ би - 51,56 го ди ни. Ана-
ли зи ра но по гра до ви, нај во зрас на стру кту ра на ис пи та ни ци се ја ву ва во 
При леп.

Графиконбр.2
НАЦИОНАЛНАСТРУКТУРАНАИСПИТАНИЦИТЕ
ПОПРОФИЛИИГРАДОВИ

Графиконбр.3
ВОЗРАСНАСТРУКТУРАНАИСПИТАНИЦИПОПРОФИЛИИГРАДОВИ

Стру кту ра та на ис пи та ни ци те по гра до ви е  след-
на ва:

 � Во Скоп је беа оп фа те ни вкуп но 22 ис пи та ни-
ка од кои 14 на став ни ци, 6 прет став ни ци од 
ром ски те обра зов ни цен три и две ли ца од 
струч ни те служ би во учи ли шта та. Ис пи та-
ни ци те во Скоп је се на про сеч на во зраст од 
39,3 го ди ни; 

 � Во При леп беа ре а ли зи ра ни вкуп но 13 ин-
терв јуа, и тоа: шест ин терв јуа спро ве де ни со 
на став ни ци те, пет со прет став ни ци од ром-
ски те обра зов ни цен три и две ин терв јуа со 
про фе си о нал ци од струч ни те служ би во учи-
ли шта та. Про сеч на та во зраст на ис пи та ни ци-
те во При леп из не су ва 46,03 го ди ни;

 � Во Ку ма но во беа оп фа те ни вкуп но 22 ис пи-
та ни ка од кои 11 на став ни ци, пет прет став-
ни ци од ром ски те обра зов ни цен три и шест 
про фе си о нал ци од струч ни те служ би во учи-
ли шта та. Ис пи та ни ци те во Ку ма но во се на 
про сеч на во зраст од 43,96 го ди ни.  
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4.2.1. Ана ли за на по да то ци те до би е ни од ин терв ју а-
та со на став ни ци те, струч ни те служ би во учи ли шта-
та и  ром ски те обра зов ни цен три

По да то ци те кои се до би е ни со ре а ли за ци ја на по лу стру-
кту ри ра но ин терв ју со на став ни ци те, про фе си о нал ци те 
од струч ни те служ би во учи ли шта та и прет став ни ци те 
од  ром ски те обра зов ни цен три ќе би дат пре зен ти ра ни 
збир но. На тој на чин, ќе се овоз мо жи нај до бар увид во 
по тре би те на  де ца та-Ро ми, проб ле ми те по вр за ни со учи-
ли ште то, ка ко и глав ни те при чи ни  за нив на та по ја ва.   

 � Иден ти фи ку ва ни по тре би на  де ца та-Ро ми

Во ди рект на та ра бо та со ро ди те ли те и де ца та про фе си-
о нал ци те иден ти фи ку ва ле одре де ни по тре би на де ца та. 
На пр во ме сто се истак ну ва ат ег зи стен ци јал ни те по тре би, 
по тре ба та за по мош и под др шка од се мејс тво то, по до-
бре ни ус ло ви за до му ва ње и хи ги ен ски те по тре би. Ка ко 
по себ но важ ни за ус пеш но вклу чу ва ње во обра зов ни от 
про цес се истак ну ва ат не до вол но то поз на ва ње на на-
став ни от ја зик и не до ста то кот на ди да ктич ки ма те ри јал. 
По ра ди го ле ми от  број ма ло лет нич ки бра ко ви, на став ни-
ци те ја истак ну ва ат по тре ба та од во ве ду ва ње се ксу ал но 
обра зо ва ние. Зна чај но е да се за бе ле жи де ка прет став-
ни ци те од ром ски те обра зов ни цен три по себ но ја истак-
ну ва ат по тре ба та од по мош и под др шка од на став ни ци-
те.    

 � Здрав стве на та со стој ба на  де ца та-Ро ми

Графиконбр.4
ПОЛОВАСТРУКТУРАПОГРАДОВИ

Графиконбр.5
ИДЕНТИФИКУВАНИПОТРЕБИСПЕЦИФИЧНИНАДЕЦАТАРОМИ

“
„...нередовногипримаатвакцините,ноимаатголем

имунитетиглавносездрави.“

Професионалецодстручнитеучилишнислужби
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Од ана ли за та на из ја ви те за здрав стве на та со стој ба на 
де ца та мо же да се уви ди де ка во  60% од да де ни те од-
го во ри таа е про це не та ка ко до бра. Се пак, за гри жу ва фа-
ктот де ка ди стри бу ци ја та на оста на ти те од го во ри е кон-
цен три ра на во по ни ски те вред но сти, при што во 26% од 
из ја ви те таа е оце не та ка ко за до во ли тел на, а во 9% ка ко 
не за до во ли тел на. Ка ко нај че сти при чи ни за ва ка оце не-
та та здрав стве на со стој ба на  де ца та-Ро ми се на ве ду ва ат: 
ус ло ви те за жи ве е ње,  ло ша та хи ги е на, не ре дов на та вак-
ци на ци ја и не гри жа та од стра на на ро ди те ли те. 

Ка ко нај че сти за бо лу ва ња се на ве де ни: алер ги и те, кож-
ни те бо ле сти, хро нич ни от брон хит и сто мач ни те ви ру си.

“
„Особеномладитеродителимногувнимаваатнахигиена

танасвоитедеца,какоинаредовнотовакцинирање.“

Едукатор,Прилеп,Македонка

Графиконбр.6
ПРОЦЕНКАНАЗДРАВСТВЕНАСОСТОЈБАНАДЕЦАТА

“

„Најчестомеѓусебе,

ноимаислучајкога

севоспоставуваат

контактисодругиде

цавослучајнапосо

лидниРомчиња.“

НаставникодОУ„Стра
шоПинџур“

 � Со ци јал на под др шка на  де ца та-Ро ми

Нев ла ди ни те ор га ни за ции и учи ли ште то се по со че ни од 
стра на на си те про фи ли на ис пи та ни ци ка ко најз на ча ен 
сег мент за под др шка на  де ца та-Ро ми. По ма ло зна че ње 
им е при да де но на струч ни те служ би, со се ди те, врс ни ци-
те, оп шти на та и се мејс тво то.

На ве де но е де ка дру же ње то на  де ца та-Ро ми со де ца 
од дру ги на ци о нал но сти за ви си од ме сто то на жи ве е ње, 
ус пе хот во обра зо ва ни е то и во зра ста на ко ја се де ца та. 
При тоа нез на чи тел но е по го лем бро јот на из ја ви во кои 
се наг ла су ва де ка тие нај че сто се дру жат ме ѓу се бе. За-
гри жу ва из ја ва та на на став нич ка та од ОУ „Бра ќа Ра миз и 
Ха мид“, ко ја ука жу ва на не тр пе ли во ста ко ја по стои ме ѓу  
уче ни ци те-Ро ми и уче ни ци те-Ал бан ци од окол ни те учи-
ли шта.   

 � Ма ни фе ста ции во од не су ва ње то на 
де ца та-Ро ми

Одре де ни ма ни фе ста ции во од не су ва-
ње то на де ца та ука жу ва ат на по сто е ње 
на пси хо фи зич ки, со ци јал ни, мо ти ва ци-
ски и би хеј ви о рал ни проб ле ми. Ис пи та-
ни ци те во ра бо та та со де ца та за бе ле-
жа ле од не су ва ња по вр за ни со те шко то 
пом не ње, сла ба та кон цен тра ци ја, хи пе-
ра ктив ност, па сив ност, не мо ти ви ра ност, 
не ма ње ра бот ни на ви ки, проб ле ми во 
го вор и глас, проб ле ми во емо ци о нал на-
та сфе ра, вул гар ност и асо ци јал но по ве-
де ние. 
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Графиконбр.7
МАНИФЕСТАЦИИВООДНЕСУВАЊЕТОНАДЕЦАТАРОМИ

Графиконбр.8
МАНИФЕСТАЦИИВООДНЕСУВАЊЕТОНАДЕЦАТА
РОМИ

си те оста на ти фа кто ри би деј ќи де те то ги ма ни фе сти ра 
овие од не су ва ња ка ко ре зул тат на над во реш ни те вли ја-
ни ја врз не го.   

 Нај го лем дел од на став ни ци те ги по со чу ва ат би хеј ви о-
рал ни те и со ци ја ли за ци ски те проб ле ми ка ко до ми нант-
ни проб ле ми. За раз ли ка од нив, про фе си о нал ци те од 
струч ни те служ би во учи ли шта та сме та ат де ка нај го ле-
ми от дел од де ца та ма ни фе сти ра ат пси хо фи зич ки проб-
ле ми. Прет став ни ци те на ром ски те обра зов ни цен три ка-
ко поз на чај ни ги по со чу ва ат пси хо фи зич ки те и би хеј ви о-
рал ни те проб ле ми. 

Ка ко ге не ра то ри на ма ни фе сти ра но то од не су ва ње се по-
со чу ва ат не кол ку фа кто ри. Во нај го лем дел од иска зи те 
на ис пи та ни ци те (64%) при чи ни те за одре де но од не су ва-
ње се ло ци ра ат во са мо то де те. Во 27% од из ја ви те при-
чи ни те се ба ра ат во се мејс тво то, до де ка во по мал број  
слу чаи се сме та де ка сре дин ски те фа кто ри од сре ди на та 
се клуч ни за по ја ва та на одре де ни ма ни фе ста ции во од-
не су ва ње то на де ца та. Се пак, мо ра да се на по ме не де ка 
го ле ми от про цент  иска зи ко и што го по со чу ва ат де те то 
ка ко ге не ра тор на проб ле ми те ин ди рект но  ука жу ва ат на 

4.2.2. При чи ни за по ја ва на обра зов ни те проб ле ми 
кај  де ца та-Ро ми

Оби ди те да се утвр дат при чи ни те за проб ле ми те на  де-
ца та-Ро ми во обра зов ни те про це си на мет наа по тре ба за 
иден ти фи ку ва ње на глав ни те фа кто ри кои вли ја ат врз 
пра ви лен раст и раз вој и ос тва ру ва ње на нив ни те по тен-
ци ја ли.

Про фе си о нал ци те кои ра бо тат ди рект но со де ца та-  
Ро ми глав ни те при чи ни за по ја ва на проб ле ми те ги ло-
ци ра ат во де ца та, се мејс тво то, учи ли ште то, др жа ва та и 
си сте мот. Нај го лем  број ис пи та ни ци сме та ат де ка се мејс-
тво то е гла вен ге не ра тор на проб ле ми те по вр за ни со учи-



33

ли ште то на  де ца та-Ро ми. Исто та ка, тие ука жу ва ат де ка 
дел од при чи ни те про из ле гу ва ат од са ми те де ца, а  осо-
бе но се наг ла су ва ат: не мо ти ви ра но ста, отсус тво то на по-
зи тив ни це ли и не га тив ни те дру гар ски вр ски. Учи ли ште-
то ка ко ге не ра тор на проб ле ми те прет ста ву ва исто та ка 
зна ча ен фа ктор за по ја ва та на осип на уче ни ци те. Проб-
ле ми те по вр за ни со учи ли ште то ге не рал но се по вр зу ва ат 
со по ли ти ка та на Ми ни стерс тво то за обра зо ва ние и на у-
ка, неф ле кси бил но ста и не со од вет но ста на обра зов ни от 
про цес. Пос лед на та го ле ма гру па од го во ри се од не су ва 
на не до ста то кот на си стем ски мер ки, фи нан си ска та не о-
држ ли вост на про гра ми те за под др шка на обра зо ва ни е-
то на Ро ми те, ка ко и не до ста то кот на по зи тив ни при ме ри 
за вра бо ту ва ње на обра зо ва ни те Ро ми. 

Ис пи та ни ци те истак ну ва ат раз лич ни ас пе кти на жи ве е-
ње то на ром ски те се мејс тва кои вли ја ат врз ни во то на по-
се те но ста и ус пе хот на   де ца та во учи ли ште то. Ка ко најз-
на чај ни при чи ни кои ги огра ни чу ва ат де ца та за ус пеш но 
вклу чу ва ње во обра зов ни те про це си се истак ну ва ат: со-
ци о е ко ном ски от ста тус на се мејс тва та, тра ди ци ја та, на-
чи нот на жи ве е ње и ко му ни ка ци ја, ка ко и не сфа ќа ње то 
на зна че ње то на обра зо ва ни е то во ром ско то се мејс тво. 
Ко га би се гру пи ра ле не кои од по со че ни те при чи ни, би 
се по ка жа ло де ка во ром ски те се мејс тва во го ле ма ме ра 
по сто јат  на ру ше ни се меј ни од но си и вос пит на за пу ште-
ност на де ца та. Ка ко при чи ни кои во го ле ма ме ра вли ја ат 
врз оси пот и не ре дов но то по се ту ва ње на учи ли ште то се 
изд во ју ва ат ма ло лет нич ки те бра ко ви и мно гу дет но ста на 
се мејс тва та. Ма ло лет нич ки те бра ко ви се по себ но истак-
на ти од стра на на ис пи та ни ци те од ром ски те обра зов ни 
цен три од Скоп је и При леп.    

При чи ни те кои ги истак ну ва ат са мо про фе си о нал ци те од 
струч ни те служ би и прет став ни ци те на ром ски те обра зов-
ни цен три се по вр за ни со не о бра зо ва но ста на ро ди те ли те 
и ни ско то кул тур но ни во. По себ но вни ма ние зас лу жу ва 
по да то кот де ка де ца та се вклу че ни во обез бе ду ва ње ег-
зи стен ци ја за се мејс тва та пре ку вклу чу ва ње во ра бот ни 
ан гаж ма ни.

 � При чи ни по вр за ни со учи ли ште то

Дел од ис пи та ни ци те при чи ни те за по ја ва на обра зов ни-
те проб ле ми на  де ца та-Ро ми ги ло ци ра ат во учи ли ште-
то. Ис пи та ни ци те од си те про фи ли сме та ат де ка де ца та 
се со о чу ва ат со проб ле ми во учи ли ште то ка ко ре зул тат 
на одре де ни ди да ктич ки при чи ни, го ле ма про од ност 
на уче ни ци те, не со од ве тен и неф ле кси би лен обра зо вен 
про цес и не по се ту ва ње на пре ду чи лиш но обра зо ва ние. 

Графиконбр.9
ФАКТОРИЗАПОЈАВАНАПРОБЛЕМИТЕ

 �  При чи ни по вр за ни со се мејс тво то
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Графиконбр.12
ДИДАКТИЧКИПРОБЛЕМИ

Ди да ктич ки те проб ле ми се иден ти фи ку ва ни ка ко најз-
на чај на при чи на за по ја ва на обра зов ни те проб ле ми кај 
де ца та. Во иска зи те на нај го лем број од ис пи та ни ци те 
од си те про фи ли се истак ну ва ат проб ле ми те кои се по-
вр за ни со обе мот, те жи на та и со др жи на та на на став ни-
от ма те ри јал. Исто та ка, се на ве ду ва де ка го лем број од 
де ца та не го вла де ат ма ке дон ски от ја зик ка ко на ста вен 
ја зик, по ра ди што се ја ву ва ат проб ле ми во сле де ње то на 
на ста ва та. Не ста ну ва збор за ап со лут но не поз на ва ње на 
ја зи кот ту ку за огра ни чен фонд на збо ро ви и не мож но ста 
за раз би ра ње и упо тре ба на ап стракт ни и пос ло же ни ја-
зич ни кон струк ции кои се има нент ни за сов ла ду ва ње на 
на став ни те со др жи ни во по ви со ки те од де ле ни ја. До пол-
ни те лен проб лем прет ста ву ва и не до сти гот на ди да ктич-
ки ма те ри јал.

Графиконбр.10
ПРИЧИНИЗАОБРАЗОВНИТЕПРОБЛЕМИНАДЕЦАТАВОСЕМЕЈСТВОТО

Графиконбр.11
ПРИЧИНИПОВРЗАНИСООБРАЗОВНИТЕПРОЦЕСИ



35

Графиконбр.12
ДИДАКТИЧКИПРОБЛЕМИ

Графиконбр.13
ФУНКЦИОНИРАЊЕНАМЕШАНИТЕПАРАЛЕЛКИ

Зна чај но е да се на по ме не проб ле мот по вр зан со го-
ле ма та про од ност на уче ни ци те во пр ви те пет го ди ни 
од ос нов но то обра зо ва ние. Овој проб лем е истак нат од 
стра на на си те про фе си о нал ци би деј ќи ва ква та пра кти ка 
овоз мо жу ва де ца та кои не ги сов ла да ле еле мен тар ни те 
зна е ња на чи та ње и пи шу ва ње, ка ко и ос нов ни те ма те-
ма тич ки опе ра ции, да стиг нат до по ви со ки те од де ле ни ја. 
Ток му по ра ди тоа де ца та ги по вто ру ва ат по ви со ки те од-
де ле ни ја по не кол ку па ти и го гу бат ин те ре сот за по на та-
мош но обра зо ва ние.   

 � Ор га ни за ци ја на на ста ва та

На ста ва та на де ца та-Ро ми нај че сто е ор га ни зи ра на во 
ме ша ни па ра лел ки од Ро ми и Ма ке дон ци. На став ни ци-
те и про фе си о нал ци те од струч ни те служ би ге не рал но 
го оце ну ва ат ка ко до бро функ ци о ни ра ње то на ме ша ни те 
па ра лел ки. Дел од нив го оце ну ва ат ка ко од лич но, а мал 
е бро јот на иска зи од стра на на на став ни ци те со кои се 
оце ну ва ка ко ло шо. 

Дел од ис пи та ни ци те ко и што оце ни ле де ка ме ша ни те 
па ра лел ки ло шо функ ци о ни ра ат сме та ат де ка е по тре бен 
по го лем ан гаж ман на на став ни ци те во по диг ну ва ње то на 
све ста на ро ди те ли те и де ца та за ед на кво ста на пра ва та 
и над ми ну ва ње на пре дра су ди те.

„Постоинекојраздормеѓудецатакојпотекнуваодпре

драсудикоиимгипренесуваатнивнитеродители(било

дасеработизадетеодромскаилимакедонсканацио

налност).“

ОдделенскинаставникодПрилеп,Македонка

Од иска зи те на ис пи та ни ци те мо же да се за бе ле жи 
де ка не по сто јат не кои пра ви ла во од нос на ор га-
ни за ци ја та на се де ње и кон цен тра ци ја на де ца та во 
учил ни ца та. Рас по ре дот се пра ви врз ос но ва на ви-
си на та на де ца та, дис цип ли на та, пре фе рен ци и те на 
де ца та, ви дот на на ста ва та и суб је ктив ни те сог ле ду-
ва ња на на став ни кот. 

Во учи ли ште то се при ме ну ва ат сти му ла тив ни и каз-
не ни мер ки кон де ца та. Од сти му ла тив ни те нај че сто 
се при ме ну ва ат: со ве ту ва ња, вклу чу ва ње во вон на-
став ни актив но сти и ос ло бо ду ва ње од пар ти ци па ци-
ја за учес тво во ек скур зии. Каз не ни те мер ки се при-
ме ну ва ат во сог лас ност со за ко нот, а пред ност им се 
да ва на уко рот и опо ме на та. 

“

“

„Сакаатдаседатза

еднозадазборуваат

ромски,нонесебу

наткогаќегипреме

стат.“

НаставникЃорчеПе
тров,Македонка

„Возиманедопар

но,затоаодлучува

наставникот,инаку

кадештосакаат.“

Наставник,Прилеп,
Македонка
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Ис пи та ни ци те на ве ду ва ат де ка де ца та ге не рал но се 
вклу че ни во вон школ ски актив но сти. Прет став ни ци те на 
ром ски те обра зов ни цен три сме та ат де ка де ца та ор га ни-
зи ра но го по ми ну ва ат сло бод но то вре ме. И по крај вклу-
че но ста во учи лиш ни сек ции, при ред би и смо три, тие се 
вклу че ни во ра бо тил ни ци, днев ни цен три на НВО, а по-
ми ну ва ат вре ме и во ин тер нет-ка феа. За раз ли ка од нив, 
на став ни ци те сме та ат де ка дел од де ца та не ор га ни зи ра-
но го по ми ну ва ат вре ме то и са мо мал  број де ца се вклу-
че ни во актив но сти кои не се ор га ни зи ра ни од стра на на 
учи ли ште то. Зна чај но е да се на по ме не де ка одре ден  
број  де ца, спо ред иска зи те на ис пи та ни ци те од  ром ски-
те обра зов ни цен три и струч ни те служ би во учи ли шта та, 
во сло бод но то вре ме се ра бот но ан га жи ра ни: со би ра ње 
ста ро же ле зо, пла стич ни ши ши ња, се че ње др ва и сл.   “

„Флексибилноство

односнаотсуство

поврзанососезонска

работа15денана

почетокотодшкол

скатагодина.“

Педагог,Куманово,Ма
кедонка

Графиконбр.14
ВИДОВИНАМЕРКИ

Графиконбр.15
ВОНШКОЛСКИАКТИВНОСТИНАДЕЦАТА

Се пак, ге не ра лен зак лу чок е де ка де ца та во зна чај на 
ме ра се иск лу че ни од учес тво во вон школ ски актив но-
сти по ра ди не до сти гот на ма те ри јал ни средс тва. Име но, 
учес тво то во мно гу од тие актив но сти прет по ста ву ва пла-
ќа ње пар ти ци па ци ја, за ко ја нив ни те ро ди те ли не ма ат 
до вол но фи нан си ски средс тва. 

 � Од но сот на на став ни ци те кон де ца та

Кај на став ни ци те по сто јат по де ле ни мис ле ња во од нос 
на оп то ва ре но ста во ра бо та та со  де ца та-Ро ми. Нај го лем 
дел од нив сме та ат де ка е по треб но да се вло жат до пол-
ни тел ни на по ри за еду ка ци ја, мо ти ва ци ја и ани ма ци ја. 
Не кои од нив наг ла су ва ат де ка е по треб но по вто ру ва ње 
на на став ни от ма те ри јал по ве ќе па ти, ка ко и по го ле мо 
ан га жи ра ње по ра ди сла ба та дис цип ли на, сла ба та пис-
ме ност и не ма ње то по врат на ре ак ци ја.  
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Графиконбр.17
ПОТЕНЦИЈАЛИЗАПОСТИГНУВАЊЕНА
РЕЗУЛТАТИВООБРАЗОВАНИЕТО

Графиконбр.16
ОПТЕРЕТЕНОСТНАНАСТАВНИЦИТЕВО
РАБОТАТАСОДЕЦАТАРОМИ

Нај го лем дел од на став ни ци те сме та ат де ка де ца та-Ро ми 
мо жат да по стиг нат исти ре зул та ти ка ко и дру ги те де ца, 
ме ѓу тоа нај го ле ми от дел од нив (52%) истак ну ва ат де ка 
ус пе хот во учи ли ште то е кон ди ци о на лен и пред сè за ви-
си од по до бру ва ње на ус ло ви те за жи вот, под др шка та 
од се мејс тво то и про ме на та на сте ре о тип ни те сфа ќа ња за 
обра зо ва ни е то. Мал број на став ни ци (2%) сме та ат де ка 
де ца та-Ро ми не мо жат да по стиг нат ед на кви ре зул та ти 
ка ко дру ги те де ца. 

„Не,дуримиеизабавно.“

Наставник,Куманово,Македонка

„Доволноедасеописменат.“

Наставник,ЃорчеПетров,Македонка

„Не,бидејќиимаатнисконивонасоцијалнаинтелигенци

јаипредзнаење.“

Наставник,Куманово,Македонка

 � Ром ски обра зов ни цен три 

Ос нов на актив ност на ром ски те обра зов ни цен три е да-
ва ње по мош и под др шка во сов ла ду ва ње на на став ни от 
ма те ри јал и пи шу ва ње на до маш ни те за да чи. По крај тоа, 
вло жу ва ат на пор за раз вој на ка па ци те ти те на де ца та и 
ни вни те со ци јал ни ве шти ни. Во ра бо та та со де ца та при-
ме ну ва ат ин ди ви ду а лен и гру пен при стап, при што нај-
че сто ги при ме ну ва ат след ни ве тех ни ки: арт-тех ни ки, 
ин те ра ктив ни тех ни ки, актив но слу ша ње, ко му ни ка ци ски 
тех ни ки, тех ни ки за раз вој на пис ме но изра зу ва ње и раз-
лич ни ви до ви плеј– игров ни тех ни ки. 

Прет став ни ци те на ром ски те обра зов ни цен три се сре-
ќа ва ат со одре де ни проб ле ми во се којд нев на та ра бо та. 
Нај го лем иден ти фи ку ван проб лем прет ста ву ва оси пот на 
де ца. Ин те рес но е да се на по ме не де ка го лем број од ис-
пи та ни ци те ка ко проб лем го истак ну ва ат и не по сто е ње то 
на ин те рес кај де ца та за ра бо та во ром ски те обра зов ни 
цен три. Исто та ка, те шко тии во ра бо те ње то соз да ва ат го-

62%

23%

11%

2%

2%

да

условно да

некои да некои не

мал број

не
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ле ми на та и со ста вот на гру пи те по ра ди не до ста то кот на 
про стор ни и ма те ри јал ни ус ло ви. Го лем  број ис пи та ни ци 
истак на ле де ка не по сто јат проб ле ми во функ ци о ни ра-
ње то на ром ски те обра зов ни цен три.

Ди стри бу ци ја та на иска зи на ис пи та ни ци те по гра до ви 
по ка жу ва раз лич на кон цен тра ци ја на проб ле ми во ром-
ски те обра зов ни цен три. Во Ку ма но во, нај го лем проб лем 
прет ста ву ва ат не кон ти ну и ра на та по се та и го ле ми от осип 
на де ца по ра ди се зон ска ра бо та, ка ко и по те шко ти и те 
во обез бе ду ва ње пре воз во зим ски от пер и од. Во При-
леп нај е ви ден тен проб лем прет ста ву ва не до ста то кот на 
про стор и ма те ри јал ни ус ло ви за ра бо та. Во Скоп је по крај 
оси пот и не кон ти ну и ра на та по се та на де ца та, глав ни те 
проб ле ми ги ло ци ра ат во би хеј ви о рал ни те и во ле ви те 
ком по нен ти на де ца та: не дис цип ли ни ра но ста, не за ин те-
ре си ра но ста и не мо ти ви ра но ста на де ца та.    

Графиконбр.18
ПРОБЛЕМИВОРАБОТАТАНАРОМСКИТЕОБРАЗОВНИЦЕНТРИ

Над ми ну ва ње то на иден ти фи ку ва ни те проб ле ми спо ред 
иска зи те на ис пи та ни ци те мо же да се по стиг не пре ку ра-
бо та со де ца та за зго ле му ва ње на нив на та мо ти ви ра ност 
за уче ње, ра бо та со ро ди те ли те и нив но еко ном ско јак не-
ње, про ме на на при ста пи те и ор га ни за ци ја та во ра бо та та, 
ка ко и по до бру ва ње на про стор ни те и ра бот ни те ус ло ви 
за ра бо та.  

“

„Вклучувањенаде

цатавоизучување

нарадикаленислам

(обреди,ритуалисо

деновивоприватни

куќи).“

Асистент,Скопје,Маке
донец

Графиконбр.19
ПОЛЕНАИНТЕРВЕНЦИЈАЗАНАДМИНУВАЊЕНА
ИДЕНТИФИКУВАНИТЕПРОБЛЕМИ

 � При чи ни кои про из ле гу ва ат од си сте мот

Мал дел од ис пи та ни ци те сме та ат де ка при чи ни те за 
осип и не ре дов ност на де ца та во учи ли ште се си стем-
ски ге не ри ра ни. Ка ко најз на чај ни по е ди неч ни преч ки за 
ус пеш но вклу чу ва ње во обра зов ни те про це си од стра на 
на си те про фи ли се истак ну ва ат ди скри ми на ци ја та и ге-
то и за ци ја та на ром ска та по пу ла ци ја. Прет став ни ци те од 
ром ски те обра зов ни цен три ка ко при чи ни ги истак ну ва-
ат и: иск лу че но ста, не о држ ли во ста на про гра ми те, ка ко и 
не до ста то кот на по зи тив ни при ме ри за вра бо ту ва ње на 
обра зо ва ни Ро ми. На став ни ци те ги по тен ци ра ат при чи-
ни те ло ци ра ни во др жа ва та и си сте мот, на ве ду вај ќи ги 
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Графиконбр.20
ПРИЧИНИГЕНЕРИРАНИОДСИСТЕМОТ

Графиконбр.21
НИВОНАСОРАБОТКАНАРОДИТЕЛИТЕ
СОУЧИЛИШТЕТО

при ста пот до ин сти ту ци и те и си стем ска та не по вр за ност 
ка ко зна чај ни ба ри е ри за обра зо ва ние на Ро ми те. 

 � Ин сти ту ци о нал на со ра бо тка

Ана ли за та на иска зи те на ис пи та ни ци те од си те 
про фи ли по ка жу ва де ка ни во то на со ра бо тка на ро ди те-
ли те со учи ли ште то е  оце не то ка ко ре ла тив но ни ско. Во 
43% од иска зи те се оце ну ва де ка во оп што не ма со ра бо-
тка, во 44% таа се оце ну ва ка ко сла ба, а са мо во 13% се 
про це ну ва де ка ро ди те ли те со ра бо ту ва ат со учи ли ште то. 

Нај че сто се про це ну ва де ка мал број ро ди те ли има ат со-
ра бо тка со на став ни ци те, обич но ро ди те ли те на де ца та 
со по со ли ден ус пех, а оста на ти те до а ѓа ат са мо то гаш 
ко га има проб лем во кој се вклу че ни нив ни те де ца. Во 
ос но ва се про це ну ва де ка ро ди те ли те не се за ин те ре си-
ра ни за ус пе хот на сво и те де ца, што во одре де ни слу чаи 
е ре зул тат на нив на та пре за фа те ност во обез бе ду ва ње 
ег зи стен ци ја. Еден дел од ис пи та ни ци те по со чи ле де ка 
ни ски от сте пен на со ра бо тка со ро ди те ли те се дол жи на 
нив на та иск лу че ност и не поз на ва ње на ма ке дон ски от ја-
зик. 

За раз ли ка од со ра бо тка та по ме ѓу ро ди те ли те и учи ли-
ште то ко ја ге не рал но се оце ну ва ка ко сла ба, со ра бо тка та 
по ме ѓу ро ди те ли те и ром ски те обра зов ни цен три се оце-
ну ва ка ко ге не рал но до бра. Име но, во 75% од иска зи те 
ис пи та ни ци те сме та ат де ка по стои до бра со ра бо тка, во 
15% се оце ну ва ка ко за до во ли тел на, а са мо во 10% од 
иска зи те таа се оце ну ва ка ко ло ша. Оп шта за бе ле шка 
е де ка ро ди те ли те ги пра ќа ат сво и те де ца во ром ски те 
обра зов ни цен три, ме ѓу тоа са ми те ре тко се вклу чу ва ат во 
нив ни те актив но сти.  

“

„Недоаѓаатнароди

телскисредбизатоа

штосесраматисе

чувствуваатпомалку

вредниодМакедон

ците.“

Наставник,ЃорчеПе
тров,Македонка

Графиконбр.22
НИВОНАСОРАБОТКАПОМЕЃУРОМСКИТЕ
ОБРАЗОВНИЦЕНТРИИРОДИТЕЛИТЕ
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соработуваат
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Графиконбр.23
НИВОНАСОРАБОТКАПОМЕЃУУЧИЛИШТЕТОИЦСР

Графиконбр.24
ОЦЕНКАНАХОРИЗОНТАЛНАИВЕРТИКАЛНАСОРАБОТКА

На став ни ци те и про фе си о нал ци те од струч ни те служ би 
од учи ли шта та не се сог ла су ва ат во оце на та на со ра бо-
тка та по ме ѓу учи ли ште то и цен три те за со ци јал на ра бо та. 
На став ни ци те во нај го лем број на иска зи те (53%) со ра бо-
тка та ја оце ну ва ат ка ко сла ба, во по мал број на иска зи те 
(11%) сме та ат де ка не ма со ра бо тка или пак не зна ат ка-
ква е со ра бо тка та (18%). Мал број од на став ни ци те (18%) 
сме та ат де ка има до бра со ра бо тка, а ни ту еден на став ник 
со ра бо тка та не ја оце нил ка ко од лич на. 

За раз ли ка од на став ни ци те, про фе си о нал ци те од учи-
лиш ни те служ би во по го лем број од иска зи те (38%) ја 
оце ну ва ат ка ко до бра, а во 8% од иска зи те ка ко од лич на. 
Се пак, и во рам ки те на про фе си о нал ни те служ би се сог-
ле ду ва ат сла бо сти те во со ра бо тка та со ЦСР по ра ди што 
во 39% од иска зи те се оце ну ва ка ко сла ба, а во 15% е 
оце не то де ка не ма со ра бо тка.

Имај ќи ја  пред вид важ но ста на со ра бо тка та по ме ѓу учи-
ли ште то и цен три те за со ци јал на ра бо та, тре ба да се на-
по ме не де ка дел од ис пи та ни ци те из ја ви ле де ка таа е 
фор мал на, ин ци дент на и се од ви ва пре ку те ле фон.

Го ле ми от ва ри е тет на иска зи за ни во то на со ра бо тка ме-
ѓу ин сти ту ци и те на хо ри зон тал но и вер ти кал но ни во ја 
отеж ну ва ана ли за та и не да ва мож ност за нив но во оп-
шту ва ње.  Тоа е раз бир ли во со ог лед на го ле ми от број  
ре ле вант ни акте ри вклу че ни во оваа со ра бо тка. Се пак, 
од иска зи те на прет став ни ци те од ром ски те обра зов ни 
цен три мо же да се зак лу чи де ка по стои по го лем сте пен 
на за до волс тво од со ра бо тка та на хо ри зон тал но откол ку 
на вер ти кал но. Во иска зи те на ис пи та ни ци те од Скоп је и 
Ку ма но во ка ко не за до во ли тел на е оце не та со ра бо тка та 
на вер ти кал но ни во, до де ка во При леп се сре ќа ва исказ 
во кој ка ко ло ша се оце ну ва со ра бо тка та ме ѓу ло кал ни те 
НВО-а.  
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Графиконбр.25
МЕРКИЗАУНАПРЕДУВАЊЕНАВКЛУЧЕНОСТАВООБРАЗОВАНИЕТО

Графиконбр.26
ПОЕДИНЕЧНИМЕРКИЗАУНАПРЕДУВАЊЕНА
ВКЛУЧЕНОСТАВООБРАЗОВАНИЕТО

 � Мер ки

Ис пи та ни ци те од си те про фи ли по со чу ва ат де ка по до бру-
ва ње то на обра зов на та вклу че ност на де ца та-Ро ми прет-
по ста ву ва пре зе ма ње ни за мер ки. Имај ќи  пред вид де ка 
по го ле ми от дел од ис пи та ни ци те проб ле мот го ло ци ра ат 
во се мејс тво то, ка ко најз на чај ни мер ки кои се пред ла га-
ат од нив на стра на се еман ци па тив ни те и еду ка тив ни те 
мер ки. Во таа на со ка е и тре та та гру па ег зи стен ци јал ни 
мер ки, би деј ќи со ци о е ко ном ска та по лож ба на се мејс тво-
то во го ле ма ме ра го ус ло ву ва ус пеш но то вклу чу ва ње во 
обра зов ни те про це си. Дел од ис пи та ни ци те сме та ат де ка 
нај со од вет ни за ре ша ва ње на оваа проб ле ма ти ка се ин-
те гра тив ни те мер ки. 

Ди стри бу ци ја та на од го во ри те по про фи ли ука жу ва де ка 
се за ста пе ни раз лич ни мис ле ња во од нос на при ме на та 
на си те мер ки. Се пак мо же да се за бе ле жи де ка на став-
ни ци те и про фе си о нал ни те служ би ги наг ла су ва ат еман-
ци па тив ни те и еду ка тив ни те мер ки, до де ка ис пи та ни ци-
те од ром ски те обра зов ни цен три ги по тен ци ра ат ег зи-
стен ци јал ни те и ин те гра тив ни те мер ки. 

Ис пи та ни ци те во нај го ле ма ме ра сме та ат де ка мер ки те 
кои ќе ја по до брат вклу че но ста тре ба да би дат си стем-
ски. Исто та ка, го лем дел од нив сме та ат де ка е по треб-
но по го ле мо ан га жи ра ње од др жа ва та, обра зов ни те ин-
сти ту ции и струч ни те служ би. Се истак ну ва по тре ба та за 
„едукацијанапросветнитеработницизазапознавање
на ромската националност и нивниот менталитет,
култура и традиција, за елиминација на предрасуди-
теконРомите“.Дел од нив ја наг ла су ва ат важ но ста на 
нев ла ди ни от се ктор, ме ѓу тоа за за бе ле жу ва ње е тоа што 
са мо мно гу мал нез на чи те лен дел на ис пи та ни ци ја по со-
чу ва ат оп шти на та ка ко ре ле ван тен актер. 
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Во иден ти фи ка ци ја на глав ни те акте ри за под др шка на 
де ца та во ло кал на та за ед ни ца, ис пи та ни ци те нај го ле ма 
до вер ба им да ва ат на нев ла ди ни те ор га ни за ции. Зна ча-
ен дел од нив сме та ат де ка учи ли ште то е клу чен фа ктор 
за под др шка на де ца та. Во таа на со ка, 70% од ис пи та ни-
ци те сме та ат де ка е по треб но до е ки пи ра ње на струч ни те 
служ би во учи ли шта та, при што си те кои по зи тив но од го-
во ри ле сме та ат де ка е не оп ход но во струч ни от тим да се 
вклу чи со ци ја лен ра бот ник, а 86% исто та ка ја по со чу ва ат 
и по тре ба та за вклу чу ва ње на де фе кто лог. Во по мал но 
зна чи те лен сте пен, се истак ну ва и уло га та на оп штин ска-
та ад ми ни стра ци ја ка ко ре ле ван тен актер за по до бру ва-
ње на обра зо ва ни е то на д еца та-Ро ми.  

Графиконбр.27
НИВОНАСОРАБОТКАПОМЕЃУУЧИЛИШТЕТОИЦСР

Графиконбр.28
ГЛАВНИАКТЕРИЗАПОДДРШКАНАДЕЦАТА
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Зак лу чо ци
1. Најз на чај ни иден ти фи ку ва ни по тре би на де ца та се: 

ег зи стен ци јал ни те по тре би, по мо шта и под др шка-
та од се мејс тво то и на став ни ци те, по до бри ус ло ви за 
до му ва ње и хи ги е на и во ве ду ва ње се ксу ал но обра зо-
ва ние.

2. Здрав стве на та со стој ба на  де ца та-Ро ми се дви жи од 
не за до во ли тел на кон до бра ка ко ре зул тат на ус ло ви-
те за жи ве е ње,  ло ша та хи ги е на, не ре дов на та вак ци-
на ци ја и не гри жа та од стра на на ро ди те ли те.

3. Дру же ње то на  де ца та-Ро ми со де ца од дру ги на ци-
о нал но сти за ви си од ме сто то на жи ве е ње, ус пе хот во 
обра зо ва ни е то и во зра ста на ко ја се де ца та. 

4. Општ впе ча ток е де ка ме ша ни те па ра лел ки функ ци о-
ни ра ат до бро.

5.  Де ца та-Ро ми ма ни фе сти ра ат одре де ни од не су ва ња 
кои ука жу ва ат на по сто е ње на би хеј ви о рал ни, пси-
хо фи зич ки, со ци ја ли за тор ски и во ле ви/мо ти ва ци ски 
проб ле ми.

6. При чи ни те за по ја ва на одре де ни ма ни фе ста ции во 
од не су ва ње то на де ца та се ло ци ра ат во са мо то де те 
(ка ко ре зул тат на вли ја ни е то на над во реш ни те фа кто-
ри врз не го), се мејс тво то, сре ди на та и учи ли ште то. 

7. Најз на ча ен ге не ра тор на проб ле ми те на де ца та по вр-
за ни со обра зо ва ни е то е се мејс тво то. 

8. Ка ко најз на чај ни при чи ни кои ги огра ни чу ва ат де ца-
та во ус пеш но вклу чу ва ње во обра зов ни те про це си, а 
се по вр за ни со се мејс тво то се: со ци о е ко ном ски от ста-
тус на се мејс тва та, тра ди ци ја та, на чи нот на жи ве е ње 
и ко му ни ка ци ја, не сфа ќа ње то на зна че ње то на обра-

зо ва ни е то во ром ско то се мејс тво, ма ло лет нич ки те 
бра ко ви, мно гу дет но ста на се мејс тво то, на ру ше ни те 
се меј ни од но си, вос пит на та за пу ште ност на де ца та, 
не о бра зо ва но ста на ро ди те ли те и ни ско то кул тур но 
ни во. 

9. При чи ни те за по ја ва на обра зов ни проб ле ми по вр-
за ни со учи ли ште то се ре зул тат на не со од ве тен и 
неф ле кси би лен обра зо вен про цес, не по се ту ва ње на 
обра зо ва ние, го ле ма про од ност на уче ни ци те, ка ко и 
одре де ни ди да ктич ки при чи ни. 

10. Најз на чај ни ди да ктич ки проб ле ми на де ца та се по вр-
за ни со обе мот, те жи на та и со др жи на та на на став ни от 
ма те ри јал, не до вол но то вла де е ње на ма ке дон ски от 
ја зик, ка ко и не до сти гот на ди да ктич ки ма те ри јал. 

11. Де ца та-Ро ми во го лем дел се иск лу че ни од учес тво 
во вон школ ски актив но сти по ра ди не до стиг на ма те-
ри јал ни средс тва. 

12. Ус пе хот во учи ли ште то е кон ди ци о на лен и пред сè 
за ви си од по до бру ва ње на ус ло ви те за жи вот, под-
др шка та од се мејс тво то и про ме на на сте ре о тип ни те 
сфа ќа ња за обра зо ва ни е то. 

13. За гри жу ва фа ктот де ка одре ден мал дел на став ни ци 
сме та ат де ка де ца та-Ро ми не мо жат да по стиг нат ед-
на кви ре зул та ти ка ко дру ги те де ца. 

14. Најз на чај ни иден ти фи ку ва ни проб ле ми во ра бо та та 
на  ром ски те обра зов ни цен три се: осип на де ца та, не-
за ин те ре си ра но ста за уче ње, ка ко и не до ста то кот на 
про стор ни и ма те ри јал ни ус ло ви за ра бо та.

15. Си стем ски при чи ни ко и што го отеж ну ва ат про це сот 
на обра зо ва ние на де ца та-Ро ми се: ди скри ми на ци ја, 
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ге то и за ци ја, иск лу че ност. Во оваа гру па при чи ни се 
истак ну ва ат фа кто ри те ло ци ра ни во др жа ва та: при-
стап до ин сти ту ции, си стем ска не по вр за ност, не о-
држ ли вост на про гра ми те, ка ко и не до ста ток на по зи-
тив ни при ме ри за вра бо ту ва ње на обра зо ва ни Ро ми. 

16. По стои ни ско ни во на со ра бо тка по ме ѓу ро ди те ли те 
и учи ли ште то, ка ко ре зул тат на не за ин те ре си ра но ста 
на ро ди те ли те за ус пе хот на де ца та, пре за фа те ност со 
обез бе ду ва ње ег зи стен ци ја, со ци јал на та иск лу че ност 
и не поз на ва ње на ма ке дон ски от ја зик. 

17. Со ра бо тка та по ме ѓу ро ди те ли те и ром ски те обра зов-
ни цен три се оце ну ва ка ко ге не рал но до бра. Оп шта 
за бе ле шка е де ка ро ди те ли те ги пра ќа ат сво и те де ца 
во ром ски те обра зов ни цен три, ме ѓу тоа са ми те ре тко 
се вклу чу ва ат во нив ни те актив но сти.  

18. Со ра бо тка та по ме ѓу учи ли ште то и цен три те за со ци-
јал на ра бо та се оце ну ва ге не рал но ка ко сла ба, фор-
мал на, ин ци дент на и во од дел ни слу чаи се од ви ва 
пре ку те ле фон.

19. По стои по го лем сте пен на за до волс тво од со ра бо тка-
та ме ѓу ин сти ту ци и те на хо ри зон тал но откол ку на вер-
ти кал но ни во.

20. За ре ша ва ње на пра ша ње то по вр за но со обра зов ни-
те проб ле ми на де ца та-Ро ми, по треб но е пре зе ма ње  
еду ка тив ни, еман ци па тив ни, ег зи стен ци јал ни, ин те-
гра тив ни и каз не ни мер ки. 

21. По до бру ва ње то на обра зов на та инк лу зи ја на де ца-
та-Ро ми мо же да се по стиг не единс тве но пре ку ан га-
жи ра ње на си те ре ле вант ни акте ри во си сте мот. За-
гри жу ва фа ктот што во рам ки те на ин сти ту ци и те кои 
тре ба си стем ски да дејс тву ва ат ма ло нез на чи тел но 
зна че ње е да де но на оп шти на та. 

22. Ка ко глав ни акте ри за под др шка на де ца та во ло кал-
на та за ед ни ца се по со чу ва ат нев ла ди ни те ор га ни за-
ции, учи ли шта та, оп шти на та и струч ни те служ би.      

4.3 Проб ле мот за осип на  уче ни ци те-
Ро ми во ре дов ни те обра зов ни про це си 
врз ос но ва на ана ли за на иска зи те од 
фо кус-гру пи на во зрас ни и де ца 

 � Ана ли за на  фо кус-гру пи те

 Во рам ки те на истра жу ва ње то за утвр ду ва ње на при чи-
ни те за не ре дов но по се ту ва ње на ос нов но то обра зо ва-
ние кај де ца та-Ро ми, по крај екс перт ско то и по лу стру кту-
ри ра но ин терв ју беа спро ве де ни и фо кус-гру пи. Сог лас но 
со ме то до ло ги ја та ко ја во о би ча е но се ко ри сти за овој тип 
истра жу ва ња, бе ше при ме не та по стап ка на ди ску си ја во 
фо кус-гру пи те. Оваа тех ни ка има ше за цел да по стиг не 
прод ла бо чу ва ње и на до пол ну ва ње на прет ход но то (ква-
ли та тив но и кван ти та тив но) ни во на ана ли за, пред сè, 
по ра ди мож но ста учес ни ци те во фо кус-гру пи те да да дат 
по оп шир ни од го во ри на по ста ве ни те пра ша ња во об лик 
на те ми за ди ску си ја. 

Ис пи та ни ци те беа оп фа те ни во два ви да фо кус-гру пи, 
фо кус-гру па со уче ни ци и фо кус-гру па со ро ди те ли и 
истак на ти прет став ни ци од ром ска та за ед ни ца. Беа ре а-
ли зи ра ни вкуп но 21 фо кус-гру па, од кои 16  со уче ни ци и 
тоа по три во При леп, шест во Ку ма но во и се дум во Скоп-
је (пет во Ѓор че Пе тров и две во Шу то Ори за ри), а пет со 
ро ди те ли и истак на ти прет став ни ци од ром ска та за ед ни-
ца, од кои по две во Скоп је и Ку ма но во и ед на во При леп. 

Во дел од  фо кус-гру пи те со ро ди те ли и истак на ти прет-
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став ни ци од ром ска та за ед ни ца бе ше еви ден ти ра но и 
при сус тво на ба ба или де до, а во еден слу чај бе ше при-
сут на и по ста ра се стра. Спо ред по ло ва та стру кту ра, фо-
кус-гру па та во При леп ја со чи ну ваа осум ис пи та ни ка од 
кои две же ни и шест ма жи, од кои и еден ло ка лен ли дер. 
Во фо кус-гру па та од  Ѓор че Пе тров има ше шест ис пи та-
ни ци од жен ски пол, а во Шу то Ори за ри че тво ри ца ис-
пи та ни ка од кои три же ни и еден маж. Во Ку ма но во, на 
две те фо кус-гру пи на ро ди те ли и истак на ти прет став ни-
ци од ром ска та за ед ни ца во ло кал на та за ед ни ца, при сус-
тву ваа вкуп но 12 учес ни ци. Во Шу то Ори за ри и Ку ма но во 
е за бе ле жан слаб од зив за учес тво во фо кус-гру пи те. Во 
Ку ма но во тоа се дол жи на за ми ну ва ње то на Ро ми те на 
се зон ска ра бо та. 

Врз ос но ва на спро ве де ни те фо кус-гру пи на ро ди те ли и 
ли де ри од ром ска та за ед ни ца, се за бе ле жу ва де ка се ра-
бо ти за ли ца чи и што се мејс тва не се вкло пу ва ат во ка те-
го ри ја та мно гу дет ни се мејс тва. Нај го ле ми от број од ро-
ди те ли те по со чи ја де ка има ат две до три де ца.

Во истра жу ва ње то беа вклу че ни вкуп но 134 уче ни ци од 
ром ска ет нич ка при пад ност од че твр то до ос мо од де ле-
ние, по де ле ни во три ка те го рии. Во пр ва та ка те го ри ја беа 
вклу че ни уче ни ци кои ре дов но ја по се ту ва ат на ста ва та и 
по ка жу ва ат за до во ли тел ни ре зул та ти, во вто ра та ка те-
го ри ја учес тву ваа уче ни ци кои се ре дов ни во на ста ва та 
и по стиг ну ва ат про сеч ни или  пот про сеч ни ре зул та ти и 
тре та та ка те го ри ја ис пи та ни ци беа уче ни ци те кои не се 
ре дов ни во на ста ва та и по ка жу ва ат сла би ре зул та ти, по-
ра ди што кај нив по стои ри зик од на пу шта ње на обра зо-
ва ни е то. Еви ден ти ра на е ре пре зен та тив ност на при ме ро-
кот во од нос на во зра ста и по ло ва та стру кту ра на де ца та 
вклу че ни во  фо кус-гру пи те.

4.3.1 Фо кус-гру па на ро ди те ли те

Ис пи та ни ци те по со чу ва ат де ка нив ни те де ца кои се на 
школ ска во зраст ре дов но по се ту ва ат на ста ва. Се пак, дел 
од ис пи та ни ци те од Ку ма но во по со чу ва ат де ка во зим ски 
ус ло ви нив ни те де ца не го по се ту ва ат учи ли ште то ре дов-
но, за тоа што не се во мож ност да им обез бе дат со од вет-
на зим ска об ле ка и обу вки, но и за тоа што ло ша та ин фра-
стру кту ра им го оне воз мо жу ва при ста пот до учи ли ште то. 

Ко га ста ну ва збор за за пи шу ва ње на де ца та во учи ли ште, 
ис пи та ни ци те од си те  фо кус-гру пи наг ла су ва ат де ка нај-
го ле ми от број од ром ски те се мејс тва не пра ват го ле ми 
раз ли ки по ме ѓу ма шки те и жен ски те де ца. Но, сме та ат 
де ка овој вид по ло ва ди скри ми на ци ја е по за бе леж ли ва 
во ше сто и сед мо од де ле ние, ко га де ца та вле гу ва ат во 
пу бер тет. Име но, ис пи та ни ци те од При леп наг ла си ја де-
ка тоа е дел од ром ски от мен та ли тет, и ка ко ре зул тат на 
тоа, по ини ци ја ти ва на ро ди те ли те или на де ца та, до а ѓа 
до склу чу ва ње ма ло лет нич ки бра ко ви. Се наг ла су ва де ка 
проб ле мот на ма ло лет нич ки бра ко ви е по при су тен по ме-
ѓу де вој чи ња та. Но, исто та ка, ис пи та ни ци те од Скоп је и 
При леп наг ла су ва ат де ка во пос лед ни те го ди ни се за бе-
ле жу ва на ма лу ва ње на оваа по ја ва.

Си те ис пи та ни ци од  фо кус-гру пи те на ро ди те ли сме та ат 
де ка ос нов на при чи на за осип на  де ца та-Ро ми од обра-
зов ни те про це си е ло ша та со ци о е ко ном ска по лож ба. 

Ис пи та ни ци те од Скоп је и При леп сме та ат де ка Ро ми те 
де нес го сфа ќа ат зна че ње то на обра зо ва ни е то, но ви со-
ка та стап ка на не вра бо те ност, ка ко најз на ча ен по ве ќе ди-
мен зи о на лен со ци ја лен проб лем, вли јае врз иск лу че но-
ста на де ца та од обра зо ва ни е то. Ис пи та ни ци те од си те 
гра до ви истак ну ва ат де ка ви со ка та стап ка на не вра бо-
те ност по ме ѓу ром ска та по пу ла ци ја, осо бе но не вра бо те-

“
„...чекаатсега,прво

школото,папослесе

мажат...“

Родител,ЃорчеПетров
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но ста на Ро ми те со офор ме но сред но и ви со ко обра зо ва-
ние, де лу ва де сти му ла тив но и за ро ди те ли те и за де ца-
та-Ро ми. Ис пи та ни ци те по со чу ва ат де ка не вра бо те но ста 
е по вр за на и со ра бот на та ди скри ми на ци ја на Ро ми те. Во 
про це си те на при ва ти за ци ја, Ро ми те по те шко до а ѓа ат до 
ра бот ни ме ста, но ду ри и ко га се вра бо те ни не се по чи ту-
ва ни. Из лез од кри за та се ба ра во склу чу ва ње бра ко ви 
со Ро ми кои жи ве ат во странс тво, а не во шко лу ва ње на 
де ца та.

Во обид да обез бе дат „го ла“ ег зи стен ци ја, ро ди те ли те се 
при ну де ни ра бот но да ги ан га жи ра ат де ца та. Исто та ка, 
по ра ди пре за фа те ност на ро ди те ли те со ни скоп ла те ни 
актив но сти ка ко што се: со би ра ње ста ро же ле зо, пла-
стич ни ши ши ња или се зон ска ра бо та, де ца та се ан га жи-
ра ат во из вр шу ва ње об вр ски во до мот ка ко што е гри жа-
та за нив ни те по ма ли брат чи ња и/или се стри чи ња.

За раз ли ка од ис пи та ни ци те од Скоп је и При леп, не фор-
мал ни те ли де ри, ис пи та ни ци од Ку ма но во, наг ла су ва ат 
де ка зна чај ни преч ки за обра зов на вклу че ност на  де ца-
та-Ро ми, по крај ег зи стен ци јал ни те проб ле ми, прет ста-
ву ва ат не га тив на та тра ди ци ја и отсус тво то на по зи ти вен 
став кон обра зо ва ни е то.

Ро ди те ли те, учес ни ци во фо кус-гру пи те од Ку ма но во, 
из ја ви ја де ка ни кој од нив, ни ту од нив на та око ли на, не 
бил по ви кан на од го вор ност по ра ди тоа што не го пра ќа 
сво е то де те на учи ли ште. Тие наг ла су ва ат де ка прет став-
ни ци те од учи ли ште то зна ат во ка ква ма те ри јал на си ту-
а ци ја се на о ѓа ат нив ни те се мејс тва и за тоа не им изре-
чу ва ат каз ни. За раз ли ка од нив, ис пи та ни ци те од Ѓор че 
Пе тров има ат соз на ни ја за ро ди те ли кои би ле по ви ка ни 
на од го вор ност за тоа што не ги ис пра ќа ат сво и те де ца на 
учи ли ште.

“

“

Соприватизацијата

сезголемидискри

минацијата,поголем

бројоднашитероди

телибеавработени,

најчестокакоопшти

работници,носепак

вработени.Гледавме

декасемачат,сакав

медаучимеповеќе,

носегасепроменети

условите,децатаго

губатинтересотза

школување.

Родител,Прилеп

„Заштопопрводасе

одделатсредства?

Заеденденсетроши

социјалнатапомош.“

Родител,Прилеп

Ис пи та ни ци те од си те гра до ви наг ла су ва ат де ка по мо-
шта на де ца та во ис пол ну ва ње на учи лиш ни те об вр ски 
за ви си од сте пе нот на пис ме ност на ро ди те ли те. По со че-
но е де ка по стои ви со ка стап ка на не пис ме ност на ро ди-
те ли те, осо бе но од по ста ра та ге не ра ци ја, што ги оне воз-
мо жу ва во  да ва ње со од вет на под др шка на де ца та - „ако
родителотеписменќемупокаже“. Исто та ка, ро ди те-
ли те изра зу ва ат за гри же ност и за обе мот на на став ни от 
ма те ри јал. Ро ди те ли те, осо бе но во зим ски от пер и од од 
учеб на та го ди на, го по со чу ва ат и проб ле мот на не до вол-
ни про стор ни ус ло ви во до мо ви те.  

Ро ди те ли те и ло кал ни те ли де ри во за ед ни ца та ука жу ва-
ат и на одре ден број проб ле ми кои про из ле гу ва ат од по-
ста ве но ста на обра зов ни от си стем. Име но, ис пи та ни ци те 
од При леп го наг ла су ва ат проб ле мот на го ле ма про од-
ност во пр ви те пет го ди ни од ос нов но то обра зо ва ние. 

Ис пи та ни ци те од При леп сме та ат де ка е по треб но да се 
про ме нат кри те ри у ми те на Ми ни стерс тво то за обра зо-
ва ние и на у ка, во од нос на за дол жи тел но то ос нов но и 
сред но обра зо ва ние, а со цел де ца та на вре ме но да се 
стек нат со еле мен тар ни зна е ња кои ќе им овоз мо жат со-
о ве тен на пре док. 

„Сегаобразованиетомиемалкучудно,восмисланатоа

штопорано,акодететоепослабо,сотрииличетирипос

лабигоповторуваодделението,асегасоновиотзакон,

знае,незнае,доосмосетурка.Споредмене,многудеца

остануваатнеписмени...имамвиденоповеќедеца,шесто

илиседмоодделение,незнааттаблицанамножење...“

Локаленлидер,Прилеп
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Ро ди те ли те од Скоп је и При леп сме та ат де ка е по до бре-
на ко му ни ка ци ја та со учи ли ште то, ро ди те ли те се по ви-
ку ва ни на раз го вор, но наг ла су ва ат де ка се по треб ни по-
че сти сред би на ро ди те ли те и на став ни ци те. При тоа, во 
При леп се наг ла су ва де ка на тие сред би ро ди те ли те не 
тре ба да се ин фор ми ра ат са мо за ре дов но ста на нив ни те 
де ца, ту ку и за се вкуп ни от на пре док на де ца та. Чле но ви-
те на учи лиш ни от од бор се вклу че ни во раз го во ри те со 
ро ди те ли те чии де ца про ја ви ле не ка кви би хеј ви о рал ни 
проб ле ми. Во иска зи те се истак ну ва зна че ње то на са мо то 
учи ли ште во обра зо ва ни е то, по тре ба та на став ни ци те да 
обр нат по го ле мо вни ма ние на де ца та и на нив ни те проб-
ле ми. 

Ис пи та ни ци те од Ку ма но во сме та ат де ка стиг ма ти за ци-
ја та и пре дра су ди те се мно гу важ ни фа кто ри кои зна-
чај но вли ја ат врз ре дов но ста, ус пе хот и мо ти ви ра но ста 
на де ца та за учи ли ште. Спо ред нив ни иска зи, стиг ма ти-
за ци ја та и пре дра су ди те се при сут ни кај ре чи си си те про-
свет ни ра бот ни ци, осо бе но на став ни ци те. Ро ди те ли те на 
уче ни ци те истак ну ва ат де ка не кол ку па ти нив ни те де ца 
се има ат по жа ле но на на вре ди од стра на на на став ни ци-
те, но и од стра на на дру ги те со у че ни ци, по што тие ин-
тер ве ни ра ле во учи ли ште то, но без не кој зна чи те лен ус-
пех, би деј ќи„ситевосистемотсештитатмеѓусебе“.

За раз ли ка од нив, ис пи та ни ци те од При леп не по со чу-
ва ат не кои по се ри оз ни проб ле ми на ре ла ци ја на став ник-
де те, иа ко по со чу ва ат де ка нас про ти вло же ни от труд 
не ко гаш е те шко за де ца та да ги до стиг нат стан дар ди те 
по ста ве ни од на став ни ци те.

Во Ку ма но во се истак ну ва ни ска та вклу че ност на де ца та 
во вон школ ски актив но сти,  се изра зу ва за гри же ност би-
деј ќи на став ни ци те не им по све ту ва ат до вол но вни ма ние 

и по греш но ги оце ну ва ат. Во При леп ис пи та ни ци те го 
истак ну ва ат за до волс тво то од пар ти ци па ци ја та на де ца-
та во учи лиш ни при ред би, сек ции и спорт ски актив но сти. 
Во Скоп је по стои по де ле ност на ро ди те ли те по ова пра-
ша ње, но по ве ќе то од ро ди те ли те сме та ат де ка де ца та 
се не до вол но вклу че ни во учи лиш ни те актив но сти, од-
нос но де ка во учи лиш ни те при ред би пред ност им се да-
ва на де ца та-Ма ке дон ци. Ис пи та ни ци те од Ѓор че Пе тров 
наг ла си ја де ка нив ни те де ца би ле иск лу че ни од мож но-
ста да пар ти ци пи ра ат во оп штин ски от из бор за нај до бра 
ма ска на ма скен ба лот одр жан по по вод Пр ви април, та ка 
што тие ед но став но би ле вра те ни до ма.   

Од стра на на ро ди те ли те бе ше наг ла сен проб ле мот на 
иск лу че ност на де ца та од учес тво во спорт ски и игра ор-
ни клу бо ви по ра ди не мож но ста на ром ски те се мејс тва да 
пла ќа ат пар ти ци па ци ја се кој ме сец.   

Ро ди те ли те по со чу ва ат де ка во мал дел од ром ски те се-
мејс тва има пер со нал ни комп ју те ри и де ка ром ски те де ца 
нај че сто ги ко ри стат комп ју те ри те од ром ски те обра зов-
ни цен три или од ин тер нет-ка фе а та. Ис пи та ни ци те од Ку-
ма но во го наг ла су ва ат проб ле мот на до вол но поз на ва ње 
на ма ке дон ски от ја зик. Име но, мно гу де ца сла бо го вла-
де ат ма ке дон ски от ја зик и има ат по те шко тии да учат и 
да се изра зу ва ат на ма ке дон ски. Овој проб лем е по мал ку 
за ста пен во Скоп је ка де што се наг ла су ва де ка е мал бро-
јот на де ца кои не до вол но го вла де ат ма ке дон ски от ја-
зик, но има и та кви слу чаи ко га  де ца та-Ро ми не до вол но 
го вла де ат ром ски от ја зик.Во При леп вла де е ње то на ма-
ке дон ски от ја зик не прет ста ву ва проб лем, ту ку проб лем 
е тоа што де ца та не го вла де ат мај чи ни от ром ски ја зик. 
Ис пи та ни ци те од си те гра до ви ја истак ну ва ат по тре ба та 
од изу чу ва ње на ром ски от ја зик и кул ту ра ка ко по се бен 
на ста вен пред мет.
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Учес ни ци те од си те  фо кус-гру пи се за до вол ни од уло га та 
на ром ски те НВО-а во од нос на обра зо ва ни е то, снаб ду-
ва ње со учи ли штен ма те ри јал,  ну де ње по мош при уче-
ње то и из го тву ва ње то на до маш ни те за да чи. Во иска зи-
те се наг ла су ва го ле ми от ефект од по се та та на де ца та во  
ром ски те обра зов ни цен три и се истак ну ва де ка де ца та 
кои ре дов но ги по се ту ва ат цен три те за вр шу ва ат ос нов но 
и сред но обра зо ва ние. Зна чај но е да се за бе ле жи де ка 
ро ди те ли те ја истак ну ва ат по тре ба та од фор ми ра ње по-
го лем  број ром ски обра зов ни цен три или од про ши ру ва-
ње на ка па ци те ти те на по стој ни те. 

За ед нич ки став на си те е де ка ло кал на та за ед ни ца не ги 
сти му ли ра до вол но Ро ми те во од нос на за пи шу ва ње то и 
ре дов но ста на де ца та-Ро ми во учи ли ште. Ис пи та ни ци те 
истак ну ва ат де ка нив ни от жи во тен стан дард ќе се по до-
бри во зна чи тел на ме ра до кол ку се вра бо ти ба рем еден 
член од се мејс тво то во цен трал ни те или ло кал ни те стру-
кту ри на вла ста. Во При леп и Ку ма но во бе ше по тен ци ра-
но де ка по стои по до бру ва ње на ло кал но ни во во од нос 
на за ста пе но ста на Ро ми те во ло кал на та власт. Па та ка, 
еден со вет ник во Со ве тот на оп шти на та е Ром, ка ко и во 
учи ли шта та ка де што има Ро ми-прет став ни ци во со ве тот 
на ро ди те ли, но не и на оста на ти те по ни ски по зи ции во 
ло кал на та власт или, пак, во до би ва ње то при о ри тет при 
вра бо ту ва ње. Во Ку ма но во ни ту еден Ром не е вра бо тен 
во ло кал на та са мо у пра ва. Во Ѓор че Пе тров бе ше наг ла-
се но ни ско то ни во на за до волс тво од со ра бо тка та со оп-
штин ски те вла сти во од нос на ко му нал ни те пра ша ња и 
во од нос на ра бот но то ан га жи ра ње на Ро ми те.

Во При леп учи но кот на ло кал на та са мо у пра ва во под др-
шка на Ро ми те не се оце ну ва на ви со ко ни во, но се истак-
ну ва де ка оп шти на та има свој прет став ник во бор дот на 
Ром ски от обра зо вен цен тар.

Ро ди те ли те се за гри же ни за про ме ни те во имп ле мен ти-
ра ње на мер ки те од „Де ка да та на Ро ми те“. Тие не га тив но 
ги оце ну ва ат про ме ни те во од нос на до де лу ва ње то сти-
пен дии за сред но школ ци те, сме та ат де ка тие тре ба да им 
се до де лу ва ат на си те ре дов ни уче ни ци-Ро ми, а не са мо 
на од лич ни те и мно гу до бри те сред но школ ци. 

Во од го во ри те на ис пи та ни ци те се за бе ле жу ва пе си ми-
зам во од нос на перс пе кти ви те за над ми ну ва ње на не по-
вол на та оп штес тве на по лож ба на Ро ми те. Овој пе си ми-
зам се по вр зу ва со одре де ни си стем ски проб ле ми (не по-
се ду ва ње со од вет на до ку мен та ци ја) при сут ни кај дел од 
ром ска та по пу ла ци ја.  

 � Мер ки

За над ми ну ва ње на го ре по со че ни те проб ле ми, во од го-
во ри те на ро ди те ли те и истак на ти те прет став ни ци од за-
ед ни ци те од Скоп је, При леп и Ку ма но во, се пред ла га ат 
ни за мер ки. 

Во Ку ма но во бе ше истак на та по тре ба та од фор ми ра ње 
по сил на и по моќ на ло би-гру па на прет став ни ци те на 
ром ска та за ед ни ца и нив ни под др жу ва чи, кои по ин тен-
зив но би се бо ре ле за уна пре ду ва ње на по лож ба та на 
Ро ми те во оп штес тво то, ос тва ру ва ње на нив ни те пра ва и 
ре ша ва ње на проб ле ми те со кои се со о чу ва ат.

Из ле зот од не по вол на та со ци јал на по лож ба ис пи та ни-
ци те од При леп и Ку ма но во го гле да ат во вра бо ту ва ње 
на ба рем ед но ли це од се мејс тво то. Ис пи та ни ци те оче ку-
ва ат вра бо ту ва ње то да го зго ле ми сте пе нот на со ци јал на 
си гур ност на ром ски те се мејс тва. Вра бо ту ва ње то се сме-
та за еден од на чи ни те за над ми ну ва ње на проб ле мот на 
вклу чу ва ње на ром ски те де ца во обра зо ва ни е то. 
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За над ми ну ва ње на ја зич ни те проб ле ми беа по со че ни 
не кол ку ре ше ни ја, ка ко што се: по го ле ма за ста пе ност на 
на став ни ци од ром ска на ци о нал ност во обра зо ва ни е то, 
изу чу ва ње на ром ски от ја зик и кул ту ра ка ко по се бен на-
ста вен пред мет, ка ко и фор ми ра ње по себ ни па ра лел ки 
во кои це ла та на ста ва би би ла на ром ски ја зик, а во кои 
ма ке дон ски от ја зик би се изу чу вал ка ко за дол жи те лен 
пред мет.

За ед нич ки е ста вот  де ка се по треб ни по го ле ма под др-
шка и по мош од ло кал на та и цен трал на та власт за ви-
стин ско и ре ал но имп ле мен ти ра ње на за цр та ни те це ли 
од „Де ка да та на Ро ми те“.

Зак лу чо ци
 � Ка ко нај че сти при чи ни за оси пот на де ца та-Ро ми од 

обра зов ни те про це си се истак ну ва ат: ло ша та со цио-
еко ном ска по лож ба на ром ски те се мејс тва, ви со ка та 
стап ка на не вра бо те ност по ме ѓу ром ска та по пу ла ци-
ја, склу чу ва ње то  ма ло лет нич ки бра ко ви, ра бот на та 
ан га жи ра ност на де ца та, не га тив на та тра ди ци ја и 
отсус тво на по зи ти вен став кон обра зо ва ни е то. 

 � Сте пе нот на пис ме ност на ро ди те ли те вли јае врз 
мож но ста да им се по мог не на де ца та во ис пол ну ва-
ње на до маш ни те за да чи. 

 � Најз на чај ни те ди да ктич ки проб ле ми на де ца та се 
по вр за ни со обе мот, те жи на та и со др жи на та на на-
став ни от ма те ри јал, ка ко и со не до сти гот на про стор 
за уче ње и из вр шу ва ње на до маш ни те за да чи. 

 � Ка ко при чи на ко ја до ве ду ва до осип на уче ни ци те на 
по ви со ко ни во на обра зо ва ние во ос нов ни те учи ли-

шта, се по со чу ва го ле ма та про од ност осо бе но во пр-
ви те го ди ни од ос нов но то обра зо ва ние.

 � Ге не рал но се оце ну ва де ка со ра бо тка та по ме ѓу ро ди-
те ли те и учи ли ште то   е до бра.

 � Ро ди те ли те-Ро ми од Ку ма но во ди рект но по со чу ва ат 
де ка на став ни ци те се од не су ва ат со пре дра су ди и ги 
стиг ма ти зи ра ат де ца та-Ро ми. 

 � По стои по де ле ност во од нос на вклу че но ста на де ца-
та во учи лиш ни актив но сти. Ро ди те ли те од Ку ма но во 
наг ла су ва ат ни зок сте пен на вклу че ност на де ца та. 
Еден дел од ро ди те ли те од Скоп је сме та ат де ка де-
ца та се до вол но вклу че ни, а друг дел сме та ат де ка не 
се до вол но вклу че ни, до де ка ро ди те ли те од При леп 
се за до вол ни со сте пе нот на вклу че ност на нив ни те 
де ца во учи лиш ни те актив но сти. 

 � Оп шта за бе ле шка е де ка  де ца та-Ро ми не мо жат да 
се вклу чат во вон школ ски актив но сти по ра ди тоа 
што нив ни те ро ди те ли не се во мож ност да ги пла тат 
тро шо ци те за пар ти ци па ци ја.

 � Проб ле мот на не до вол но вла де е ње на ма ке дон ски от 
ја зик е по и стак нат во Ку ма но во, до де ка во Скоп је и 
При леп де ца та не го вла де ат ром ски от ја зик.

 � Во си те гра до ви се наг ла су ва по тре ба та од во ве ду ва-
ње на ром ски от ја зик и кул ту ра ка ко по се бен на ста-
вен пред мет.  

 � По стои ви сок сте пен на за до волс тво од ра бо та та на 
ром ски те обра зов ни цен три.

 � По со че на е по тре ба за зго ле му ва ње на бро јот и ка-
па ци те ти те на ром ски те обра зов ни цен три.
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 � Под др шка та што ја до би ва ат ром ски те се мејс тва од 
стра на на ло кал на та за ед ни ца е оце не та ка ко не до-
вол на и не це лос на.

 � Ро ди те ли те се за гри же ни за про ме ни те во имп ле-
мен ти ра ње на мер ки те од „Де ка да та на Ро ми те“. 

 � Мал број од ром ски те се мејс тва има ат комп ју те ри.

 

4.3.2. Гла сот на де ца та 

 � Фо кус-гру пи на уче ни ци

Ге не рал но, уче ни ци те од си те  фо кус-гру пи твр дат де ка 
ре дов но одат на учи ли ште и отсус тву ва ат са мо ко га се 
бол ни. Де ца та од си те гра до ви ги наг ла су ва ат ег зи стен-
ци јал ни те проб ле ми ка ко глав на при чи на за иск лу че ност 
на де ца та во обра зо ва ни е то. Во Ку ма но во и При леп, ка ко 
нај че ста при чи на за отсус тво на де ца та од учи ли ште се 
на ве ду ва ра бот но то ан га жи ра ње од стра на на ро ди те ли-
те.

Ис пи та ни ци те од При леп го по со чу ва ат проб ле мот на 
ма ло лет нич ки бра ко ви ка ко при чи на за от пи шу ва ње на 
де ца та од учи ли ште. Исто та ка, ис пи та ни ци те од Скоп је 
и При леп по со чу ва ат де ка де ца та кои по ве ќе па ти ги по-
вто ру ва ат кла со ви те по че сто се от пи шу ва ат од учи ли ште. 
По крај тоа, во  фо кус-гру пи те бе ше истак на то де ка кај не-
кои де ца ед но став но не по стои ин те рес за оде ње на учи-
ли ште: „...несакаатдаодатнаучилиштеидаучат“.

Нај че сто, уче ни ци те до би ва ат по мош во од нос на сов-
ла ду ва ње на до маш ни те за да чи во  ром ски те обра зов ни 
цен три. Но, во Скоп је и При леп уче ни ци те ед на кво ја  наг-
ла су ва ат и по мо шта што тие ја до би ва ат од сво и те ро ди-
те ли и на став ни ци, до де ка во Ку ма но во са мо мал  број 

уче ни ци истак ну ва ат де ка по мош око лу до маш ни те за-
да чи мо жат да по ба ра ат од ро ди те ли те или од не кој друг 
член од се мејс тво то. 

 Општ впе ча ток е де ка на став ни от ка дар вли јае нај мо-
ти ви рач ки на  уче ни ци те-Ро ми. Си те учес ни ци во  фо-
кус-гру пи те истак ну ва ат де ка се среќ ни ко га ќе би дат 
по фа ле ни од на став ни ци те и де ка тоа ги мо ти ви ра да по-
стиг нат по до бри ре зул та ти. Ис пи та ни ци те од си те гру пи 
наг ла су ва ат де ка са мо во си ту а ци ја ко га не кои уче ни ци 
се вклу че ни во на ста ни, ка ко што се те пач ки или кр ше-
ње про зор ци, се ис пра ќа ат кај учи лиш ни от пе да гог или 
пси хо лог.   

Во Ку ма но во се истак ну ва де ка по сто јат ин ци дент ни слу-
чаи на на вре да од стра на на на став ни ци те, што ром ски те 
де ца ги пра ви да се чув ству ва ат по мал ку вред ни во од-
нос на  дру ги те уче ни ци. Во При леп, де ца та го по со чу ва-
ат проб ле мот со еден на став ник кој  на сил но по ста пу вал 
кон нив, исти от на став ник е при ја вен од не кое де те и  от-
стра нет од учи ли ште то, но по доц на на став ни кот по втор-
но е вра тен на ра бо та. 

Учес ни ци те кои ре дов но по се ту ва ат на ста ва и има ат до-
бри ре зул та ти истак ну ва ат де ка са ка ат да одат на учи-
ли ште, да учат и да се дру жат. По себ но охра бру вач ки се 
иска зи те на од лич ни те уче ни ци од Ѓор че Пе тров, де ка во 
сло бод но вре ме чи та ат кни ги, ро ма ни и има ат свои оми-
ле ни пи са те ли. Учес ни ци те од вто ра та и тре та та гру па 
имаа став де ка по ве ќе са ка ат да се ше та ат и по го ле ми от 
дел од сло бод но то вре ме да го  по ми ну ва ат во гле да ње 
те ле ви зи ја. Нај го ле ми от дел од ис пи та ни ци те истак ну ва-
ат де ка са ка ат да по ми ну ва ат вре ме на ин тер нет и да вос-
по ста ву ва ат но ви при ја телс тва пре ку Фејс бук. 

“

„Импомагаатнаро

дителите,собираат

старожелезо,пла

стичнишишиња,со

бираатпечурки.“

Ученик,Прилеп
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Си те ис пи та ни ци наг ла су ва ат де ка, до де ка се на учи ли-
ште, се дру жат и со де ца-Ро ми и со де ца од дру ги на ци-
о нал но сти, но де ка по до бро вос по ста ву ва ат кон та кти и 
дру гарс тва со  де ца та-Ро ми. Во Ку ма но во се истак ну ва 
де ка дру же ње то со де ца од дру ги на ци о нал но сти по ча-
со ви те за ви си од ме сто то на жи ве е ње. Во Ѓор че Пе тров 
де ца та по со чу ва ат груп на те пач ка со де ца-Ма ке дон ци 
од со сед но то ос нов но учи ли ште „Ти хо мир Ми ло шев ски“. 
Не кои од ис пи та ни ци те од Ѓор че Пе тров на ве доа де ка за 
вре ме на ча со ви те на став ни ци те не им доз во лу ва ат да 
збо ру ва ат ром ски по ме ѓу се бе.  

Нај ви сок сте пен на пар ти ци па ци ја на  де ца та-Ро ми во 
учи лиш ни актив но сти е за бе ле жан во При леп, ка де што 
ед но де вој че е ан га жи ра но ка ко во ди тел ка на учи лиш-
ни те про гра ми за од бе ле жу ва ње на па тро ни от праз ник 
на учи ли ште то. Во Ку ма но во де ца та од си те гру пи из ја ву-
ва ат де ка мно гу ре тко учес тву ва ат во учи лиш ни те сек ции 
и при ред би. Во Ку ма но во се по со чу ва де ка де ца та пар-
ти ци пи ра ат во спорт ски нат пре ва ри са мо ако прет ход-
но по ка жу ва ат до бри ре зул та ти. Ис пи та ни ци те од Ѓор че 
Пе тров се по де ле ни во од нос на нив на та пер цеп ци ја за 
вклу че но ста на  де ца та-Ро ми во учи лиш ни те актив но сти. 
Не кои ука жу ва ат на тоа де ка на при ред би те на став ни ци-
те пре фе ри ра ат да ги вклу чу ва ат де ца та-Ма ке дон ци. Де-
ца та го по вр зу ва ат учес тво то во вон школ ски актив но сти, 
спорт ски клу бо ви и игра ор ни гру пи, со пла ќа ње пар ти-
ци па ци ја, ко ја нај го лем дел од ро ди те ли те не се во мож-
ност да ја под ми рат. Исто та ка, ис пи та ни ци те од Скоп је и 
При леп наг ла су ва ат де ка мал дел од  де ца та-Ро ми мо жат 
да си доз во лат да одат на ек скур зии би деј ќи тие се пре-
ска пи за нив.   

По ве ќе то од учес ни ци те по твр ди ја де ка се којд нев но ги 
по се ту ва ат  ром ски те обра зов ни цен три. Ис пи та ни ци те 

наг ла су ва ат и де ка нај го ле ма по мош до би ва ат во  ром-
ски те обра зов ни цен три, ка де што им по ма га ат во из го-
тву ва ње то до маш ни за да чи и дру ги учи лиш ни актив но-
сти. Во Ку ма но во ис пи та ни ци те ја наг ла су ва ат по мо шта 
на Ром ски от обра зо вен цен тар во снаб ду ва ње со не оп-
ход ни от учи ли штен при бор. За ед нич ки став на си те е де-
ка ре дов на та по се та на обра зов ни от цен тар по зи тив но 
вли јае врз нив ни от ус пех во учи ли ште и врз ква ли те тот 
на сло бод но то вре ме. Од лич ни те уче ни ци од Ѓор че Пе-
тров и При леп по со чу ва ат де ка Ром ски от обра зо вен цен-
тар го по се ту ва ат пред за поч ну ва ње со ре дов на на ста ва. 
Ис пи та ни ци те од Ѓор че Пе тров ука жу ва ат на го ле ма та 
по мош од ром ски те обра зов ни цен три во сов ла ду ва ње то 
на анг ли ски от ја зик. Де ца та од Ку ма но во истак ну ва ат де-
ка би са ка ле во Ром ски от обра зо вен цен тар да би дат ор-
га ни зи ра ни нат пре ва ри, кви зо ви, ек скур зии и про ше тки.

Иска зи те на ис пи та ни ци те, во од нос на про фе-
си и те со кои би са ка ле да се за ни ма ва ат во ид ни на, за-
ви сат пред сè од ус пе хот што тие го по стиг ну ва ат на учи-
ли ште и од во зра ста на ко ја се. Кај пос ла би те и по ма ли те 
уче ни ци се за бе ле жу ва одре ден не до ста ток на ви зи ја за 
ид ни на та. Нај го ле ми от дел од де ца та се пак по со чу ва ат 
де ка би се за ни ма ва ле со за на е ти ка ко што се: фри зер ка, 
мо лер, еле ктри чар, др во де лец и сл. Во При леп кај де ца-
та се за бе ле жу ва не до ста ток на ас пи ра ции за по ви со ки 
до стиг ну ва ња, ка ко што се: ус пе шен спор тист, пе јач или 
глу мец. Кај дел од од лич ни те уче ни ци од Скоп је, При леп 
и Ку ма но во се по ја ву ва жел ба та да се би де ле кар, по ли-
ца ец, ар хи тект,  ин же нер, ар хе о лог, ца рин ски служ бе-
ник, ад во кат и сл. 

“

„...наромскиподо

бросеразбираме

меѓусебе,полесное,

нонаставницитене

разбираатштозбору

вамеимислатдека

зборуваменешто

противнив.“

Ученик,ЃорчеПетров
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Зак лу чо ци
 � Ка ко најз на чај ни при чи ни за иск лу че ност на де ца та од 

обра зо ва ни е то се наг ла су ва ат: ег зи стен ци јал ни те проб ле ми, 
ра бот на та ан га жи ра ност на де ца та, ма ло лет нич ки те бра ко-
ви, по вто ру ва ње на од де ле ни ја та и не до сти гот на ин те рес 
кај де ца та.

 � Де ца та до би ва ат нај го ле ма по мош во сов ла ду ва ње на на-
став ни от ма те ри јал од ром ски те обра зов ни цен три, но се 
истак ну ва и по мо шта од ро ди те ли те и дру ги чле но ви на се-
мејс тво то.

 � Во Ку ма но во се по со чу ва ат ин ци дент ни на вре ди од стра на 
на на став ни ци те.

 � Уче ни ци те кои по стиг ну ва ат до бри ре зул та ти во учи ли ште-
то има ат про ши ре ни ин те ре си и во сло бод но вре ме чи та ат 
до пол ни тел на ли те ра ту ра. Нај го ле ми от дел од де ца та сло-
бод но то вре ме нај че сто го по ми ну ва во дру же ње, гле да ње 
те ле ви зи ја и игра ње на комп ју тер. 

 � Де ца та на учи ли ште се дру жат со си те де ца, не за вис но од 
нив на та ет нич ка при пад ност, но по лес но вос по ста ву ва ат 
кон та кти и дру гарс тва со де ца та- Ро ми.

 � Кај де ца та од При леп се за бе ле жу ва нај ви сок сте пен на 
вклу че ност во учи лиш ни те актив но сти.

 � Ви со ки те тро шо ци ги оне воз мо жу ва ат  де ца та-Ро ми да пар-
ти ци пи ра ат во школ ски ек скур зии и вон школ ски актив но сти 
ка ко што се: членс тво во спорт ски клу бо ви, игра ор ни друш-
тва и сл. 

 � Општ зак лу чок е де ка  де ца та-Ро ми има ат по мал ку из гра де-
на прет ста ва за сво ја та ид ни на. 

 � По стои ви сок сте пен на вклу че ност и пар ти ци па ци ја на  де-
ца та-Ро ми во со ци јал ни те мре жи на  ин тер нет. 
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Со истра жу ва ње то беа по твр де ни пр вич ни те соз на ни ја 
за по сто е ње на обра зов на иск лу че ност на  де ца та-Ро-
ми. Ка ко клуч ни проб ле ми по вр за ни со обра зо ва ни е то 
на  де ца та-Ро ми се истак ну ва ат: оп фа тот на де ца та во 
обра зо ва ни е то, оси пот од ре дов ни те обра зов ни про це-
си, не кон ти ну и ра на та по се та на учи ли ште то и ни ски те 
по стиг ну ва ња на де ца та во учи ли ште то. При чи ни те за 
по ја ва на проб ле ми те по вр за ни со обра зов на та екск лу-
зи ја на де ца та-Ро ми се комп лекс ни и за ем но по вр за ни. 
Ге не рал но, се ло ци ра ат во оп штес тве ни от и обра зов ни-
от си стем, ром ска та суб кул ту ра и се мејс тво то. 

 � Во нај ма ла ме ра се зе ма ат  пред вид стру ктур ни те и 
си стем ски те фа кто ри ка ко што се: дол го трај на та ди-
скри ми на ци ја на Ро ми те, ге то и за ци ја та, со ци јал на та, 
по ли тич ка та и кул тур на та иск лу че ност во оп штес тво-
то, дол го трај на та па сив ност на др жа ва та во од нос на 
пре зе ма ње мер ки за над ми ну ва ње на ва ква та си ту а-
ци ја. Во оваа гру па при чи ни се истак ну ва ат фа кто ри-
те ло ци ра ни во др жа ва та ка ко што се: огра ни че ни от 
при стап до ин сти ту ци и те, си стем ска та не по вр за ност, 
не о држ ли во ста на про гра ми те, ка ко и не до ста ток на 
по зи тив ни при ме ри за вра бо ту ва ње на обра зо ва ни 
Ро ми. Зна ча ен си стем ски проб лем пре диз ви ку ва за-
кон ска та одред ба со ко ја се пред ви ду ва си те уче ни-
ци од пр во зак луч но со пет то од де ле ние по пра ви ло 
да не мо жат да го по вто ру ва ат од де ле ни е то. Со тоа 

Фи наЛ ни  
соГ Ле ду ва ња 5

се соз да ва си ту а ци ја во ко ја уче ни ци те во по ви со-
ки те од де ле ни ја не ма ат еле мен тар ни поз на ва ња за 
чи та ње, пи шу ва ње и сме та ње, не оп ход ни за ре дов-
но сле де ње на на ста ва та. Исто та ка, мно гу че ста е 
по ја ва та на за доц не то вклу чу ва ње во обра зов ни те 
про це си, при што де ца та кои по доц на се за пи шу ва ат 
фи зич ки и пси хо ло шки не се вкло пу ва ат во на став-
на та гру па. Не е ре тка и по ја ва та на за пи шу ва ње на 
овие де ца во учи ли шта за во зрас ни или нив но упа-
ту ва ње во спе ци јал ни и ком би ни ра ни па ра лел ки во 
ре дов ни те учи ли шта. 

 � На оп штин ско ни во се за бе ле жу ва ат одре де ни нор-
ма тив ни и дек ла ра тив ни за лож би за по до бру ва ње на 
со стој ба та на Ро ми те, но не се нав ле гу ва во су шти на-
та на проб ле мот и не се пре зе ма ат кон крет ни актив-
но сти за над ми ну ва ње на оваа со стој ба. 

 � Зна чај ни ди мен зии во ре ша ва ње то на проб ле мот 
се про пу шта ат ка ко ре зул тат на сла ба та со ра бо тка 
по ме ѓу учи ли шта та и цен три те за со ци јал на ра бо та, 
ко ја се оце ну ва ка ко „фор мал на, ин ци дент на и во 
од дел ни слу чаи се од ви ва пре ку те ле фон “ на се мејс-
тво то.  

 � При чи ни те за по ја ва на обра зов ни проб ле ми по вр-
за ни со учи ли ште то се ре зул тат на не со од ве тен и 
не до вол но фле кси би лен обра зо вен про цес. Во таа 
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смис ла, се ја ву ва ат одре де ни ди да ктич ки проб ле ми 
на де ца та по вр за ни со обе мот, те жи на та и со др жи на-
та на на став ни от ма те ри јал, не до вол но то вла де е ње 
на ма ке дон ски от ја зик, ка ко и не до сти гот на ди да-
ктич ки ма те ри јал.  

 � За прод ла бо чу ва ње на проб ле мот, во го ле ма ме ра 
при до не су ва ат и дел од на став ни ци те кои има ат ни-
ски оче ку ва ња во од нос на по стиг ну ва ња та на  де-
ца та-Ро ми, ка ко и еви дент ни от не до стиг на кул тур на 
сен зи тив ност и стиг ма ти за ци ја по ос нов на ет нич ка и 
кул тур на при пад ност. По стои по тре ба за раз ви ва ње 
на кул тур ни ком пе тен ции кај на став ни ци те, пред сè 
во до ме нот на уна пре ду ва ње на нив ни те спо соб но-
сти за ефе ктив на ин те рак ци ја со ли ца од раз лич ни 
кул тур ни зад ни ни. Кул тур на та ком пе тен ци ја ги над-
ми ну ва гра ни ци те на „кул тур на свест2“ и „кул тур на 
осет ли вост3“, и по драз би ра вклу чу ва ње на кул тур ни-
те ве шти ни4. Кул тур на та ком пе тент ност по драз би ра 
раз ви ва ње ве шти ни кај про фе си о нал ци те не са мо за 
при фа ќа ње и пре поз на ва ње на дру ги те кул ту ри, ту ку 
и раз ви ва ње спо соб но сти за ефи кас но ра бо те ње со 
нив (Sue пре зе ме но од Newsome, 2004:5). 

 � На став ни ци те и ро ди те ли те има ат раз лич ни пер цеп-
ции за ни во то на со ра бо тка по ме ѓу ро ди те ли те и учи-
ли ште то. Ро ди те ли те со ра бо тка та ја оце ну ва ат ка ко 
ге не рал но до бра, до де ка на став ни ци те сме та ат де ка 
по стои ни ско ни во на со ра бо тка. Ни ско то ни во на 

со ра бо тка спо ред на став ни ци те е ре зул тат на не за-
ин те ре си ра но ста на ро ди те ли те за ус пе хот на де ца та, 
нив на та пре за фа те ност по ра ди обез бе ду ва ње ег зи-
стен ци ја, со ци јал на та иск лу че ност и не поз на ва ње на 
ма ке дон ски от ја зик. Сме та ме де ка ва ква та раз ли ка 
во ста во ви те се дол жи на суб је ктив но то искус тво на 
на став ни ци те и ро ди те ли те. Нај че сто, ис пи та ни ци-
те- ро ди те ли про ја ву ва ат ви сок сте пен на ин те рес за 
учи лиш ни те по стиг ну ва ња на сво и те де ца, до де ка 
ис пи та ни ци те-на став ни ци го гра дат сво јот став врз 
ос но ва на искус тво од ра бо та та со по го ле ма гру па 
ро ди те ли. 

 � Ром ска та суб кул ту ра се сме та за зна ча ен фа ктор кој 
вли јае врз по ја ва та на обра зов на та иск лу че ност на  
де ца та-Ро ми (тра ди ци ја та, си сте мот на вред но сти, 
на чи нот на жи ве е ње и ко му ни ка ци ја и отсус тво на 
по зи ти вен став кон обра зо ва ни е то). Кај ром ска та 
ет нич ка гру па по го ле мо вли ја ние се по све ту ва на 
ма те ри јал ни те ус пе си, та ка што по стои по сте пе но но 
бав но ме ну ва ње на си сте мот на вред но сти, во кои 
обра зо ва ни е то по сте пе но до би ва на зна че ње. Нас-
про ти по ди га ње то на све ста за зна че ње то на обра-
зо ва ни е то, се за бе ле жу ва ат раз ли ки во за вис ност од 
ме сто то на жи ве е ње, при пад но ста на одре де на под-
гру па, вна тре во рам ки те на ром ска та за ед ни ца, ка ко 
и со ци јал но-еко ном ска та по лож ба. 

 � Најз на чај ни те при чи ни кои ги огра ни чу ва ат де ца та 
во ус пеш но то вклу чу ва ње во обра зов ни те про це си се 
ло ци ра ат во се мејс тво то. Тие се ја ву ва ат ка ко ре зул-
тат на ни ски от со ци о е ко ном ски ста тус на се мејс тво то, 
ви со ка та стап ка на не вра бо те ност, ра бот на ан га жи-
ра ност на де ца та, по ве ќе ге не ра ци ски се мејс тва, мно-

2 Се однесува на поседување знаења за 

сопствената култура.

3 Се однесува на знаења и искуства со 

друга култура.

4 Се однесува на мноштво вербални и 

невербални пораки и одговори.
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гу дет ност, ма ло лет нич ки бра ко ви, на ру ше ни се меј ни 
од но си, вос пит на за пу ште ност на де ца та, со ци јал на 
за гро зе ност на де ца та и не о бра зо ва ност на ро ди те-
ли те.  

 � Имај ќи пред вид де ка по го ле ми от дел од Ро ми те 
жи ве ат во по ве ќе ге не ра ци ски се мејс тва, во обра зо-
ва ни е то на де ца та-Ро ми е еви дент на уло га та не са мо 
на ро ди те ли те ту ку и на ба би те и де дов ци те. 

 � Нев ла ди ни от се ктор има зна чај на уло га во по ди га-
ње то на ни во то на вклу че ност во обра зов ни те про це-
си, осо бе но функ ци о ни ра ње то на ром ски те обра зов-
ни цен три да ва вид ли ви ре зул та ти. Иа ко ром ски те 
обра зов ни цен три има ат зна чај на уло га, тие не 
мо жат да дејс тву ва ат ка ко суп сти тут на фор мал ни те 
обра зов ни ин сти ту ции.  

 � Сог ле ду вај ќи ги ре зул та ти те од истра жу ва ње то, се 
за бе ле жу ва зго ле ме на пар ти ци па ци ја на ро ди те ли-
те- Ро ми во учи лиш ни те од бо ри, а со са мо то тоа се 
зго ле му ва и сте пе нот на нив на ин вол ви ра ност во до-
не су ва ње зна чај ни од лу ки во про це сот на обра зо ва-
ние и вос пи та ние на нив ни те де ца. Тоа е прв сте пен 
на акти ви за ци ја не оп хо ден за вклу чу ва ње на Ро ми те 
во про це си те на од лу чу ва ње. Се пак, ге не рал но по-
стои ма ла пар ти ци па ци ја на ром ски те се мејс тва во 
актив но сти кои се по вр за ни со пла ни ра ње, уна пре-
ду ва ње, раз вој и за јак ну ва ње на ло кал ни те за ед ни ци 
во кои жи ве ат. 

 � Во пос лед но вре ме е по до бре на вклу че но ста на Ро-
ми те во оп штин ски те од бо ри, но се про це ну ва де ка 
сè уште по стои мал број Ро ми вра бо те ни во др жав-
на та и јав на та ад ми ни стра ци ја, ка ко и нив на ма ла 
за ста пе ност во упра ва та.

 � Проб ле мот со обра зов на та иск лу че ност на де ца-
та-Ро ми не мо же да се ре ши со пре зе ма ње на по-
е ди неч ни, не си стем ски и фи нан си ски не о држ ли ви 
ини ци ја ти ви, ту ку е по треб но ан га жи ра ње на си те 
ре ле вант ни фа кто ри пре ку ко ор ди ни ра на ак ци ја со 
пре зе ма ње на еду ка тив ни, еман ци па тив ни, ег зи стен-
ци јал ни, ин те гра тив ни и каз не ни мер ки.
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6.1. На ни во на др жа ва

6.1.1.Закони 

 � Искус тво то по ка жу ва де ка го ле ми от сте пен на про од-
ност во пр ви те пет го ди ни од обра зо ва ни е то до ве ду ва 
до ви сок про цент на опа ѓа ње од ре дов но то обра зо ва-
ние во по ви со ки те ни воа на обра зо ва ние. Пред ла га ме 
да се пре ис пи та ва ква та за кон ска одред ба. 

 � По ра ди оси пот на де ца во те кот на школ ска та го ди на, 
по вр зан со се зон ска та ра бо та на нив ни те ро ди те ли, се 
пред ла га во ве ду ва ње мо дел на фле кси бил на учеб на 
го ди на (спо ред искус тва од САД).

 � Се за ла га ме за мо дел на ме шо ви ти па ра лел ки кои го 
зго ле му ва ат сте пе нот на ин те гра ци ја на де ца та-Ро ми 
во за ед ни ца та.  

 � При ме на на обра зов ни кон цеп ции кои ќе со од вет ству-
ва ат на со стој би те на Ро ми те, а со цел ма кси мал но да 
би дат раз ви е ни нив ни те по тен ци ја ли (Ма ри ја Мон те-
со ри, Це ле стин Фре ние, Ру долф Штај нер). 

 � Обра зо ва ние за си те де ца, уки ну ва ње на иск лу че ност 
на де ца та од обра зо ва ни е то по ра ди не по се ду ва ње 
со од вет на лич на до ку мен та ци ја.

мер ки6
 � Про гра ма за приб ли жу ва ње на обра зо ва ни е то до 

ек стрем но иск лу че ни те Ро ми (ал тер на тив ни фор ми 
на еду ка ци ја, вклу чу вај ќи мо бил ни учи ли шта ка ко на 
при мер  во Шпа ни ја и со ци јал на ра бо та во не ур ба ни-
зи ра ни ром ски енк ла ви).

6.1.2. Стра те гии

 � Де ка да на Ро ми те

�� Дос лед ност во имп ле мен та ци ја на мер ки те пред ви-
де ни во Стра те ги ја та за Ро ми те во Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја. 

�� Одрж ли вост на мер ки те пред ви де ни во Стра те ги ја-
та во пер и од по исте ку ва ње на неј зи на та важ ност. 

 � Стра те ги ја за со ци јал на инк лу зи ја 

�� Сен зи би ли зи ра ње на оп штес тво то кон по тре би те на 
Ро ми те

�� Уна пре ду ва ње на кул тур на та флу ент ност во од нос 
на ром ска та кул ту ра пре ку во ве ду ва ње на став ни со-
др жи ни во кои Ро ми те се по зи тив но прет ста ве ни. 



59

6.2. На ни во на ло кал на са мо у пра ва
 � Тре ти ра ње на проб ле мот на обра зов на и со ци јал на 

ин те гра ци ја на Ро ми со по себ ни ак ци о ни пла но ви на 
ло кал на та са мо у пра ва.

 � Вклу чу ва ње на Ро ми те во со ве ти те и те ла та на ло-
кал на та са мо у пра ва од го вор ни за обра зов ни, еко-
ном ски, со ци јал ни и ур ба ни стич ки пра ша ња. 

 � Еко ном ско јак не ње на Ро ми пре ку ин ве сти ции во 
ром ски те за ед ни ци.

 � Обез бе ду ва ње пред ност за вра бо ту ва ње на на став-
ни ци-Ро ми во учи ли шта та во кои зна чи те лен про-
цент од уче ни ци те се при пад ни ци на ром ска та за ед-
ни ца.

 � Вра бо ту ва ње на при пад ни ци те од ром ска та ет нич ка 
за ед ни ца во оп штин ска та ад ми ни стра ци ја врз ос но-
ва на со од вет на и пра вич на за ста пе ност на при пад-
ни ци те на ет нич ки те за ед ни ци, а со по чи ту ва ње на 
прин ци пи те на струч ност и ком пе тент ност. 

6.3. На ин сти ту ци о нал но ни во

6.3.1. Обра зов ни ин сти ту ции

 � Оп фат во пре ду чи лиш но обра зо ва ние, со по се бен 
ак цент за раз ви ва ње на ја зич на флу ент ност, про гра-
ма во ко ја ќе се ра бо ти на збо га ту ва ње на по и мо ва 
апа ра ту ра. На до пол ну ва ње на ја зи кот од фон дот на 
збо ро ви во ма ке дон ски от и ром ски от ја зик. (Во си те 
зем ји на Европ ска та уни ја се при да ва го ле мо зна че-
ње на вклу чу ва ње на де ца та-Ро ми во јас ли и гра дин-
ки.)

 � Во ве ду ва ње по го лем број па ра лел ки со це лод нев на 
на ста ва во учи ли шта та, ка де што тие до пол ни тел но 
би го сов ла ду ва ле на став ни от ма те ри јал и би ра бо те-
ле на до маш ни те за да чи. (Во не кои зем ји ка ко што е 
на при мер Пол ска, во учи ли шта та ка де што има по-
го лем про цент на де ца-Ро ми, оп шти на та вра бо ту ва 
обра зов ни аси стен ти за ром ска еду ка ци ја.)

 � Во учи ли шта та тре ба да се обр не по себ но вни ма ние 
на над ми ну ва ње на по те шко ти и те кои ги има ат де-
ца та по вр за ни со обе мот, те жи на та и со др жи на та на 
на став ни от ма те ри јал, не до вол но то вла де е ње на ма-
ке дон ски от ја зик, ка ко и не до сти гот на ди да ктич ки 
ма те ри јал.

 � За ед нич ки ак ции на учи лиш ни од бо ри и про фе си о-
нал ни служ би во учи ли шта та за оп фат на де ца та кои 
при па ѓа ат на одре ден учи ли штен ре он. 

 � Про фе си о нал ни те струч ни служ би тре ба да се комп-
ле ти ра ат со про фи ли те на со ци ја лен ра бот ник и де-
фе кто лог.

 � Еду ка ци ја на про свет ни те ра бот ни ци за за поз на ва-
ње на ром ска та на ци о нал ност и нив ни от мен та ли тет, 
кул ту ра и тра ди ци ја, за ели ми на ци ја на пре дра су ди-
те кон  Ро ми те. 

 � Про ме на во сте ре о ти пи за мож но сти те и по тен ци ја-
ли те на де ца та-Ро ми пре ку спра ву ва ње со вос пит ни 
и обра зов ни проб ле ми на де ца та, а не нив но па сив но 
при фа ќа ње ка ко „суб је кти“ од кои не се оче ку ва да 
по стиг нат не што по ве ќе.  
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6.3.2. Со ци јал ни ин сти ту ции

 � По го ле ма со ра бо тка на цен три те за со ци јал на ра бо та 
во од нос на со ци јал но за гро зе ни и вос пит но за пу-
ште ни де ца (во ве ду ва ње пер со на лен аси стент за де-
ца со преч ки во раз во јот).

6.3.3. Здрав стве ни ин сти ту ции

 � Еду ка ци ја на ро ди те ли те на  де ца та-Ро ми за по тре-
ба та од вак ци на ци ја.

 � Уна пре ду ва ње на при ста пот и оп фа тот во при мар на та 
здрав стве на (осо бе но ден тал на) за шти та на де ца та-
Ро ми.

 � Со ра бо тка со за вод за мен тал но здрав је во од нос на 
со од вет на ка те го ри за ци ја на де ца та.

 � Пре вен тив ни и ку ра тив ни про гра ми за де ца со ми кро 
оште ту ва ња (дис ле кси ја, ди сгра фи ја и сл.).

6.3.4. Нев ла ди ни ин сти ту ции

 � Фор ми на обез бе ду ва ње одрж ли вост на про гра ми те 
на нев ла ди ни те ор га ни зи ции.

 � Уна пре ду ва ње на про стор ни те ка па ци те ти на нев ла-
ди ни те ор га ни за ции, пре ку со ра бо тка со ло кал на та 
са мо у пра ва.

 � Во ве ду ва ње лич ни аси стен ти за де ца та-Ро ми кои 
има ат по себ ни проб ле ми во уче ње то.

 � Про гра ми во кои се пред ви ду ва при сус тво на во лон-
те ри на те рен „при ја те ли-по се ти те ли“ на се мејс тва 
кои се по себ но за гро зе ни од со ци ја лен ас пект.

  6.3.5. Кул тур ни и спорт ски ин сти ту ции

 � Обез бе ду ва ње бесп ла тен при стап до спорт ски и кул-
тур ни цен три и ин те гра ци ја во  нив. 

 � Отво ра ње на ма ли кул тур но-еду ка тив ни кат чи ња во 
ром ски те за ед ни ци. 

6.4. На ни во на по е ди нец и се мејс тво
 � Ор га ни зи ра ње шко ли за ро ди те ли во ром ски те за ед-

ни ци. 

�� Не фор мал но обра зо ва ние за ро ди те ли. 

�� Про гра ми за ро ди те ли на со че ни кон раз ви ва ње на 
пра ктич ни и со ци јал ни ве шти ни.

�� Кур се ви за опис ме ну ва ње на еден дел од ро ди те-
ли те.

�� До о фор му ва ње на нив но то обра зо ва ние.

 � За јак ну ва ње на по ста ри те ге не ра ции во се мејс тво то 
за по мош и под др шка на де ца (вну ци) на учи лиш на 
во зраст.  
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          Ши фра   ЕИО 

          Ре ден број  ____

ЕКС ПЕРТ СКО ИН ТЕРВ ЈУ – ПРЕТ СТАВ НИ ЦИ ОД ОП ШТИ НА ТА

Упатствозаинтервјуерите:Прашањатасепоставуваатусно. Доколкупостоиинтерескајсоговорникот,
можедасепродлабочиразговоротинадвороддолунаведенитепрашања.Заевидентирањенаодговоритеќесе
користидиктафон,новоедноможатдасеправатиписмениприбелешки.

     

Пол ______________

Во зраст _____________

На ци о нал ност ______________

Ра бот но ме сто ______________

Оп шти на ___________________

Ме сто на жи ве е ње _____________

Вре ме тра е ње на вр ше ње на долж но ста ___________________________________

ане кси:
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1. Да ли за бе ле жу ва те не кој на пре док во од нос на уна пре ду ва ње то на по лож ба та на Ро ми те во ва ша та оп шти на? 
За ста пе ност во оп штин ски ор га ни, вклу че ност на ро ди те ли те во управ ни те од бо ри, во од нос на вра бо ту ва ње, жи-
во тен стан дард, ин фра стру кту ра, до му ва ње и кул тур на адап та ци ја. 

2. Да ли за бе ле жу ва те не кои раз ли ки по ме ѓу ром ски те и дру ги те де ца во обра зов ни от про цес?  
Оп фат во обра зов ни те про це си, про се чен ус пех, ре дов на по се те ност, про од ност во на ред на го ди на и кон ти ну и-
ран оп фат, пар ти ци па ци ја во вон школ ски актив но сти.  

3. Кои се најг лав ни те проб ле ми кои ги иден ти фи ку ва те во ра бо та та со ром ски те де ца?

4. Да ли ва ша та оп шти на има по себ ни до ку мен ти, стра те ги ја или ак ци о нен план за уна пре ду ва ње на по лож ба та и 
да ли во нив по себ но се тре ти ра проб ле мот со обра зо ва ни е то на Ро ми те?

5. На кој на чин и до кој сте пен е вклу че на оп шти на та во раз ре шу ва ње на проб ле ми те по вр за ни со Ро ми те?

6. Да ли во ва ша та оп шти на ра бот но ги ан га жи ра те ли ца та Ро ми кои се ко рис ни ци на со ци јал на па рич на по мош?

7. Кои се ва ши те сог ле ду ва ња за над ми ну ва ње на проб ле ми те со обра зо ва ни е то на Ро ми те? 

8. Опи ше те ја мреж на та хо ри зон тал на и вер ти кал на со ра бо тка вос по ста ве на за по до бро вклу чу ва ње на Ро ми те во 
ва ша та оп шти на.

9. Кои актив но сти сме та те де ка би мо же ле да би дат, а до се га не се, пре зе ме ни за уна пре ду ва ње на по лож ба та на 
Ро ми те во ва ша та оп шти на?

Да тум __________    Ан ке тар _________________________
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  Ши фра:   ЕИ УО 

          Ре ден број:  _____

ЕКС ПЕРТ СКО ИН ТЕРВ ЈУ ЗА ЧЛЕ НО ВИ ТЕ НА УЧИ ЛИШ НИ ОТ ОД БОР

Упатство за интервјуерите:Прашањата сепоставуваатусно.Доколкупостоиинтерес кај соговорникот,
можедасепродлабочиразговоротинадвороддолунаведенитепрашања.Заевидентирањенаодговоритеќесе
користидиктафон,новоедноможатдасеправатиписмениприбелешки.

Пол ______________

Во зраст _____________

На ци о нал ност _____________

Оп шти на __________________

Уло га/по зи ци ја __________________

Ме сто на жи ве е ње ________________

Вре ме тра е ње на вр ше ње на долж но ста ___________________________________
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1. Да ли за бе ле жу ва те не кој на пре док во од нос на уна пре ду ва ње на по лож ба та на Ро ми те во ва ша та оп шти на? 
За ста пе ност во оп штин ски ор га ни, вклу че ност на ро ди те ли те во управ ни те од бо ри, во од нос на вра бо ту ва ње, 
жи во тен стан дард, ин фра стру кту ра, до му ва ње и кул тур на адап та ци ја. 

2. Да ли за бе ле жу ва те не кои раз ли ки по ме ѓу ром ски те и дру ги те де ца во обра зов ни от про цес?  
Оп фат во обра зов ни те про це си, про се чен ус пех, ре дов на по се те ност, про од ност во на ред на го ди на и кон ти ну и-
ран оп фат, пар ти ци па ци ја во вон школ ски актив но сти.  

3. Кои се најз на чај ни те проб ле ми кои ги иден ти фи ку ва те во ра бо та та со ром ски те де ца?

4. На ве де те ги при чи ни те кои до ве ду ва ат до на пу шта ње на обра зов ни от про цес по ме ѓу ром ски те де ца.

5. На кој на чин и до кој сте пен е вклу че но ва ше то учи ли ште во раз ре шу ва ње на проб ле мот на от пи шу ва ње на Ро-
ми те од за дол жи тел ни от обра зо вен про цес?

6. Да ли за бе ле жу ва те не кој на пре док во од нос на обра зо ва ни е то на Ро ми те по вклу чу ва ње то прет став ни ци на ро-
ди те ли те-Ро ми во учи лиш ни те од бо ри?

7. Кои се ва ши те сог ле ду ва ња за над ми ну ва ње на проб ле ми те со обра зо ва ни е то на Ро ми те? 

8. Кои актив но сти сме та те де ка би мо же ле да би дат, а до се га не се, пре зе ме ни за уна пре ду ва ње на по лож ба та на 
Ро ми те во Ва ша та оп шти на?

9. Дру го.

Да тум ______________   Ан ке тар ________________________
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  Ши фра:   ПИН 

          Ре ден број:  _____

ПО ЛУ СТРУ КТУ РИ РА НО ИН ТЕРВ ЈУ ЗА НА СТАВ НИ ЦИ

Упатство за интервјуерите:Прашањата сепоставуваатусно.Доколкупостоиинтерес кај соговорникот,
можедасепродлабочиразговоротинадвороддолунаведенитепрашања.Заевидентирањенаодговоритеќесе
користидиктафон,новоедноможатдасеправатиписмениприбелешки.

Пол ______________

Во зраст _____________

На ци о нал ност ______________

Оп шти на ________________

Ра бот но ме сто ______________

Ме сто на жи ве е ње _____________

Вре ме тра е ње на вр ше ње на долж но ста ___________________________________
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1. Иден ти фи ку вај те ги по тре би те кои се спе ци фич ни за  де ца та-Ро ми.

2. Ка ко ја про це ну ва те оп шта та здрав стве на со стој ба на  де ца та-Ро ми?

3. На ве де те ги при чи ни те по ра ди кои  де ца та-Ро ми не ре дов но или во оп што не го по се ту ва ат учи ли ште то.

4. Кои спо ред вас мо жат да би дат на ре че ни „при ја те ли те на  де ца та-Ро ми“?

5. Ка ко го оце ну ва те функ ци о ни ра ње то на ме ша ни те па ра лел ки?

(Ако при од го вор на ова пра ша ње се на ве дат не кои проб ле ми, по ста ве те го след но то пра ша ње, во спро тив но пре ми-
не те на пра ша ње то под број 7.)

6. На кој на чин сме та те де ка би мо же ле да се над ми нат тие проб ле ми?

7. Да ли  де ца та-Ро ми нај че сто се дру жат ме ѓу се бе или вос по ста ву ва ат кон та кти со де ца та од дру ги те за ед ни ци?

8. Со ко го нај че сто  де ца та-Ро ми ја де лат школ ска та клу па?

9. Ка де во учил ни ца та се кон цен три ра ни де ца та-Ро ми?

(Кој од лу чу ва за тоа?)

10. Во кои во ну чи лиш ни актив но сти нај че сто се вклу чу ва ат де ца та-Ро ми и ка ко нај че сто го по ми ну ва ат сло бод но то 
вре ме?

11. Иден ти фи ку вај те ги проб ле ми те во од не су ва ње то на де ца та–Ро ми:

А) др скост, агре сив ност, ла же ње, проб ле ми во уче ње то, оса ме ност

А1) др скост, агре сив ност, ла же ње, проб ле ми во уче ње то, не га тив ни дру гар ски вр ски

Б) про се ње, бе га ње од до ма, пу ше ње, пи е ње, ужи ва ње на дро га/ле пак, оса ме ност

Б2) про се ње, бе га ње од до ма, пу ше ње, пи е ње, ужи ва ње на дро га/ле пак, не га тив ни дру гар ски вр ски

В) кра де ње, раз бој ниш тво, фи зич ка/се ксу ал на зло у по тре ба.

Спо ред  вас, ко ја гру па е нај за ста пе на?
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12. На број те ги глав ни те ма ни фе ста ции во од не су ва ње то и при чи ни те кои до ве ду ва ат до та кво то од не су ва ње?  
Те шко пом не ње, сла ба кон цен тра ци ја, хи пе ра ктив ност, ин фе ри ор ност/па сив ност,  пос па ност, проб ле ми во го вор 
и глас, во емо ци о нал на сфе ра, не до вол но поз на ва ње на ја зи кот на кој се од ви ва на ста ва та.

13. Кои кон крет ни мер ки се при ме ну ва ат во ва ше то учи ли ште? 
Сти му ла тив ни: вклу чу ва ње во вон на став ни актив но сти, ос ло бо ду ва ње од пар ти ци па ци ја за учес тво во ек скур-
зии... 
Каз не ни:  со ве ту ва ње, опо ме на, укор, кри вич на при ја ва, ис пи шу ва ње од учи ли ште то и др.  

14. Би мо же ле ли да ги иден ти фи ку ва те ди да ктич ки те проб ле ми кои до ми ни ра ат по ме ѓу де ца та-Ро ми? 
Те жи на на на ста вен ма те ри јал, обем ност, не до стиг на под др шка во до мот за ре ша ва ње и сов ла ду ва ње на до-
маш ни те за да чи.

15. Да ли ра бо та та со  де ца та-Ро ми прет ста ву ва по се бен на пор за вас и во ко ја смис ла?

16. Сме та те ли де ка  де ца та-Ро ми мо жат да по стиг нат ед на кви ре зул та ти ка ко и оста на ти те? 
Ако не, зо што? 

17. Ка ко ги про це ну ва те кон та кти те на се мејс тва та со учи ли ште то?

18. Ка ко ја оце ну ва те со ра бо тка та со Цен та рот за со ци јал на ра бо та?

19. Спо ред вас, кои се глав ни те акте ри за под др шка на Ро ми те во ло кал на та за ед ни ца?

20. Ка де вие ги иден ти фи ку ва те глав ни те проб ле ми по вр за ни со обра зо ва ни е то на Ро ми те?

21. Што вие би пре зе ле за над ми ну ва ње на овие проб ле ми?

22. Кои актив но сти сме та те де ка би мо же ле да би дат, а до се га не се, пре зе ме ни за уна пре ду ва ње на по лож ба та на 
Ро ми те во ва ша та ло кал на за ед ни ца?

Да тум __________     Ан ке тар _______________
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  Ши фра:   ПИПС 

          Ре ден број:  _____

ПО ЛУ СТРУ КТУ РИ РА НО ИН ТЕРВ ЈУ ЗА  
ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИ ТЕ СЛУЖ БИ ВО УЧИ ЛИ ШТА ТА

Упатство за интервјуерите:Прашањата сепоставуваатусно.Доколкупостоиинтерес кај соговорникот,
можедасепродлабочиразговоротинадвороддолунаведенитепрашања.Заевидентирањенаодговорите,ќесе
користидиктафон,новоедноможатдасеправатиписмениприбелешки.

Пол ______________

Во зраст _____________

На ци о нал ност ______________

Оп шти на __________________

Ра бот но ме сто ______________

Ме сто на жи ве е ње _____________

Вре ме тра е ње на вр ше ње на долж но ста ___________________________________
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1. Иден ти фи ку вај те ги по тре би те кои се спе ци фич ни за  де ца та-Ро ми.

2. Ка ко ја про це ну ва те оп шта та здрав стве на со стој ба на  де ца та-Ро ми?

3. На ве де те ги при чи ни те по ра ди кои  де ца та-Ро ми не ре дов но или во оп што не го по се ту ва ат учи ли ште то.

4. Кои спо ред вас мо жат да би дат на ре че ни „при ја те ли те на  де ца та-Ро ми“?

5. Ка ко го оце ну ва те функ ци о ни ра ње то на ме ша ни те па ра лел ки? 
(Ако при од го вор на ова пра ша ње се на ве дат не кои проб ле ми,  по ста ве те го след но то пра ша ње, во спро тив но 
пре ми не те на пра ша ње то под број 7,)

6. На кој на чин сме та те де ка би мо же ло да се над ми на ти тие проб ле ми?

7. Во кои во ну чи лиш ни актив но сти нај че сто се вклу чу ва ат  де ца та-Ро ми и ка ко нај че сто го по ми ну ва ат сло бод но то 
вре ме? 
Ко ја гру па де ца пре ов ла ду ва? 

8. Иден ти фи ку вај те ги проб ле ми те во од не су ва ње то на  де ца та-Ро ми:

А) др скост, агре сив ност, ла же ње, проб ле ми во уче ње то, оса ме ност

А1) др скост, агре сив ност, ла же ње, проб ле ми во уче ње то, не га тив ни дру гар ски вр ски

Б) про се ње, бе га ње од до ма, пу ше ње, пи е ње, ужи ва ње на дро га/ле пак, оса ме ност

Б2) про се ње, бе га ње од до ма, пу ше ње, пи е ње, ужи ва ње на дро га/ле пак, не га тив ни дру гар ски вр ски

В) кра де ње, раз бој ниш тво, фи зич ка/се ксу ал на зло у по тре ба.

8.1. Спо ред вас, ко ја гру па де ца пре ов ла ду ва?

9. На број те ги глав ни те ма ни фе ста ции во од не су ва ње то и при чи ни те кои до ве ду ва ат до та кво то од не су ва ње?  
Те шко пом не ње, сла ба кон цен тра ци ја, хи пе ра ктив ност, ин фе ри ор ност/па сив ност, пос па ност, проб ле ми во го вор 
и глас, во емо ци о нал на сфе ра, не до вол но поз на ва ње на ја зи кот на кој се од ви ва на ста ва та.  

10. Кои кон крет ни мер ки се при ме ну ва ат во ва ше то учи ли ште? 
Сти му ла тив ни: вклу чу ва ње во вон на став ни актив но сти, ос ло бо ду ва ње од пар ти ци па ци ја за учес тво во ек скур-
зии... 
Каз не ни: со ве ту ва ње, опо ме на, укор, кри вич на при ја ва, ис пи шу ва ње од учи ли ште то и др.
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11. Би мо же ле ли да ги иден ти фи ку ва те ди да ктич ки те проб ле ми кои до ми ни ра ат по ме ѓу де ца та-Ро ми? 
Те жи на на на ста вен ма те ри јал, обем ност, не до стиг на под др шка во до мот за ре ша ва ње и сов ла ду ва ње на до-
маш ни те за да чи.

12. Ка ко ги про це ну ва те кон та кти те на се мејс тва та со учи ли ште то?

13. Ка ко ја оце ну ва те со ра бо тка со Цен та рот за со ци јал на ра бо та?

14. Спо ред вас, кои се глав ни те акте ри за под др шка на Ро ми те во ло кал на та за ед ни ца?

15. Ка де вие ги иден ти фи ку ва те глав ни те проб ле ми по вр за ни со обра зо ва ни е то на Ро ми те?

16. Што Вие би пре зе ма ле за над ми ну ва ње на овие проб ле ми?

17. Кои актив но сти сме та те де ка би мо же ле да би дат, а до се га не се, пре зе ме ни за уна пре ду ва ње на по лож ба та на 
Ро ми те во ва ша та ло кал на за ед ни ца?

18. Сме та те ли де ка про фе си о нал ни те служ би, во ва ше то учи ли ште, сог лас но на сво јот со став, со од вет но мо жат да 
од го во рат на по тре би те на  уче ни ци те-Ро ми? 

19. Да ли во ва ше то учи ли ште мо же да би дат ан га жи ра ни и ли ца од дру ги про фе си о нал ни про фи ли кои во рам ки те 
на сво јот до мен би при до не ле за уна пре ду ва ње и за на ма лу ва ње на бро јот на уче ни ци кои не го про дол жу ва ат 
ре дов но то обра зо ва ние?  

Да тум __________     Ан ке тар ___________________
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  Ши фра   ПИП 

          Ре ден број  ____

ПО ЛУ СТРУ КТУ РИ РА НО ИН ТЕРВ ЈУ ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ ЦИ/ВО ЛОН ТЕ РИ  
ОД РОМ СКИ ТЕ ОБРА ЗОВ НИ  ЦЕН ТРИ

Упатствозаинтервјуерите:Прашањатасепоставуваатусно.Доколкупостоиинтерескајсоговорникот,
разговоротможедасепродлабочиинадвороддолунаведенитепрашања.Заевидентирањенаодговоротќесе
користидиктафон,новоедноможатдасеправатиписмениприбелешки.

Пол ______________

Во зраст _____________

На ци о нал ност ______________

Оп шти на ___________________

Ра бот но ме сто ______________

Ме сто на жи ве е ње _____________

Вре ме тра е ње на вр ше ње на долж но ста ___________________________________

Ор га ни за ци ја _________________________________________________________
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1. Иден ти фи ку вај те ги по тре би те кои се спе ци фич ни за де ца та-Ро ми.

2. Ка ко ја про це ну ва те оп шта та здрав стве на со стој ба на  де ца та-Ро ми?

3. На ве де те ги при чи ни те по ра ди кои  де ца та-Ро ми не ре дов но или во оп што не го по се ту ва ат учи ли ште то.

4. Кои спо ред вас мо жат да би дат на ре че ни „при ја те ли на  де ца та-Ро ми“?

5. Во кои во ну чи лиш ни актив но сти нај че сто се вклу чу ва ат  де ца та-Ро ми и ка ко нај че сто го по ми ну ва ат сло бод но то 
вре ме?

6. Иден ти фи ку вај те ги проб ле ми те во од не су ва ње то на  де ца та-Ро ми:

 А) др скост, агре сив ност, ла же ње, проб ле ми во уче ње то, оса ме ност

А1) др скост, агре сив ност, ла же ње, проб ле ми во уче ње то, не га тив ни дру гар ски вр ски

Б) про се ње, бе га ње од до ма, пу ше ње, пи е ње, ужи ва ње на дро га/ле пак, оса ме ност

Б2) про се ње, бе га ње од до ма, пу ше ње, пи е ње, ужи ва ње на дро га/ле пак, не га тив ни дру гар ски вр ски

В) кра де ње, раз бој ниш тво, фи зич ка/се ксу ал на зло у по тре ба. 
Спо ред вас, ко ја гру па де ца пре ов ла ду ва?

7. На број те ги глав ни те ма ни фе ста ции во од не су ва ње то и при чи ни те кои до ве ду ва ат до та кво то од не су ва ње?  
Те шко пом не ње, сла ба кон цен тра ци ја, хи пе ра ктив ност, ин фе ри ор ност/па сив ност, пос па ност, проб ле ми во го вор 
и глас, во емо ци о нал на сфе ра, не до вол но поз на ва ње на ја зи кот на кој се од ви ва на ста ва та.

8. Кои ме то ди и тех ни ки се при ме ну ва ат во ра бо та та на ва ши от дне вен цен тар во ра бо та та со де ца та?

9. На ве де те ги се којд нев ни те проб ле ми со кои се сре ќа ва те во ра бо та та на днев ни от цен тар?

10. Кои од тие проб ле ми мо жат да се над ми нат и ка ко?

11. По сто јат ли не кои дру ги проб ле ми кои не се во о би ча е ни, но прет ста ву ва ат преч ка за по стиг ну ва ње на за цр та ни-
те це ли?

12. Би мо же ле ли да ги иден ти фи ку ва те ди да ктич ки те проб ле ми кои до ми ни ра ат по ме ѓу де ца та-Ро ми? 
Те жи на на на ста вен ма те ри јал, обем ност, не до стиг на под др шка во до мот за ре ша ва ње и за сов ла ду ва ње на до-
маш ни те за да чи.

13. Ка ко ги про це ну ва те кон та кти те на се мејс тва та со учи ли ште то?

14. Ка ква е уло га та на се мејс тва та во од нос на вклу че но ста на де ца та-Ро ми во ва ши от дне вен цен тар?
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15. Ка ко ја оце ну ва те хо ри зон тал на та и вер ти кал на та со ра бо тка со цел да се по стиг не по го лем сте пен на инк лу зи ја 
на де ца та-Ро ми во си те до ме ни на со ци јал на та по ли ти ка?

16. Спо ред вас, кои се глав ни те акте ри за под др шка на Ро ми те во ва ша та ло кал на за ед ни ца?

17. Ка де вие ги иден ти фи ку ва те глав ни те проб ле ми по вр за ни со обра зо ва ни е то на Ро ми те?

18. Што вие би пре зе ле за над ми ну ва ње на овие проб ле ми?

19. Кои актив но сти сме та те де ка би мо же ле да би дат, а до се га не се, пре зе ме ни за уна пре ду ва ње на по лож ба та на 
Ро ми те во ва ша та ло кал на за ед ни ца?

Да тум _______________      Ан ке тар ______________________ 
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  Ши фра:   ФГРУ 

           Ре ден број:  _____

ФО КУС-ГРУ ПА СО УЧЕ НИ ЦИ
       

(За поз на ва ње со со го вор ни ци те, кра тко прет ста ву ва ње на се кој учес ник во фо кус-гру па та: име, во зраст, од де ле ние)

1. Ка ко си по ми на вте де нес на учи ли ште?

2. Да ли де нес на учи ли ште беа си те ва ши дру гар чи ња? 

3. Да ли се се ќа ва те на пр ви от учи ли штен ден?

4. Што најм но гу ви се до па ѓа на учи ли ште?

5. Со ко го нај че сто се дру жи те и ка де се ди те?

6. Да ли ви се до па ѓа ко га ќе ве по фа ли учи тел ка та?

7. Што најм но гу не ви се до па ѓа ко га сте на учи ли ште?

8. Што ви е нај те шко ко га сте на учи ли ште?

9. Со ко го раз го ва ра те ко га има те проб лем на учи ли ште?

10. Ка де ги из го тву ва те до маш ни те за да чи?

11. Кој ви по ма га во сов ла ду ва ње на учи лиш ни те за да чи?

(Ако не кој на ве де де ка по мош до би ва од ро ди те ли те, по ста ве те пот пра ша ње, да ли тие се ко гаш мо жат да им по мог-
нат во тоа, пра шај те да ли не кој друг, исто та ка, им по ма га и кој?)

12. Да ли оди те во днев ни от цен тар?

13. Кол ку че сто?
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14. Што ви се до па ѓа та му?

15. Што уште би са ка ле да пра ви те ко га сте та му?

16. Да ли се ко гаш ја до би ва те по треб на та по мош во днев ни от цен тар?

17. Да ли освен вас не кој друг од ва ше то се мејс тво оди на учи ли ште? Зо што не про дол жи ле?

18. Да ли не кој од ва ши те бра ќа/се стри го за вр шил шко лу ва ње то и на ко ја во зраст?

19. (во слу чај ко га пре ки нот е на пра вен пред за вр шу ва ње на ос нов но то или сред но то обра зо ва ние)  

20. Ка ко го по ми ну ва те сло бод но то вре ме?

21. А ка ко би са ка ле да го по ми не те сло бод но то вре ме?

22. Да ли раз мис лу ва те што би са ка ле да би де те ко га ќе по рас не те?

23. Што би ве спре чи ло да го ос тва ри те ва ши от сон?

24. Ко ја е при чи на не кои ва ши ко ле ги да не го по се ту ва ат учи ли ште то?

Оп шти на ____________     Ан ке тар _________________

Да тум    _________
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  Ши фра:   ФГРУ 

          Ре ден број:  _____

ФО КУС-ГРУ ПА СО РО ДИ ТЕ ЛИ
       

(За поз на ва ње со со го вор ни ци те, кра тко прет ста ву ва ње на се кој учес ник во фо кус-гру па та: име, во зраст, од де ле ние)

1. Да ли си те ва ши де ца одат на учи ли ште?

1.1. Ако не, зо што не по се ту ва ат?

1.2. Да ли не ко гаш по се ту ва ле и зо што пре ста на ле?

1.3. Да ли пра ви те раз ли ка во од нос на ма шки те и жен ски те де ца во од нос на по се та та на учи ли ште то? 

2. Што сме та те де ка е нај важ но за ид ни на та на ва ши те де ца? 

25. Да ли сме та те де ка ва ши те де ца има ат по го ле ма перс пе кти ва до кол ку по се ту ва ат учи ли ште?

3. Да ли ва ши те де ца са ка ат да одат на учи ли ште?

4. Кои се нив ни те нај го ле ми проб ле ми по вр за ни со учи ли ште то?

5. Што ги мо ти ви ра да по се ту ва ат учи ли ште?

6. Да ли сме та те де ка сре ди на та вли јае врз мо ти ви ра но ста за по се та на учи ли ште?

7. Кол ку се ва ши те де ца вклу че ни во вон школ ски те актив но сти (при ред ба, школ ски актив но сти, нат пре ва ри)?

8. Кол ку сте за до вол ни од од но сот на учи тел ка та кон вас и ва ши те де ца?

9. Да ли не ко гаш сте би ле кон та кти ра ни од про фе си о нал ни те служ би во учи ли ште то? Зо што?

10. Да ли сте се оби де ле да им по мог не те на де ца та во из го тву ва ње на до маш ни те за да чи?
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11. Да ли во ва ше то се мејс тво по сто јат раз лич ни мис ле ња/ста во ви во од нос на пра ќа ње то де ца во учи ли ште то?

12. Кол ку ва ша та ма те ри јал на со стој ба вли јае врз ре дов но ста на ва ши те де ца во по се ту ва ње на на ста ва та?

13. Спо ред ва ши те соз на ни ја, зо што не кои ро ди те ли не ги пра ќа ат де ца та на учи ли ште или не им доз во лу ва ат или не 
ги сти му ли ра ат да го про дол жат учи ли ште то?

14. Да ли ег зи стен ци јал ни те проб ле ми вли ја ат врз од лу ка та на го лем број ро ди те ли да не ги пра ќа ат сво и те де ца на 
учи ли ште?

15. Да ли до се га не кој ро ди тел бил по ви кан на од го вор ност за тоа што не го пра ќа сво е то де те на учи ли ште (цен тар за 
со ци јал на ра бо та, по ли ци ја) ?

16. Спо ред вас, ка ко мо же да се над ми не проб ле мот со осип на уче ни ци те од ре дов ни от обра зо вен про цес?

17. На кој на чин еду ка тив ни те цен три им по ма га ат на ва ши те де ца во вр ска со учи лиш ни те об вр ски? 

18. На кој на чин ва ша та ло кал на за ед ни ца ве сти му ли ра да ги пра ќа те де ца та на учи ли ште?

Оп шти на ____________     Ан ке тар _________________

Да тум    _________
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