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1. УВОД 

На избор теме докторске дисертације утицало је моје вишегодишње искуство у раду 

са ромском децом и жеља да дам лични допринос решавању проблема са којима се 

суочавају. Иако су сви који учествују у васпитно-образовном раду свесни постојања 

велике разлике, из угла студија рода, у школском успеху између ромске и неромске 

деце, до сада није било прецизних података о тој разлици нити детаљне анализе 

фактора који на то утичу,  када је реч о основним школама на територији општине 

Уб. Сматрала сам да је потребно узети у обзир мишљење свих учесника/учесница у 

образовном процесу да би се могло доћи до решења јер незадовољство испољавају 

како наставни кадар тако и родитељи ромске и неромске деце. Ради постизања 

релевантног увида у комплексно стање образовања ромске деце – и посебно 

девојчица – било jе неопходно прикупити и анализирати ставове о образовању саме 

деце, и то како ромске тако и неромске. Пошло се од става да нису довољни 

појединачни напори неколицине ентузијаста и активиста већ заједничка сарaдња 

свих актера/актерки образовног процеса како би дошло до позитивних резултата. 

Први корак је био преглед постојеће литературе о стању образовања ромске 

популације. Сви истраживачи истичу готово идентичне проблеме без обзира на коју 

се европску регију односи истраживање. Уочени проблеми због којих је образовни 

статус ромске популације на ниском нивоу на ширем европском плану тичу се лошег 

социо-економског положаја, недостатка претходног предшколског образовања, 

недовољно развијених хигијенских, здравствених и радних навика, 

незаинтересованости породице, одсуства сарадње, недовољног познавања већинског 

језика на коме се изводи настава, лоших услова за учење, дискриминације,  

сегрегације, расизма, предрасуда, неприхваћености, раних бракова. 

Традиционална едукација Ромкиња и Рома се базира на образовању у заједници 

(Глумбић 2005: 496) где деца постепено усвајају економске, социјалне, 

лингвистичке, политичке и моралне кодове своје заједнице учествујући у њеним 

свакодневним активностима. Уопштено говорећи (што не мора да важи у сваком 

конкретном случају и често варира од заједнице до заједнице и од породице до 

породице), школа  је за ромску децу сасвим другачија средина у којој важе нова 

социјална правила. Подршка родитеља често изостаје као и сарадња са наставним 
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особљем и стручним сарадницама/сарадницима. Деца нередовно похађају наставу, 

имају лоша постигнућа и рано напуштају школу. 

Ромске девојчице суочене су са додатним проблемима који су у вези са родном 

улогом жена у традиционалним ромским заједницама. Истраживања која су рађена у 

Србији, контекстуализована су уз помоћ резултата важнијих истраживања 

спроведених у Хрватској, Шпанији, Чешкој, Словачкој, Румунији, Шведској, 

Турској. Резултати показују да је ситуација у вези са ромском популацијом свуда 

слична. Ипак, свака европска земља па и свака регија у Србији има своје 

специфичности и због тога је било неопходно утврдити кључне проблеме са којима 

се суочавају ромска деца у основним школама на територији општине Уб.  

Након уводног дела у тези је представљен теоријски оквир истраживања. Будући да 

је за ово истраживање битна интерсекција етничког и родног аспекта у рад сам 

укључила и род као кључну компоненту. Родне поделе могу утицати на школски 

успех ромских девојчица, њихове амбиције у погледу школовања, идеје о властитој 

будућности. Необразованост услед раног напуштања основне школе оставља ромске 

девојчице без шансе да се запосле и доводи их у ситуацију економске зависности од 

чланова породице и у опасност да у још увек патријархалној заједници због тога 

трпе насиље. 

Као следећи теоријски основ узела сам интеркултурализам који би у пракси могао да 

буде решење за многе недостатке образовног система када је у питању едукација 

ромске деце и посебно – девојчица. Интеркултурно образовање подразумева учење и 

стицање способности гледања из друге перспективе и прихватања. Навела сам 

основне принципе, циљеве, значај интеркултурног образовања и интеркултурне 

компетенције које би требало да поседује наставни кадар, као и основне принципе и 

идеје инклузивног образовања званично усвојеног у Србији. 

У трећем делу дисертације дала сам преглед постојеће литературе која се односи на 

стање образовања ромске популације у Србији и Европи. Постоје бројна 

истраживања спроведена у различитим срединама која су се бавила образовањем 

ромске популације. Било да је реч о земљама Западног Балкана, Централне и 

Источне Европе, ситуација је слична, ромска популација се сусреће са готово 

истоветним проблемима. 
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У четвртом поглављу изложене су етничке и друштвено-економске карактеристике 

ромске популације на територији општине Уб. Показало се да постоји веома мало 

доступних демографских и социолошких података за истраживану општину, те је 

неопходно да се они прикупе у оквиру неких будућих истраживања. У Одлуци о 

доношењу Стратегије социјалне заштите општине Уб за период 2014–2018. године, 

наведени су званични статистички  подаци о ромској популацији за територију 

Републике Србије као и поједини проблеми који се тичу образовања. Нема 

конкретних података о етничким, субетничким и друштвено-економским 

карактеристикама ромске популације на територији општине Уб нити систематских 

података о образовању ромске популације која живи на овој територији. Најновије 

податке из 2019. године добила сам од координатора за ромска питања из 

Канцеларије за ромска питања општине Уб. Подаци се односе на укупан званичан 

број припадника/припадница ромске популације на територији општине Уб, њихов 

размештај по месту становања, старосну структуру, радни статус. 

Пето поглавље садржи методолошке напомене о спроведеном истраживању. У овом 

делу рада сам представила предмет, проблем, циљ, задатке, хипотезе, организацију, 

ток, узорак и метод истраживања. 

Централни део рада и основни предмет целокупног истраживања представљају 

проблеми и препреке са којима се ромска деца са територије општине Уб суочавају 

током школовања у основним школама које припадају овој општини. Посебна пажња 

је усмерена на родне разлике као и нa специфичност проблема ромске деце са 

сметњама у развоју. 

Разматрам утицај одређених друштвено-економских (услови породичне средине), 

соматско-психолошких (мотивација, активности у васпитно-образовном раду и 

слободном времену) и школских фактора (општа социјално-психолошка клима, 

однос наставница/наставника према ромској деци) на школовање ромске деце у 

основним школама на територији општине Уб. Посебан акценат је на анализи оних 

механизама, у породици и школском систему, који воде ка родној дискриминацији и 

неједнаким могућностима у образовању.  

Социјални и образовни статус родитеља су неки од чинилаца који имају утицаја на 

будућност деце. Ставови о традицији и образовању представљају битан културни 
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капитал који се преноси на наредну генерацију. Француски социолог и антрополог 

Пјер Бурдије објашњава како се континуирано елиминишу из вишег образовања 

појединке/појединци из дефаворизованих класа, као резултат утицаја културног 

капитала који свака породица преноси као систем вредности, односно „етос“, у 

зависности од културног нивоа родитеља, генерација и места становања (Bourdieu 

2004: 391). Тако „етос класе“ утиче на став према школовању и схватању будућности 

у погледу образовања.  Културни капитал појединке/појединца постоји у три 

основна облика које издваја Бурдије: инкорпорирани (језици, друштвено опхођење, 

знања), исказан у објектима (материјална добра – књиге, слике и друго) и у 

институционализованом облику (квалификације стечене школовањем). Културни 

капитал постаје све значајнија основа друштвене неједнакости који 

појединки/појединцу даје могућност да оствари одређену позицију у друштву. 

Многа истраживања су утврдила да успех у школи зависи од културног нивоа и 

културног капитала и да су животне оријентације и ставови недељиви део културе 

(Коковић 2006: 40). Културна репродукција представља социјални процес кроз који 

се култура репродукује преко генерација путем социјализације и кроз утицај 

основних друштвених институција. Припадност сиромашнијој класи се повезује са 

лошијим квалитетом живота детета у породичном окружењу, док ускраћивање права 

и једнаких шанси у образовању води ка репродукцији ниског социоекономског 

статуса ромске популације. 

Циљ ми је био да идентификујем конкретне проблеме са којима се суочавају ромска 

деца која похађају основне школе на територији општине Уб, укључујући издвојено 

одељење за децу са сметњама у развоју, препреке на које наилазе у процесу 

образовања, чиниоце који утичу на квалитет њиховог образовања и на школски 

успех. Формулисала сам основне задатке и једанаест хипотеза. Истраживање сам 

започела током школске 2017/2018. године у основним школама на територији 

општине Уб, а завршила током школске 2018/2019. године. Истраживање је 

спроведено кроз  неколико фаза. Укупно је анкетирано 200 ученика/ученица, од тога 

100 ученика/ученица ромске националне припадности  и 100 ученика/ученица 

неромске националности. Анкетним истраживањем родитеља обухваћено је 55 

родитеља неромске деце и 50 родитеља ромске деце. У узорак су укључени и 

родитељи  ромске деце која похађају издвојено одељење Основне школе „Милан 

Муњас“ за децу са сметњама у  развоју (њих троје). Анкетни упитник су попуниле 
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три стручне сараднице, две дефектолошкиње које раде у издвојеном одељењу за 

децу са сметњама у развоју и једна педагошка асистенткиња, а анкетиран је и један 

стручни сарадник. До података сам дошла прегледом педагошке документације, 

неформалним разговорима, пре свега са педагошком асистенткињом и стручним 

сарадницама/сарадником, као и путем анкетних упитника које су попунила деца из 

ромске и опште популације, њихови родитељи, родитељи ромске деце са сметњама у 

развоју, стручне сараднице и стручни сарадник. 

У шестом делу рада сам изложила резултате квантитативног и квалитативног 

истраживања. Квантитативни резултати се односе на школски успех и редовност 

похађања наставе а затим следи упоредна анализа одговора ромске и неромске деце, 

њихових родитеља и наставног кадра. У квалитативном делу истраживања 

анализирала сам ставове родитеља ромске и неромске деце, родитеља ромске деце са 

сметњама у развоју, наставног кадра, стручних сарадница, стручног сарадника и 

педагошке асистенткиње, о проблемима ромске популације и могућим решењима. 

У закључном разматрању сам сумирала резултате, дала процену о мери у којој су 

хипотезе потврђене а затим навела препоруке које би могле да доведу до побољшања 

ситуације у образовању ромске деце на територији општине Уб. 

На крају рада се налазе: списак коришћене литературе, списак табела и графикона и 

биографија ауторке. У прилоге уз тезу укључена је следећа документација: формулар 

сагласности родитеља за обављање истраживања, анкетни упитник за родитеље, 

анкетни упитник за ученице и ученике, анкетни упитник за наставни кадар, питања 

за педагошку асистенткињу, табела за учитељице/учитеље и разредне старешине 

(подаци за школску 2017/2018. годину), одговори родитеља нерома на питања број 

56 и 57 (транслитерација), одговори родитеља нерома на питање број 70 (факсимил и  

транслитерација), одговори родитеља Рома на питања 56 и 57 (транслитерација), 

одговори родитеља Рома на питање број 70 (факсимил и транслитерација), одговори 

девојчица неромкиња на питања број 29 и 50 (транслитерација), одговори дечака 

нерома на питања број 29 и 50 (транслитерација), одговори девојчица Ромкиња на 

питања број 29, 50 и 64 (транслитерација), одговори дечака Рома на питања број 29 и 

50 (транслитерација), одговори наставног кадра на питање број 30 (транслитерација), 

„писма“ ромских ученица (факсимил), фотографије ромских ученица и ученика са 

ауторком Невеном Симић уз сагласност њихових родитеља, списак табела и 
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графикона, укупно 348. Одабрана „писма“ и фотографије приказују посебно 

емотивне тренутке и догађаје у животу ромске деце, било да је реч о успешно 

урађеном задатку или нечему што им је било важно и што су желели да поделе са 

наставницом. 

Потребу за истраживачким радом у овој области видим у неопходности да се 

побољша општи образовни ниво ромске популације у Србији будући да је то кључ за 

решавање бројних социјалних и економских проблема који узрокују њен низак 

животни стандард и социјалну искљученост. Да би се то постигло, прво треба 

истражити који фактори утичу на школски успех/неуспех ромске деце у конкретној 

микро средини. У том циљу ова студија, између осталог, може да послужи и као 

истраживачки модел примењив у другим срединама у Србији. 

Истраживање се у методолошком смислу смешта на интерсекцији рода, етницитета, 

образовања, као и друштвеног и економског положаја, који се не сме занемарити у 

оваквој врсти истраживања. 

Са становишта родних студија, истраживање се базира на анализи родног аспекта у 

свим наведеним областима интерсекције којима сам се бавила, а то су род и 

етницитет, род и образовање, род и инвалидитет. 
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2. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

2.1. ЕТНИЦИТИТЕТ, РОД И ОБРАЗОВАЊЕ 

Феминистичка критика друштвених наука усмерена је ка поимању људске родности 

као подразумеване саме по себи, што се посебно односи на механизме 

социјализације, а родна неједнакост се прихвата као природна и нормална. У 

критици патријархалне културе важан је антиесенцијалистички став да род, осим 

биолошких, има и социокултурне димензије, односно „природно“ није нужно и 

„људска“ вредност: ова тврдња повезује антропологију, мит, етнологију, биологију, 

књижевност и социологију. И даље –  да све што се женама  намеће као „природно“ 

представља „резултат инструментализације и условљавања у/кроз процес 

социјализације“ (Đermanov, Kosanović, Borovica 2012: 80). 

Прва истраживања родне неравноправности и образовних неједнакости проистеклих 

из родних стереотипа започета су седамдесетих година прошлог века. У почетку су 

то била истраживања родне дискриминације у школама (девојчице насупрот 

дечацима). Од осамдесетих година следила је акција за уклањање родних стереотипа 

у уџбеницима и промоција заједничког образовања дечака и девојчица. Деведесете 

године отварају нова питања: образовање жена у земљама у развоју, положај жена у 

науци и техници, затим динамика свакодневних микропроцеса у школи и учионици. 

У двадесет и првом веку покрећу се теме у вези са родно заснованим насиљем у 

породици и школи, као и улогом вршњака и културе школе у обликовању родних 

улога (Đermanov, Kosanović, Borovica 2010: 83). На самом почетку, у примени су 

биле теоријске парадигме теорије социјализације и теорије родних улога, касније 

теорија симболичког интеракционизма и неколико социјално-конструктивистичких 

праваца. После деведесетих година прошлог века у оквиру студија рода примењују 

се теорије социјалног капитала, постконструктивистичке и постструктуралистичке 

теорије које истражују улогу социјалних односа у школи јер се школа и учење 

посматрају као процеси који конструишу социјални идентитет (Đermanov, Kosanović, 

Borovica 2010: 83–84). Највећи број ових истраживања тицао се формалног 

образовања: резултати су показали да су наставници (који представљају „културу 

одраслих“) најчешћи извор културних, етничких и – родних стереотипа (Đermanov, 

Kosanović, Borovica 2010: 84). 
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2.1.1. Интерсекционалност 

Крајем двадесетог века концепт интерсекционалности стиче право грађанства и у 

студијама рода. Интерсекционалност подразумева више од једносмерног 

истраживања рода, више од проучавања разлика између жена и мушкараца и више 

од различитости унутар женских група или унутар мушких група. 

Интерсекционалност има за циљ да успостави везу између социо-културних 

категорија и идентитета, а етницитет се комбинује са родом да би се показала сва 

сложеност међусобне интерсекције. Интерсекционалност се фокусира на различите и 

маргинализоване ситуације. Интерсекционалност се може дефинисати као теорија 

која анализира начине на које се преплићу социјалне и културне категорије. 

Истражују се односи између рода, расе, етничке припадности, инвалидитета, 

сексуалности, класе и националности. На самом почетку, како то тумачи Кимберли 

Креншо,  интерсекционалност је уведена као „пресек“ како би описала начине на 

које се укрштају род и расна припадност манифестована бојом коже (Crenshaw 

1989). Амерички истраживачи критиковали су оне студије рода које су указивале на 

разлике међу половима, али су хомогенизовале расе. Скренута је пажња на потребу 

да се жене и мушкарци анализирају као различити и хетерогени унутар својих 

женских и мушких категорија. У америчком концепту интерсекционалности фокус је 

био на раси и на роду. Будући да су се студије концентрисале на сиромашно и 

маргинализовано обојено становништво, у теоријским промишљањима и анализи 

често је подразумевана и класна димензија (Crenshaw 1995). У теорију 

интерсекционалности укључују се још инвалидитет и сексуалност.  

Концепт интерсекционалности појавио се на пресеку црног феминизма, 

феминистичке теорије и постколонијалне теорије крајем деведесетих година 

двадесетог века и почетком трећег миленијума. Међутим, неки елементи концепта 

интерсекције могу се наћи у феминистичким теоријама још седамдесетих година 

двадесетог века (Yuval-Davis 2005). Те се теорије концентришу на друштвено-

културне поретке моћи, односно на начине на које се моћ конструише спајањем 

мушког/женског, црног/белог, хетеро/хомосексуалног итд. Отуда се интерсекци-

оналност користи за анализу производње моћи и процеса између пола, расе, 

етницитета итд., а укључена је у анализу социјалних и културних хијерархија унутар 

различитих дискурса и институција ( Yuval-Davis 2005). 
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Теорија интерсекционалности наглашава сложеност, али не помиње нужно све 

категорије. Дискусија се у радовима води око питања да ли се род, раса, етницитет, 

сексуалност, класа, инвалидитет, националност или друге категорије разликују 

(Yuval-Davis 1997, Mc Call 2005). Већина истраживача/истраживачица је свесна рода, 

расе и/или етницитета. Афроамеричке феминистичке истраживачице истичу 

категорије расе и рода и идентитета, како би нагласиле укљученост сексизма и 

расизама у америчко друштво (Crenshaw 1995,  Mc Call 2005). Mеђу феминистичким 

истраживачицама  у Америци посебно је наглашено пресецање квир сексуалности и 

инвалидитета. (Thomson 1997). У Европи, Сузана Кнудсен (Knudsen 2006) у својој 

студији посвећеној теорији интерсекционалности као могућности за анализу 

мањинских култура и идентитета посебно се бави турским женама у Норвешкој и 

женама аутохтоног номадског народа Сами у Норвешкој. 

За контекстуализацију рода, етницитета и образовања Ромкиња у Србији у 

теоријском погледу корисни су се показали резултати новијих истраживања 

интерсекције рода, етницитета и образовања мањинских група и аутохтоних народа 

Латинске Америке и Африке. Ова систематска истраживања су показала да 

интерсекција рода, етницитета (припадност мањинској групи) и често – сиромаштва,  

представља вишеструки, мултипли недостатак, односно значајан неповољни фактор 

у односу на мушкарце, припаднике већинског народа. Осим истраживања 

интерсекције рода, раса/етницитета и образовања, актуелна су и истраживања 

интерсекције рода, миграција и образовања. 

У новије време у оквиру студија рода уочава се феномен „кумулативних неповољних 

фактора/препрека“ (енг. disadvantage). Међународни тим стручњака за социјални 

развој Емџет Таш, Маира Еми Реимао и Мариа Беатрис Орландо  истраживали су 

утицај рода и етницитета на образовне исходе у Боливији, Мексику, Перуу, Сенегалу 

и Сијера Леонеу. Аутори су показали да су разлике у писмености, завршеном 

основношколском образовању и завршеном средњем образовању засноване на роду 

веће за мањинске етничке групе у поређењу са другима, или су разлике засноване на 

етничкој припадности веће за жене у поређењу са мушкарцима. Њихови налази 

сугеришу да интерсекција рода и мањинске етничке припадности  представља 

кумулативни неповољни фактор, посебно у земљама Латинске Америке, са 

импликацијама на дизајн развојних програма (Taș, Reimão, Orlando 2014). 
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На истом методолошком трагу је и студија коју поново потписују стручњаци за 

социјални развој Маира Еми Реимао и Џевдет Таш (Reimão, Taş 2017), а која 

истражује разлике у родном образовању између аутохтоних и неаутохтоних 

етничких група у Боливији. Користећи Национални попис становништва и стамбеног 

стања из 2012. ова студија открива да интерсекција рода и аутохтоног идентитета 

показује кумулативне неповољне факторе за аутохтоне жене у писмености, годинама 

школовања и завршеној основној и средњој школи.  Иако су се разлике у родном 

образовању смањивале кроз генерације, и даље постоје значајне разлике унутар 

различитих аутохтоних група. Народ Ајмаре има највећи родни јаз у свим исходима, 

упркос томе што има високе укупне стопе постигнућа и углавном бораве у урбаним 

центрима са већим физичким приступом школама. Народ Кечуа има релативно мање 

разлике у родним улогама, али оне су праћене нижим нивоима постигнућа. Аутори 

наглашавају важност узимања у обзир родне динамике унутар сваке аутохтоне 

групе. 

Други аутори у слично организованим истраживањима интерсекције рода, 

етницитета и образовања користе термин „вишеструки (енг. multiple) неповољни 

фактори/препреке“. Једно новије истраживање основношколског образовања 

девојчица у Гватемали (Hallman, Peracca, Catino, Ruiz 2006) указало је на проблеме 

њиховог касног укључивања у школски систем, затим на понављање разреда и рано 

напуштање школовања. И даље постоје неједнакости у приступу школи и 

постигнућима у вези са етницитетом, родом, сиромаштвом и пребивалиштем. 

Истраживање је показало да жене Маја индијанаца имају најмање шансе да се икада 

упишу, а ако се и упишу, најкасније крену у школу и најраније је напусте. Показало 

се, истовремено, да жене Маја индијанаца у Гватемали нису хомогена група. Збирни 

статистички подаци показују да једна четвртина Маја жена које нису сиромашне има 

стопу уписа у основну школу, старосну доб за упис у школу и ниво оцене једнаку 

нивоу жена које нису индијанског порекла. С друге стране, једна четвртина Маја, 

која је изузетно сиромашна, има најслабији образовни исход. Мултиваријантни 

резултати указују да је то што су Маја индијанке и жене препрека за упис, посебно 

међу сиромашнима. Стопе уписа нагло опадају са 12 година, а крива напуштања је 

највиша за жене Маја. Иако би дванаеста година била време преласка из основне у 

средњу школу за децу која су на време кренула у школу и редовно напредовала, 

већина неуписане деце узраста од 12 година и старија, посебно она која су Маја, 
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имају врло низак успех, а мало њих је уопште завршило основну школу. Изгледа да 

је главно ограничење образовних постигнућа Маја индијанки завршетак основне 

школе. Као основне разлоге који су онемогућили њихов упис у школу жене узраста 

13–24 године наводе кућне обавезе и недостатак новца. Чини се да рани бракови 

нису директно утицали на уписивање девојчица у школу, али повезани квалитативни 

налази указују на то да очекивања родитеља Маја од будућих улога ћерки могу 

смањити родитељске подстицаје за улагање у образовање после пубертета. Код 

адолесцената мушког пола, без обзира на етничку припадност, рад на тржишту је 

најчешћи разлог за неуписивање у школу, праћен недостатком новца. Недостатак 

физичког приступа школи није често навођен као ограничење за децу било које 

старосне групе. Поред програма за смањење сиромаштва, механизми за подстицање 

сиромашних породица да започну школовање своје деце са седам година могу 

довести до мање конкурентних интереса у погледу расподеле времена како се деца 

приближавају пубертету када су приморана да преузимају радне улоге одраслих. 

Слично конципирано истраживање интерсекционалности рода, етницитета и 

образовања у Непалу укључило је у анализу и кастинску припадност ученица. 

Држава Непал је одабрана за истраживање јер је у погледу родних улога веома 

стратификована, слично  Хинди заједницама у Индији. Још увек постојећи кастински 

систем изазива социјалну неједнакост, али је у новије време у Непалу уведен 

формални образовни систем. Истраживачице су посматрале образовни јаз између 

рода и касте, као и могућност да каста и род појединачно или интерактивно утичу на 

приступ основном образовању и напретку школске деце (Stash, Hannum 2001). 

Ако се вратимо на европски терен и ромску образовну ситуацију која је у фокусу 

овог рада, потребно је још указати да је специфичан интерсекционални феминизам 

утицао на стварање европског активизма Ромкиња (Schultz 2005; Kocze 2011), затим 

да су интерсекционалност и постколонијални феминизам посветили посебну пажњу 

Ромима и Ромкињама у Источној Европи  (Hasdeu 2016), а за коначно обликовање 

овог рада од кључног значаја био је став шпанских ауторки да се само укључивањем 

свих гласова може постићи превазилажење социјалне неједнакости и напредак 

научног знања о ромској популацији (Garcia Yeste, Ferrada, Ruiz 2011). 
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2.1.2. Ромкиње и Роми у Србији 

Уочена хетерогеност у образовним постигнућима у оквиру етничких заједница 

посебно је важна за анализу кумулативних негативних фактора у образовању 

Ромкиња/Рома у Србији, наиме потребно је водити рачуна и о постојећим 

унутаргрупним разликама (у религији, социјалном статусу, припадности различитој 

ромској субгрупи, различитом првом језику или различитом дијалекту ромског 

језика и слично).1 

Родна сегрегација и родни јаз (енг. gender gap) када су у питању образовање, 

запосленост и висина зарада и даље постоје у Србији, на различитим нивоима и у 

различитим видовима (Ивковић 2012). Одлуке о избору занимања често се доносе 

под притиском средине, односно очекивања која се односе на родне улоге 

(Благојевић Хјусон 2011). Млади људи углавном прихватају постојеће родне моделе 

што доприноси томе да се образовна и пословна полна сегрегација упорно одржава. 

Друштвено конструисане улоге снажно делују на младе особе и утичу на њихове 

изборе и понашање уместо да одлуке доносе на основу својих вештина и 

способности. 

Традиционално схватање родних улога подразумева доминантан положај мушкарца 

у различитим аспектима живота и подређен положај жене (Тодоровић, Симић  2014). 

Мушкарац је тај који има иницијативу, који је задужен за стицање, материјалну 

сигурност, физички рад у кући и који доноси одлуке у погледу свих сегмената 

породичног живота. Жена води бригу о кући и укућанима. По овом моделу, у којем 

постоји јасна дихотомна подела улога, функционише  око 77%  породица у Србији. 

У свом истраживању повезаности традиционалног схватања родних улога и 

комуникације, као и разлике између ових димензија у односу на пол и ниво 

образовања, Тодоровић и Симић су дошле до закључка да испитаници са нижим 

образовањем у већој мери прихватају традиционално схватање родних улога. Са 

повећањем  нивоа образовања родне улоге се више схватају као егалитарне а мање 

као традиционалне. 

                                                
1 Правно-политичко стање инклузије и интеграције Рома у Србији било је предмет бројних 

истраживања, овде се само егземпларно наводе студије Горана Башића и сарадника: Башић et al. 2014; 

Башић 2011, 2012, 2011а), затим нека упутства за научно конструисање Рома (Ris 2009) и могуће 

истраживачке приступе Ромима (Васић, Срдић 2014) који су примењивани у овом раду. 
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Специфичне препреке у образовању које погађају ромске девојчице у вези су са 

родном улогом жена у ромским заједницама, односно са традиционалним родним 

обрасцима који не подстичу жене да се образују, где нема шире подршке наставку 

образовања девојчица, где се инсистира на чувању невиности и раној удаји, као и 

обављању специфичних послова у кући као што је чување млађе деце (CARE 2011).  

Поједина социолошка истраживања показују да у новије време Ромкиње у Србији 

преузимају и неке нетрадиционалне улоге, нарочито у сфери „сиве економије“ 

(Jakšić, Bašić 2005: 69). Остаје отворено питање у којој мери је за те „нове“ женске 

послове потребно формално образовање, али се у пракси већ уочавају неки од 

облика дигиталне писмености код ромских девојчица, пре свега коришћење 

интернета преко мобилних телефона. 

Недостатак мотивације за даље образовање, пре свега код девојчица, услед 

перцепције образовања као непотребног ресурса, један је од важних фактора раног 

уласка у брак (UNICEF 2017). Многи родитељи сматрају да је брак бољи и 

економски и културно оправданији избор него школовање. Осим што представља 

трошак, школовање није ни у складу са улогом супруге и мајке. Девојчицама је 

ускраћена идеја о могућности другачијих од традиционалних животних избора јер 

им се од раног детињства намеће родна улога жене као домаћице, мајке и супруге. 

Сиромаштво, постојеће социјалне норме у погледу образовања женске деце, 

перцепција образовања као непотребног услед немогућности запошљавања само су 

неки од фактора који доводе до осипања ромских девојчица из образовног система. 

Сви ови фактори често остају невидљиви за институције система. 

Према томе, за ромске девојчице и примарна породица може бити једна од препрека 

у стицању образовања, уколико су васпитаване да усвајају конзервативне вредности 

у вези са родним улогама и прихватају норме које намеће културни контекст у ком 

одрастају. У таквом социјалном контексту оне могу имати задатке и улоге који им 

омогућавају да се уклапају а који су оријентисани ка породици, а не ка образовању. 
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2.2. ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ 

Следећи теоријски основ који би у пракси могао да буде решење за многе недостатке 

образовног система када је у питању едукација ромске деце представља 

интеркултурализам. Интеркултурно образовање подразумева учење и стицање 

способности гледања из друге перспективе и прихватања постојећих различитости, а  

постиже се радом на изградњи разумевања, поштовања, дијалога и 

недискриминације међу онима који припадају различитим културама. За разлику од 

мултикултурализма који се односи на живот људи различитих култура једних поред 

других, интеркултурализам подразумева интеракцију међу људима којима се њихова 

искуства обогаћују. То значи да постоји узајамна заинтересованост, прихватање и 

поштовање. У том смислу  мултикултурно образовање има за циљ прихватање или 

толеранцију других култура док интеркултурно образовање тежи одрживом начину 

заједничког живота кроз изградњу разумевања, поштовања, дијалога, пружање 

једнаких могућности и борбу против дискриминације.  

Постоје три основна принципа на којима се заснива интеркултурно образовање а 

која су наведена у Унесковим Смерницама за интеркултурално образовање:2 

 Интеркултурално образовање поштује културни идентитет ученика кроз 

пружање културно одговарајућег и респонзивног квалитетног образовања за све. 

 Интеркултурално образовање пружа свим учесницима културна знања, вештине 

и ставове који су им неопходни да буду активни и одговорни грађани друштва. 

 Интеркултурално образовање пружа свим учесницима културална знања, 

вештине и ставове који их оспособљавају да доприносе поштовању, разумевању 

и солидарности међу појединцима, етничким, социјалним и културним групама и 

нацијама. 

Кључне димензије интеркултурног образовања су уважавање и подржавање 

различитости у свим областима људског живота и промовисање равноправности и 

људских права, супротстављање неправедној дискриминацији и промовисање 

вредности на којима се изграђује равноправност (Водич за унапређење 

                                                
2 О интеркултурном образовању в. и исцрпну студију Групе МОСТ 2007, као Фонда за образовање 

Рома (2018). 
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интеркултуралног образовања). Сви актери/актерке образовног процеса треба 

константно да преиспитују своју улогу како се не би десило да чак и они/оне  

преносе и учвршћују постојеће предрасуде и стереотипе. Интеркултурно образовање 

се односи на целокупан живот школе, доношење одлука, образовање и усавршавање 

наставног кадра, школски програм, уџбенике, језик и методе подучавања, 

интеракцију међу ученицима/ученицама. 

Циљеви интеркултурног образовања, наведени у Водичу за унапређење 

интеркултуралног образовања, су да: 

 Промовише услове који воде плурализму у друштву кроз повећање осетљивости 

за сопствену културу и подсећа децу на чињеницу да постоје други начини 

поступања и други вредносни системи; 

 Код деце развија поштовање за животне стилове који се разликују од њиховог, да 

би могли да разумеју и цене једни друге; 

 Култивише посвећеност равноправности оспособљавајући децу да одговорно (на 

основу познавања чињеница) праве изборе и предузимају акције усмерене против 

дискриминације и предрасуда; 

 Уважава сличности и различитости у погледу вредности и оспособљава сву децу 

да говоре у своје име и да артикулишу своју културу и историју. 

Интеркултурно образовање се преноси и усваја путем формалног и неформалног 

образовања (Ačaji 2011: 7). Сви учесници/све учеснице у процесу образовања треба 

да буду усаглашени/усаглашене у настојању да изграде разумевање за друге културе 

и обезбеде хармоничне услове за рад и стицање знања. Формално образовање у том 

смислу треба да претрпи структуралне промене почев од едукације просветних 

радника/радница до ревидирања уџбеника. Марија Ачаји наводи да је потребан 

развој интеркултурног курикулума који садржи учење о културном плурализму, 

развијање поштовања за различите животне стилове и њихово разумевање, 

култивисање посвећености равноправности, уважавање сличности и разлика у 

погледу културних вредности. Из перспективе ауторке образовни систем у Србији не 

обезбеђује интеркултуралност као ни дијалог између припадника/припадница 

различитих култура, већ само подржава егзистирање на истој територији, задржава 
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се на мултикултуралном нивоу односно паралелној егзистенцији без имало или са 

врло мало интеракције. 

Појам интеркултуралности може имати различита значења у зависности од земље и 

друштвено-историјског контекста. У Француској се, на пример, јавља седамдесетих 

година двадесетог века као превентивни приступ у образовању деце миграната како 

би се смањиле потешкоће у погледу интеграције у школски систем и неуспеха у 

школи (Draghici 2017: 74). За област образовања битно је да овај појам подразумева 

контакт између појединки/појединаца или група из различитих култура. 

Концепт интеркултурализма ставља човека на прво место и подразумева хуманизам, 

емпатију, тежњу ка миру, стабилности, просперитету. Хумано друштво се гради кроз 

образовање које се супротставља свим облицима дискриминације. Образовање 

савременог доба залаже се за интеркултурну педагогију која негује позитивне 

вредности, културу дијалога, уважавање богатства различитости борећи се на тај 

начин против кршења људских права, предрасуда и свих облика дискриминације. 

Амела Петричевић и Ивана Иванек наводе да појмови мултикултуралност и 

интеркултуралност често бивају замењени иако се потпуно разликују (Petričević, 

Ivanek 2018). Док интеркултуралност подразумева отварање, спремност, знатижељу 

и хтење да упознамо друго и другачије, да створимо могућност властите промене и 

остваримо лични развој кроз упознавање другог и другачијег, мултикултуралност 

само уважава постојање различитих култура не инсистирајући на неопходности 

њихове интеракције. 

Није исто ако живимо једни поред других и ако живимо једни са другима и једни за 

друге. Познавање других култура помаже рушењу предрасуда, развијању 

толеранције, побољшању комуникације, поштовању различитости. Социолошкиња 

Славица Коматина указује на то да „различите културе имају различите вербалне и 

невербалне стилове у комуникацији, тако да разумевање „другог“ и „другачијег“ и 

интерпретација нечијег понашања у великој мери зависи од нас самих и угла из кога 

посматрамо“. Многобројне препреке стоје на путу успешне интеркултурне 

комуникације: незнање (неупућеност, неинформисаност), неразумевање (када нисмо 

у стању да на прави начин протумачимо значење речи или сигнала који нам се 

упућују, а што у великој мери произлази из незнања), као и стереотипи и предрасуде 

које имамо према појединцима зато што припадају одређеним друштвеним групама“ 



 

17 

 

(Коматина 2016: 98). Због тога је неопходно упознати се са основним елементима 

ромске културе и инкорпорирати их у образовни систем. Ауторка сматра да је 

оваквом концепту комплементарно инклузивно образовање чији је циљ укључивање 

маргинализованих друштвених група у образовни систем и друштвени живот 

заједнице. 

У истраживању спроведеном са циљем да се сагледа колика је културна осетљивост 

академаца у Србији, Грозданка Гојков (Гојков 2011) је дошла до резултата да 

испитани студенти имају добру интеркултурну осетљивост, као и да варијабла „пол“ 

није значајан предиктор за интеркултурну осетљивост. Ипак, успех на студијама се 

показао као значајан предиктор интеркултурне осетљивости а потврђена је и теза  да 

је интеркултурна осетљивост узрокована у значајној мери срединским факторима. 

Учионица је место које захтева сталну интеракцију и комуникацију између 

учитељица/учитеља, наставница/наставника и деце. При сусрету различитих култура 

постоји велика могућност да дође до неразумевања уколико нисмо свесни разлика и 

чињенице да не делимо исте обрасце понашања. Неки од корака за решавање 

интеркултурних конфликата у учионици могу бити подизање свести о различитим 

културама, откривање сличности и разлика, осетљивост на њих, развијање 

толеранције и избегавање осуђивања (Al-Issa 2005: 161). Откривање сличности и 

разлика је од великог значаја за отклањање предрасуда и стереотипа. Развој 

нестереотипног мишљења и антипредрасудних ставова уз поштовање других 

култура и културну осетљивост су од кључног значаја за успешну комуникацију у 

мултикултурној средини. 

Интеркултурна комуникација је често отежана услед одређених препрека које Барна 

назива „камен спотицања“ (Barna 1998). Она је издвојила следећих шест „камена 

спотицања“: претпоставка о сличностима, коришћење различитих језика и стилова 

комуникације, погрешне интерпретације невербалних порука, претпоставке 

(преконцепције) и стереотипи, тенденција да вреднујемо, анксиозност или тензија. 

Образовање има важну улогу у развоју интеркултурних вештина кроз промовисање 

културног плурализма, развијање поштовања и разумевања за друге системе 

вредности и начине живота, залагање за равноправност, уважавање сличности и 

разлика међу културама. Оно треба да ствара и подржава развој интеркултурних 
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знања, вештина, способности и вредности. Међународна комисија за образовање за 

21. век је идентификовала четири специфична циља која указују на карактер 

интеркултурног образовања: учити да знам, учити да радим, учити да живим заједно 

са другима, учити да будем развијенија личност. Три основна принципа 

интеркултурног образовања истакнута су у Унесковим смерницама за 

интеркултурално образовање (Delors 1996). Први принцип је поштовање културног 

идентитета ученица/ученика кроз пружање културално одговарајућег и респонзивног 

квалитетног образовања за све. Други принцип је пружање културних знања, 

вештина и ставова свим ученицама/ученицима како би били активни и одговорни 

грађани друштва. Најзад, интеркултурно образовање пружа свим ученицама/ 

ученицима знања, вештине и ставове који их оспособљавају да доприносе 

поштовању, разумевању и солидарности међу појединцима, етничким групама, 

социјалним и културним групама и нацијама. 

За интеркултурно образовање неопходно је да наставни кадар има одговарајуће 

интеркултурне компетенције као што су способност медијације, интерпретације, 

критичког и аналитичког разумевања своје и туђе културе, разумевање и прихватање 

различитих култура. Амела Петричевић и Ивана Иванек (Petričević, Ivanek 2017) 

наводе да интеркултурна компетенција подразумева успостављање задовољавајуће 

интеракције и  комуникације са особама друге културе, усвајање интеркултурних 

ставова, знања и вештина, односно боље разумевање и поштовање различитих 

култура, као и усвајање делотворног понашања у другим културама, тј. 

интеркултурну осетљивост која није урођена људска особина већ се учи, развија и 

негује. Дакле, елементи интеркултурне компетенције су интеркултурни ставови, 

знање, вештине интерпретације, вештине откривања, критичка културна свесност и 

политичка култура. Интеркултурализам у школи треба да развија креативност, 

самокритичност, способност анализирања личних поступака у односу на другог и 

обрнуто, одговорност, поштовање себе и другог, учешће у активностима локалне 

заједнице. 

Улога наставница/наставника у савременом образовању захтева поседовање 

интеркултурне компетенције. Оне/они треба добро да познају своју и друге културе, 

да промовишу уважавање, поштовање, борбу против предрасуда и дискриминације, 

да мотивишу ученице/ученике да буду отворени за интеракцију са другим и 



 

19 

 

другачијим. Поштовањем различитости и људских права стварају се добре основе за 

изградњу хуманог друштва. 

Интеркултурна едукација је неопходна када је реч о образовању ромске деце. 

Различити приступи попут специјалне едукације, ремедијалне едукације, пружања 

социјалне помоћи, фокусирања на Роме као проблематичну групу само подстичу 

маргинализацију и дезинтеграцију ромске популације (Глумбић  2005: 501). Уместо 

тога треба радити на образовању које пружа једнаке могућности за све и које 

подразумева стратегије које се могу применити на свакога. Сви ученици/све ученице 

треба да буду упознати/упознате са ромском културом, културолошким и 

традиционалним вредностима ромске популације. 

Постоје бројна погрешна уверења када је реч о интеркултурном образовању. Аутори 

Алриџ, Кахон и Аман (Aldridge, Calhoun, Aman 2000: 1) наводе петнаест типичних: 

1. Људи из исте нације, географског региона или који говоре истим језиком 

припадају истој култури. 

2. Породице из исте културе имају исте вредности. 

3. Књиге о другим културама, намењене деци, су аутентичне. 

4. Интеркултурно образовање се бави искључиво расним и  етничким темама. 

5. Путовања представљају одговарајући приступ интеркултурном образовању. 

6. Интеркултурно образовање треба да буде посебан предмет. 

7. Интеркултурно образовање је општеприхваћено. 

8. Интеркултурно образовање раздваја уместо да спаја. 

9. Друштва или заједнице које имају једну или две културе не треба да уче о 

другим културама нити им је интеркултурно образовање потребно. 

10. Интеркултурно образовање је само за старије узрасте јер су они у стању да 

превазиђу фазе егоцентризма и етноцентризма. 
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11. Увођење интеркултурног образовања доводи до губитка осећања заједништва 

или припадности већој групи. 

12. Мултиетничким друштвима која прихватају културне разлике не треба 

интеркултурно образовање. 

13. Интеркултурно образовање релативизује историјску истину. 

14. Људи се углавном идентификују са једном културом. 

15. Нема довољно ресурса за интеркултурно образовање. 

Педагошкиња Весна Бедековић (Bedeković 2015) анализира проблематику 

интеркултурног приступа васпитању и образовању припадница/припадника ромске 

националне мањине сматрајући да комуникација са ученицама/ученицима ромске 

националности захтева постојање свести о различитим културним перспективама и 

спремност на уочавање, препознавање, прихватање и уважавање културних 

различитости. С тим у вези мења се и улога наставног кадра који мора добро да 

познаје друге културе, да спречава настајање стереотипа и предрасуда, креира 

успешне интеркултурне односе и оспособи ученице/ученике за комуникацију и 

прихватање различитости. Једна од основних претпоставки за такву улогу је обука за 

рад са ромском децом која подразумева познавање ромске културе, језика, 

уметности, вештину израде адекватних дидактичких материјала, способност увођења 

специфичних садржаја у вези са ромском културом, сарадњу са ромским 

породицама. Ауторка закључује да у Републици Хрватској образовни систем и даље 

„није довољно флексибилан за специфичне потребе ученика припадника ромске 

мањине“ (Bedeković 2015: 24) и да је стога потребно поступно утемељити различите 

моделе интерекултурног образовања припадница/припадника ромске националне 

мањине на свим нивоима образовања. 

До сличног закључка је дошао и педагог Невен Хрватић у свом емпиријском 

истраживању на узорку средњошколаца у Хрватској (Hrvatić 1996). Он указује на 

постојање стереотипа према Ромима, низак ступањ прихватања елемената ромске 

културе и велику социјалну дистанцу према Ромима и истиче потребу за 

интеркултурним образовањем за све ученике у Хрватској. 
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Образовни систем у Србији не обезбеђује интеркултуралност и дијалог међу 

различитим етничким групама и културама (Водич за унапређење интеркултуралног 

образовања 2007). Недовољно познавање култура и обичаја суседа као и недовољно 

или искривљено познавање историје и културе сопственог народа, традиције 

повезаности и сарадње са другим етничким заједницама јесу неки од разлога због 

којих међу младима још увек преовлађују негативни ставови према другима. Због 

тога  је неопходно да интеркултурно образовање у Србији постане интегрални део 

школског програма. Наставницама/наставницима треба дати систематску подршку и 

организовати обуке за рад са различитим групама. За сада оне нису препознате као 

важне ни од стране образовног система ни међу наставним кадром. 

Да би се интеркултурно образовање увело у школе неопходно је постепено уводити 

промене. Професор интегративних студија Пол Горски (Gorski 2000) је 

идентификовао шест фаза трансформације школе: 

1. Фаза одсуства промене у којој се негује традиционална образовна пракса 

заснована на приступима типичним за доминантне друштвене групације.  

2. Фаза хероја и празника у којој се уводе новине најчешће засноване на 

стереотипима и генерализацији. 

3. Фаза интеркултурног (етничког) подучавања и учења у којој се у 

курикулум уводи проучавање обичаја и понашања култура из којих потичу 

ученице/ученици те школе. 

4. Фаза међуљудских односа у којој се уводе новине у погледу препознавања и 

прихватања различитости. 

5. Фаза селективног интеркултурног образовања у којој се препознају 

неједнакости и неправичности у разним аспектима, кроз посебне пројекте. 

6. Фаза трансформативног интеркултурног образовања у којој се постојећи 

курикулум трансформише тако да је све подједнако доступно и праведно за 

оне који припадају различитим културама и групама. 

Бројна акциона истраживања усмерена су ка изналажењу начина за уклањање 

препрека укључивању ромске деце у образовни систем. Када је у питању социјални 

аспект инклузије, једно од најзначајнијих истраживања указује на недостатак 

социоафективних веза ромске деце са учитељима и вршњацима. Социометријска 
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испитивања  су потврдила негативни социометријски статус ромске деце у групи. 

Потврђена је и чињеница да се ромска деца теже интегришу у систем образовних 

институција услед постојања препрека за игру, учење и развој а узрок свега тога је 

непостојање инклузивне културе школе (Миловановић 2006: 304). 

2.2.1. Инклузивно образовање 

Литература о инклузивном образовању Рома у Србији веома је обимна, овде је 

неопходно навести само неке значајне студије као што је то истраживање Мацура 

Миловановић, Гера, Ковачевић (2011) које се бави припремом учитеља за 

инклузивно образовање, затим Мацура Миловановић (2006) које прати инклузију 

ромске деце са једне депоније у образовни систем. Јерончић (2016) инклузију ромске 

деце у Србији посматра кроз призму репродукције друштвених неједнакости, а 

коаутори Кнежевић Флорић, Нинковић и Танчић (2017) из перспективе наставника. 

У актуелној литератури о инклузији (и школској сегрегацији) ромске деце у Европи 

могу се наћи различита искуства која се углавном залажу за проширивање сарадње и 

смањивање предрасуда о Ромима, али нека од њих указују и на постојање разлике 

између већинског дискурса и мањинских гласова (Jose Casa-Nova, Alfredo Moreira, 

Tagliaventi 2020; O’Nions 2015; Parthenis, Fragoulis 2019, Petrik, Popper 2020; Lukšik 

2019). 

Инклузивно образовање није у фокусу овог рада али значајно је поменути  неке 

основне идеје и принципе будући да оно представља „правац промене образовања 

који почива на потреби за превазилажењем маргинализације појединих друштвених 

група које „стоје по страни“ и не учествују у довољној мери у друштвеном животу и 

изградњи механизама за њихово боље укључивање у функционисање друштвене 

заједнице“ (Коматина 2016: 77).  

Инклузивно образовање ставља акценат на једнакост у погледу могућности приступа 

образовању као и учешћа у њему. Инклузивно образовање узима у обзир 

индивидуалне потребе и компетенције сваког детета, усмерено је на дете и 

одговорност за адаптацију ставља на образовни систем а не на дете као јединку. 

Свако дете, без обзира на род, религију, језик, националност, способности и све 

остале карактеристике, добија адекватну подршку како би развило у потпуности 

своје потенцијале у окружењу својих вршњака. 
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Да би инклузивно образовање било успешно изузетно је важно да се сви 

актери/актерке укључе у рад на заједничком циљу: креатори/креаторке политике, 

наставни кадар, руководство школе, родитељи, социјални радници/социјалне 

раднице, невладине организације, волонтери/волонтерке. Неопходно је развијати 

технике подучавања и направити такав наставни програм који ће да подржава 

различитост и позитиван став према другима у друштву. Инклузија води ка већем 

поверењу међу различитим групама а последично јачем друштву, већем друштвеном 

капиталу, продуктивнијој економији. 

Међутим, само довођење деце различитог нивоа способности, социо-економског 

статуса или из различитих култура у исте школе и учионице, не представља 

инклузију. У случају ромске деце, треба поћи од разумевања разлика како би се 

креирала одговарајућа образовна политика заснована на праву на 

самоидентификацију. Често се под инклузијом подразумева уклапање у групу и 

придржавање оних правила које је наметнула та група. У том смислу сама ромска 

популација треба да помогне у дефинисању начина на који инклузија треба да буде 

спроведена тако да не подразумева асимилацију. 

Аутори емпиријске студије „Образовна инклузија деце ромске националности“ 

наводе да инклузивна школа треба „да у што већој мери компензује почетне 

неједнаке услове које ова деца имају у стицању образовања и да им омогући да се 

путем образовања на успешнији начин укључе у друштво“ (Jovanović 2013: 7). 

Бројни негативни фактори из породичне средине утичу на њих, од тешкоћа у 

задовољавању основних егзистенцијалних потреба до недостатка подршке при 

учењу, а једини начин да се спречи социјална искљученост ове деце је образовање 

које би им омогућило да стекну вештине непоходне за успешно запослење. 

Једна од општина у Србији која се определила за примену инклузивног образовања 

као модела који има потенцијал да задовољи образовне потребе деце, посебно 

ромске и друге маргинализоване, је општина Пирот у којој је формиран Тим за 

подршку инклузивном образовању ромске и друге маргинализоване деце у општини 

Пирот. Дугорочни циљ је успостављање модела добре праксе кроз инклузију ромске 

и друге маргинализоване деце у образовни систем и повећање квалитета образовања 

које добијају, а специфични циљеви се односе на одржавање високог нивоа 

укључености ромске деце у образовни систем, обезбеђивање континуитета у 
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школовању, подизање нивоа свести јавности о међусобном уважавању и 

толеранцији, промовисање ромског културног идентитета (Ašković 2007: 32). 

2.3. РОМКИЊЕ: РОДНИ И ЕТНИЧКИ ИДЕНТИТЕТ 

Различити фактори, као што су културни, политички, економски, друштвени, 

религиозни, утичу на то како друштво види улогу жене и мушкарца и шта од њих 

очекује.  Осим тога, од значаја су класна и етничка припадност, обичаји, право, као и 

постојеће предрасуде у друштву (Денић 2015: 31). Род је друштвено конструисана 

категорија за разлику од пола па се и схватање улога жена и мушкараца учи и 

подложно је променама. 

Имајући у виду чињеницу плурализма идентитета, Бранимир Стојковић (Стојковић 

2009: 25) указује на улогу десет димензија идентитета: културни идентитет, етнички 

идентитет, родни идентитет, персонални идентитет, идентитет улоге, релациони 

идентитет, идентитет образа, симболички идентитет, цивилизацијски идентитет и 

завичајни идентитет. Термин идентитет користи да означи рефлексивну представу 

коју имамо о себи самима а која је обликована током процеса културне, етничке, 

родне и других врста социјализације. 

Родна неравноправност која је присутна како у ромским заједницама тако и у ширем 

друштву чини Ромкиње посебно рањивом групом када је у питању социјална 

искљученост. Њихово активно учешће у јавном и друштвеном животу је отежано 

патријархалним обрасцима у оквиру заједница а оне саме углавном нису довољно 

оснажене како би се избориле за своја права. Традиционалне женске улоге, рани 

бракови, низак образовни ниво, недоступност информација, лоши услови живота, 

економска зависност од мушкараца су неки од фактора који онемогућавају да 

самостално доносе одлуке. У таквој ситуацији често су жртве насиља које трпе и не 

пријављују јер се оно подразумева. Постојање дискриминације девојчица и жена у 

оквиру породице не само што им сужава могућност избора већ може имати 

негативне последице по њихов живот. 

У својој теорији мушке доминације Бурдије тврди да су у најгорем положају жене из 

доминиране класе које су двоструко доминиране, „доминиране доминираних“ 

(Burdije 2001: 128). Оне се налазе у позицији која је кобна, жртве су економске 



 

25 

 

нужности и симболичког насиља,  а таква комбинација по његовом мишљењу не 

пружа могућности за промену. 

Ангела Коце указује да су Ромкиње вишеструко дискриминисане и због тога је 

потребно применити концепт интерсекционалности уместо фокуса на само једну 

компоненту. Њихов положај је условљен пореклом, родним аспектом и социо-

економским положајем. Зато је потребно укрштање етничког, родног и економског 

аспекта. Она наводи да се већина досадашњих студија фокусира само на етницитет, 

указујући на велики јаз између ромске и неромске популације када је образовање у 

питању, док је мало оних које се баве разликама између ромских мушкараца и жена 

или ромских и неромских жена (Kocze 2009: 29). 

Позивајући се на извештај Програма Уједињених нација за развој (UNDP 2006), у 

коме се каже да три четвртине Ромкиња не заврши основно образовање (у односу на 

једног од пет Рома), а готово трећина је неписмена (у односу на једну од двадесет 

жена из већинске заједнице), Коце закључује да постоји ургентна потреба за родно 

осетљивим истраживањима на овом пољу. 

Мизогинија је нарочито присутна на интернету у виду текстова, вицева, фотографија 

које подстичу предрасуде о женама (Валић Недељковић 2011: 457). Истраживање 

репрезентације Ромкиња на хрватском и српском интернет форуму (Јовановић 2013) 

показало је да су многи коментари мизогиног карактера као и да постоји изражена 

сексистичка и расистичка идеологија. На овај начин корисници форума доприносе 

јачању уврежених стереотипа о Ромкињама. Јелена Вишњић (Вишњић 2016: 7) 

наводи да је свет нових технологија родно бинаран, хетеронормативан, у коме 

мушкарци доминирају и имају моћ. Садржаји нових медија, који се односе на жене, 

понижавајући су и деградирајући као и они у традиционалним медијима. 

Ромски женски активизам скреће пажњу на маргинализоване групе и свакодневну 

дискриминацију коју трпе Ромкиње. У питању је вишеструка дискриминација, 

односно интерсекционалност, јер се дешава не само зато што су жене и зато што 

припадају мањинској, маргинализованој етничкој групи већ и по другим основама 

(класа, род, сексуална оријентација, религијско опредељење, здравствено стање, 

итд.). 
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Ромолошкиња Хедина Тахировић-Сијерчић (Тахировић-Сијерчић  2011) наводи да је 

интерсекционализам у дискриминацији феномен који је својствен и најраспростра-

њенији у случају Ромкиња. Позивајући се на досадашња истраживања рађена у 

Босни и Херцеговини она тврди да је вишеструка дискриминација женске деце на 

овој територији веома приметна у образовању, запошљавању, психосоцијалној 

помоћи, материјалној помоћи, заштити од насиља. Ромске девојчице у великом броју 

не похађају школу, неписмене су, без шансе да се запосле те као такве економски су 

зависне од чланова породице и често трпе насиље. 

Мали је број радова „који повезују образовање са очувањем и изграђивањем 

идентитета и који пружају податке о преобликовању ромског културног идентитета 

кроз институционално образовање“ (Савић 2012: 71). То је проблематика коју треба 

имати у виду полазећи, пре свега, од питања о пожељном идентитету који се жели 

развијати унутар образовног система. Свенка Савић (Савић 2011: 52) показује како 

се образовање одражава на родни идентитет Ромкиња које у образовању препознају 

шансу за превазилажење позиције двоструке дискриминације у сопственој и 

већинској заједници. Оне мењају свој родни идентитет, у правцу пожељног, али и 

друге компоненте идентитета, како би се боље представиле у јавној сфери. 

Образовање пружа шансу Ромкињама да се изборе против стереотипа и предрасуда 

које већинско становништво углавном има о њима. Постојање стереотипа и 

предрасуда у широј заједници представља велику препреку, како за процес 

интеграције, тако и за еманципацију. Томе доприносе и медији који Ромкиње и Роме 

приказују у контексту сиромаштва, искључености и ниског образовног нивоа. 

Овакве представе посебно погађају жене. У савременим медијима изузетно су ретки 

примери образованих Ромкиња и Рома који негирају овакве предрасуде. Знање је 

полазни оквир за формирање нестереотипног мишљења.  

Са једне стране, образовање је од пресудног значаја за бољи живот ромске 

популације, за напредак и укључивање у друштвени живот. С друге стране, оно 

представља велики изазов услед бројних неповољних фактора, па је разумљиво што 

је без снажне подршке тешко истрајати. Осим тога, запошљавање образованих 

Ромкиња и Рома представљало би значајан мотив и подстрек за њихово школовање. 
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3. КРИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

О  ОБРАЗОВАЊУ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ 

Образовање Рома једна је од најважнијих и најактуелнијих тема у светској 

ромологији. Са једне стране интензивно бављење овом темом неки ромолози 

оцењују као ˈлукративноˈ пре свега у погледу идеологије и репрезентације (Matras, 

Legio, Steel 2015), а са друге стране нараста компаративна литература која упоређује 

стање образовања Рома у разним европским земљама (Dimitrova et al 2017; 

Dimitrova, Ferrer-Wreder 2017; Dimitrova et al 2018; Britton 2014; OˈHanlon 2016; 

Ryder 2017; Alexiadou 2019; Zacellari, Mico, Sinitsa 2018) често и у оквиру тематских 

зборника, као што је, на пример, зборник Маје Мишковић о праксама и политикама 

образовања Рома у Европи који садржи прилоге из Србије (Mišković 2013). Ова 

савремена истраживања углавном се баве резултатима инклузивног образовања 

ромске деце, правним статусом, приступачношћу образовања, могућностима учења 

матерњег језика и подршком образовања очувању ромског етничког идентитета. 

3.1. ОБРАЗОВАЊЕ РОМКИЊА/РОМА У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ 

У новије време литература о стању образовања Ромкиња/Рома у свету убрзано расте, 

паралелно са интересом за теме из области миграција, становања, здравствене 

заштите, културе. Постоје бројна истраживања спроведена у различитим срединама 

која су се бавила образовањем ромске популације. Било да је реч о земљама западног 

Балкана, Централне и Источне Европе, ситуација је слична, ромска популација се 

сусреће са готово истоветним проблемима. И у научној и научно-популарној 

литератури публикованој у Србији последњих деценија већ је указано да се 

проблеми због којих је образовни статус ромске популације на ниском нивоу тичу 

лошег социо-економског положаја, недостатка претходног предшколског 

образовања, недовољно развијених хигијенских, здравствених и радних навика, 

незаинтересованости породице, одсуства сарадње, недовољног познавања већинског 

језика на коме се изводи настава, лоших услова за учење, дискриминације, 

сегрегације, расизма, предрасуда, неприхваћености, раних бракова и слично. 
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Бројне владине институције и невладине организације, као и истраживачице/ 

истраживачи и активисткиње/активисти, у последње две деценије, па и дуже, 

покушавају да понуде решење питања недовољног образовања Ромкиња/Рома у 

Србији. У том циљу су објављене бројне публикације са препорукама и извештаји о 

обављеном мониторингу стања: Бауцал и Стојановић 2010; Afirmativne akcije 2010; 

Чекић-Марковић 2016; Sicurella 2016 (мониторинг ситуације у Белој Паланци, 

Књажевцу и Прокупљу); Мандић 2012; Baucal, Stojanović 2012; Srdić, Cvjetičanin 

2012; Macura-Milovanović 2013 и друге.3 

Сва објављена истраживања  истичу да је међу Ромкињама/Ромима у Републици 

Србији у великој мери заступљено сиромаштво а карактерише их и најнижи 

образовни статус. Услед немаштине, ромска деца чешће прекидају школовање у 

односу на своје вршњаке/вршњакиње и почињу да раде. Директорка Центра за 

образовне политике, мастер образовних политика, Јасмина Чекић Марковић наводи 

да су бројне баријере са којима су се суочавали ромски ученици/ученице у 

образовном систему пре ступања на снагу ЗОСОВ-а4 из 2009. године: недостатак 

правовремене и индивидуализоване подршке у учењу, удаљеност образовне 

установе, трошкови превоза, недовољне локалне субвенције за похађање 

предшколског програма, недостатак основних средстава за учење (школски прибор, 

уџбеници, адекватна одећа) (Чекић Марковић 2016: 5). 

Јасмина Чекић Марковић наводи да су проблеми при упису у основну школу слабо 

познавање српског језика, несензитивност и ограниченост тестова способности који 

су стандардизовани на већинској популацији због чега се ромска деца често 

погрешно категоришу и шаљу у специјалне школе. Током школовања настају 

проблеми услед тога што наставни планови и програми не уважавају разлике у 

култури, због живота у условима тешког сиромаштва, неприхваћености и 

одбацивања од стране других ђака, неразумевања од стране наставника/наставница. 

Када је реч о предшколском образовању, Сунчица Мацура Миловановић истиче да  

су препреке за приступ деце систему предшколског образовања сиромаштво, 

                                                
3 Значајан део радова посвећен је основношколском образовању ромске популације, као и 

високообразованој ромској елити (Савић 2011, 2012, 2016; Савић 2010; Савић, Грбић 2008; Тодоровић 

2008; Андрић 2016), нешто је мање истраживања о предшколском образовању (Macura-Milovanović 

2013; Sicurella 2016), а истраживања средњошколског образовања ромских ученика у Србији – сасвим 

су ретка. 

4 Закон о основама система образовања и васпитања. 
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дискриминација, предрасуде, непостојање интеркултурног приступа, недовољна 

интерсекторска сарадња, недовољно развијена мрежа предшколских институција у 

близини ромских насеља (Мacura-Milovanović 2013: 9). 

Приступ образовању и квалитет образовања који добијају ромска децa интегрисана у 

редовне школе ограничени су чињеницом да мало деце има прилику да научи српски 

језик пре поласка у школу, а тестирање  приликом уписа у основну школу врши се 

на српском језику и састоји се од питања која су у вези са елементима српске 

културе (Арсеновић-Павловић, Јолић и Буха-Ђуровић 2008: 166). Констатација да 

непознавање језика представља једну од кључних баријера како за упис у школу тако 

и за постизање бољег успеха не важи генерално. У школама на територији општине 

Уб ромска деца добро говоре српски језик па се не може тврдити да је то један од 

узрока њихових лоших постигнућа. О познавању језика говоре резултати 

спроведеног анкетног истраживања у основним школама на територији општине Уб, 

на узорку од 100 ромске деце, а које је представљено у овом раду, као и искуства 

свих који учествују у васпитно-образовном раду са њима. 

Ситуацију додатно погоршава неповезаност у раду образовних установа и система 

социјалне заштите, преоптерећеност центара за социјални рад, непостојање 

потребног превоза, непостојање евиденције о броју деце из депривираних средина 

(UNICEF5&SIPRU62013). Овај проблем наводе све учеснице/сви учесници у 

васпитно-образовном раду у основним школама на територији општине Уб. 

Нарочито је тешка ситуација за ромску децу која похађају издвојено одељење за 

децу са сметњама у развоју јер за њих нема обезбеђеног превоза. Деца са сметњама у 

развоју захтевају пратњу тако да је неопходно да неко долази са њима. Сва ова деца 

живе у селима у околини Уба и морају да користе превоз што је за њихове родитеље 

додатни изазов: неопходно је да их доведу, сачекају и врате кући. Будући да су у 

питању вишечлане породице, за то време неко треба да води рачуна о осталој деци. 

Породица је значајан фактор у стварању адекватних услова за социјализацију деце. 

У том смислу је најзначајнији фактор школског успеха или неуспеха. Бројна 

испитивања су потврдила позитивну корелацију између економског положаја 

породице и школског постигнућа ученика (Јанковић  2018). Успех у школи зависи од 

                                                
5 Дечији фонд Уједињених нација. 
6 Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва. 
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односа родитеља према детету и његовим школским обавезама, праћења напретка, 

помоћи коју пружају при изради домаћих задатака, начина васпитања, образовног 

нивоа родитеља, врсте образовања, породичне структуре, родитељских ставова, 

услова које дете има за провођење слободног времена, степена упућености родитеља 

у промене у систему школовања и бројних других чинилаца. Још неки од чинилаца 

из породичне средине који утичу на успех детета у школи су дезинтегрисана или 

непотпуна породица, број деце, породична атмосфера, родитељски ставови, 

неприхватљиве разлике у васпитавању мушке и женске деце, поремећени породични 

односи, занемаривање детета, болести зависности, губитак наклоности детета, 

нереална очекивања од детета, претерана заштита или потпуно одбацивање, 

претерано и неселективно гледање телевизије, грешке родитеља у васпитању деце, 

ауторитарни стил у васпитању (Јанковић 2018). 

Директорка Центра за образовне политике, мастер образовних политика, Јасмина 

Чекић Марковић наводи да  је ситуација у области образовања ромских ученика 

унапређена након законских промена 2009. године (Чекић Марковић 2016: 44), како 

у погледу побољшања капацитета запослених за инклузивни приступ образовању и 

израде материјала за помоћ наставном кадру и ромским ученицима да буду 

информисани о афирмативним мерама и начину коришћења тих мера, тако и у 

смислу спречавања напуштања образовања и остваривању бољег успеха. Упркос 

томе, ова ауторка указује да су и даље присутни проблеми недостатка практичних 

знања, када је реч о наставном кадру, техничких и финансијских могућности да се 

носе са потребама ромске деце, неразумевање концепта инклузије, те 

дискриминација и негативни (стереотипни) ставови према ромским 

ученицима/ученицама. Општи закључак је да је образовни систем у Србији и даље у 

највећој мери конципиран тако да репродукује социјалне неједнакости. 

Један од проблема је то што су ромска деца често невидљива за систем. Према 

речима Наде Ђуричковић из Ромског центра за жене и децу „Даје“, ван система 

основног образовања налази се чак 80% ромске деце (Политика 7. 2. 2019).  Како она 

наводи ромска деца „често напуштају школовање да би зарађивала за своју 

егзистенцију као и егзистенцију своје породице, а због снажног патријархалног 

обрасца и култа невиности, родитељи често исписују своје девојчице из школе и 

приморавају их на рану удају, што је један од најекстремнијих облика кршења 
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дечијих права“. Ова активисткиња је упозорила и на то да се годишње склопи око 

2000 дечијих бракова а да представници социјалних центара не предузимају ништа 

јер удају девојчица сматрају делом ромске традиције. 

У оквиру свог менторског рада са ромским студентима/студенткињама, професорка 

Свенка Савић и ментори/менторке су констатовали „да ромски студенти имају исте 

проблеме у студирању (нарочито уписани на прву годину) које имају и неромски 

студенти, али да се ти проблеми код ромских студената више испољавају“ (Савић, 

Грбић 2008: 17). Често су принуђени да раде и да себе издржавају током студирања 

што им не оставља довољно времена за студије и самим тим доводи до неуспеха. 

Осим финансијских проблема и проблема око смештаја у студентским домовима, 

основна препрека је недовољно знање које доносе из средње школе. На питање о 

томе да ли постоји подршка породице, половина студената и студенткиња је 

одговорила потврдно док друга половина није дала никакав одговор, а показало се и 

то да Ромкиње у односу на Роме имају мање могућности да донесу одлуку о упису 

на студије. Постоје објективне тешкоће у запошљавању будућих дипломираних 

ромских студенткиња и студената због „имплицитне дискриминације у свим 

институцијама и организацијама“ (Савић, Грбић 2008: 115). То свакако делује 

демотивишуће и не може допринети унапређењу образовања Ромкиња и Рома које је 

неопходно на свим нивоима. 

На основу анализе планова и програма за образовање ромских ученика/ученица, 

Свенка Савић (Савић 2016) закључује да је образовни систем у Србији усмерен на 

изграђивање идентитета већинског народа, да је родно неосетљив, као и да 

структурно и институционално не препознаје „другост“, ни етничку ни родну. 

Ромске ученице су под притиском како патријархалног система образовања у 

Србији, као различите, тако и патријархалне ромске заједнице којој припадају. Као 

један од разлога за рано напуштање система образовања од стране ромских ученица 

Савић наводи податак да ромске ученице „радије остају верне захтевима своје 

ромске заједнице јер не желе да их она одбаци у токовима транзицијске промене у 

Србији“ (Савић 2016: 87). 

Према истраживањима социолога Божидара Јакшића, тешки услови живота стављају 

школовање деце после здравља, запослења, хране, одеће и обуће, стамбеног 

простора на листи приоритета ромских породица (Јакшић 2015: 37). Јакшић истиче 
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да је за ромску популацију највећи проблем запошљавање и становање, док  домаћи 

и страни „експерти“ и представници државних органа и партија у први план 

стављају образовање деце јер их мање кошта место у школској клупи од отварања 

радних места за одрасле Ромкиње и Роме (Јакшић 2015: 62). Аутор сматра да је, иако 

постоје изузеци, опште стање такво да су ромска деца у школама „суочена са 

ароганцијом управе, бездушном равнодушношћу наставника, одбијањем других 

ученика/ученица да их прихвате као своје „другаре“. Обично седе у последњим 

клупама, извгрнута су подсмеху и наставника и осталих ученика, а на одморима су 

практично изолована од учешћа у дечјим играма“. (Јакшић 2015: 63). 

Дакле, Јакшић као основне препреке у образовању ромске деце види пре свега 

економско стање породице, ниво образовања родитеља, неразумевање шире средине 

за специфичности ромског живота, а посебно недовољно пажње коју школске власти 

и учитељи/учитељице посвећују ромској деци, као и изложеност ромске деце 

потцењивању, сегрегацији и дискриминацији. 

Дефектолог Ненад Глумбић (Глумбић 2005) сматра да се препреке на путу даљег 

образовања ромске деце виде у хостилности наставника/наставница и стилу 

комуникације који карактерише директност што се тумачи као непоштовање. Осим 

тога он наводи и утицај деце са проблематичним понашањем на ову популацију, 

маскирање потешкоћа acting-out понашањем (екстремним понашањем услед 

неспособности да се мисли и осећања изразе на другачији начин), недостатак 

одрасле особе од поверења, непримерену борбу за опстанак у социјалној 

хијерархији, спорадично похађање наставе. 

Психолог Александар Бауцал и Одбор за образовање Лиге за Декаду Рома су на 

основу прикупљених података из ромских и неромских невладиних организација 

које се баве образовањем Рома дошли до сазнања да између 50% и 70% ромске деце 

има потешкоћа око уписа у школу због бирократских прописа, одбијања школских 

органа да упишу ромску децу и одвраћања родитеља од уписа деце у школу 

(Глигоријевић 2010). Мали проценат ромских ученика и ученица уписаних  у 

редовне школе (10% до 30%) не добија исти квалитет наставе  и подршку као деца из 

већинске популације. Наставници и наставнице игноришу њихов недолазак, скраћују 

наставни програм, смањују очекивања и циљеве и не укључују их у ваннаставне 

активности. Осим ових облика дискриминације, ромска деца (њих 70% до 90%) трпе 
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различите манифестације расизма што последично води ка социјалном искључивању 

и изолацији. 

Социолошкиње Јелена Видојевић и Наталија Перишић (Видојевић, Перишић 2015: 

138) наводе да је образовна структура ромске популације у Србији незадовољавајућа 

и да се у том погледу могу издвојити три главна проблема: Роми нису у потпуности 

интегрисани у образовни систем, не добијају висок квалитет образовања и често су 

изложени дискриминацији па чак и сегрeгацији у појединим областима. Проценат 

ромске деце обухваћене предшколским програмом је занемарљив у поређењу са 

децом из опште популације (3,9% у односу на 40%). Уз језичку баријеру то је један 

од разлога лоших постигнућа ромске деце и њиховог смештања у школе за децу са 

посебним потребама. Ситуацију додатно погоршавају лоши материјални услови 

живота и недостатак личне документације. 

Социолог Милан Недељковић наводи да је и теоријски и емпиријски доказано да су 

сиромашна деца већ у самом старту хендикепирана и да имају слабији школски 

успех услед неповољних услова социјализације, ограничених материјалних услова, 

заостајања у интелектуалном развоју и у развоју језика, конфликта културе 

сиромашних и културе имућнијих слојева, слабијег квалитета образовања и 

васпитања (Недељковић 2010: 165). Деца из сиромашнијих породица немају 

допунску помоћ у виду приватне наставе, часова страних језика или уметничких 

курсева које финансирају родитељи. 

Социолошкиња Славица Коматина скреће пажњу да школовање ромске деце отежава 

и однос ромских родитеља према својој деци (Коматина 2016). Деца рано почињу да 

раде, најчешће да прикупљају секундарне сировине, да просе, затим да чувају млађу 

браћу и сестре, обављају кућне послове али играју и важну улогу у стицању права на 

социјалну помоћ. Удаја девојчица због мираза је још један од могућих извора 

прихода. Због свега поменутог ромској деци је изузетно тешко да се издигну са 

најниже економске позиције. На наставак школовања ромске популације неповољно 

делује и специфичан модел рађања које почиње веома рано. Ту се најчешће завршава 

школовање младих Ромкиња али и Рома будући да брига о издржавању породице не 

оставља много могућности за наставак школовања. Славица Коматина указује на 

чињеницу да деца ромске националности често нису уписана на време и нису 

похађала обавезни припремни предшколски програм и самим тим имају мање шансе 
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да савладају основно образовање. Ставови просветних радника/радница који су 

учествовали у ауторкином истраживању, а који се тичу проблема ромске деце у 

образовном систему, указују да су суштински проблеми дискриминација, 

културолошке карактеристике (лежеран однос према времену, неизграђен однос 

према својини и тешко мењање ових навика), неадекватна припрема за школу, 

неуспешна адаптација, изостанци, хигијена, недовољно познавање српског језика, 

лоша сарадња са ромским родитељима, недовољна сарадња институција које треба 

да учествују у процесу инклузивног образовања. 

3.2. ИСКУСТВА ОБРАЗОВАЊА РОМКИЊА/РОМА У РЕГИОНУ 

Велики број упоредивих истраживања на тему образовања Рома обављен је у 

земљама региона, пре свега у Хрватској и Словенији (на пример, Trunk Širca, Dermol, 

Novak Trunk, Trunk 2018 о инклузији у мултикултурно словеначко школско 

окружење). У Босни и Херцеговини се питањима стереотипа у образовању ромске 

деце интензивно бавила Хедина Тахировић Сијерчић (Tahirović-Sijerčić 2011, 2012). 

Стање у образовању Ромкиња/Рома у региону описују истраживачи у Републици 

Хрватској. Истраживања која су спроведена у том контексту показују да су препреке 

пре свега лоша економска ситуација, слаба прилагођеност на различити језик током 

образовног процеса, слаба подршка од стране родитеља, дискриминација од стране 

друштва, кратко трајање школовања (Bedeković 2007, Hrvatić 2007, Piršl 2016). 

Бонета, Ивковић и Пергар (Boneta, Ivković, Pergar 2015) сматрају да су слаб школски 

успех, чешће одустајање од даљег образовања и ниже образовне аспирације ромске 

деце резултат културног дефицита. У свом истраживању о образовању ромске деце, 

спроведеном у ромском насељу Параг у Међимурју, бавили су се значајем који 

ромски родитељи и њихова деца придају образовању и раду.7 Ромски родитељи су 

указали следеће објективне факторе: изузетно чврсте „контрашколске“ ромске 

традиције, затим ране удаје, лоших стамбених услова, неписмености родитеља, 

слабог познавања хрватског језика, просторне гетоизације. 

                                                
7 Матерњи језик „ромске“ заједнице у насељу Параг у Међимурју није ромски већ румунски, и то 

нестандардизован ердељски дијалекат, тако да је ситуација у погледу могућности наставе на 

матерњем језику веома сложена. 
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У Хрватској на хиљаде ромске деце не иде у школу, а они који наставу похађају 

напустиће је током четири-пет година, уколико се нешто не промени у образовној 

политици и пракси (Ivanović 2015). Необухваћеност основним образовањем, 

искљученост из образовног система, веома слаба постигнућа, нередовно похађање 

наставе, рано напуштање школе, указују на комплексност проблема који је 

педагошке, психолошке и социјалне природе. Статус  ромске деце као деце са 

посебним потребама је стигматизирајући  али указује на неопходност додатне 

образовне подршке свој деци која имају потешкоће у учењу и социјалној 

партиципацији (Lepeš i Ivanović 2012). 

Маја Бруст Немет и Душко Костић (Brust Nemet, Kostić 2015) наводе да је 

недовољно познавање хрватског језика узрок лошијег успеха ромске деце и један од 

главних узрока напуштања школе, уз рану женидбу и удају. Даље, деца од десет до 

дванаест година „већ заузимају важно мјесто у активностима својих родитеља, што 

их онемогућава у редовитом школовању“ (Brust Nemet, Kostić 2015: 200). Аутори 

указују  на потешкоће у сарадњи са родитељима који не долазе редовно на 

родитељске састанке, немају довољно знања да деци пруже помоћ у учењу и 

стварању адекватних услова за учење. Неповољне околности су и слаба укљученост 

ромске деце у предшколско образовање, нередовно похађање наставе, напуштање 

школовања са навршених петнаест година, непримерено праћење заступљености 

ромске деце која се образују по посебним програмима, непримерено планирање и 

неконтинуирано финансирање програма продуженог боравка, недостатак 

континуиране и циљане подршке наставном кадру који ради са ромском децом и 

недостатак спровођења мера за спречавање сегрегације. 

Моника Јакић (Jakić 2012) наводи да је школовање скупо за ромски народ који живи 

у лошим условима. Она сматра да језик није препрека у образовању јер се ромске 

заједнице лако прилагођавају окружењу. По њој, следеће околности утичу на 

образовање ромске деце: традиција ромских породица, ниво образовања родитеља, 

економски статус и неразумевање средине за специфичности ромског начина 

живота. Ауторка наводи да озбиљну препреку представљају тестови који се дају 

приликом уписа а које деца не разумеју и због тога не могу добро да их реше, након 

чега их шаљу у специјалне школе. Деца живе у неадекватним условима који не 

испуњавају основне хигијенске стандарде, у школи су изложена дискриминацији, 
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немају уџбенике на ромском језику нити наставни кадар познаје ромски језик и 

културу. Сиромаштво намеће потребу да деца рано почну да раде. Присутна је 

пракса раних бракова, женска деца се рано удају и рађају децу због чега прекидају 

школовање. 

Важно је уочити да скоро сва савремена истраживања образовне ситуације Рома у 

Хрватској указују и на родни аспект: пре свега на ромском традицијом очувану 

праксу раних бракова која објективно прекида образовање ромских девојчица. 

3.3. ИСКУСТВА ОБРАЗОВАЊА РОМКИЊА/РОМА У ЕВРОПИ 

Практично у свим европским земљама са бројчано релевантном аутохтоном ромском 

популацијом активно се ради на истраживањима стања у образовању Рома, доступни 

на енглеском језику постоје актуелни подаци из Бугарске (Dimitrova, Ferrer-Wreder, 

Ahler 2018), Норвешке (Engebrigsten 2015; Kari 2019), Мађарске (Kende 2015; Szalai, 

Kende 2018; Kisfalusi, Janky, Takacs 2018), Румуније  (Constantinescu 2018; Goga 

2019), Финске (Helakoupi, Lappalainen, Sahlstrom 2019), Литваније (Žemaitlyte-

Ivanaviče 2020) и других земаља од којих ће у наставку бити приказане само неке 

студије релевантне и за научна истраживања образовања Рома у Србији. 

У истраживању које је спроведено у Шпанији а тиче се узрока слабих постигнућа 

ромских ђака и њиховог напуштања школе (Alvarez-Roldan, Para and Gamella 2018) 

дошло се до закључка да је потребно радити заједнички на решавању проблема и 

смањивању јаза између већинске и ромске популације. Даље, заостатак у образовању 

ромске деце настаје већ на самом почетку школовања и бива све већи што има за 

резултат напуштање школовања, најчешће по завршетку основне школе. У средњим 

школама ромска деца раде по програму који је намењен ученицима који заостају у 

савладавању градива што води сегрегацији, уместо да им се помоћ пружи знатно 

раније, током похађања основне школе. Како захтеви постају већи, ромски 

ученици/ромске ученице све више сматрају школовање бесмисленим и досадним и 

не виде да је оно у вези са каснијом могућношћу запошљавања. Рани бракови су 

такође један од узрока напуштања школовања, а посебно је тежак положај ромских 

девојчица будући да је образовање жена у овој популацији потцењено. Родитељи 

ромске деце наводе да је основни узрок школског неуспеха расизам и етничка 

дискриминација. Слични су резултати добијени приликом истраживања школе у 
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Гранади (Madrid-Fernandez, Katz 2018) које је показало да се ромски ученици осећају 

дискриминисани у свом социјалном и образовном окружењу. 

Компаративно истраживање спроведено у Чешкој и Словачкој (Kwadrans 2017) 

показало је да је један од највећих проблема у образовању ромске популације, осим 

ниске свести о значају образовања и ниског образовног нивоа, заправо сегрегација. 

Веома је уобичајена пракса издвајања ромске деце у посебне школе или смештање у 

специјалне школе. Родитељи ромске деце чак имају позитиван став у погледу 

сегрегације због осећаја сигурности који пружа учење у школи са члановима групе. 

Међу њима је присутна ниска свест о неопходности образовања као и лоше искуство 

у школи. 

Резултати истраживања рађеног у Словачкој (Čerešnik, Čerešnikova 2018) показују 

значајне разлике између словачке и ромске деце када је у питању школски селф 

концепт.8  Будући да се селф концепт развија путем социјалних интеракција са 

људима које сматрамо важним у нашем животу, као и са ауторитетима, повезан је са 

специфичним социјалним контекстом попут школске средине. Уколико породица не 

сматра образовање важним, деца неће бити мотивисана да много уче. Ово се не 

односи само на вербалне изјаве већ и на вредности и норме по којима породица 

живи. Док стил живота већинског народа карактерише индивидуализам, за ромске 

заједнице је карактеристичан колективизам, односно подређеност циљевима групе. 

За појединца/појединку то значи послушност, жртвовање за групу и понашање у 

складу са постојећом хијерархијом. Ромска деца нису навикнута да задатке решавају 

индивидуално нити да сами доносе одлуке. У колективистичкој култури одлуке се 

доносе у заједници (породици) и обавезујуће су за сваког члана. Ово негативно 

утиче на школски успех и професионалну оријентацију деце, будући да је утицај 

школе контрадикторан утицају породице. Породица не поставља питање детету шта 

жели да буде већ је та улога дефинисана у породици и заједници. Улога девојчица је 

обично сасвим јасна и непроменљива. Ови словачки аутори даље истичу да се 

сиромаштво и лоша ситуација у погледу образовања, здравственог стања, услова 

живота, приступа тржишту рада, положаја у друштву, одражавају на самопоштовање 

и школско постигнуће ромске деце тако да се њихова интелигенција развија 

                                                
8 У Словачкој постоји значајна аутохтона ромска популација чијем се образовању посвећује велика 

пажња, уп. на пример, следеће радове словачких али и страних аутора: Hlebova 2013; New, 

Kyuchukov, Samko 2018; Payne 2019). 
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практично а не теоријски. Теоријски садржаји образовања су значајно различити од 

животних потреба ромске популације која је на маргинама друштва. У мешовитим 

разредима етничке предрасуде доводе до искључивања ромске деце из социјалних 

интеракција са децом из већинске словачке популације. Они нису популарни и 

немају утицаја, а често их прихватају само проблематична деца и они се 

прилагођавају њима. 

Ромске активисткиње из Румуније, Шпаније и Шведске показују да постоји 

комплексан однос према образовању, односно истовремено подржавање и критика 

(Ljungberg 2018). С једне стране оне приписују позитивне вредности образовању а са 

друге критикују постојање класних разлика, елитизам и ризик од губљења 

сопственог идентитета у процесу образовања. Оне критикују недостатак могућности 

након завршеног образовања као и продуковање образованих људи који настављају 

да шире неједнакост и предрасуде које намеће и образовни систем. Такав је случај са 

неромским феминисткињама у оквиру образовних институција. Стереотип да 

Ромкиње само мисле како ће да се удају, по њиховом мишљењу није адекватно 

објашњење за феномен раног напуштања школе од стране ромских девојчица пре 

свега. Оне се удају јер им животна ситуација у којој се налазе не пружа друге 

могућности. 

Резултати квалитативне студије спроведене у Измиру у Турској показују да 

студенти/студенткиње постдипломских студија сматрају да ромска деца имају 

ограничен приступ образовању а као разлоге за то наводе њихов економски статус, 

специфичну ромску културу, начин живота и структуру породице, а са друге стране - 

предрасуде, дискриминацију, праксу искључивања и неправедан однос према 

ромској популацији, као и „научено осећање безнадежности“ (Kesik et al. 2018). 

Етнографски оријентисано истраживање феномена раног напуштања школе 

литванских Ромкиња које је обавила Ингрида Жемајтелите Иванавич (Žemaitelyte-

Ivanaviče 2020) поставило је пред феминистичку антропологију сложене 

импликације. Наиме, њена квалитативна анализа је показала да су очувани 

патријархат и ромско обичајно право истовремено и могућа препрека за успешно 

образовање ромске деце, посебно – ромских девојчица. Обичајно право литванских 

Рома и данас налаже (уз изузетке) да је живот девојчице у рукама њених родитеља, а 

после венчања – у рукама њеног мужа. Истраживање је обављено у литванској 
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основној школи са највећим бројем ромских ученика, а подразумевало је посматрање 

и дубинске интервјуе са ученицама Ромкињама. Показало се да су основни разлози 

за напуштање школе рани бракови и трудноћа (у Литванији 25% Ромкиња рађа прво 

дете пре навршене 18. године). У складу са ромском културом у одређеном узрасту 

дечаци и девојчице треба да буду раздвојени, а добијање прве менструације (односно 

– почетак пубертета) знак је да девојка треба да се уда. Из перспективе ромског 

обичајног права, девојчица која похађа школу може да угрози породичну част и 

своју будућност јер постоји страх да је малолетна девојчица тако у позицији да се 

спријатељи са школским друговима различитог узраста. Ромско обичајно право не 

забрањује учење, али се показало да образовање не представља вредност нити 

животни циљ. Обавезе у домаћинству су велике, постоји потреба да се помогне у 

кући (брига о млађој деци, кување, чишћење, прање, снабдевање водом или огревом 

и слично – које су у ромској култури искључиво женске обавезе). Девојчице су 

изјавиле да обичајно право не брани да се после порођаја настави прекинуто 

школовање – али такви примери нису забележени у историји школе. Истраживање је 

показало да су се Ромкиње старијих генерација (рођене 1971. и раније) касније 

удавале и касније рађале децу, такође су биле боље образоване у поређењу са 

каснијим генерацијама (женама рођеним 1987. и касније). Ипак, ауторка издваја 

неколико фактора који могу да допринесу спречавању ромске омладине да рано 

напусти школу, а то су: јаке везе између родитеља и школе, успешно школско 

искуство, односно јака мотивација за учење. Ауторка на крају износи и неколико 

методолошки важних запажања: сви учесници у истраживању изнели су друштвено 

очекивани одговор о значају образовања, али се касније у разговору фокус увек 

враћао на породицу; тако се истраживач суочава са сложеним задатком да посматра 

ситне одразе ромског обичајног права који су често сакривени, у таквим 

околностима је логично да може доћи до погрешних истраживачких интерпретација.  

Чини се да многе европске земље и даље не успевају да обезбеде једнак положај 

ромске деце у образовању и да су сегрегација и дискриминација  још увек присутне. 

Кривица се често приписује ромским заједницама, њиховој култури и начину 

живота. Истраживачи указују да постоји отпор према инклузивном образовању, али 

да ни само укључивање ромске деце у традиционалан начин рада није довољно, већ 

захтева познавање у уважавање културних различитости и прилагођавање наставних 

материјала и метода. 
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3.4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Стварање и одржавање дистанце између ромске популације и образовног система у 

постојећој литератури  се објашњава како структурним тако и културним факторима 

(Boost 2018: 198). Из једне перспективе неповољан положај ромске популације када 

је реч о образовању проистиче из лошег социоекономског положаја који 

подразумева екстремно сиромаштво, незапосленост, експлоатацију, живот без струје 

и воде. У таквим условима приоритет је преживљавање а не образовање. 

Из друге перспективе, лоша позиција у образовном систему резултат је дистанце 

између културе код куће и оне која је доминантна у образовном систему. Те разлике 

односе се на језичку баријеру, важност која се придаје широј породици, 

идентификацији, заједништву, припадању, јазу који постоји између процеса 

социјализације у ромским породицама и структурисане природе мејнстрим 

образовања. 

Новију европску реалност представљају таласи ромских економских миграната из 

земаља источне и југоисточне Европе који се интензивно досељавају у богате земље 

Западне Европе у последње две деценије, пре свега из Румуније и Бугарске, али и из 

држава насталих после распада Југославије. Образовање деце ових ромских 

миграната поставља пред образовне системе ових земаља нов и раније непознат 

изазов, сада на располагању стоје студије о стању у Белгији (студија Hemelsoet, Van 

Pelt 2015 о образовној политици усмереној ка Ромима у Генту из инсајдерске 

перспективе), затим о образовању румунских Рома у Вроцлаву у Пољској (Marczak 

2016), о инклузији ромских група у шведско друштво (Montesino, Ohisson Al Fakir 

2015), о личним аспирацијама ромских девојчица мигранткиња у Берлину (Bošnjak 

2017), о образовању деце из ромских мигрантских породица у Ирској (Kennedy, 

Smith 2018). У свим европским друштвима, без обзира на разлике у систему 

образовања, и даље су присутни проблеми великих размера у образовању ромске 

популације. Слаба постигнућа, нередовно похађање наставе, рано напуштање 

школовања, искљученост  из образовног система представљају комплексан 

педагошки, психолошки и социјални проблем и у Србији. Постоји тенденција да се 

узроци приписују обрасцима понашања у ромским заједницама, иако и шира 

друштвена заједница сноси део одговорности, што указује на потребу за заједничким 
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напорима ка побољшању укупног образовног статуса ромске популације, 

превазилажењу сиромаштва, дискриминације и маргинализације. 
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4. ЕТНИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УБ 

Тема просторне искључености и успостављања и превазилажења граница разних 

ромских локалних заједница једна је од перспективних ромолошких тема. Овај рад 

се, слично студији мађарских аутора (Virag, Varadi 2017) о ромским заједницама у 

малим мађарским градовима, смешта у Уб, мали град у Колубарском региону. 

Ромолошка истраживања су уочила ефекте суседства на интернализацију и 

екстернализацију проблема школске компетенције (Vazsonyi, Liu, Beler 2020). Од 

српских аутора први су на утицај живота у локалној ромској заједници (махали) 

указали Божидар Јакшић и Горан Башић (Jakšić, Bašić 2005). 

Одлука за комплексно истраживање актуелног стања образовања ромске популације 

у општини Уб чинила се научно оправданом из више разлога: пре свега јер мали град 

Уб (по попису становништва из 2011. године има 8500 становника, а цела општина 

са сеоским насељима укупно 29.101 становника) може бити репрезентативан за 

сличне градске центре у Србији са значајним уделом ромске популације. Аутохтона 

ромска популација у Убу је православне вероисповести, двојезична је (једнако добро 

говори српски и матерњи језик, а као први језик говори гурбетски дијалекат ромског 

језика или румунски језик) – каква је иначе ситуација и у ширем региону Посавине. 

Следећа важна одлика ромске популације која општину Уб чини репрезентативном 

за истраживање јесте присуство одређеног броја Рома (или припадника Ромима 

сродних група, пре свега Ашкалија) досељених са југа Србије или са Косова и 

Метохије и одређеног броја репатрираних Рома из земаља Западне Европе. Бројно 

аутохтоно ромско становништво живи на периферији града (Богдановица) и у 

сеоским заједницама (Памбуковица). Још једна важна социјална одлика ромске 

популације у општини Уб јесте њихова традиционална масовна радна миграција у 

земље Западне Европе. Упоредива истраживања у великим градским центрима са 

знатним бројем новодосељених Рома (као што су то, на пример, Краљево, Београд, 

Нови Сад) вероватно би дала сасвим другачију слику, једнако као и истраживања у 

малим руралним заједницама.9 

                                                
9 Политиколози Божидр Јакишић и Горан Башић издвајају пет типова ромских насеља у Србији: село 

или заселак, махала у селу, слам, ромска махала у старом градском ткиву и приградска махала или 
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У Убу постоји значајна аутохтона ромска заједница која je према попису из 2011. 

године имала 1.118 припадница и припадника, 559 жена и 559 мушкараца. У Одлуци 

о доношењу Стратегије социјалне заштите општине Уб за период 2014–2018, дати су 

званични статистички подаци за територију Републике Србије, када је реч о ромској 

популацији и њиховим тешкоћама у образовању, од недостатка предшколског 

образовања, раног напуштања школе, језичке баријере, упућивања у специјалне 

школе, недостатка подршке од стране родитеља и наставника/наставница, 

маргинализације, узнемиравања, отворене или прикривене дискриминације од 

стране школских власти, наставница/наставника, школског особља, друге деце, 

неромских родитеља до формирања сегрегираних одељења. У Стратегији се наводи 

да такво стање у образовању одражава најраширеније ставове према Ромкињама/ 

Ромима и ставове друштва у целини, а који се своде на непознавање и непризнавање 

ромске културе и традиције као интегралног дела опште културе. У случају општине 

Уб, треба имати у виду да је у савременој ромологији прихваћен став да Роми нису  

хомогена етничка група већ је у питању скуп различитих група које, осим ромским, 

говоре и другим језицима  и имају различиту културу и традицију. 

Према последњим подацима (2019), на територији општине Уб живи укупно 3.116 

припадница и припадника ромске популације, од тога 1.610 женског, а 1.506 мушког 

пола. Податке је прикупио Бранимир Васић, координатор за ромска питања са 

својим тимом сарадника. Податке сам добила из Канцеларије за ромска питања 

општине Уб, где ми је речено да на основу прикупљених података, на територији 

општине Уб не живе Ашкалије10 и Бањаши11, а ромска популација говори српски и 

ромски језик што може да укаже на двоструку мимикрију и маргинализацију ове две 

групе албанског и румунског матерњег језика. Међутим, резултати анкетних 

упитника показују да сва ромска деца (100%) говоре српски, а да као други, или као 

                                                                                                                                              
део приградског насеља (Jakšić i Bašić 2005: 36–37). За потребе нашег истраживања важно је узети у 

обзир и Роме који не живе у компактним ромским насељима већ су стамбено интегрисани у град Уб. 

Ови аутори иначе на територији општине Уб као већа ромска насеља (више од 15 породица или више 

од 150 људи) помињу само Каленић и Богдановицу. 

10Термин Ашкалије означава припаднике/припаднице етничке групе који/које говоре албанским 

језиком  и  већином су исламске вероисповести. 

11 Термин Бањаши означава припаднике/припаднице етничке групе румунског језика (без обзира на 

тип локалног говора), и (делимично) румунске културе. Овај термин је прихваћен у ромолошкој 

академској заједници у Србији а у другим академским срединама се користе бројни различити 

етноними за ову етничку групу. 
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први, говоре још 23% ромски, 17% немачки, 13% румунски, 3% италијански, 1% 

албански, а то су језици који се не уче у школама на територији општине Уб. Ови 

социолингвистички подаци указују с једне стране да су нека деца дуже боравила у 

иностранству (у Немачкој, Аустрији или Италији) а са друге – да међу ромском 

децом ипак постоје Бањаши (румунског првог језика) и Ашкалије (албанског првог 

језика). Ромкиње и Роми на територији општине Уб живе у следећим местима: 

Бањани (60), Бргуле (35), Врело (64), Докмир (130), Звиздар (143), Каленић (502), 

Кожуар (242), Лончаник (28), Милорци (27), Новаци (134), Паљуви (224), 

Памбуковица (240), Руклада (37), Совљак (252), Стубленица (10), Трлић (92), Уб 

(848) и Чучуге (48). 

Табела 1. Роми/Ромкиње на територији Општине Уб 

Нaсељено место 
Број    

становника 

Бањани 60  

Бргуле 35  

Врело 64  

Докмир 130  

Звиздар 143  

Каленић 502  

Кожуар 242  

Лончаник 28  

Милорци 27  

Новаци 134  

Паљуви 224  

Памбуковица 240  

Руклада 37  

Совљак 252  

Стубленица 10  

Трлић 92  

Уб 848  

Чучуге 48  

Укупно 3.116  
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Од укупног броја ромског становништва, нешто је више жена, има их 1.610 док је 

мушкараца 1.506. 

 

Графикон 1. Полна структура Рома/Ромкиња на територији Општине Уб 

Када је реч о старосној структури, расподела је следећа: до 18 година 1.506, од 18  до 

50 година 1.004 и преко 50 година 606 становника. 

 

Графикон 2. Старосна структура Рома/Ромкиња на територији Општине Уб 

Укупно је 411 (25,53%) запослених Ромкиња и Рома, од којих је са средњом 

стручном спремом 52, а неквалификованих радница и радника 359. Од укупног броја 

неквалификованих 227 је завршило основну школу док њих 132 има непотпуну 

основну школу. Незапослених је 891 (55,34%), а пензионисаних 308 (19,13%). 

Табела 2. Радни статус Рома/Ромкиња на територији општине Уб 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,610 1,506

3,116

Жене Мушкарци Укупно

1,506
1,004 606

3,116

До 18 година Од 18 до 50 
година

Старији од 50 
година

Укупно

РАДНИ СТАТУС РОМА/РОМКИЊА % 

Запослени  411 25,53 

 
Средња стручна спрема 52 

 
 

 Неквалификовани радници 359   

 - Завршена основна школа 227    
 - Непотпуна основна школа 132    

Незапослени  891 55,34 

Пензионери  308 19,13 

Укупно   1.610 100,00 
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Конкретних истраживања о проблемима у образовању са којима се суочавају ромска 

деца на територији општине Уб до сада није било, а популациони потенцијал ромске 

заједнице на овој територији захтева да се њиховом образовању посвети посебна 

пажња. Осим тога, недостају подаци о етничким и друштвено-економским 

карактеристикама ромске популације на овој територији те сматрам да би било 

значајно спровести истраживање у циљу добијања ових података. Они су свакако 

неопходни и за решавање стања у  образовању будући да услови у којима живе, 

економски стандард, образовање родитеља, представљају важне факторе који утичу 

на образовање деце. Доступност ових података би помогла креирању свеобухватне 

слике и налажењу адекватних решења када је у питању образовање ромске 

популације, а са тим у вези и решавање проблема незапослености. 

Од школске 2017/2018. године у саставу Основне школе „Милан Муњас“ у Убу 

постоји издвојено одељење за децу са сметњама у развоју. Школске 2018/2019. 

године у ово одељење било је уписано троје ромске деце.12  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

12 С обзиром на специфичности проблема деце која имају сметње у развоју, препреке на које наилазе у 

процесу образовања се мултипликују. Неопходно је да се за свако дете појединачно идентификује 

врста  подршке и сагледају могућности којима локална заједница располаже како би се задовољиле 

њихове потребе. Све су учесталији захтеви да се ромска деца која похађају „специјалне“ школе 

интегришу у редован образовни систем (Глумбић 2005: 497). Питање је да ли су редовне основне 

школе у могућности да обезбеде континуирано пружање адекватне подршке за свако дете са 

сметњама у развоју и његову интеграцију у општи систем образовања. Осим тога, постоји велики 

отпор, пре свега наставног кадра, за који инклузивно образовање представља велики терет, али и 

родитеља који сматрају да је квалитет образовања знатно лошији јер се деци са специфичним 

потребама посвећује више пажње. 
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5. ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ ДЕЦЕ У 

ОПШТИНИ УБ 

5.1. ПРОБЛЕМИ И ПРЕПРЕКЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

Основни предмет целокупног истраживања су проблеми и препреке са којима се 

ромска деца са територије општине Уб суочавају током школовања у основним 

школама које припадају овој општини и фактори који на то утичу. Посебна пажња је 

усмерена на родне разлике у том смислу као и нa специфичност образовне ситуације 

ромске деце са сметњама у развоју. 

Разматрам род као компоненту будући да je родна дискриминација део 

патријархалног система ромске заједнице (Видовић 1992: 65). Родне поделе се налазе 

у основи ограничења која се постављају девојчицама од раног детињства. У таквом 

окружењу постају уплашене, несигурне, неамбициозне, послушне, стиде се да изразе 

своје ставове, немају јасну идеју о својој будућности и својој улози у њој. Као такве, 

ретко дижу глас против свог положаја у заједници, чак и када трпе насиље (Денић 

2015: 41). Знање и образовање дају могућност за промену идентитета наметнутог од 

стране заједнице као и за учешће у свим сферама живота. 

У анализи која следи извршено је  поређење добијених резултата на основу етничке 

припадности и рода. Осим ученица и ученика у истраживање сам укључила 

родитеље ромске и неромске деце, наставни кадар, стручне сараднице, стручног 

сарадника и педагошку асистенткињу, како бих добила свеобухватну слику и  

објективно сагледавање ситуације из свих за анализу релевантних углова. Предмет 

истраживања су како разлике у школским постигнућима на основу етничке 

припадности и рода, тако и субјективни ставови деце, родитеља и просветног кадра о 

уоченим проблемима као и из њиховог угла виђене могућности за превазилажење 

садашње ситуације. 

Део истраживања је посвећен анализи ставова родитеља ромске деце са сметњама у 

развоју чија ситуација захтева посебну пажњу, а они и њихова деца додатну 

подршку. 
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5.2. ШКОЛСКИ УСПЕХ 

Педагози школски неуспех дефинишу као незадовољење захтева, односно 

критеријума који произлазе из васпитно-образовног рада школе, опадање постигнућа 

у учењу и пад одређеног нивоа знања ученика (Станојловић 2008). Према истом 

аутору фактори школског успеха односно неуспеха су разноврсни и укључују: 

Друштвено-економске факторе 

 Развијеност и карактеристике шире друштвене средине (материјални, културно-

образовни ресурси); 

 Услови породичне средине: 

- социјално економски статус породице (материјалне прилике, образовни ниво 

родитеља, запосленост, стамбене прилике); 

- структура породице (брачни статус родитеља, број деце у породици, број 

чланова породице); 

- понашање родитеља према деци (васпитни стил родитеља, заинтересованост 

за дете и школско постигнуће); 

Соматско-психолошке факторе 

- Здравствено-физичко стање (опште здравствено стање, чулни органи); 

- Способности и особине личности (мотивација, радне навике, емоционално 

стање); 

- Активности ученика/ученица у васпитно-образовном раду и слободном 

времену; 

Школске факторе 

- Просторни, наставно-технички и кадровски услови рада; 

- Општа социјално-психолошка клима у школи; 

- Особине наставника/наставница; 

- Систем праћења и вредновања рада ученика/ученица; 

- Прилагођеност наставног плана и програма узрасним и индивидуалним 

карактеристикама ученика/ученица. 
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Ово истраживање прати утицај одређених фактора на школовање ромске деце у 

основним школама на територији општине Уб: друштвено-економских (услови 

породичне средине), соматско-психолошких (мотивација, активности у васпитно-

образовном раду и слободном времену) и школских (општа социјално-психолошка 

клима, особине наставница/наставника). Посебан акценат је на анализи оних 

механизама, у породици и школском систему, који воде ка родној дискриминацији и 

неједнаким могућностима у образовању.  

Засебан део истраживања  представља стање у ромским породицама чија деца имају 

сметње у развоју и самим тим похађају издвојено одељење за децу са сметњама у 

развоју које је у склопу Основне школе „Милан Муњас“ у Убу. 

5.3. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ истраживања је да идентификујем конкретне проблеме са којима се суочавају 

ромска деца која похађају основне школе на територији општине Уб, укључујући 

издвојено одељење за децу са сметњама у развоју, препреке на које наилазе у 

процесу образовања, чиниоце који утичу на квалитет образовања и на школски 

успех.  

У раду намеравам да укажем на специфичне проблеме и објективне околности које 

утичу на квалитет образовања ромске деце у основним школама на територији 

општине Уб. Посебну пажњу усмеравам на родне разлике између ромске деце када је 

у питању њихово образовање. 

Истраживање треба да покаже на који начин сви учесници/све учеснице у 

образовном процесу утичу на образовање деце ромске националности (родитељи, 

наставни кадар, стручне сараднице, стручни сарадник, педагошка асистенткиња). 

Критичка анализа ставова и мишљења деце, родитеља, наставног кадра, стручних 

сарадница, стручног сарадника, педагошке асистенткиње, треба да омогући стварање 

релевантне основе на основу које стручне службе могу израдити конкретна решења 

за превазилажење неповољног стања у образовању ромске деце на територији 

општине Уб. Истовремено, систематски прикупљени и анализирани подаци могу 

послужити као поуздана основа за даља научна ромолошка истраживања на ширем 
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плану, а посебно у упоредивим малим урбаним центрима као што је то град Уб. 

Наиме, ромске заједнице у малим урбаним центрима имају своје специфичности и 

морају се истраживати другачијом методологијом од оне примењиване у великим 

градовима (Београд, Ниш), или у руралним областима. 

5.4. ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

1. Утврђивање разлика у школском успеху на основу етничке и родне припадности. 

2. Утврђивање постојања језичке баријере као једног од фактора који утиче на 

школска постигнућа ромске деце. 

3. Утврђивање постојања расне дискриминације и сегрегације у школама на 

територији општине Уб. 

4. Испитивање ставова родитеља ромске и неромске деце према образовању. 

5. Утврђивање везе између нивоа образовања родитеља ромске деце и њиховог 

става према значају образовања за будућност ромске деце. 

6. Утврђивање главних препрека у образовању ромске деце. 

7. Анализа сарадње родитеља ромске деце са наставним кадром и стручним 

органима школе. 

8. Испитивање постојања предрасуда према ромској култури и традицији међу 

наставним кадром који ради са ромском децом. 

5.5. ХИПОТЕЗЕ 

У складу са постојећом релевантном ромолошком литературом која се бави стањем 

образовања Ромкиња/Рома у Србији формулисане су следеће  хипотезе: 

1. Ромска деца имају слабији успех у школи у односу на неромску децу. 

2. Ромска деца имају већи број изостанака у односу на неромску децу.  

3. Ромске девојчице имају бољи школски успех од ромских дечака. 

4. Ромске девојчице чешће напуштају основну школу пре завршетка у односу на 

ромске дечаке и неромску децу. 
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5. Ромска деца на територији општине Уб довољно познају српски језик на коме се 

одвија настава. 

6. Деца која похађају основне школе на територији општине Уб нису изложена 

расној дискриминацији ни сегрегацији. 

7. Родитељи ромске деце са територије општине Уб су свесни значаја образовања за 

будућност своје деце. 

8. Родитељи ромске деце сматрају да је образовање подједнако важно за девојчице 

и дечаке. 

9.  На формирање става ромских родитеља према образовању своје деце утиче 

њихов ниво образовања. 

10. Главну препреку у образовању ромске деце представљају лоши материјални и 

стамбени услови живота. 

11. Родитељи ромске деце недовољно сарађују са наставним кадром и стручним 

органима школе. 

5.6. ОРГАНИЗАЦИЈА И ТОК ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживање је започето током школске 2017/2018. године у основним школама на 

територији општине Уб, а завршено је током школске 2018/2019. године. Обухвата 

неколико фаза. 

Прва фаза: Прибављање одобрења од директорки школа на територији општине Уб 

за спровођење истраживања и тражење сагласности родитеља. 

Сагласност сам тражила почетком маја 2018. године, најпре од директорке матичне 

школе. Упознала сам је са циљем истраживања и начином на који ће бити 

спроведено, а затим је она то презентовала Педагошком колегијуму школе. 

Једногласном одлуком сам добила одобрење за спровођење истраживања. 

Исти поступак је примењен и у осталим школама, у Бањанима, Памбуковици а 

неколико месеци касније и у Радљеву. Желим да напоменем да је директорка школе 

у Радљеву, Светлана Максимовић, посебно била заинтересована за истраживање и у 

великој мери олакшала спровођење. Лично се ангажовала и помогла да се успостави 

контакт и сарадња са ромским родитељима за које каже да нису увек спремни на то. 

Један од мотива јесте њена забринутост за школски успех ромске деце, пре свега оне 
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која похађају основну школу у Радљеву. Желела је да открије који су чиниоци који 

највише утичу на постигнућа ромске деце и да у складу са тим учини све што је 

могуће како би им помогла. 

Родитељи су на почетку школске године потписали сагласност за објављивање 

фотографија деце. 

Друга фаза: Израда основа за разговор са ромском децом, родитељима ромске  деце, 

просветним радницама/радницима, стручним сарадницама/сарадником, педагошком 

асистенткињом. Део који се односи на израду основа за разговор спровела сам током 

априла и маја 2018. године. Велику помоћ ми је пружила менторка професорка 

Биљана Сикимић у погледу садржаја анкетних упитника. 

Трећа фаза: Прикупљање квантитативних и квалитативних података. 

Ова фаза је прилично дуго трајала, пре свега зато што нисам одабрала одговарајуће 

време. Наиме, анкетирање сам започела крајем маја и почетком јуна 2018. године. 

Пошто се ближио крај школске године, сви су имали много обавеза, како деца тако и 

колегинице/колеге.  

Анкетне упитнике сам дала разредним старешинама које су их поделиле 

ученицама/ученицима. Деца у млађим разредима, од првог до четвртог, попуњавала 

су анкете уз моју помоћ, а понекад и уз помоћ учитељица/учитеља. Њима су често 

била потребна додатна објашњења и подстицај да истрају до краја, будући да анкете 

садрже велики број питања. 

Треба напоменути да се информације добијене путем анкетних упитника не могу 

сматрати потпуно поузданим. На нека питања нисам добила одговоре, а било је и 

непотпуних и немарно датих одговора. Иако је гарантована анонимност, могуће је да 

испитанице/испитаници нису увек давале/давали искрене одговоре или су 

давале/давали одговоре који су друштвено прихватљиви. 

Оно што нисам очекивала јесте мала заинтересованост колегиница и колега да 

учествују у истраживању тако што ће попунити упитник који се односи на њихово 

лично искуство у раду са ромском децом. Ово се односи на матичну школу у којој 

радим четрнаест година и имам добар однос са свим колегиницама и колегама. 
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Претпостављам да је можда у питању то што се ближио крај школске године, мада 

су имале/имали више од месец дана да попуне упитнике. 

Другачија је ситуација када су у питању сеоске школе, посебно школа „Душан 

Даниловић“ у Радљеву. Колегинице и колеге су се потрудиле да дају исцрпне 

податке о свом искуству и на томе сам им веома захвална. Могуће  да је од значаја то 

што сам анкете дала директорки која им је поделила док сам у матичној школи сама 

делила анкете. 

Трећа фаза истраживања је завршена након више од годину дана, у јуну 2019. 

године. 

Четврта фаза: Анализа истраживачке грађе. 

Анализу истраживачке грађе започела сам у другој половини августа 2019. године, 

након што сам прикупила попуњене анкетне упитнике из свих школа и након што је 

завршена статистичка обрада података. 

Пета фаза: Израда докторске дисертације. 

Први део ове фазе који се односи на преглед литературе и досадашња истраживања 

започела сам током треће године студија, дакле од октобра 2017. године. Наставила 

сам да радим на писању докторске дисертације истовремено са спровођењем свих 

претходних фаза. 

5.7. УЗОРАК 

У анкетном истраживању учествовала су деца ромске и неромске националности из 

основних школа на територији општине Уб. То су деца из основних школа „Милан 

Муњас“ у Убу са издвојеним одељењима (Совљак, Црвена Јабука, Јошева, Лончаник, 

Стубленица, Паљуви, Мургаш, Руклада, Врховине, Гвозденовић, Тврдојевац, 

Звиздар, Трлић, Новаци), затим „Душан Даниловић“ у Радљеву са издвојеним 

одељењима (Горње Радљево, Шарбане, Каленић, Бргуле), „Рајко Михајловић“ у 

Бањанима са издвојеним одељењима (Брезовица, Врело, Вукона, Калиновац, 

Кожуар, Таково, Тулари) и „Свети Сава“ у Памбуковици са издвојеним одељењима 

(Слатина, Радуша, Чучуге, Докмир). 
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Укупно је анкетирано 200 ученика/ученица, 100 ученика/ученица ромске националне 

припадности  и 100 ученика/ученица неромске националности. Нису анкетирани сви 

ученици/све ученице већ је вођено рачуна о једнакој заступљености према етничкој 

припадности и полу. Од 100 ученика/ученица ромске националности анкетним 

истраживањем  је обухваћено 50 дечака и 50 девојчица. Такође, од 100 ученика/ 

ученица неромске националности, анкетирано је 50 дечака и 50 девојчица. У табели 

3 и на графикону 3 приказана је расподела испитаника/испитаница према 

националној припадности и полу. 

Табела 3. Полна структура испитаника/испитаница 

Ромско – неромско дете Број анкетираних Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Дечак 50 50,0 

Девојчица 50 50,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Дечак 50 50,0 

Девојчица 50 50,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 3. Полна структура испитаника/испитаница 

У табели 4 приказана је структура испитаника/испитаница према националној 

припадности и разреду који похађају. Од укупног број анкетираних ученика/ученица 

ромске националности највише је анкетирано ученика/ученица петог разреда (26) и 

осмог разреда (19) док је најмање анкетираних који похађају први разред (2). При 

анкетирању ученика/ученица неромске националности није анкетиран ниједан првак 

(анкетни упитник није одговарајући за овај узраст), док је такође анкетирано 

највише ученика/ученица петог (20) и осмог разреда (20). Расподела 
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испитаника/испитаница у зависности од разреда који похађају и националне 

припадности приказана је и на графикону 4. 

Табела 4. Структура испитаника/испитаница према разреду који похађају 

Ромско – неромско дете Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

I 2 2,0 

II 8 8,0 

III 11 11,0 

IV 11 11,0 

V 26 26,0 

VI 13 13,0 

VII 10 10,0 

VIII 19 19,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

I 0 0,0 

II 5 5,0 

III 19 19,0 

IV 8 8,0 

V 20 20,0 

VI 11 11,0 

VII 17 17,0 

VIII 20 20,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 4. Структура испитаника/испитаница према разреду који похађају  

Анкетним истраживањем родитеља, обухваћено је 55 родитеља неромске деце и 50 

родитеља ромске деце. Анкетни упитник је подељен свим родитељима, многи су 

вратили непопуњен, без образложења. Од 55 родитеља неромске деце анкетирано је 

12 очева и 43 мајке. Од 50 родитеља ромске деце анкетирано је 16 очева и 34 мајке. 

Ова диспропорција указује на то да су мајке више укључене у школовање деце. У 

табели 5 и на графикону 5 приказана је структура анкетираних родитеља. 

Табела 5. Структура анкетираних родитеља 

  Број анкетираних Учешће у % 

Ромски родитељи 

Очеви 16 32,0 

Мајке 34 68,0 

Укупно 50 100,0 
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Неромски родитељи 

Очеви 12 21,8 

Мајке 43 78,2 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 5. Структура анкетираних родитеља 

У узорак су укључени и родитељи  ромске деце која похађају издвојено одељење 

Основне школе „Милан Муњас“ за децу са сметњама у  развоју (њих троје). 

Анкетно истраживање наставног кадра спроведено је у ОШ „Милан Муњас“ на Убу, 

ОШ „Свети Сава“ у Памбуковици и ОШ „Душан Даниловић“ у Радљеву. Укупно је 

анкетирано 48 наставница/наставника и учитељица/учитеља, 21 на Убу, 9 у 

Памбуковици и 18 у Радљеву.  

Анкетни упитник су попуниле три стручне сараднице,  две дефектолошкиње које 

раде у издвојеном одељењу за децу са сметњама у развоју и једна педагошка 

асистенткиња, а анкетиран је и један стручни сарадник. 

5.8. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

Начин испитивања 

Испитивање је спроведено помоћу различитих анкетних упитника. Један је намењен 

деци, други родитељима деце која похађају основне школе на територији општине 

Уб и родитељима ромске деце са сметњама у развоју, трећи наставном кадру 

запосленом у основним школама на територији општине Уб  који подучава ромску 

децу, стручним сарадницама и стручном сараднику. Педагошкој асистенткињи су 

постављена посебна питања  и са њом су у више наврата вођени разговори. 

Упитник за ученице/ученике има за циљ прикупљање података о ономе што значајно 

утиче на учење и успех у школи, од породичне ситуације и родитељског односа 

према школском успеху деце, до ставова ученица/ученика према учењу, успеху, 
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особинама другарица/другова, односу наставница/наставника према њима и другима 

у одељењу.13 

Млађа деца, од првог до четвртог разреда попуњавала су анкетни упитник уз помоћ 

учитељица/учитеља или уз моју помоћ како бих била сигурна да су разумели шта се 

од њих очекује али и да би истрајали до краја у попуњавању с обзиром на прилично 

велики број питања.  

Настојала сам да обухватим што већи број ромске деце што је због њиховог, 

углавном честог, изостајања из школе било веома тешко. Зато сам анкетне упитнике 

поделила разредним старешинама јер су чешће у контакту са децом те су користили 

прилику када се она појаве у школи да им дају упитнике да попуне. 

Деца из опште популације чине контролну групу и са њима је сарадња била у 

потпуности успешна. Радо су учествовала у попуњавању упитника. Покушала сам да 

водим рачуна о једнакој заступљености по полу и да укључим децу која имају 

различита школска постигнућа. Ипак, дешавало се да разредне старешине бирају 

децу која су бољи ђаци, сматрајући их одговорнијим и верујући да су њихови 

одговори релевантнији за ово истраживање. 

Родитељи ромске деце су углавном нерадо прихватали да попуне анкетни упитник. 

То сам и очекивала будући да ми је такав однос био унапред предочен од стране 

педагошке асистенткиње која је у блиском контакту са њима. Према њеним 

наводима, сарадње са родитељима ромске деце практично нема, већина их је 

неписмена, а ни она сама не успева да дође до било каквих података неопходних за 

обезбеђење помоћи и подршке ромској деци. Анкетне упитнике у матичној школи на 

Убу сам успела да прикупим пре свега захваљујући разредним старешинама и 

педагошкој асистенткињи а што се тиче осталих школа на територији општине Уб, 

значајну помоћ су пружиле директорке школа. 

Родитељи ромске деце са сметњама у развоју су радо попунили упитнике. Са њима 

сам се редовно сретала у школи када су доводили и одводили децу тако да сам имала 

прилику да им лично објасним сврху истраживања. 

                                                
13 О значају вршњака у развоју ромске деце у Србији в. Jovanović Arias 2015. Резултате истраживања 

знања деце основношколског узраста о Ромима в. у: Negrao 2018. Статусну динамику у учионици, 

имплицитне и експлицитне преференције ромске деце за већинску децу кроз узрасне групе в. у:  

Radoš, Zdraveva, Žeželj 2019. 
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Што се тиче наставног кадра, нисам наишла на већу заинтересованост колегиница и 

колега из Основне школе „Милан Муњас“ у Убу да попуне анкетни упитник који се 

тиче њиховог искуства у раду са ромском децом. Сви су били упознати и дати су им 

упитници да попуне, али је релативно мали број то и учинио. Оваква реакција на 

истраживање у нескладу је свакодневном ситуацијом у педагошком раду будући да 

су жалбе на рад са ромском децом скоро свакодневне. Свакако би било од значаја 

истраживање конкретних разлога за слаб одзив наставног кадра, али је оно ипак 

остало ван оквира овог рада.  

Резултат истраживања у другим школама на територији општине Уб (Памбуковица и 

Радљево) био је повољнији, вероватно захваљујући ауторитету директорки које су се 

лично укључиле и поделиле анкетне упитнике наставном кадру. 

Интервјуисане стручне сараднице и један стручни сарадник, веома су били концизни 

у својим одговорима и пружили су ми велику помоћ кроз свакодневне разговоре и 

савете. 

Дакле, до података сам дошла прегледом педагошке документације, неформалним 

разговорима пре свега са педагошком асистенткињом и стручним сарадницама/ 

сарадником, као и путем анкетних упитника које су попунила деца из ромске и 

опште популације, њихови родитељи, родитељи ромске деце са сметњама у развоју, 

наставни кадар, стручне сараднице и стручни сарадник. 

Подаци који су прикупљени анкетним истраживањем пренети су у електронску 

форму помоћу програма IBM SPSS Statistics 22. Статистичка анализа је урађена од 

стране професора информатике. У оквиру овог програма извршена је обрада 

података. Подаци су представљени помоћу табела које су направљене у оквиру 

програмског пакета Microsoft Word. За прецизнију и јаснију представу података 

направљени су графикони у програму Microsoft Excel који су затим пренети у 

Microsoft Word. 
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6. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

6.1. КВАНТИТАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ 

6.1.1. Подаци о броју и кретању ученика, успеху и изостанцима у 

ОШ „Mилан Mуњас“ у школској 2017/2018. години 

Преглед педагошке документације обавила сам у Основној школи „Милан Муњас“ у 

Убу. Прегледом су обухваћени подаци за све ученике и ученице од другог до осмог 

разреда, будући да се у првом разреду примењује описно оцењивање. 

Укупан број ученика (по одељењима, разредима и полу) 

Током школске 2017/2018. године, Основну школу „Милан Муњас“ у Убу је 

похађало укупно 1055 деце (изузети су ученици/ученице првог разреда). Од тог броја 

95 деце је ромске националности, 50 дечака и 45 девојчица. Укупан број ученика и 

ученица неромске националности износио је 960, од тога 500 дечака и 460 девојчица. 

Основна школа „Милан Муњас“ је највећа школа на територији општине Уб, са 

највећим бројем ученика/ученица, те сматрам да су добијени подаци релевантан 

показатељ ситуације када је у питању школски успех и редовност похађања наставе. 

 

Графикон 6 – Процентуална расподела укупног броја ученика/ученица према полу 

 у функцији националности 
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Табела 6 – Број ученика/ученица на крају школске 2017/2018  

(изузети су ученици I разреда) 

Разред и 

Одељење 

РОМИ НЕРОМИ 
УКУПНО 

Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице 

II-1 2 / 14 11 27 

II-2 2 3 11 6 22 

II-3 / 1 12 14 27 

II-4 / 1 13 13 27 

II-5 1 1 13 11 26 

Други 5 6 63 55 129 

III-1 / 5 15 10 30 

III-2 4 2 12 13 31 

III-3 1 4 9 15 29 

III-4 1 2 11 18 32 

Трећи 6 13 47 56 122 

IV-1 1 1 13 11 26 

IV-2 4 / 10 13 27 

IV-3 1 1 11 12 25 

IV-4 1 2 11 12 26 

Четврти 7 4 45 48 104 

V-1 1 1 12 15 29 

V-2 1 / 7 19 27 

V-3 1 / 10 17 28 

V-4 / 1 15 11 27 

V-5 2 3 15 6 26 
V-6 4 5 12 8 29 

V-7 1 / 10 9 20 

Пети 10 10 81 85 186 

VI-1 2 2 16 8 28 

VI-2 1 / 13 17 31 
VI-3 3 / 15 10 28 

VI-4 / 1 20 8 29 

VI-5 4 / 12 12 28 
VI-6 1 1 13 12 27 

Шести 11 4 89 67 171 

VII-1 1 / 13 16 30 

VII-2 1 1 13 16 31 

VII-3 / / 15 15 30 

VII-4 3 1 15 12 31 
VII-5 / / 16 9 25 

VII-6 1 1 14 10 26 

Седми 6 3 86 78 173 

VIII-1 / 1 17 11 29 

VIII-2 2 / 13 15 30 
VIII-3 / 1 14 12 27 

VIII-4 2 / 11 15 28 

VIII-5 / 1 15 12 28 
VIII-6 1 2 19 6 28 

Осми 5 5 89 71 170 

УКУПНО 50 45 500 460 1.055 
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Успех ученика/ученица 

Табела 7– Успех ученика/ученица на крају школске 2017/2018 (изузети су 

ученици/ученице I разреда) 

Разред и 

одељење 

РОМИ НЕРОМИ Просечна 

оцена ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ 

II-1 2,36 / 4,54 4,88 4,52 
II-2 3,50 3,86 4,74 4,86 4,54 

II-3 / 2,41 4,61 4,52 4,48 

II-4 / 2,42 4,47 4,59 4,45 
II-5 3,28 2,28 4,61 4,95 4,61 

Други 3,05 2,74 4,59 4,76 4,52 

III-1 / 2,97 4,34 4,83 4,28 
III-2 3,32 3,64 4,50 4,60 4,33 

III-3 3,00 3,10 4,46 4,66 4,32 

III-4 3,28 2,57 4,36 4,90 4,52 

Трећи 3,20 3,07 4,42 4,75 4,36 

IV-1 2,14 3,00 4,07 4,62 4,18 

IV-2 2,93 / 4,66 4,74 4,44 
IV-3 3,14 3,57 4,54 4,65 4,50 

IV-4 3,57 2,78 4,52 5,00 4,57 

Четврти 2,95 3,12 4,45 4,75 4,42 

V-1 Неоцењен 2,75 3,26 4,58 3,95 

V-2 Неоцењен / 4,76 4,67 4,69 
V-3 2,08 / 4,13 4,87 4,51 

V-4 / Неоцењена 4,43 4,80 4,58 

V-5 2,50 2,62 3,93 4,44 3,84 
V-6 2,97 3,23 3,93 3,74 3,65 

V-7 2,67 / 4,37 4,23 4,22 

Пети 2,56 2,87 4,12 4,48 4,21 

VI-1 2,96 2,78 4,77 4,21 4,17 

VI-2 Неоцењен / 3,67 4,55 4,17 

VI-3 3,40 / 3,82 4,30 3,97 
VI-4 / 2,43 4,23 3,78 4,04 

VI-5 3,25 / 4,06 4,28 4,10 

VI-6 Неоцењен 2,71 4,04 3,91 3,93 

Шести 3,20 2,64 4,10 4,17 4,06 

VII-1 2,53 / 3,74 4,62 4,17 

VII-2 2,87 3,00 4,28 4,33 4,22 

VII-3 / / 4,22 4,36 4,29 

VII-4 2,96 3,33 3,94 4,59 4,11 
VII-5 / / 3,69 4,26 3,90 

VII-6 2,40 2,67 3,74 4,02 3,75 

Седми 2,69 3,00 3,94 4,36 4,07 

VIII-1 / Неоцењена 4,08 4,00 4,05 

VIII-2 3,30 / 4,14 4,67 4,35 

VIII-3 / 3,40 3,82 4,08 3,92 
VIII-4 2,83 / 3,83 4,00 3,85 

VIII-5 / 3,07 3,96 3,86 3,88 

VIII-6 2,93 2,83 3,72 4,15 3,73 

Осми 3,02 3,10 3,93 4,13 3,96 

 2,92 2,93 4,18 4,45 4,20 
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У табели 7 и на графикону 7,  приказан  је успех ромских и неромских ђака, како 

дечака тако и девојчица. Добијени подаци показују велику разлику када је у питању 

школски успех ромске и неромске деце. Наиме, просечна оцена ромских дечака је 

2,92 а девојчица 2,93 и међу њима нема значајне разлике. Просечна оцена неромских 

дечака је 4,18 а девојчица 4,45 тако да су оне постигле бољи успех од дечака, али и 

најбољу просечну оцену на нивоу свих разреда која је 4,20. Када се упореди 

просечна оцена ромске и неромске деце јасно се види велики заостатак ромске деце 

у односу на неромску популацију. 

Ако гледамо успех по разредима, неромски ученици имају бољу просечну оцену од 

ромских ученика у сваком разреду. Такође, у сваком разреду девојчице неромкиње 

имају бољи успех од дечака нерома. Девојчице Ромкиње имају бољи успех од дечака 

Рома у четвртом, петом, седмом и осмом разреду, а дечаци Роми су бољи успех 

постигли у другом, трећем и шестом разреду. 

Неромски ученици имају у просеку врло добар успех. Најнижа просечна оцена 

дечака нерома је 3,94 у седмом разреду, а највиша 4,59 у другом разреду. Најнижа 

просечна оцена девојчица неромкиња је 4,13 у осмом разреду, а највиша 4,76 у 

другом разреду. 

У свим разредима ромски ученици су просечно постигли добар успех. Ромске 

девојчице су најслабији успех имале у шестом разреду са просечном оценом 2,64, а 

најбоље су биле у четвртом разреду са просечном оценом 3,12. Дечаци су најлошији 

успех показали у петом разреду са просечном оценом 2,56, а најбољи у трећем и 

шестом са просеком 3,20. 

 

Графикон 7 – Успех ученика/ученица од другог до осмог разреда  
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Оправдани изостанци  

На графикону 8 приказан је просечан  број изостанака ромских и неромских ученица 

и ученика, а у табели 8 може се видети укупан и просечан број изостанака ромских и 

неромских ученица и ученика по разредима и одељењима. Просечан број оправданих 

изостанака по ученику је 85,90. Најмање изостанака имају неромске девојчице 

(62,09), највише дечаци Роми (325,66). 

Гледајући по разредима, девојчице неромкиње направиле су најмањи број 

изостанака у другом разреду (36,27 по ученици), а највише (93,18) у осмом разреду. 

Дечаци нероми су имали просечно најмање изостанака у трећем разреду (47,91), а 

највише (99,77) у седмом разреду. Неромске девојчице су просечно направиле више 

изостанака од неромских дечака само у осмом разреду и то 93,18 у односу на дечаке 

са 87,12 оправданих изостанака. 

Ромске девојчице су направиле најмање изостанака у трећем разреду (104,62) 

просечно, а највише у четвртом разреду (325,50). Дечаци Роми су најмање изостајали 

у трећем разреду 163 изостанка просечно, а највише оправданих изостанака 

направили су у петом разреду и то 500,9 просечно по ученику. Ромске девојчице 

имају више оправданих изостанака од ромских дечака у четвртом (325,50) и у осмом 

разреду (294,80). 

 

Графикон 8  – Просечан број оправданих изостанака свих ученика/ученица 

од другог до осмог разреда 
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Табела 8 – Оправдани изостанци ученика/ученица у школској 2017/2018 

Разред и 

одељење 

РОМИ НЕРОМИ УКУПНО  

и просечно по 

ученику ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ 

II-1 392  196,00 /  910  65,00 424  38,54 1.726 69,93 

II-2 495  247,50 280  93,33 393  35,72 356  59,33 1.524 69,27 

II-3 /  370  370,00 868  72,33 487  34,79 1.725 63,88 

II-4 /  248  248,00 390  30,00 359  27,62 997  36,93 

II-5 329  329,00 125  125,00 586  45,08 369  33,54 1.409 54,19 

ДРУГИ 1.216 243,20 1.023 170,50 3.147 49,95 1.995 36,27 7.381 57,21 

III-1 /  250  50,00 239  15,93 103  10,30 592  19,73 

III-2 654  163,50 242  121,00 795  66,25 887  68,23 2.578  83,16 

III-3 254  254,00 644  161,00 542  60,22 736  49,06 2.176  75,03 

III-4 70  70,00 224  112,00 580  52,73 538  28,89 1.412  44,13 

ТРЕЋИ 978 163,00 1.360 104,62 2.156 47,91 2.264 40,43 6.758 55,39 

IV-1 372  372,00 354  354,00 970  74,61 642  58,36 2.338  89,92 

IV-2 415  103,75 /  389  38,90 549  42,23 1.353 50,11 

IV-3 252 252,00 218  218,00 429  39,00 472  39,33 1.371  54,84 

IV-4 150  150,00 730  365,00 716  65,09 547  45,58 2.143  82,42 

ЧЕТВРТИ 1.189 169,86 1.302 325,50 2.504 55,64 2.210 46,04 7.205 69,28 

V-1 892  892,00 429  429,00 1.553 129,42 1.322  88,13 4.196  144,69 

V-2 937  937,00 /  414  59,14 1.064 56,00 2.415  89,44 

V-3 910  910,00 /  637  63,70 545  32,06 2.092  74,71 

V-4 /  135  135,00 807  53,80 391  35,55 1.333  49,37 

V-5 1.093 546,50 1.394 464,67 657  43,80 239  39,83 3.383  130,11 

V-6 637  127,40 816  168,00 825  68,75 262  32,75 2.540  84,67 

V-7 540  270,00 420  420,00 380  38,00 181  20,11 1.521  72,43 

ПЕТИ 5.009 500,90 3.194 319,4 5.273 65,10 4.004 47,10 17.480 93,98 

VI-1 1.050  525,00 485  242,50 776  48,50 390  48,75 2.701  96,46 

VI-2 /  /  1.020 78,46 1.362 80,11 2.382  76,84 

VI-3 1.795  598,33 /  1.139 75,93 926  92,60 3.860  137,86 

VI-4 /  295  295,00 1.744 86,70 942  117,75 2.971 102,45 

VI-5 1.113  278,75 /  457  41,54 609  50,75 2.179  77,82 

VI-6 348  348,00 235  235,00 889  68,38 607  50,58 2.079  77,00 

ШЕСТИ 4.306 391,45 1.015 253,75 6.025 67,70 4.836 72,17 16.172 94,57 

VII-1 810  810,00 /  1.684 129,54 1.680 105,00 4.174  139,13 

VII-2 198  198,00 206  206,00 983  75,61 1.515 98,75 2.967  95,71 

VII-3 /  /  1.244 82,93 1.172 78,13 2.416  80,53 

VII-4 542  180,67 182  182,00 1.371 91,40 669  55,75 2.674  89,16 

VII-5 /  /  2.308 144,25 675  75,00 2.983  119,32 

VII-6 782  782,00 325  325,00 1.290 92,14 925  92,50 3.322  127,77 

СЕДМИ 2.332 388,67 713 237,70 8.880 99,77 6.636 85,08 18.536 107,14 

VIII-1 /  640  640,00 702  41,29 982  89,27 2.324  80,14 

VIII-2 259  129,50 /  872  67,08 1.097 73,13 2.228  74,27 

VIII-3 /  61  61,00 1.370  97,86 1.395 107,31 2.826  104,67 

VIII-4 383  191,50 /  1.186  107,82 1.207 80,47 2.776  99,14 

VIII-5 /  26  26,00 1.702  113,47 1.380 115,00 3.108  111,00 

VIII-6 611  611,00 747  373,50 1.922  101,16 555  92,50 3.835  136,96 

ОСМИ 1.253 250,60 1.474 294,80 7.754 87,12 6.606 93,18 17.097 100,57 

УКУПНО/ 

просечно 
16.283 325,66 10.081 224,02 35.739 71,48 28.561 62,09 90.629 85,90 
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Неоправдани изостанци 

 

Ученици/ученице млађег узраста, од првог до четвртог разреда нису направили/ 

направиле ниједан неоправдан изостанак у току школске године. У табели 9 

приказани су неоправдани изостанци ученика/ученица од петог до осмог разреда, по 

разредима, по полу и националној припадности.  

Табела 9 – Неоправдани изостанци ученика/ученица у школској 2017/2018 

Разред и 

одељење 

РОМИ НЕРОМИ УКУПНО  

и просечно 

по ученику ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ 

У прва четири разреда нема ученика/ученица са неоправданим изостанцима 

V-1 90  90,00 /  7  0,58 /  97  3,33 

V-2 /  /  /  /  /  

V-3 95  95,00 /  5  0,50 /  100 3,57 

V-4 /  711 711,00 3  0,20 4  0,36 718 26,33 

V-5 38  19,00 /  5  0,33 /  43  1,59 

V-6 1.413 282,60 1  0,20 1  0,08 1  0,12 1.416 47,20 

V-7 172 57,33 141 141,00 8  0,80 1  0,11 322  14,00 

ПЕТИ 1.808 180,80 853 85,30 29 0,36 6 0,07 2.696 14,49 

VI-1 /  /  /  /  /  

VI-2 947 947,00 /  /  /  947  30,55 

VI-3 7  2,34 /  4  0,27 1  0,10 12  0,43 

VI-4 /  141 141,00 6  0,30 13 1,62 160 5,52 

VI-5 /  /  /  /  /  

VI-6 30 30,00 46 46,00 15 1,15 /  91  3,37 

ШЕСТИ 984 89,45 187 46,75 25 0,28 14 0,21 1.210 7,08 

VII-1 1  1,00 /  54 4,15 2  0,13 57  1,90 

VII-2 /  /  3  0,23 7  0,44 10  0,32 

VII-3 /  /  20 1,33 54 3,60 74  2,47 

VII-4 42 14,00 /  47 3,13 9  0,75 98  3,16 

VII-5 /  /  49 3,27 11 1,22 60  2,40 

VII-6 4  4,00 4  4,00 78 6,50 71 7,10 157 6,04 

СЕДМИ 47 7,83 4 1,33 251 2,92 154 1,97 456 2,64 

VIII-1 /  683  683,00 9  0,53 745 67,73 1.437 49,55 

VIII-2 149 149,00 /  49 3,77 /  198  6,60 

VIII-3 /  2  2,00 34 2,43 14  1,17 50 1,85 

VIII-4 6  3,00 /  37 3,63 15  1,00 58 2,07 

VIII-5 /  /  39 2,60 17  1,42 56 2,00 

VIII-6 4  4,00 7  3,50 3  0,16 /  14  0,50 

ОСМИ 159 31,8 692 138,40 171 1,92 791 11,14 1.813 10,66 

Укупно/ 

просечно 
2.998 59,96 1.736 38,58 476 0,95 965 2,10 6.175 5,85 

 

 

Просечан број неоправданих изостанака по ученику/ученици је 5,85. Дечаци нероми 

направили су просечно 0,95, а девојчице неромкиње 2,10 изостанака. Дечаци Роми 

имају просечно 59,96 а девојчице Ромкиње 38,58 неоправданих изостанака. 
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Девојчице неромкиње направиле су просечно најмање неоправданих изостанака у 

петом разреду (0,07), највише у осмом разреду (11,14). Дечаци нероми најмање су 

неоправдано изостајали у шестом разреду (0,28), највише у седмом (2,92). Дечаци 

нероми имали су више неоправданих изостанака од девојчица неромкиња просечно у 

петом, шестом и седмом разреду, само је у осмом разреду тај просечан број већи у 

корист девојчица (11,14 према 1,92 колико имају дечаци). 

Девојчице Ромкиње направиле су просечно најмање изостанака у седмом разреду 

(1,33), највише у осмом (138,40). Дечаци Роми најмање су изостајали у  седмом 

разреду (7,83), највише у петом (180,80). Дечаци Роми имају просечно више 

неоправданих изостанака у петом, шестом и седмом разреду, само су у осмом 

разреду девојчице Ромкиње направиле више неоправданих изостанака (138,4 према 

59,96 колико имају дечаци). 

Овако велики број неоправданих изостанака ромске деце засигурно је један од 

фактора који неповољно утиче на њихова школска постигнућа. 

На графикону 9 приказан је просечан број неоправданих изостанака свих ученика и 

ученица од петог до осмог разреда. 

 

Графикон 9 – Просечан број неоправданих изостанака свих ученика/ученица 

од петог до осмог разреда 
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Структура кретања ромских ученица/ученика у току 2017/2018 

На почетку школске 2017/2018. године укупно је уписано 132 ромске деце. У први 

разред је уписано 18 деце, 12 дечака и шест девојчица. У остале разреде уписано је 

укупно 58 дечака и 56 девојчица.   

Током године се одселило шесторо деце из првог разреда, три дечака и три 

девојчице. Када су у питању остали разреди, одселило се укупно 19 деце, осам 

дечака и 11 девојчица. Дакле, током школске 2017/2018, године, школу је напустило 

25 ромске деце. Разред је завршило 107 деце, девет дечака и три девојчице из првог 

разреда, односно 50 дечака и 45 девојчица из осталих разреда. 

Табела 10 – Структура кретања ромских ученика/ученица  у току школске године 

 

 Први разред Остали разреди 
УКУПНО 

 Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице 

Уписани  12 6 58 56 132 

Одсељени   3 3 8 11 25 

Завршили разред 9 3 50 45 107 

 

 

Графикон 10 – Структура кретања ромских ученика/ученица у току школске 
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Ромске ученице и ученици који су полагали поправни/разредни испит 

 

На поправни/ разредни испит током школске 2017/2018. године је изашло 17 ромске 

деце: 

-  дечака 10 

- девојчица   7 

Подршка у образовању 

Током школске 2017/2018. године подршку у образовању је добијало укупно 38 

ученика и ученица: 

- нерома 28 

- Рома  10 

Издвојено одељење – деца са посебним потребама 

У издвојеном одељењу за децу са сметњама у развоју током школске 2017/2018. 

године укупно је било 14 деце:  

- нерома 11 

- Рома    3 

 

 

6.1.2. АНАЛИЗА АНКЕТА РОМСКИХ И НЕРОМСКИХ ДЕВОЈЧИЦА 

И ДЕЧАКА 

Прва питања у анкети идентификовала су учеснике/учеснице уношењем личних 

података, (презиме и име, место становања, годину рођења и разред који похађају). 

Табела 11. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Да ли волиш да идеш у школу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Да 94 94,0 

Не 5 5,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Да 86 86,0 

Не 11 11,0 

Не желим да одговорим 3 3,0 

Укупно 100 100,0 
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Графикон 11. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Да ли волиш да идеш у школу?“ 

На питање да ли воле да иду у школу испитаници/испитанице су имали/имале три 

понуђена одговора: „да, не, не желим да одговорим“. Испитаници/испитанице 

ромске националности већински су одговорили/одговориле да воле да иду у школу 

(94,0%). Код испитаника/испитаница неромске националне припадности статистика 

је слична, већина њих воли да иде у школу (86,0%). Међутим, већи број 

ученика/ученица неромске националности, њих 11, навело је да не воли да иде у 

школу, док је само пет ученика/ученица ромске националности имало исти одговор 

на ово питање. Један ученик ромске националности и три ученика неромске нису 

желели да дају одговор. Расподела одговора испитаника/испитаница приказана је у 

табели 11 и на графикону 11. 

Наредно питање у анкети односило се на успех ученика/ученица. Као што се може 

видети у табели 12 ученици/ученице неромске националности имају бољи успех од 

ученика/ученица ромске националне припадности. Од укупног броја неромских 

ученика/ученица, њих 68 (68,0%) навело је да има одличан успех, док исти успех има 

само осам (8,0%) ромских ученика/ученица. Већина ромских ученика/ученица 

(58,0%) има добар успех. Код ромских испитаника/испитаница нашао се један 

ученик који је навео да има недовољне оцене, док код неромских 

испитаника/испитаница нема анкетираних ученика/ученица са довољним успехом 

или недовољним оценама. Расподела испитаника/испитаница на питање „Какав си 

ђак?“ приказана је на графикону 12. 
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Табела 12. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Какав си ђак?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Одличан 8 8,0 

Врло добар 26 26,0 

Добар 58 58,0 

Довољан 5 5,0 

Имам недовољне оцене 1 1,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Одличан 68 68,0 

Врло добар 21 21,0 

Добар 10 10,0 

Довољан 0 0 

Имам недовољне оцене 0 0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 12. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Какав си ђак?“ 

Испитаницима/испитаницама је постављено питање да ли редовно иду у школу. Од 

седам понуђених одговора требало је да изаберу један. У табели 13 су приказани 

одговори које су давали/давале испитаници/испитанице, при чему су ради 

прегледније статистике изостављени они одговори које није означио ниједан 

испитаник/ниједна испитаница. Приметно је да је већина испитаника/испитаница 

ромске (75,0%) и неромске (97,0%) националности одговорила да редовно иде у 

школу. Међутим, испитаници/испитанице ромске националности чешће касне на 

часове у односу на испитанике/испитанице неромске припадности. Због болести у 

школу не долази пет испитаника/испитаница Рома/Ромкиња и два/две испитаника/ 

испитанице који/које нису Роми. Неколицина испитаника/испитаница Рома (4,0%) 

одговорила је да не долази у школу јер им родитељи дозвољавају да изостану. 
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Табела 13. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Да ли редовно идеш у школу?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, редовно 75 75,0 

Да, али касним на часове 13 13,0 

Изостајем често због болести 5 5,0 

Не долазим редовно у школу, родитељи ми то 

дозвољавају 
4 4,0 

Не желим да одговорим 3 3,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, редовно 97 97,0 

Да, али касним на часове 0 0,0 

Изостајем често због болести 2 2,0 

Не долазим редовно у школу, родитељи ми то 

дозвољавају 
0 0,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 13. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Да ли редовно идеш у школу?“ 
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Треба имати у виду да су ово одговори које су давала деца. На основу тих одговора 

могло би се закључити да у највећем проценту редовно похађају наставу (75%). 

Ипак, анализом педагошке документације дошла сам до другачијих података. У 

табели и на графикону 8 приказан је просечан број оправданих изостанака за све 

ученике/ученице од другог до осмог разреда који показују да ученици и ученице 

имају много више оправданих изостанака, а гледајући табелу и графикон 9 исто 

важи и за  неоправдане изостанке.  Мањи проценат деце (13%) признаје да касни на 

часове. Ромска деца која похађају Основну школу „Милан Муњас“ на Убу углавном 

живе далеко од школе и најчешће пешаче што је вероватно један од разлога њиховог 

кашњења. 

Наредно питање у анкети се односило на помоћ при учењу. Од укупног броја 

испитаника/испитаница ромске припадности њих 33 (51,6%) одговорило је да 

сами/саме уче, а исти одговор су дала/дале 42 (65,6%) испитаника/испитанице 

неромске националности. Родитељи чешће помажу ученицима/ученицама ромске 

националности (18,8%) него ученицима/ученицама неромске (7,8%) припадности. На 

приватне часове иде само један ученик и то ученик ромске припадности. Код куће 

уопште не учи 6,3% ромских ученика. У табели 14 и на графикону 14 приказана је 

расподела одговора испитаника/испитаница на ово питање.  

Табела 14. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Да ли школско градиво учиш сам/сама или ти је потребна помоћ?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Учим сам/сама 59 59,0 

Помажу ми родитељи 17 17,0 

Идем на приватне часове 1 1,0 

Понекад ми је потребна нечија помоћ 17 17,0 

Не учим уопште код куће 5 5,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Учим сам/сама 71 71,0 

Помажу ми родитељи 6 6,0 

Идем на приватне часове 0 0 

Понекад ми је потребна нечија помоћ 23 23,0 

Не учим уопште код куће 0 0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 100 100,0 
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Графикон 14. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Да ли школско градиво учиш сам/сама или ти је потребна помоћ?“ 

Што се тиче деце из неромске популације, 71% је одговорило да уче сами и нико од 

њих не иде на приватне часове. 

Табела 15. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Какви су твоји услови за учење код куће?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

РОМСКО ДЕТЕ 

Немам стално место 25 25,0 

Имам посебан радни сто у заједничкој 

просторији 
23 23,0 

Имам посебну собу за учење 46 46,0 

Не желим да одговорим 6 6,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Немам стално место 12 12,0 

Имам посебан радни сто у заједничкој 

просторији 
27 27,0 

Имам посебну собу за учење 61 61,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 15. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Какви су твоји услови за учење код куће?“ 

Испитаницима/испитаницама је затим постављено питање какве услове за учење 

имају код куће. На ово питање бирало се између четири понуђена одговора. Највећи 
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број испитаника/испитаница како Рома (46) тако и нерома (61) одговорио је да има 

посебну собу за учење. Велики број анкетираних испитаника Рома/испитаница 

Ромкиња (25) нема стално место за учење. Од укупног броја испитаника/испитаница 

23 ромске деце и 27 неромске учи у заједничкој просторији за посебним столом који 

је предвиђен као њихов радни простор и простор за учење. У табели 15 и на 

графикону 15 приказана је расподела одговора испитаника/испитаница на ово 

питање у функцији националне припадности. 

Испитаницима/испитаницама је затим постављено питање шта их највише омета док 

уче. Ово питање је било отвореног типа, тако да су  могли/могле да допишу и неки 

свој одговор. Највише испитаника/испитаница ромске (54) и неромске (67) 

националности одговорило је да их ништа не омета док уче. Као најчешћу сметњу 

при учењу испитаници/испитанице ромске припадности навели су разговор укућана 

(20), док је испитаницима/испитаницама неромске припадности највише сметао 

радио или ТВ (14). Четири испитаника Рома/испитанице Ромкиње навела/навеле су 

да их нешто друго омета док уче, од тога њих двоје је навело да им смета телефон, 

један испитаник је навео да га у учењу ометају брат и сестра и један испитаник је 

одговорио да га нешто друго омета, али није тачно навео шта. Расподела одговора 

испитаника/испитаница на питање шта их највише омета док уче приказана је у 

табели 16 и на графикону 16. 

Табела 16. Расподела одговора испитаник/испитаница на питање 

„Шта те највише омета док учиш?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Ништа ме не омета 54 54,0 

Разговор укућана 20 20,0 

Радио, ТВ 7 7,0 

Тешко ми је да се концентришем на рад 9 9,0 

Не разумем значење неких речи у уџбенику 5 5,0 

Не умем да издвојим битно од небитног  1 1,0 

Нешто друго 4 4,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Ништа ме не омета 67 67,0 

Разговор укућана 10 10,0 

Радио, ТВ 14 14,0 

Тешко ми је да се концентришем на рад 6 6,0 

Не разумем значење неких речи у уџбенику 1 1,0 

Не умем да издвојим битно од небитног  2 2,0 

Укупно 100 100,0 
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Графикон 16. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Шта те највише омета док учиш?“ 

Испитаницима/испитаницама је постављено питање колико просечно времена 

проведу учећи након завршетка наставе. Питање је било затвореног типа тако да су 

ученици/ученице могли/могле одабрати један од понуђених одговора. Као што се 

може приметити у табели 17 већи је број ученика/ученица ромске националне 

припадности (8) који уопште не уче након завршетка наставе у односу на 

испитанике/испитанице неромске припадности (4). Мање од једног сата учи 40 

испитаника Рома/испитаница Ромкиња и то је уједно и најбројнији одговор ромских 

испитаника/испитаница на ово питање. Испитаници/испитанице неромске 

националности у већини су одговорили/одговориле да уче приближно један сат 

након завршетка наставе (38). Незнатно је већи број ученика Рома/ученица Ромкиња 

(10) који/које проведу више од два сата у учењу у односу на испитанике/испитанице 

неромске припадности (9). Графички приказ расподеле одговора испитаника/ 

испитаница на ово питање може се видети на графикону 17. 
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Табела 17. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Колико просечно учиш после завршетка наставе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Не учим уопште 8 8,0 

Мање од једног сата 40 40,0 

Приближно један сат 21 21,0 

Око два сата 18 18,0 

Више од два сата 10 10,0 

Не желим да одговорим 3 3,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Не учим уопште 4 4,0 

Мање од једног сата 23 23,0 

Приближно један сат 38 38,0 

Око два сата 26 26,0 

Више од два сата 9 9,0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 17. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Колико просечно учиш после завршетка наставе?“ 

Наредно питање у анкети односило се на предмет који испитаници/испитанице 

највише воле. Пошто је ово питање постављено свима, без обзира на разред који 

похађају, питање је било отвореног типа, тако да је сваки испитаник/свака 

испитаница сам/сама наводио/наводила предмет који највише воли. Како су 

анкетирани/анкетиране ученици/ученице и виших и нижих разреда, приказани су 

обједињени подаци за све испитанике/испитанице. Као што се може приметити на 

графикону одговори испитаника/испитаница су разноврсни.  
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Оно што се може запазити код испитаника/испитаница ромске националне 

припадности јесте да је српски језик омиљени предмет међу ученицима/ученицама 

ове популације (26), док је неромској популацији омиљени предмет математика (26). 

Физичко васпитање је трећи по реду предмет који ученици/ученице највише воле, 

како ромске тако и неромске националне припадности. Од укупног броја 

испитаника/испитаница, седам испитаника Рома и један испитаник који није Ром 

нису дали одговор на питање, јер су навели да воле све предмете. У табели 18 и на 

графикону 18 може се видети детаљна расподела одговора испитаника/испитаница у 

зависности од њихове националне припадности.  

Табела 18. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Који предмет највише волиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Географија 1 1,0 

Физика 3 3,0 

Енглески језик 5 5,0 

Српски језик 26 26,0 

Ликовна култура 11 11,0 

Математика 15 15,0 

Техничко образовање 5 5,0 

Руски језик 1 1,0 

Физичко васпитање 18 18,0 

Биологија 2 2,0 

Историја 3 3,0 

Музичка култура 2 2,0 

Хемија 0 0 

Француски језик 0 0 

Информатика 1 1,0 

Без одговора 7 7,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Географија 2 2,0 

Физика 1 1,0 

Енглески језик 5 5,0 

Српски језик 23 23,0 

Ликовна култура 0 0 

Математика 26 26,0 

Техничко образовање 1 1,0 

Руски језик 0 0 

Физичко васпитање 14 14,0 

Биологија 6 6,0 

Историја 6 6,0 

Музичка култура 4 4,0 

Природа и друштво 1 1,0 

Хемија 3 3,0 

Француски језик 5 5,0 

Информатика 2 2,0 

Без одговора 1 1,0 
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Графикон 18. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Који предмет највише волиш?“ 

Затим је уследило питање због чега највише воле тај предмет који су навели/навеле. 

Испитаници/испитанице и ромске (53) и неромске (61) популације у већини су 

одговорили/одговориле да га воле зато што им је градиво тог предмета занимљиво. 

Наредни одговор, да градиво тог предмета који највише воле могу лако да науче, био  

је најзаступљенији и код ромских ученика/ученица и код ученика/ученица нерома. 

Од укупног броја анкетираних испитаника, осам Рома је навело неки други одговор, 

док је пет неромских испитаника навело нешто друго као одговор.  

Табела 19. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Зашто највише волиш тај предмет?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 
Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Зато што је градиво занимљиво 53 53,0 

Допада ми се начин предавања учитеља 20 20,0 

Градиво могу лако да научим 11 11,0 

Нешто друго 8 8,0 

Не желим да одговорим 8 8,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Зато што је градиво занимљиво 61 61,0 

Допада ми се начин предавања учитеља 25 25,0 

Градиво могу лако да научим 8 8,0 

Нешто друго 5 5,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

Испитаници/испитанице који су навели физичко васпитање као омиљени предмет, 

рекли су да воле спорт и да се играју, испитаник који је навео ликовно као предмет 

који највише воли, рекао је да воли да црта, један испитаник је рекао да воли да пева 

и зато је музичко његов омиљени предмет. Испитаник који воли српски језик, навео 
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је да воли да чита. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање зашто 

највише воле предмет који су навели приказана је у табели 19 и на графикону 19. 

 

Графикон 19. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Зашто највише воле тај предмет?“ 

Табела 20. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Који предмет не волиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Географија 12 12,0 

Физика 2 2,0 

Енглески језик 1 1,0 

Српски језик 10 10,0 

Ликовна култура 4 4,0 

Математика 26 26,0 

Техничко образовање 1 1,0 

Руски језик 1 1,0 

Биологија 1 1,0 

Историја 6 6,0 

Музичка култура 2 2,0 

Природа и друштво 4 4,0 

Хемија 6 6,0 

Француски језик 3 3,0 

Свет око нас 2 2,0 

Без одговора 19 19,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Географија 3 3,0 

Физика 11 11,0 

Српски језик 8 8,0 

Ликовна култура 2 2,0 

Математика 19 19,0 

Техничко образовање 2 2,0 

Руски језик 2 2,0 

Физичко васпитање 1 1,0 

Биологија 1 1,0 

Историја 1 1,0 

Музичка култура 5 5,0 

Природа и друштво 7 7,0 

Хемија 7 7,0 

Француски језик 5 5,0 

Верска настава 2 2,0 

Свет око нас 3 3,0 

Без одговора 21 21,0 
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Графикон 20. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Који предмет не волиш?“ 

Супротно претходном питању, сада је постављено питање који предмет 

ученици/ученице не воле. Питање је, такође, било отвореног типа, тако да су 

испитаници/испитанице сами/саме  наводили/наводиле који предмет не воле. 

Структура одговора испитаника/испитаница се доста разликује у односу на 

претходно питање, који предмет највише воле. Велики број испитаника/испитаница 

није одговорио на ово питање зато што воле све предмете, тако да не могу да издвоје 

неки предмет који им се уопште не допада. Математика је предмет који 

испитаници/испитанице обе националне припадности најмање воле, с тим што у 

поређењу са Ромима/Ромкињама (26) мањи је број испитаника/испитаница неромске 

припадности (19) који не воле овај предмет. Ромски испитаници/ромске испитанице 

су навели/навеле географију као предмет који је други на листи предмета које не 

воле. За разлику од њих испитаници/испитанице неромске популације после 

математике најмање воле физику. Расподела одговора испитаника/испитаница на 

питање који предмет не воле, приказана је у табели 20 и на графикону 20. 

На питање зашто не воле тај предмет који су навели/навеле, испитаници/испитанице 

су могли/могле да одаберу један од понуђених одговора или да допишу неки свој. 

Најчешћи одговор на ово питање јесте да је градиво тог предмета који не воле тешко 

за учење и да не разумеју оно што уче, како код испитаника Рома/испитаница 

Ромкиња (44) тако и код испитаника нерома/испитаница неромкиња (29). Такође, 

приметно је да велики проценат испитаника/испитаница обе националне 

12

2 1

10

4

26

1 1 1
6

2 4 6
3 23

11
8

2

19

2 2 1 1 1
5 7 7 5

2 3

0
5

10
15
20
25
30

Ромско дете Неромско дете



 

81 

 

припадности није одговорио на ово питање. Расподела одговора испитаника/ 

испитаница приказана је у табели 21 и на графикону 21. 

Табела 21. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Зашто не волиш тај предмет?“ 

Одговор Број испитаника 
Учешће 

у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Градиво овог предмета ми није интересантно 13 13,0 

Не допада ми се начин предавања учитеља 11 11,0 

Градиво је тешко за учење, не разумем оно што учим 44 44,0 

Нешто друго 3 3,0 

Не желим да одговорим 29 29,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Градиво овог предмета ми није интересантно 27 27,0 

Не допада ми се начин предавања учитеља 15 15,0 

Градиво је тешко за учење, не разумем оно што учим 29 29,0 

Нешто друго 3 3,0 

Не желим да одговорим 26 26,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 21. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Зашто не волиш тај предмет?“ 

Затим је испитаницима/испитаницама постављено питање зашто им је неки предмет 

посебно тежак за учење. Испитаници/испитанице су могли да одаберу један од 

понуђених одговора. Идентичан број одговора, а уједно и већински, није ми јасно 

када учитељ предаје дали су испитаници/испитанице обе националне припадности. 

Други најчешћи одговор обе категорије испитаника/испитаница био је да их ометају 

други ученици/ученице. Детаљна расподела одговора испитаника/испитаница 

приказана је у табели 22 и на графикону 22. 
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Табела 22. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Због чега ти је неки предмет посебно тежак за учење?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Није ми јасно када учитељ предаје 34 34,0 

Не слушам пажљиво јер ме не интересује то 
о чему учимо 

9 9,0 

Наставник неће да понови ако нешто не 

разумем 
5 5,0 

Срамота ме да питам ако нешто не разумем 17 17,0 

Ометају ме други ученици 20 20,0 

Мислим да ми не треба да то знам 3 3,0 

Не желим да одговорим 12 12,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Није ми јасно када учитељ предаје 34 34,0 

Не слушам пажљиво јер ме не интересује то 

о чему учимо 
4 4,0 

Наставник неће да понови ако нешто не 
разумем 

5 5,0 

Срамота ме да питам ако нешто не разумем 13 13,0 

Ометају ме други ученици 21 21,0 

Мислим да ми не треба да то знам 4 4,0 

Не желим да одговорим 19 19,0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 22. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Због чега ти је неки предмет посебно тежак за учење?“ 
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Испитаницима/испитаницама је постављено питање због чега се труде да уче боље. 

На ово питање су могли/могле да означе више од једног одговора који се односи на 

њих. Највећи број испитаника Рома/испитаница Ромкиња (59) одговорио је да се 

труди да учи због боље оцене. За разлику од њих испитаници/испитанице неромске 

популације (58) труде се да уче да би касније могли/могле да упишу бољу школу. На 

основу одговора испитаника/испитаница може се приметити да је мали број њих који 

се труде да боље уче како би их сутра хвалила и поштовала околина. Расподела 

одговора испитаника/испитаница приказана је у табели 23 и на графикону 23. 

 

Табела 23. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Због чега се трудиш да учиш боље?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Волим да учим 25 25,0 

Да добијем добру оцену 59 59,0 

Да бих више знао и касније уписао бољу 

школу 
36 36,0 

Да би ме поштовали и хвалили другови 1 1,0 

Да би ме хвалио наставник 3 3,0 

Да би ме хвалили родитељи 9 9,0 

Да бих касније зарађивао много новца 5 5,0 

Не трудим се да учим боље 2 2,0 

Не знам 3 3,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Волим да учим 22 22,0 

Да добијем добру оцену 51 51,0 

Да бих више знао и касније уписао бољу 
школу 

58 58,0 

Да би ме поштовали и хвалили другови 2 2,0 

Да би ме хвалио наставник 5 5,0 

Да би ме хвалили родитељи 5 5,0 

Да бих касније зарађивао много новца 13 13,0 

Не трудим се да учим боље 1 1,0 

Не знам 0 0 
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Графикон 23. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Због чега се трудиш да учиш боље?“ 

Група питања, од 18. до 32, односила се на школу, наставнике/наставнице и 

међусобне односе испитаника/испитаница са њиховим друговима/другарицама. Прво 

од тих питање гласило је „Ако из неког предмета не постижеш успех, шта на то 

утиче?“ Испитаници/испитанице су бирали/бирале један од понуђених одговора. 

Највећи број испитаника/испитаница ромске популације (23) одговорио је да има 

трему и да их она спречава да постигну бољи успех. Испитаници/испитанице 

који/које не припадају ромској популацији су већином рекли/рекле (31) да ништа не 

утиче, јер постижу добар успех из свих предмета, док је само шест испитаника Рома 

имало исти одговор. Подједнак број испитаника/испитаница (21) обе категорије 

рекао је да им је тешко да се јасно изразе, што утиче на њихов успех из појединих 

предмета. Такође, код испитаника/испитаница неромске националне припадности 

најчешћи одговор био је да је трема пресудна за лош успех из неких предмета. 

Ромски ученици/ромске ученице имају мање сигурности у себе у односу на 

ученике/ученице неромске популације. Примећује се и да ученицима/ученицама 

ромске популације нема ко да помогне како би остварили бољи успех из предмета 

који им не иду добро. Незнатан број испитаника/испитаница обе националне 

припадности одговорио је да на њихов успех утиче пристрасност учитеља, односно 

наставника. Расподела одговора испитаника/испитаница приказана је у табели 24 и 

на графикону 24. 
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Табела 24. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Ако из неког предмета не постижеш успех, шта на то утиче?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Тешко ми је да се јасно изразим 21 21,0 

Трема коју осећам 23 23,0 

Нестрпљивост и нервоза учитеља 3 3,0 

Недисциплина у одељењу 5 5,0 

Нема ко да ми помогне 8 8,0 

Пристрасност учитеља 1 1,0 

Несигурност у себе 16 16,0 

Недовољан рад 7 7,0 

Ништа не утиче, постижем успех из свих 

предмета 
6 6,0 

Не желим да одговорим 10 10,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Тешко ми је да се јасно изразим 21 21,0 

Трема коју осећам 20 20,0 

Нестрпљивост и нервоза учитеља 2 2,0 

Недисциплина у одељењу 6 6,0 

Нема ко да ми помогне 0 0 

Пристрасност учитеља 1 1,0 

Несигурност у себе 6 6,0 

Недовољан рад 8 8,0 

Ништа не утиче, постижем успех из свих 

предмета 
31 31,0 

Не желим да одговорим 5 5,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 24. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Ако из неког предмета не постижеш успех, шта на то утиче?“  
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Наредно питање у анкети односило се на успех у учењу и да ли је то нешто што је 

вредно труда. Испитаницима/испитаницама су понуђена три одговора од којих су 

бирали један. Велики број испитаника Рома/испитаница Ромкиња (85) као и оних 

који не припадају ромској популацији (95) сматра да је успех у учењу вредан труда. 

Расподела одговора испитаника/испитаница на ово питање приказана је у табели 25 

и на графикону 25. 

Табела 25. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Да ли сматраш да је успех у учењу нешто за шта се вреди трудити?“ 

Ромско – неромско дете Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Да 85 85,0 

Не 2 2,0 

Не знам 13 13,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Да 95 95,0 

Не 1 1,0 

Не знам 4 4,0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 25. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Да ли сматраш да је успех у учењу нешто за шта се вреди трудити?“ 

Испитаницима/испитаницама је постављено питање како на њихову вољу за учењем 

утиче слаба оцена коју добију. Највећи број испитаника/испитаница обе категорије 

одговорио је да слаба оцена повећава вољу за учењем тог предмета из којег добију 

слабу оцену. На смањење воље за учењем тог предмета слаба оцена утиче на 28 

испитаника Рома/испитанице Ромкиње и 11 испитаника/испитаница који/које  нису 

Роми/Ромкиње. Ако добије слабу оцену из неког предмета, та слаба оцена неће 

утицати на промену воље за учењем код осам ромских испитаника и седам 
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неромских испитаника. Детаљна расподела одговора испитаника/испитаница 

приказана је у табели 26 и на графикону 26.  

 

Табела 26. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Ако добијеш слабу оцену из неког предмета, то ти...“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Смањује вољу за учењем тог предмета 28 28,0 

Смањује вољу за учењем уопште 7 7,0 

Повећава вољу за учењем тог предмета 43 43,0 

Повећава вољу за учењем уопште 7 7,0 

Не утиче на промену воље за учењем 8 8,0 

Не знам 7 7,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Смањује вољу за учењем тог предмета 11 11,0 

Смањује вољу за учењем уопште 3 3,0 

Повећава вољу за учењем тог предмета 62 62,0 

Повећава вољу за учењем уопште 13 13,0 

Не утиче на промену воље за учењем 7 7,0 

Не знам 4 4,0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 26. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Ако добијеш слабу оцену из неког предмета, то ти...“ 

Наредно анкетно питање се односило на помоћ при учењу у склопу одељења, колико 

се ученици/ученице међусобно помажу када је учење у питању. Ученици/ученице 

ромске популације (46) као и неромске (48) сматрају да ученици/ученице у њиховом 

одељењу увек помажу једни другима када је помоћ потребна и ово је најчешћи 

одговор обе категорије испитаника/испитаница. Нешто мањи број 

испитаника/испитаница ромске (40) и неромске (44) популације сматра да 
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ученици/ученице понекад помажу једни другима. Ромски испитаници/ромске 

испитанице у већем броју (13) него неромски (7) одговорили су да ученици/ученице 

из њиховог одељења никада не помажу једни другима у учењу. Расподела одговора 

испитаника/испитаница у функцији националне припадности на ово питање 

приказана је у табели 27 и на графикону 27. 

Табела 27. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Да ли ученици у твом одељењу помажу једни другима у учењу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Помажу увек када је потребно 46 46,0 

Помажу понекад 40 40,0 

Не помажу никада 13 13,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Помажу увек када је потребно 48 48,0 

Помажу понекад 44 44,0 

Не помажу никада 7 7,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 27. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Да ли ученици у твом одељењу помажу једни другима у учењу?“  

 

Испитаницима/испитаницама је затим постављено питање да ли се неко подсмева 

другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно каже. Као што се може 

видети у табели 28 већина испитаника/испитаница и ромске (43) и неромске (42) 

националне припадности одговорила је да се понекад дешава да се ученици/ученице 

подсмевају другоме уколико нетачно одговори или каже нешто погрешно. Такође, 

велики број испитаника/испитаница ромске популације (30) одговорио је да се то 
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увек дешава када неко нешто каже погрешно. Други одговор по бројности код 

неромских испитаника/испитаница гласио је да се ученици/ученице никада не 

подсмевају када неко нешто погреши. Расподела одговора испитаника/испитаница на 

ово питање приказана је у табели 28 и на графикону 28. 

Табела 28. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли се неко 

подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно каже?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 30 30,0 

Да, понекад 43 43,0 

Не, никада 25 25,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 24 24,0 

Да, понекад 42 42,0 

Не, никада 33 33,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 28. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли се 

неко подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно каже?“ 

Да ли је за дружење важно да је неко добар ђак? било је следеће питање у анкети. 

Испитаници/испитанице ромске (43) националне припадности у већем броју 

сматрају  да  је важно  да је неко добар ђак да би се дружили/дружиле са њим него 

испитаници/испитанице неромске припадности (20). Међутим, већини 

испитаника/испитаница како ромске (51) тако и неромске популације (73) није важно 

да неко буде добар ђак да би се дружили. Одговори испитаника/испитаница 

приказани су у табели 29 и на графикону 29. 
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Табела 29. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Да ли је за дружење важно да је неко добар ђак?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Важно је 43 43,0 

Није важно 51 51,0 

Не знам 6 6,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

 ДЕТЕ 

Важно је 20 20,0 

Није важно 73 73,0 

Не знам 7 7,0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 29. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Да ли је за дружење важно да је неко добар ђак?“  

Ромска деца имају знатно лошија постигнућа у односу на неромску децу, али 

сматрају да је важно бити добар ђак да би неко желео да се дружи са тобом.  

Испитаници/испитанице су затим одговарали/одговарале на питање да ли у школи 

имају најбољег друга/другарицу. Како не постоји ниједан забележен одговор код 

испитаника/испитаница да се не друже са ученицима/ученицама из школе, тако је 

овај одговор изостављен из статистике ради боље прегледности. Већина ромских 

ученика/ученица (79) као и неромских (81) има најбољег друга, односно другарицу у 

школи. Са свима се дружи 17 испитаника/испитаница ромске националности и 16 

испитаника/испитаница неромске националне припадности. Мали број 

испитаника/испитаница одговорио је да нема најбољег друга или другарицу у школи. 

Расподела одговора испитаника/испитаница на ово питање приказана је у табели 30 

и на графикону 30.  
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Табела 30. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Имаш ли у школи најбољег друга/другарицу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, имам 79 79,0 

Немам 3 3,0 

Дружим се са свима подједнако 17 17,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, имам 81 81,0 

Немам 2 2,0 

Дружим се са свима подједнако 16 16,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 30. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„Имаш ли у школи најбољег друга/другарицу?“ 

Наредно питање у анкети односило се на клупу у којој седе испитаници/испитанице. 

Као што се може видети у табели 31 и на графикону 31 највећи број и ромских (34) и 

неромских (42) испитаника/испитаница седи у средини. У првој клупи седи 

приближан број испитаника/испитаница ромске (28) и неромске (25) популације. У 

последњој клупи седи више ромских испитаника/испитаница (26) него 

испитаника/испитаница неромске националне припадности (15). Ученици/ученице 

који/које нису Роми/Ромкиње (18) чешће мењају место седења у односу на ученике 

Роме/ученице Ромкиње (11).  
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Табела 31. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање  

„У којој клупи седиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Првој 28 28,0 

Последњој 26 26,0 

У средини 34 34,0 

Мењам место 11 11,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Првој 25 25,0 

Последњој 15 15,0 

У средини 42 42,0 

Мењам место 18 18,0 

Не желим да одговорим 0 0,0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 31. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „У којој 

клупи седиш?“ 

Испитаници/испитанице су затим питани/питане да ли им је важно ко седи поред 

њих. Расподела одговора испитаника/испитаница обе категорије је слична. Већином 

испитаницима/испитаницама како ромске (61) тако и неромске националне 

припадности (68) није важно ко седи поред њих. Преостали испитаници/преостале 

испитанице неромске популације (32) одговорили/одговориле су да им је важно ко 

седи поред њих. Исти одговор дало је 36 ромских испитаника/испитаница. Међу 

ромским испитаницима/испитаницама било је њих троје који нису желели да 

одговоре на ово питање. Детаљна расподела одговора испитаника/испитаница на ово 

питање приказана је у табели 32 као и на графикону 32.  
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Табела 32. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли је важно 

ко седи поред тебе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Да, важно је 36 36,0 

Није важно, свеједно је 61 61,0 

Не желим да одговорим 3 3,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Да, важно је 32 32,0 

Није важно, свеједно је 68 68,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 32. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли је 

важно ко седи поред тебе?“ 

Затим је испитаницима/испитаницама постављено питање да ли би волели да неко 

други седи поред њих. Испитаници/испитанице неромске националне припадности 

су најчешће давали договор да им је свеједно ко седи поред њих. Од укупног броја 

испитаника/испитаница неромске припадности њих 38 не би волело да неко други 

седи поред њих, док би 16 испитаника/испитаница волело да неко други седи поред 

њих. За разлику од њих ромски испитаници/ромске испитанице у већини не би 

желели/желеле да неко други седи поред њих. Да, волели/волеле би да неко други 

седи са њима, био је одговор 35 испитаника/испитаница ромске националности. 

Једна четвртина ромских испитаника/испитаница навела је да им је свеједно да ли 

поред њих седи неко са ким би они волели/оне волеле да седе или не. Расподела свих 

одговора испитаника/испитаница на ово питање приказана је у табели 33 и на 

графикону 33. 
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Табела 33. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли би 

волео/волела да неко други седи са тобом?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Да 35 35,0 

Не 39 39,0 

Свеједно ми је 25 25,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Да 16 16,0 

Не 38 38,0 

Свеједно ми је 46 46,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 33. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли би 

волео/волела да неко други седи са тобом?“ 

Дакле, ученицима/ученицама ромске националности је важније са ким  седе у 

школским клупама него ученицима/ученицама неромске националности. Већи број 

ромске деце би радије седело са неким другим што указује на то да је размештај деце 

направљен онако како учитељице/учитељи односно наставнице/ наставници сматрају 

да је најбоље. 

Одговори на питање  да ли има деце у одељењу са којом се никада не друже, 

приказани су у табели 34 и на графикону 34. Највећи број одговора 

испитаника/испитаница обе категорије је да се са свима друже. Међутим, више је 

ромских испитаника/испитаница (41) који/које су одговорили/одговориле да има 

деце у одељењу са којом се никада не друже, за разлику од испитаника/испитаница 

који/које нису ромске националне припадности (32). 
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Оно што је приметно, како у школи тако и ван ње, то је да се ромска деца углавном 

друже са ромском децом, да су са браћом и сестрама за време школског одмора, пре 

и после часова. 

Табела 34. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Има ли деце у 

одељењу са којом се никада не дружиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО  

ДЕТЕ 

Има 41 41,0 

Нема, са свима се дружим 56 56,0 

Не желим да одговорим 3 3,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО  

ДЕТЕ 

Има 32 32,0 

Нема, са свима се дружим 63 63,0 

Не желим да одговорим 5 5,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 34. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Има ли 

деце у одељењу са којом се никада не дружиш?“ 

Од испитаника/испитаница се захтевало да напишу зашто се са некима не друже. 

Ово питање је било отвореног типа, тако да су испитаници/испитанице сами/саме 

могли/могле да напишу зашто се не друже са неком децом. Ради боље анализе и 

статистике одговори испитаника/испитаница су сврстани у категорије и тако 

приказани у табели 35 и на графикону 35. Оно што се прво запажа при анализи 

одговора на ово питање јесте да је мали број испитаника/испитаница дало одговор. 

Најчешћи одговори испитаника/испитаница ромске (12) и неромске (16) популације 

је да се не друже са неким зато што је некултуран. Испитаници/испитанице неромске 

националне припадности се не друже са неким ко је безобразан (8) или им се 

подсмева (6). Поред тога што се не друже са неким ко је некултуран, ромски 

испитаници/испитанице се не друже са неким ко је уображен (6) или са онима који 

их не воле (5).  

41

56

3

32

63

5

0

10

20

30

40

50

60

70

Има Нема, са свима се 
дружим

Не желим да 
одговорим

Ромско дете

Неромско дете



 

96 

 

Табела 35. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Ако се са 

неким не дружиш, напиши због чега?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Подсмева ми се 2 6,5 

Не воли ме 5 16,1 

Вређа ме 4 12,9 

Некултуран је 12 38,7 

Уображен је 6 19,3 

Оговара 0 0 

Безобразан је 2 6,5 

Укупно 31 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Подсмева ми се 6 13,6 

Не воли ме 4 9,1 

Вређа ме 3 6,8 

Некултуран је 16 36,4 

Уображен је 3 6,8 

Оговара 4 9,1 

Безобразан је 8 18,2 

Укупно 44 100,0 

 

Графикон 35. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Ако се 

са неким не дружиш, напиши због чега“ 

Од испитаника/испитаница се тражило да наведу које им се особине свиђају код 

њихових вршњака/вршњакиња. Имали су понуђене одговоре, при чему су могли да 

наведу више од једне особине. Доброта је оно што највише воле код својих 

вршњака/вршњакиња испитаници/испитанице обе категорије. Популарност је 

особина коју је навео најмањи број испитаника/испитаница и ромске и неромске 

популације. Расподела одговора испитаника/испитаница приказана је у табели 36 и 

на графикону 36. 
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Табела 36. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Које ти се 

особине свиђају код твојих вршњака?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Самосталност 10 10,0 

Сигурност у себе 20 20,0 

Леп изглед 17 17,0 

Доброта 83 83,0 

Несебичност 23 23,0 

Знање и образовање 24 24,0 

Лепо понашање 52 52,0 

Сналажљивост 11 11,0 

Популарност 5 5,0 

Поштење 24 24,0 

Спортске способности 8 8,0 

Не знам 1 1,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Самосталност 25 25,0 

Сигурност у себе 35 35,0 

Леп изглед 23 23,0 

Доброта 78 78,0 

Несебичност 57 57,0 

Знање и образовање 32 32,0 

Лепо понашање 68 68,0 

Сналажљивост 32 32,0 

Популарност 11 11,0 

Поштење 45 45,0 

Спортске способности 26 26,0 

Не знам 0 0 

 

Графикон 36. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање„Које ти 

се особине свиђају код твојих вршњака?“ 
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Табела 37. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Које ти се 

особине не свиђају код твојих вршњака?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Себичност 40 40,0 

Уображеност 24 24,0 

Лагање и варање 38 38,0 

Хвалисавост 32 32,0 

Прављење разлика због одевања 11 11,0 

Ружно и силеџијско понашање 25 25,0 

Подсмевање другима 44 44,0 

Дволичност (лицемерје) 12 12,0 

Незаинтересованост за друге 3 3,0 

Лакомисленост и неодговорност 3 3,0 

Завидљивост 12 12,0 

Не знам 11 11,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Себичност 50 50,0 

Уображеност 43 43,0 

Лагање и варање 54 54,0 

Хвалисавост 43 43,0 

Прављење разлика због одевања 25 25,0 

Ружно и силеџијско понашање 43 43,0 

Подсмевање другима 45 45,0 

Дволичност (лицемерје) 36 36,0 

Незаинтересованост за друге 11 11,0 

Лакомисленост и неодговорност 16 16,0 

Завидљивост 17 17,0 

Не знам 11 11,0 

 

Графикон 37. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Које ти 

се особине не свиђају код твојих вршњака?“ 
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Испитаницима/испитаницама је постављено питање које су то особине које им се не 

допадају код њихових вршњака. На ово питање су испитаници/испитанице такође 

имали понуђене одговоре, при чему су могли/могле да наведу више одговора. 

Испитаницима/испитаницама ромске националне припадности у највећој мери се не 

допада подсмевање другима (44), себичност (40), лагање и варање (38). 

Испитаници/испитанице неромске припадности најчешће су наводили/наводиле да 

им се код њихових вршњака/вршњакиња не свиђа лагање и варање (54), себичност 

(50), подсмевање другима (45). У обе категорије испитаника/испитаница било је по 

11 њих који нису знали шта им се од понуђених особина не допада код њихових 

вршњака/вршњакиња. Детаљан приказ расподеле одговора испитаника/испитаница 

на ово питање налази се у табели 37 и на графикону 37. 

Испитаницима/испитаницама је постављено питање да ли поклањају онима који 

немају или дају добровољне прилоге за болесне и сиромашне. Једнак број 

испитаника/испитаница ромске (48) и неромске (48) националне припадности навео 

је да често поклања онима који немају или дају добровољни прилог за болесне и 

сиромашне. Понекад поклањају онима који немају или дају прилог за болесне и 

сиромашне 39 ромских испитаника/испитаница и 46 испитаника/испитаница 

који/које нису ромске националне припадности. Никада не поклања и не даје 

прилоге за сиромашне и болесне осам испитаника/испитаница ромске припадности и 

пет испитаника/испитаница неромске националне припадности. Расподела одговора 

испитаника/испитаница на ово питање приказана је у табели 38 и на графикону 38. 

Табела 38. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

поклањаш онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и 

сиромашне?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 48 48,0 

Да, понекад 39 39,0 

Не, никад 8 8,0 

Не желим да одговорим 5 5,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 48 48,0 

Да, понекад 46 46,0 

Не, никад 5 5,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 



 

100 

 

 

Графикон 38. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

поклањаш онима који немају или дајеш добровољни прилог за болесне и 

сиромашне?“ 

Наредна група питања у анкети (од 33. до 44)  односила се на такмичења и 

ваннаставне активности испитаника/испитаница. Прво питање из ове групе гласило 

је „Да ли си учествовао на такмичењима?“ Већина испитаника/испитаница ромске 

националности није учествовала на такмичењима. За разлику од њих већина 

испитаника/испитаница неромске националне припадности учествовала је на 

такмичењима знања. По два испитаника и ромске и неромске националности нису 

желела да дају одговор на постављено питање. Поред тога што су 

одговорили/одговориле да су учествовали/учествовале на такмичењима од 

испитаника /испитаница се тражило да напишу и која су то такмичења. Од 23 ромска 

испитаника/ромске испитанице који/које су били/биле на такмичењима њих 11 није 

навело које је то такмичење. Остали ромски испитаници/остале ромске испитанице 

учествовали/учествовале су на такмичењима из области спорта (6), математике (3), 

историје (2), српског језика (1), биологије (1), хемије (1), хора (1) и географије (1). 

Од 62 испитаника/испитанице који/које су учествовали/учествовале на такмиче-

њима, а не припадају ромској националности њих 16 није одговорило на ком је 

такмичењу учествовало. Преостали испитаници/преостале испитанице су 

учествовали/учествовале на следећим такмичењима: математика (18), историја (15), 

српски језик (12), биологија (12), шта знаш о саобраћају (9), спорта (6), географије 

(5), хемије (2), физике (2), француског (2), веронауке (1) и информатике (1). Укупна 

расподела одговора испитаника/испитаница према националној припадности 

представљена је у табели 39 и на графикону 39.  
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Табела 39. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си 

учествовао/учествовала на такмичењима?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 23 23,0 

Не 75 75,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 62 62,0 

 Не 36 36,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 39. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си 

учествовао/учествовала на такмичењима?“ 

Од испитаника/испитаница се тражило и да наведу да ли су на такмичењима на 

којима су учествовали/учествовале освојили/освојиле неко од прва три места. Осим 

такмичења у знању, узета су у обзир и спортска такмичења, као и  она о саобраћају.  

У табели 40 и на графикону 40 приказана је расподела одговора испитаника/ 

испитаница на ово питање. Као што се може видети 14 испитаника/ испитаница 

ромске припадности и 30 испитаника/испитаница неромске националне припадности 

освојили/освојиле су неко од прва три места на такмичењима на којима су 

учествовали/учествовале. Прво место освојила су 4 ромска испитаника, и 7 

неромских испитаника. Друго место освојило је 6 ромских испитаника и 7 

неромских. Треће место освојило је 7 неромских испитаника. Четири ромска 

испитаника и девет неромских нису написали које од прва три места су освојили. 
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Табела 40. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си 

освојио/освојила неко од прва три места?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 14 14,0 

Не 81 81,0 

Не желим да одговорим 5 5,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 30 30,0 

Не 68 68,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 40. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си 

освојио неко од прва три места?“ 

Табела 41. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си у 

некој школској секцији?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 19 19,0 

Не 77 77,0 

Не желим да одговорим 4 4,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 30 30,0 

Не 66 66,0 

Не желим да одговорим 4 4,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 41. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си 

у некој секцији у школи?“ 

14

81

5

30

68

2
0

20

40

60

80

100

Да Не Не желим да 
одговорим

Ромско дете

Неромско дете

19

77

4

30

66

4

0

20

40

60

80

100

Да Не Не желим да 
одговорим

Ромско дете

Неромско дете



 

103 

 

Од укупног број испитаника/испитаница ромске припадности 21 је у некој секцији у 

школи, док је број неромских испитаника/испитаница у школским секцијама нешто 

већи и износи 31. Већина испитаника/испитаница обе категорије није у школским 

секцијама. Од испитаника/испитаница који/које су у школским секцијама тражило се 

и да напишу у којој су секцији. У драмској секцији су три Рома и 11 неромских 

испитаника. У атлетској секцији су четири ромска и два неромска испитаника. У 

ликовној секцији су три ромска и пет неромских испитаника/испитаница. У хорској 

секцији су три ромска и четири неромска испитаника/неромске испитанице. У 

секцији чувари природе је један неромски испитаник. У саобраћајној секцији је један 

неромски испитаник. У којим су секцијама у школи није навело шест ромских и 

осам неромских испитаника/испитаница. 

Табела 42. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли идеш у 

музичку школу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 4 4,0 

Не 95 95,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 14 14,0 

Не 84 84,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 42. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

идеш у музичку школу?“ 

Музичку школу похађају четири испитаника/испитанице ромске и 14 

испитаника/испитаница неромске националне припадности. Од укупног броја 

Рома/Ромкиња који/које иду у музичку школу један испитаник свира клавир, један 

хармонику, а преостала два испитаника нису навела који инструмент свирају. 

Највише неромских испитаника/испитаница свира виолину (6), затим гитару (4), 
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хармонику (2) и два испитаника нису навела који инструмент свирају. Као што се 

може приметити већина испитаника/испитаница и ромске и неромске националности 

не иде у музичку школу. Један испитаник Ром и два испитаника нерома нису желели 

да одговоре на ово питање. Расподела одговора испитаника/испитаница на ово 

питање приказана је у табели 42 и на графикону 42. 

Табела 43. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли се 

бавиш неким активностима изван школе (фолклор, хор, балет, спорт...)?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Да 36 36,0 

Не 64 64,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Да 67 67,0 

Не 33 33,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 43. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли се 

бавиш неким активностима изван школе?“ 

У табели 43 и графикону 43 представљени су одговори испитаника/испитаница на 

питање „Да ли се бавиш неким активностима изван школе, као што су фолклор, хор, 

балет, спорт?“ Као што се може видети, већина ромских испитаника/испитаница се 

не бави активностима ван школе, док се већина испитаника/испитаница неромске 

националности бави активностима и ван школе. Од 35 испитаника Рома/испитаница 

Ромкиња њих шест није навело активност којом се баве. Преостали ромски 

испитаници/ромске испитанице претежно се ван школе баве атлетиком (1), боксом 

(2), винг чуном (2), кошарком (1), одбојком (1), рагбијем (1), фудбалом (16). Поред 

ових активности ромски испитаници/ромске испитанице иду на хор (2), балет (1), 

хип хоп (1), фолклор (1). Као и испитаници/испитанице ромске националности, тако 

и испитаници/испитанице неромске националности у већини се баве спортским 

активностима. Највише њих тренира фудбал (19), затим одбојку (7), кошарку (6), 
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џудо (4), бокс (3), атлетику (1) и рукомет (1). Осим спортских активности баве се и 

балетом (2), глумом (1), фолклором (10), хип-хопом (3). Осам испитаника/ 

испитаница неромске националне припадности није одговорило којом се 

активношћу баве изван школе.  

Табела 44. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си 

учествовао/учествовала на некој приредби?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Да, на школској 42 42,0 

Да, у свом граду (селу) 4 4,0 

Да, у Србији 2 2,0 

Да, у иностранству 1 1,0 

Не 50 50,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Да, на школској 74 74,0 

Да, у свом граду (селу) 8 8,0 

Да, у Србији 7 7,0 

Да, у иностранству 0 0 

Не 11 11,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 44. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си  

учествовао/учествовала на некој приредби?“ 

На школским приредбама више учешћа су имали неромски испитаници/неромске 

испитанице него ромски. Већина испитаника/испитаница ромске националне 

припадности није учествовала на приредбама ни у школи, ни ван школе. У поређењу 

са њима испитаници/испитанице неромске националне припадности већином су 

учествовали/учествовале на приредбама како у школи, тако и ван ње. Свега 11 

испитаника/испитаница неромске националности није учествовало на приредбама. 

Половина испитаника/испитаница ромске националности није имала учешћа на 
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приредбама. Један ромски испитаник је учествовао на приредби у иностранству. 

Неромски испитаници/испитанице нису учествовали/учествовале на приредбама ван 

своје земље. У табели 44 и на графикону 44 приказана је расподела одговора 

испитаника на ово питање.  

Табела 45. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си члан 

неког од градских (сеоских) спортских клубова?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Да 18 18,0 

Не 80 80,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Да 47 47,0 

Не 52 52,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 45. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си 

члан неког од градских (сеоских) спортских клубова?“  

У табели 45 и на графикону 45 представљени су одговори на питање о чланству у 

спортским клубовима. Од 18 испитаника/испитаница ромске националне 

припадности њих шест није навело у ком спортском клубу имају чланство. Остали 

испитаници/остале испитанице ове националности су чланови/чланице следећих 

спортских клубова: ЖОК Уб (1), Клуб „Камп“ (1), ФК Јединство Уб (5), ФК 

Обреновац (1), ФК Орашац (2), ФК „Посавина“ (1), Џудо клуб „13. мај“ Уб (1).  

У поређењу са Ромима/Ромкињама, има много више неромских испитаника/ 

испитаница (47) који/које  су чланови/чланице неког спортског клуба. Девет 

испитаника/испитаница који/које су рекли/рекле да су чланови/чланице неког 

спортског клуба нису навели ког. Неромски испитаници/неромске испитанице су 

чланови/чланице следећих спортских клубова: ЖОК Уб (6), КБК „Соко“ Уб (2), КК 
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„Младост“ Уб (6), КУД „Тамнава“ Уб (1), Плесни клуб „Колус“ (2), РК Уб (2), ФК 

„Звезда“ Конатице (1), ФК „Јединство“ Уб (9), ФК Мургаш (1), ФК Обреновац (1), 

ФК Памбуковица (4), Џудо клуб „13. мај“ Уб (3).  

 

Од испитаника/испитаница се у следећем питању тражило да наведу да ли постоји 

нека активност којом би волели/волеле да се баве, а да нису могли/могле и због чега 

нису могли/могле. У табели 46 види се да је већи број испитаника Рома/испитаница 

Ромкиња који/које су желели/желеле да се баве неком активношћу, али нису 

могли/могле. Већина испитаника/испитаница обе националне припадности нема 

активност којом је волела да се бави, а то није могла. Од укупно 48 ромских 

испитаника/испитаница који/које би волели/волеле да похађају неку активност њих 

15 није навело која је то активност. Један испитаник је навео да би желео да се бави 

атлетиком, један балетом, пет Рома би волело да иде у музичку школу, један 

испитаник би волео да се бави гимнастиком, један би волео да тренира карате, три 

испитаника би волела да тренирају кошарку, два испитаника би волела да тренирају 

одбојку, два пливање, један рагби, један би желео да се бави техником, један 

испитаник би волео да игра фолклор и већина испитаника, укупно њих 14 волело би 

да тренира фудбал. Када су у питању испитаници/испитанице неромске 

националности њих осам није навело која је то активност којом желе да се баве. 

Остали испитаници/остале испитанице би волели/волеле да тренирају бокс (2), један 

да свира виолину, да тренирају гимнастику (3), да се бави глумом (1), да се бави 

електронском дијагностиком (1), да тренира кошарку (1), да се бави моделингом (1), 

да тренира одбојку (3), пливање (1), да се бави програмирањем (1), да учи роботику 

(1), да тренира рукомет (2), да тренира фудбал (8). Испитаници/испитанице обе 

националности већином нису наводили/наводиле разлог зашто се не баве 

активношћу којом би волели/волеле да се баве. Код ромских испитаника/ 

испитаница најчешћи одговор је био да немају довољно новчаних средстава да би се 

бавили том активношћу која им се свиђа. У поређењу са њима, 

испитаници/испитанице неромске популације нису имали/имале ниједан овакав 

одговор, а њихова најчешћа препрека за бављење активностима које воле је 

недовољно времена за све активности које их интересују. Расподела одговора 

испитаника/испитаница на питање „Да ли постоји нека активност коју би 

волео/волела да похађаш или тренираш, а то ниси могао/могла? Зашто?“, 

приказана је у табели 46 и на графикону 46. 
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Табела 46. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли постоји 

нека активност коју би волео/волела да похађаш или тренираш, а то ниси 

могао/могла? Зашто?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО ДЕТЕ 

Да 48 48,0 

Не 52 52,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО ДЕТЕ 

Да 34 34,0 

Не 61 61,0 

Не желим да одговорим 5 5,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 46. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

постоји нека активност коју би волео/волела да похађаш или тренираш, а то 

ниси могао/могла? Зашто?“ 

Испитаницима/испитаницама је постављено питање шта највише воле да гледају на 

телевизији, при чему су могли да одаберу више од једног понуђеног одговора. 

Испитаници/испитанице ромске популације највише гледају дечије емисије (31), 

домаће серије (26) и информативне емисије (24), а најмање гледају стране серије 

(14), цртане филмове (15) и квизове (15). Један испитаник ромске националности не 

гледа телевизију, а њих 12 гледа све на телевизији.  

У поређењу са њима осам испитаника/испитаница неромске националности не гледа 

телевизију, четири испитаника/испитанице гледају све. Најгледанији садржаји на 

телевизији међу неромским испитаницима/испитаницама су квизови (41), филмови 

(41) и домаће серије (40), док су најмање гледани садржаји ријалити програми (6), 

путописне емисије (9) и цртани филмови (7). У табели 47 и на графикону 47 

приказана је расподела одговора испитаника/испитаница на ово питање у функцији 

националне припадности. 
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Табела 47. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Наведи шта 

највише волиш да гледаш на телевизији?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО  

ДЕТЕ 

Не гледам телевизију 1 1,0 

Цртане филмове 15 15,0 

Информативне емисије 24 24,0 

Дечије емисије 31 31,0 

Спортски програм 17 17,0 

Домаће серије 26 26,0 

Стране серије 14 14,0 

Путописне емисије 18 18,0 

Квизове 15 15,0 

Филмове 21 21,0 

Ријалити програме 18 18,0 

Музичке емисије 16 16,0 

Гледам све 12 12,0 

НЕРОМСКО  

ДЕТЕ 

Не гледам телевизију 8 8,0 

Цртане филмове 7 7,0 

Информативне емисије 23 23,0 

Дечије емисије 19 19,0 

Спортски програм 32 32,0 

Домаће серије 40 40,0 

Стране серије 20 20,0 

Путописне емисије 9 9,0 

Квизове 41 41,0 

Филмове 41 41,0 

Ријалити програме 6 6,0 

Музичке емисије 22 22,0 

Гледам све 4 4,0 

 

Графикон 47. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Шта 

највише волиш да гледаш на телевизији?“ 
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Од укупног броја испитаника/испитаница, 72 испитаника/испитанице ромске 

националности има мобилни телефон док 28 испитаника/испитаница нема. Код 

неромских испитаника/испитаница број оних који имају мобилни телефон је много 

већи и износи 95, а само пет њих нема мобилни телефон. У табели 48 и на графикону 

48 приказана је расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли имаш 

мобилни телефон?“ 

Табела 48. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли имаш 

мобилни телефон?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО  

ДЕТЕ 

Да 72 72,0 

Не 28 28,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО  

ДЕТЕ 

Да 95 95,0 

Не 5 5,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 48. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

имаш мобилни телефон?“ 

Наредно питање у анкети односило се на употребу интернета, Фејсбука, Инстаграма, 

Твитера, при чему је требало да ипитаници/испитанице означе шта од наведеног 

користе. Могли су да означе више одговора. Већина испитаника/испитаница и 

ромске и неромске националне припадности користи интернет, али је број 

неромских испитаника/испитаница већи (62) у односу на ромске испитанике/ 

испитанице (49). Подједнак број испитаника/испитаница обе националне припадно-

сти користи Фејсбук (34). Инстаграм користи више неромских (52) него ромских (32) 

испитаника/испитаница. Твитер се најмање користи од стране испитаника/ 

испитаница, независно од националне припадности. Ништа од наведеног не користи 

27 ромских испитаника/испитаница и 17 неромских. Детаљна расподела одговора 

испитаника/испитаница представљена је у табели 49 и на графикону 49. 
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Табела 49. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Означи шта 

од наведеног користиш:“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО  

ДЕТЕ 

Интернет 49 49,0 

Фејсбук 34 34,0 

Инстаграм 32 32,0 

Твитер 1 1,0 

Ништа од наведеног 27 27,0 

НЕРОМСКО  

ДЕТЕ 

Интернет 62 62,0 

Фејсбук 34 34,0 

Инстаграм 52 52,0 

Твитер 7 7,0 

Ништа од наведеног 17 17,0 

 

Графикон 49. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Означи 

шта од наведеног користиш...“ 

Од испитаника/испитаница се тражило да означе које језике говоре и разумеју. 

Имали су девет понуђених језика, и могућност да допишу неки језик који говоре, а 

није био понуђен. Настава у школама на територији општине Уб се одржава на 

српском језику и сви испитаници/све испитанице, без обзира којој националности 

припадају, говоре српски језик. С обзиром на то, може се закључити да непознавање 

српског језика не представља препреку за ромску децу.  Од укупно 100 испитаника 

Рома/испитаница Ромкиња њих 23 навело је да говори ромски језик. Нико од 

испитаника нерома/испитаница неромкиња не зна ромски језик. Један испитаник 

ромске националности и два испитаника који нису Роми говоре албански. Међу 

неромским испитаницима/испитаницама нема оних који говоре или разумеју 

румунски језик, али има 13 Рома/Ромкиња који/које говоре румунски. Француски 

језик говоре 42 испитаника нерома/испитаница неромкиња и 14 испитаника/ 

испитаница Рома/Ромкиња. Италијански језик говоре три Рома/Ромкиње и два 

неромска испитаника. Немачки језик говори 17 испитаника/испитаница ромске 

националне припадности и један испитаник који није Ром. Према речима Бранимира 

Васића, координатора за ромска питања, који је прикупио податке о ромској 

популацији за 2019. годину, на територији општине Уб нема Ашкалија и Бањаша, а 
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ромска популација говори српски и ромски језик. Енглески језик говори већина 

испитаника/испитаница неромске националности (75). Разлог због којег овако 

велики број испитаника/испитаница говори или разуме енглески језик, јесте учење 

енглеског језика у основној школи. У односу на њих, ромски испитаници/ромске 

испитанице говоре енглески, али у значајно мањем број (26). Поред енглеског језика 

у школама у којима су анкетирани испитаници/анкетиране испитанице уче се 

француски и руски језик, због тога је већи број испитаника/испитаница који/које 

знају ове стране језике у односу на неке друге. Руски језик зна 15 Рома/Ромкиња и 14 

нерома/неромкиња. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање које 

језике знаш приказана је у табели 50 и на графикону 50.  

Табела 50. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Означи све 

језике које знаш“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО  

ДЕТЕ 

Српски 100 100,0 

Ромски 23 23,0 

Албански 1 1,0 

Румунски 13 13,0 

Француски 14 14,0 

Италијански 3 3,0 

Немачки 17 17,0 

Енглески 26 26,0 

Руски 15 15,0 

НЕРОМСКО  

ДЕТЕ 

Српски 100 100,0 

Ромски 0 0 

Албански 2 2,0 

Француски 42 42,0 

Италијански 2 2,0 

Немачки 1 1,0 

Енглески 75 75,0 

Руски 14 14,0 

 

Графикон 50. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Означи 

све језике које знаш (говориш, разумеш)“ 
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Наредна група питања била је у вези са проблемима у социјалном понашању. 

Питања од 45. до 50. односила су се на ову проблематику. Прво питање из ове групе 

је да ли постоје у школи ученици/ученице који/које малтретирају остале, а нарочито 

млађе од себе. Већина испитаника/испитаница ромске националне припадности 

мисли да нема таквих ученика/ученица у њиховој школи. За разлику од њих, 

испитаници/испитанице неромске популације у већини су дали одговор да има 

ученика/ученица који малтретирају остале, а посебно млађе од себе. Једна четвртина 

испитаника/испитаница и ромске и неромске популације не зна да ли у школи има 

таквих ученика/ученица. Расподела одговора на ово питање приказана је у табели 51 

и на графикону 51. 

Табела 51. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли има 

ученика у школи који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО  

ДЕТЕ 

Има 34 34,0 

Нема 40 40,0 

Не знам 25 25,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО  

ДЕТЕ 

Има 39 39,0 

Нема 35 35,0 

Не знам 26 26,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 51. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

има ученика у школи који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“  

Ако их неко узнемирава, и неромски и ромски испитаници/испитанице су 

одабрали/одабрале више одговора коме се најчешће пожале, али је код свих на 

првом месту учитељ/учитељица или разредни старешина. Неромски испитаници/ 

неромске испитанице се често пожале и родитељима ако их неко у школи 

узнемирава. То ће учинити и Роми/Ромкиње, али у мањем броју случајева у односу 
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на неромске испитанике/испитанице. Расподела одговора испитаника/испитаница на 

ово питање представљена је у табели 52 и на графикону 52. 

Табела 52. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Коме кажеш 

ако те неко узнемирава?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО  

ДЕТЕ 

Учитељу/разредном старешини 66 66,0 

Директору школе 8 8,0 

Некоме од запослених у школи 2 2,0 

Родитељима 27 27,0 

Брату, сестри, другу 8 8,0 

Не кажем никоме 5 5,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

НЕРОМСКО  

ДЕТЕ 

Учитељу/разредном старешини 59 59,0 

Директору школе 5 5,0 

Некоме од запослених у школи 2 2,0 

Родитељима 51 51,0 

Брату, сестри, другу 13 13,0 

Не кажем никоме 4 4,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

 

Графикон 52. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Коме 

кажеш ако те неко узнемирава?“ 

Испитаници/испитанице обе националне припадности већински сматрају да 

учитељ/учитељица односно наставник/наставница има исти однос према свима у 

одељењу. Мали број испитаника/испитаница и Рома/Ромкиња и нерома/неромкиња 

сматра да учитељ/учитељица или наставник/наставница никада нема исти однос 

према свима у одељењу. Расподела одговора испитаника/испитаница приказана је у 

табели 53 и на графикону 53. 
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Табела 53. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Има исти однос 76 76,0 

Понекад нема 17 17,0 

Никада нема исти однос према свима 6 6,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Има исти однос 70 70,0 

Понекад нема 23 23,0 

Никада нема исти однос према свима 6 6,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 53. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“ 

На питање „Да ли неко од твојих другарица или другова заслужи да буде опоменут 

или кажњен?“ већина испитаника/испитаница ромске (46) и неромске (53) 

националне припадности сматра да њихови другари/другарице понекад треба да 

буду кажњени/кажњене. Други најчешћи одговор Рома/Ромкиња (35) и 

нерома/неромкиња (31) јесте да њихови другари/другарице често заслуже да буду 

кажњени/кажњене. Расподела одговора испитаника/испитаница приказана је у 

табели 54 и на графикону 54. 

Табела 54. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли неко од 

твојих другарица или другова заслужи да буде опоменути или кажњен?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 35 35,0 

Да, понекад 46 46,0 

Не, никада 19 19,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 31 31,0 

Да, понекад 53 53,0 

Не, никада 13 13,0 

Не желим да одговорим 3 3,0 

Укупно 100 100,0 
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Графикон 54. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

неко од твојих другарица или другова заслужи да буде опоменут или 

кажњен?“ 

Ромски испитаници/ромске испитанице сматрају да у њиховом одељењу има 

неправде (37) или је понекад има (30). За разлику од њих неромски 

испитаници/неромске испитанице у већини сматрају да у њиховом одељењу нема 

неправде (40), али је велики број и оних који сматрају да је има (24) или да је има 

само понекад (34). Четири испитаника/испитанице ромске националне припадности 

и два испитаника/испитанице неромске националне припадности нису желели да 

одговоре на ово питање. Одговори испитаника/испитаница приказани су у табели 55 

и на графикону 55. 

Табела 55. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Има ли 

неправде у твом одељењу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 37 37,0 

Има, понекад 30 30,0 

Не 29 29,0 

Не желим да одговорим 4 4,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 24 24,0 

Има, понекад 34 34,0 

Не 40 40,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 55. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Има ли 

неправде у твом одељењу?“ 
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Ромски испитаници/ромске испитанице у највећем броју (21) сматрају да некога 

треба казнити ако се туче. Такође, по мишљењу ромских испитаника/ромских 

испитаница казну заслужује онај који крши правила понашања (19) или омета час 

(14). Поред овога, два ромска испитаника сматрају да уображени ученици/ 

уображене ученице заслужују да буду кажњени/кажњене. Расподела одговора 

неромских испитаника/испитаница је нешто другачија, тако да највише њих сматра 

да казну заслужује онај ко омета час (34), затим онај ко крши правила понашања (19) 

и онај ко се туче (14). Два испитаника ромске националне припадности и четири 

неромске сматрају да треба казнити и оне ученике/ученице који/које вређају другу 

децу или наставнике/наставнице. Од укупно 100 ромских испитаника/испитаница 

њих 63 је дало одговор на ово питање, док је 75 од 100 неромских 

испитаника/испитаница одговорило на питање. Расподела одговора на питање 

приказана је у табели 56 и на графикону 56.  

Табела 56. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Ако неко 

заслужује казну, због чега је то најчешће?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Омета час 14 14,0 

Туче се 21 21,0 

Свађа се 5 5,0 

Уображен је 2 2,0 

Крши правила 19 19,0 

Вређа 2 2,0 

Без одговора 37 37,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Омета час 34 34,0 

Туче се 14 14,0 

Свађа се 4 4,0 

Крши правила 19 19,0 

Вређа 4 4,0 

Без одговора 25 25,0 

 

Графикон 56. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Ако неко 

заслужује казну, због чега је то најчешће?“ 
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Шеста група питања била је у вези са породицом. Питања у анкети која су се 

односила на ову тему су питања од броја 51. до 58. Са ким живе је било прво питање. 

Већина неромских испитаника/испитаница живи са родитељима (96). Три 

испитаника неромске припадности живе само са мајком, а један испитаник живи 

само са оцем. Код ромских испитаника/испитаница већина њих, такође, живи са 

родитељима (75). Међутим, код ромских испитаника/испитаница у поређењу са 

неромским више је оних који живе само са мајком (14) или само са оцем (6). Међу 

ромским испитаницима/испитаницама има и оних који/које не живе са родитељима, 

већ живе са бабом и дедом (5). Ниједан неромски испитаник/ниједна неромска 

испитаница не живи само са бабом и дедом. Расподела одговора испитаника/ 

испитаница на питање са ким живе приказана је у табели 57 и на графикону 57. 

Табела 57. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Каква је твоја 

породична ситуација? Са ким живиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Са родитељима 75 75,0 

Само са мајком 14 14,0 

Само са оцем 6 6,0 

Живим са бабом и дедом 5 5,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Са родитељима 96 96,0 

Само са мајком 3 3,0 

Само са оцем 1 1,0 

Живим са бабом и дедом 0 0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 57. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Каква је 

твоја породична ситуација? Са ким живиш?“ 
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Од укупног броја испитаника/испитаница ромске националне припадности само 

седам Рома/Ромкиња су јединци или јединице, док је 20 испитаника/испитаница 

неромске националне припадности једино дете у породици. Највећи број неромских 

испитаника/испитаница (49) има једног брата или једну сестру. Међу ромским 

испитаницима/испитаницама највише је оних који имају једног брата или једну 

сестру (34) и оних који/које имају три или више браће и сестара (34). Свега 10 

неромских испитаника/испитаница има троје или више браће или сестара, што је 

знатно мање у односу на испитанике/испитанице ромске националне припадности. 

Ромски испитаници/испитанице живе у породицама где се рађа више деце, за 

разлику од неромских испитаника/испитаница где је највећи број породица са два 

детета. У табели 58 и на графикону 58 приказана је расподела одговора испитаника/ 

испитаница на ово питање у функцији националне припадности.  

Табела 58. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Колико имаш 

браће и сестара (рођених)?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Јединац/јединица сам 7 7,0 

Једног брата/једну сестру 34 34,0 

Два брата/две сестре/брата и сестру 25 25,0 

Три или више (брата, сестре) 34 34,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Јединац/јединица сам 20 20,0 

Једног брата/једну сестру 49 49,0 

Два брата/две сестре/брата и сестру 21 21,0 

Три или више (брата, сестре) 10 10,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 58. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Колико 

имаш браће и сестара (рођених)?“ 
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Испитаницима/испитаницама је затим постављено следеће питање: „Ако се деси 

нешто лоше теби или твојим другарицама/друговима у школи, кажеш ли то својим 

родитељима?“, при чему се примећује разлика у одговорима Рома/Ромкиња и оних 

испитаника/испитаница који/које нису Роми/Ромкиње. Половина ромских 

испитаника/испитаница увек каже родитељима ако се њима или њиховим 

друговима/другарицама деси нешто лоше у школи. За разлику од њих већина 

неромских испитаника/испитаница (70) увек саопшти родитељима шта се њима или 

њиховим другарима/другарицама лоше догодило у школи. Већи је број ромских (11) 

него неромских (5) испитаника/испитаница који/које никада не кажу родитељима 

шта се лоше десило у школи њима или њиховим друговима/другарицама. Расподела 

одговора испитаника/испитаница у функцији националне припадности приказана је 

у табели 59 и на графикону 59. 

Табела 59. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Ако се деси 

нешто лоше теби или твојим другарицама/друговима у школи, кажеш ли то 

својим родитељима?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек кажем 50 50,0 

Кажем понекад 38 38,0 

Не, никад не кажем 11 11,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек кажем 70 70,0 

Кажем понекад 23 23,0 

Не, никад не кажем 5 5,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 59. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Ако се 

деси нешто лоше теби или твојим другарицама/друговима у школи, кажеш 

ли то својим родитељима?“ 
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Родитељи ромских испитаника/испитаница се у већини случајева љуте када њихова 

деца добију слабе оцене у школи. За разлику од њих, родитељи неромске деце у 

већем броју се само понекад љуте на своју децу када добију слабу оцену. Већи је 

број неромских (40) него ромских (28) родитеља који се никада не љуте на своју 

децу због слабе оцене. Два испитаника Рома не говоре родитељима своје оцене. 

Расподела одговора испитаника/испитаница на питање да ли се њихови родитељи 

љуте на њих ако добију слабе оцене, у функцији националне припадности приказана 

је у табели 60 и на графикону 60. 

Табела 60. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли се твоји 

родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО  

ДЕТЕ 

Да, љуте се 34 34,0 

Понекад се љуте 34 34,0 

Не љуте се 28 28,0 

Не говорим им своје оцене 2 2,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО  

ДЕТЕ 

Да, љуте се 13 13,0 

Понекад се љуте 46 46,0 

Не љуте се 40 40,0 

Не говорим им своје оцене 0 0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 60. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли се 

твоји родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“  

Наредно питање је као и претходно било у вези са оценом коју 

испитаници/испитанице добију у школи, с тим што се у овом питању радило о 

похвалама које испитаници/испитанице добију на рачун добре оцене од својих 

родитеља. Већина испитаника/испитаница и ромске (76) и неромске (83) 

припадности увек добија похвалу од родитеља за добру оцену. По четири 

испитаника и ромске и неромске националности никада не добије похвалу од својих 
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родитеља. Четири испитаника ромске националне припадности не говори своје 

оцене родитељима, чак ни ако су те оцене добре. У табели 61 и на графикону 61 

приказана је расподела одговора испитаника/испитаница на питање да ли их 

родитељи похвалe када добију добру оцену. 

Табела 61. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли те 

родитељи похвале кад добијеш добру оцену?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек ме похвале 76 76,0 

Понекад ме похвале 16 16,0 

Не похвале ме никад 4 4,0 

Не говорим им своје оцене 4 4,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек ме похвале 83 83,0 

Понекад ме похвале 12 12,0 

Не похвале ме никад 4 4,0 

Не говорим им своје оцене 0 0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 61. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

те родитељи похвалe кад добијеш добру оцену?“ 

Табела 62. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли те 

родитељи физички кажњавају (батинама)?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 8 8,0 

Да, понекад 15 15,0 

Не, никад 76 76,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 6 6,0 

Да, понекад 7 7,0 

Не, никад 86 86,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 
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Графикон 62. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

те родитељи физички кажњавају (батинама)?“ 

Мали број испитаника/испитаница и ромске (8) и неромске (6) припадности добија 

батине од родитеља. Највећи број испитаника Рома/испитаница Ромкиња (76) и 

нерома/неромкиња никада не добија батине. У табели 62 и на графикону 62 

приказана је расподела одговора испитаника/испитаница. 

Табела 63. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислиш ли да 

деца треба да добију батине ако нешто много погреше и непослушна су?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек 17 17,0 

Не, никад 41 41,0 

Можда некад 40 40,0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек 14 14,0 

Не, никад 42 42,0 

Можда некад 43 43,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 63. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислиш 

ли да деца треба да добију батине ако нешто много погреше и непослушна 

су?“ 
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У табели 63 и на графикону 63 представљени су одговори испитаника/испитаница на 

питање да ли деца треба да добију батине ако нешто много погреше и непослушна 

су. Највећи број ромских испитаника/испитаница (41) сматра да деца никада не 

треба да буду кажњавана батинама за нешто што погрешно ураде. Највећи број 

испитаника/испитаница неромске националне припадности сматра да деца можда 

некада треба да добију батине ако нису послушна и ураде нешто што је веома 

погрешно. Најмањи број испитаника/испитаница како ромске (17) тако и неромске 

(14) припадности сматра да децу увек треба казнити батинама за све оно што лоше 

ураде или када нису послушна. Два испитаника ромске и један испитаник неромске 

националне припадности нису желели да дају одговор на ово питање. 

Табела 64. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли ти 

родитељи дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болесна/болестан?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек ми дозвољавају 18 18,0 

Да, понекад 21 21,0 

Не, никада ми не дозвољавају 61 61,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек ми дозвољавају 7 7,0 

Да, понекад 10 10,0 

Не, никада ми не дозвољавају 83 83,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 64. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

ти родитељи дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси 

болесна/болестан?“ 

Ромским испитаницима/испитаницама у већем броју (18) родитељи дозвољавају да 

не иду у школу чак и када нису болесни/болесне, него неромским 

испитаницима/испитаницама (7). Родитељи ромских испитаника/испитаница (21) 

понекад им дозвољавају да не иду у школу, ако нису болесни/болесне. Свакако, 

већини испитаника/испитаница и ромских (61) и неромских (83) родитељи не 
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допуштају да изостану из школе ако нису болесни/болесне. У табели 64 и на 

графикону 64 приказана је расподела одговора испитаника/испитаница. 

Наредна три питања односила су се на значај образовања, школовања дечака и 

девојчица и планове за будућност код испитаника/испитаница ромске и неромске 

националне припадности. Већина испитаника/испитаница ромске (89) и неромске 

(96) припадности сматра да је школа веома важна за успех у животу. Седам 

испитаника ромске и три испитаника неромске националне припадности сматрају да 

је школа можда мало важна за успех у животу. Три испитаника Рома сматра да 

школа нимало није важна за успех у животу. Расподела одговора 

испитаника/испитаница представљена је у табели 65 и на графикону 65. 

Табела 65. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислиш ли да 

је школа важна за успех у животу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, много је важна 89 89,0 

Можда мало 7 7,0 

Није важна 3 3,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, много је важна 96 96,0 

Можда мало 3 3,0 

Није важна 0 0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 65. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислиш 

ли да је школа важна за успех у животу?“ 

Од укупног броја испитаника Рома/испитаница Ромкиња њих 84 сматра да је 

школовање подједнако важно за дечаке и девојчице. У односу на њих већи је број 

неромских испитаника/испитаница (93) који имају исто мишљење. Четири 
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испитаника ромске националне припадности сматра да школовање никоме није 

важно. Одговори испитаника/испитаница су приказани у табели 66 и на графикону 

66. 

Табела 66. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли је 

школовање важније за дечаке или за девојчице?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Важно је подјeднако за дечаке и девојчице 84 84,0 

Важније је за дечаке 3 3,0 

Важније је за девојчице 4 4,0 

Никоме није важно 4 4,0 

Не желим да одговорим 5 5,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Важно је подјeднако за дечаке и девојчице 93 93,0 

Важније је за дечаке 3 3,0 

Важније је за девојчице 3 3,0 

Никоме није важно 0 0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 66. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли је 

школовање важније за дечаке или за девојчице?“ 

Када су у питању планови за будуће школовање, одговори испитаника/испитаница 

су различити у зависности да ли припадају ромској или неромској групи 

анкетираних. Наиме, већина неромских испитаника/испитаница (77) жели да заврши 

факултет. У поређењу са њима, дупло мањи број ромских испитаника/испитаница је 

вољан да стекне факултетску диплому (34). Знатно већи број ромских 

испитаника/испитаница (18) у поређењу са неромским (2) жели да заврши неки 

занат. Школовање не желе да наставе два испитаника Рома, а два испитаника можда 

неће ни основну школу да заврше. Одговори испитаника/испитаница приказани су у 

табели 67 и на графикону 67.  
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Табела 67. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Какви су твоји 

планови у вези са школовањем у будућности?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Желим да завршим факултет 34 34,0 

Желим да завршим вишу школу 12 12,0 

Желим да завршим средњу школу 27 27,0 

Желим да завршим неки занат 18 18,0 

Нећу да настављам школовање, 
довољна ми је основна школа 

2 2,0 

Можда нећу да завршим ни основну 

школу 
2 2,0 

Не желим да одговорим 5 5,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Желим да завршим факултет 77 77,0 

Желим да завршим вишу школу 6 6,0 

Желим да завршим средњу школу 13 13,0 

Желим да завршим неки занат 2 2,0 

Нећу да настављам школовање, 

довољна ми је основна школа 
0 0 

Можда нећу да завршим ни основну 
школу 

0 0 

Не желим да одговорим 2 2,0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 67. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Какви су 

твоји планови у вези са школовањем у будућности?“ 
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Последња група питања односила се на задовољство сопственим животом. Анализом 

података може се приметити да су и Роми/Ромкиње (91) и нероми/неромкиње (88) 

срећни/срећне. Ниједан ромски испитаник/ниједна ромска испитаница није 

навео/навела да је несрећан/несрећна. Међу неромским испитаницима/испитаницама 

један није срећан. 

Табела 68. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си 

срећан/срећна?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО  

ДЕТЕ 

Да срећан/срећна сам 91 91,0 

Да, помало 9 9,0 

Не, нисам срећан/срећна 0 0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

 ДЕТЕ 

Да срећан/срећна сам 88 88,0 

Да, помало 10 10,0 

Не, нисам срећан/срећна 1 1,0 

Не желим да одговорим 1 1,0 

Укупно 100 100,0 

 

Графикон 68. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си 

срећан/срећна?“ 

Када је у питању утицај неправде на њихов живот већина испитаника/испитаница 

како ромске (53) тако и неромске (64) припадности сматра да на њихов живот не 

утиче неправда. Да има много неправде која утиче на њихов живот сматра 14 

испитаника/испитаница ромске и исто толико испитаника/испитаница неромске 

националне припадности. Понекад на њихов живот утиче неправда кажу 24 

испитаника Рома/испитанице Ромкиње и 18 неромских испитаника. Већи је број 

Рома/Ромкиња који/које мисле да има неправде у њиховом животу. Одговори 

испитаника/испитаница представљени су у табели 69 и графикону 69. 
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Табела 69. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислиш ли да 

има неправде која утиче на твој живот?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Нема 53 53,0 

Има много 14 14,0 

Има понекад 24 24,0 

Не желим да одговорим 9 9,0 

Укупно 100 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Нема 64 64,0 

Има много 14 14,0 

Има понекад 18 18,0 

Не желим да одговорим 4 4,0 

Укупно 100 100,0 

 

 

Графикон 69. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислиш 

ли да има неправде која утиче на твој живот?“ 

На питање шта би променио/променила у свом животу испитаници/испитанице и 

ромске (42) и неромске (57) националне припадности најрадије не би ништа мењали. 

Ромски испитаници/ромске испитанице би желели/желеле да буду бољи ђаци  и да 

имају боље услове за живот. Неромски испитаници/неромске испитанице би 

желели/желеле да имају више добрих пријатеља, док би 11 испитаника/испитаница 

неромске националне припадности желело да има још браће и сестара. Осам 

испитаника/испитаница ромске и четири испитаника неромске популације желело би 

да њихови родитељи имају више времена за њих. Расподела одговора 

испитаника/испитаница приказана је у табели 70 и на графикону 70. 
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Табела 70. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Шта би 

променио/променила у свом животу?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Ништа не бих мењао/мењала 42 42,0 

Да моја породица буде сложна 10 10,0 

Да моја породица има више новца 15 15,0 

Да моја породица има боље услове за живот 15 15,0 

Да моји родитељи имају више времена за мене 8 8,0 

Да имам још браће и сестара 0 0 

Да будем бољи ђак 25 25,0 

Да имам више добрих пријатеља 10 10,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Ништа не бих мењао/мењала 57 57,0 

Да моја породица буде сложна 7 7,0 

Да моја породица има више новца 5 5,0 

Да моја породица има боље услове за живот 2 2,0 

Да моји родитељи имају више времена за мене 4 4,0 

Да имам још браће и сестара 11 11,0 

Да будем бољи ђак 11 11,0 

Да имам више добрих пријатеља 18 18,0 

 

Графикон 70. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Шта би 

променио/променила у свом животу?“ 
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*** 

На основу одговора ромске и неромске деце може се уочити да су највеће разлике 

између њих у погледу школског успеха. Наиме 68% неромских ученица и ученика 

има одличан успех  за разлику од 8% ромске деце. Осим тога, разлика је и у томе 

што испитаници/испитанице ромске националности чешће касне на часове, имају 

знатно већи број изостанака, нарочито неоправданих. 

Занимљиво је да родитељи ромских ученика и ученица чешће помажу деци учењу у 

односу на родитеље неромске деце (17% према 6%). 

Ромским ученицима/ученицама је српски омиљени предмет док је неромским на 

другом месту. После математике коју најмање воле деца из обе популације, на 

другом месту је географија на основу одговора ромске деце, док је за неромску децу 

то физика. 

Ромска и неромска деца имају различите мотиве када је у питању учење. Ромску 

децу мотивише добијање добре оцене а неромску већа шанса да упишу бољу школу. 

Ромска деца не виде везу између  школског успеха и већих шанси да упишу бољу 

школу, нити да им то може пружити угоднији живот.  

Испитаници/испитанице ромске популације наводе да их трема спречава да постигну 

бољи успех, као и да имају потешкоћа да се јасно изразе што је случај и код 

неромске деце. Ромски ученици/ромске ученице имају мање сигурности у себе у 

односу на ученике/ученице неромске популације. Примећује се и да 

ученицима/ученицама ромске популације нема ко да помогне како би 

остварили/оствариле бољи успех из предмета који им не иду добро. 

Ромска деца у већем броју наводе да се често дешава да се неко подсмева другоме 

уколико погреши, што говори да су она више изложена подсмеху у односу на 

неромску децу. Отуда вероватно и већа трема и несигурност приликом одговарања. 

Испитаници/испитанице ромске националне припадности у већем броју сматрају  да  

је важно да је неко добар ђак (43%) да би се дружили/дружиле са њим него 

испитаници/испитанице неромске припадности (20%). Ромска деца имају знатно 

лошија постигнућа у односу на неромску децу, али сматрају да је важно бити добар 

ђак да би неко желео да се дружи са тобом. Из искуства могу да кажем да ромска 
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деца углавном имају тенденцију да се друже са лошијим ученицима/ученицама као и 

онима чије је понашање проблематично. 

Већи је број ромске деце која седе у последњој клупи (26%) него неромске (15%). 

Осим тога, ромској деци је важније са ким седе у школској клупи него деци 

неромске националности. Већи број ромске деце би радије седело са неким другим 

што указује на то да је размештај деце направљен онако како учитељице/учитељи 

односно наставнице/наставници сматрају да је најбоље а не онако како би деца 

желела. 

Више је ромских испитаника/испитаница (41%) који/које су одговорили/одговориле 

да има деце у одељењу са којом се никада не друже, за разлику од 

испитаника/испитаница који нису ромске националне припадности (32%). Оно што 

је приметно како у школи тако и ван ње је да се ромска деца углавном друже са 

ромском децом, да су са браћом и сестрама за време школског одмора, пре и после 

часова. Ромска деца кажу да се не друже са неким ко је некултуран,  уображен као и  

са онима који их не воле, а код својих вршњака/вршњакиња поред доброте и лепог 

понашања, које највише воле и неромски испитаници/неромске испитанице, свиђа 

им се знање и образовање. Не допада им се пре свега подсмевање другима, док је то 

код неромске деце на трећем месту. Може се закључити да су ромска деца 

осетљивија и вероватно чешће изложена подсмевању у односу на неромску децу па 

је то оно што им највише смета. 

Када је реч о учешћу на такмичењима постоји велика разлика између ромске и 

неромске деце. Само 23% ромске деце је учествовало на неком од такмичења у 

односу на 62% неромске деце. У рад школских секција је укључено 19% ромске 

деце, а 30% неромске деце. Већи проценат неромске деце (14%) похађа музичку 

школу (у односу на 4% ромске деце). Разлика је велика и у броју деце која се баве 

активностима ван школе (67% неромске деце у односу на 36% ромске). Исто тако на 

школским приредбама учествовало је 74% неромске деце и 42% ромске. Неромска 

деца су у већем броју чланови/чланице неког спортског клуба. 

Ромска деца су навела у већем броју у односу на неромску да би желела да се баве 

неком активношћу, али за то немају могућности. Највећи проблем представља 

недостатак новчаних средстава, док је за неромску децу највећи проблем недостатак 
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времена. Овај податак треба озбиљно узети у обзир и омогућити ромској деци да се 

бесплатно баве активностима ван школе уколико то желе. 

За разлику од неромске деце која највише гледају квизове, испитаници/испитанице 

ромске националности углавном гледају дечије емисије а квизови су оно што их 

најмање интересује. Сматрам да би их требало подстицати да проширују знање и на 

тај начин, пре свега кроз организовање квизова у школи и популарисање ове врсте 

телевизијског садржаја. 

Готово сви испитаници/све испитанице неромске националности поседују мобилне 

телефоне (95%). Мањи је проценат ромске деце (72%) која имају мобилни телефон. 

У истој мери и једни и други користе друштвену мрежу Фејсбук, док Инстаграм 

користи већи проценат неромске деце (52%) него ромске (32,4%). 

Неромска деца углавном говоре енглески (75%), јер је то језик који се учи у 

основним школама које похађају анкетирани ученици/анкетиране ученице.14 Осим 

енглеског у основним школама на територији општине Уб деца уче француски и 

руски језик.  Поред језика које уче у школи, неромски ученици/неромске ученице 

наводе у малом броју знање других језика (2% албански, 2% италијански и 1% 

немачки). За разлику од њих, ромски ученици/ученице говоре ромски језик (23%), 

немачки (17%), румунски (13%) и италијански (3%). Мислим да је неопходно 

омогућити ромској деци, и неромској која то желе, да уче ромски језик у школи. За 

ромску децу то значи очување идентитета, за неромску децу богаћење знања а 

истовремено би допринело зближавању и бољем међусобном разумевању. Деца ће 

најбоље научити о некој култури путем међусобне интеракције. Значајно би било да 

упознају ромску културу, обичаје, начин живота. Ромској деци треба омогућити да 

чувају и јачају свој идентитет, а не терати их да се промене како би се уклопили у 

већинско друштво, и у томе учешће треба да има и образовни систем. Као модел који  

би се успешно могао применити може да послужи пример Књажевца и околине где 

се кроз различите активности (настава ромског језика, интерактивне језичке 

радионице, издавачка делатност библиотеке усмерена ка промоцији ромског језика и 

                                                
14 Мотивацијама за учење енглеског језика код ромских ученика бавила се Маја Бобић (Bobić 2018). 
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културе) промовише ромски језик као језик националне мањине, дестигматизује 

његова употреба а деца којима је то матерњи језик подстичу се да га користе.15 

Већина ромске деце наводи да нема оних који малтретирају друге, нарочито млађе 

од себе. Уколико их неко узнемирава, најчешће се пожале учитељу/учитељици или 

разредном старешини, као и неромска деца. Ипак, у односу на неромске 

испитанике/испитанице у мањем броју (27% према 51% неромских испитаника/ 

испитаница) обратиће се родитељима. 

Неромски испитаници/неромске испитанице већином сматрају да у њиховом 

одељењу нема неправде (40%). За разлику од њих ромска деца сматрају да у 

њиховом одељењу има неправде (37%) или је повремено има (30%). 

Када је у питању породична ситуација, 75% ромске и 96% неромске деце живе у 

комплетној породици (са оба родитеља). Више је ромске деце која живе само са 

мајком (14%), или само са оцем (6%), док са бабом и дедом живи 5% ромске деце. За 

однос деце према образовању битна је подршка породице, пре свега најближих 

чланова. Некада чланови породице, нарочито старији, могу инсистирати на 

одржавању одређених родних улога за девојчице (удаја и рађање деце) и за дечаке 

(зарађивање новца) (Carmona et al. 2017: 196). 

Међу ромском децом само 7% њих нема ни  брата ни сестру, за разлику од 20% 

неромске деце. Троје или више браће и сестара има 34% ромске деце у односу на 

10% неромских испитаника/испитаница. 

Ромска деца мање разговарају са родитељима о проблемима које имају у школи. 

Само половина њих каже родитељима да се њима или њиховим 

друговима/другарицама десило нешто лоше у школи, док 11% ромске деце никада не 

каже родитељима шта се лоше догодило у школи. Очигледно је да недостаје 

комуникација између ромских  родитеља и њихове деце када су у питању проблеми 

са којима се суочавају. Ипак, више је ромских родитеља (34%) него неромских (13%) 

који се љуте када дете добије слабу оцену. 

                                                
15Лингвисткиња Мирјана Мирић је спровела истраживање о изазовима и значају извођења наставе 

ромског језика у Књажевцу и околини (Mirić 2019). О резултатима наставе ромског језика у 

Војводини в. Davidović 2016. 
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Већина деце ромске и неромске популације не добија батине, 76% ромске и 86% 

неромске деце је дало овај одговор. Ромски испитаници/ромске испитанице већином 

сматрају да децу никада не треба кажњавати батинама (41% Рома и 42% нерома), док 

највећи број  неромских испитаника/испитаница мисли да деца можда некад треба да 

добију батине уколико су непослушна или раде нешто веома погрешно (40% ромске 

и 43% неромске деце). 

Ромској деци у већем броју (18%) родитељи дозвољавају да не иду у школу чак и 

када нису болесни у односу на неромску децу (7%). Овакав однос ромских родитеља 

према школи свакако је један од разлога знатно већег броја изостанака ромске деце у 

односу на неромску. Услед честог изостајања из школе ромска деца имају доста 

пропуста када је у питању школско  градиво и тешко им је да ухвате корак са децом 

која редовно похађају наставу. Допунска настава се није показала као одговарајуће 

решење, будући да деца не долазе ни на редовну наставу. 

Већина ромске деце (89%), као и неромске  (96%) сматра да је школа веома важна за 

успех у животу. Не сматрају сви ромски испитаници/све ромске испитанице да је 

школа подједнако важна за девојчице и дечаке, али је ипак више оних који мисле да 

јесте (84%). Вероватно је то последица васпитања и модела који виде у властитој 

породици. 

Ромска деца немају великих амбиција када је наставак школовања у питању. Само 

34% има жељу да заврши факултет, док је међу неромском децом тај проценат 

знатно већи и износи 77%. Има и оне ромске деце која не желе да наставе 

школовање (2%), па можда чак ни да заврше основну школу (2%), док међу 

неромском децом нема таквих. 

Ипак, на питање шта би променили у свом животу, ромски испитаници/ромске 

испитанице су  навели/навеле да би волели/волеле да буду бољи ђаци и да имају 

боље услове за живот, за разлику од неромске деце која желе више добрих 

пријатеља. Очигледно је да ромска деца схватају значај образовања, али немају 

намеру да уложе напор како би постигли бољи успех и стекли виши ниво 

образовања, већ се задовољавају дипломом основне или евентуално средње школе. 
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6.1.3. АНАЛИЗА АНКЕТА РОМСКИХ И НЕРОМСКИХ ДЕЧАКА 

Анкетним истраживањем обухваћено је 50 дечака Рома и 50 дечака нерома. У овом 

поглављу биће представљена упоредна анализа њихових одговора, како би се 

утврдило да ли постоји значајна разлика у одговорима дечака у зависности од 

њихове националне припадности.  Највећи је број анкетираних дечака петог и осмог 

разреда како у ромској тако и у неромској популацији. Најмање ромских дечака 

анкетирано је у првом разреду. Ниједан дечак неромске националности није 

анкетиран у првом разреду. 

Табела 71. Расподела одговора дечака на питање „Да ли волиш да идеш у школу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 47 94,0 

Не 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 43 86,0 

Не 7 14,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 71. Расподела одговора дечака на питање „Да ли волиш да идеш у 

школу?“ 

На прво питање у анкети  да ли воле да иду у школу, одговори  ромских и неромских 

дечака приказани су у табели 71. Ромски дечаци више воле да иду у школу него 

неромски. На графикону 71 представљена је графичка расподела одговора дечака у 

функцији националности. 
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Табела 72. Расподела одговора дечака на питање „Какав си ђак?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Одличан 5 10,0 

Врло добар 7 14,0 

Добар 33 66,0 

Довољан 2 4,0 

Имам недовољне оцене 1 2,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Одличан 33 66,0 

Врло добар 10 20,0 

Добар 6 12,0 

Довољан 0 0 

Имам недовољне оцене 0 0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 72. Расподела одговора дечака на питање „Какав си ђак?“ 

Дечаци  нероми су значајно бољи по успеху у школи у односу на дечаке Роме. 

Већина дечака Рома има добар успех, док већина дечака који нису Роми има одличан 

успех. Један дечак Ром има недовољне оцене. Ниједан дечак неромске 

националности нема недовољне оцене. Два дечака Рома и један дечак који није Ром 

нису желели да одговоре на ово питање. Расподела одговора дечака у функцији 

националности приказана је у табели 72 и на графикону 72. 

Табела 73. Расподела одговора дечака на питање „Да ли редовно идеш у школу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, редовно 37 74,0 

Да, али касним на часове 8 16,0 

Изостајем често због болести 2 4,0 

Не долазим редовно у школу, 

родитељи ме то дозвољавају 
1 2,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, редовно 48 96,0 

Изостајем често због болести 2 4,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 73. Расподела одговора дечака на питање „Да ли редовно идеш у 

школу?“ 

Наредно питање у анкети било је у вези са редовним похађањем наставе. Два дечака 

неромске националне припадности не иду редовно у школу због болести, сви остали 

дечаци редовно одлазе у школу. За разлику од њих, осам ромских дечака касни на 

часове, један Ром не долази у школу јер му то родитељи допуштају. Два Рома нису 

желела да одговоре на постављено питање, а два не долазе у школу јер су често 

болесни. Расподела одговора дечака у функцији националности приказана је у 

табели 73 и на графикону 73. 

Табела 74. Расподела одговора дечака на питање „Да ли школско градиво учиш 

сам или ти је потребна помоћ?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Учим сам 31 62,0 

Помажу ми родитељи 7 14,0 

Идем на приватне часове 1 2,0 

Понекад ми је потребна нечија 
помоћ 

8 16,0 

Не учим уопште код куће 2 4,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Учим сам 34 68,0 

Помажу ми родитељи 3 6,0 

Идем на приватне часове 0 0 

Понекад ми је потребна нечија 

помоћ 
13 26,0 

Не учим уопште код куће 0 0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 74. Расподела одговора дечака на питање „Да ли школско градиво 

учиш сам или ти је потребна нечија помоћ?“ 

На питање у анкети које се односило на помоћ при учењу, већина дечака и Рома и 

нерома одговорило је да уче сами. Дечаци Роми чешће захтевају помоћ од родитеља. 

Један Ром иде на приватне часове када је то потребно, док дечаци нероми не иду на 

приватне часове. Већи број дечака нерома изјавио је да им је понекад потребна 

нечија помоћ у учењу. Два Рома никада не уче код куће. Расподела одговора дечака 

на ово питање приказана је у табели 74 и на графикону 74. 

Када се анализирају услови за учење код куће дечаци Роми (23) као и дечаци нероми 

(27) у већини имају посебну собу за учење. Већи је број Рома који немају стално 

место за учење у односу на дечаке који нису Роми. Такође, већи је број неромских 

дечака који имају посебан радни сто у заједничкој просторији у односу на дечаке 

ромске националне припадности. Расподела одговора дечака на ово питање 

приказана је у табели 75 и на графикону 75.  

Табела 75. Расподела одговора дечака на питање „Какви су твоји услови за учење 

код куће?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Немам стално место 18 36,0 

Имам посебан радни сто у заједничкој 

просторији 
8 16,0 

Имам посебну собу за учење 23 46,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Немам стално место 5 10,0 

Имам посебан радни сто у заједничкој 

просторији 
18 36,0 

Имам посебну собу за учење 27 54,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 75. Расподела одговора дечака на питање „Какви су твоји услови за 

учење код куће?“ 

Већина испитаника и Рома и нерома кажу да их ништа не омета док уче. Роме 

највише омета разговор укућана, док неромске дечаке највише омета радио и ТВ. 

Два испитаника Рома имају проблем јер не разумеју значење неких речи у уџбенику. 

Одговори испитаника приказани су у табели 76 и на графикону 76.  

Табела 76. Расподела одговора дечака на питање „Шта те највише омета док 

учиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Ништа ме не омета 26 52,0 

Разговор укућана 11 22,0 

Радио, ТВ 4 8,0 

Тешко ми је да се концентришем на рад 4 8,0 

Не разумем значење неких речи у уџбенику 2 4,0 

Нешто друго 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Ништа ме не омета 39 78,0 

Разговор укућана 2 4,0 

Радио, ТВ 7 14,0 

Тешко ми је да се концентришем на рад 2 4,0 

Не разумем значење неких речи у уџбенику 0 0 

Нешто друго 0 0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 76. Расподела одговора дечака на питање „Шта те највише омета 

док учиш?“ 

Четири дечака Рома уопште не учи након завршетка наставе, док само један дечак 

неромске националности не учи када се настава заврши. Највећи број ромских 

испитаника учи мање од једног сата (23) након завршене наставе. Од укупног броја 

неромских дечака њих 22 уче приближно један сат после наставе. Учењу се посвети 

више од два сата шест дечака ромске националне припадности и четири дечака који 

не припадају ромској популацији. Расподела одговора испитаника приказана је у 

табели 77 и на графикону 77.  

Табела 77. Расподела одговора дечака на питање „Колико просечно учиш после 

завршетка наставе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Не учим уопште 4 8,0 

Мање од једног сата 23 46,0 

Приближно један сат 7 14,0 

Око два сата 8 16,0 

Више од два сата 6 12,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Не учим уопште 1 2,0 

Мање од једног сата 11 22,0 

Приближно један сат 22 44,0 

Око два сата 12 24,0 

Више од два сата 4 8,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 77. Расподела одговора дечака на питање „Колико просечно учиш 

после завршетка наставе?“ 

Наредно питање у анкети односило се на предмет који испитаници највише воле. 

Питање је било отвореног типа, сваки испитаник је за себе написао који предмет му 

се највише свиђа. На листи најомиљенијих предмета Рома нашли су се српски језик 

(14), физичко васпитање (12) и математика (8). Код неромских дечака, такође су ова 

три предмета међу омиљеним, али нешто другачијим редоследом. На првом месту 

као омиљени предмет је математика (13), затим физичко васпитање (10) и на крају 

српски језик. Расподела одговора дечака приказана је у табели 78 и на графикону 78. 

Табела 78. Расподела одговора дечака на питање „Који предмет највише волиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Географија 0 0,0 

Физика 1 2,0 

Енглески језик 3 6,0 

Српски језик 14 28,0 

Ликовна култура 3 6,0 

Математика 8 16,0 

Техничко образовање 2 4,0 

Физичко васпитање 12 24,0 

Биологија 1 2,0 

Историја 2 4,0 

Музичка култура 0 0 

Природа и друштво 0 0 

Француски језик 0 0 

Информатика 1 2,0 

Без одговора 3 6,0 

Укупно 50 100,0 
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НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Географија 2 4,0 

Физика 1 2,0 

Енглески језик 3 6,0 

Српски језик 9 18,0 

Ликовна култура 0 0 

Математика 13 26,0 

Техничко образовање 1 2,0 

Физичко васпитање 10 20,0 

Биологија 1 2,0 

Историја 4 8,0 

Музичка култура 1 2,0 

Природа и друштво 1 2,0 

Француски језик 2 4,0 

Информатика 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 78. Расподела одговора дечака на питање „Који предмет највише 

волиш?“ 

Зашто им је баш тај предмет омиљен било је следеће питање у анкети. Већина Рома 

(30) и нерома (34) одговорила је да неки предмет највише воле зато што им је 

градиво занимљиво. Девет дечака неромске националности и седам дечака ромске 

националности рекло је да им се неки предмет свиђа, јер им се допада начин 

предавања учитеља/учитељице односно наставника/наставнице. Као разлог због 

којег одређени предмет највише воле, пет испитаника Рома навело је да градиво тог 

предмета могу лако да науче, њихово мишљење деле четири дечака који нису ромске 

националности. Расподела одговора испитаника представљена је у табели 79 и на 

графикону 79.  
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Табела 79. Расподела одговора дечака на питање „Зашто?“ 

Одговор Број испитаника % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Зато што је градиво занимљиво 30 60,0 

Допада ми се начин предавања учитеља 7 14,0 

Градиво могу лако да научим 5 10,0 

Нешто друго 5 10,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Зато што је градиво занимљиво 34 68,0 

Допада ми се начин предавања учитеља 9 18,0 

Градиво могу лако да научим 4 8,0 

Нешто друго 3 6,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 79. Расподела одговора дечака на питање „Зашто?“ 

Следеће питање било је у вези са предметом који испитаници не воле. Од укупно 50 

Рома, 42 дечака су одговорила на питање. Међу неромским дечацима њих 39 је 

навело предмет који не воли. Као што се може приметити у табели 80 математика је 

предмет који се издвојио као онај кога најмање воле Роми (14), али и неромски 

дечаци (8).  
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Табела 80. Расподела одговора дечака на питање „Који предмет не волиш?“ 

Одговор Број испитаника % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Географија 4 8,0 

Физика 2 4,0 

Енглески језик 1 2,0 

Српски језик 5 10,0 

Ликовна култура 3 6,0 

Математика 14 28,0 

Техничко образовање 1 2,0 

Руски језик 1 2 

Музичка култура 2 4 

Природа и друштво 1 2 

Хемија 5 10 

Француски језик 1 2 

Верска настава 0 0 

Свет око нас 2 4,0 

Без одговора 8 16,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО  

ДЕТЕ 

Географија 2 4,0 

Физика 5 10,0 

Енглески језик 0 0 

Српски језик 5 10,0 

Ликовна култура 2 4,0 

Математика 8 16,0 

Техничко образовање 1 2,0 

Руски језик 2 4,0 

Музичка култура 2 4,0 

Природа и друштво 2 4,0 

Хемија 4 8,0 

Француски језик 4 8,0 

Верска настава 1 2,0 

Свет око нас 1 2,0 

Без одговора 11 22,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 80. Расподела одговора дечака на питање „Који предмет не волиш?“ 
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Уследило је питање и зашто не воле тај предмет који су навели у анкети. Најчешћи 

одговор ромских дечака је да је градиво тог предмета тешко за учење и да не 

разумеју оно што уче. Дечаци неромске националности су рекли да не воле тај 

предмет зато што им градиво није интересантно. Велики број дечака Рома рекао је да 

им је градиво тешко и неразумљиво за учење, те стога тај предмет не воле. Осам 

ромских дечака и шест неромских рекли су да предмет не воле, јер им се не допада 

начин предавања учитеља или наставника. Расподела одговора дечака на ово питање 

приказана је у табели 81 као и на графикону 81. 

Табела 81. Расподела одговора дечака на питање „Зашто?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Градиво овог предмета ми није интересантно 7 14,0 

Не допада ми се начин предавања учитеља 8 16,0 

Градиво је тешко за учење, не разумем оно 

што учим 
20 40,0 

Нешто друго 1 2,0 

Не желим да одговорим 14 28,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Градиво овог предмета ми није интересантно 16 32,0 

Не допада ми се начин предавања учитеља 6 12,0 

Градиво је тешко за учење, не разумем оно 

што учим 
13 26,0 

Нешто друго 2 4,0 

Не желим да одговорим 13 26,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 81. Расподела одговора дечака на питање „Зашто?“ 

На питање зашто је неки предмет нарочито тежак за учење испитаницима, издвојила 

су се два најборојнија одговора међу дечацима Ромима и дечацима који нису Роми. 

Први најбројнији одговор је да им није јасно када учитељ или наставник предаје, а 
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затим и да их ометају други ученици. Ромске дечаке је у већем броју у односу на 

неромске срамота да питају ако нешто не разумеју. Такође, има и оних дечака који 

не прате и не слушају пажљиво јер их не интересује оно о чему уче. Расподела 

одговора дечака приказана је у табели 82 и на графикону 82. 

Табела 82. Расподела одговора дечака на питање „Због чега ти је неки предмет 

посебно тежак за учење?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 
% 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Није ми јасно када учитељ предаје 16 32,0 

Не слушам пажљиво јер ме не интересује то о 
чему учимо 

5 10,0 

Наставник неће да понови ако нешто не 

разумем 
1 2,0 

Срамота ме да питам ако нешто не разумем 9 18,0 

Ометају ме други ученици 12 24,0 

Мислим да ми не треба да то знам 2 4,0 

Не желим да одговорим 5 10,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Није ми јасно када учитељ предаје 16 32,0 

Не слушам пажљиво јер ме не интересује то о 

чему учимо 
3 6,0 

Наставник неће да понови ако нешто не 
разумем 

5 10,0 

Срамота ме да питам ако нешто не разумем 5 10,0 

Ометају ме други ученици 10 20,0 

Мислим да ми не треба да то знам 0 0 

Не желим да одговорим 11 22,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 82. Расподела одговора дечака на питање „Због чега ти је неки 

предмет посебно тежак за учење?“ 
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Следеће питање у анкети је у вези са разлозима због којих се испитаници труде да 

боље уче. Имали су могућност да дају више одговора. Као што се види у табели 83, 

већина ромских дечака се труди да учи боље да би добили бољу оцену, док се 

неромски дечаци труде да уче да би више знали и касније уписали бољу школу. 

Табела 83. Расподела одговора дечака на питање „Због чега се трудиш да учиш 

боље?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 
% 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Волим да учим 8 16,0 

Да добијем добру оцену 30 60,0 

Да бих више знао и касније уписао бољу школу 11 22,0 

Да би ме поштовали и хвалили другови 0 0 

Да би ме хвалио наставник 2 4,0 

Да би ме хвалили родитељи 5 10,0 

Да бих касније зарађивао много новца 0 0 

Не трудим се да учим боље 1 2,0 

Не знам 1 2,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Волим да учим 11 22,0 

Да добијем добру оцену 21 22,0 

Да бих више знао и касније уписао бољу школу 30 60,0 

Да би ме поштовали и хвалили другови 1 2,0 

Да би ме хвалио наставник 1 2,0 

Да би ме хвалили родитељи 2 2,0 

Да бих касније зарађивао много новца 7 14,0 

Не трудим се да учим боље 1 2,0 

Не знам 0 0 

 

Графикон 83. Расподела одговора дечака на питање „Због чега се трудиш да 

учиш боље?“ 
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Дечаци Роми имају проблем да се јасно изразе и имају трему. Већина дечака који 

нису Роми постижу добар успех из свих предмета. Одговори испитаника приказани 

су у табели 84 и на графикону 84. 

Табела 84. Расподела одговора дечака на питање „Ако из неког предмета не 

постижеш успех, шта на то утиче?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Тешко ми је да се јасно изразим 13 26,0 

Трема коју осећам 9 18,0 

Нестрпљивост и нервоза учитеља 2 4,0 

Недисциплина у одељењу 3 6,0 

Нема ко да ми помогне 4 8,0 

Пристрасност учитеља 0 0 

Несигурност у себе 6 12,0 

Недовољан рад 5 10,0 

Ништа не утиче, постижем успех из свих 

предмета 
1 2,0 

Не желим да одговорим 7 14,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Тешко ми је да се јасно изразим 10 20,0 

Трема коју осећам 9 18,0 

Нестрпљивост и нервоза учитеља 1 2,0 

Недисциплина у одељењу 3 6,0 

Нема ко да ми помогне 0 0 

Пристрасност учитеља 1 2,0 

Несигурност у себе 2 4,0 

Недовољан рад 4 8,0 

Ништа не утиче, постижем успех из свих 

предмета 
18 36,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 84. Расподела одговора дечака на питање „Ако из неког предмета не 

постижеш успех, шта на то утиче?“ 
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Скоро сви дечаци који нису Роми сматрају да је успех у учењу нешто за шта се вреди 

трудити. Већина дечака Рома дели њихово мишљење, али једна петина односно 10 

Рома не зна да ли је успех у учењу нешто за шта се треба трудити. Ромски дечаци 

немају развијену свест о томе да ли треба бити успешан у учењу и шта им добро то 

може донети. Расподела одговора представљена је у табели 85 и на графикону 85. 

Табела 85. Расподела одговора дечака на питање „Да ли сматраш да је успех у 

учењу нешто за шта се вреди трудити?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 39 78,0 

Не 1 2,0 

Не знам 10 20,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 49 98,0 

Не 0 0 

Не знам 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 85. Расподела одговора дечака на питање „Да ли сматраш да је 

успех у учењу нешто за шта се вреди трудити?“ 

Табела 86. Расподела одговора дечака на питање „Ако добијеш слабу оцену из 

неког предмета то ти:“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Смањује вољу за учењем тог предмета 16 32,0 

Смањује вољу за учењем уопште 4 8,0 

Повећава вољу за учењем тог предмета 17 34,0 

Повећава вољу за учењем уопште 5 10,0 

Не утиче на промену воље за учењем 4 8,0 

Не знам 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Смањује вољу за учењем тог предмета 2 4,0 

Смањује вољу за учењем уопште 1 2,0 

Повећава вољу за учењем тог предмета 35 70,0 

Повећава вољу за учењем уопште 5 10,0 

Не утиче на промену воље за учењем 5 10,0 

Не знам 2 4,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 86. Расподела одговора дечака на питање „Ако добијеш слабу оцену 

из неког предмета, то ти:“ 

Испитаницима је постављено питање како на њих утиче ако добију слабу оцену из 

неког предмета, да ли им то помаже да боље уче или на њих делује тако што ће 

смањити вољу за учењем. Највећи број Рома је одговорио да им повећава вољу за 

учењем тог предмета, али је са друге стране велики број и оних који су рекли да им 

смањује вољу за учењем тог предмета. Већини дечака који нису Роми слаба оцена из 

неког предмета повећава вољу за учењем тог предмета. У табели 86 и на графикону 

86 приказани су одговори дечака на ово питање.  

Табела 87. Расподела одговора дечака на питање „Да ли ученици у твом одељењу 

помажу једни другима у учењу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Помажу увек када је потребно 24 48,0 

Помажу понекад 21 42,0 

Не помажу никада 4 8,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Помажу увек када је потребно 27 54,0 

Помажу понекад 19 38,0 

Не помажу никада 4 8,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 87. Расподела одговора дечака на питање „Да ли ученици у твом 

одељењу помажу једни другима у учењу?“ 

Већина дечака Рома (24) и дечака који нису Роми (27) каже да ученици у њиховом 

одељењу увек помажу једни другима када је то потребно. Бројни су одговори у 

којима и дечаци Роми и дечаци нероми сматрају да ученици у њиховом одељењу 

понекад помажу једни другима, када је некоме помоћ потребна. Само четири дечака 

обе националности одговорило је да ученици никада не помажу једни другима у 

учењу. На питање није одговорио само један испитаник Ром. Одговори испитаника 

приказани су у табели 87 и на графикону 87.  

 

На питање да ли се подсмева неко некоме ако дâ погрешан одговор или нешто 

погрешно каже, већина дечака и Рома (21) и оних који нису Роми (19) одговорила је 

да се понекад подсмева. Приближно једна трећина испитаника и ромске и неромске 

популације рекла је да се нико никада не подсмева другоме, ако нешто погрешно 

каже. Расподела одговора испитаника приказана је у табели 88 и на графикону 88.  

Табела 88. Расподела одговора дечака на питање „Да ли се неко подсмева другоме 

ако да погрешан одговор или нешто погрешно каже?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

 ДЕТЕ 

Да, често 13 26,0 

Да, понекад 21 42,0 

Не, никада 14 28,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО  

ДЕТЕ 

Да, често 16 32,0 

Да, понекад 19 38,0 

Не, никада 15 30,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 88. Расподела одговора дечака на питање „Да ли се неко подсмева 

другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно каже?“ 

Дечацима Ромима је важније да неко буде добар ђак да би се са њим дружили него 

дечацима који нису ромске националности. Већини дечака који нису Роми је 

неважно за дружење да ли је неко добар ђак или не. У табели 89 и на графикону 89 

приказани су одговори дечака. 

Табела 89. Расподела одговора дечака на питање „Да ли је за дружење важно да је 

неко добар ђак?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Важно је 24 48,0 

Није важно 22 44,0 

Не знам 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Важно је 9 18,0 

Није важно 37 74,0 

Не знам 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 89. Расподела одговора дечака на питање „Да ли је за дружење 

важно да је неко добар ђак?“ 

Већина дечака било да су Роми или не имају у школи најбољег друга или најбољу 

другарицу. Један Ром и два дечака који нису ромске припадности немају у школи 

најбољег друга/најбољу другарицу. Са свима се подједнако дружи седам дечака 
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неромске националности и четири дечака који су Роми. Одговори су приказани у 

табели 90 и на графикону 90. 

Табела 90. Расподела одговора испитаника на питање „Имаш ли у школи 

најбољег друга/другарицу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО  

ДЕТЕ 
Да, имам 44 88,0 

Немам 1 2,0 

Дружим се са свима подједнако 4 8,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО  

ДЕТЕ 
Да, имам 41 82,0 

Немам 2 4,0 

Дружим се са свима подједнако 7 14,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 90. Расподела одговора дечака на питање „Имаш ли у школи 

најбољег друга/другарицу?“ 

Табела 91. Расподела одговора дечака на питање „У којој клупи седиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Првој 14 28,0 

Последњој 13 26,0 

У средини 17 34,0 

Мењам место 5 10,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Првој 10 20,0 

Последњој 3 6,0 

У средини 29 58,0 

Мењам место 8 16,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 91. Расподела одговора дечака на питање „У којој клупи седиш?“ 

Већина дечака неромске припадности седи у средини. Ромски дечаци у поређењу са 

неромским чешће седе у првој или последњој клупи. Место мења пет испитаника 

Рома и осам испитаника неромске националности. Одговори дечака приказани су у 

табели 91 и на графикону 91. 

Табела 92. Расподела одговора дечака на питање „Да ли је важно ко седи поред 

тебе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, важно је 17 34,0 

Није важно, свеједно је 31 62,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, важно је 17 34,0 

Није важно, свеједно је 33 66,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 92. Расподела одговора дечака на питање „Да ли је важно ко седи 

поред тебе?“ 
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Већини дечака и ромске и неромске припадности није важно ко седи поред њих. 

Истом броју дечака ромске и неромске националности је важно ко седи поред њих, 

али они чине мањи део анкетираног броја испитаника. Два ромска дечака нису 

желела да одговоре. Расподела одговора испитаника приказана је у табели 92 и на 

графикону 92.  

 

На питање да ли би волели  да неко други седи поред њих, већина ромских дечака је 

одговорила потврдно. Дечацима који нису ромске националности свеједно је ко седи 

поред њих. Одговори испитаника приказани су у табели 93 и на графикону 93.   

Табела 93. Расподела одговора дечака на питање „Да ли би волео да неко други 

седи поред тебе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 18 36,0 

Не 17 34,0 

Свеједно ми је 14 28,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 9 18,0 

Не 15 30,0 

Свеједно ми је 26 52,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 93. Расподела одговора испитаника на питање „Да ли би волео да 

неко други седи поред тебе?“ 

Ромски дечаци, као и неромски углавном се друже са свима. Ипак, 18 ромских 

дечака и 16 неромских се изјаснило да има деце са којом се не друже. Расподела 

одговора испитаника приказана је у табели 94 и на графикону 94.  
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Табела 94. Расподела одговора испитаника на питање „Има ли деце у одељењу са 

којом се никада не дружиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Има 18 36,0 

Нема, са свима се дружим 29 58,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Има 16 32,0 

Нема, са свима се дружим 30 60,0 

Не желим да одговорим 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 94. Расподела одговора дечака на питање „Има ли деце у одељењу са 

којом се никада не дружиш?“ 

Табела 95. Расподела одговора дечака на питање „Ако се са некима не дружиш, 

напиши због чега?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Подсмева ми се 1 2,0 

Не воли ме 3 6,0 

Вређа ме 2 4,0 

Некултуран је 5 10,0 

Уображен је 1 2,0 

Оговара 0 0 

Безобразан је 1 2,0 

Без одговора 37 74,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Подсмева ми се 2 4,0 

Не воли ме 1 2,0 

Вређа ме 2 4,0 

Некултуран је 9 18,0 

Уображен је 2 4,0 

Оговара 1 2,0 

Безобразан је 3 6,0 

Без одговора 30 60,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 95. Расподела одговора дечака на питање „Ако се са неким не 

дружиш, напиши због чега?“ 

Већина дечака, како Рома тако и нерома, не дружи се са децом која су некултурна. 

Три ромска испитаника се не друже са онима који их не воле, док је само један 

испитаник неромске националности одговорио исто. Неромски дечаци се не друже 

са неким ко је безобразан. У табели 95 и на графикону 95 налази се расподела 

одговора испитаника.   

Табела 96. Расподела одговора дечака на питање „Које ти се особине свиђају код 

твојих вршњака?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Самосталност 3 6,0 

Сигурност у себе 8 16,0 

Леп изглед 8 16,0 

Доброта 44 88,0 

Несебичност 10 20,0 

Знање и образовање 9 18,0 

Лепо понашање 26 52,0 

Сналажљивост 0 0 

Популарност 1 2,0 

Поштење 8 16,0 

Спортске способности 5 10,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Самосталност 16 32,0 

Сигурност у себе 24 48,0 

Леп изглед 13 26,0 

Доброта 37 74,0 

Несебичност 27 74,0 

Знање и образовање 18 36,0 

Лепо понашање 34 68,0 

Сналажљивост 22 44,0 

Популарност 6 12,0 

Поштење 25 50,0 

Спортске способности 16 32,0 
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Графикон 96. Расподела одговора дечака на питање „Које ти се особине 

свиђају код твојих вршњака?“ 

Три особине које ромски дечаци највише цене код својих вршњака су доброта, лепо 

понашање и несебичност. Ово су уједно три особине које се највише допадају и 

неромским дечацима код њихових вршњака. Расподела свих одговора дечака у 

функцији националности на ово питање, приказана је у табели 96 и на графикону 96. 

Табела 97. Расподела одговора дечака на питање „Које ти се особине не свиђају 

код твојих вршњака?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Себичност 16 32,0 

Уображеност 8 16,0 

Лагање и варање 19 38,0 

Хвалисавост 16 32,0 

Прављење разлика због одевања 4 8,0 

Ружно и силеџијско понашање 10 20,0 

Подсмевање другима 20 40,0 

Дволичност (лицемерје) 4 8,0 

Незаинтересованост за друге 1 2,0 

Лакомисленост и неодговорност 1 2,0 

Завидљивост 5 10,0 

Не знам 7 14,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Себичност 28 56,0 

Уображеност 26 52,0 

Лагање и варање 30 60,0 

Хвалисавост 23 46,0 

Прављење разлика због одевања 16 32,0 

Ружно и силеџијско понашање 26 52,0 

Подсмевање другима 24 48,0 

Дволичност (лицемерје) 18 36,0 

Незаинтересованост за друге 7 14,0 

Лакомисленост и неодговорност 10 20,0 

Завидљивост 9 18,0 

Не знам 5 10,0 
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Графикон 97. Расподела одговора дечака на питање „Које ти се особине не 

свиђају код твојих вршњака?“ 

Од особина које им се не свиђају код њихових вршњака ромски дечаци су у највећем 

броју навели подсмевање другима, затим лагање и варање, себичност и хвалисавост. 

Неромски дечаци не воле пре свега лагање и варање, затим себичност, уображеност, 

ружно и силеџијско понашање. Расподела одговора  свих дечака на ово питање је 

приказана у табели 97 и на графикону 97. 

Дечаци било да су Роми или не, поклањају другима ако немају или дају добровољне 

прилоге за оне који су болесни или сиромашни. Само три дечака Рома и исто толико 

дечака који нису Роми никада не поклањају другима који немају. Одговори дечака 

приказани су у табели 98 и на графикону 98. 

Табела 98. Расподела одговора дечака на питање „Да ли поклањаш онима који 

немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и сиромашне?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 26 52,0 

Да, понекад 17 34,0 

Не, никад 3 6,0 

Не желим да одговорим 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 23 46,0 

Да, понекад 24 48,0 

Не, никад 3 6,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 98. Расподела одговора дечака на питање „Да ли поклањаш онима 

који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и сиромашне?“ 

Табела 99. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си учествовао на 

такмичењима?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 11 22,0 

 Не 37 74,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 30 60,0 

 Не 19 38,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 99. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си учествовао на 

такмичењима?“ 

Већина дечака нерома учествовала је на такмичењима, док већина Рома није. Ромски 

дечаци су имали три учешћа на такмичењу из математике, два учешћа на такмичењу 

из историје, једно учешће на такмичењу из географије и пет из спорта. Два Рома 

нису навела на ком су такмичењу учествовали. Неромски дечаци су имали осам 

учешћа на такмичењу из математике, шест из српског, пет из биологије, једно из 

хемије, једно из физике, девет из историје, четири из техничког, два из географије, 
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једно из информатике и пет учешћа на спортским такмичењима. Шест дечака нерома 

није навело на ком је такмичењу учествовало. У табели 99 и на графикону 99 

приказана је расподела одговора дечака о учешћу на такмичењима. 

 

Дечаци Роми су имали освојена два прва места, четири друга места и два дечака 

нису навела које су место освојили на такмичењу. Дечаци који нису ромске 

припадности имали су три прва места, два друга и пет трећих места на такмичењима. 

Тројица дечака нису навела које од прва три места су освојили на такмичењима. 

Расподела одговора испитаника приказана је у табели 100 и на графикону 100.  

Табела 100. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си освојио неко од прва 

три места?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 8 16,0 

Не 39 78,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 13 26,0 

Не 35 70,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 100. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си освојио неко од 

прва ти места?“ 

Девет дечака Рома и четрнаест дечака који нису ромске националности похађају 

неку од школских секција. На хорску секцију иду два дечака Рома и три која нису 

Роми. Ликовну секцију похађају два дечака неромске националности и један Ром. У 

атлетској секцији су два Рома и један неромски дечак. У драмској секцији је шест 

дечака неромске припадности и један Ром. У саобраћајној секцији је један дечак 

неромске националне припадности, а један је у чуварима природе. Три Рома и два 
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дечака који нису Роми нису навели у којој су секцији. Расподела одговора дечака 

приказана је у табели 101 и на графикону 101. 

Табела 101. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си у некој секцији у 

школи?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 9 18,0 

Не 38 76,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 14 28,0 

Не 35 70,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 101. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си у некој секцији 

у школи?“ 

Табела 102. Расподела одговора дечака на питање „Да ли идеш у музичку школу?“,  

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 3 6,0 

Не 46 92,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 8 16,0 

Не 42 84,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 102. Расподела одговора дечака на питање „Да ли идеш у музичку 

школу?“ 
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Од укупног броја дечака Рома, само три иду у музичку школу. У музичку школу иде 

осам дечака неромске националности. Један Ром свира хармонику, док преостала два 

нису навела који инструмент свирају. Од неромских дечака, такође два нису навела 

који инструмент свирају. Гитару свирају четири, а хармонику два дечака неромске 

националности. У табели 102 и на графикону 102 приказана је расподела одговора 

дечака. 

Табела 103. Расподела одговора дечака на питање „Да ли се бавиш неким 

активностима изван школе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 20 40,0 

Не 30 60,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 37 74,0 

Не 13 26,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 103. Расподела одговора дечака на питање „Да ли се бавиш неким 

активностима изван школе?“ 

Већина дечака нерома бави се неким активностима ван школе. Роми се такође баве 

ваннаставним активностима, али у мањем броју. Фудбал тренира 13 Рома и 15 

неромских дечака, бокс два Рома и три нерома, кошарку један Ром и четири нерома. 

Један ромски дечак тренира рагби. Неромски дечаци се баве још и рукометом, 

џудоом, балетом, фолклором и хип-хопом. Седам неромских дечака и три Рома нису 

навели којим се то активностима баве ван школе. У табели 103 и на графикону 103 

приказана је расподела одговора дечака. 

 

На школској приредби је учествовало дупло више неромских дечака. Већина 

ромских дечака није учествовала на приредбама. У табели 104 и на графикону 104 

приказани су одговори дечака.  
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Табела 104. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си учествовао на некој 

приредби?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, на школској 21 42,0 

Да, у свом граду (селу) 2 4,0 

Не 27 54,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, на школској 40 80,0 

Да, у свом граду (селу) 5 10,0 

Не 5 10,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 104. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си учествовао на 

некој приредби?“ 

Већина ромских дечака нису чланови спортских клубова, док су неромски дечаци, 

већином чланови неког од спортских клубова. Три ромска дечака нису навела у ком 

су спортском клубу. Шест њих је написало да су чланови фудбалског клуба. Што се 

тиче неромских дечака, њих десет није навело у ком спортском клубу имају 

чланство. Од преосталих дечака који су чланови спортских клубова, њих дванаест су 

чланови фудбалског клуба, два дечака џудо клуба, два рукометног, два кик-бокс 

клуба и три дечака су чланови кошаркашког клуба. Расподела одговора дечака 

приказана је у табели 105 и на графикону 105. 

Табела 105. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си члан неког од 

градских (сеоских) спортских клубова?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 9 18,0 

Не 40 80,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 31 62,0 

Не 19 38,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 105. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си члан неког од 

градских (сеоских) спортских клубова?“ 

У поређењу са неромским дечацима, већи је број ромских дечака који су имали 

жељу да се баве неком активношћу а нису могли. Већина ромских дечака је желела 

да се бави фудбалом, али то нису могли. Два испитаника би волела да тренирају 

пливање. Ромски дечаци би волели да иду у музичку школу, тренирају кошарку, 

карате, рагби или одбојку. Међу неромским дечацима, највише је оних који би 

волели да тренирају фудбал. Ромски дечаци се не баве оним активностима којима би 

волели, јер немају довољно новца или времена. Такође, ромским испитаницима 

представља проблем то што нема ко да их води на активности које би желели да 

похађају. Неромски дечаци су рекли да немају довољно времена да се баве оним 

активностима које воле. У табели 106 и на графикону 106 приказани су одговори 

испитаника. 

Табела 106. Расподела одговора дечака на питање „Постоји ли нека активност 

коју би волео да похађаш или тренираш, а то ниси могао? Зашто?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 24 48,0 

Не 26 52,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 16 32,0 

Не 32 64,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 106. Расподела одговора дечака на питање „Постоји ли нека 

активност коју би волео да похађаш или тренираш а то ниси могао?  
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Табела 107. Расподела одговора дечака на питање „Наведи шта највише волиш да 

гледаш на телевизији“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Не гледам телевизију 1 2,0 

Цртане филмове 7 14,0 

Информативне емисије 11 22,0 

Дечије емисије 10 20,0 

Спортски програм 10 20,0 

Домаће серије 13 26,0 

Стране серије 4 8,0 

Путописне емисије 3 6,0 

Квизове 8 16,0 

Филмове 9 18,0 

Ријалити програме 7 14,0 

Музичке емисије 5 10,0 

Гледам све 3 6,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Не гледам телевизију 3 6,0 

Цртане филмове 4 8,0 

Информативне емисије 9 18,0 

Дечије емисије 8 16,0 

Спортски програм 19 36,0 

Домаће серије 23 46,0 

Стране серије 7 14,0 

Путописне емисије 5 10,0 

Квизове 21 42,0 

Филмове 22 44,0 

Ријалити програме 3 6,0 

Музичке емисије 6 12,0 

Гледам све 2 4,0 

 

Графикон 107. Расподела одговора дечака на питање „Наведи шта највише 

волиш да гледаш на телевизији“ 
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Ромски дечаци на телевизији највише гледају домаће серије (13), информативне 

емисије (11), дечије емисије (10) и спортски програм (10), затим филмове (9). 

Неромски дечаци прате такође домаће серије (23), филмове (22), квизове (21), 

спортски програм (19), информативне  емисије (9). Домаће серије су и ромским и 

неромским дечацима најомиљеније, а интересовања су им слична и што се осталих 

садржаја тиче. Ни једнима ни другима ријалити програми нису омиљени избор 

(прати их седам Рома и три нерома). Један Ром и три дечака која нису ромске 

националне припадности не гледају телевизију. Све на телевизији гледају три ромска 

и два неромска дечака. Одговори су приказани у табели 107 и на графикону 107. 

Већина дечака и Рома (35) и нерома (48) има мобилни телефон, али је број 

неромских дечака који имају мобилни телефон већи у односу на број ромских 

дечака. У табели 108 и на графикону 108 приказана је расподела одговора дечака. 

Табела 108. Расподела одговора дечака на питање „Да ли имаш мобилни 

телефон?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 35 70,0 

Не 15 25,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 48 96,0 

Не 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 108. Расподела одговора дечака на питање „Да ли имаш мобилни 

телефон?“ 

Већина дечака и ромске и неромске националности користи интернет. Фејсбук и 

Инстаграм више користе дечаци нероми него Роми, док је Твитер у употреби код 

малог броја дечака. У табели 109 и на графикону 109 приказана је расподела 

одговора дечака. 
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Табела 109. Расподела одговора дечака на питање „Означи шта од наведеног 

користиш:“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Интернет 27 34,6 

Фејсбук 23 29,5 

Инстаграм 17 21,8 

Твитер 1 1,3 

Ништа од наведеног 10 12,8 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Интернет 36 37,5 

Фејсбук 22 22,9 

Инстаграм 25 26,0 

Твитер 6 6,3 

Ништа од наведеног 7 7,3 

 

 

Графикон 109. Расподела одговора дечака на питање „Шта од наведеног 

користиш?“ 

Табела 110. Расподела одговора дечака на питање „Означи све језике које знаш 

(говориш, разумеш)“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Српски 50 100,0 

Ромски 10 20,0 

Албански 1 2,0 

Румунски 7 14,0 

Француски 3 6,0 

Италијански 1 2,0 

Немачки 9 18,0 

Енглески 11 22,0 

Руски 7 14,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Српски 50 100,0 

Ромски 0 0 

Албански 0 0 

Румунски 0 0 

Француски 19 38,0 

Италијански 0 0 

Немачки 0 0 

Енглески 39 78,0 

Руски 6 12,0 
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Графикон 110. Расподела одговора дечака на питање „Означи све језике које 

знаш (говориш, разумеш)“ 

У табели 110 и на графикону 110 приказана је расподела одговора дечака о знању 

језика. Српски језик говоре сви дечаци без обзира на националну припадност. 

Енглески, француски и руски су језици који се уче у школи, тако да су само њих и 

навели сви неромски ученици. Једна петина (10) ромских дечака говори ромски 

језик. Осим ромског и језика који уче у школи, ромски ученици су навели и немачки 

(9), румунски (7), италијански (1) и албански (1).   

Табела 111. Расподела одговора дечака на питање „Да ли има ученика у школи 

који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Има 16 32,0 

Нема 17 34,0 

Не знам 17 34,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Има 20 40,0 

Нема 18 36,0 

Не знам 12 24,0 

Укупно 50 100,0 

 

 

Графикон 111. Расподела одговора дечака на питање „Да ли има ученика у 

школи који малтретирају остале посебно млађе од себе?“  
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Број ромских дечака који сматрају да нема ученика у школи који малтретирају 

остале, а нарочито оне који су млађи од њих (17) је само за један већи од оних који 

кажу да их има (16). Код дечака нерома такође је мала разлика само што већи број 

њих мисли да има ученика који малтретирају остале (20), а два ученика мање мисли 

да их нема (18). Велики је број дечака и Рома и нерома који не знају да ли  у школи 

има таквих ученика. Одговори дечака су приказани у табели 111 и на графикону 111. 

Табела 112. Расподела одговора дечака на питање „Коме кажеш ако те неко 

узнемирава?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Учитељу/разредном старешини 34 64,0 

Директору школе 3 6,0 

Некоме од запослених у школи 0 0 

Родитељима 10 20,0 

Брату, сестри, другу 3 6,0 

Не кажем никоме 1 2,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Учитељу/разредном старешини 30 60,0 

Директору школе 4 8,0 

Некоме од запослених у школи 2 4,0 

Родитељима 28 56,0 

Брату, сестри, другу 5 10,0 

Не кажем никоме 2 4,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

 

Графикон 112. Расподела одговора дечака на питање „Коме кажеш ако те 

неко узнемирава?“ 
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Ромски дечаци најчешће ће се обратити учитељу или разредном старешини уколико 

их неко узнемирава. Дечаци који су неромске националности рећи ће учитељу 

односно разредном старешини или родитељима ако их неко узнемирава. Знатно је 

мањи број ромских дечака него неромских који ће се пожалити родитељима када их 

неко узнемирава. Један Ром и два дечака који нису ромске националности не кажу 

никоме ако их неко узнемирава. Један дечак ромске и један неромске националности 

нису желели да одговоре на питање. У табели 112 и на графикону 112 су одговори 

дечака. 

Табела 113. Расподела одговора дечака на питање „Да ли учитељ/наставник има 

исти однос према свима у одељењу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Има исти однос 38 76,0 

Понекад нема 9 18,0 

Никада нема исти однос према свима 3 6,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Има исти однос 34 68,0 

Понекад нема 12 24,0 

Никада нема исти однос према свима 3 6,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 113. Расподела одговора дечака на питање „Да ли 

учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“  

Већина испитаника било да су Роми или не сматрају да учитељ/учитељица, односно 

наставник/наставница има исти однос према свима у одељењу, чак Роми у већем 

броју (38). Да учитељ понекад нема исти однос према свима мисли девет дечака 

Рома и дванаест дечака који нису ромске националне припадности. Мали број 

испитаника сматра да учитељ или наставник никада нема исти однос према свима у 

одељењу. У табели 113 и графикону 113 приказани су одговори испитаника.  
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На питање да ли њихови другари заслуже да буду опоменути или кажњени, већина 

дечака и Рома и нерома одговорила је да њихови другари понекад заслуже опомену и 

казну. Веома мали број дечака обе националности сматра да њихови другари никада 

не заслужују казну или опомену. У табели 114 и на графикону 114 приказана је 

расподела одговора дечака. 

Табела 114. Расподела одговора дечака на питање „Да ли неко од твојих 

другарица или другара заслужи да буде опоменут или кажњен?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 20 40,0 

Да, понекад 22 44,0 

Не, никада 8 16,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 14 28,0 

Да, понекад 28 56,0 

Не, никада 6 12,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 114. Расподела одговора дечака на питање „Да ли неко од твојих 

другарица или другова заслужи да буде опоменут или кажњен?“ 

Табела 115. Расподела одговора дечака на питање „Да ли има неправде у твом 

одељењу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 16 32,0 

Има, понекад 17 34,0 

Не 15 30,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 12 24,0 

Има, понекад 17 34,0 

Не 20 40,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 115. Расподела одговора дечака на питање „Има ли неправде у твом 

одељењу?“ 

У табели 115 и на графикону 115 може се видети да већина неромских испитаника 

сматра да у њиховом одељењу нема неправде. Већина ромских дечака мисли да 

неправде има понекад. На питање нису одговорила два дечака Рома и један дечак 

који није ромске националности. 

Табела 116. Расподела одговора дечака на питање „Ако неко заслужује казну, због 

чега је то најчешће?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Омета час 8 16,0 

Туче се 9 18,0 

Свађа се 1 2,0 

Крши правила 10 20,0 

Вређа 1 2,0 

Без одговора 21 42,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Омета час 19 38,0 

Туче се 5 10,0 

Свађа се 3 6,0 

Крши правила 12 24,0 

Вређа 1 2,0 

Без одговора 10 20,0 

Укупно 40 100,0 

 

Графикон 116. Расподела одговора дечака на питање „Ако неко заслужује 

казну, због чега је то најчешће?“ 
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Као што се може видети у табели 116 ромски испитаници мисле да најчешће треба 

да буде кажњен онај ко крши правила понашања. Неромски дечаци сматрају да је 

ометање часа нешто због чега најчешће треба казнити некога. Туча је трећи 

најчешћи разлог и код ромских и код неромских дечака да би неко био кажњен. На 

графикону 116 приказана је графичка расподела одговора испитаника. 

Табела 117. Расподела  одговора дечака на питање „Каква је твоја породична 

ситуација? Са ким живиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Са родитељима 40 80,0 

Само са мајком 6 12,0 

Само са оцем 3 6,0 

Живим са бабом и дедом 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Са родитељима 48 96,0 

Само са мајком 1 2,0 

Само са оцем 1 2,0 

Живим са бабом и дедом 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 117. Расподела одговора дечака на питање „Каква је твоја 

породична ситуација? Са ким живиш?“ 

Већина испитаника и Рома и нерома живи са родитељима. Шест дечака који су Роми 

и један који није, живе само са мајком. Само са оцем живе три ромска дечака и један 

који није ромске националности. Један дечак ромске припадности не живи са 

родитељима већ са бабом и дедом. У табели 117 и на графикону 117 приказани су 

одговори дечака. 

 

Већина дечака неромске националне припадности има једног брата или једну сестру. 

Неромски дечаци су чешће јединци него ромски дечаци. Роми већином имају једног 

брата или једну сестру, а такође има и оних који имају троје или више браће и 
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сестара. У табели 118 и на графикону 118 приказани су одговори испитаника на 

питање колико браће и сестара имају. 

Табела 118. Расподела одговора дечака на питање „Колико имаш браће и 

сестара?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Јединац сам 2 4,0 

Једног брата/једну сестру 18 36,0 

Два брата/две сестре/брата и сестру 12 24,0 

Три или више (брата, сестре) 18 36,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Јединац сам 14 28,0 

Једног брата/једну сестру 25 50,0 

Два брата/две сестре/брата и сестру 7 14,0 

Три или више (брата, сестре) 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 118. Расподела одговора дечака на питање „Колико имаш браће и 

сестара?“ 

Табела 119. Расподела одговора дечака на питање „Ако се деси нешто лоше теби 

или твојим другарицама/друговима у школи, кажеш ли то својим родитељима?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек кажем 23 46,0 

Кажем понекад 22 44,0 

Не, никад не кажем 5 10,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек кажем 35 70,0 

Кажем понекад 12 24,0 

Не, никад не кажем 2 4,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 119. Расподела одговора дечака на питање „Ако се деси нешто лоше 

теби или твојим другарицама/друговима у школи, кажеш ли то својим 

родитељима?“ 

Ако се њима или њиховим друговима нешто лоше деси у школи већина дечака и 

Рома и нерома ће увек то рећи својим родитељима. Пет дечака Рома никада неће 

рећи да им се нешто лоше догодило, као и два дечака који нису ромске 

националности. У табели 119 и на графикону 119 приказана је расподела одговора 

дечака. 

Табела 120. Расподела одговора дечака на питање „Да ли се твоји родитељи љуте 

на тебе ако добијеш слабу оцену?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, љуте се 15 30,0 

Понекад се љуте 17 34,0 

Не љуте се 16 32,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, љуте се 6 12,0 

Понекад се љуте 27 54,0 

Не љуте се 16 32,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 120. Расподела одговора дечака на питање „Да ли се твоји 

родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“ 
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На питање да ли се њихови родитељи љуте на њих када добију слабу оцену већина 

дечака и ромске и неромске националности рекла је да се родитељи понекад љуте на 

њих. Већи је број Рома који су рекли да се родитељи љуте на њих када добију слабу 

оцену него неромских дечака. У табели 120 и на графикону 120 приказани су 

одговори дечака. 

Табела 121. Расподела одговора дечака на питање „Да ли те родитељи похвале 

кад добијеш добру оцену?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек ме похвале 36 72,0 

Понекад ме похвале 9 18,0 

Не похвале ме никад 2 4,0 

Не говорим им своје оцене 3 6,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек ме похвале 44 88,0 

Понекад ме похвале 4 8,0 

Не похвале ме никад 1 2,0 

Не говорим им своје оцене 0 0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 121. Расподела одговора дечака на питање „Да ли те родитељи 

похвале кад добијеш добру оцену?“ 

Већину дечака ромске и неромске националности родитељи похвале када добију 

добру оцену. Родитељи никада не похвале за добру оцену два дечака Рома и једног 

дечака који није Ром. Три дечака Рома не говоре родитељима своје оцене. У табели 

121 и на графикону 121 приказана је расподела одговора дечака. 
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Већина дечака и ромске и неромске националности никада не добија батине од 

родитеља. Често батинама буде кажњено пет дечака Рома и три дечака који нису 

Роми. У табели 122 и на графикону 122 приказани су одговори дечака. 

Табела 122. Расподела одговора дечака на питање „Да ли те родитељи физички 

кажњавају (батинама)?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 5 10,0 

Да, понекад 9 18,0 

Не, никад 36 72,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 3 6,0 

Да, понекад 4 8,0 

Не, никад 43 86,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 122. Расподела одговора дечака на питање „Да ли те родитељи 

физички кажњавају (батинама)?“ 

Иако их родитељи не кажњавају батинама, већина дечака, и Рома и нерома, сматра 

да понекад деца треба да добију батине ако нешто много погреше или су 

непослушна. У табели 123 и на графикону 123 представљени су одговори дечака. 

Табела 123. Расподела одговора дечака на питање „Мислиш ли да деца треба да 

добију батине ако нешто много погреше и непослушна су?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек 9 18,0 

Не, никад 18 36,0 

Можда некад 23 46,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек 6 12,0 

Не, никад 17 34,0 

Можда некад 26 52,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 123. Расподела одговора дечака на питање „Мислиш ли да деца 

треба да добију батине ако нешто много погреше и непослушна су?“ 

Већи је број дечака Рома него нерома којима родитељи дозвољавају да не оду у 

школу кад нису болесни. Већини испитаника и ромске и неромске националности 

родитељи не допуштају да изостају из школе и кад нису болесни. Расподела 

одговора дечака представљена је у табели 124 и на графикону 124. 

Табела 124. Расподела одговора дечака на питање „Да ли ти родитељи 

дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болестан?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек ми дозвољавају 10 20,0 

Да, понекад 14 28,0 

Не, никада ми не дозвољавају 26 52,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек ми дозвољавају 5 10,0 

Да, понекад 2 4,0 

Не, никада ми не дозвољавају 43 86,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 124. Расподела одговора дечака на питање „Да ли ти родитељи 

дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болестан?“ 
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Табела 125. Расподела одговора дечака на питање „Мислиш ли да је школа важна 

за успех у животу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, много је важна 41 82,0 

Можда мало 6 12,0 

Није важна 3 9,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, много је важна 48 96,0 

Можда мало 2 4,0 

Није важна 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 125. Расподела одговора дечака на питање „Мислиш ли да је школа 

важна за успех у животу?“ 

Скоро сви дечаци и Роми и нероми мисле да је школа важна за успех у животу. Само 

три Рома мисле да школа није важна за успех у животу. У табели 125 и на графикону 

125 приказана је расподела одговора дечака. 

Табела 126. Расподела одговора дечака на питање „Да ли је школовање важније за 

дечаке или за девојчице?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Важно је подједнако за дечаке и девојчице 43 86,0 

Важније је за дечаке 3 6,0 

Важније је за девојчице 1 2,0 

Никоме није важно 1 2,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Важно је подједнако за дечаке и девојчице 47 84,0 

Важније је за дечаке 2 4,0 

Важније је за девојчице 0 0 

Никоме није важно 0 0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

41

6 3

48

2

0

10

20

30

40

50

60

Да, много је 
важна

Можда мало Није важна

Ромско дете

Неромско дете



 

182 

 

 

Графикон 126. Расподела одговора дечака на питање „Да ли је школовање 

важније за дечаке или за девојчице? 

У табели 126 може се видети да скоро сви дечаци, без обзира којој националности 

припадају сматрају да је школовање подједнако важно и за дечаке и за девојчице. Да 

је школовање важније за дечаке мисле три Рома и два нерома. Да је важније за 

девојчице мисли један Ром, а један Ром сматра да школовање никоме  није важно. На 

графикону 126 графички је приказана структура одговора дечака. 

Табела 127. Расподела одговора дечака на питање „Какви су твоји планови у вези 

са школовањем у будућности?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Желим да завршим факултет 14 28,0 

Желим да завршим вишу школу 5 10,0 

Желим да завршим средњу школу 15 30,0 

Желим да завршим неки занат 11 22,0 

Нећу да настављам школовање, 

довољна ми је основна школа 
1 2,0 

Можда нећу да завршим ни основну  2 4,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Желим да завршим факултет 37 64,0 

Желим да завршим вишу школу 3 6,0 

Желим да завршим средњу школу 7 14,0 

Желим да завршим неки занат 1 2,0 

Нећу да настављам школовање, 
довољна ми је основна школа 

0 0 

Можда нећу да завршим ни основну 0 0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 127. Расподела одговора дечака на питање „Какви су твоји планови 

у вези са школовањем у будућности?“ 

Што се тиче планова за будуће школовање, већина дечака нерома жели да заврши 

факултет или вишу школу. За разлику од њих, већина Рома жели да заврши средњу 

школу. Такође, има и Рома који би желели да заврше факултет, али их је мање у 

поређењу са дечацима који нису Роми. Роми су се у много већем броју од нерома 

изјаснили да би желели да заврше неки занат. У табели 127 и на графикону 127 

представљени су одговори дечака. 

Табела 128. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си срећан?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да срећан сам 49 98,0 

Да, помало 1 2,0 

Не, нисам срећан 0 0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да срећан сам 43 86,0 

Да, помало 5 10,0 

Не, нисам срећан 1 2,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 128. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си срећан?“ 

Сви осим једног испитаника Рома рекли су да су срећни, а његов одговор је да је 

помало срећан. Међу неромским дечацима већина њих су срећни, пет њих је помало 

срећно, један дечак није срећан и један није желео да одговори на питање.  У табели 

128 и на графикону 128 приказана је расподела одговора дечака. 

Табела 129. Расподела одговора дечака на питање „Мислиш ли да има неправде 

која утиче на твој живот?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Нема 26 52,0 

Има много 7 14,0 

Има понекад 12 24,0 

Не желим да одговорим 5 10,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Нема 36 72,0 

Има много 5 10,0 

Има понекад 8 16,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 129. Расподела одговора дечака на питање „Мислиш ли да има 

неправде која утиче на твој живот?“ 
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Већина дечака и Рома и нерома сматра да нема неправде која утиче на њихов живот. 

Да има много неправде која има утицаја на њихов живот мишљење је седам дечака 

Рома и пет дечака који нису ромске националности. У табели 129 и на графикону 129 

приказани су одговори дечака. 

Табела 130. Расподела одговора дечака на питање „Шта би променио у свом 

животу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Ништа не бих мењао 21 38,9 

Да моја породица буде сложна 2 3,7 

Да моја породица има више новца 9 16,7 

Да моја породица има боље услове за живот 7 13,0 

Да моји родитељи имају више времена за 

мене 
4 7,4 

Да имам још браће и сестара 0 0 

Да будем бољи ђак 6 11,1 

Да имам више добрих пријатеља 5 9,3 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Ништа не бих мењао 28 45,2 

Да моја породица буде сложна 4 6,5 

Да моја породица има више новца 2 3,2 

Да моја породица има боље услове за живот 1 1,6 

Да моји родитељи имају више времена за 
мене 

3 4,8 

Да имам још браће и сестара 7 11,3 

Да будем бољи ђак 6 9,7 

Да имам више добрих пријатеља 11 17,7 

 

Графикон 130. Расподела одговора дечака на питање „Шта би променио у 

свом животу?“ 
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Већина дечака и Рома и нерома ништа не би мењала у свом животу. Ако би нешто 

променили, Роми би волели да њихова породица има више новца и да имају боље 

услове за живот. Неромски дечаци би волели да имају више добрих пријатеља и да 

имају још браће и сестара. У табели 130 и на графикону 130 приказани су одговори 

дечака. 

*** 

Упоредна анализа одговора ромских и неромских дечака показала је да ромски 

дечаци више воле да иду у школу у односу на неромске дечаке. Ипак, значајна је 

разлика у школском успеху који постижу. Већина ромских дечака има добар успех 

(66%) а већина неромских одличан (66%). Иако и једни и други углавном уче сами, 

ромски дечаци чешће траже помоћ од родитеља. Нероми редовније долазе у школу 

(96%) за разлику од Рома (74%). Услови за учење се  такође разликују будући да је 

већи број ромских дечака (36%) који немају ни стално место за учење нити посебан 

радни сто. У учењу дечаке Роме највише омета разговор укућана (22%) а неромску 

децу радио и ТВ (14%). 

Ромска деца мање времена посвећују учењу од неромске. Углавном уче мање од 

једног сата дневно (46%). За српски језик као омиљени предмет изјаснило се 28% 

Рома, а неромима је омиљени предмет математика (26%) док им је српски на трећем 

месту. Од предмета које не воле и Роми (28%) и нероми (16%) наводе математику у 

највећем броју случајева али су разлози различити. Ромским дечацима је градиво 

предмета који не воле тешко за учење и не разумеју оно што уче, док су неромска 

деца одговорила да одређени предмет не воле јер им градиво није интересантно. 

Ромске дечаке је у већем броју срамота да питају ако нешто не разумеју, али има и 

оних који не прате пажљиво на часу јер их не интересује. Ромски испитаници наводе 

да имају проблем да се јасно изразе и да осећају трему приликом одговарања. 

Већину ромских дечака добијање боље оцене мотивише да се више потруде, док је 

неромским дечацима мотив стицање знања и упис у бољу школу. Иако углавном 

сматрају да се вреди трудити за успех у учењу, ипак петина ромских испитаника не 

зна да ли је то вредно труда. 

Ромски дечаци сматрају да је важно да неко буде добар ђак да би се са њим дружили 

за разлику од неромских којима је то небитно. Ромски дечаци чешће седе у првој или 
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последњој клупи у односу на неромску децу која седе у средини или мењају место. У 

млађим разредима распоред седења углавном одређују учитељице/учитељи, док у 

старијим разредима деца најчешће сама бирају место седења а разредни старешина 

или предметна наставница/предметни наставник интервенишу по потреби онда када 

постоји разлог. Ромска деца  у већини нису задовољна тренутним размештајем 

односно волела би да неко други седи поред њих док је неромској деци свеједно. 

Од особина које им се допадају код вршњака, и Роми и нероми су навели доброту, 

лепо понашање и несебичност. Ромски дечаци не воле оне који се подсмевају 

другима, који лажу и варају и који су себични и хвалисави. Нероми наводе 

себичност, лагање и варање као особине које им се не свиђају. Будући да неромска 

деца не наводе подсмевање као једну од особина које им се не допадају код својих 

вршњака, могло би се закључити да су ромска деца можда више изложена подсмеху 

те су стога и осетљивија на такво понашање вршњака. О томе сведоче и њихови 

одговори на питање због чега се са неким не друже: 

 Не воле да се друже са мном. (И.В.) 

 Зато што ме неко дира и бацају ми књиге на одмору. (С.Ј.) 

 Не дозвољавају им родитељи. (А.М.) 

 Не дружим се зато што ми никад не помажу, а сваки пут мене криве за 

нешто што нисам урадио. (Н.Р.) 

 Зато што се они смеју и ништа не знају, само се свађају. (С.Ш.) 

 Зато што не знају да играју фудбал и први ме дирају. (Ж.В.) 

 Зато што ме дирају. (Р.М.) 

Дечаци нероми бројнији су у школским секцијама (28%) у односу на Роме (18%).  На 

школским приредбама учествовало је дупло мање ромских дечака од неромских.  

Велика разлика између ромских и неромских дечака је у броју оних који су 

учествовали на такмичењима. Већина неромских дечака имала је учешће на 

такмичењима (60%), док је ромских дечака учествовало само 22%. Осим тога, већи 

број неромских дечака (74%) се бави активностима ван школе, у односу на ромске 

(40%). У спортским клубовима ромски дечаци су заступљени у мањем броју (18%) у 

односу на неромске (62%). 
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Мобилни телефон има мање ромских дечака (70%) у односу на неромске вршњаке 

који готово сви поседују мобилни телефон (96%). Већина и једних и других користи 

интернет, Фејсбук и Инстаграм. 

Док дечаци нероми знају само српски и језике које уче у школи (енглески, 

француски и руски), дечаци Роми сви говоре српски језик, једна петина њих и 

ромски, затим немачки (18%), румунски (14%), албански (2%) и италијански (2%). 

Пошто су се сви ромски дечаци изјаснили да говоре српски, непознавање језика које 

се често наводи као једна од препрека у образовању, овде не представља проблем.  

Када су у питању социјални односи, разликује се мишљење ромских и неромских 

дечака. Дечаци Роми углавном сматрају да у школи нема ученика који малтретирају 

остале, нарочито млађе од себе, или не знају да их има, а већина дечака нерома 

сматра да има таквих. Ово говори у прилог томе да ромска деца нису изложена 

физичком насиљу од стране друге деце у школи.  

Знатно је мањи број ромских дечака (20%) који ће се пожалити родитељима уколико 

их неко узнемирава у односу на неромске дечаке (56%). Роми ће се најчешће 

обратити учитељици/учитељу, наставници/наставнику или разредном старешини 

(64%). Може се закључити да ромска деца  имају поверења у наставни кадар и 

обраћају се за помоћ када је то потребно. Ромски дечаци сматрају да треба да буде 

кажњен свако ко крши правила понашања док неромски дечаци већином наводе да је 

ометање часа нешто што заслужује казну. 

Што се тиче породичне ситуације у којој живе ромски и неромски дечаци постоје 

извесне разлике. Наиме, иако већина једних и других живи са оба родитеља, 80% 

Рома и 96% нерома, више је ромских дечака (12%), него неромских (2%) који живе 

само са мајком, односно само са оцем (6% ромских дечака, 2% неромских). Ромске 

породице имају више чланова па је знатно мањи број ромских дечака који су јединци 

(4% према 28% неромских дечака). Троје или више браће и сестара има 36% ромских 

дечака, а само 8% неромских.  

Родитељи ромских дечака се у већем броју љуте на децу када добију лошу оцену 

(30% према 12% неромских родитеља). На основу тога може се закључити да је 

родитељима ромске деце стало до образовања и да желе да њихова деца постижу 

добар успех у школи. Њихово мишљење деле и деца будући да су већином навела да 
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сматрају да је школа важна за успех у животу. Ипак, док већина неромских дечака 

жели да заврши факултет (64%), највећи проценат ромских дечака жели да заврши 

средњу школу (30%), мада има и оних који би желели да заврше факултет (28%). 

Одговор на питање шта би променили у свом животу заправо потврђује оно што 

јесте кључни проблем ромских породица, лоше материјално стање и лоши услови 

живота. Док неромски дечаци желе више добрих пријатеља, браће и сестара, ромска 

деца би волела да њихова породица има више новца и боље услове за живот. 

6.1.4. АНАЛИЗА АНКЕТА РОМСКИХ И НЕРОМСКИХ ДЕВОЈЧИЦА 

 

У анкетном истраживању учествовало је 50 девојчица Ромкиња и 50 девојчица које 

су неромске националне припадности. У овом поглављу се налазе одговори 

девојчица у функцији националне припадности. Највише анкетираних девојчица 

ромске популације је из петог, шестог и осмог разреда. Највише анкетираних 

неромских девојчица је из трећег, седмог и осмог разреда. Овим анкетним 

истраживањем није обухваћена ниједна девојчица првог разреда. 

 

У табели 131 представљени су одговори девојчица на питање да ли воле да иду у 

школу. Већина девојчица и ромске и неромске популације воли да иде у школу. Када 

се пореди број оних девојчица које су навеле да не воле да иду у школу, више је 

неромских девојчица. Три испитанице неромске и једна ромске националности нису 

желеле да одговоре на питање. На графикону 131 приказана је структура одговора 

девојчица. 

Табела 131. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли волиш да идеш у 

школу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 47 94,0 

Не 2 4,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 43 86,0 

Не 4 8,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 



 

190 

 

 

Графикон 131. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли волиш да идеш 

у школу?“ 

Табела 132. Расподела одговора девојчица на питање „Какав си ђак?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Одличан 3 6,0 

Врло добар 19 38,0 

Добар 25 50,0 

Довољан 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Одличан 35 70,0 

Врло добар 11 22,0 

Добар 4 8,0 

Довољан 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 132. Расподела одговора девојчица на питање „Какав си ђак?“ 

Када се анализира успех у школи, неромске девојчице имају значајно бољи успех у 

школи у односу на ромске девојчице. Од укупно 50 анкетираних девојчица неромске 

популације, 35 су одлични ђаци, њих 11 врло добри, а четири добри. Довољних и 

недовољних анкетираних девојчица неромске националности нема. У поређењу са 

њима ромских девојчица са одличним успехом има само три. Највише анкетираних 

Ромкиња је са добрим успехом. Довољних ромских девојчица има три. У табели 132 
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и на графикону 132 приказана је расподела девојчица према успеху, а у функцији 

националности. 

 

На питање да ли редовно иду у школу већина испитаница обе националности 

одговорила је да иде редовно у школу. На часове често касни пет Ромкиња. Због 

болести често изостају три Ромкиње, а три не долазе редовно у школу јер им то 

дозвољавају родитељи. По једна испитаница ромске и неромске популације није 

желела да одговори на питање. У табели 133 приказани су одговори испитаница, а на 

графикону 133 графички приказ одговора.  

Табела 133. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли редовно идеш у 

школу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, редовно 38 76,0 

Да, али касним на часове 5 10,0 

Изостајем често због болести 3 6,0 

Не долазим редовно у школу, 

родитељи ми то дозвољавају 
3 6,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, редовно 49 98,0 

Да, али касним на часове 0 0 

Изостајем често због болести 0 0 

Не долазим редовно у школу, 

родитељи ми то дозвољавају 
0 0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 133. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли редовно идеш у 

школу?“ 
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Девојчице, било да су ромске било неромске националности, у већини школско 

градиво уче саме. Ромским девојчицама чешће помажу родитељи, него неромским. 

Уопште не уче код куће три ромске девојчице. Одговори девојчица приказани су  у 

табели  134 као и на графикону 134. 

Табела 134.  Расподела одговора девојчица на питање „Да ли школско градиво 

учиш сама или ти је потребна нечија помоћ?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Учим сам/сама 28 56,0 

Помажу ми родитељи 10 20,0 

Понекад ми је потребна нечија 

помоћ 
9 18,0 

Не учим уопште код куће 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Учим сам/сама 37 74,0 

Помажу ми родитељи 3 6,0 

Понекад ми је потребна нечија 

помоћ 
10 20,0 

Не учим уопште код куће 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 134. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли школско 

градиво учиш сама или ти  је потребна нечија помоћ?“ 

Када су у питању услови за учење код куће, већина девојчица обе националности 

има посебну собу за учење. Посебан радни сто у заједничкој просторији има 15 

ромских и девет неромских девојчица. Стално место за учење нема седам ромских и 

седам неромских девојчица. Пет Ромкиња није желело да одговори на питање. 

Расподела одговора девојчица приказана је у табели 135 и на графикону 135. 
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Табела 135. Расподела одговора девојчица на питање „Какви су твоји услови за 

учење код куће?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Немам стално место 7 14,0 

Имам посебан радни сто у 

заједничкој просторији 
15 30,0 

Имам посебну собу за учење 23 46,0 

Не желим да одговорим 5 10,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Немам стално место 7 14,0 

Имам посебан радни сто у 

заједничкој просторији 
9 18,0 

Имам посебну собу за учење 34 68,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 135. Расподела одговора девојчица на питање „Какви су твоји услови 

за учење код куће?“ 

Већину и ромских и неромских девојчица ништа не омета у учењу. Разговор укућана 

честа је сметња код девет девојчица ромске и осам девојчица неромске националне 

припадности. Радио и телевизија више омета неромске него ромске девојчице. Три 

девојчице ромске популације не разумеју значење неких речи у уџбенику и то их 

често омета у учењу. Једна Ромкиња је навела да је ометају браћа и сестре у учењу. 

Детаљна расподела одговора испитаница у функцији националности приказана је у 

табели 136 и  на графикону 136.  
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Табела 136. Расподела одговора девојчица на питање „Шта те највише омета док 

учиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Ништа ме не омета 28 56,0 

Разговор укућана 9 18,0 

Радио, ТВ 3 6,0 

Тешко ми је да се концентришем 

на рад 
5 10,0 

Не разумем значење неких речи 
у уџбенику 

3 6,0 

Не умем да издвојим битно од 

небитног градива 
1 2,0 

Нешто друго 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Ништа ме не омета 28 56,0 

Разговор укућана 8 16,0 

Радио, ТВ 7 14,0 

Тешко ми је да се концентришем 

на рад 
4 8,0 

Не разумем значење неких речи 
у уџбенику 

1 2,0 

Не умем да издвојим битно од 

небитног градива 
2 4,0 

Нешто друго 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 136. Расподела одговора девојчица на питање „Шта те највише 

омета док учиш?“ 
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Већина Ромкиња након наставе проведе у учењу мање од једног сата, док неромске 

испитанице већином уче приближно један сат након наставе. Велики број девојчица 

и ромске и неромске националности учи око два сата након завршетка наставе. У 

табели 137 и на графикону 137 приказани су одговори девојчица. 

Табела 137. Расподела одговора девојчица на питање „Колико просечно учиш 

после наставе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Не учим уопште 4 8,0 

Мање од једног сата 17 34,0 

Приближно један сат 14 28,0 

Око два сата 10 20,0 

Више од два сата 4 8,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Не учим уопште 3 6,0 

Мање од једног сата 12 24,0 

Приближно један сат 16 32,0 

Око два сата 14 28,0 

Више од два сата 5 10,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 137. Расподела одговора девојчица на питање „Колико просечно 

учиш после завршетка наставе?“ 
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Табела 138. Расподела одговора девојчица на питање „Који предмет највише 

волиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Географија 1 2,0 

Физика 2 4,0 

Енглески језик 2 4,0 

Српски језик 12 24,0 

Ликовна култура 8 16,0 

Математика 7 14,0 

Техничко образовање 3 6,0 

Руски језик 1 2,0 

Физичко васпитање 6 12,0 

Биологија 1 2,0 

Историја 1 2,0 

Музичка култура 2 4,0 

Без одговора 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

Енглески језик 2 4,0 

Српски језик 14 28,0 

Математика 13 26,0 

Физичко васпитање 4 8,0 

Биологија 5 10,0 

Историја 2 4,0 

Музичка култура 3 6,0 

Хемија 3 6,0 

Француски језик 3 6,0 

Без одговора 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 138. Расподела одговора девојчица на питање „Који предмет 

највише волиш?“ 
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Као што се може приметити у табели 138 и на графикону 138 три омиљена предмета 

ромских девојчица су српски језик, ликовна култура и математика. Неромским 

девојчицама омиљени предмети су српски језик, математика, биологија.  

Табела 139. Расподела одговора девојчица на питање „Зашто?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Зато што је градиво занимљиво 23 46,0 

Допада ми се начин предавања учитеља 13 26,0 

Градиво могу лако да научим 6 12,0 

Нешто друго 3 6,0 

Не желим да одговорим 5 10,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Зато што је градиво занимљиво 28 56,0 

Допада ми се начин предавања учитеља 16 32,0 

Градиво могу лако да научим 4 8,0 

Нешто друго 1 2,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 139. Расподела одговора девојчица на питање „Зашто?“ 

Девојчице и ромске и неромске националности рекле су да им је тај предмет омиљен 

зато што је градиво занимљиво. Такође, велики број девојчица обе популације рекле 

су да им се допада начин предавања учитеља/учитељице, односно наставника/ 

наставнице. Неке девојчице које су навеле музичко или ликовно као предмет који 

највише воле рекле су да воле да певају, односно цртају и зато су им то омиљени 

предмети.  

Ромске девојчице најмање воле математику, географију и историју. Неромске 

девојчице исто не воле математику, а поред математике не воле физику и природу и 

друштво. На питање нису одговориле све девојчице, јер су неке од њих навеле да 

воле све предмете. У табели 140 и на графикону 140 приказани су одговори 

девојчица у функцији националности. 
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Табела 140. Расподела одговора девојчица на питање „Који предмет не волиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Географија 8 16,0 

Физика 0 0 

Српски језик 5 10,0 

Ликовна култура 1 2,0 

Математика 12 24,0 

Биологија 1 2,0 

Историја 6 12,0 

Природа и друштво 3 6,0 

Хемија 1 2,0 

Француски језик 2 5,1 

Без одговора 11 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Географија 1 2,0 

Физика 6 12,0 

Српски језик 3 6,0 

Математика 11 22,0 

Техничко образовање 1 2,0 

Физичко васпитање 1 2,0 

Биологија 1 2,0 

Историја 1 2,0 

Музичка култура 3 6,0 

Природа и друштво 5 10,0 

Хемија 3 6,0 

Француски језик 1 2,0 

Верска настава 1 2,0 

Свет око нас 2 4,0 

Без одговора 10 20,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 140. Расподела одговора девојчица на питање „Који предмет не 

волиш?“ 
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Најчешћи разлог због кога девојчице ромске и неромске националности не воле неки 

предмет је што је градиво тог предмета тешко и не разумеју оно што уче. На питање 

нису одговориле све девојчице, јер су неке претходно рекле да воле све предмете. 

Детаљна расподела одговора девојчица приказана је у табели 141 и на графикону 

141.  

Табела 141. Расподела одговора девојчица на питање „Зашто?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Градиво овог предмета ми није 
интересантно 

6 12,0 

Не допада ми се начин предавања учитеља 3 6,0 

Градиво је тешко за учење, не разумем оно 

што учим 
24 48,0 

Нешто друго 2 4,0 

Не желим да одговорим 15 30,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Градиво овог предмета ми није 

интересантно 
11 22,0 

Не допада ми се начин предавања учитеља 9 18,0 

Градиво је тешко за учење, не разумем оно 
што учим 

16 32,0 

Нешто друго 1 2,0 

Не желим да одговорим 13 26,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 141. Расподела одговора девојчица на питање „Зашто?“ 

На питање због чега им је неки предмет посебно тежак за учење највећи број 

девојчица и ромске и неромске популације навео је да им није јасно када учитељ 

односно наставник предаје. Велики број девојчица рекао је да их ометају други 

ученици. На питање није желело да одговори седам девојчица ромске и осам 
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девојчица неромске националности. У табели 142 и на графикону 142 приказани су 

одговори девојчица на питање због чега им је неки предмет посебно тежак за учење. 

Табела 142. Расподела одговора девојчица на питање „Због чега ти је неки 

предмет посебно тежак за учење?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Није ми јасно када учитељ предаје 18 36,0 

Не слушам пажљиво јер ме не интересује то 
о чему учимо 

4 8,0 

Наставник неће да понови ако нешто не 

разумем 
4 8,0 

Срамота ме да питам ако нешто не разумем 8 16,0 

Ометају ме други ученици 8 16,0 

Мислим да ми не треба да то знам 1 2,0 

Не желим да одговорим 7 14,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Није ми јасно када учитељ предаје 18 36,0 

Не слушам пажљиво јер ме не интересује то 

о чему учимо 
1 2,0 

Срамота ме да питам ако нешто не разумем 8 16,0 

Ометају ме други ученици 11 22,0 

Мислим да ми не треба да то знам 4 8,0 

Не желим да одговорим 8 16,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 142. Расподела одговора девојчица на питање „Због чега ти је неки 

предмет посебно тежак за учење?“ 

Најчешћа мотивација за боље учење девојчицама обе националности  је да би добиле 

добру оцену. Други најчешћи покретач за добро учење је знање, девојчице уче да би 

више знале и уписале бољу школу. Међу испитаницама ромске националности више 

је оних девојчица које воле да уче. У табели и на графикону 143 представљена је 

расподела одговора девојчица на питање због чега се труде да боље уче. 
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Табела 143. Расподела одговора девојчица на питање „Због чега се трудиш да боље 

учиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Волим да учим 17 34,0 

Да добијем добру оцену 29 58,0 

Да бих више знао и касније уписао 

бољу школу 
25 50,0 

Да би ме поштовали и хвалили 

другови 
1 2,0 

Да би ме хвалио наставник 1 2,0 

Да би ме хвалили родитељи 4 8,0 

Да бих касније зарађивао много новца 5 10,0 

Не трудим се да учим боље 1 2,0 

Не знам 2 2,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Волим да учим 11 22,0 

Да добијем добру оцену 30 60,0 

Да бих више знао и касније уписао 

бољу школу 
28 56,0 

Да би ме поштовали и хвалили 
другови 

1 2,0 

Да би ме хвалио наставник 4 8,0 

Да би ме хвалили родитељи 3 6,0 

Да бих касније зарађивао много новца 6 12,0 

Не трудим се да учим боље 0 0 

Не знам 0 0 

 

Графикон 143. Расподела одговора девојчица на питање„Због чега се трудиш 

да учиш боље?“ 
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Табела 144. Расподела одговора девојчица на питање „Ако из неког предмета не 

постижеш успех, шта на то утиче?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Тешко ми је да се јасно изразим 8 16,0 

Трема коју осећам 14 28,0 

Нестрпљивост и нервоза учитеља 1 2,0 

Недисциплина у одељењу 2 4,0 

Нема ко да ми помогне 4 8,0 

Пристрасност учитеља 1 2,0 

Несигурност у себе 10 20,0 

Недовољан рад 2 4,0 

Ништа не утиче, постижем успех из 

свих предмета 
5 10,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Тешко ми је да се јасно изразим 11 22,0 

Трема коју осећам 11 22,0 

Нестрпљивост и нервоза учитеља 1 2,0 

Недисциплина у одељењу 3 6,0 

Нема ко да ми помогне 0 0 

Пристрасност учитеља 0 0 

Несигурност у себе 4 8,0 

Недовољан рад 4 8,0 

Ништа не утиче, постижем успех из 

свих предмета 
13 26,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 144. Расподела одговора девојчица на питање „Ако из неког 

предмета не постижеш успех, шта на то утиче?“ 
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Ромкиње најчешће не постижу успех из неког предмета због треме коју осећају. 

Велика сметња за бољи успех из појединих предмета су несигурност у себе и 

потешкоће у јасном изражавању код девојчица ромске националне припадности. 

Што се тиче неромских девојчица оне у највећем броју постижу успех из свих 

предмета, а на слабији успех из неких предмета утицаја има трема као и потешкоће 

да се јасно изразе. У табели 144 и на графикону 144 представљени су одговори 

девојчица. 

 

Скоро све девојчице без обзира које су националности сматрају да је успех у учењу 

нешто за шта се вреди трудити. У табели 145 и на графикону 145 приказана је 

расподела одговора девојчица. 

Табела 145. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је успех у учењу 

нешто за шта се вреди трудити?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 46 92,0 

Не 1 2,0 

Не знам 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 46 92,0 

Не 1 2,0 

Не знам 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 145. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је успех у учењу 

нешто за шта се вреди трудити?“ 
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Табела 146. Расподела одговора девојчица на питање „Ако добијеш слабу оцену из 

неког предмета, то ти:“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Смањује вољу за учењем тог предмета 12 24,0 

Смањује вољу за учењем уопште 3 6,0 

Повећава вољу за учењем тог предмета 26 52,0 

Повећава вољу за учењем уопште 2 4,0 

Не утиче на промену воље за учењем 4 8,0 

Не знам 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Смањује вољу за учењем тог предмета 9 18,0 

Смањује вољу за учењем уопште 2 4,0 

Повећава вољу за учењем тог предмета 27 54,0 

Повећава вољу за учењем уопште 8 16,0 

Не утиче на промену воље за учењем 2 4,0 

Не знам 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 146. Расподела одговора девојчица на питање „Ако добијеш слабу 

оцену из неког предмета, то ти:“ 

Више од половине испитаница обе националне припадности каже да им слаба оцена 

из неког предмета повећава вољу за учењем тог предмета. Међутим, има и оних 

девојчица ромске и неромске националности којима слаба оцена смањује вољу за 

учењем тог предмета. Расподела одговора девојчица приказана је у табели 146 и на 

графикону 146.  

 

Ромске девојчице већином сматрају да ученици из њиховог одељења увек помажу 

једни другима када је то потребно. Неромске девојчице имају нешто другачији став, 

већина њих мисли да ученици у њиховом одељењу помажу једни другима понекад. 
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У табели 147 и на графикону 147 приказани су одговори девојчица у функцији 

националности. 

Табела 147. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли ученици у твом 

одељењу помажу једни другима у учењу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Помажу увек када је потребно 22 44,0 

Помажу понекад 19 38,0 

Не помажу никада 6 12,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Помажу увек када је потребно 21 42,0 

Помажу понекад 25 50,0 

Не помажу никада 3 6,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 147. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли ученици у твом 

одељењу помажу једни другима у учењу?“ 

Табела 148. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли се неко подсмева 

другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно каже?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 17 34,0 

Да, понекад 22 44,0 

Не, никада 11 22,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 8 16,0 

Да, понекад 23 46,0 

Не, никада 18 36,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 148. Расподела одговора на питање „Да ли се неко подсмева другоме 

ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно каже?“ 

На питање да ли се неко подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или нешто 

погрешно каже већина девојчица обе националности одговорила је да се понекад 

подсмевају. Ромкиње су у већем броју рекле да се неко увек подсмева другоме када 

нешто погрешно каже. У табели 148 и на графикону 148 приказана је расподела 

одговора девојчица на ово питање. 

Табела 149. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је за дружење важно 

да је неко добар ђак?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Важно је 19 38,0 

Није важно 29 58,0 

Не знам 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Важно је 11 22,0 

Није важно 36 72,0 

Не знам 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 149. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је за дружење 

важно да је неко добар ђак?“ 

Већина девојчица и ромске и неромске националности сматра да није важно да ли је 

неко добар ђак да би се дружиле са њим. Када се упореди број девојчица ромске и 
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неромске националности већи је број Ромкиња којима је важно да неко буде добар 

ђак да би се дружиле са њим. У табели 149 и на графикону 149 приказана је 

расподела одговора девојчица. 

Табела 150. Расподела одговора девојчица на питање „Имаш ли у школи најбољег 

друга/другарицу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, имам 35 70,0 

Немам 2 4,0 

Дружим се са свима подједнако 13 26,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, имам 40 80,0 

Немам 0 0 

Дружим се са свима подједнако 9 18,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 150. Расподела одговора девојчица на питање „Имаш ли у школи 

најбољег друга/другарицу?“ 

Најбољег друга, односно другарицу, у школи има већина девојчица обе 

националности. Две девојчице ромске припадности рекле су да немају најбољег 

друга или другарицу у школи. Са свима се подједнако дружи 13 девојчица ромске и  

девет девојчица неромске националне припадности. У табели 150 и на графикону 

150 приказани су одговори девојчица. 

 

У првој клупи седи 14 девојчица ромске и 14 неромске националности. У последњој 

клупи седи 13 Ромкиња и 12 неромкиња. У средини седи 17 девојчица ромске и 13 

неромске популације, а место мења шест Ромкиња и десет неромкиња. У табели 151 

и на графикону 151 приказани су одговори девојчица. 
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Табела 151. Расподела одговора девојчица на питање „У којој клупи седиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Првој 14 28,0 

Последњој 13 26,0 

У средини 17 34,0 

Мењам место 6 12,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Првој 15 30,0 

Последњој 12 24,0 

У средини 13 26,0 

Мењам место 10 20,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 151. Расподела одговора девојчица на питање „У којој клупи 

седиш?“ 

Девојчицама ромске и неромске националности већином није важно ко седи поред 

њих. Више је девојчица Ромкиња него неромкиња којима је важно ко седи са њима. 

У табели 152 и на графикону 152 приказани су одговори девојчица. 

Табела 152. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је важно ко седи 

поред тебе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, важно је 19 38,0 

Није важно, свеједно је 30 60,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, важно је 15 30,0 

Није важно, свеједно је 35 70,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 152. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је важно ко 

седи поред тебе?“ 

Табела 153. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли би волела да неко 

други седи са тобом?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 17 34,0 

Не 22 44,0 

Свеједно ми је 11 22,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 7 14,0 

Не 23 46,0 

Свеједно ми је 20 40,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 153. Расподела одговора девојчица на питање, „Да ли би волела да 

неко други седи са тобом?“ 

На питање да ли би волеле да неко други седи са њима девојчице неромске 

националности су већином одговориле да не би волеле. Што се тиче Ромкиња већи је 

број оних које су рекле да би волеле да неко други седи поред њих у односу на број 

19

30

1

15

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Да, важно је Није важно, 
свеједно је

Не желим да 
одговорим

Ромско дете

Неромско дете

17

22

11

7

23

20

0

5

10

15

20

25

Да Не Свеједно ми је

Ромско дете

Неромско дете



 

210 

 

неромкиња које су дале исти одговор. Одговори девојчица представљени су у табели 

153 и на графикону 153. 

У табели 154 може се уочити да је више девојчица ромске припадности које се не 

друже са свима у свом одељењу. На графикону 154 може се видети графички приказ 

одговора девојчица.  

Табела 154. Расподела одговора девојчица на питање „Има ли деце у одељењу са 

којом се никада не дружиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Има 23 46,0 

Нема, са свима се дружим 27 54,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Има 16 32,0 

Нема, са свима се дружим 33 66,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 154. Расподела одговора девојчица на питање „Има ли деце у одељењу са 

којом се никада не дружиш?“ 

 

У наредном питању се од девојчица тражило да наведу разлоге зашто се са неким не 

друже. На питање нису одговориле све девојчице, јер су претходно неке већ рекле да 

се друже са свима. Оне које се не друже са некима, навеле су да је разлог најчешће 

то што је тај неко некултуран и то је најбројнији одговор међу анкетираним 

девојчицама обе националне припадности. Ромске девојчице се не друже са онима 

који су уображени, док се неромске не друже са онима који су безобразни. У табели 

155 и на графикону 155 приказани су одговори девојчица. 
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Табела 155. Расподела одговора девојчица на питање „Ако се са неким не дружиш, 

напиши због чега?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Подсмева ми се 1 2,0 

Не воли ме 2 4,0 

Вређа ме 2 4,0 

Некултуран је 7 14,0 

Уображен је 5 10,0 

Оговара 0 0 

Безобразан је 1 2,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Подсмева ми се 4 8,0 

Не воли ме 3 6,0 

Вређа ме 1 2,0 

Некултуран је 7 14,0 

Уображен је 1 2,0 

Оговара 3 6,0 

Безобразан је 5 10,0 

 

Графикон 155. Расподела одговора девојчица на питање „Ако се са неким не 

дружиш, напиши због чега?“ 

На анкетно питање о особинама које им се највише свиђају код вршњака, девојчице 

су могле да наведу више одговора. Три особине које се девојчицама ромске 

националности највише свиђају су доброта (78%), лепо понашање (52%) и поштење 

(32%). Девојчицама неромске националности највише се свиђају доброта (82%), лепо 

понашање (64%) и несебичност (30%). Једна испитаница ромске припадности је 

рекла да не зна које јој се особине највише свиђају код њених вршњака. У табели 156 

и на графикону 156 приказани су одговори девојчица. 
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Табела 156. Расподела одговора девојчица на питање „Које ти се особине свиђају 

код твојих вршњака?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Самосталност 7 7,0 

Сигурност у себе 12 24,0 

Леп изглед 9 18,0 

Доброта 39 78,0 

Несебичност 13 26,0 

Знање и образовање 15 30,0 

Лепо понашање 26 52,0 

Сналажљивост 11 22,0 

Популарност 4 8,0 

Поштење 16 32,0 

Спортске способности 3 6,0 

Не знам 1 2,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Самосталност 9 18,0 

Сигурност у себе 11 22,0 

Леп изглед 10 20,0 

Доброта 41 82,0 

Несебичност 30 60,0 

Знање и образовање 14 28,0 

Лепо понашање 34 68,0 

Сналажљивост 10 20,0 

Популарност 5 10,0 

Поштење 20 40,0 

Спортске способности 10 20,0 

 

Графикон 156. Расподела одговора девојчица на питање „Које ти се особине 

свиђају код твојих вршњака?“ 
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Табела 157. Расподела одговора девојчица на питање „Које ти се особине не 

свиђају код твојих вршњака?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Себичност 24 48,0 

Уображеност 16 32,0 

Лагање и варање 19 38,0 

Хвалисавост 16 32,0 

Прављење разлика због одевања 7 14,0 

Ружно и силеџијско понашање 15 30,0 

Подсмевање другима 24 48,0 

Дволичност (лицемерје) 8 16,0 

Незаинтересованост за друге 2 4,0 

Лакомисленост и неодговорност 2 4,0 

Завидљивост 7 14,0 

Не знам 4 8,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Себичност 22 44,0 

Уображеност 17 34,0 

Лагање и варање 24 48,0 

Хвалисавост 20 40,0 

Прављење разлика због одевања 9 18,0 

Ружно и силеџијско понашање 17 34,0 

Подсмевање другима 21 42,0 

Дволичност (лицемерје) 18 36,0 

Незаинтересованост за друге 4 8,0 

Лакомисленост и неодговорност 6 12,0 

Завидљивост 8 16,0 

Не знам 6 12,0 

 

Графикон 157. Расподела одговора девојчица на питање „Које ти се особине не 

свиђају код твојих вршњака?“ 
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Три особине које су ромске девојчице најчешће наводиле да не воле код својих 

вршњака су себичност (48), подсмевање другима (48) и лагање и варање (38). 

Неромске девојчице су такође навеле ове особине, само у другачијем редоследу, 

лагање и варање (48%), затим себичност (44%), подсмевање (42%). У табели 157 и на 

графикону 157 приказани су одговори девојчица. 

Табела 158. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли поклањаш онима који 

немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и сиромашне?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 22 44,0 

Да, понекад 22 44,0 

Не, никад 5 10,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 25 50,0 

Да, понекад 22 44,0 

Не, никад 2 4,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 158. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли поклањаш 

онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и сиромашне?“  

На питање да ли поклањају онима који немају, половина неромских девојчица 

одговорила је да поклањају често. Нешто мање од половине ромских девојчица је 

рекло да поклања често. Никада не поклања другима пет ромских девојчица и две 

неромске. На питање нису одговориле две девојчице, једна је ромске, а једна 

неромске националности. У табели 158 и на графикону 158 приказани су одговори 

девојчица. 
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Потврдан одговор на питање о учешћу на такмичењима, дало је много више 

неромских девојчица него девојчица ромске припадности. Од 12 ромских девојчица 

које су учестовале на такмичењима две су навеле која су то такмичења. Једна 

Ромкиња је учестовала на такмичењу са хором, а једна на такмичењу из српског 

језика. Што се тиче неромских девојчица, девет њих није навело на ком су 

такмичењу учествовале. Највише неромских девојчица учествовало је на такмичењу 

из математике (9), биологије (8), српског (6) и историје (6). Неромске девојчице су 

имале учешће и на такмичењима из географије, француског језика, хемије, 

саобраћаја, физике. У табели 159 и на графикону 159 приказани су одговори 

девојчица. 

Табела 159. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си учествовала на 

такмичењима?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 12 24,0 

Не 38 76,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 32 64,0 

 Не 17 34,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 159. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си учествовала 

на такмичењима?“ 

Од 12 ромских девојчица које су учествовале на такмичењима њих шест су освојиле 

неко од прва три места. Две девојчице су освојиле прво место, две друго и две нису 

навеле које су место освојиле. Од 32 девојчице неромске националности њих 17 је 

освојило неко од прва три места на такмичењима. Шест девојчица није навело које 

место су освојиле на такмичењу, четири девојчице су освојиле прво место, пет друго 
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и две девојчице су освојиле треће место. Расподела одговора девојчица приказана је 

у табели 160 и на графикону 160. 

Табела 160. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си освојила неко од 

прва три места?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 6 12,0 

Не 42 84,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 17 34,0 

Не 33 66,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 160. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си освојила 

неко од прва три места?“ 

Већина девојчица и ромске и неромске националности није у школским секцијама. 

Од 10 девојчица ромске националности њих три нису навеле у којој су секцији, 

остале су распоређене у ликовној, хорској, драмској и атлетској. Од 16 неромских 

девојчица њих шест нису навеле у којој су секцији. У ликовној секцији су три, у 

драмској пет, у атлетској и хорској по једна  девојчица. У табели 161 и на графикону 

161 приказана је расподела одговора девојчица о секцијама. 

Табела 161. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си у некој секцији у 

школи? Којој?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 10 20,0 

Не 39 78,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 16 32,0 

Не 31 62,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 161. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си у некој 

секцији у школи? Којој?“ 

Једна Ромкиња иде у музичку школу и свира клавир. Шест неромских девојчица иде 

у музичку школу и свих шест свирају виолину. У табели 162 и на графикону 162 

приказани су одговори девојчица.  

Табела 162. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли идеш у музичку 

школу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 1 2,0 

Не 49 98,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 6 12,0 

Не 42 84,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 162. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли  идеш у музичку 

школу?“ 

Табела 163. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли се бавиш неким 

активностима изван школе (фолклор, хор, балет, спорт...)?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 16 32,0 

Не 34 68,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 30 60,0 

Не 20 40,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 163. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли се бавиш неким 

активностима изван школе (фолклор, хор, балет, спорт...)?“ 

Већи је број неромских него ромских девојчица које се баве и активностима ван 

школе. Од свих анкетираних, само 16 ромских и скоро двоструко више неромских 

девојчица се бави ваншколским активностима. Од укупног броја Ромкиња које се 

баве ваншколским активностима, њих три нису навеле које су то активности. 

Фудбалом се баве три Ромкиње, на хор иду две, две Ромкиње тренирају винг чун. 

Осталим активностима бави се по једна девојчица ромске националности а то су: 

џудо, одбојка, хип-хоп, балет, атлетика и фолклор. Неромске девојчице се највише 

баве одбојком, њих девет и фолклором се бави осам девојчица. Фудбал тренирају 

четири девојчице неромске припадности, две тренирају кошарку, а две хип-хоп. По 

једна девојчица неромске националности се бави следећим активностима: џудо, 

балет, атлетика, глума. У табели 163 и на графикону 163 приказани су одговори 

девојчица. 

Табела 164. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си учествовала на 

некој приредби?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, на школској 21 42,0 

Да, у свом граду (селу) 2 4,0 

Да, у Србији 2 4,0 

Да, у иностранству 1 2,0 

Не 23 46,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, на школској 34 68,0 

Да, у свом граду (селу) 3 6,0 

Да, у Србији 7 14,0 

Да, у иностранству 0 0 

Не 6 12,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 164. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си учествовала 

на некој приредби?“ 

Анкетиране девојчице неромске националне припадности учествовале су на 

школским приредбама у већем броју (68%) у односу на ромске девојчице (42%). На 

приредби у свом граду учествовале су две ромске девојчице и три неромске, а у 

Србији две ромске и седам неромских. У иностранству је учешће имала једна 

девојчица ромске националности. У табели 164 и на графикону 164 приказана је 

расподела одговора девојчица. 

Већина девојчица обе националне припадности нису чланице градских ни сеоских 

спортских клубова. Од укупног броја девојчица Ромкиња, њих девет су чланице 

следећих клубова: ФК „Јединство“, ФК Орашац, Џудо клуб „13. мај“ Уб, ЖОК Уб. 

Укупан број девојчица неромкиња које су чланице неког од спортских клубова је 16 

и оне су распоређене у следећим клубовима: ЖОК Уб, КК „Младост“ Уб, Плесни 

клуб „Колус“, ФК „Јединство“ Уб, ФК Памбуковица, Џудо клуб „13. мај“ Уб. 

Табела 165. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си чланица неког од 

градских (сеоских) спортских клубова?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 9 18,0 

Не 40 80,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 16 32,0 

Не 33 66,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 165. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си чланица 

неког од градских (сеоских) спортских клубова?“  

У табели 166 приказани су одговори девојчица на питање о активностима којима би 

волеле да се баве, али не могу. Може се приметити да је више Ромкиња него 

неромкиња које би желеле да се баве неким активностима, а то не могу.  

Од 24 Ромкиње, осам није навело која је то активност, четири ромске девојчице би 

волеле да тренирају фудбал, четири би волеле да иду у музичку школу, две би волеле 

да тренирају кошарку. Фолклор, одбојка, атлетика, гимнастика, балет су само још 

неке активности којима би волеле да се баве Ромкиње, али их у томе спречава 

недостатак новчаних средстава, превоз и недовољно времена. Гимнастика и фудбал 

су активности којима би волело да се бави највише девојчица неромске 

националности, али то не могу. Осим тога, неромске девојчице би ишле и на одбојку, 

моделинг, бокс, пливање и глуму. Девојчице које би волеле да се баве моделингом и 

пливањем су рекле да те активности нису доступне код нас. Још један разлог да се не 

баве активностима којима би волеле, јесте недостатак времена. На графикону 166 

приказана је расподела одговора девојчица. 

Табела 166. Расподела одговора девојчица на питање „Постоји ли нека активност 

коју би волела да похађаш или тренираш, а то ниси могла? Зашто?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 24 48,0 

Не 26 52,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 18 36,0 

Не 29 58,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 166. Расподела одговора девојчица на питање „Постоји ли нека 

активност коју би волела да похађаш или тренираш, а то ниси могла?“ 

Табела 167. Расподела одговора девојчица на питање „Наведи шта највише волиш 

да гледаш на телевизији:“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Не гледам телевизију 0 0 

Цртане филмове 8 16,0 

Информативне емисије 13 26,0 

Дечије емисије 21 42,0 

Спортски програм 7 14,0 

Домаће серије 13 26,0 

Стране серије 10 20,0 

Путописне емисије 15 30,0 

Квизове 7 14,0 

Филмове 12 24,0 

Ријалити програме 11 22,0 

Музичке емисије 11 16,0 

Гледам све 9 18,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Не гледам телевизију 5 10,0 

Цртане филмове 3 6,0 

Информативне емисије 14 28,0 

Дечије емисије 11 22,0 

Спортски програм 13 26,0 

Домаће серије 17 34,0 

Стране серије 13 26,0 

Путописне емисије 4 8,0 

Квизове 20 40,0 

Филмове 19 38,0 

Ријалити програме 3 6,0 

Музичке емисије 16 32,0 

Гледам све 2 4,0 
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Графикон 167. Расподела одговора девојчица на питање „Наведи шта највише 

волиш да гледаш на телевизији“ 

О праћењу ТВ програма девојчице су могле да се изјасне заокруживањем више 

понуђених одговора. Ромске девојчице на телевизији највише гледају дечије емисије 

(42%), путописне емисије (30%) и домаће серије (26%). Неромске девојчице 

најчешће гледају квизове (40%), филмове (38%) и домаће серије (34%). Телевизију 

не гледа пет девојчица неромске националности. Све на телевизији гледа девет 

девојчица ромске популације и две девојчице неромске популације. Ријалити 

програме у већем броју гледају ромске девојчице (22%), док тај програм гледа 

знатно мање неромкиња (6%). У табели 167 и на графикону 167 приказани су 

одговори девојчица. 

Табела 168. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли имаш мобилни 

телефон?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 37 74,0 

Не 13 26,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 47 94,0 

Не 3 6,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 168. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли имаш мобилни 

телефон?“ 

Мобилни телефон има 94% девојчица неромске и 74% девојчица ромске 

националности. У табели 168 и графикону 168 приказани су одговори девојчица. 

Неромске девојчице више од ромских користе Инстаграм, интернет и Фејсбук. 

Ромске девојчице највише користе интернет, затим апликације Инстаграм (30%) и 

Фејсбук (22%). Неромкиње највише користе Инстаграм (54%), затим интернет (52%) 

и Фејсбук (24%). У табели 169 и на графикону 169 приказани су одговори девојчица. 

Табела 169. Расподела одговора девојчица на питање „Означи шта од наведеног 

користиш:“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Интернет 22 44,0 

Фејсбук 11 22,0 

Инстаграм 15 30,0 

Твитер 0 0 

Ништа од наведеног 17 34,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Интернет 26 52,0 

Фејсбук 12 24,0 

Инстаграм 27 54,0 

Твитер 1 2,0 

Ништа од наведеног 10 20 

 

Графикон 169. Расподела одговора девојчица на питање „Означи шта од 

наведеног користиш:“ 
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Све испитанице и ромске и неромске националне припадности говоре српски језик, 

то је уједно и службени језик на коме се одржава настава. Осим језика које уче у 

школи (енглески, француски, руски) ромске девојчице говоре ромски (26%), немачки 

(16%) и румунски (12%). Неромске девојчице такође у највећем броју говоре језике 

које  уче у школи, а од осталих само албански (4%), италијански (4%) и немачки 

(2%). У табели 170 и на графикону 170 приказани су одговори девојчица. 

Табела 170. Расподела одговора девојчица на питање „Означи све језике које знаш 

(говориш, разумеш)“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Српски 50 100,0 

Ромски 13 26,0 

Албански 0 0 

Румунски 6 12,0 

Француски 11 22,0 

Италијански 2 4,0 

Немачки 8 16,0 

Енглески 15 30,0 

Руски 8 16,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Српски 50 100,0 

Ромски 0 0 

Албански 2 4,0 

Румунски 0 0,0 

Француски 23 46,0 

Италијански 2 4,0 

Немачки 1 2,0 

Енглески 36 72,0 

Руски 8 16,0 

 

Графикон 170. Расподела одговора девојчица на питање „Означи све језике које 

знаш (говориш, разумеш)“ 
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Табела 171. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли има ученика у школи 

који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Има 18 36,0 

Нема 23 46,0 

Не знам 8 16,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Има 19 38,0 

Нема 17 34,0 

Не знам 14 28,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 171. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли има ученика у 

школи који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“ 

Већина ромских девојчица је одговорила да нема ученика у школи који малтретирају 

остале, а нарочито оне који су млађи (46%). За разлику од њих, већи број девојчица 

неромске популације је рекао да има ученика који малтретирају друге и млађе од 

себе (38%) . У табели 171 и на графикону 171 приказани су одговори девојчица.  

Табела 172. Расподела одговора девојчица на питање „Коме кажеш ако те неко 

узнемирава?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Учитељу/разредном старешини 32 64,0 

Директору школе 5 10,0 

Некоме од запослених у школи 2 4,0 

Родитељима 17 34,0 

Брату, сестри, другу 5 10,0 

Не кажем никоме 4 8,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Учитељу/разредном старешини 29 58,0 

Директору школе 1 2,0 

Некоме од запослених у школи 0 0 

Родитељима 23 46,0 

Брату, сестри, другу 8 16,0 

Не кажем никоме 2 4,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 
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Графикон 172. Расподела одговора девојчица на питање „Коме кажеш ако те 

неко узнемирава?“ 

Уколико их неко узнемирава, девојчице обе националности ће прво рећи 

учитељу/учитељици односно разредном старешини (Ромкиње 64%, неромкиње 58%), 

а затим родитељима (Ромкиње 34%, неромкиње 46%). Такође, поделиће са братом, 

сестром или другом ако имају проблем да их неко узнемирава. У табели 172 и на 

графикону 172 приказани су одговори девојчица. 

Табела 173. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли учитељ/наставник 

има исти однос према свима у одељењу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Има исти однос 38 76,0 

Понекад нема 8 16,0 

Никада нема исти однос према свима 3 6,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Има исти однос 36 72,0 

Понекад нема 11 22,0 

Никада нема исти однос према свима 3 6,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 173. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли 

учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“  
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Већина ромских (76%) и неромских (72%) девојчица сматра да учитељ/учитељица 

односно наставник/наставница има исти однос према свим ученицима/ученицама у 

одељењу. Само три девојчице Ромкиње и три девојчице неромкиње су мишљења да 

учитељ/учитељица, наставник/наставница никада нема исти однос према свима у 

одељењу. У табели 173 и на графикону 173 приказана је расподела одговора 

девојчица. 

Табела 174. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли неко од твојих 

другарица или другова заслужи да буде опоменут или кажњен?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 15 30,0 

Да, понекад 24 48,0 

Не, никада 11 22,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 17 34,0 

Да, понекад 25 50,0 

Не, никада 7 14,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 174. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли неко од твојих 

другарица или другова заслужи да буде опоменут или кажњен?“ 

Као што се може видети у табели 174 и на графикону 174 већи број ромских (48%) и 

неромских (50%) девојчица сматра да њихови другари понекад заслуже да буду 

опоменути или кажњени. Да се то често дешава мисли 30% девојчица ромске 

популације и 34% девојчица неромске популације.  

Што се тиче одговора на питање да ли има неправде у њиховом одељењу, већи је 

број девојчица ромске популације (42%) које сматрају да у њиховом одељењу има 

неправде, у односу на број девојчица које нису ромске националности (24%). Да је 

има понекад мисли 26% Ромкиња и 34% неромкиња. У табели 175 и на графикону 

175 приказани су одговори девојчица. 

15

24

11

17

25

7

1
0

10

20

30

Да, често Да, понекад Не, никада Не желим да 
одговорим

Ромско дете

Неромско дете



 

228 

 

Табела 175. Расподела одговора девојчица на питање „Има ли неправде у твом 

одељењу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 21 42,0 

Има, понекад 13 26,0 

Не 14 28,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да 12 24,0 

Има, понекад 17 34,0 

Не 20 40,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

 

Графикон 175. Расподела одговора девојчица на питање „Има ли неправде у 

твом одељењу?“ 

Табела 176. Расподела одговора девојчица на питање „Ако неко заслужује казну, 

због чега је то најчешће?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Омета час 6 12,0 

Туче се 12 24,0 

Свађа се 4 8,0 

Уображен је 2 4,0 

Крши правила 9 18,0 

Вређа 1 2,0 

Без одговора 16 32,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Омета час 15 30,0 

Туче се 9 18,0 

Свађа се 1 2,0 

Уображен је 0 0 

Крши правила 7 14,0 

Вређа 3 6,0 

Без одговора 15 30,0 
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Графикон 176. Расподела одговора девојчица на питање „Ако неко заслужује 

казну, због чега је то најчешће?“ 

На питање у вези са кажњавањем ученика/ученица нису одговориле све девојчице, 

али је већина њих написала свој одговор. Ромске девојчице у највећем броју сматрају 

да казну заслужује онај ко се туче (24%) и онај ко крши правила (18%). Неромске 

девојчице сматрају да онај ко омета час (30%) и туче се (18%) треба да буде кажњен. 

У табели 176 и на графикону 176 представљени су одговори девојчица. 

Табела 177. Расподела одговора девојчица на питање „Каква је твоја породична 

ситуација? Са ким живиш?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Са родитељима 35 70,0 

Само са мајком 8 16,0 

Само са оцем 3 6,0 

Живим са бабом и дедом 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Са родитељима 48 96,0 

Само са мајком 2 4,0 

Само са оцем 0 0 

Живим са бабом и дедом 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 177. Расподела одговора девојчица на питање „Каква је твоја 

породична ситуација? Са ким живиш?“ 
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Од укупно 50 анкетираних неромских девојчица, 96% живи са родитељима, а 4% 

само са мајком. Од ромских девојчица 70% живи са родитељима, 16% само са 

мајком, 8% са бабом и дедом и 6%  само са оцем. У табели 177 и на графикону 177 

приказани су одговори девојчица.  

Табела 178. Расподела одговора девојчица на питање „Колико имаш браће и 

сестара (рођених)?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Јединац/јединица сам 5 10,0 

Једног брата/једну сестру 16 32,0 

Два брата/две сестре/брата и сестру 13 26,0 

Три или више (брата, сестре) 16 32,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Јединац/јединица сам 6 12,0 

Једног брата/једну сестру 24 48,0 

Два брата/две сестре/брата и сестру 14 28,0 

Три или више (брата, сестре) 6 12,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 178. Расподела одговора девојчица на питање „Колико имаш браће и 

сестара (рођених)?“ 

Неромске девојчице већином имају једног брата или једну сестру (48%). Највећи 

број ромских девојчица каже да има троје или више браће и сестара (32%), или 

једног брата или сестру. Јединице су 10% девојчица ромске популације и 12% 

девојчица неромске популације. У табели 178 и на графикону 178 приказани су 

одговори девојчица. 

Када се њима или њиховим другарима деси нешто лоше у школи већи број девојчица 

и ромске (54%) и неромске (70%) популације увек ће обавестити о томе своје 

родитеље. Шест девојчица ромске и три девојчице неромске популације никада неће 
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рећи родитељима шта им се лоше десило у школи. У табели 179 и на графикону 179 

приказана је расподела одговора девојчица. 

Табела 179. Расподела одговора девојчица на питање „Ако се деси нешто лоше 

теби или твојим другарицама у школи, кажеш ли то својим родитељима?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек кажем 27 54,0 

Кажем понекад 16 32,0 

Не, никад не кажем 6 12,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек кажем 35 70,0 

Кажем понекад 11 22,0 

Не, никад не кажем 3 6,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 179. Расподела одговора девојчица на питање „Ако се деси нешто 

лоше теби или твојим другарицама у школи, кажеш ли то својим 

родитељима?“ 

Табела 180. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли се твоји родитељи 

љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, љуте се 19 38,0 

Понекад се љуте 17 34,0 

Не љуте се 12 24,0 

Не говорим им своје оцене 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, љуте се 7 14,0 

Понекад се љуте 19 38,0 

Не љуте се 24 48,0 

Не говорим им своје оцене 0 0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 180. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли се твоји 

родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“ 

Девојчице ромске националности су у много већем броју (38%) у односу на 

девојчице неромске припадности (14%) навеле да се њихови родитељи љуте када 

добију слабу оцену у школи. Неромске девојчице су већином рекле да се њихови 

родитељи не љуте на њих ако добију слабу оцену (48%). Две ромске девојчице не 

говоре оцене родитељима. У табели 180 и на графикону 180 приказани су одговори 

девојчица. 

Табела 181. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли те родитељи похвале 

кад добијеш добру оцену?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек ме похвале 40 80,0 

Понекад ме похвале 7 14,0 

Не похвале ме никад 2 4,0 

Не говорим им своје оцене 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек ме похвале 39 78,0 

Понекад ме похвале 8 16,0 

Не похвале ме никад 3 6,0 

Не говорим им своје оцене 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 181. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли те родитељи 

похвале кад добијеш добру оцену?“ 
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На питање да ли добију похвалу од родитеља за добре оцене, већина девојчица обе 

националне припадности је рекла да их родитељи увек похвале (Ромкиње 80%, 

неромкиње 78%). Три девојчице неромске и две ромске популације кажу да их 

родитељи никада не похвале када добију добру оцену. У табели 181 и на графикону 

181 приказани су одговори девојчица. 

Табела 182. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли те родитељи 

физички кажњавају (батинама)?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 3 6,0 

Да, понекад 6 12,0 

Не, никад 40 80,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, често 3 6,0 

Да, понекад 3 6,0 

Не, никад 43 86,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 182. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли те родитељи 

физички кажњавају (батинама)?“ 

Већина девојчица, неромских (86%) и ромских (80%), никада не добијају батине од 

својих родитеља. Три ромске и три неромске девојчице су рекле да их родитељи 

често туку. Шест девојчица ромске и три девојчице неромске популације навело је 

да их родитељи туку понекад. На питање није одговорила једна Ромкиња и једна 

неромкиња. Одговори девојчица приказани су у табели 182 и на графикону 182. 

Половина неромских девојчица и нешто мање од половине ромских девојчица 

сматра да деца никада не треба да добију батине, чак и ако много погреше и 

непослушна су. Наредни најбројнији одговор девојчица обе националне припадности 

гласио је да можда некада деца треба да добију батине, ако су много погрешила и 

непослушна су. У табели 183 и на графикону 183 приказани су одговори девојчица. 
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Табела 183. Расподела одговора девојчица на питање „Мислиш ли да деца треба 

да добију батине ако нешто много погреше и непослушна су?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек 8 16,0 

Не, никад 23 46,0 

Можда некад 17 34,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек 8 16,0 

Не, никад 25 50,0 

Можда некад 17 34,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 183. Расподела одговора девојчица на питање „Мислиш ли да деца 

треба да добију батине ако нешто много погреше и непослушна су?“ 

Већини девојчица ромске и неромске популације родитељи не дозвољавају да 

изостану из школе осим ако су болесне. Осам ромских девојчица (16%) и две 

неромске (4%) рекле су да им родитељи увек дозвољавају да изостану из школе, чак 

и када нису болесне. Понекад из школе може да изостане седам ромских и осам 

неромских девојчица и кад нису болесне. У табели 184 и на графикону 184 

приказани су одговори девојчица. 

Табела 184. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли ти родитељи 

дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болесна?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек ми дозвољавају 8 16,0 

Да, понекад 7 14,0 

Не, никада ми не дозвољавају 35 70,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, увек ми дозвољавају 2 4,0 

Да, понекад 8 16,0 

Не, никада ми не дозвољавају 40 80,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 184. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли ти родитељи 

дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болесна?“  

На питање да ли је школа и колико важна за успех у животу, девојчице ромске и 

неромске популације имале су идентичну расподелу одговора. Највећи број 

девојчица верује да је школа много важна за успех у животу. По једна девојчица из 

ромске и једна из неромске популације сматра да је школа мало важна. У табели 185 

и на графикону 185 представљени су одговори девојчица. 

Табела 185. Расподела одговора девојчица на питање „Мислиш ли да је школа 

важна за успех у животу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, много је важна 48 96,0 

Можда мало 1 2,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, много је важна 48 96,0 

Можда мало 1 2,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 185. Расподела одговора девојчица на питање „Мислиш ли да је 

школа важна за успех у животу?“ 

Већина неромских девојчица (92%)  мисли да је школовање подједнако важно и за 

дечаке и за девојчице. Такође, и ромске девојчице већином мисле да је школа 
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подједнако важна (82%). Три ромске девојчице сматрају да је школовање важније за 

девојчице, а три мисле да школовање никоме није важно. Једна неромска девојчица 

сматра да је школовање важније за дечаке, а њих три сматрају да је школовање 

важније за девојчице. У табели 186 и на графикону 186 приказани су одговори 

девојчица. 

Табела 186. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је школовање важније 

за дечаке или за девојчице?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Важно је подједнако за дечаке и девојчице 41 82,0 

Важније је за дечаке 0 0 

Важније је за девојчице 3 6,0 

Никоме није важно 3 6,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Важно је подједнако за дечаке и девојчице 46 92,0 

Важније је за дечаке 1 2,0 

Важније је за девојчице 3 6,0 

Никоме није важно 0 0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 186. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је школовање 

важније за дечаке или за девојчице?“ 

Што се тиче будућег школовања, дупло је већи број неромских него ромских 

девојчица које желе да заврше факултет и да буду високо образоване (40% Ромкиња 

и 80% неромкиња). Вишу школу жели да заврши 14% ромских и 6% неромских 

девојчица. Средњу школу би желело да заврши 24% ромских и 12% неромских 

девојчица. Занат жели да заврши 14% ромских и 2% неромских девојчица. 

Школовање не жели да настави само једна ромска девојчица јер сматра да јој је 
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основна школа довољна. У табели 187 и на графикону 187 приказана је расподела 

одговора девојчица. 

Табела 187. Расподела одговора девојчица на питање „Какви су твоји планови у 

вези са школовањем у будућности?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Желим да завршим факултет 20 40,0 

Желим да завршим вишу школу 7 14,0 

Желим да завршим средњу школу 12 24,0 

Желим да завршим неки занат 7 14,0 

Нећу да настављам школовање, 

довољна ми је основна школа 
1 2,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Желим да завршим факултет 40 80,0 

Желим да завршим вишу школу 3 6,0 

Желим да завршим средњу школу 6 12,0 

Желим да завршим неки занат 1 2,0 

Нећу да настављам школовање, 

довољна ми је основна школа 
0 0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 50 100,0 

 

 

Графикон 187. Расподела одговора девојчица на питање „Какви су твоји 

планови у вези са школовањем у будућности?“ 

На питање да ли су срећне девојчице су већином одговориле да су срећне (84% 

Ромкиња и 90% неромкиња). Помало је срећно 16% девојчица ромске и 10% 
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девојчица неромске националне припадности. У табели 188 и на графикону 188 

приказана је расподела одговора девојчица. 

Табела 188. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си срећна?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, срећна сам 42 84,0 

Да, помало 8 12,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Да, срећна сам 45 90,0 

Да, помало 5 10,0 

Укупно 50 100,0 

 

Графикон 188. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си срећна?“ 

Већи број неромских (56%) и ромских (54%) девојчица каже да нема неправде која 

утиче на њихов живот. Да има много неправде каже 14% девојчица ромске и 18% 

неромске националности. Понекад има неправде која има утицаја на живот 24% 

ромских и 20% неромских девојчица. Одговори девојчица су приказани у табели 189 

и на графикону 189. 

Табела 189. Расподела одговора девојчица на питање „Мислиш ли да има неправде 

која утиче на твој живот?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Нема 27 54,0 

Има много 7 14,0 

Има понекад 12 24,0 

Не желим да одговорим 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Нема 28 56,0 

Има много 9 18,0 

Има понекад 10 20,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 
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Графикон 189. Расподела одговора девојчица на питање „Мислиш ли да има 

неправде која утиче на твој живот?“ 

На питање шта би промениле у свом животу, девојчице су имале могућност да 

изаберу више одговора. Већина девојчица ромске и неромске националности ништа 

не би мењала. Оно што би највећи број ромских девојчица променио јесте да буду 

бољи ђаци, да њихова породица буде сложна и да њихова породица има боље услове 

за живот. Неромске девојчице би у највећем броју желеле да имају више добрих 

пријатеља, да буду бољи ђаци и да имају више браће и сестара. Одговори девојчица 

приказани су у табели 190 и на графикону 190. 

Табела 190. Расподела одговора девојчица на питање „Шта би променила у свом 

животу?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

РОМСКО 

ДЕТЕ 

Ништа не бих мењао/мењала 21 42,0 

Да моја породица буде сложна 8 16,0 

Да моја породица има више новца 6 12,0 

Да моја породица има боље услове за живот 8 16,0 

Да моји родитељи имају више времена за мене 4 8,0% 

Да имам још браће и сестара 0 0 

Да будем бољи ђак 19 38,0 

Да имам више добрих пријатеља 5 10,0 

НЕРОМСКО 

ДЕТЕ 

Ништа не бих мењао/мењала 29 58,0 

Да моја породица буде сложна 3 6,0 

Да моја породица има више новца 3 6,0 

Да моја породица има боље услове за живот 1 2,0 

Да моји родитељи имају више времена за мене 1 2,0 

Да имам још браће и сестара 4 8,0 

Да будем бољи ђак 5 10,0 

Да имам више добрих пријатеља 7 14,0 

27

7

12

4

28

9 10

3

0

5

10

15

20

25

30

Нема Има много Има понекад Не желим да 
одговорим

Ромско дете

Неромско дете



 

240 

 

 

Графикон 190. Расподела одговора девојчица на питање „Шта би променила у 

свом животу?“ 

*** 

Када се упореде одговори ромских и неромских девојчица долази се до сличних 

резултата као код одговора ромских и неромских дечака. Пре свега значајна разлика 

је у школском успеху. Док 70% неромских девојчица има одличан успех, само 6% 

ромских девојчица су одлични ђаци. Ромске девојчице углавном постижу добар 

успех (50% испитаница).  

Ромкиње више касне на часове (10%), изостају због болести (6%) или изостају јер им 

то родитељи дозвољавају (6%), за разлику од неромкиња које су редовно у школи 

(98%). Често изостајање одражава се на њихов школски успех. Породица и школа 

имају кључну улогу у оснаживању ромских девојчица и треба да спрече њихов 

дефаворизован и неправедан положај на основу родне припадности. Потребно је да 

заједнички раде на спречавању напуштања школовања од стране женске деце. Први 

корак у томе је да се утврде разлози изостајања и напуштања и пронађе стратегија 

којом би се то спречило. 

Посебну собу за учење има 68% неромских девојчица за разлику од Ромкиња (46%), 

које углавном (30%) користе сто у заједничкој просторији. Због тога ромске 

девојчице у учењу омета разговор укућана и не могу да се концентришу. 
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Постизање доброг успеха најчешћи је мотив за учење и неромкињама и Ромкињама, 

а затим и да би уписале бољу школу. Интересантно је да 34% Ромкиња учи зато што 

то воли, у односу на неромкиње којих је 22% навело да воли учење. Исти проценат 

(92%) ромских и неромских девојчица сматра да је успех у учењу нешто за шта се 

вреди трудити. 

Највећу препреку за постизање успеха из неког предмета ромским девојчицама 

представљају: трема (28%), несигурност у себе (20%) и потешкоће у јасном 

изражавању (16%). Сматрам да би наставни кадар и стручни сарадници/стручне 

сараднице могли/могле да помогну ромским девојчицама у превазилажењу ових 

проблема. Рад на стицању самопоуздања био би користан не само због бољег успеха, 

већ је то неопходно за живот и све изазове који их очекују. У том смислу, 

оснаживање нарочито женске деце треба да почне што раније. 

Већи је проценат ромских девојчица (20%) којима родитељи помажу у учењу, него 

што је то случај са неромском децом (6%). Ромске девојчице углавном проводе мање 

од једног сата у учењу (34%), док неромске приближно уче један сат (32%) након 

наставе. 

Већи проценат ромских девојчица (34% у односу на 16% неромских) наводи да 

постоје деца која се често подсмевају другоме када нешто погрешно каже или дâ 

погрешан одговор. Могуће је да су оне у већој мери предмет исмевања у односу на 

неромске девојчице. 

Што се тиче седења у школи, девојчице су распоређене тако да у средини седи 34% 

ромских и 26% неромских девојчица. Ромкињама  је важније ко седи са њима него 

неромским девојчицама. Њих 34% би радије седеле са неким другим, док то жели 

14% неромских девојчица. Исто тако је више ромских девојчица (46%) које се не 

друже са свима у одељењу него неромских (32%). Најчешћи разлог томе су 

некултура и уображеност оних са којима се не друже. 

Свим девојчицама, без обзира на националну припадност најважније особине су 

доброта, лепо понашање и поштење, а особине које им се не свиђају су такође исте 

код једних и код других: подсмевање, себичност, лагање и варање. 
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Што се тиче такмичења, велика је разлика у проценту девојчица које су учествовале. 

Таквих је 64% међу неромском децом а 24% међу ромском. Слична ситуација је и 

када је у питању бављење активностима ван школе. Двоструко више неромских 

девојчица се бави ваншколским активностима у односу на ромске (60% према 32%).  

На школским приредбама је учествовала већина неромских девојчица (68%) док је 

ромских учесница било 42%. 

У неки од градских или сеоских спортских клубова учлањено је 32% неромских 

девојчица и 18% ромских. Ромске девојчице које би желеле да се баве неким 

спортом наводе да их у томе спречава недостатак новчаних средстава, превоз и 

недовољно времена, за разлику од неромских девојчица које само немају времена за 

све. 

Ромске девојчице највише гледају дечије и путописне емисије и домаће серије. За 

разлику од њих, неромске девојчице прате пре свега квизове  и филмове, па онда 

домаће серије. Ријалити програме у већем броју (22%) прате ромске девојчице у 

односу на неромске (6%). 

Мање је ромских девојчица које имају мобилни телефон у односу на неромске (74% 

према 94%). Ромске девојчице највише користе интернет, а неромске Инстаграм и 

интернет. 

Осим језика које уче у школи (енглески, француски и руски), ромске девојчице 

говоре ромски језик  (26%), немачки језик (16%) и румунски језик (12%).  

Ромкиње су углавном одговориле да нема деце у школи која малтретирају остале, 

док су неромске девојчице већином навеле да има. Ипак, већи проценат ромских 

девојчица сматра да у њиховом одељењу има неправде (42% према 24% неромских  

девојчица). 

Породична ситуација се прилично разликује када су у питању ромска и неромска 

деца. Са родитељима живи 96% неромских девојчица, само са мајком 4%. За разлику 

од њих 70% ромских девојчица живи са родитељима, 16% само са мајком, 6% само 

са оцем и 8% са бабом и дедом. Док 48% неромских девојчица има једног брата или 

једну сестру, ромске девојчице имају троје или више браће и сестара (32%), двоје 

браће и сестара (26%) или бар једног брата или једну сестру (32%). 
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Ако се нешто лоше деси у школи, мање је ромских девојчица које увек кажу  

родитељима (54%) него неромских (70%). 

Родитељи се више љуте на ромске девојчице (38%) него на неромске (14%) у случају 

да добију лошу оцену. Неромске девојчице су амбициозније у погледу наставка 

школовања. Двоструко је већи број (80%) неромских девојчица које желе да упишу 

факултет у односу на ромске девојчице (40%). Ромске девојчице би желеле да буду 

бољи ђаци (38%) и мислим да им треба пружити сву могућу помоћ и подршку у 

томе. Оне осим тога желе сложну породицу, што указује да су вероватно сведоци 

породичних свађа, несугласица, чак и насиља. Најзад, за разлику од неромских 

девојчица које углавном желе више добрих пријатеља, ромске девојчице би волеле 

боље животне услове. 

6.1.5. АНАЛИЗА АНКЕТА РОМСКИХ ДЕВОЈЧИЦА И ДЕЧАКА 

Анкетним упитником обухваћено је укупно 100 ученика/ученица ромске националне 

припадности, 50 дечака и 50 девојчица.  

Табела 191. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли волиш 

да идеш у школу?“ 

Одговор Број анкетираних Учешће у % 

 Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 47 47 94,0 94,0 

Не 3 2 6,0 4,0 

Не желим да одговорим 0 1 0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 191. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

волиш да идеш у школу?“ 
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У претходној табели и на графикону приказана је расподела одговора 

испитаника/испитаница на питање да ли воле да иду у школу. Група питања у анкети 

односила се на школу, успех у школи и школско градиво. Прво питање из ове групе 

било је колико ученици/ученице воле да иду у школу. Ученици ромске 

националности како мушког, тако и женског пола већином воле да иду у школу. Три 

ученика и две ученице ромске националне припадности је одговорило да не воли да 

иде у школу. Једна Ромкиња није желела да одговори на питање.  

Табела 192. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Какав си 

ђак?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Одличан 5 3 10,0 6,0 

Врло добар 7 19 14,0 38,0 

Добар 33 25 66,0 50,0 

Довољан 2 3 4,0 6,0 

Имам недовољне оцене 1 0 2,0 0 

Не желим да одговорим 2 0 4,0 0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 192. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Какав 

си ђак?“ 

Дечаци ромске националности су већином ученици са добрим успехом. Половина 

анкетираних девојчица Ромкиња има добар успех у школи. Одлично је пет дечака и 

три девојчице ромске припадности. Недовољне оцене има један дечак. Међу 

анкетираним девојчицама нема ученица са недовољним оценама. У табели 192 и на 
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графикону 192 приказана је расподела одговора испитаника/испитаница ромске 

припадности по питању успеха у школи. 

На питање да ли редовно иду у школу већина ученика и ученица ромске 

националности одговорила је да редовно иду у школу. Осам дечака и пет девојчица 

каже да касни на часове. Због болести изостају два дечака Рома и три девојчице 

Ромкиње. Један ученик и три ученице су одговориле да не долазе редовно у школу, 

јер им родитељи то дозвољавају. Одговори испитаника/испитаница ромске 

припадности приказани су у табели 193 и на графикону 193.  

Табела 193. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

редовно идеш у школу?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, редовно 37 38 74,0 76,0 

Да, али касним на часове 8 5 16,0 10,0 

Изостајем често због болести 2 3 4,0 6,0 

Не долазим редовно у школу, родитељи ми 

то дозвољавају 
1 3 2,0 6,0 

Не желим да одговорим 2 1 4,0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 193. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

редовно идеш у школу?“ 
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Већина ромских дечака и девојчица учи сама без ичије помоћи. Од укупног броја 

дечака, њих седам добија помоћ од родитеља. Нешто већем броју девојчица (10) него 

дечака (7) родитељи помажу при учењу. Само један ученик ромске популације каже 

да иде на приватне часове. Код куће уопште не уче два ученика и три ученице. У 

табели 194 и графикону 194 приказана је дистрибуција одговора ромских 

ученика/ученица. 

Табела 194. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

школско градиво учиш сам/сама или ти је потребна помоћ?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Учим сам/сама 31 28 62,0 56,0 

Помажу ми родитељи 7 10 14,0 20,0 

Идем на приватне часове 1 0 2,0 0 

Понекад ми је потребна нечија помоћ 8 9 16,0 18,0 

Не учим уопште код куће 2 3 4,0 6,0 

Не желим да одговорим 1 0 2,0 0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 194. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

школско градиво учиш сам/сама или ти је потребна помоћ?“  

Табела 195. Расподела одговора ромских  ученика/ученица на питање: „Какви су 

твоји услови за учење код куће?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Немам стално место за учење 18 7 36,0 14,0 

Имам посебан радни сто у заједничкој 

просторији 
8 15 16,0 30,0 

Имам посебну собу за учење 23 23 46,0 46,0 

Не желим да одговорим 1 5 2,0 10,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Једнак број дечака и девојчица ромске националности има посебну собу за учење 

што се може уочити у табели 195 и на графикону 195. Двоструко више дечака него 

девојчица рекло је да нема стално место за учење код куће. Пет ученица ромске 

припадности није желело да одговори на питање. 

 

Графикон 195. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Какви 

су твоји услови за учење код куће?“ 

Ученике Роме највише током учења омета разговор укућана, радио или ТВ и имају 

проблема да се концентришу. Од укупног броја анкетираних Ромкиња, највише њих 

је навело да их ништа не омета током учења, а као највећу сметњу наводе разговор 

укућана и немогућност да се концентришу током учења. У табели 196 и на 

графикону 196 приказана је дистрибуција одговора ученика/ученица на питање о 

ометању током учења. 

Табела 196. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Шта те 

највише омета док учиш?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Ништа ме не омета 26 28 52,0 56,0 

Разговор укућана 11 9 22,0 18,0 

Радио, ТВ 4 3 8,0 6,0 

Тешко ми је да се концентришем на рад 4 5 8,0 10,0 

Не разумем значење неких речи у уџбенику 2 3 4,0 6,0 

Не умем да издвојим битно од небитног из 

градива 
0 1 0 2,0 

Нешто друго 3 1 6,0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 196. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Шта 

те највише омета док учиш?“ 

Колико времена проводе у учењу након завршетка наставе дечаци Роми и девојчице 

Ромкиње, приказано је у табели 197. Мање од једног сата после наставе учи 23 

дечака и 17 девојчица ромске популације. Једнак број, четири дечака и четири 

девојчице уопште не уче после наставе. Скоро један сат у учењу проведе 14 

девојчица и дупло мање дечака. Око два сата у учењу након наставе проведе осам 

дечака и 10 девојчица ромске популације. Више од два сата учи шест дечака и 

четири девојчице. На графикону 197 приказана је расподела одговора 

ученика/ученица на питање колико времена посвете учењу након наставе. 

Табела 197. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Колико 

просечно учиш после завршетка школе?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Не учим уопште 4 4 8,0 8,0 

Мање од једног сата 23 17 46,0 34,0 

Приближно један сат 7 14 14,0 28,0 

Око два сата 8 10 16,0 20,0 

Више од два сата 6 4 12,0 8,0 

Не желим да одговорим 2 1 4,0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 197. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: 

„Колико просечно учиш после завршетка школе?“ 

У наредном питању од испитаника/испитаница се тражило да наведу свој омиљени 

предмет. Највећем броју дечака и девојчица омиљени предмет је српски језик. 

Дечацима је други омиљени предмет физичко васпитање, затим математика. Поред 

српског језика, девојчицама су омиљени предмети ликовна култура и математика. 

Три дечака и четири девојчице нису навели одговор на питање који предмет им је 

омиљен. У табели 198 и на графикону 198 приказани су одговори ромских 

ученика/ученица. 

Табела 198. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Који 

предмет највише волиш?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Географија 0 1 0 2,0 

Физика 1 2 2,0 4,0 

Енглески језик 3 2 6,0 4,0 

Српски језик 14 12 28,0 24,0 

Ликовна култура 3 8 6,0 16,0 

Математика 8 7 16,0 14,0 

Техничко  2 3 4,0 6,0 

Руски језик 0 1 0 2,0 

Физичко васпитање 12 6 24,0 12,0 

Биологија 1 1 2,0 2,0 

Историја 2 1 4,0 2,0 

Музичка култура 0 2 0 4,0 

Информатика 1 0 2,0 0 

Не желим да одговорим 3 4 6,0 8,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 198. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Који 

предмет највише волиш?“ 

Табела 199. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Зашто је 

предмет омиљен?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Зато што је градиво занимљиво 30 23 60,0 46,0 

Допада ми се начин предавања учитеља 7 13 14,0 26,0 

Градиво могу лако да научим 5 6 10,0 12,0 

Нешто друго 5 3 10,0 6,0 

Не желим да одговорим 3 5 6,0 10,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 199. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: 

„Зашто је предмет омиљен?“ 

У табели 199 и на графикону 199 приказани су одговори ученика/ученица на питање 

зашто су тај предмет навели као свој омиљени. Градиво предмета је занимљиво и 

зато је предмет омиљен, каже 30 дечака и 23 девојчице ромске популације. Начин на 
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који учитељ/наставник предаје утиче на то да предмет буде омиљен код 13 девојчица 

и седам дечака. Ако је градиво лако, онда је предмет омиљен код пет дечака и шест 

девојчица. Неки други разлог постоји зашто је предмет који су навели омиљен код 

пет дечака и три девојчице. На питање није одговорило три дечака и пет девојчица.  

Табела 200. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Који 

предмет не волиш?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Географија 4 8 8,0 16,0 

Физика 2 0 4,0 0 

Енглески језик 1 0 2,0 0 

Српски језик 5 5 10,0 10,0 

Лииковна култура 3 1 6,0 2,0 

Математика 14 12 28,0 24,0 

Техничко  1 0 2,0 0 

Руски језик 1 0 2,0 0 

Биологија 0 1 0 2,0 

Историја 0 6 0 12,0 

Музичка култура 2 0 4,0 0 

Природа и друштво 1 3 2,0 6,0 

Хемија 5 1 10,0 2,0 

Француски језик 1 2 2,0 4,0 

Свет око нас 2 0 4,0 0 

Не желим да одговорим 8 11 16,0 22,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 200. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање:  „Који 

предмет не волиш?“ 
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Од ученика/ученица се тражило да наведу који предмет не воле и зашто. Ученици 

као и ученице најчешће су наводили математику као предмет који најмање воле у 

школи. Поред математике дечаци не воле хемију и српски језик. Девојчицама је 

поред математике географија један од предмета који најмање воле, а за њом следи 

историја. У табели 200 и на графикону 200 приказана је дистрибуција одговора 

испитаника/испитаница на питање о предмету који најмање воле. 

Наредно питање је зашто ученици/ученице не воле предмет који су навели/навеле. 

Дечаци и девојчице су у највећем броју рекли да не воле предмет који су 

навели/навеле зато што им је градиво тешко за учење и не разумеју оно што уче. 

Осам дечака и три девојчице су рекли да им се не допада начин на који 

учитељ/учитељица, односно наставник/наставница предаје, стога им се не свиђа 

предмет. У табели 201 и на графикону 201 приказани су одговори ученика/ученица 

ромске националности на питање зашто не воле предмет који су навели. 

Табела 201. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Зашто не 

волиш тај предмет?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Градиво ми није интересантно 7 6 14,0 12,0 

Не допада ми се начин предавања учитеља 8 3 16,0 6,0 

Градиво је тешко за учење, не разумем оно што 

учим 
20 24 40,0 48,0 

Нешто друго 1 2 2,0 4,0 

Не желим да одговорим 14 15 28,0 30,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 201. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: 

„Зашто не волиш тај предмет?“ 
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Као најчешћи разлог због чега им је неки предмет посебно тежак за учење и дечаци и 

девојчице наводе да им није јасно када учитељ/учитељица односно 

наставник/наставница предаје. Такође, дечаке Роме ометају други ученици у нешто 

већем броју него што су то навеле девојчице. Ако нешто не разумеју дечаке и 

девојчице је често срамота да питају и да то кажу. Приближно једнак број девојчица 

и дечака је навело ово као одговор. Ако нешто не разумеју, четири девојчице су 

рекле да наставник/наставница неће да понови, док је само један дечак навео ово као 

разлог због ког му је неки предмет посебно тежак. У табели 202 и на графикону 202 

приказана је дистрибуција одговора испитаника/испитаница. 

Табела 202. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Због чега је 

неки предмет посебно тежак за учење?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Није ми јасно кад учитељ/наставник предаје 16 18 32,0 36,0 

Не слушам пажљиво јер ме не интересује то о 
чему учимо 

5 4 10,0 8,0 

Наставник неће да понови ако нешто не разумем 1 4 2,0 8,0 

Срамота ме да питам ако нешто не разумем 9 8 18,0 16,0 

Ометају ми други ученици 12 8 24,0 16,0 

Мислим да ми не треба то да знам 2 1 4,0 2,0 

Не желим да одговорим 5 7 10,0 14,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 202. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Због 

чега је неки предмет посебно тежак за учење?“ 
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На питање због чега се труде да уче боље ученици/ученице су могли/могле да 

одаберу више понуђених одговора. Евидентирано је 58 одговора дечака и 85 

одговора девојчица. Преко 50% дечака рекло је да се труди да би добили добру 

оцену. Исти одговор је имало 58% девојчица. Девојчице су затим навеле да се труде 

у учењу да би касније уписале бољу школу. У табели 203 и на графикону 203 

приказани су одговори ромских ученика/ученица на питање због чега се труде да уче 

боље. 

Табела 203. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Због чега се 

трудиш да учиш боље?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Волим да учим 8 17 16,0 34,0 

Да добијем добру оцену 30 29 60,0 58,0 

Да бих више знао и касније уписао бољу школу 11 25 22,0 50,0 

Да би ме поштовали и хвалили другови 0 1 0 2,0 

Да би ме хвалио учитељ 2 1 4,0 2,0 

Да би ме хвалили родитељи 5 4 10,0 8,0 

Да бих касније зарађивао много новца 0 5 0 10,0 

Не трудим се да учим боље 1 1 2,0 2,0 

Не знам 1 2 2,0 4,0 

 

Графикон 203. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Због 

чега се трудиш да учиш боље?“ 
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Табела 204. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Ако из неког 

предмета не постижеш успех, шта на то утиче?“ 

Одговор Број анкетираних Учешће у % 

 Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Тешко ми је да се јасно изразим 13 8 26,0 16,0 

Трема коју осећам 9 14 18,0 28,0 

Нестрпљивост и нервоза наставника 2 1 4,0 2,0 

Недисциплина у одељењу 3 2 6,0 4,0 

Нема ко да ми помогне 4 4 8,0 8,0 

Пристрасност наставника 0 1 0 2,0 

Несигурност у себе 6 10 12,0 20,0 

Недовољан рад 5 2 10,0 4,0 

Ништа не утиче, постижем успех из свих 

предмета 
1 5 2,0 10,0 

Не желим да одговорим 7 3 14,0 6,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 204. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Ако из 

неког предмета не постижеш успех, шта на то утиче?“  

Трећа група питања у анкети односила се на школу, наставнике/наставнице и однос 

према друговима/другарицама. На питање шта утиче на испитанике/испитанице да 

из неког предмета не постижу успех дечаци су најчешће одговарали да им је тешко 

да се јасно изразе и да то доводи до неуспеха из појединих предмета. Девојчице, за 
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разлику од њих, много чешће осећају трему, те их то спутава у постизању бољег  

успеха из неких предмета. Девојчице су, такође, несигурније од дечака и због мањка 

самопоуздања често греше и постижу слабији успех. Дечаци, у односу на девојчице 

чешће наводе као разлог за неуспех из неког предмета свој недовољан рад и труд. 

Једна девојчица је рекла да је наставник пристрастан и из тог разлога не постиже 

успех из неког предмета. Пет девојчица је рекло да постиже успех из свих предмета, 

док је само један дечак имао исти одговор. У табели 204 и на графикону 204 

приказани су одговори испитаника/испитаница. 

Већина дечака и девојчица ромске националне припадности сматра да је успех у 

учењу нешто за шта се вреди трудити. Међутим, више је дечака него девојчица који 

не знају да ли је успех у учењу вредан труда. У табели 205 и на графикону 205 

приказани су одговори испитаника/испитаница. 

Табела 205. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

сматраш да је успех у учењу нешто за шта се вреди трудити?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 39 46 78,0 92,0 

Не 1 1 2,0 2,0 

Не знам 10 3 20,0 6,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 205. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

сматраш да је успех у учењу нешто за шта се вреди трудити?“ 

Више од половине анкетираних девојчица рекло је да ако добију слабу оцену из 

неког предмета, то повећава вољу за учењем тог предмета, ово је уједно био и 

најчешћи одговор који су дали дечаци. Међутим, дечаци су такође често наводили да 
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им слаба оцена из неког предмета смањује вољу за учењем тог предмета. Подједнак 

број дечака и девојчица, по њих четворо, кажу да слаба оцена не утиче на промену 

воље за учењем. У табели 206 и на графикону 206 приказани су одговори 

ученика/ученица. 

Табела 206. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Ако добијеш 

слабу оцену из неког предмета како то утиче на вољу за учењем?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Смањује вољу за учењем тог предмета 16 12 32,0 24,0 

Смањује вољу за учењем уопште 4 3 8,0 6,0 

Повећава вољу за учењем тог предмета 17 26 34,0 52,0 

Повећава вољу за учењем уопште 5 2 10,0 4,0 

Не утиче на промену воље за учењем 4 4 8,0 8,0 

Не знам 4 3 8,0 6,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 206. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање:  „Ако 

добијеш слабу оцену из неког предмета како то утиче на вољу за учењем?“  

Већина дечака и девојчица одговорила је да ученици/ученице у одељењу помажу 

једним другима увек када је то потребно. Девет девојчица и четири дечака су рекли 

да ученици/ученице никада не помажу једни другима у одељењу. Расподела 

одговора испитаника/испитаница приказана је у табели 207 и на графикону 207. 
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Табела 207. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

ученици у твом одељењу помажу једни другима у учењу?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Помажу увек када је потребно 24 22 48,0 44,0 

Помажу понекад 21 19 42,0 38,0 

Не помажу никада 4 9 8,0 18,0 

Не желим да одговорим 1 0 2,0 0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 207. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

ученици у твом одељењу помажу једни другима у учењу?“  

На питање да ли се неко подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или каже нешто 

погрешно, девојчице и дечаци деле исто мишљење. Већина њих сматра да се 

поједини ученици/поједине ученице подсмевају понекад. Одговори испитаника/ 

испитаница приказани су у табели 208 и на графикону 208. 

Табела 208. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли се 

неко подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно каже?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, често 13 17 26,0 34,0 

Да, понекад 21 22 42,0 44,0 

Не, никада 14 11 28,0 22,0 

Не желим да одговорим 2 0 4,0 0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 208. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

се неко подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно 

каже?“ 

Већина девојчица и дечака сматра да за дружење није важно да је неко добар ђак.  

Нешто више девојчица (17) него дечака (13) сматра да је за дружење ипак важно да 

је неко добар ђак. У табели 209 и на графикону 209 приказана је дистрибуција 

одговора испитаника/испитаница. 

Табела 209. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли је за 

дружење важно да је неко добар ђак?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Важно је 13 17 26,0 34,0 

Није важно 21 22 42,0 44,0 

Не знам 16 11 32,0 22,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 209. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

је за дружење важно да је неко добар ђак?“ 
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Већина дечака и девојчица имају најбољег друга односно другарицу у школи. Један 

дечак и две девојчице немају најбољег друга или другарицу у школи. Већи број 

девојчица него дечака се дружи подједнако са свима. У табели 210 и на графикону 

210 приказани су одговори ученика/ученица. 

Табела 210. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Имаш ли у школи 

најбољег друга/другарицу?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, имам 44 35 88,0 70,0 

Немам 1 2 2,0 4,0 

Дружим се са свима подједнако 4 13 8,0 26,0 

Не желим да одговорим 1 0 2,0 0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 210. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Имаш ли у 

школи најбољег друга/другарицу?“ 

Расподела одговора дечака и девојчица на питање у којој клупи седе је скоро 

идентична. Највише једних и других седи у средини (34%), 28% дечака и девојчица 

седи у првој, а 26% у последњој клупи. Један дечак није желео да одговори на 

питање. Одговори су приказани у табели 211 и на графикону 211. 

Табела 211. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „У којој клупи 

седиш?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Првој  14 14 28,0 28,0 

Последњој  13 13 26,0 26,0 

У средини 17 17 34,0 34,0 

Мењам место 5 6 10,0 12,0 

Не желим да одговорим 1 0 2,0 0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 211. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „У којој клупи 

седиш?“ 

Већини дечака и девојчица ромске националности није важно ко седи поред њих. У 

табели 212 и на графикону 212 приказана је дистрибуција одговора ученика/ученица. 

Табела 212. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли је 

важно ко седи поред тебе?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, важно је 17 19 34,0 38,0 

Није важно, свеједно је 31 30 62,0 60,0 

Не желим да одговорим 2 1 4,0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 212. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање:  „Да ли 

је важно ко седи поред тебе?“ 

На питање да ли би волели да неко други седи поред њих највећи број дечака је 

одговорио потврдно, док је највећи број девојчица одговорио да не би волеле. У 

табели 213 и на графикону 213 приказани су одговори испитаника/испитаница. 
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Табела 213. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли би 

волео/волела да неко други седи поред тебе?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 18 17 36,0 34,0 

Не 17 22 34,0 44,0 

Свеједно ми је 14 11 28,0 22,0 

Не желим да одговорим 1 0 2,0 0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 213. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

би волео/волела да неко други седи поред тебе?“ 

Већина анкетираних ромских дечака и девојчица каже да се друже са свом децом у 

одељењу. Међу анкетираним ромским ученицима/ученицама има више девојчица 

које се не друже са свима. У табели 214 и на графикону 214 приказани су одговори. 

Табела 214. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Има ли деце 

у одељењу са којом се никада не дружиш?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Има 18 23 36,0 46,0 

Нема, дружим се са свима 29 27 58,0 54,0 

Не желим да одговорим 3 0 6,0 0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 214. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Има 

ли деце у одељењу са којом се никада не дружиш?“ 
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Од ученика се тражило да уколико се са неким не друже напишу зашто. Од 18 

дечака, њих 13 је дало одговор и као најбројнији одговор се издваја да је неко 

некултуран и да се зато са њим не друже. Од 23 девојчице које су рекле да се не 

друже са свима у одељењу 18 је написало и зашто. Девојчице су као и дечаци 

најчешће одговориле да је тај неко некултуран. Разлози због којих се ромска деца не 

друже са другим ученицима/ученицама у одељењу су подсмевање, вређање и зато 

што их други ученици/ученице не воле. Одговори ученика/ученица приказани су у 

табели 215 и на графикон 215. 

Табела 215. Расподела одговора ромских ученика/ученица  на питање: „Ако се са 

некима не дружиш, напиши због чега?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Подсмевање 1 1 5,6 4,3 

Не воле ме 3 2 16,7 8,7 

Вређање 2 2 11,1 8,7 

Некултуран 5 7 27,8 30,4 

Уображен 1 5 5,6 21,7 

Безобразан 1 1 5,6 4,3 

Не желим да одговорим 5 5 27,8 21,7 

Укупно 18 23 100,0 100,0 

 

Графикон 215. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Ако се 

са некима не дружиш, напиши због чега?“ 
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Табела 216. Расподела одговора ромских  ученика/ученица на питање: „Које ти се 

особине свиђају код твојих вршњака?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Самосталност 3 7 6,0 14,0 

Сигурност у себе 8 12 16,0 24,0 

Леп изглед 8 9 16,0 18,0 

Доброта 44 39 88,0 78,0 

Несебичност 10 13 20,0 26,0 

Знање и образовање 9 15 18,0 30,0 

Лепо понашање 26 26 52,0 52,0 

Сналажљивост 0 11 0 22,0 

Популарност 1 4 2,0 4,0 

Поштење 8 16 16,0 32,0 

Спортске способности 5 3 10,0 6,0 

Не знам 0 1 0 2,0 

 

Графикон 216. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Које 

ти се особине свиђају код твојих вршњака?“ 

Ученици/ученице су одговорили/одговориле на питање које особине им се свиђају 

код њихових вршњака/вршњакиња, при чему су могли/могле да одаберу више 

понуђених одговора. Три особине које се дечацима ромске популације највише 

допадају код њихових вршњака/вршњакиња су доброта, лепо понашање и 

несебичност. Девојчицама ромске националности се највише свиђају доброта, лепо 

понашање и поштење њихових вршњака/вршњакиња. У табели 216 и на графикону 

216 приказана је дистрибуција одговора испитаника/испитаница. 
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Табела 217. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Које ти се 

особине не свиђају код твојих вршњака?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Себичност 16 24 32,0 48,0 

Уображеност 8 16 16,0 32,0 

Лагање и варање 19 19 38,0 38,0 

Хвалисавост 16 16 32,0 32,0 

Прављење разлике због одевања 4 7 8,0 14,0 

Ружно и силеџијско понашање 10 15 20,0 30,0 

Подсмевање другима 20 24 40,0 48,0 

Дволичност (лицемерје) 4 8 8,0 16,0 

Незаинтересованост за друге 1 2 2,0 4,0 

Лакомисленост и неодговорност 1 2 2,0 4,0 

Завидљивост 5 7 10,0 14,0 

Не знам 7 4 14,0 8,0 

 

Графикон 217. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Које 

ти се особине не свиђају код твојих вршњака?“ 

Испитаницима/испитаницама је постављено питање шта им се од особина не допада 

код њихових вршњака/вршњакиња. Као што се може приметити у табели 217 

испитаници/испитанице су могли/могле да дају више понуђених одговора. Дечаци 

ромске националности су издвојили следеће особине као оне које им се не допадају 

код њихових вршњака/вршњакиња: подсмевање другима, лагање и варање, 

себичност, хвалисавост. Девојчицама се не свиђају код њихових 
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вршњака/вршњакиња следеће особине: подсмевање другима, уображеност, 

хвалисавост, ружно и силеџијско понашање. На графикону 217 приказана је 

расподела одговора испитаника/испитаница. 

На питање да ли поклањају онима који немају или дају добровољне прилоге за 

болесне и сиромашне дечаци су већином одговорили да то често чине. Подједнак 

број девојчица каже да то чини често, односно понекад. Никада не поклањају и не 

дају добровољне прилоге три дечака и пет девојчица. На питање нису желели да 

одговоре четири дечака и једна девојчица. У табели 218 и на графикону 218 

приказани су одговори. 

Табела 218. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

поклањаш онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и 

сиромашне?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, често 26 22 52,0 44,0 

Да, понекад 17 22 34,0 44,0 

Не, никада 3 5 6,0 10,0 

Не желим да одговорим 4 1 8,0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 218. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

поклањаш онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и 

сиромашне?“ 

Од укупног броја анкетираних ромских ученика/ученица, 11 дечака и 12 девојчица је 

учествовало на такмичењима. Дечаци су имали укупно 13 учешћа на такмичењима, 

пет у фудбалу, три из математике, два из историје, једно из географије, а два ученика 

нису навела на ком су такмичењу учествовали. Девојчице су имале 12 учешћа, једно 
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у хору, једно из српског језика, а 10 девојчица није навело такмичење на коме су 

учествовале. У табели 219 и на графикону 219 приказана је расподела одговора 

ученика/ученица на питање о учешћу на такмичењима. 

Табела 219. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли си 

учествовао/учествовала на такмичењима?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 11 12 22,0 24,0 

Не 37 38 74,0 76,0 

Не желим да одговорим 2 0 4,0 0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 219. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли си 

учествовао/учествовала на такмичењима?“ 

Дечаци су били мало успешнији од девојчица на такмичењима, што се види на 

основу одговора на питање да ли су освојили/освојиле неко од права три места. 

Дечаци имају освојена два прва места и четири друга, док два дечака нису 

одговорила које су место освојили на такмичењу. Девојчице имају освојена два прва, 

два друга места и две девојчице нису одговориле које су место. У табели 220 и на 

графикону 220 приказани су одговори ученика/ученица. 

Табела 220. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли си 

освојио/освојила  неко до прва три места?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 8 6 16,0 12,0 

Не 39 42 88,0 84,0 

Не желим да одговорим 3 2 6,0 4,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 220. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли си 

освојио/освојила неко од прва три места?“ 

Наредно питање у анкети односило се на то колико су ученици/ученице 

активни/активне у секцијама. Од 50 анкетираних дечака Рома, њих девет су у некој 

секцији и то, два у хорској, два у атлетској, један у драмској и један у ликовној 

секцији, а три дечака нису навела у којој су секцији. Од Ромкиња њих 10 су у 

секцијама, две у ликовној, две у атлетској, две у драмској, једна у хорској и такође 

три девојчице нису навеле у којој су секцији. У табели 221 и на графикону 221 

приказани су одговори ученика/ученица ромске припадности. 

Табела 221. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли си у 

некој секцији у школи? Којој?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 9 10 18,0 20,0 

Не 38 39 76,0 78,0 

Не желим да одговорим 3 1 6,0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 221. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

си у некој секцији у школи? Којој?“ 

8

39

3
6

42

2

0

10

20

30

40

50

Да Не Не желим да 
одговорим

Дечак

Девојчица

9

38

3
10

39

1

Да Не Не желим да 
одговорим

Дечак

Девојчица



 

269 

 

Као што се може приметити у табели 222 и на графикону 222, веома мали број 

ромских дечака и девојчица иде у музичку школу, свега три дечака и једна 

девојчица. Девојчица свира виолину, један дечак свира хармонику, а преостала два 

дечака нису навела који инструмент свирају. 

Табела 222. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли идеш у 

музичку школу?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 3 1 6,0 2,0 

Не 46 49 92,0 98,0 

Не желим да одговорим 1 0 2,0 0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 222. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање:„ Да ли 

идеш у музичку школу?“ 

Већина дечака и девојчица ромске припадности не бави се активностима ван школе. 

Од свих анкетираних дечака и девојчица, више је дечака који се баве ваннаставним 

активностима, њих 20. Дечаци се у највећем броју баве фудбалом. Ваннаставним 

активностима бави се 16 анкетираних Ромкиња и код њих су активности разнолике, 

заступљени су једнако фудбал, хор, винг чун, одбојка, балет, фолклор. У табели 223 

и на графикону 223 представљена је дистрибуција одговора ученика/ученица. 

Табела 223. Расподела одговора ромских ученика/ученица  на питање: „Да ли се 

бавиш неким активностима изван школе?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 20 16 40,0 32,0 

Не 30 34 60,0 68,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 223. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

се бавиш неким активностима изван школе?“ 

На приредбама у школи учешће је имао подједнак број дечака и девојчица. Две 

девојчице су учествовале на приредби у свом месту, две негде у Србији, а једна 

девојчица је учествовала и у иностранству. У табели 224 и на графикону 224 

приказани су одговори ромских ученика/ученица. 

Табела 224. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли си 

учествовао/учествовала  на некој приредби?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, на школској 21 21 42,0 42,0 

Да, у свом граду (селу) 2 2 4,0 4,0 

Да, у Србији 0 2 0 4,0 

Да, у иностранству 0 1 0 2,0 

Не 27 23 54,0 46,0 

Не желим да одговорим 0 1 0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 224. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

си учествовао/учествовала на некој приредби?“ 

Табела 225. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли си 

члан неког од градских/сеоских спортских клубова?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 9 9 18,0 18,0 

Не 40 40 80,0 80,0 

Не желим да одговорим 1 1 2,0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 225. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

си члан неког од градских/сеоских спортских клубова?“ 

Једнак број дечака и девојчица (девет) су чланови/чланице неког од градских 

односно сеоских спортских клубова. Најчешће су то фудбалски спортски клубови 

код дечака. Код девојчица су у питању разни клубови, фудбалски, кошаркашки, 

одбојкашки. У табели 225 и на графикону 225 приказани су одговори 

ученика/ученица на питање да ли су чланови неког од спортских клубова. 

Табела 226. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Постоји ли 

нека активност коју би волео/волела да похађаш или тренираш, а то ниси 

могао/могла? Зашто?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 24 24 48,0 48,0 

Не 26 26 52,0 52,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 226. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: 

„Постоји ли нека активност коју би волео/волела да похађаш или тренираш, 

а то ниси могао? Зашто?“ 

Од укупног броја анкетираних ученика Рома 24 је рекло да би волело да се бави 

неком активношћу, али да то нису могли. Такође, исти број ученица би то волеле. И 

дечаци и девојчице су као најчешћи разлог наводили/наводиле да је та активност 
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скупа или да родитељи немају времена да их воде на одређене активности. У табели 

226 и на графикону 226 представљена је дистрибуција одговора ученика/ученица. 

На телевизији дечаци највише прате домаће серије, информативне емисије, спортски 

програм и дечије емисије. Девојчице највише прате дечије емисије, путописне, 

информативне емисије и домаће серије. Детаљан приказ шта на телевизији прате 

дечаци, а шта девојчице налази се у табели 227 и на графикону 227. 

Табела 227. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Шта 

највише волиш да гледаш на телевизији?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Не гледам телевизију 1 0 2,0 0 

Информативне емисије 11 13 22,0 26,0 

Дечије емисије 10 21 20,0 42,0 

Спортски програм 10 7 20,0 14,0 

Домаће серије 13 13 26,0 26,0 

Стране серије 4 10 8,0 20,0 

Путописне емисије 3 15 6,0 30,0 

Квизове 8 7 16,0 14,0 

Филмове 9 12 18,0 24,0 

Ријалити програме 7 11 14,0 22,0 

Музичке емисије 5 11 10,0 22,0 

Цртане филмове 7 8 14,0 16,0 

Гледам све 3 9 6,0 18,0 

 

Графикон 227. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Шта 

највише волиш да гледаш на телевизији?“ 

1

11 10 10

13

4 3

8 9
7

5
7

3

13

21

7

13

10

15

7

12 11 11

8 9

0

5

10

15

20

25

Дечак Девојчица



 

273 

 

Табела 228. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли имаш 

мобилни телефон?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 35 37 70,0 74,0 

Не 15 13 30,0 26,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 228. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање:  „Да ли 

имаш мобилни телефон?“ 

Као што се може приметити у табели 228 и на графикону 228 већина 

ученика/ученица ромске националне припадности има мобилни телефон. 

Табела 229. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Означи шта 

од наведеног користиш?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Интернет 27 22 54,0 44,0 

Фејсбук 23 11 46,0 22,0 

Инстаграм 17 15 34,0 30,0 

Твитер 1 0 2,0 0 

Ништа од наведеног 10 17 20,0 34,0 

 

Графикон 229. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: 

„Означи шта од наведеног користиш?“ 
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Испитаницима/испитаницама је у наредном питању понуђено више одговора да 

означе шта од наведеног користе. Дечаци су у највећем броју одговорили да користе 

интернет, Фејсбук и Инстаграм. Девојчице користе највише интернет, Инстаграм и 

Фејсбук. Већи је број девојчица него дечака које не користе ништа од наведеног. У 

табели 229 и на графикону 229 приказани су одговори ученика/ученица ромске 

популације. 

 

Сви ученици/све ученице ромске популације говоре српски језик. Ако се изузму 

језици које уче у школи (енглески, руски, француски), међу дечацима ромске 

националности највише је њих који говоре ромски (20%),  немачки (18%), румунски 

(14%) и по један дечак албански и италијански. Осим језика који уче у школи, 

(енглески, руски, француски), девојчице у нешто већем броју у односу на дечаке 

говоре ромски језик (26%), затим  немачки (16%), румунски (12%) и италијански 

(4%). 

Табела 230. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Означи све 

језике које знаш?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Српски 50 50 100,0 100,0 

Ромски 10 13 20,0 26,0 

Албански 1 0 2,0 0 

Румунски 7 6 14,0 12,0 

Француски 3 11 6,0 22,0 

Италијански 1 2 2,0 4,0 

Немачки 9 8 18,0 16,0 

Енглески 11 15 22,0 30,0 

Руски 7 8 14,0 16,0 

 

Графикон 230. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: 

„Означи све језике које знаш?“ 
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Табела 231. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли има 

ученика у школи који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Има 16 17 32,0 34,0 

Нема 17 23 34,0 46,0 

Не знам 17 8 34,0 16,0 

Не желим да одговорим 0 2 0 4,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 231. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

има ученика у школи који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“  

Наредна група питања у анкети односила се на проблеме у социјалном понашању у 

школи. Ученицима/ученицама је постављено питање да ли у школи има ученика који 

малтретирају остале, а посебно млађе од себе. Број дечака Рома који кажу да има 

ученика који малтретирају друге је нешто мањи у односу на број девојчица.  Већина 

девојчица, ипак, сматра да у школи нема ученика који малтретирају друге ученике. 

Такође, дупло већи број дечака него девојчица каже да не зна да ли у школи има 

ученика који малтретирају другу децу, а посебно ону млађу. У табели 231 и на 

графикону 231 приказана је расподела одговора ромских ученика/ученица на питање 

о ученицима који малтретирају другу децу. 

Табела 232. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Коме кажеш 

ако те неко узнемирава?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Учитељу/разредном старешини 34 32 68,0 64,0 

Директору школе 3 5 6,0 10,0 

Некоме од запослених у школи 0 2 0 4,0 

Родитељима 10 17 20,0 34,0 

Брату, сестри, другу 3 5 6,0 10,0 

Не кажем никоме 1 4 2,0 8,0 

Не желим да одговорим 1 1 2,0 2,0 
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Иако је требало да изаберу само један одговор, њих 18 се определило за два 

понуђена одговора. Највећи број дечака и девојчица најпре ће се пожалити учитељу 

или разредном старешини ако их неко узнемирава. Такође, као најбројнији одговор 

издваја се и да ће се пожалити родитељима, ако имају проблема са узнемиравањем у 

школи. У табели 232 и на графикону 232 приказани су одговори ученика/ученица 

ромске популације. 

 

Графикон 232. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Коме 

кажеш ако те неко узнемирава?“ 

Већина дечака и девојчица сматра да учитељ/учитељица односно 

наставник/наставница има исти однос према свима у одељењу. Од укупног броја 

дечака, њих девет сматра да учитељ/учитељица или наставник/наставница понекад 

нема исти однос према свима у одељењу. Исто мишљење дели осам девојчица 

ромске популације. По три дечака и три девојчице кажу да учитељ/учитељица 

односно наставник/наставница никада нема исти однос према свим 

ученицима/ученицама у одељењу. Расподела одговора ученика/ученица приказана је 

у табели 233 и на графикону 233. 

34

3

10

3
1 1

32

5
2

17

5 4
1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Дечак Девојчица



 

277 

 

Табела 233. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Има исти однос 38 38 76,0 76,0 

Понекад нема 9 8 18,0 16,0 

Никада нема исти однос према свима 3 3 6,0 6,0 

Не желим да одговорим 0 1 0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 233. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање:  „Да ли 

учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“  

На питање да ли неко од њихових другова или другарица заслужи да буде опоменут 

или кажњен дечаци у већем броју у односу на девојчице сматрају да њихови 

другови/другарице често заслужују опомену или казну. Највећи број дечака и 

девојчица каже да њихови другови/другарице понекад заслужују да буду опоменути 

или кажњени. Њихови другови и другарице никада не заслужују да буду опоменути 

или кажњени каже осам дечака и 11 девојчица. У табели 234 и на графикону 234 

приказани су одговори испитаника/испитаница. 

Табела 234. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли неко 

од твојих другарица или другова заслужи да буде опоменут или кажњен?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, често 20 15 40,0 30,0 

Да, понекад 22 24 44,0 48,0 

Не, никада 8 11 16,0 22,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 234. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

неко од твојих другарица или другова заслужи да буде опоменут или 

кажњен?“ 

 

На питање да ли има неправде у њиховом одељењу највећи број девојчица каже да 

неправде има. Највећи број дечака каже да у њиховом одељењу понекад има 

неправде. У одељењу нема неправде каже 15 од укупно 50 анкетираних дечака и 14 

од укупно 50 анкетираних девојчица ромске националне припадности. У табели 235 

и на графикону 235 представљена је дистрибуција одговора ученика/ученица ромске 

националности на питање има ли неправде у њиховом одељењу. 

Табела 235. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Има ли 

неправде у твом одељењу?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 16 21 32,0 42,0 

Има, понекад 17 13 34,0 26,0 

Не 15 14 30,0 28,0 

Не желим да одговорим 2 2 4,0 4,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 235. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Има 

ли неправде у твом одељењу?“ 
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Наредно питање у анкети се односило на разлоге због којих треба казнити 

ученике/ученице по мишљењу дечака и девојчица из ромске популације. Како нису 

сви одговорили на питање, поређење одговора је на графикону представљено 

процентуално. Од укупно 50 анкетираних дечака њих 29 је навело разлог због кога 

некога треба казнити. Број девојчица које су одговориле на питање је нешто већи 

него број дечака и износи 34. Ако неко заслужује казну то је најчешће због кршења 

правила кажу дечаци ромске националности. Девојчице сматрају да ће најпре казну 

заслужити они који се туку. Због ометања часа треба казнити ученике/ученице, каже 

осам дечака и шест девојчица. Треба казнити оне који се свађају кажу четири 

девојчице и један дечак. Казну заслужују ученици/ученице који/које вређају друге 

ученике/ученице, каже један дечак и једна девојчица. У табели 236 и на графикону 

236 приказана је дистрибуција одговора ученика/ученица на питање због чега неко 

заслужује казну. 

Табела 236. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Ако неко 

заслужује казну због чега је то најчешће?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Омета час 8 6 27,0 17,6 

Туче се 9 12 32,0 34,4 

Свађа се 1 4 3,0 12,0 

Уображен је 0 2 0 6,0 

Крши правила 10 9 35,0 27,0 

Вређа 1 1 3,0 3,0 

Укупно 29 34 100,0 100,0 

 

Графикон 236. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Ако 

неко заслужује казну због чега је то најчешће?“ 
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Наредна група питања односи се на породицу. Већина дечака и девојчица живи са 

својим родитељима. Само са мајком живи шест дечака и осам девојчица. Само са 

оцем живи три дечака и исто толико девојчица. Од укупног броја анкетираних  

четири девојчице живе са бабом и дедом и само један анкетирани дечак. У табели 

237 и на графикону 237 приказани су одговори ученика/ученица ромске популације 

на питање са киме живе. 

Табела 237. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Каква је 

твоја породична ситуација? Са киме живиш?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Са родитељима 40 35 80,0 70,0 

Само са мајком 6 8 12,0 16,0 

Само са оцем 3 3 6,0 6,0 

Са бабом и дедом 1 4 2,0 8,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 237. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Каква 

је твоја породична ситуација? Са киме живиш?“ 

Од 50 анкетираних дечака, два су јединци. Код девојчица је тај број нешто већи и 

њих пет су јединице. Једног брата или једну сестру има 18 дечака и 16 девојчица. 

Два брата, две сестре или брата и сестру има 12 дечака и 13 девојчица. Троје или 

више браће и сестара има 18 дечака и 16 девојчица. Расподела одговора 

ученика/ученица ромске припадности на ово питање представљена је у табели 238 и 

на графикону 238.  
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Табела 238. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање:  

„Колико имаш браће и сестара (рођених)?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Јединац/јединица сам 2 5 4,0 10,0 

Једног брата/сестру 18 16 36,0 32,0 

Два брата/сестре/брата и сестру 12 13 24,0 26,0 

Три или више (брата, сестре) 18 16 36,0 32,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 238. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: 

„Колико имаш браће и сестара (рођених)?“ 

На питање да ли кажу својим родитељима ако се нешто лоше деси у школи, већина 

девојчица је одговорила да увек каже својим родитељима. Највећи број дечака, 

такође увек каже родитељима ако се њима или њиховим друговима/другарицама 

деси нешто лоше у школи. Шест девојчица и пет дечака никада то не кажу својим 

родитељима. На питање није желела да одговори једна девојчица. У табели 239 и на 

графикону 239 приказана је дистрибуција одговора ученика/ученица. 

Табела 239. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Ако се деси нешто 

лоше теби или твојим другарима у школи, да ли то кажеш својим 

родитељима?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, увек кажем 23 27 46,0 54,0 

Кажем понекад 22 16 44,0 32,0 

Не, никад не кажем 5 6 10,0 12,0 

Не желим да одговорим 0 1 0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 239. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Ако се деси 

нешто лоше теби или твојим другарима у школи, да ли то кажеш својим 

родитељима?“ 

На питање да ли се њихови родитељи љуте на њих ако добију слабу оцену највећи 

број девојчица каже да се љуте, док је највећи број дечака одговорио да се понекад 

љуте. Родитељи се не љуте на њих каже 16 дечака и 12 девојчица. Две девојчице не 

говоре оцене својим родитељима. У табели 240 и на графикону 240 представљена је 

дистрибуција одговора ученика/ученица. 

Табела 240. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли се 

твоји родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, љуте се 15 19 30,0 38,0 

Понекад се љуте 17 17 34,0 34,0 

Не љуте се 16 12 32,0 24,0 

Не говорим им своје оцене 0 2 0 4,0 

Не желим да одговорим 2 0 4,0 0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 240. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

се твоји родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“ 
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Већина девојчица увек добије похвалу од родитеља за добру оцену, такође и већина 

дечака. Похвалу никада не добију за добру оцену два дечака и две девојчице. У 

табели 241 и на графикону 241 приказана је расподела одговора ученика/ученица 

ромске популације. 

Табела 241. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли те 

родитељи похвале кад добијеш добру оцену?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, увек ме похвале 36 40 72,0 80,0 

Понекад ме похвале 9 7 18,0 14,0 

Не похвале ме никада 2 2 4,0 4,0 

Не говорим им своје оцене 3 1 6,0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 241. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли те 

родитељи похвале кад добијеш добру оцену?“ 

Већина дечака и девојчица каже да их родитељи никада не кажњавају батинама. Пет 

дечака и три девојчице добијају често батине од својих родитеља. Једна девојчица 

није желела да одговори на питање. У табели 242 и на графикону 242 приказани су 

одговори ученика/ученица ромске популације. 

Табела 242. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли те 

родитељи физички кажњавају?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, често 5 3 10,0 6,0 

Да, понекад 9 6 18,0 12,0 

Не, никад 36 40 72,0 80,0 

Не желим да одговорим 0 1 0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 242. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

те родитељи физички кажњавају?“ 

Табела 243. Расподела одговора ученика /ученица на питање: „Мислиш ли да деца 

треба да добију батине, ако нешто много погреше и непослушна су?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, увек 9 8 18,0 16,0 

Не, никад 18 23 36,0 46,0 

Можда некад 23 17 46,0 34,0 

Не желим да одговорим 0 2 0 4,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 243. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Мислиш ли да 

деца треба да добију батине, ако нешто много погреше и непослушна су?“  

На питање шта мисле, да ли деца треба да добијају батине ако су непослушна или 

нешто много погреше, највећи број девојчица сматра да деца никада не треба да 

добијају батине и да буду кажњена на тај начин. За разлику од њих највећи број 

дечака каже да деца можда понекад треба да добију батине. Увек треба да добију 

батине када су непослушна каже девет дечака и осам девојчица. У табели 243 и на 

графикону 243 налази се дистрибуција одговора ученика/ученица. 

Већини дечака као и већини девојчица родитељи никада не дозвољавају да изостају 

из школе. Више је дечака него девојчица којима родитељи допусте да не иду у 
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школу и кад нису болесни. Дистрибуција одговора ученика/ученица ромске 

популације приказана је у табели 244 и на графикону 244.  

Табела 244. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли ти родитељи 

дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болестан/болесна?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, увек ми дозвољавају 10 8 20,0 16,0 

Да, понекад 14 7 28,0 14,0 

Не, никад ми не дозвољавају 26 35 52,0 70,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 244. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли ти 

родитељи дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болестан/болесна?“  

Наредна група питања у анкети односила се на значај образовања и планове у 

животу. Прво питање из ове групе односило се на значај школе за успех у животу. 

Скоро све девојчице сматрају да је школа много важна. Код дечака је број оних који 

мисле да је школа много важна за успех у животу нешто мањи у односу на број 

девојчица. Три дечака чак сматрају да школа уопште није важна за успех у животу. 

У табели 245 и на графикону 245 приказана је дистрибуција одговора 

ученика/ученица. 

Табела 245. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Мислиш ли да је 

школа важна за успех у животу?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да, много је важна 41 48 82,0 96,0 

Да, можда мало 6 1 12,0 2,0 

Није важна 3 0 6,0 0 

Не желим да одговорим 0 1 0 2,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 245. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: 

„Мислиш ли да је школа важна за успех у животу?“ 

Већина ромских дечака и девојчица сматра да је школовање подједнако важно и за 

дечаке и за девојчице. Три дечака сматрају да је школовање важније за дечаке, а три 

девојчице сматрају да је важније за девојчице. Да школовање никоме није важно 

кажу три девојчице и један дечак. У табели 246 и на графикону 246 приказана је 

дистрибуција одговора ученика/ученица. 

Табела 246. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли је школовање 

важније за дечаке или за девојчице?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Важно је подједнако за дечаке и девојчице 43 41 86,0 82,0 

Важније је за дечаке 3 0 6,0 0 

Важније је за девојчице 1 3 2,0 6,0 

Никоме није важно 1 3 2,0 6,0 

Не желим да одговорим 2 3 4,0 6,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 246. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли је 

школовање важније за дечаке или за девојчице?“ 
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Табела 247. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Какви су 

твоји планови у вези са школовањем у будућности?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Желим да завршим факултет 14 20 28,0 40,0 

Желим да завршим вишу школу 5 7 10,0 14,0 

Желим да завршим средњу школу 15 12 30,0 24,0 

Желим да завршим занат 11 7 22,0 14,0 

Нећу да настављам школовање 1 1 2,0 2,0 

Можда нећу да завршим ни основну школу 2 0 4,0 0 

Не желим да одговорим 2 3 4,0 6,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 247. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Какви 

су твоји планови у вези са школовањем у будућности?“ 

Највећи број анкетираних Ромкиња жели да заврши факултет, док највећи број 

дечака Рома жели да заврши средњу школу. Вишу школу би желело да заврши пет 

дечака и седам девојчица. Као што се може приметити на основу података из табеле 

девојчице ромске популације теже вишем образовању него дечаци. Средњу школу 

жели да заврши 12 девојчица. Занат жели да заврши 11 дечака и седам девојчица. 

Школовање неће да наставе један дечак и једна девојчица ромске популације. Можда 

ни основну школу неће завршити кажу два дечака. У табели 247 и на графикону 247 

приказана је дистрибуција одговора ученика/ученица. 
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На питање да ли су срећни 49 дечака каже да јесу. У поређењу са њима мање је 

девојчица које су срећне, њих 42. Помало су срећни каже осам девојчица и два 

дечака. У табели 248 и на графикону 248 представљена је расподела одговора 

ученика/ученица на ово питање. 

Табела 248. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли си 

срећан/срећна?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Да 49 42 98,0 84,0 

Да, помало 1 8 2,0 16,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 

 

Графикон 248. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли 

се срећан/срећна?“ 

Већина дечака и девојчица сматра да нема неправде која утиче на њихов живот. Да 

има много неправде сматра једнак број дечака и девојчица ромске популације, 

такође исти број дечака и девојчица каже да понекад има неправде која утиче на 

њихов живот. У табели 249 и на графикону 249 приказани су одговори 

ученика/ученица ромске популације. 

Табела 249. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Мислиш ли да има 

неправде која утиче на твој живот?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Нема 26 27 52,0 54,0 

Има много 7 7 14,0 14,0 

Има понекад 12 12 24,0 24,0 

Не желим да одговорим 5 4 10,0 8,0 

Укупно 50 50 100,0 100,0 
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Графикон 249. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Мислиш ли да 

има неправде која утиче на твој живот?“ 

Табела 250. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Шта би 

мењао/мењала у свом животу?“ 

Одговор 
Број анкетираних Учешће у % 

Дечак Девојчица Дечак Девојчица 

Ништа не бих мењао 21 21 42,0 42,0 

Да моја породица буде сложна 2 8 4,0 16,0 

Да моја породица има више новца 9 6 18,0 12,0 

Да моја породица има боље услове за живот 7 8 14,0 16,0 

Да моји родитељи имају више времена за мене 4 4 8,0 8,0 

Да будем бољи ђак 6 19 12,0 38,0 

Да имам више добрих пријатеља 5 5 10,0 10,0 

 

Графикон 250. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Шта 

би мењао/мењала у свом животу?“ 
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У последњем питању у анкети ученици/ученице су питани/питане шта би 

мењали/мењале у свом животу и на то питање неколико њих је дало више одговора. 

Подједнак број дечака и девојчица не би мењало ништа у свом животу, уједно то је и 

најчешћи одговор и код дечака и код девојчица. Дечаци би волели да њихова 

породица има више новца, док би девојчице волеле да буду бољи ђаци. У табели 250 

и на графикону 250 представљена је дистрибуција одговора ромских 

ученика/ученица. 

 

*** 

Анализа одговора ромских дечака и девојчица углавном није показала да постоје 

значајније разлике, осим у погледу мишљења о значају образовања за успех у 

животу и планова у вези са школовањем. 

Анкетирана ромска деца воле да иду у школу и највећи број њих има добар успех. 

Више девојчица има стално место за учење и свој радни сто у односу на дечаке који 

у већем броју у односу на девојчице немају стално место за учење. Девојчице 

посвећују мало више времена учењу у односу на дечаке. Омиљени предмет им је 

српски (дечаци 28%, девојчице 24%), а не воле математику (28% дечаци и 24% 

девојчице). 

Ромске девојчице и дечаци се труде да уче боље пре свега да би добиле/добили 

добру оцену и већини њих је то најважнији мотив (58% девојчица и 60% дечака). 

Ромске девојчице наводе да улажу труд у учење да би више знале и касније уписале 

бољу школу  али и зато што воле да уче. И једни и други углавном сматрају да је 

успех у учењу нешто за шта се вреди трудити, али је више ромских дечака (20%), 

него девојчица (6%), који не знају да ли је успех у учењу вредан труда.  

Дечаци наводе да је разлог за неуспех из неког предмета то што им је тешко да се 

јасно изразе, а девојчице пре свега спутава трема коју осећају и недостатак 

самопоуздања. Лоша оцена не демотивише ни дечаке ни девојчице, већ код већине 

има супротан ефекат, посебно када су девојчице у питању. Више од половине 

девојчица (52%) наводи да ако добије лошу оцену из неког предмета то повећава 

њихову вољу за учењем (34% дечака је дало исти одговор). 
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Што се тиче распореда седења у школи, највећи проценат девојчица и дечака (34%) 

седи у средини. Исти је проценат оних који седе у првој (28%) и последњој клупи 

(26%), док 10% дечака и 12% девојчица мења место на коме седи у школи. 

Међу девојчицама је више оних које се друже са свима подједнако него међу 

дечацима (26% девојчица према 8% дечака) али је исто тако више девојчица које се 

никада не друже са неким из одељења (46%), него дечака (36%). 

У рад школских секција укључено је 18% дечака и 20% девојчица, а на школским 

приредбама је учествовало по 42% дечака и девојчица ромске националности. 

Ромска деца се већином не баве активностима ван школе (60% дечака и 68% 

девојчица). И девојчице и дечаци наводе као разлог због кога не могу да се баве 

активностима којима би волеле/волели недостатак финансијских средстава или да   

родитељи немају времена како би их на те активности водили. На такмичењима је 

учествовало 22% дечака и 24% девојчица. 

Када је реч о телевизијским садржајима, једнак број дечака и девојчица прати домаће 

серије (26%). Девојчице више прате дечије емисије, путописне емисије и стране 

серије у односу на дечаке. Мобилни телефон има 70% дечака и 74% девојчица. 

Дечаци знатно више користе Фејсбук (46%), а међу девојчицама је више оних које 

уопште не користе интернет нити друштвене мреже (34%). 

Особине које се свиђају и девојчицама и дечацима код вршњака су доброта, лепо 

понашање и несебичност, а оно што им се не свиђа, на првом месту код једних и 

других, то је подсмевање, затим лагање и варање, себичност и хвалисавост. 

Девојчице наводе да имају мало бољу комуникацију са родитељима када су у питању 

проблеми са којима се суочавају у школи. Више је девојчица (34%) него дечака 

(20%) које су у анкети навеле да ће се пожалити родитељима уколико их неко 

узнемирава. 

Нешто више дечака (46%) него девојчица (34%) сматра да деца можда некад треба да 

добију батине уколико су непослушна или ако много погреше. Дечацима родитељи 

више допуштају да изостају, бар понекад, док је већи проценат девојчица (70%), него 

дечака (52%) којима родитељи никада не дозвољавају да изостану из школе. 
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На питање о неправди која утиче на њихов живот, 52% дечака и 54% девојчица је 

одговорило да неправде нема, по 14% једних и других да је има много, и по 24% да 

је осећају понекад. Већина ромске деце сматра да је школа много важна за успех у 

животу, 96% девојчица и 82% дечака. Углавном деле мишљење да је школовање 

подједнако важно за девојчице и дечаке. Међутим, девојчице су знатно 

амбициозније па већином желе да заврше факултет, док се дечаци углавном 

задовољавају средњом школом или занатом. С тим у вези, на питање о томе шта би 

промениле/променили у животу, девојчице наводе жељу да буду бољи ђаци пре 

свега. Осим тога, оне желе да њихова породица буде сложнија, а дечаци би волели 

више новца и боље услове за живот. 

6.1.6. АНАЛИЗА АНКЕТА РОМСКИХ И НЕРОМСКИХ РОДИТЕЉА 

I ˗ Основни подаци 

Анкетним истраживањем родитеља, обухваћено је 55 родитеља неромске деце и 50 

родитеља ромске деце. Од 55 родитеља неромске деце анкетирано је 12 очева и 43 

мајке. Од 50 родитеља ромске деце анкетирано је 16 очева и 34 мајке. У табели 5 и 

на графикону 5 приказана је структура анкетираних родитеља. 

Табела 251. Старосна структура родитеља  

Роми / нероми 
Година 

рођења 
Старост 

Број 

aнкетираних 

Учешће у 

% 

Ромски 

родитељи 

1960 58 1 2,0 

1963 55 1 2,0 

1966 52 2 4,0 

1967 51 0 0 

1969 49 2 4,0 

1970 48 2 4,0 

1971 47 2 4,0 

1972 46 5 10,0 

1973 45 0 0 

1974 44 3 6,0 

1975 43 3 6,0 

1976 42 2 4,0 

1977 41 0 0 

1978 40 2 4,0 

1979 39 0 0 

1980 38 3 6,0 

1981 37 1 2,0 

1982 36 3 6,0 
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Роми / нероми 
Година 

рођења 
Старост 

Број 

aнкетираних 

Учешће у 

% 

1983 35 4 8,0 

1984 34 3 6,0 

1985 33 1 2,0 

1986 32 3 6,0 

1987 31 1 2,0 

1988 30 2 4,0 

1989 29 2 4,0 

1990 28 1 2,0 

1992 26 1 2,0 

 
Просечно 

50 100,0 
38,6 

Неромски 

родитељи 

1960 58 0 0 

1963 55 0 0 

1966 52 1 1,8 

1967 51 1 1,8 

1969 49 2 3,6 

1970 48 0 0 

1971 47 0 0 

1972 46 3 5,5 

1973 45 2 3,6 

1974 44 3 5,5 

1975 43 3 5,5 

1976 42 10 18,2 

1977 41 4 7,3 

1978 40 3 5,5 

1979 39 5 9,1 

1980 38 6 10,9 

1981 37 0 0 

1982 36 3 5,5 

1983 35 1 1,8 

1984 34 3 5,5 

1985 33 0 0 

1986 32 2 3,6 

1987 31 1 1,8 

1988 30 1 1,8 

1989 29 1 1,8 

1990 28 0 0 

1992 26 0 0 

 
Просечно 

55 100,0 
40,3 

Као што се може видети у табели 251 и на графикону 251 највећи број родитеља 

(десет) неромске популације има 42 године (1976. годиште). Најстарији анкетирани 

родитељи су из ромске популације. Један ромски родитељ је рођен 1960. (58 година) 

а други најстарији је рођен 1963. и има 55 година. Такође, и најмлађи анкетирани 

родитељи су из ромске популације имају 26 и 28 година(1992. и 1990. годиште). 
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Просечна старост анкетираних родитеља је у ромској популацији 38,6 а у неромској 

40,3 године.  

 

Графикон 251. Старосна структура родитеља 

 

У табели 252 и на графикону 252 представљени су одговори родитеља на питање о 

њиховом брачном статусу. Скоро сви анкетирани неромски родитељи су у браку. 

Два неромска родитеља су разведена, један је удовац и један родитељ живи у 

ванбрачној заједници. Ромски родитељи већином живе у брачној заједници (60%). 

Један ромски родитељ је разведен, њих пет није у браку, четири родитеља су удовци 

или удовице и њих десет живи у ванбрачној заједници. 

Табела 252. Расподела одговора родитеља према њиховом брачном статусу 

Одговор Број анкетираних Учешће у % 

Ромски  

родитељи 

У браку 30 60,0 

Разведен/а 1 2,0 

Нисам у браку 5 10,0 

Удовица/удовац 4 8,0 

Живим у ванбрачној заједници 10 20,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски  

родитељи 

У браку 51 92,8 

Разведен/а 2 3,6 

Нисам у браку 0 0 

Удовица/удовац 1 1,8 

Живим у ванбрачној заједници 1 1,8 

Укупно 55 100,0 

0

2

4

6

8

10

12

19
60

19
63

19
66

19
67

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
92

Ромски родитељ Неромски родитељ



 

295 

 

 

Графикон 252. Расподела одговора родитеља према њиховом брачном статусу  

Табела 253. Расподела одговора родитеља на питање „Колико чланова породице 

има Ваше домаћинство?“ 

Роми - нероми 
Број 

чланова 

Број 

анкетираних 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељи 

2 3 6,0 

3 6 12,0 

4 8 16,0 

5 11 22,0 

6 12 24,0 

7 4 8,0 

8 3 6,0 

9 2 4,0 

16 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељи 

2 0 0 

3 10 18,1 

4 21 38,2 

5 17 30,9 

6 3 5,5 

7 3 5,5 

8 1 1,8 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 253. Расподела одговора родитеља на питање „Колико чланова 

породице има Ваше домаћинство?“ 
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Највећи број породица неромске националне припадности има четири члана (38,2%) 

у свом домаћинству. Такође, није мали број ни оних неромских породица са пет 

чланова домаћинства (30,9%). Када су у питању ромске породице оне најчешће 

имају пет (22%) и шест (24%) чланова. Једна ромска породица има 16 чланова у свом 

домаћинству. За разлику од ове вишечлане породице, три ромске породице су са 

само два члана. Просечан број чланова породица анкетираних ромских родитеља је 

5,4, а неромских је 4,5. У табели 253 и на графикону 253 приказани су одговори 

родитеља. 

Табела 254. Расподела одговора родитеља на питање „Колико деце имате?“ 

Роми - нероми 
Број 

деце 

Број 

анкетираних 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељи 

1 4 8,0 

2 16 32,0 

3 11 22,0 

4 12 24,0 

5 3 6,0 

6 2 4,0 

7 1 2,0 

9 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељи 

1 14 25,5 

2 28 50,9 

3 11 20,0 

4 2 3,6 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 254. Расподела одговора родитеља на питање „Колико деце имате?“ 

Највећи број и ромских (32%) и неромских (50,9%) родитеља има двоје деце, 

међутим неромске породице су већином породице са двоје деце. Такође, већи је број 

неромских породица(25,5%) које имају само једно дете него ромских (8%). Породице 
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са четворо деце су малобројне међу неромском популацијом, те је овим анкетним 

истраживањем обухваћено свега две породице са четворо деце, а број таквих 

породица је знатно већи међу Ромима (24%). Неромске породице које су анкетиране 

немају више од четворо деце, док  три ромске породице имају петоро деце, две имају 

шесторо деце, једна породица има седморо деце и једна има деветоро. Просечан број 

деце анкетираних ромских породица је 3,2 док је у неромским породицама просечан 

број 2,0. У табели 254 и на графикону 254 приказани су одговори родитеља на 

питање колико имају деце. 

 

II˗Породица – образовање, стамбена ситуација, материјални положај, традиција 

Табела 255. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање мајке 

анкетираног детета?“ 

  Број 

анкетираних 

Учешће у 

% 
    

Ромски 

родитељи 

Нема завршен ниједан разред основне школе 7  14,0  

Мање од четири разреда основне школе 3  6,0  

Четири разреда основне школе 6  12,0  

Између четири и осам разреда основне школе 5  10,0  

Основна школа 17  34,0  

Трогодишња средња школа (занат) 6  12,0  

Четворогодишња средња школа 3  6,0  

V степен 1  2,0  

Виша школа (VI степен) 0  0  

Факултет (VII степен) 2  4,0  

Укупно 50  100,0  

      

Неромски 

родитељи 

Нема завршен ниједан разред основне школе 0  0  

Мање од четири разреда основне школе 0  0  

Четири разреда основне школе 0  0  

Између четири и осам разреда основне школе 0  0  

Основна школа 3  5,5  

Трогодишња средња школа (занат) 15  27,3  

Четворогодишња средња школа 13  23,6  

V степен 0  0  

Виша школа (VI степен) 8  14,5  

Факултет (VII степен) 16  29,1  

Укупно 55  100,0  
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Графикон 255. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање мајке 

анкетираног детета?“ 

У табели 255 представљени су подаци о степену образовања мајки анкетиране деце. 

Седам ромских мајки (14%) нема завршен ниједан разред основне школе. Мање од 

четири разреда основне школе имају три мајке (6%) ромске деце. Шест мајки има 

четири разреда основне школе (12%). Између четири и осам разреда основне школе 

има пет мајки (10%) ромске припадности. Највише ромских мајки има завршену 

основну школу и њих је седамнаест (34%). Шест ромских мајки има завршен занат 

(12%), три мајке су завршиле четворогодишњу школу (6%). Једна мајка има V 

степен, а две су факултетски образоване.  

У поређењу са њима неромске мајке су значајно бољег образовања. Најмањи степен 

образовања међу неромским мајкама је основна школа и три мајке (5,5%) неромске 

припадности имају завршену само основну школу. Трогодишњу средњу школу 

(занат) завршило је петнаест мајки (27,3%) неромске националности, а 

четворогодишњу средњу школу тринаест мајки (23,6%). Вишу школу је завршило 

њих осам (14,5%), а факултет шеснаест (29,1%). На графикону 255 приказано је 

образовање мајки у функцији националности. 
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Табела 256. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање оца 

анкетираног детета?“ 

  Број 

анкетираних 

Учешће у 

% 
    

Ромски 

родитељи 

Нема завршен ниједан разред основне школе 9  18,0  

Мање од четири разреда основне школе 3  6,0  

Четири разреда основне школе 3  6,0  

Између четири и осам разреда основне школе 5  10,0  

Основна школа 22  44,0  

Трогодишња средња школа (занат) 7  14,0  

Четворогодишња средња школа 0  0  

V степен 1  2,0  

Виша школа (VI степен) 0  0  

Факултет (VII степен) 0  0  

Укупно 50  100,0  
      

Неромски 

родитељи 

Нема завршен ниједан разред основне школе 0  0  

Мање од четири разреда основне школе 0  0  

Четири разреда основне школе 0  0  

Између четири и осам разреда основне школе 1  1,8  

Основна школа 2  3,6  

Трогодишња средња школа (занат) 16  29,1  

Четворогодишња средња школа 20  36,4  

V степен 2  3,6  

Виша школа (VI степен) 2  3,6  

Факултет (VII степен) 12  21,9  

Укупно 55  100,0  

 

Графикон 256. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање 

оца анкетираног детета?“ 
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Анкетирани очеви ромске деце имају нижи степен образовања у односу на 

анкетиране очеве неромске деце, али и у односу на анкетиране мајке ромске деце. 

Ниједан завршен разред основне школе нема девет очева ромске деце (18%). Мање 

од четири разреда основне школе имају три оца ромске деце, такође три оца ромске 

деце имају завршена четири разреда основне школе. Између четири и осам разреда 

основне школе има завршено пет очева (10%). Основну школу завршила су 22 оца 

неромске деце (44%), а њих седам је завршило неки занат. Један отац ромске деце 

има V степен. Међу очевима ромске деце нема факултетски образованих.  

Највећи број анкетиране неромске деце има оца који је завршио четворогодишњу 

средњу школу (36,4%). Трогодишњу средњу школу има завршено шеснаест очева 

неромске деце (29,1%). Два оца имају завршену само основну школу, два V степен, а 

два су завршила вишу школу. Факултет је завршило дванаест очева неромске деце 

(21,9%). Најнижи степен образовања очева неромске деце је између четири и осам 

разреда основне школе. У табели 256 и на графикону 256 приказана је структура 

образованости очева анкетиране деце у функцији националне припадности. 

Табела 257. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање Ваше 

мајке?“ 

  Број 

анкетираних 

Учешће у 

% 
    

Ромски 

родитељи 

Нема завршен ниједан разред основне школе 13  26,0  

Четири разреда основне школе 4  8,0  

Између четири и осам разреда основне школе 3  6,0  

Основна школа 15  30,0  

Трогодишња средња школа (занат) 0  0  

Четворогодишња средња школа 2  4,0  

V степен 0  0  

Виша школа (VI степен) 0  0  

Факултет (VII степен) 0  0  

Без одговора 13  26,0  

Укупно 50  100,0  
      

Неромски 

родитељи 

Нема завршен ниједан разред основне школе 0  0  

Четири разреда основне школе 1  1,8  

Између четири и осам разреда основне школе 0  0  

Основна школа 20  36,4  

Трогодишња средња школа (занат) 7  12,7  

Четворогодишња средња школа 18  32,8  

V степен 2  3,6  

Виша школа (VI степен) 5  9,1  

Факултет (VII степен) 1  1,8  

Без одговора 1  1,8  

Укупно 55  100,0  
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Графикон 257. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање 

Ваше мајке?“ 

Од 50 анкетираних ромских родитеља њих 26% не зна или није желело да одговори 

који је ниво образовања њихове мајке. Ниједан разред основне школе нема 26% 

мајки ромских родитеља. Четири разреда основне школе имају  четири мајке (8%) 

ромских анкетираних родитеља, између четири и осам разреда основне школе има 

6% мајки ромских анкетираних родитеља, завршену основну школу има 30% мајки 

ромских родитеља, а средњу школу 4%. Пети степен образовања, вишу школу и 

факултет није завршила ниједна мајка ромског анкетираног родитеља 

Основну школу је завршило 36,4% мајки неромских родитеља. Занат има седам 

мајки (12,7%) анкетираних неромских родитеља. Четворогодишњу средњу школу  

има 32,8% мајки неромских анкетираних родитеља, две мајке неромских родитеља 

имају пети степен (3,6%), 9,1% има вишу школу и једна има факултет (1,8%). У 

табели 257 и на графикону 257 приказани су одговори испитаника. 
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Табела 258. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање Вашег 

оца?“ 

  Број 

анкетираних 

Учешће у 

% 
    

Ромски 

родитељи 

Нема завршен ниједан разред основне школе 14  28,0  

Четири разреда основне школе 3  6,0  

Између четири и осам разреда основне школе 3  6,0  

Основна школа 12  24,0  

Трогодишња средња школа (занат) 2  4,0  

Четворогодишња средња школа 2  4,0  

V степен 1  2,0  

Виша школа (VI степен) 0  0  

Факултет (VII степен) 0  0  

Без одговора 13  26,0  

Укупно 50  100,0  
      

Неромски 

родитељи 

Нема завршен ниједан разред основне школе 0  0  

Четири разреда основне школе 1  1,8  

Између четири и осам разреда основне школе 0  0  

Основна школа 18  32,7  

Трогодишња средња школа (занат) 10  18,2  

Четворогодишња средња школа 13  23,7  

V степен 2  3,6  

Виша школа (VI степен) 5  9,1  

Факултет (VII степен) 4  7,3  

Без одговора 2  3,6  

Укупно 55  100,0  

  

 

Графикон 258. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање 

Вашег оца?“ 
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На питање о образовању свог оца није одговорило 13 ромских родитеља (26%). 

Ниједан разред основне школе нема 28% очева ромских испитаника. Четири разреда 

основне школе имају три оца (6%) ромских испитаника. Између четири и осам 

разреда основне школе имају такође три оца (6%) ромских испитаника. Основну 

школу завршило је највише очева ромских испитаника (24%). Завршен занат и 

четворогодишњу средњу школу имају по два оца (4%) ромских испитаника. Пети 

степен школовања има један отац ромског испитаника (2%).  

О образовању свог оца нису одговорила два неромска родитеља (3,6%). Четири 

разреда основне школе има један отац неромских испитаника (1,8%). Основну школу 

завршило је 32,7% очева неромских испитаника. Завршен занат има 18,2% очева 

неромских испитаника. Четворогодишњу школу завршило је 23,7% очева неромских 

испитаника. Пети степен школовања имају два оца неромских испитаника (3,6%). 

Вишу школу завршило је 9,1% , а факултетско звање стекла су четири оца неромских 

испитаника (7,3%). У табели 258 и на графикону 258 приказан је степен образовања 

очева анкетираних родитеља ромске и неромске деце.   

Табела 259. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање мајке 

Вашег партнера?“ 

  Број 

анкетираних 

Учешће у 

% 

Ромски 

родитељи 

Нема завршен ниједан разред основне школе 16  32,0  

Мање од четири разреда основне школе 2  4,0  

Четири разреда основне школе 3  6,0  

Између четири и осам разреда основне школе 1  2,0  

Основна школа 8  16,0  

Трогодишња средња школа (занат) 1  2,0  

Четворогодишња средња школа 1  2,0  

V степен 0  0  

Виша школа (VI степен) 1  2,0  

Факултет (VII степен) 0  0  

Без одговора 17  34,0  

Укупно 50  100,0  

Неромски 

родитељи 

Нема завршен ниједан разред основне школе 0  0  

Четири разреда основне школе 4  7,3  

Између четири и осам разреда основне школе 1  1,8  

Основна школа 19  34,6  

Трогодишња средња школа (занат) 13  23,6  

Четворогодишња средња школа 14  25,5  

V степен 1  1,8  

Виша школа (VI степен) 1  1,8  

Факултет (VII степен) 1  1,8  

Без одговора 1  1,8  

Укупно 55  100,0  
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Графикон 259. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање 

мајке Вашег партнера?“ 

Као што се може приметити у табели 259, 17 ромских испитаника/испитаница (34%) 

није навело који је ниво образовања мајке њиховог партнера/партнерке и један 

неромски испитаник такође није одговорио на питање. Мајке партнера ромских 

испитаника/испитаница у највећем броју немају завршен ниједан разред основне 

школе (32%), а свега њих осам (16%) има завршену основну школу. Вишу школу 

има једна мајка партнера ромског испитаника. 

Када су у питању мајке партнера/партнерки неромских испитаника/испитаница 

највећи број њих има завршену основну школу (34,6%), четворогодишњу средњу 

школу (25,5%) или занат (23,6%). Једна мајка партнера неромског испитаника има 

завршен факултет, а једна вишу школу. На графикону 259 приказана је графичка 

расподела одговора испитаника о образовању мајки њихових партнера. 
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Табела 260. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање оца 

Вашег партнера?“ 

 

Графикон 260. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање 

оца Вашег партнера?“ 

24.0%

2.0% 6.0% 4.0%

22.0%

4.0%
2.0% 2.0%

34.0%

5.4% 3.6%

27.3%

36.4%

16.4%

3.6%
5.5%

1.8%

Ромски родитељ Неромски родитељ

  Број 

анкетираних 

Учешће 

у % 
    

Ромски 

родитељи 

Нема завршен ниједан разред основне школе 12  24,0  

Мање од четири разреда основне школе 1  2,0  

Четири разреда основне школе 3  6,0  

Између четири и осам разреда основне школе 2  4,0  

Основна школа 11  22,0  

Трогодишња средња школа (занат) 0  0  

Четворогодишња средња школа 2  4,0  

V степен 1  2,0  

Виша школа (VI степен) 1  2,0  

Без одговора 17  34,0  

Укупно 50  100,0  
      

Неромски 

родитељи 

Нема завршен ниједан разред основне школе 0  0  

Мање од четири разреда основне школе 0  0  

Четири разреда основне школе 3  5,4  

Између четири и осам разреда основне школе 2  3,6  

Основна школа 15  27,3  

Трогодишња средња школа (занат) 20  36,4  

Четворогодишња средња школа 9  16,4  

V степен 2  3,6  

Виша школа (VI степен) 3  5,5  

Без одговора 1  1,8  

Укупно 55  100,0  
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У табели 260 приказани су одговори испитаника/испитаница на питање о 

образовању оца њиховог партнера. Већина ромских испитаника/испитаница каже да 

очеви њихових партнера/партнерки већином немају завршен ниједан разред основне 

школе (24%), односно да имају завршену основну школу (22%). Један отац партнера 

ромског испитаника има завршену вишу школу.  

Што се тиче очева партнера/партнерки неромских испитаника/испитаница највећи 

број њих има завршен занат (36,4%) или основну школу (27,3%). Четворогодишњу 

средњу школу завршило је девет очева партнера/партнерки неромских 

испитаника/испитаница (16,4%). Три испитаника су рекла да очеви њихових 

партнера имају завршену вишу школу. На графикону 260 приказана је графичка 

расподела одговора испитаника. 

Мајке анкетиране ромске деце су већином незапослене (70%). Три мајке ромске деце 

запослене су на неодређено време (6%), две су запослене на одређено време (4%), 

док њих седам ради повремено (14%). Сопствени посао има једна мајка ромског 

детета, а једна се бави пољопривредом.  

Табела 261. Расподела одговора родитеља на питање „Који је радни статус мајке 

 анкетираног детета?“ 

Одговор 
Број 

анкетираних 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељи 

Нисам запослена 35 70,0 

Запослена сам на неодређено време 3 6,0 

Запослена сам на одређено време 2 4,0 

Радим повремено (надница) 7 14,0 

Имам сопствени посао 1 2,0 

Бавим се пољопривредом 1 2,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељи 

Нисам запослена 16 29,1 

Запослена сам на неодређено време 28 50,9 

Запослена сам на одређено време 5 9,1 

Радим повремено (надница) 3 5,5 

Имам сопствени посао 2 3,6 

Бавим се пољопривредом 1 1,8 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 
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Графикон 261. Расподела одговора родитеља на питање „Који је радни статус 

мајке анкетираног детета?“ 

Већина мајки неромске деце су запослене на неодређено време (50,9%). На одређено 

време запослено је пет мајки неромске деце (9,1%), а три раде повремено. Није 

запослено 29,1% мајки. Сопствени посао имају две неромске мајке, а једна се бави 

пољопривредом. У табели 261 и на графикону 261 приказани су одговори 

испитаника/испитаница о радном статусу мајке анкетираног детета. 

Табела 262. Расподела одговора родитеља на питање „Који је радни статус оца 

анкетираног детета?“ 

70.0%

6.0% 4.0%

14.0%

2.0% 2.0% 2.0%

29.1%

50.9%

9.1% 5.5% 3.6% 1.8%

Ромски родитељи Неромски родитељи

Одговор 
Број 

анкетираних 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељи 

Нисам запослен 19 38,0 

Запослен сам на неодређено време 10 20,0 

Запослен сам на одређено време 6 12,0 

Радим повремено (надница) 8 16,0 

Имам сопствени посао 3 6,0 

Бавим се пољопривредом 1 2,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељи 

Нисам запослен 2 3,6 

Запослен сам на неодређено време 35 63,7 

Запослен сам на одређено време 5 9,1 

Радим повремено (надница) 1 1,8 

Имам сопствени посао 8 14,6 

Бавим се пољопривредом 2 3,6 

Не желим да одговорим 2 3,6 

Укупно 55 100,0 
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Графикон 262. Расподела одговора родитеља на питање „Који је радни статус 

оца анкетираног детета?“ 

Очеви ромске анкетиране деце већином нису запослени (38%). Њих 10 је запослено 

на неодређено време (20%), а шест на одређено (12%). Повремено ради осам очева 

ромске деце (16%). Сопствени посао имају три оца ромске деце, а један се бави 

пољопривредом. У поређењу са очевима ромске деце, очеви неромске деце већином 

су запослени и то за стално (63,7%). На одређено време запослено је 9,1% очева. 

Само два оца неромске деце нису запослена. Сопствени посао има осам очева 

неромске деце (14,6%), а пољопривредом се баве два оца неромске деце. У табели 

262 и на графикону 262 приказани су одговори испитаника на питање о радном 

статусу очева анкетиране деце. 

Табела 263. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли примате неку врсту 

социјалне помоћи?“ 
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Одговор Број анкетираних Учешће у % 

Ромски 

родитељи 

Да 24 48,0 

Не 26 52,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељи 

Да 1 1,8 

Не 54 98,2 

Укупно 55 100,0 



 

309 

 

 

Графикон 263. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли примате неку 

врсту социјалне помоћи?“ 

Неку врсту социјалне помоћи прима једна неромска и 24 ромске породице (48%). 

Једна неромска породица прима помоћ у виду дечијег додатка. Од 24 ромске 

породице њих 20 је навело коју врсту помоћи примају, а четири нису навеле која је 

то помоћ. Три ромске породице добијају дечији додатак, једна породица прима 

социјалну помоћ и дечији додатак, а шеснаест породица прима само социјалну 

помоћ. У табели 263 и на графикону 263 приказани су одговори анкетираних 

родитеља на питање о социјалној помоћи. 

Табела 264. Расподела одговора родитеља на питање „Стамбени објекат у коме 

живите је?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.0% 52.0%

1.8%

98.2%

Да Не

Ромски родитељи

Неромски 
родитељи

Одговор 
Број 

анкетираних 
Учешће у % 

Ромски 

родитељи 

Сопствена кућа 33 66,0 

Сопствени стан 0 0 

Недовршена кућа 3 6,0 

Барака, трошна кућа 2 4,0 

Изнајмљени стан 4 8,0 

Код родитеља или рођака 6 12,0 

Не желим одговор 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељи 

Сопствена кућа 36 65,5 

Сопствени стан 7 12,7 

Недовршена кућа 1 1,8 

Барака, трошна кућа 0 0 

Изнајмљени стан 4 7,3 

Код родитеља или рођака 7 12,7 

Не желим одговор 0 0 

Укупно 55 100,0 
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Графикон 264. Расподела одговора родитеља на питање „Стамбени објекат у 

коме живите је?“ 

У сопственој кући живи 36 неромских (65,5%) и 33 (66%) ромских испитаника. 

Сопствени стан има седам испитаника нерома (12,7%). У недовршеној кући живе три 

ромске породице и једна неромска. У трошној кући живе две ромске породице. 

Изнајмљени стан је стамбени објекат у коме живе четири ромске и четири неромске 

породице. Код родитеља или рођака живи шест ромских и седам неромских 

породица. У табели 264 и на графикону 264 приказана је расподела одговора 

родитеља на питање у ком стамбеном објекту живе. 

Табела 265. Расподела одговора родитеља на питање „Шта од наведеног има 

Ваше домаћинство?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Струју 50 100,0 

Воду из градског водовода 30 60,0 

Купатило/WC у кући 33 66,0 

Машину за прање веша 34 68,0 

ТВ 46 92,0 

Компјутер 19 38,0 

Дечију собу 23 46,0 

Неромски 

родитељ 

Струју 55 100,0 

Воду из градског водовода 48 87,3 

Купатило/WC у кући 55 100,0 

Машину за прање веша 55 100,0 

ТВ 55 100,0 

Компјутер 53 96,4 

Дечију собу 54 98,2 

66.0%

6.0% 4.0% 8.0%
12.0%

4.0%

65.5%

12.7%

1.8%
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12.7%
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Графикон 265. Расподела одговора родитеља на питање „Шта од наведеног 

има Ваше домаћинство?“ 

Сви родитељи Роми и нероми навели су да њихово домаћинство има струју. Воду из 

градског водовода има 60% ромских и 87,3% неромских породица. Машину за прање 

веша имају све неромске породице и 34 ромских (64%). Телевизор имају све 

неромске и 92% ромских породица. Компјутер има 38% ромских и 96,4% неромских 

породица. Дечију собу има 98,2% неромских и 46% ромских породица. Као што се 

може закључити из претходних табела, али и из табеле 265, ромске породице су 

сиромашније, примаоци су социјалне помоћи и самим тим имају лошије услове у 

домаћинству. На графикону 265 приказани су одговори испитаника. 

Табела 266. Расподела одговора родитеља на питање „Ваша породица има:“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

Ромски 

родитељ 

Довољно средстава за храну и све остале 
трошкове 

29 58,0 

Довољно средстава само за храну 13 26,0 

Недовољно, помажу нам рођаци/пријатељи 7 14,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Довољно средстава за храну и све остале 
трошкове 

52 94,6 

Довољно средстава само за храну 1 1,8 

Недовољно, помажу нам рођаци/пријатељи 1 1,8 

Не желим да одговорим 1 1,8 

Укупно 55 100,0 

100.0%

60.0% 66.0% 68.0%

92.0%

38.0%
46.0%

100.0%
87.3%

100.0% 100.0% 100.0% 96.4% 98.2%
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Графикон 266. Расподела одговора родитеља на питање „Ваша породица 

има:“ 

Скоро све неромске породице имају довољно средстава за храну и све остале 

потребе (94,6%). Иако већина ромских породица има довољно средстава за храну и 

остале потребе (58%), ипак има много оних који немају довољно средстава, већ само 

за храну (26%). Седам ромских породица нема довољно средстава и морају да им 

помажу рођаци и пријатељи (14%). У табели 266 и на графикону 266 приказани су 

одговори испитаника. 

Табела 267. Расподела одговора родитеља на питање „Колико се Ваша породица 

придржава обичаја и чува традицију породице?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељ 

Поштујемо све обичаје наших родитеља и ранијих 
генерација 

35 70,0 

Делимично, неке настављамо, неке не 12 24,0 

Не придржавамо се старих обичаја 1 2,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Поштујемо све обичаје наших родитеља и ранијих 

генерација 
43 78,2 

Делимично, неке настављамо, неке не 12 21,8 

Не придржавамо се старих обичаја 0 0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 

58.0%

26.0%

14.0%

2.0%

94.6%

1.8% 1.8% 1.8%

Довољно средстава за 
храну и све остале 

трошкове

Довољно средстава 
само за храну

Недовољно, помажу 
нам 

рођаци/пријатељи

Не желим да 
одговорим

Ромски родитељи Неромски родитељи
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Графикон 267. Расподела одговора родитеља на питање „Колико се Ваша 

породица придржава обичаја и чува традицију породице?“ 

Већина анкетираних родитеља обе националне припадности каже да поштује све 

обичаје својих родитеља и ранијих генерација (Роми 70%, нероми 78,2%). По 12 

анкетираних родитеља ромске (24%) и неромске (21,8%) националности рекло је да 

делимично поштује обичаје, неке настављају, а неке не. Једна ромска породица је 

навела да се не придржава старих обичаја. У табели 267 и на графикону 267 

приказана је расподела одговора анкетираних родитеља на питање да ли се њихова 

породица придржава обичаја и чува породичну традицију. 

Табела 268. Расподела одговора родитеља на питање „Који је највећи празник у 

Вашој кући?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Крсна слава 36 72,0 

Божић 9 18,0 

Васкрс 0 0 

Без одговора 5 10,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Крсна слава 34 61,8 

Божић 15 27,3 

Васкрс 5 9,1 

Без одговора 1 1,8 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 268. Расподела одговора родитеља на питање „Који је највећи 

празник у Вашој кући?“ 

70.0%

24.0%

2.0% 4.0%

78.2%

21.8%

Поштујемо све обичаје 
наших родитеља и 
ранијих генерација

Делимично, неке 
настављамо, неке не

Не придржавамо се 
старих обичаја

Не желим да 
одговорим

Ромски родитељи Неромски родитељи

72.0%

18.0%

61.8%

27.3%
9.1%

Крсна слава Божић Васкрс

Ромски родитељи Неромски родитељи
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На питање о највећем породичном празнику није одговорило 10% ромских и 1,8% 

неромских родитеља.  Крсна слава је највећи празник већине анкетираних родитеља 

и ромске (72%) и неромске националности (61,8%). Божић је највећи празник у кући 

девет ромских (18%) и 15% неромских породица, а Васкрс као највећи празник 

навело је свега пет породица (9,1%) и све су неромске националности. Дакле, 

највећи празник сваке породице је неки од верских празника. У табели 268 и на 

графикону 268 приказани су одговори испитаника/испитаница. 

На основу одговора анкетираних родитеља може се закључити да је крсна слава 

важан празник за ромске и неромске породице. Предмет посебног истраживања би 

могао бити начин обележавања крсне славе међу ромском популацијом на 

територији општине Уб, какво значење има слава, који свеци се славе, који су 

славски симболи, на ком језику се држи обред, какву функцију има слава (обележје 

националног идентитета или механизам учвршћивања породичне кохезије). Значајно 

би било укључити родну димензију, односно сагледати улогу мушкараца и жена у 

чину прославе.16 

III ˗ Породица – породични односи, родни аспект 

Наредна група питања у анкети односи се на породичне односе и родни аспект. Тако 

је у табели 269 приказана расподела одговора родитеља на питање о њиховом 

породичном животу и међусобним односима у породици. Више од половине 

испитаника/испитаница и ромске (54%) и неромске (58,2%) националне припадности 

каже да се одлично слажу у породици. Добро се слажe у породици 40%  ромских и 

40% неромских анкетираних родитеља. Два родитеља из ромске породице 

одговорила су да се у породици често свађају и да немају најбољи однос. На 

графикону 269 приказана је графичка расподела одговора испитаника. 

 

                                                
16 Свенка Савић, професорка емерита Универзитета у Новом Саду, спровела је истраживање у вези са 

обележавањем крсне славе православне ромске образоване младе елите у Војводини, коришћењем 

метода интерсекције рода, образовања, етничке и верске припадности (Савић 2016). На основу 

резултата истраживања закључује да високообразовани православни Роми повезују обележавање 

крсне славе са породичним гостопримством, да слава доприноси кохезији и повезаности ромске 

породице и да је обележавање крсне славе родно обележено. 
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Табела 269. Расподела одговора родитеља на питање „Како бисте оценили ваш 

породични живот и међусобне односе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Одлично се слажемо 27 54,0 

Слажемо се добро 20 40,0 

Немамо најбољи однос, често се свађамо 2 4,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Одлично се слажемо 32 58,2 

Слажемо се добро 22 40,0 

Немамо најбољи однос, често се свађамо 0 0 

Не желим да одговорим 1 1,8 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон  269. Расподела одговора родитеља на питање „Како бисте оценили 

ваш породични живот и међусобне односе?“ 

Табела 270. Расподела одговора родитеља на питање „Како решавате несугласице 

у браку?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Разговарамо и решимо проблем 45 90,0 

Не желим да одговорим 5 10,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Разговарамо и решимо проблем 53 96,4 

Не желим да одговорим 2 3,6 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 270. Расподела одговора родитеља на питање „Како решавате 

несугласице у браку?“ 

54.0%
40.0%

4.0% 2.0%

58.2%
40.0%

1.8%

Одлично се слажемо Слажемо се добро Немамо најбољи 
однос, често се 

свађамо

Не желим да 
одговорим

Ромски родитељи Неромски родитељи

90.0%

10.0%

96.4%

3.6%

Разговарамо и решимо 
проблем

Не желим да одговорим

Ромски родитељи

Неромски родитељи
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На питање о решавању несугласица у браку скоро сви испитаници/све испитанице 

обе националне припадности (Роми 90%, нероми 96,4%) одговорили/одговориле су 

да разговарају и реше проблем, што се може уочити у табели 270 и на графикону 

270. Пет испитаника ромске (10%) и два испитаника неромске (3,6%) националне 

припадности нису желели да одговоре на питање. 

Иако је учесницама/учесницима истраживања гарантована анонимност, треба 

оставити могућност да нису сви дали искрене одговоре. Један од разлога за сумњу 

јесу информације које добијам у разговору са разредним старешинама које су боље 

упућене у породичну ситуацију ученика/ученица. У сваком одељењу, готово без 

изузетка, постоје деца која трпе последице лоших породичних односа, што се 

одражава на њихово ментално здравље, успех у школи, понашање у односима са 

другом децом. 

Наредно питање у анкети се односило на образовање жена. Сви испитаници/све  

испитанице ромске, као и  неромске припадности рекли су да жена треба да буде 

школована. У табели 271 и на графикону 271 приказани су одговори родитеља на 

питање о образовању жена. 

Табела 271. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да жена 

треба да заврши школу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Треба да буде школована 50 100,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Треба да буде школована 55 100,0 

Укупно 55 100,0 

 

 

Графикон 271. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да 

жена треба да заврши школу?“ 

100.0% 100.0%

Треба да буде школована

Ромски родитељи

Неромски родитељи



 

317 

 

На питање да ли мисле да жена треба да буде запослена скоро сви испитаници/све 

испитанице и ромске (96%) и неромске (96,4%) националности рекли су да је добро 

да жена буде запослена. Два испитаника ромске и два неромске припадности 

сматрају да жена треба само да брине о кући и деци. У табели 272 и на графикону 

272 приказани су одговори родитеља. 

Табела 272. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да жена 

треба да буде запослена?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

Ромски 

родитељ 

Добро је да буде запослена 48 96,0 

Не, жена треба само да брине о кући и деци 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Добро је да буде запослена 53 96,4 

Не, жена треба само да брине о кући и деци 2 3,6 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 272. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да 

жена треба да буде запослена?“ 

На питање да ли жена треба да одлучује заједно са мужем о кући и породици већина 

испитаника/испитаница и ромске (84%) и неромске (92,7%) националности 

одговорила је да треба заједно да одлучују. Четири испитаника ромске припадности 

рекло је да само мушкарац треба да одлучује, а жена да буде послушна. Три 

испитаника ромске и четири неромске популације сматра да само жена треба да 

одлучује о кући и породици. У табели 273 и на графикону 273 приказани су 

одговори испитаника. 

96.0%

4.0%

96.4%

3.6%

Добро је да буде запослена Не, жена треба само да брине о кући 
и деци

Ромски родитељи Неромски родитељи
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Одговори  испитаница/испитаника на питања о образовању и радном ангажовању 

жена, као и  о њиховој улози у породици, показују велику освешћеност у погледу 

родних улога, стереотипа  и неједнакости, како међу већинским становништвом тако 

и у ромској популацији. Све испитанице/сви испитаници препознају значај 

образовања за жене и потребу за родном равноправношћу као једним од највиших 

циљева друштва. Породица је примарно окружење за учење о родним улогама и ове 

промене схватања тих улога указују да се налазимо на добром путу превазилажења 

патријархалних образаца на основу којих је мушкарац тај који зарађује новац, а 

главна улога жене је да се брине о породици. 

Табела 273. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли жена треба да 

одлучује заједно са мужем о кући и породици?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељ 

Само мушкарац треба да одлучује, а жена да буде 

послушна 
4 8,0 

Жена треба да одлучује 3 6,0 

Треба да одлучују заједно 42 84,0 

Не знам 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Само мушкарац треба да одлучује, а жена да буде 

послушна 
0 0 

Жена треба да одлучује 4 7,3 

Треба да одлучују заједно 51 92,7 

Не знам 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 273. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли жена треба да 

одлучује заједно са мужем о кући и породици?“ 

8.0% 6.0%

84.0%

2.0%
7.3%

92.7%

Само мушкарац треба 
да одлучује, а жена да 

буде послушна

Жена треба да 
одлучује

Треба да одлучују 
заједно

Не знам

Ромски родитељи Неромски родитељи
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На питање колико су задовољни својом породицом, већи је број неромских (89,1%) 

него ромских (76%) родитеља који су рекли да су срећни. Својим животом и 

породицом делимично је задовољно 11 родитеља ромске популације (22%) и шест 

родитеља неромске популације (10,9%). Један ромски родитељ није желео да 

одговори на питање. У табели 274 и на графикону 274 приказани су одговори. 

Табела 274. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сте задовољни својом 

породицом, јесте ли срећни?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

Родитељ 

Да, срећан/срећна сам 38 76,0 

Делимично сам задовољан/задовољна 11 22,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, срећан/срећна сам 49 89,1 

Делимично сам задовољан/задовољна 6 10,9 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 274. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сте задовољни 

својом породицом, јесте ли срећни?“ 

Испитанице/испитаници ромске националности су изразиле/изразили мање 

задовољство породичним животом у односу на нероме. Ромске породице броје више 

чланова, имају више деце, знатно је мањи број запослених чланова породице и 

знатно већи број породица које живе од материјалне помоћи (48% у односу на 1,8% 

неромских породица). Модели задовољства сопственим животом разликују од 

појединца до појединца па би  генерално извођење закључка у вези са задовољством 

људи у некој заједници било погрешно. Ипак, економски фактор јесте нешто што 

непосредно утиче на задовољство људи, те се овакви одговори ромских 

испитаница/испитаника делимично могу објаснити чињеничним материјалним 
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89.1%

10.9%

Да, срећан/срећна сам Делимично сам 
задовољан/задовољна
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Ромски родитељи Неромски родитељи
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стањем. Треба узети у обзир да је  анкетни упитник попунило много више жена него 

мушкараца (међу ромском популацијом 34 жене, 16 мушкараца), да су оне у 

највећем броју ниског степена образовања и незапослене па се може закључити  да 

су то неки од фактора који утичу на њихово незадовољство. 

У  табели 275 приказани су одговори родитеља на питање да ли треба остати у 

заједници, ако породични односи нису добри. Половина ромских (50%) и нешто 

више од половине неромских (60%) испитаника/испитаница је рекло да треба остати 

ако може нешто да се промени набоље. Због деце би у браку остало седам ромских и 

један неромски родитељ. Ако деца трпе, 12 ромских (24%) и 20 неромских родитеља 

(36,4%) је рекло да не треба живети у лошем браку. На графикону 275 приказана је 

графичка расподела одговора родитеља на ово питање. 

Испитанице/испитаници ромске националности су изразили већу спремност да 

остану у браку чак и ако деца трпе. Останак у браку „због деце“ може да 

подразумева и многе друге разлоге попут финансијске сигурности, имовине, 

немогућности да се поднесе осуда околине и слично. Када је реч о ромској деци која 

су учествовала у истраживању, 70% њихових мајки је назапослено, највећи број њих 

ја завршило осмогодишњу школу или само неколико разреда, а имају више  деце у 

односу на жене из већинске популације обухваћене спроведеним истраживањем. Све 

ово чини да су жене из ромске популације у неповољнијем положају у односу на 

мушкарце из исте популације (38% очева ромске деце која су учествовала у 

истраживању је незапослено), а посебно у односу на жене и мушкарце из већинске 

популације које/који имају већи степен образовања и економску сигурност. 

Табела 275. Расподела одговора родитеља на питање „Ако породични односи нису 

добри, мислите ли да треба остати у таквој заједници?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да, ако може нешто да се промени и буде боље 25 50,0 

Да, у браку треба остати због деце 7 14,0 

Не треба живети у лошем браку ако деца трпе 12 24,0 

Не знам 4 8,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, ако може нешто да се промени и буде боље 33 60,0 

Да, у браку треба остати због деце 1 1,8 

Не треба живети у лошем браку ако деца трпе 20 36,4 

Не знам 1 1,8 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 



 

321 

 

 

Графикон 275. Расподела одговора родитеља на питање „Ако породични 

односи нису добри, мислите ли да треба остати у таквој заједници?“ 

Табела 276. Расподела одговора родитеља на питање „Шта бисте у свом животу 

променили?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељ 

Завршио бих школу 13 26,0 

Запослио бих се 15 30,0 

Потрудио бих се да имам бољу материјалну ситуацију 20 40,0 

Променио бих породичне односе 1 2,0 

Променио бих однос других људи према мени и мојој 

породици 
5 10,0 

Не, ништа не бих мењао 7 14,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Неромски 

родитељ 

Завршио бих школу 6 10,9 

Запослио бих се 9 16,4 

Потрудио бих се да имам бољу материјалну ситуацију 16 29,1 

Променио бих породичне односе 0 0 

Променио бих однос других људи према мени и мојој 

породици 
0 0 

Не, ништа не бих мењао 21 38,2 

Не желим да одговорим 3 5,5 

 

Графикон 276. Расподела одговора родитеља на питање „Шта бисте у свом 

животу променили?“ 
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У табели 276 и на графикону 276 приказана је расподела одговора родитеља 

анкетираних ученика на питање шта би променили у свом животу (могли су да 

изаберу и више одговора). Највећи број неромских испитаника/испитаница (38,2%) 

ништа не би мењало у свом животу. Ако би нешто променили, неромски родитељи 

би се најпре потрудили да имају бољу материјалну ситуацију (29,1%), запослили би 

се (16,4%) и завршили би школу (10,9%). Ромски родитељи би се прво потрудили да 

имају бољу материјалну ситуацију (40%), затим би се запослили (30%), завршили 

школу (26%), променили би однос других људи према њима и њиховој породици 

(10%) и променили би породичне односе (2%). У поређењу са неромским 

родитељима скоро троструко је мањи број ромских родитеља (14%) који ништа не би 

мењали у свом животу. На питање о томе шта би променили у свом животу нису 

желела да одговоре три испитаника ромске и три неромске припадности. 

 

С обзиром на неповољну материјалну ситуацију већине ромских породица 

обухваћених истраживањем, очекивано је да би се пре свега потрудили да је 

побољшају и да је више испитаница/испитаника из ромске популације у односу на 

неромску које/који су дали такав одговор. Ромске испитанице/ромски  испитаници 

би желеле/желели да се запосле, а затим и да имају боље образовање, у већем броју у 

односу на неромску популацију која је углавном задовољна оним што је остварила у 

животу. Ипак, ако се има у виду степен образовања и број незапослених ромских 

испитаница/испитаника, проценат оних које/који би желеле/желели да се то промене 

указује на недостатак амбиције или сумњу у могућност да би им боље образовање 

омогућило да нађу посао. 

 

IV ˗ Породица – однос родитеља према учењу и понашању деце, визија 

будућности 

 

Наредна питања у анкети била су у вези са односом родитеља према учењу и 

понашању деце и њиховој визији будућности деце. Прво питање из ове групе било је 

у вези са васпитавањем  детета, да ли родитељи то раде заједно или не. Већина 

родитеља и ромске (90%) и неромске (96,4%) популације одговорила је да заједно 

васпитавају дете са својим партнером/својом партнерком. Заједно не васпитавају 

дете пет ромских и два неромска родитеља. У табели 277 и на графикону 277 

приказани су одговори родитеља. 
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Табела 277. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли заједно са брачним 

партнером васпитавате своје дете?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 45 90,0 

Не 5 10,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 53 96,4 

Не 2 3,6 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 277. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли заједно са 

брачним партнером васпитавате своје дете?“ 

Табела 278. Расподела одговора родитеља на питање „Како кажњавате своје дете 

кад је непослушно?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Разговарамо и објаснимо где је 
погрешило 

44 88,0 

Изгрдимо дете и онда разговарамо са њим 4 8,0 

Понекад га изгрдимо, а понекад добије 

батине 
1 2,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Разговарамо и објаснимо где је 

погрешило 
47 85,5 

Изгрдимо дете и онда разговарамо са њим 6 10,9 

Понекад га изгрдимо, а понекад добије 
батине 

2 3,6 

Укупно 55 100,0 

90.0%

10.0%

96.4%

3.6%

Да Не

Ромски родитељи

Неромски родитељи
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Графикон 278. Расподела одговора родитеља на питање „Како кажњавате 

своје дете кад је непослушно?“ 

Већина и ромских (88%) и неромских (85,5%) родитеља када је дете непослушно 

разговара са њим и објасни  му где је погрешило. Четири родитеља ромске и шест 

родитеља неромске деце прво дете изгрде, а онда разговарају са њим. Један родитељ 

ромске и два родитеља неромске популације понекад изгрде дете, а понекад дете 

добије батине ако је непослушно. У табели 278 и на графикону 278 приказани су 

одговори испитаника/испитаница. 

Одговори деце на питање о физичком кажњавању потврђују да већина родитеља из 

обе популације не прибегава физичком кажњавању, али да је оно ипак присутно и то 

више међу родитељима ромске деце, од којих је само једно одговорило да понекад 

изгрди дете а да понекад дете добије батине.  

На основу одговора деце може се закључити да су физичком кажњавању највише 

изложени дечаци Роми (28% добија батине често или понекад), затим девојчице 

Ромкиње (18%). Неромска деца мање трпе физичко кажњавање, нешто више дечаци 

(14%), у односу на девојчице (12%). Ови подаци доводе у сумњу одговоре родитеља, 

посебно родитеља ромске деце и указују да је физичко кажњавање, нарочито мушке 

деце, много присутније него што то њихови родитељи признају. 
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Табела 279. Расподела одговора родитеља на питање „Ко одлучује о школовању 

Вашег детета?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Отац 1 2,0 

Мајка 6 12,0 

Оба родитеља 32 64,0 

Заједно родитељи и дете 9 18,0 

Деца сама доносе одлуку 1 2,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Отац 1 1,8 

Мајка 3 5,5 

Оба родитеља 16 29,1 

Заједно родитељи и дете 35 63,6 

Деца сама доносе одлуку 0 0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

 

Графикон 279. Расподела одговора родитеља на питање „Ко одлучује о 

школовању Вашег детета?“ 

О школовању ромске деце у највећем броју одлучују оба родитеља заједно (64%). 

Када су у питању неромска деца о њиховом школовању одлучују родитељи заједно 

са децом у највећем броју породица (63,6%). У табели 279 и на графикону 279 

приказана је детаљна расподела одговора родитеља. 

О судбини ромске деце у погледу школовања одлучују родитељи заједно у највећем 

броју случајева, како су навели у анкетном упитнику, док се деца углавном не 

питају. С друге стране, родитељи неромске деце наводе да углавном доносе одлуке 

заједно са децом, што би било потребно проверити постављањем питања деци о томе 

да ли родитељи узимају у обзир њихово мишљење и њихове жеље када треба да 

донесу одлуку о школовању. 
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Добијени резултати одговарају резултатима поменутог истраживања рађеног у 

Словачкој (Čerešnik, Čerešnikova 2018) који показују да ромска деца нису навикнута 

да задатке решавају индивидуално нити да сами доносе одлуке и да породица не 

поставља питање детету шта жели да буде већ је та улога дефинисана у породици и 

заједници. 

Табела 280. Расподела одговора родитеља на питање „Шта планирате у вези са 

школовањем Вашег детета у будућности?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељ 

Да заврши факултет 13 26,0 

Да заврши вишу школу 9 18,0 

Да заврши средњу школу 7 14,0 

Да заврши неки занат 17 34,0 

Неће да наставља школовање, довољна је само основна  3 6,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да заврши факултет 47 85,4 

Да заврши вишу школу 4 7,3 

Да заврши средњу школу 4 7,3 

Да заврши неки занат 0 0 

Неће да наставља школовање, довољна је само основна  0 0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

 

Графикон 280. Расподела одговора родитеља на питање „Шта планирате у 

вези са школовањем Вашег детета у будућности?“ 
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Већина неромских родитеља има жељу да њихово дете заврши факултет (85,4%). 

Највећи број ромских родитеља жели да њихово дете заврши неки занат (34%). Само 

13 ромских родитеља (26%) би желело да њихово дете заврши факултет. Три ромска 

родитеља су рекла да њихово дете неће настављати школовање, јер му је довољна 

само основна школа. У табели 280 и на графикону 280 приказани су одговори 

родитеља. 

Као што је разлика у степену образовања између родитеља ромске и неромске деце 

велика, тако се и њихови планови у вези са школовањем деце у великој мери 

разликују. Мајке анкетиране ромске деце су изузетно ниског степена образовања 

(14% није завршило ниједан разред, 28% неколико разреда основне школе, 34% 

основну школу, само 4% факултет), слично као и очеви (18% ниједан разред основне 

школе, 22% неколико разреда основне школе, 44% основну школу, док факултет 

није завршио ниједан отац анкетиране ромске деце). Занат је завршило 12% мајки и 

14% очева ромске деце и то је оно што већина њих жели својој деци, вероватно да би 

се она што пре оспособила да обезбеде егзистенцију себи и својој породици. С друге 

стране, 29,1% мајки анкетиране неромске деце има факултетску диплому и 21,9% 

очева, па 85,4% њих има жељу да им дете заврши факултет. Ови одговори указују на 

повезаност нивоа образовања родитеља и материјалног статуса породице са 

пружањем подршке у образовању. У случају ромске деце која су учествовала у 

истраживању то су два негативна фактора која имају за последицу слабији успех и 

мање амбиције у погледу школовања у односу на децу из већинске популације. 

Табела 281. Расподела одговора родитеља на питање „Како замишљате живот 

своје деце у будућности?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

Ромски 

родитељ 

Много бољи него што смо ми имали 40 80,0 

Мало бољи него што смо ми имали 8 16,0 

Исти као што је живела наша 

породица 
1 2,0 

Не знам 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Много бољи него што смо ми имали 42 76,4 

Мало бољи него што смо ми имали 8 14,5 

Исти као што је живела наша 

породица 
5 9,1 

Не знам 0 0 

Укупно 55 100,0 
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Графикон 281. Расподела одговора родитеља на питање „Како замишљате 

живот своје деце у будућности?“ 

Већина родитеља ромске (80%) и неромске (76,4%) популације замишља да ће 

њихова деца имати много бољи живот него што су они имали. Осам родитеља 

ромске (16%) и осам неромске популације (14,5%) замишља мало бољи живот своје 

деце него што је био њихов. Један родитељ ромске (2%) и пет родитеља неромске 

(9,1%) популације каже да замишљају живот своје деце да буде исти као што је био 

њихов. У табели 281 и на графикону 281 приказани су одговори родитеља. 

На питање о одабиру брачног партнера, девет ромских родитеља (18%) каже да 

родитељи треба да одлуче о браку своје деце, јер су они искуснији и знају шта је 

боље за будућност њихове деце. Родитељи треба у договору са децом да одлуче о 

њиховом браку сматра 18 ромских (36%) и 15 неромских родитеља (27,3%). Већина 

неромских (72,7%) и ромских (46%) родитеља сматра да деца треба сама да одлуче и 

одаберу са киме ће живети. У табели 282 и на графикону 282 приказани су одговори 

родитеља на питање ко треба да одлучи са киме ће деца провести живот. 

Знатно је мањи број ромских него неромских испитаница/испитаника који сматрају 

да деца треба сама да бирају са киме ће живети, верујући да родитељи треба да 

бирају за њих, или у договору са њима. Не може се тврдити да су у питању 

„уговорени бракови“  који подразумевају да породица девојке добија неку врсту 

материјалне накнаде, али је педагошка асистенткиња потврдила да постоји таква 

пракса међу ромском популацијом на територији општине Уб. 
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Табела 282. Расподела одговора родитеља на питање „Мислите ли да родитељи 

треба да одлучују о браку своје деце, чак и ако деца то не желе?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 
Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да, јер су искуснији и знају шта је боље за 

њихову будућност 
9 18,0 

Да, делимично (у договору са децом) 18 36,0 

Не, деца треба сама да бирају са киме ће живети 23 46,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, јер су искуснији и знају шта је боље за 

њихову будућност 
0 0 

Да, делимично (у договору са децом) 15 27,3 

Не, деца треба сама да бирају са киме ће живети 40 72,7 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 282. Расподела одговора родитеља на питање „Мислите ли да 

родитељи треба да одлучују о браку своје деце, чак и ако деца то не желе?“  

Највећи број родитеља ромске популације каже да је женско дете спремно за удају са 

25 година (28%) и са 20 година (26%). Такође има ромских родитеља који сматрају 

да кад женско дете напуни 18 година (14%) може бити спремно да се уда. Половина 

неромских родитеља је мишљења да је женско дете спремно за удају са 26 година. 

На основу одговора анкетираних Рома/Ромкиња добили смо да је просечна старост 

коју сматрају најбољом за удају 22 године, док су неромски родитељи одговорили да 

је то просечно 25 година. На питање није одговорило седам (14%) родитеља Рома и 

четири (7,3%) неромска родитеља. У табели 283 и на графикону 283 приказана је 

детаљна расподела одговора родитеља о удаји женског детета. 
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Табела 283. Расподела одговора родитеља на питање „Са колико најмање година 

мислите да је женско дете спремно за удају?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

18 година 7 14,0 

19 година 1 2,0 

20 година 13 26,0 

21 година 0 0 

22 године 5 10,0 

23 године 0 0 

24 године 1 2,0 

25 година 14 28,0 

26 година 2 4,0 

Без одговора 7 14,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

18 година 1 1,8 

19 година 0 0 

20 година 1 1,8 

21 година 1 1,8 

22 године 2 3,7 

23 године 4 7,3 

24 године 4 7,3 

25 година 26 47,3 

26 година 2 3,6 

27 година 3 5,4 

28 година 4 7,3 

30 година 3 5,4 

Без одговора 4 7,3 

Укупно 55 100,0 

 

 

Графикон 283. Расподела одговора родитеља на питање „Са колико најмање 

година мислите да је женско дете спремно за удају?“ 

14.0%

2.0%

26.0%

10.0%

2.0%

28.0%

4.0%
1.8% 1.8% 1.8% 3.7%

7.3% 7.3%

47.3%

3.6%
5.4% 7.3% 5.4%

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30

Ромски родитељи Неромски родитељи



 

331 

 

Табела 284. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да је у реду 

ако се девојчица уда пре петнаесте године?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да, ако је прилика добра 4 8,0 

Не, још је дете 44 88,0 

Не знам 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, ако је прилика добра 0 0 

Не, још је дете 55 100,0 

Не знам 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 284. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да је 

у реду ако се девојчица уда пре петнаесте године?“ 

На питање да ли је у реду да се девојчица уда пре петнаесте године, сви родитељи 

неромске популације сматрају да је то рано јер је још дете. Иако већина ромских 

родитеља сматра да је девојчица са петнаест година још дете и не треба да се уда, 

ипак има оних родитеља ромске деце (8%) који сматрају да девојчица треба да се 

уда, ако је добра прилика. У табели 284 и на графикону 284 приказани су одговори 

родитеља. 

У студији коју је израдила Регионална канцеларија Уницефа за централну и источну 

Европу/Заједницу независних држава (UNICEF 2014)17 о положају ромске деце и 

жена у односу на неромско становништво у Босни и Херцеговини, Македонији и 

Србији, наводи се да Ромкиње чешће ступају у брак пре петнаесте године у односу 

на неромкиње и мушкарце ромске националности (15-16% у Србији у односу на 1% 

неромског становништва) и да су рани бракови  карактеристичнији за жене нижег 

степена образовања и оне из најсиромашнијих домаћинстава. У истраживању о 

репродуктивном здрављу Ромкиња на територији општине Уб које сам спровела 

                                                

17 UNICEF Regional Office for CEE/CIS (2014), Realizing the rights of Roma children and women, in: 

Insights Issue 2/2014, available at: http://www.unicef.org /ceecis/Insights2014_2.pdf 
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2017. године18, испитанице су у просеку ступиле у брак са 16,9 година, 2% 

испитаница је ступило у брак са 13 година, најкасније је ступило у брак 15,6% 

испитаница и то са 20 година. Пре петнаесте године у брак је ступило 19% 

испитаница, а пре осамнаесте 69%. Ови подаци нису у складу са овде изнетим 

мишљењем ромских испитаница/испитаника. Патронажне сестре из Дома здравља 

Уб сматрају да Ромкиње на територији општине Уб рано ступају у брак јер је то 

њихова традиција, због лошег образовања и раног ступања у сексуалне односе. 

Гинеколог, кога посећују Ромкиње са територије убске општине, као неке од разлога 

наводи необразованост, сиромаштво и неинформисаност. Треба напоменути да су 

испитанице углавном изузетно ниског степена образовање, из сиромашних породица 

и све су незапослене осим једне која ради повремено, што потврђује резултате 

поменуте студије (UNICEF 2014) да су рани бракови чешћи код жена нижег степена 

образовања и из најсиромашнијих домаћинстава. 

 

V ˗ Породица – однос према здрављу, личним документима 

 

Наредна група питања била је у вези са односом према здрављу и личним 

документима. У табели 285 приказани су одговори родитеља на питање да ли сви 

чланови њихове породице имају здравствену књижицу. Сви анкетирани родитељи 

ромске популације одговорили су да сви у породици имају здравствену књижицу. 

Два неромска испитаника рекла су да здравствену књижицу немају сви чланови 

њихове породице. На графикону 285 приказана је расподела одговора родитеља. 

Табела 285. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сви чланови Ваше 

породице имају здравствену књижицу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 50 100,0 

Не 0 0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 53 96,4 

Не 2 3,6 

Укупно 55 100,0 

                                                
18 У истраживању су учествовале 32 Ромкиње са територије општине Уб које су се породиле током 

2016. године, патронажне сестре и гинеколог Дома здравља Уб. Од свих испитаница 90,6% је у 

категорији оних које нису завршиле ниједан разред, или су завршиле неколико разреда основне 

школе, односно свих осам разреда основне школе. Само једна испитаница ради повремено док су све 

остале незапослене.  
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Графикон 285. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сви чланови 

Ваше породице имају здравствену књижицу?“ 

Табела 286. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли редовно водите децу 

на здравствене прегледе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 45 90,0 

Водим само кад су болесни 5 10,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 53 96,4 

Водим само кад су болесни 2 3,6 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 286. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли редовно 

водите децу на здравствене прегледе?“ 

Већина родитеља ромске (90%) и неромске (96,4%) националности децу редовно 

води код лекара на здравствене прегледе. Пет родитеља ромске деце (10%) и два 

родитеља неромске деце (3,6%)  кажу да децу воде на здравствене прегледе само 

када су болесна. У табели 286 и на графикону 286 приказана је расподела одговора 

родитеља. 

Одрасли чланови већине ромских (72%) и неромских (67,3%) породица редовно 

контролишу своје здравље што се може видети на основу одговора приказаних у 

табели 287. Четрнаест ромских (28%) и петнаест (27,2%) неромских родитеља 

одговорило је да одрасли чланови њихове породице контролишу своје здравље само 

када су болесни. На графикону 287 приказани су одговори родитеља. 
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334 

 

Табела 287. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сви одрасли чланови 

Ваше породице контролишу своје здравље?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да, редовно 36 72,0 

Само кад су болесни 14 28,0 

Не 0 0,0 

Не желим да одговорим 0 0,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, редовно 37 67,3 

Само кад су болесни 15 27,2 

Не 3 5,5 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 287. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сви одрасли 

чланови Ваше породице контролишу своје здравље?“  

На питање о личним документима скоро сви испитаници/све испитанице и ромске 

(98%) и неромске (98,2%) припадности кажу да сви одрасли чланови њихове 

породице имају лична документа. Један неромски родитељ каже да лична документа 

немају сви одрасли чланови породице. Један ромски испитаник није желео да 

одговори на питање. У табели 288 и на графикону 288 приказани су одговори на 

питање о личним документима. 

Табела 288. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сви одрасли чланови 

Ваше породице имају лична документа, личну карту, пасош?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 49 98,0 

Не 0 0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 54 98,2 

Не 1 1,8 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 
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Графикон 288. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сви одрасли 

чланови Ваше породице имају лична документа, личну карту, пасош?“ 

Сва документа има 96% анкетираних ромских родитеља и 96,4% анкетираних 

неромских родитеља. Један ромски родитељ је рекао да нема сва документа, јер 

треба да се плати, нема новца за то. Један ромски и два неромска родитеља нису 

желела да одговоре на питање. У табели 289 и на графикону 289 приказана је 

расподела одговора родитеља на питање о разлозима због којих немају личне 

исправе. 

Табела 289. Расподела одговора родитеља на питање „Наведите разлоге који Вас 

спречавају да имате личне исправе?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Имам сва документа 48 96,0 

Треба да се плати, немамо новца за то 1 2,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Имам сва документа 53 96,4 

Треба да се плати, немамо новца за то 0 0 

Не желим да одговорим 2 3,6 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 289. Расподела одговора родитеља на питање „Наведите разлоге 

који Вас спречавају да имате личне исправе?“ 
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VI ˗ Школа – јаслице, вртић, полазак у школу 

Следећа група питања у вези је са поласком детета у вртић и школу. Већина ромске 

деце (40%) није ишла у вртић, док су неромска деца већином ишла (69,1%). У табели 

290 и на графикону 290 приказана је расподела одговора родитеља.  

Табела 290. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је Ваше дете ишло у 

јаслице/вртић?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 20 40,0 

Не 29 58,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 38 69,1 

Не 17 30,9 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

 

Графикон 290. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је Ваше дете 

ишло у јаслице/вртић?“ 

У предшколску установу је ишла већина деце ромских испитаника/испитаница 

(78%). Свега 20% ромских родитеља навело је да њихово дете није ишло у 

предшколску установу. Од укупно 55 родитеља неромске деце само један родитељ је 

рекао да његово дете није ишло у предшколску установу, док су остали родитељи 

одговорили да су њихова деца ишла (98,2%). У табели 291 и на графикону 291 

приказани су одговори родитеља. 
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Табела 291. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је Ваше дете ишло у 

предшколску установу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 39 78,0 

Не 10 20,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 54 98,2 

Не 1 1,8 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 291. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је Ваше дете 

ишло у предшколску установу?“ 

Три ромска  (6%) и једанаест неромских (20%) родитеља кажу да је њихово дете 

пошло у први разред са шест година. Са седам година је у први разред кренула 

већина ромске и неромске деце. У табели 292 и на графикону 292 приказани су 

одговори родитеља. 

Табела 292. Расподела одговора родитеља на питање „Колико је година имало 

Ваше дете кад је кренуло у први разред?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Шест 3 6,0 

Седам 46 92,0 

Не желим да одговорим 1 2,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Шест 11 20,0 

Седам 44 80,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 
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Графикон 292. Расподела одговора родитеља на питање „Колико је година 

имало Ваше дете кад је кренуло у први разред?“ 

На питање да ли је њихово дете радо кренуло у школу већина родитеља обе 

националности одговорила је потврдно (Роми 92%, нероми 92,7%). Четири родитеља 

ромске деце (8%) и исто толико родитеља неромске деце (7,3%) кажу да њихова деца 

нису радо кренула у школу. Расподела одговора родитеља приказана је у табели 293 

и графикону 293. 

Табела 293. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је ваше дете радо 

кренуло у школу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 46 92,0 

Не 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 51 92,7 

Не 4 7,3 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 293. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је ваше дете 

радо кренуло у школу?“ 

Сви неромски родитељи кажу да се њихово дете лако уклопило у школски колектив. 

Ромски родитељи већином (96%) кажу да су се њихова деца лако уклопила, али су 
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два родитеља Рома рекла да се њихова деца нису лако уклопила у школски колектив. 

У табели 294 и на графикону 294 приказани су одговори родитеља. 

Табела 294. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли се Ваше дете лако 

уклопило у школски колектив?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 48 96,0 

Не 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 55 100,0 

Не 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 294. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли се Ваше дете 

лако уклопило у школски колектив?“ 

 

VII ˗ Школа, однос према школским обавезама, сарадња са учитељем/ 

наставником 

 

Скоро сви родитељи и ромске (94%) и неромске (96,4%) популације утичу на своју 

децу да редовно похађају наставу. У табели 295 и на графикону 295 приказани су 

одговори родитеља. 

Табела 295. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли утичете на своје 

дете да редовно похађа наставу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 47 94,0 

Не 1 2,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 53 96,4 

Не 2 3,6 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 
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Графикон 295. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли утичете на 

своје дете да редовно похађа наставу?“ 

Табела 296. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли помажете свом 

детету у учењу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да, редовно 24 48,0 

Да, повремено 18 36,0 

Не, зато што немам времена 1 2,0 

Не, зато што не знам 3 6,0 

Не, дете не тражи помоћ 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, редовно 13 23,6 

Да, повремено 32 58,2 

Не, зато што не знам 1 1,8 

Не, дете не тражи помоћ 9 16,4 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 296. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли помажете 

свом детету у учењу?“ 

Редовно у учењу свом детету помаже 48% родитеља ромске припадности и 26% 

родитеља неромске припадности, повремено помогне 36% родитеља ромске деце и 

58,2% родитеља неромске деце. Један родитељ ромског детета каже да не помаже 

свом детету у учењу, јер нема времена. Један родитељ неромског детета (1,8%) и три 
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родитеља ромске деце (6%) не помажу у учењу, јер не знају. Четири родитеља 

ромске деце (8%) и девет неромске (16,4%) не помаже свом детету, јер дете не тражи 

помоћ. У табели 296 и на графикону 296 приказани су одговори родитеља. 

 

Табела 297. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли бисте волели да неко 

други помаже Вашем детету у учењу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да, већ иде на приватне часове 1 2,0 

Да, ако је бесплатно 24 48,0 

Не, зато што нема потребе 23 46,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, већ иде на приватне часове 6 10,9 

Да, ако је бесплатно 5 9,1 

Не, зато што нема потребе 44 80,0 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 297. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли бисте волели 

да неко други помаже Вашем детету у учењу?“ 

На питање да ли би волели да неко други помаже њиховом детету у учењу, 2% 

испитаника ромске и 10,9% неромске националности  рекло је да њихово дете већ 

иде на приватне часове. Ромски родитељи би волели да неко помаже њиховој деци 

ако је то бесплатно (48%). Већина неромских родитеља каже да њиховој деци не 

треба да помажу други јер за тим нема потребе (80%). Расподела одговора родитеља 

приказана је у табели 297 и на графикону 297. 
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Табела 298. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли редовно одлазите на 

родитељске састанке и на разговор са учитељем/наставником?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

Ромски 

родитељ 

Да, и на родитељске састанке и на разговор 32 64,0 

Само на родитељске састанке 11 22,0 

Понекад 5 10,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, и на родитељске састанке и на разговор 40 72,7 

Само на родитељске састанке 14 25,5 

Понекад 1 1,8 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 298. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли редовно 

одлазите на родитељске састанке и на разговор са учитељем/наставником?“  

Већина ромских (64%) и неромских (72,7%) родитеља редовно одлази на родитељске 

састанке и разговоре са учитељем/учитељицом односно наставником/наставницом. 

Само на родитељске састанке одлази редовно 22% родитеља ромске и 25,5% 

неромске популације. Понекад оде на родитељски састанак или разговор са 

учитељем/учитељицом или наставником/наставницом 10% родитеља ромске и 1,8% 

родитеља неромске националне припадности. У табели 298 и на графикону 298 

приказани су одговори родитеља. 

На питање да ли могу отворено да разговарају са учитељем/учитељицом или 

наставником/наставницом свог детета скоро сви неромски родитељи (96,4%) су 

рекли да могу отворено да разговарају. Од 50 ромских родитеља 76% је рекло да 

може отворено да разговара са учитељем/учитељицом односно наставником/ 

наставницом свог детета, а њих 20% је рекло да делимично могу отворено 
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разговарати. На питање нису одговорила два ромска родитеља. У табели 299 и на 

графикону 299 приказани су одговори родитеља. 

Табела 299. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли са 

учитељем/наставником свога детета можете отворено да разговарате?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да, могу да разговарам о свему 38 76,0 

Да, делимично 10 20,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, могу да разговарам о свему 53 96,4 

Да, делимично 2 3,6 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 299. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли са 

учитељем/наставником свога детета можете отворено да разговарате?“ 

VIII ˗ Школа – односи међу ученицима, ромски и неромски ученици, предлози  

Следећа група питања бавила се односима између ученика/ученица ромске и 

неромске националности и односима уопште, као и предлозима за побољшање. Прво 

питање из ове групе било је везано за међусобне односе деце у одељењу. Родитељи 

су давали одговор на питање.  

76.0%

20.0%

4.0%

96.4%

3.6%

Да, могу да разговарам о 
свему

Да, делимично Не желим да одговорим

Ромски родитељи Неромски родитељи



 

344 

 

Табела 300. Расподела одговора родитеља на питање „Какви су међусобни односи 

деце у одељењу Вашег детета?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Одлични, деца се добро слажу 18 36,0 

Углавном добри 18 36,0 

Дете се не жали 5 10,0 

Могли би боље да се слажу 5 10,0 

Нису добри 2 4,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Одлични, деца се добро слажу 21 38,2 

Углавном добри 23 41,8 

Дете се не жали 7 12,7 

Могли би боље да се слажу 3 5,5 

Нису добри 0 0 

Не желим да одговорим 1 1,8 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 300. Расподела одговора родитеља на питање „Какви су међусобни 

односи деце у одељењу Вашег детета?“ 

Од анкетираних ромских родитеља њих 36% каже да су односи одлични и да се деца 

добро слажу. Исти број ромских родитеља (36%) каже да су односи међу децом 

углавном добри. Пет ромских родитеља (10%) је рекло да се њихово дете не жали на 

односе са другом децом из свог одељења. Да би могли боље да се слажу мишљење је 

пет ромских родитеља (10%), а два родитеља су рекла да односи у одељењу нису 

добри (4%).  
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Што се тиче неромских родитеља највећи број њих мисли да су односи углавном 

добри (41,8%). Велики је број и оних родитеља који сматрају да су односи у 

одељењу одлични (38,2%). Седам неромских родитеља рекло је да се њихово дете не 

жали на односе у одељењу (12,7%). У табели 300 и на графикону 300 приказана је 

расподела одговора родитеља. 

 

У табели 301 приказани су одговори родитеља на питање да ли има разлике у односу 

учитеља/учитељица односно наставника/наставница према ученицима/ученицама. 

Већина и ромских (64%) и неромских (69,1%) родитеља, као што се може видети на 

графикону 301, сматра да нема разлике у њиховом односу. Четири ромска (8%) и 

један неромски (1,8%) родитељ сматрају да има разлике у односу наставника/ 

наставница према ученицима/ученицама. Понекад има разлике каже 22% ромских и 

27,3% неромских родитеља. 

Табела 301. Расподела одговора родитеља на питање „Има ли разлике у односу 

учитеља/наставника према ученицима?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 4 8,0 

Да, понекад 11 22,0 

Не 32 64,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 1 1,8 

Да, понекад 15 27,3 

Не 38 69,1 

Не желим да одговорим 1 1,8 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 301. Расподела одговора родитеља на питање „Има ли разлике у 

односу учитеља/наставника према ученицима?“ 
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Наредно питање било је слично као  претходно с тим што је сада било у вези са 

постојањем разлике у односу наставника/наставница или учитеља/учитељица према 

ромској и неромској деци. Скоро сви неромски родитељи (90,9%) сматрају да нема 

разлике у односу према ромској и неромској деци. Иако већина ромских родитеља 

сматра да нема разлике (58%) у односу учитеља/учитељица, наставника/наставница  

према ромској и неромској деци, ипак 26%  родитеља сматра да разлике понекад 

има, док 8% родитеља Рома сматра да та разлика у односу увек постоји. У табели 

302 и на графикону 302 приказана је расподела одговора родитеља. 

Табела 302. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли има разлике у односу 

учитеља/наставника према ромској и неромској деци?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 4 8,0 

Да, понекад 13 26,0 

Не 29 58,0 

Не желим да одговорим 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 0 0 

Да, понекад 2 3,6 

Не 50 90,9 

Не желим да одговорим 3 5,5 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 302. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли има разлике у 

односу учитеља/наставника према ромској и неромској деци?“ 

Што се тиче односа ромске и неромске деце већина родитеља обе националне 

припадности (Роми 46%, нероми 56,4%) сматра да нема разлике у односу неромске 

деце према ромској деци.  Међутим, више је ромских родитеља који сматрају да 

постоји разлика (22%) и понекад постоји (28%) у односу неромске деце према 

ромској деци. На питање нису одговорила два ромска и два неромска родитеља. У 

табели 303 и на графикону 303 приказни су одговори испитаника/испитаница. 
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Табела 303. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да има 

разлике у односу деце нерома према деци ромске националности?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 11 22,0 

Да, понекад 14 28,0 

Не 23 46,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 4 7,3 

Да, понекад 18 32,7 

Не 31 56,4 

Не желим да одговорим 2 3,6 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 303. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да 

има разлике у односу деце нерома према деци ромске националности?“ 

С обзиром на чињеницу да 50% родитеља ромске деце и 40% родитеља неромске 

деце сматрају да се неромска деца другачије понашају према ромској него према 

деци из већинске популације, може се закључити да постоји етничка дистанца и 

одбаченост ромске деце од стране неромских вршњакиња/вршњака. То потврђују и 

одговори ромских девојчица и дечака на питање број 29, где између осталог наводе 

да деца не желе да се друже са њима због тога што су ромске националности, да их 

исмевају и „вређају њихову веру“. Сматрам да овде недостаје социјални аспект 
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инклузије и да је то још једна од препрека учењу и социјалној партиципацији ромске 

деце. 

На питање да ли је школа довољно учинила да сва деца буду равноправна већина 

родитеља  ромске (52%) и неромске (60%) националности одговорила је потврдно, 

односно сматрају да су деца у школи равноправна. Међу ромским родитељима 24% 

сматра да су деца делимично равноправна, а исто мишљење дели 27,3% родитеља 

неромске деце. Да се осећа разлика и да деца нису равноправна каже 10% родитеља 

Рома и 7,3%  родитеља деце нерома. Одговори родитеља приказани су у табели 304 и 

на графикону 304. 

 

Табела 304. Расподела одговора родитеља на питање „Мислите ли да је школа 

довољно учинила да сва деца буду равноправна?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да, деца су равноправна 26 52,0 

Да, делимично 12 24,0 

Није, осећа се разлика 5 10,0 

Не знам 5 10,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, деца су равноправна 33 60,0 

Да, делимично 15 27,3 

Није, осећа се разлика 4 7,3 

Не знам 2 3,6 

Не желим да одговорим 1 1,8 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 304. Расподела одговора родитеља на питање „Мислите ли да је 

школа довољно учинила да сва деца буду равноправна?“ 
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У школи сва деца треба да буду потпуно равноправна, не делимично, и не сме да 

постоји разлика. На основу добијених одговора родитеља јасно је да школа треба 

још много тога да учини како би омогућила једнаке шансе свој деци. Мислим да је 

појам инклузије сведен  искључиво на физичко присуство ученица/ученика и да се 

недовољно труда улаже у повећање партиципације, социјалну прихваћеност и 

стварање осећаја припадности групи. 

На питање потпуно отвореног типа требало је да сами родитељи напишу шта то 

неромска деца и њихови родитељи замерају ромској деци и њиховим родитељима. 

Нису сви испитаници/све испитанице одговорили/одговориле на ово питање. Као 

што се види у табели 305 од 50 ромских испитаника/испитаница одговор је дало 

свега њих 17, а од 55 неромских одговорило је 36. Роми/Ромкиње сматрају да 

неромска деца и њихови родитељи њима замерају то што не похађају наставу 

редовно и што немају довољну личну хигијену. Осам ромских испитаника је рекло 

да не знају шта неромска деца и њихови родитељи замерају њима. Неромски 

родитељи су непохађање наставе, лошу хигијену и лоше понашање издвојили као 

три најчешће замерке ромској деци и њиховим родитељима. На графикону 305 

приказана је детаљна расподела одговора родитеља. 

Табела 305. Расподела одговора родитеља на питање „Шта мислите да неромска 

деца и њихови родитељи замерају ромској деци и њиховим родитељима?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Нередовно похађање наставе 2 4,0 

Лоше понашање 1 2,0 

Лоша лична хигијена 2 4,0 

Повлашћеност у свему 1 2,0 

Сиромаштво 1 2,0 

Ништа 2 4,0 

Не знам 8 16,0 

Без одговора 33 66,0 

Неромски 

родитељ 

Нередовно похађање наставе 10 18,2 

Лоше понашање 7 12,7 

Лоша лична хигијена 8 14,6 

Повлашћеност у свему 2 3,6 

Сиромаштво 0 0 

Ништа 3 5,5 

Не знам 6 10,9 

Без одговора 19 34,5 
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Графикон 305. Расподела одговора родитеља на питање „Шта мислите да 

неромска деца и њихови родитељи замерају ромској деци и њиховим 

родитељима?“ 

Највећи број родитеља ромске деце није одговорио на питање (66%), или су 

написали да не знају (16%) шта неромска деца и њихови родитељи замерају ромској 

деци. Они који су дали одговоре мисле да етничка припадност, лош економски и 

социјални статус јесу оно што им се замера. Родитељи нероми сматрају да су ромска 

деца „повлашћена у свему“, да им је све омогућено а да су изузети било какве 

одговорности, пре свега за непохађање наставе. Проблем нехигијене често наводи и 

наставни кадар и то јесте један од већих проблема који доводи до физичке дистанце 

међу ученицама/ученицима и одбијања да седе у клупи са ромском децом, да 

учествују у заједничким активностима и да се са њима друже. 

Слично претходном питању уследило је питање шта Роми замерају неромској деци и 

њиховим родитељима. Од 50 испитаника/испитаница ромске националне 

припадности 21 родитељ (42%) је одговорио на питање. Роми/Ромкиње неромској 

деци и њиховим родитељима најчешће замерају то што омаловажавају ромску децу и 

не желе да се друже са њима, јер су друге националне припадности. Непоштовање 

неромске деце и њихових родитеља према ромској деци је такође једна од замерки 

Рома/Ромкиња.  

Скоро половина неромских родитеља рекла је да не зна шта неромска деца и њихови 

родитељи замерају ромској деци и њиховим родитељима. Непоштовање и 

омаловажавање су две најчешће замерке које би могли да имају ромски родитељи и 
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њихова деца према неромским, кажу неромски родитељи. Такође, неромски 

родитељи су рекли да ромски родитељи и њихова деца замерају неромима то што 

одржавају своју личну хигијену. Расподела одговора приказана је у табели 306 и на 

графикону 306. 

Табела 306. Расподела одговора родитеља на питање „Шта мислите да деца и 

родитељи Роми замерају неромској деци и њиховим родитељима?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Непоштовање 3 6,0 

Омаловажавање 7 14,0 

Одржавање личне хигијене 0 0 

Ништа 2 4,0 

Не знам 9 18,0 

Без одговора 29 58,0 

Неромски 

родитељ 

Непоштовање 7 12,7 

Омаловажавање 4 7,3 

Одржавање личне хигијене 2 3,6 

Ништа 3 5,5 

Не знам 14 25,4 

Без одговора 25 45,5 

 

Графикон 306. Расподела одговора родитеља на питање „Шта мислите да 

деца и родитељи Роми замерају неромској деци и њиховим родитељима?“ 

Родитељи ромске деце који су одговорили на ово питање потврдили су мишљење 

неромских родитеља да они и њихова деца замерају родитељима и деци из већинске 

популације то што их омаловажавају и не поштују јер „мисле да су изнад“ и сматрају 
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их „нижом класом“. Одговори анкетираних, како родитеља, тако и деце, указују да је 

ромска популација изложена вређању, омаловажавању, говору мржње, скривеном 

или отвореном анимозитету, предрасудама што додатно отежава њихов иначе 

неповољан положај услед сиромаштва и социјалне депривираности.  

Много већи број деце неромске националне припадности (81,8%) увек каже својим 

родитељима ако имају неки проблем у школи или ван ње или ако их неко 

узнемирава. Иако и већина деце ромске националности (56%) то чини, ипак је 

велики број деце која неће увек рећи родитељима ако им се нешто лоше деси у 

школи или ван ње. Одговори испитаника/испитаница приказани су у табели 307 и на 

графикону 307. 

Табела 307. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли Вам дете каже ако 

има неки проблем у школи и ван ње или ако га неко узнемирава?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 
Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Увек каже 28 56,0 

Понекад каже или чујемо од других 20 40,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Увек каже 45 81,8 

Понекад каже или чујемо од других 9 16,4 

Не желим да одговорим 1 1,8 

Укуппно 55 100,0 

 

Графикон 307. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли Вам дете каже 

ако има неки проблем у школи и ван ње или ако га неко узнемирава?“  
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Ромска деца знатно мање разговарају са родитељима о проблемима које имају у 

школи. Из анкете се не може закључити који су разлози изостанка комуникације са 

родитељима. Може се претпоставити да време код куће углавном проводе са мајкама 

које су незапослене и да очеви њима препуштају бављење децом док они настоје да 

материјално обезбеде породицу. Могуће је да се деца плаше неразумевања од стране 

родитеља или кажњавања, јер су и у школској средини, како показују њихови 

одговори, често несхваћени и повређени зато што их вршњакиње/вршњаци не 

прихватају. 

Да би деца прихватила и оне који су другачији већина ромских и неромских 

родитеља сматра да родитељи свакодневно треба да говоре о томе својој деци. 

Такође, учитељи/учитељице би требало да разговарају о томе са својим 

ученицима/ученицама по мишљењу 22% ромских и 5,4% неромских родитеља. Шест 

ромских и шест неромских родитеља сматра да би требало побољшати сарадњу 

родитеља и наставника/наставница како би деца прихватила и оне који су другачији 

од њих. Одговори родитеља приказани су у табели 308 и  графикону 308. 

Табела 308. Расподела одговора родитеља на питање „Шта би требало 

променити у школи/породици да би деца прихватила и оне који су другачији?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељ 

Требало би да родитељи о томе свакодневно говоре 

својој деци 
29 58,0 

Требало би да учитељи о томе разговарају са 

ученицима 
11 22,0 

Требало би побољшати сарадњу родитеља и 
наставника 

6 12,0 

Требало би да сви ученици отворено говоре о 

својим проблемима 
2 4,0 

Нешто друго 0 0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Требало би да родитељи о томе свакодневно говоре 

својој деци 
37 67,3 

Требало би да учитељи о томе разговарају са 

ученицима 
3 5,5 

Требало би побољшати сарадњу родитеља и 
наставника 

6 10,9 

Требало би да сви ученици отворено говоре о 

својим проблемима 
3 5,5 

Нешто друго 2 3,6 

Не желим да одговорим 4 7,3 

Укупно 55 100,0 
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Графикон 308. Расподела одговора родитеља на питање „Шта би требало 

променити у школи/породици да би деца прихватила и оне који су 

другачији?“ 

 

IX ˗ О образовању уопште, родни аспект, препреке у образовању, однос 

друштва, предлози 

Последња група питања односила се на образовање, родни аспект, препреке у 

образовању и однос друштва. Прво питање из ове групе било је о важности 

образовања. Скоро сви испитаници/све испитанице неромске националности (96,4%) 

сматрају да је образовање много важно. Такође, већина ромских родитеља (82%) 

сматра да је много важно да њихова деца буду образована. У табели 309 и на 

графикону 309 приказани су одговори родитеља о важности образовања њихове 

деце. 

Може се закључити да је међу ромском популацијом сазрела свест о важности 

образовања. Ромске испитанице/ромски испитаници су знатно нижег степена 

образовања у односу на неромску популацију која је учествовала у истраживању и 

оваквима ставом показују да је дошло до промене њиховог схватања важности 

образовања као предуслова за бољи живот. 
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Табели 309. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да је важно 

образовање Ваше деце?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да, много је важно 41 82,0 

Важно је 7 14,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, много је важно 53 96,4 

Важно је 2 3,6 

Не желим да одговорим 0 0 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 309. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да је 

важно образовање Ваше деце?“ 

Скоро сви ромски и неромски родитељи би желели да њихова деца буду 

образованија од њих, да заврше више школе и стекну веће образовање него што су 

они сами стекли. У табели 310 и на графикону 310 приказана је расподела одговора 

родитеља. 

Табела 310. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли бисте волели да 

Ваша деца заврше више школе него што имате Ви и отац/мајка детета?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да 48 96,0 

Не 0 0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да 53 96,4 

Не 1 1,8 

Не желим да одговорим 1 1,8 

Укупно 55 100,0 
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Графикон 310. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли бисте волели 

да Ваша деца заврше више школе него што имате Ви и отац/мајка детета?“ 

На питање да ли је образовање подједнако важно за женско и мушко дете већина 

родитеља обе националне припадности  каже да је образовање подједнако важно и за 

мушко и за женско дете (Роми 96%, нероми 96,4%). Један родитељ неромске 

националности каже да је образовање важније за женско дете, јер мушко дете може 

да ради теже физичке послове. Одговори родитеља представљени су у табели 311 и 

на графикону 311. 

Табела 311. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је подједнако важно 

образовање женског и мушког детета?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

Ромски 

родитељ 

Да, за сву децу је важно да се образују 48 96,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, за сву децу је важно да се образују 53 96,4 

Школа је важнија за женско дете, мушка 

деца могу да раде теже физичке послове 
1 1,8 

Не желим да одговорим 1 1,8 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 311. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је подједнако 

важно образовање женског и мушког детета?“ 
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Охрабрује чињеница о постојању свести код свих испитаница/испитаника да је 

образовање подједнако важно за женско и мушко дете. Ромкиње представљају групу 

жена са највећим процентом неписмености, без квалификација, што у комбинацији 

са сиромаштвом доприноси њиховој посебној рањивости. Перцепција образовања 

као неопходног ресурса могла би спречити осипање ромске деце из система 

образовања, рани улазак у брак и пружити могућност да спознају друге животне 

улоге од традиционалних које им се намећу од детињства. 

 

Табела 312. Расподела одговора родитеља на питање „Колико трошкови 

школовања Вашег детета/деце утичу на ваш кућни буџет?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељ 

Имамо довољно средстава за све што је потребно 
детету/деци и породици 

17 34,0 

Имамо довољно средстава за основне потребе 
детета/деце и породице 

6 12,0 

Прво издвојимо потребна средства за школу, а на 
свему осталом штедимо 

11 22,0 

Немамо довољно средстава, дајемо за школу само 
онолико колико можемо 

13 26,0 

Немамо средстава ни за основне животне потребе, па 
ни за школовање 

1 2,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Имамо довољно средстава за све што је потребно 
детету/деци и породици 

37 67,3 

Имамо довољно средстава за основне потребе 
детета/деце и породице 

12 21,8 

Прво издвојимо потребна средства за школу, а на 
свему осталом штедимо 

4 7,3 

Немамо довољно средстава, дајемо за школу само 
онолико колико можемо 

1 1,8 

Немамо средстава ни за основне животне потребе, па 
ни за школовање 

0 0 

Не желим да одговорим 1 1,8 

Укупно 55 100,0 



 

358 

 

 

Графикон 312. Расподела одговора родитеља на питање „Колико трошкови 

школовања Вашег детета/деце утичу на ваш кућни буџет?“ 

Када је у питању утицај трошкова школовања на кућни буџет, већина неромских 

родитеља (67,3%) каже да имају довољно средстава за све што је потребно детету и 

породици. Од 50 ромских родитеља њих 17 (34%) је одговорило да има довољно 

новца и за дете и за све што је потребно породици. Шест ромских родитеља (12%) и 

дванаест неромских (21,8%) каже да имају довољно новца за основне потребе детета 

и породице. Једанаест ромских (22%) и четири неромске (7,3%) породице кажу да 

прво издвоје средства потребна за школу, а на свему осталом штеде. Тринаест 

ромских (26%) и само један неромски родитељ (1,8%) кажу да немају довољно 

средстава и да за школу издвајају само онолико колико могу. Једна ромска породица 

(2%) каже да нема довољно средстава ни за основне животне потребе, па ни за 

школовање. У табели 312 и на графикону 312 приказани су одговори родитеља о 

утицају трошкова школовања на кућни буџет. 

Када се говори о препрекама за даље школовање детета скоро сви неромски 

родитељи (90,9%) кажу да препреке не постоје, само је један родитељ рекао да дете 

није заинтересовано за школу и један да нема средстава за даље школовање. Већина 

ромских родитеља (46%) каже да препреке не постоје ако дете жели да настави 

школовање. Од 50 ромских родитеља њих 15 (30%) каже да нема довољно средстава 

за школовање детета. Шест ромских родитеља (12%) навело је да се плаши за 

сигурност свог детета. У табели 313 и на графикону 313 приказани су одговори. 
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Табела 313. Расподела одговора родитеља на питање „Шта је највећа препрека за 

будуће школовање Вашег детета?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељ 

Дете није заинтересовано за школу 1 2,0 

Нема потребе да се даље школује, зна да чита и 

пише 
1 2,0 

Немамо довољно средстава за школовање 15 30,0 

Плашимо се за сигурност свог детета 6 12,0 

Нема препрека, подржавамо даље школовање ако 

дете то жели 
23 46,0 

Не желим да одговорим 4 8,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Дете није заинтересовано за школу 1 1,8 

Нема потребе да се даље школује, зна да чита и 

пише 
0 0 

Немамо довољно средстава за школовање 1 1,8 

Плашимо се за сигурност свог детета 0 0 

Нема препрека, подржавамо даље школовање ако 
дете то жели 

50 90,9 

Не желим да одговорим 3 5,5 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 313. Расподела одговора родитеља на питање „Шта је највећа 

препрека за будуће школовање Вашег детета?“ 
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Родитељи ромске деце потврђују да је сиромаштво највећа препрека за школовање 

деце. Готово половина породица ромских испитаница/испитаника живи од социјалне 

помоћи. Иако су скоро сви навели да сматрају да је образовање важно, чини се да то 

подразумева да је важно да деца не буду неписмена, али је егзистенција приоритет. 

Поједини родитељи ромске деце се плаше за сигурност свог детета из страха да ће 

бити суочени са већим непријатностима од оних које су имали прилике да доживе 

током основног школовања, нарочито ако је у питању промена средине. 

 

Табела 314. Расподела одговора родитеља на питање „Шта ћете урадити ако 

Ваше дете пожели да настави школовање у другом граду?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељ 

Обезбедићемо средства и омогућити даље школовање 21 42,0 

Дозволићемо, ако добије неку стипендију 20 40,0 

Утицаћемо да промени одлуку и упише школу у свом 

месту 
6 12,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Обезбедићемо средства и омогућити даље школовање 51 92,7 

Дозволићемо, ако добије неку стипендију 1 1,8 

Утицаћемо да промени одлуку и упише школу у свом 

месту 
1 1,8 

Не желим да одговорим 2 3,6 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 314. Расподела одговора родитеља на питање „Шта ћете урадити 

ако Ваше дете пожели да настави школовање у другом граду?“  
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Ако њихово дете пожели да настави школовање у другом граду већина родитеља обе 

националности ће обезбедити средства и омогућити даље школовање детету (Роми 

42%, нероми 92,7%). Ромски родитељи би то дозволили ако би дете добило 

стипендију да се школује у неком другом граду (40%). Шест ромских (12%) и један 

неромски родитељ (1,8%) каже да ће утицати на дете да упише школу у свом месту. 

Одговори родитеља приказани су у табели 314 и на графикону 314. 

Табела 315. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли би Ваша одлука за 

упис у средњу школу ван места становања била иста за мушко и женско дете?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

Ромски 

родитељ 

Дозволили бисмо, без обзира на пол 39 78,0 

Дозволили бисмо мушком детету, женско дете не треба 
да иде далеко од куће 

4 8,0 

Не бисмо дозволили ни мушком, ни женском детету да 

путује ван нашег места 
2 4,0 

Не желим да одговорим 5 10,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Дозволили бисмо, без обзира на пол 53 96,4 

Дозволили бисмо мушком детету, женско дете не треба 

да иде далеко од куће 
1 1,8 

Не бисмо дозволили ни мушком, ни женском детету да 

путује ван нашег места 
0 0 

Не желим да одговорим 1 1,8 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 315. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли би Ваша 

одлука за упис у средњу школу ван места становања била иста за мушко и 

женско дете?“ 
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На питање да ли је њихова одлука за упис у средњу школу ван места становања иста 

за мушко и женско дете већина родитеља обе националне припадности каже да би 

дозволили без обзира на пол детета (Роми 78%, нероми 96,4%). Четири родитеља 

ромске деце (8%) и један родитељ неромске деце (1,8%) каже да би мушком детету 

дозволили, а женско дете не треба да иде далеко од куће. Два ромска родитеља не би 

дозволила ни мушком ни женском детету да путује ван места становања (4%). У 

табели 315 и на графикону 315 приказани су одговори испитаника. 

Ако се узме у обзир да ромска деца углавном не одлучују сама о даљем школовању, 

како су навели њихови родитељи у анкети, девојчице Ромкиње су у најнеповољнијем 

положају уколико пожеле да упишу средњу школу ван места становања јер поједини 

родитељи сматрају да женско дете не треба да иде далеко од куће. Тиме су њихове 

могућности ограничене на оне школе које постоје на територији општине Уб, што би 

значило, на пример, да не могу да упишу средњу медицинску школу ако то желе. 

Ромским дечацима би родитељи пре дозволили одлазак у друго место, иако не сви. 

За разлику од њих, родитељи неромске деце не праве разлику између мушког и 

женског детета, и сви би пружили подршку деци да наставе школовање и другом 

месту. У случају ромских девојчица, интерсекција рода, етницитета, сиромаштва, 

ниског степена образовања родитеља који не пружају довољну подршку за даље 

школовање, представља мултипли недостатак у односу на неромску децу, па и на 

ромске дечаке. 

Табела 316. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да је виши 

степен образовања важан за запослење и бољи положај у друштву?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Да, веома је важан 40 80,0 

Важан је, али је потребна и „веза“ 3 6,0 

Није важан 2 4,0 

Не знам 2 4,0 

Не желим да одговорим 3 6,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Да, веома је важан 33 60,0 

Важан је, али је потребна и „веза“ 19 34,6 

Није важан 1 1,8 

Не знам 0 0 

Не желим да одговорим 2 3,6 

Укупно 55 100,0 
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Графикон 316. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да је 

виши степен образовања важан за запослење и бољи положај у друштву?“ 

У табели 316 и на графикону 316 приказани су одговори родитеља на питање колико 

је виши степен образовања важан за запослење и бољи положај у друштву. Од 50 

ромских родитеља њих 40  (80%) сматра да је степен образовања веома важан. Иако 

већина неромских родитеља сматра да је образовање веома важно за бољи положај у 

друштву и запослење (60%), ипак има и оних који сматрају да је битна и „веза“ 

(34,6%). 

На питање да ли образовани Роми/образоване Ромкиње имају исте услове за 

запослење и напредовање, већина ромских испитаника/испитаница сматра да 

Роми/Ромкиње немају исте услове (60%). За лошије плаћене послове имају 

делимично исте услове сматра осам неромских (14,5%) и четири ромска родитеља 

(8%). Да су потпуно равноправни сматра већи део неромских родитеља (30,9%). 

Велики број неромских родитеља не зна какви су услови за Роме. У табели 317 и на 

графикону 317 приказани су одговори родитеља. 

Уверење већине ромских родитеља да образовани Роми/образоване Ромкиње немају 

великих шанси да се запосле због дискриминације и предрасуда, представља додатну 

препреку у образовању ромске деце. У оваквој ситуацији ни деца неће бити 

мотивисана да уче. Однос анкетираних ромских родитеља према образовању је 

комплексан, с једне стране му приписују позитивне вредности, с друге стране га 

критикују због неједнаких услова у образовном систему и неједнаких шанси након 

завршетка образовања. Чињеница да је највећи проценат ромских испитаника а 
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посебно испитаница ниског степена образовања, да су жене углавном незапослене, 

да живе у сиромаштву и не верују да би образовање помогло њиховој деци да живе 

бољим животом, неповољно се одражавају на школски успех деце, редовност 

похађања наставе и наставак школовања па су слаби изгледи да ће се образовни јаз 

између ромске и већинске популације у убској општини у већој мери смањити у 

наредним генерацијама уколико се више не буде радило на томе. 

Табела 317. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли образовани Роми 

/образоване Ромкиње имају исте услове за запослење и напредовање као неко ко 

није Ром?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

Ромски 

родитељ 

Не, немају исте услове 30 60,0 

Делимично имају за неке лошије плаћене послове 4 8,0 

Потпуно су равноправни 8 16,0 

Не знам 6 12,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Не, немају исте услове 9 16,4 

Делимично имају за неке лошије плаћене послове 8 14,5 

Потпуно су равноправни 17 30,9 

Не знам 18 32,7 

Не желим да одговорим 3 5,5 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 317. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли образовани 

Роми/ образоване Ромкиње имају исте услове за запослење и напредовање као 

неко ко није Ром?“ 
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Ромски испитаници/ромске испитанице већином сматрају да се однос друштвене 

заједнице према ромској популацији побољшао последњих година, али не довољно 

(52%). За разлику од њих већина неромских испитаника/испитаница сматра да је 

данас однос много бољи него раније (49,1%). Да се ништа није променило у односу 

према ромској популацији сматра 14% ромских и 7,3% неромских 

испитаника/испитаница. У табели 318 и на графикону 318 приказани су одговори 

испитаника/испитаница. 

Табела 318. Расподела одговора родитеља на питање „Колико се променио однос 

друштвене заједнице према ромској популацији последњих година?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Ромски 

родитељ 

Много је бољи данас 15 30,0 

Мало је боље, али не довољно 26 52,0 

Није се ништа променило 7 14,0 

Не желим да одговорим 2 4,0 

Укупно 50 100,0 

Неромски 

родитељ 

Много је бољи данас 27 49,1 

Мало је боље, али не довољно 17 30,9 

Није се ништа променило 4 7,3 

Не желим да одговорим 7 12,7 

Укупно 55 100,0 

 

Графикон 318. Расподела одговора родитеља на питање „Колико се променио 

однос друштвене заједнице према ромској популацији последњих година?“  

Последње питањe у анкети било је отвореног типа. Требало је да 

испитаници/испитанице дају предлог промена у друштву како би ромска деца била 

задовољнија и ромска популација имала боље услове за живот и образовање. На 

питање нису одговорили сви испитаници/све испитанице као што се може 

приметити у табели 319. Роми/Ромкиње сматрају да држава треба да обезбеди 

једнака права за све и да се омогући родитељима ромске деце да буду запослени како 

би могли да школују своју децу. Неромски испитаници/неромске испитанице 

30.0%

52.0%

14.0%

4.0%

49.1%

30.9%

7.3%
12.7%

Много је бољи 
данас

Мало је боље, 
али не 

довољно

Није се ништа 
променило

Не желим да 
одговорим

Ромски родитељи

Неромски родитељи



 

366 

 

сматрају да би образовање за ромску децу требало да буде потпуно бесплатно и да 

ромску популацију треба укључити у друштвено користан рад. Такође, ромска деца 

треба да похађају наставу редовно као што раде и неромска деца како би могли да се 

образују и да себи тако изграде боље услове за живот. На графикону 319 приказана 

је графичка расподела одговора родитеља на питање шта променити у друштву да би 

ромској популацији било боље. 

Табела 319. Расподела одговора родитеља на питање „Шта бисте Ви 

предложили да се промени у друштву, како би ромска деца била задовољнија и 

ромска популација имала боље услове за живот и образовање?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће у 

% 

Ромски 

родитељ 

Да Роми похађају наставу редовно 0 0 

Да родитељи ромске деце добију посао 6 12,0 

Образовање ромске деце да буде бесплатно 2 4,0 

Да држава обезбеди једнака права за све 10 20,0 

Укључивање ромске популације у 
друштвено користан рад 

3 6,0 

Без одговора 29 58,0 

Неромски 

родитељ 

Да Роми похађају наставу редовно 4 7,3 

Да родитељи ромске деце добију посао 3 5,4 

Образовање ромске деце да буде бесплатно 7 12,7 

Да држава обезбеди једнака права за све 5 9,1 

Укључивање ромске популације у 
друштвено користан рад 

6 10,9 

Без одговора  30 54,6 

 

Графикон 319. Расподела одговора родитеља на питање „Шта бисте Ви 

предложили да се промени у друштву, како би ромска деца била задовољнија 

и ромска популација имала боље услове за живот и образовање?“ 
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*** 

Просечна старост анкетираних родитеља Рома је 38,6 година, а неромских родитеља 

40,3 године. У браку је 60% Рома и 92,8% нерома. Када се упореди структура 

ромских и неромских породица, види се да ромске породице броје више чланова у 

односу на неромске које углавном имају по четири члана (Роми просечно 5,4 а 

нероми 4,5 чланова). Ромске породице најчешће имају шест чланова (24%), односно 

пет (22%), а једна од анкетираних ромских породица има чак 16 чланова. 

Неромске породице немају више од четворо деце, док је у ромским породицама тај 

број већи па има и оних са петоро, шесторо, седморо и деветоро деце. Анкетиране 

ромске породице имају просечно 3,2 деце, док неромске имају просечно двоје. 

Велике су разлике у нивоу образовања родитеља ромске и неромске деце. Када су у 

питању мајке, најнижи степен образовања међу неромкињама је основна школа 

(5,5%), док је факултет завршило 29,1%. Међу Ромкињама највише је оних које су 

завршиле само основну школу (34%), а само 4% има завршен факултет. Без иједног 

разреда основне школе је 14% ромских испитаница, мање од четири разреда има 6%, 

четири разреда 12%, између четири и осам разреда 10%. 

Очеви ромске деце су нижег степена образовања и у односу на неромске испитанике 

и у односу на Ромкиње. Ниједан од ромских испитаника нема завршен факултет, без 

икаквог формалног образовања је 18%, док је свих осам разреда основне школе 

завршило 44%. Међу неромским испитаницима је најнижи степен образовања 

између четири и осам разреда основне школе (1,8%), а факултетску диплому има 

21,9%. 

Слична је ситуација када је у питању образовање родитеља ромских и неромских 

испитаница/испитаника где 26% мајки ромских родитеља није завршило ниједан 

разред основне школе, док међу неромским таквих нема. Што се тиче очева, 28% 

очева ромских испитаница/испитаника није завршило ниједан разред основне школе 

а међу неромским их нема. Мајке партнера ромских испитаница/испитаника у 

највећем броју нису завршиле ниједан разред основне школе (32%), очеви такође 

(24%). Мајке и очеви неромских испитаника/испитаница углавном имају завршену 

основну школу, неки занат или четворогодишњу школу. 
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Из овакве ситуације у погледу образовања логично је очекивати да велике разлике 

постоје и када је запосленост у питању. Тако су мајке  ромске деце углавном 

незапослене (70%) за разлику од већине мајки неромске деце које су запослене на 

неодређено време (50,9%). С обзиром на проценат незапослености Ромкиња на 

територији општине Уб, може се закључити да је очувана традиционална подела 

родних улога што значи да мушкарац издржава породицу а жена брине о кући и 

деци. 

Слично је и са очевима код којих је међу очевима ромске деце највише незапослених 

(38%), а међу очевима неромске деце већина је запослена за стално (63,7%). Од 

социјалне помоћи живи 48% ромских породица и 1,8% неромских. 

Дакле, недостатак образовања доводи до незапослености, а незапосленост води ка 

сиромаштву па су ромске породице и на територији општине Уб сиромашније и 

односу на неромске породице генерално, у знатно већем проценту примају социјалну 

помоћ и имају лошије услове у домаћинству. Струју имају све ромске и неромске 

породице. Воду из градског водовода има 60% ромских породица (87,3% 

неромских), купатило/wc у кући има 66% (све неромске породице имају купатило/wc 

у кући), дечију собу 46% (98,2% неромских), компјутер 38% (96,4% неромских). Док 

скоро све неромске породице међу анкетираним имају довољно средстава за храну и 

све остале потребе, 26% ромских породица има довољно средстава само за храну. 

Неромски родитељи су срећнији и задовољнији својим животом и својом породицом 

(89,1%) у односу на ромске (76%). Ромски испитаници/ромске испитанице су 

спремнији/спремније да остану  у браку због деце и када односи нису добри, па чак и 

ако деца трпе. Родитељи неромске деце већином ништа не би мењали у свом животу 

(38,2%), а само 14% Ромкиња/Рома не би ништа мењало. 

Из претходне анализе се види да су ромска деца мање амбициозна у погледу 

наставка школовања у односу на неромску децу, а ни жеље родитеља се не разликују 

много. Више је девојчица које кажу да би желеле да заврше факултет, док дечаци 

желе да заврше неку средњу школу или занат. Вероватно није у питању само 

недостатак амбиције, већ и то што у свом социјалном окружењу углавном имају 

контакт са необразованим или слабо образованим бакама и декама, родитељима, 

суседима, па и немају прилике да упознају људе који су образованији. Родитељи 
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Роми/Ромкиње  (64%) одлучују  сами о школовању своје деце, док о томе одлучује 

63,6% неромских родитеља, али у договору са својом децом. Највећи број родитеља 

ромске деце жели да њихово дете заврши неки занат, а 6% њих каже да им дете неће 

наставити школовање јер му је основна школа сасвим довољна. Ипак има и оних 

који би желели да им дете заврши факултет, али их је знатно мање (26%) у односу на 

родитеље неромске деце који желе исто (85,4%). 

Да деца сама треба да одлуче са ким желе ступити у брак сматра 72,7% неромских 

испитаница/испитаника и 46% ромских. Ипак, 18% ромских испитаница/испитаника 

сматра да одлуку треба да донесу искључиво родитељи. Мишљења се разликују и у 

погледу времена ступања у брак па родитељи ромске деце кажу да је женско дете 

спремно за удају са 25 година (28%), 20 година (26%) , чим напуни 18 (14%), а ако је 

прилика добра и пре 15 (8%). На основу одговора родитеља Рома/Ромкиња, деца су 

спремна за брак са 21,9 година, док родитељи неромске деце углавном сматрају да је 

женско дете спремно за удају са 25 година. 

Већина неромске деце је ишла у вртић (69,1%), за разлику од ромске деце којих је 

ишло само 40%. Предшколску установу није похађало 20% ромске деце и само 1,8% 

неромске. 

У школу су радо кренула и ромска и неромска деца. Родитељи ромске деце више 

помажу својој деци у учењу (48% у односу на 23,6% неромских испитаница/ 

испитаника), али би волели да неко други то чини уколико би било бесплатно. 

Родитељи неромске деце сматрају да нема потребе да други помажу њиховој деци. 

Сматрам да родитељи ромске деце нису довољно упознати са могућностима да се 

деци пружи додатна подршка и помоћ у учењу у оквиру школе. Иако већина каже да 

може отворено да разговара са наставним кадром који ради са њиховим дететом 

(ромски родитељи 76%, неромски 96,4%), има и 20% ромских родитеља који само 

делимично имају поверења. 

Мишљење родитеља се разликује по питању односа учитељица/учитеља односно 

наставница/наставника према деци па 90,9% родитеља неромске деце сматра да нема 

разлике у односу према ромској и неромској деци, док је мањи проценат родитеља 

ромске деце који деле њихово мишљење (58%).  
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Више је ромских испитаница/испитаника које/који сматрају да постоји разлика у 

односу неромске деце према ромској (22% према 7,3% неромских испитаница/ 

испитаника).  

Следећа разлика у одговорима се тиче комуникације са родитељима када су у 

питању проблеми у школи и ван ње или узнемиравање. Много је више неромске деце 

која се у том смислу увек поверавају родитељима (81,8%), док је међу ромском 56% 

оних који ће рећи родитељима уколико им се у школи или ван ње деси нешто лоше. 

Ромска деца су донекле навикнута  на непријатности и омаловажавање, што 

потврђују изјаве њихових родитеља, па им се у мањој мери жале него што то чине 

неромска деца. 

Што се тиче образовања деце, скоро сви родитељи се слажу да је образовање много 

важно и то подједнако за женско и мушко дете. Већина неромских 

испитаница/испитаника има довољно средстава за све што је потребно породици и 

детету (67,3%), а само 34% ромских родитеља има такве могућности. Међу ромским 

породицама је 26% оних које немају довољно средстава и за школу издвајају колико 

могу. 

Иако су ставови о образовању позитивни, оно што су изнели као своје мишљење о 

подједнакој важности образовања за девојчице и дечаке, није у сагласности са 

подацима у педагошкој документацији нити са мишљењем наставног кадра, 

стручних сарадница/стручног сарадника и педагошке асистенткиње. Увидом у 

локални контекст могу се утврдити фактори који доводе до осипања ромских 

девојчица из образовног система. 

За неромске родитеље нема препрека када је у питању образовање њихове деце 

(90,9%), за разлику од 30% ромских породица које немају довољно средстава и 12% 

које се плаше за сигурност свог детета. Ако школовање подразумева прелазак у 

други град, 92,7% родитеља неромске деце ће то омогућити свом детету али само 

42% родитеља ромске деце. Ромкиње/Роми би дозволиле/дозволили да се школује у 

другом граду уколико би дете добило стипендију (40%). 

Сиромаштво је главна препрека у образовању ромске деце. Родитељима је важније 

да што пре буду способни да економски допринесу породици. 
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Родитељи ромске и неромске деце деле мишљење да је степен образовања веома 

важан за бољи живот и положај у друштву, али ипак има и оних неромских 

испитаница/испитаника (34,6%) које/који сматрају да је битна и „веза“.  

Већина анкетираних Ромкиња/Рома (60%) сматра да образовани Роми/образоване 

Ромкиње немају исте услове за запослење и напредовање, док родитељи неромске 

деце сматрају да су потпуно равноправни (30,9%) или не знају какви су услови за 

њих (32,7%). Логично је што се ромска деца, без обзира што увиђају значај 

образовања, ипак одлучују да заврше највише средњу школу. Њихови родитељи исто 

тако мисле јер услови у којима живе намећу потребу да се деца што пре запосле.  

 

Родитељи имају најснажнији утицај на децу у погледу вредности које она усвајају. 

Ромске породице успешно преносе традиционалне вредности и родне улоге на млађе 

генерације, за разлику од вредности постизања успеха у образовању, на коме се не 

инсистира.  

Родитељи су у овом истраживању изразили свој став о неједнаким могућностима за 

запослење ромске популације, без обзира на образовање, тако да нису уверени да ће 

стицањем образовања обезбедити себи посао и боље услове за живот. Стога не чуди 

низак ниво аспирација ромске деце и њихових родитеља иако перципирају 

образовање као пожељно. Лош социјални статус и културни капитал утичу на то да 

ромска деца теже реалнијим циљевима, односно оним које ће лакше постићи а то 

свакако није факултетско образовање које захтева знатно веће напоре и жртве. За 

њих је важно да што пре изађу из школских клупа и почну економски да доприносе 

породици. 

Већина неромских испитаница/испитаника (49,1%) сматра да се однос друштвене 

заједнице према ромској популацији много побољшао последњих година, док то 

мишљење дели мањи број Ромкиња/Рома (30%). У том смислу ромски испитаници/ 

ромске испитанице предлажу да држава обезбеди једнака права за све и да им се 

омогући запослење. Родитељи неромске деце предлажу потпуно бесплатно 

образовање за ромску децу, редовно похађање наставе и укључивање ромске 

популације у друштвено користан рад. Њихови предлози наведени су у поглављу 6.2. 
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6.1.7. АНАЛИЗА АНКЕТА НАСТАВНОГ КАДРА 

Анкетно истраживање наставника/наставница, учитеља/учитељица спроведено је у 

ОШ „Милан Муњас“ у Убу, ОШ „Свети Сава“ у Памбуковици и ОШ „Душан 

Даниловић“ у Радљеву. Укупно је анкетирано 48 наставника/наставница и 

учитеља/учитељица, 21 у Убу, 9 у Памбуковици и 18 у Радљеву. Анкета се састоји од 

30 питања која су самостално попуњавали анкетирани наставници/ анкетиране 

наставнице. Међу наставним кадром нема Ромкиња/Рома, сви су нероми (осим 

педагошке асистенткиње).19 

Прва група питања у вези је са општим подацима анкетираног испитаника/ 

анкетиране испитанице. У табели 320 и на графикону 320 приказана је расподела 

одговора анкетираних наставника/наставница на питање колико имају година, при 

чему су ради једноставнијег прегледа одговори испитаника/испитаница груписани у 

четири категорије. Највећи број анкетираних наставника/наставница припада групи 

младих људи до 30 година старости и групи од 31 до 40 година старости. Најмањи 

број анкетираних је из групе од 41 до 50 година старости. 

Табела 320. Старосна структура наставника/наставница 

Године Број испитаника Учешће у % 

Од 24 до 30 15 31,3 

Од 31 до 40 16 33,3 

Од 41 до 50 7 14,6 

Преко 51 10 20,8 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 320. Старосна структура наставника/наставница 

                                                
19 Било би врло драгоцено да се сагледају и  искуства ромских наставница/наставника у образовном 

процесу. Посебно би био индикативан однос родитеља и деце нерома према ромском наставном 

кадру. 

15 16

7
10

0

5

10

15

20

Наставници

Од 24 до 30

Од 31 до 40

Од 41 до 50

Преко 51



 

373 

 

Анкету је попунило 48 наставника/наставница, од којих је шест мушког, а 42 

женског пола. У професији образовања и васпитања су значајно више заступљене 

жене него мушкарци, те је анкетом и обухваћено седам пута више жена него 

мушкараца. У школским колективима у којима је обављено анкетирање већином 

раде жене. У табели 321 и на графикону 321 приказана је полна структура 

испитаника/испитаница. 

Табела 321. Полна структура испитаника/испитаница 

Пол Број испитаника Учешће у % 

Мушкарци 6 12,5 

Жене 42 87,5 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 321. Полна структура испитаника/испитаница 

Анкетирани наставници/анкетиране наставнице припадају младој генерацији. Више 

од половине анкетираних имају до десет година искуства рада у просвети (52,1%). 

Девет анкетираних има радни стаж у просвети у трајању од 11 до 20 година (18,7%). 

Са радним стажом у просвети од 21 до 30 година је једанаест анкетираних (22,9%). 

Само три наставника која су попунила анкету имају радни стаж у просвети преко 30 

година (6,3%). Разлог оваквој старосној структури јесте смена генерација просветних 

радника/радница у школама у којим је анкетирање обављено. Колективи су се 

подмладили одласком старијих наставника/наставница и учитеља/учитељица у 

пензију, дошли су млади наставници/наставнице и учитељи/учитељице. У табели 322  

и на графикону 322 приказана је расподела испитаника/испитаница према годинама 

радног стажа у просвети, при чему је поново извршено груписање испитаника/ 

испитаница, ради боље прегледности. 
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Табела 322. Расподела испитаника/испитаница према годинама радног стажа 

Радни стаж Број испитаника Учешће у % 

До 10 година 25 52,1 

Од 11 до 20 9 18,7 

Од 21 до 30 11 22,9 

Преко 30 година 3 6,3 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 322. Расподела испитаника/испитаница према годинама радног 

стажа 

Друга група питања у анкети састоји се од питања која се односе на школу, 

колектив, школски програм и сарадњу са колегама/колегиницама. Прво питање из 

ове групе је у вези са школом у којој анкетирани наставник/анкетирана наставница 

ради. Од испитаника/испитаница се тражило да оцене школу у којој раде. Половина 

испитаника/испитаница дала је школи у којој су запослени врло добру оцену 

(50,0%). Одличну оцену је дало 20 испитаника/испитаница (41,7%), добру три (6,2%) 

и довољну један (2,1%). У табели 323 и на графикону 323 приказани су одговори 

анкетираних наставника/наставница. 

Табела 323. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Коју бисте 

оцену дали школи у којој сте тренутно запослени?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Одличну 20 41,7 

Врло добру 24 50 

Добру 3 6,2 

Довољну 1 2,1 

Укупно 48 100,0 
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Графикон 323. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Коју 

бисте оцену дали школи у којој сте тренутно запослени?“ 

Школски програм по коме раде анкетирани/анкетиране наставници/наставнице 

већином су оценили/оцениле као добар (58,3%), али сматрају да би га требало мало 

изменити. Једанаест испитаника/испитаница је рекло да је програм одличан (22,9%), 

шест њих каже да би могао бити много бољи (12,5%), а један испитаник каже да 

школски програм по коме ради није добар. Два испитаника нису желела да одговоре 

на питање. Одговори испитаника/испитаница приказани су у табели 324 и на 

графикону 324. 

Табела 324. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Како 

оцењујете школски програм по коме радите?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Одличан је 11 22,9 

Добар, али би га требало мало изменити 28 58,3 

Могао би бити много бољи 6 12,5 

Није добар 1 2,1 

Не желим да одговорим 2 4,2 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 324. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Како 

оцењујете школски програм по коме радите?“ 
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Последње, из групе питања о школи, школском програму и сарадњи са 

колегама/колегиницама, односило се на растерећење ученика како би постизали 

боље резултате. Већина анкетираних наставника/наставница и учитеља/учитељица 

сматра да је градиво обимно (43,7%), а да ученици/ученице имају довољно времена 

за све сматра 22,9% анкетираних испитаника/испитаница. Нешто треба да се 

промени мисли 18,8%,  а да су ученици/ученице преоптерећени/преоптерећене 

великим бројем часова одговорило је 14,6% анкетираних. У табели 325 и на 

графикону 325 приказани су одговори испитаника/испитаница. 

Табела 325. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислите ли 

да би требало растеретити ученике како би могли да остваре боље резултате?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

Да, преоптерећени су великим бројем часова у току дана 7 14,6 

Да, градиво је обимно 21 43,7 

Да, треба нешто да се промени 9 18,8 

Не, ученици имају довољно времена за све 11 22,9 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 325. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Мислите ли да би требало растеретити ученике како би сви могли да 

остваре боље резултате?“ 

Што се тиче сарадње са колегама/колегиницама анкетирани наставници/анкетиране 

наставнице већином кажу да имају одличну сарадњу са колегама у свом радном 

колективу (54,2%). Од 48 испитаника/испитаница њих 21 каже да је сарадња са 

колегама/колегиницама добра, али да би могла бити и боља (43,7%). Један испитаник 

није желео да одговори на питање. Одговори су представљени у табели 326 и на 

графикону 326. 
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Табела 326. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Како 

оцењујете сарадњу са колегама?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Одлична 26 54,2 

Добра је, мада би могла бити боља 21 43,7 

Не желим да одговорим 1 2,1 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 326. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Како 

оцењујете сарадњу са колегама?“ 

Трећа група питања у анкети је у вези са ученицима/ученицама, сарадњом 

ученика/ученица са наставницима/наставницама, пружањем подршке ученицима/ 

ученицама и очекивањима. Од анкетираних наставника/наставница тражило се да 

одговоре на питање да ли мисле да имају добар однос са ученицима/ученицама. На 

основу података у табели 327 може се закључити да већина анкетираних сматра да 

има добар однос са ученицима/ученицама (81,3%), а 18,7% сматра да имају добар 

однос који би могао бити и бољи. Одговори испитаника/испитаница графички су 

приказани на графикону 327.  

Табела 327. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

мислите да имате добар однос са ученицима?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да 39 81,3 

Да, мада би могао бити и бољи 9 18,7 

Укупно 48 100,0 
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Графикон 327. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

мислите да имате добар однос са ученицима?“ 

Када је у питању праведност у оцењивању већина наставника/наставница и 

учитеља/учитељица који/које су попунили/попуниле анкету сматра да су праведни 

при оцењивању (70,8%). Међу анкетираним наставницима/наставницама има и оних 

који мисле да су углавном праведни (27,1%). На питање није одговорио један 

испитаник (2,1%). У табели 328 и на графикону 328 приказани су одговори 

испитаника. 

Табела 328. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислите ли 

да сте праведни при оцењивању ученика?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да 34 70,8 

Да, углавном 13 27,1 

Не желим да одговорим 1 2,1 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 328. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Мислите ли да сте праведни при оцењивању ученика?“  
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Од 48 испитаника/испитаница њих 43 сматра да има исти однос према свим 

ученицима/ученицама (89,6%) а пет анкетираних каже да углавном има исти однос 

према свима (10,4%). Одговори анкетираних наставника/наставница приказани су у 

табели 329 и на графикону 329.  

Табела 329. Расподела одговора испитаника /испитаницана питање „Да ли имате 

исти однос према свим ученицима?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да 43 89,6 

Да, углавном 5 10,4 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 329. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

имате исти однос према свим ученицима?“ 

Од свих анкетираних наставника/наставница, 44 (91,7%) тежи да увек створи осећај 

заједништва и пријатељства код својих ученика/ученица. Четири наставника (8,3%) 

се углавном труди да створи осећај заједнице и пријатељства међу својим 

ученицима. Одговори испитаника/испитаница представљени су у табели 330 и на 

графикону 330. 

Табела 330. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли радите 

на томе да Ваши ученици имају осећај заједништва и пријатељства?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да, увек 44 91,7 

Да, углавном 4 8,3 

Укупно 48 100,0 
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Графикон 330. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

радите на томе да Ваши ученици имају осећај заједништва и 

пријатељства?“ 

Половина анкетираних наставника/наставница и учитеља/учитељица каже да им се 

ученици/ученице увек обраћају када имају неки проблем (50%). Нешто мање од 

половине испитаника/испитаница (47,9%) одговорило је да им се ученици/ученице 

понекад обрате када имају неки проблем. Један испитаник је рекао да му се ученици 

не обраћају када имају неки проблем (2,1%). У табели 331 и на графикону 331 

приказани су одговори испитаника/испитаница. 

Табела 331. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли Вам се 

ученици обраћају за помоћ ако имају проблем у школи?“ 

Одговор Број испитаника Учешће  у % 

Да, увек 24 50,0 

Да, понекад 23 47,9 

Не  1 2,1 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 331. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

Вам се ученици обраћају за помоћ ако имају проблем у школи?“ 

Када су у питању породични проблеми већина анкетираних наставника/наставница и 

учитеља/учитељица (56,2%) спремна је да помогне у решавању проблема које 

ученици/ученице имају у породици, јер ученици/ученице имају поверења у њих. 
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Понекад ће помоћи 17 анкетираних испитаника/испитаница (35,4%). Два анкетирана 

испитаника нису спремна да помогну ученицима/ученицама који/које имају 

породичне проблеме (4,2%).20  На питање нису желела да одговоре два испитаника 

(4,2%). У табели 332 и на графикону 332 приказани су одговори испитаника/ 

испитаница. 

Табела 332. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте 

спремни да помогнете у решавању проблема које ученици имају у породици?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да, имају поверење у мене 27 56,2 

Да, понекад 17 35,4 

Не  2 4,2 

Не желим да одговорим 2 4,2 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 332. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

сте спремни да помогнете у решавању проблема које ученици имају у 

породици?“ 

Четврта група питања у анкети била је у вези са едукацијом. Половина анкетираних 

наставника/наставница и учитеља/учитељица су задовољни/задовољне едукацијама у 

којима су учествовали/учествовале (50%). Нешто мање од половине анкетираних је 

делимично задовољно едукацијама у којима су учествовали/учествовале (45,8%). 

Само један испитаник је рекао да  није задовољан. Одговори испитаника/испитаница 

представљени су у табели 333 и на графикону 333. 

                                                
20 Упоредно истраживање ставова студената Учитељског факултета у Београду и Педагошког 

факултета у Љубљани (Словенија) показало је да се већина студената учитељских факултета залаже 

за образовање ромске деце у редовним школама, међутим, већина њих не би желела да та деца буду у 

њиховим одељењима. Већина студената је свесна дискриминације ромских ученика у школама, али 

сами нису спремни да се ангажују у раду са ромским породицама. (Peček, Macura-Milovanović, Vujsić-

Živković 2014). 
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Табела 333. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте 

задовољни едукацијама у којима сте учествовали?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да 24 50,0 

Делимично 22 45,8 

Не  1 2,1 

Не желим да одговорим 1 2,1 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 333. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

сте задовољни едукацијама у којима сте учествовали?“ 

На питање да ли су им потребне едукације које до сада нису биле понуђене, 

половина испитаника/испитаница је одговорила да су им можда потребне (50%). Од 

48 анкетираних наставника/наставница и учитеља/учитељица, 22 је рекло да су им 

потребне додатне едукације (45,8%). Само један испитаник је рекао да нема потребе 

да се додатно едукује. У табели 334 и на графикону 334 приказани су одговори 

испитаника/испитаница. 

 

Табела 334. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Сматрате ли 

да су Вам потребне едукације које до сада нису биле понуђене?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да 22 45,8 

Можда 24 50,0 

Не  1 2,1 

Не желим да одговорим 1 2,1 

Укупно 48 100,0 
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Графикон 334. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Сматрате ли да су Вам потребне едукације које до сада нису биле 

понуђене?“ 

Наставници/наставнице и учитељи/учитељице који су попуњавали/попуњавале 

анкету кажу да знају како да приступе деци која припадају националним мањинама 

(29,2%), али већина њих би свакако волела да сазна више о томе (54,2%). Осам 

анкетираних  (16,6%) је рекло да не зна много о приступу националним мањинама. 

Расподела одговора испитаника/испитаница приказана је у табели 335 и на 

графикону 335. 

Табела 335. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислите ли 

да довољно знате о приступу деци која припадају националним мањинама?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да 14 29,2 

Да, мада бих волео/волела да сазнам више 26 54,2 

Не знам много о томе 8 16,6 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 335. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Мислите ли да довољно знате о приступу деци која припадају националним 

мањинама?“ 

Од свих анкетираних наставника/наставница и учитеља/учитељица, 93,8%  њих је 

предавало ромским ученицима/ученицама, а само 6,2% није. У табели 336 и на 

графикону 336 приказани су одговори испитаника/испитаница на питање да ли су 

предавали ромској деци. 
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Табела 336. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте 

предавали ромским ученицима?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да 45 93,8 

Не 3 6,2 

Укупно 48 100,0 

 

Графикон 336. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

сте предавали ромским ученицима?“  

*** 

Последњу групу питања попуњавали су само они испитаници/испитанице који су 

предавали ромским ученицима/ученицама. Како је на претходно питање потврдан 

одговор дало 45 испитаника/испитаница, у анализи која ће уследити приказани су 

одговори тих 45 испитаника/испитаница, док су из даље анализе искључени они 

испитаници/оне испитанице који/које  нису предавали Ромима/Ромкињама, а којих је 

укупно троје.  

Од 45 испитаника/испитаница њих 28 (62,3%) су увек додатно радили са ромским 

ученицима/ученицама како би лакше савладали предвиђено градиво. Од укупног 

броја испитаника/испитаница њих 13 (28,9%) је радило само када су сами 

ученици/ученице тражили/тражиле помоћ. Један испитаник није додатно радио са 

ромским ученицима/ученицама, јер нема времена, а два испитаника су рекла да 

ромски ученици/ромске ученице не желе да уче, па зато нису додатно радили са 

њима. У табели 337 и на графикону 337 приказани су одговори 

испитаника/испитаница. 
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Табела 337. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте 

додатно радили са ромским ученицима као би лакше савладали предвиђено 

градиво?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да, увек 28 62,3 

Да, кад су тражили помоћ 13 28,9 

Не, зато што немам времена 1 2,2 

Не, зато што они не желе да уче 2 4,4 

Не желим да одговорим 1 2,2 

Укупно 45 100,0 

 

Графикон 337. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

сте додатно радили са ромским ученицима као би лакше савладали 

предвиђено градиво?“ 

Већини анкетираних наставника/наставница (73,3%) понекад је била потребна помоћ 

стручних служби у раду са ромском децом. Од 45 испитаника/испитаница, њих пет 

(11,1%) је рекло да им је помоћ стручне службе увек била потребна, док је њих шест 

(13,4%) рекло да проблем решавају сами и да им помоћ стручне службе не треба. У 

табели 338 и на графикону 338 приказани су одговори испитаника/испитаница. 

Табела 338. Расподела одговора испитаника /испитаница на питање „Да ли Вам је 

била потребна помоћ стручних служби у раду са ромском децом?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да 5 11,1 

Да, понекад је потребна 33 73,3 

Не, зато што проблем решавам сам/сама 6 13,4 

Не желим да одговорим 1 2,2 

Укупно 45 100,0 
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Графикон 338. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

Вам је била потребна помоћ стручних служби у раду са ромском децом?“ 

Анкетирани наставници/анкетиране наставнице и учитељи/учитељице већином 

сматрају да су ромска деца добро прихваћена од стране осталих ученика/ученица 

(57,8%). Да су ромска деца делимично прихваћена од стране друге деце одговорило 

је 40% испитаника/испитаница. Одговори испитаника/испитаница представљени су у 

табели 339 и на графикону 339. 

Табела 339. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислите ли 

да су деца ромске националности добро прихваћена од осталих ученика?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да 26 57,8 

Да, делимично 18 40 

Не желим да одговорим 1 2,2 

Укупно 45 100,0 

 

Графикон 339. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Мислите ли да су деца ромске националности добро прихваћена од осталих 

ученика?“ 

Предрасуде о Ромима/Ромкињама делимично имају утицаја на међусобне односе у 

одељењу према мишљењу 28 (62,2%) анкетираних испитаника/испитаница. Један 

испитаник каже да предрасуде имају утицаја. Од 45 анкетираних наставника/ 

наставница и учитеља/учитељица, 16 (35,6%) каже да предрасуде о Ромима/ 
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Ромкињама немају утицаја на односе у одељењу. У табели 340 и на графикону 340 

приказана је расподела одговора испитаника/испитаница. 

Табела 340. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Колико 

предрасуде о Ромима утичу на међусобне односе у одељењу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Много утичу 1 2,2 

Делимично имају утицаја 28 62,2 

Немају утицаја  16 35,6 

Укупно 45 100,0 

 

Графикон 340. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Колико 

предрасуде о Ромима утичу на међусобне односе у одељењу?“  

На стварање добрих односа између ромских и неромских ученика/ученица 18 (40%) 

анкетираних испитаника/испитаница рекло је да има много утицаја. Међутим, 

већина анкетираних делимично утиче на стварање добрих односа између ромске и 

неромске популације ученика (55,6%). Одговори испитаника/испитаница приказани 

су у табели 341 и на графикону 341. 

Табела 341. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Колико 

утичете на стварање добрих односа између ромских и неромских ученика?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Много имам утицаја 18 40,0 

Утичем делимично 25 55,6 

Не желим да одговорим 2 4,4 

Укупно 45 100,0 
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Графикон 341. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Колико 

утичете на стварање добрих односа између ромских и неромских ученика?“  

Табела 342. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте 

имали ромске ученике који су показали посебно интересовање за учење и школу?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да, било их је доста 10 22,2 

Можда неколико 30 66,7 

Није било таквих 4 8,9 

Не желим да одговорим 1 2,2 

Укупно 45 100,0 

 

Графикон 342. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

сте имали ромске ученике који су показали посебно интересовање за учење и 

школу?“ 

Од 45 испитаника/испитаница њих 10 (22,2%) је имало доста ромских ученика/ 

ученица који/које су посебно били заинтересовани/биле заинтересоване за учење и 

школу. Већина испитаника/испитаница, њих 30 (66,7%), каже да је можда имала 

неколико таквих ромских ученика/ученица. Четири испитаника (8,9%) кажу да нису 

имали такве ромске ученике/ученице. У табели 342 и на графикону 342 приказани су 
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одговори испитаника/испитаница на питање о посебно заинтересованим ромским 

ученицима/ученицама за школу. 

Већина анкетираних наставника/наставница и учитеља/учитељица имала је ромску 

децу која су била посебно даровита за неку активност (60%). Према одговорима 

анкетираних наставника/наставница  ромски ученици/ромске ученице су надарени/ 

надарене за уметност, пре свега су музикални/музикалне, лепо певају, свирају и 

играју. Такође, ромски ученици/ромске ученице имају талента за глуму, цртање и 

сликање. Било је и оних ученика/ученица изузетно талентованих за страни језик и 

који/које говоре по неколико страних језика. Одговори испитаника/ испитаница 

приказани су у табели 343 и на графикону 343. 

Табела 343. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте 

имали искуство са ромским ученицима посебно даровитим за неку активност?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да 27 60,0 

Не сећам се 2 4,4 

Нисам имао/имала такве ученике 16 35,6 

Укупно 45 100,0 

 

Графикон 343. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

сте имали искуство са ромским ученицима посебно даровитим за неку 

активност?“ 

Од 45 анкетираних наставника/наставница и учитеља/учитељица њих 20 (44,5%) је 

остварило добру сарадњу са родитељима ромске деце, док је њих 14 (31,1%) рекло да 

није имало добру сарадњу са ромским родитељима у свим ситуацијама. Два 
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испитаника (4,4%) су навела да родитељи ромске деце нису желели да сарађују са 

њима, а седам анкетираних (15,6%) каже да родитељи нису долазили у школу, па је 

сарадња са њима свакако изостала. У табели 344 и на графикону 344 приказани су 

одговори испитаника/испитаница. 

Табела 344. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте 

остварили добру сарадњу са родитељима ромске деце?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да, сарађивали смо добро 20 44,5 

Да, али не у свим ситуацијама 14 31,1 

Не, нису желели да сарађују 2 4,4 

Не, нису долазили у школу 7 15,6 

Не желим да одговорим 2 4,4 

Укупно 45 100,0 

 

Графикон 344. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

сте остварили добру сарадњу са родитељима ромске деце?“  

Анкетирани наставници/анкетиране наставнице и учитељи/учитељице у већем броју 

сматрају да би родитељи ромске деце волели да школују и женску у мушку децу 

(42,2%). Међу анкетираним испитаницима/испитаницама има и оних који сматрају 

да родитељи Роми/Ромкиње мисле да женска деца не треба да иду у школу (11,1%). 

У табели 345 и на графикону 345 приказани су одговори испитаника/испитаница. 
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Табела 345. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Какво је Ваше 

искуство у вези са односом родитеља Рома према школовању женске и мушке 

деце?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Родитељи би волели да школују и женску и мушку 
децу 

19 42,2 

Родитељи сматрају да женска деца не треба да се 

школују 
5 11,1 

Родитељи сматрају да школа није потребна њиховој 
деци, без обзира на пол 

6 13,4 

Не знам 14 31,1 

Не желим да одговорим 1 2,2 

Укупно 45 10,0 

 

Графикон 345. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Какво 

је Ваше искуство у вези са односом родитеља Рома према школовању женске 

и мушке деце?“ 

Табела 346. Расподела одговора испитаника /испитаница на питање „Мислите ли 

да сте довољно учинили у односу са родитељима и децом ромске 

националности?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да, све сам учинио/учинила што је зависило од мене 27 60,0 

Да, делимично 13 28,9 

Не, могао/могла сам више 2 4,4 

Не знам  3 6,7 

Укупно 45 100,0 
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Графикон 346. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Мислите ли да сте довољно учинили у односу са родитељима и децом ромске 

националности?“ 

На питање да ли су довољно учинили/учиниле  у односу са родитељима и децом 

ромске националности већина испитаника/испитаница је одговорила да су 

учинили/учиниле све што је зависило од њих (60%). Делимично је урадило по 

питању односа са Ромима/Ромкињама 13 анкетираних наставника/наставница и 

учитеља/учитељица (28,9%), а да су могли и више да учине кажу два испитаника 

(4,4%). Три испитаника не знају да ли су довољно учинили у односу са ромским 

ученицима/ученицама и њиховим родитељима (6,7%). Расподела одговора 

испитаника/испитаница представљена је у табели 346 и на графикону 346. 

Табела 347. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли су 

Ваши ромски ученици редовно ишли на екскурзију/рекреативну наставу?“ 

Одговор 
Број 

испитаника 

Учешће 

у % 

Да, увек су ишли 10  22,3  

Да, већина ромске деце је ишла (без обзира на пол) 18  40,0  

Мало је ромске деце која иду на екскурзију/рекреативну 

наставу 
9  20,0  

Иде само неколико ромске деце када им обезбедимо да 

буде бесплатно 
2  4,4  

Ниједно ромско дете не иде на таква путовања јер им 

родитељи не дозвољавају  
1  2,2  

Не желим да одговорим 5  11,1  

Укупно 45  100,0  
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Графикон 347. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли 

су Ваши ромски ученици редовно ишли на екскурзију/рекреативну наставу?“ 

Када је реч о одласку деце Рома/Ромкиња на екскурзију или рекреативну наставу, 18 

(40%) испитаника/испитаница каже да је већина ромске деце ишла, без обзира на 

пол. Десет (22,2%) анкетираних наставника/наставница каже да су ромска деца увек 

ишла на излете, екскурзије и рекреативну наставу. Међутим, девет (20%) 

испитаника/испитаница каже да је мало ромске деце која иду на екскурзије и 

рекреативну наставу. Два испитаника (4,4%) су рекла да ромска деца иду, али када 

им се обезбеди бесплатан пут. Разноликост одговора огледа се у томе што су 

наставници/наставнице и учитељи/учитељице анкетирани/анкетиране у различитим 

школама, које похађају Роми/Ромкиње са различитим материјалним приходима, па 

не могу сви својој деци да обезбеде да иду на излет, екскурзију или рекреативну 

наставу. Одговори испитаника/испитаница приказани су у табели 347 и на 

графикону 347. 

Од укупног броја анкетираних наставника/наставница и учитеља/учитељица њих 21 

(46,7%) мисли да је присуство педагошког асистента/педагошке асистенткиње 

10

18

9

2

1

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Наставници

Да, увек су ишли

Да, већина ромске деце је 
ишла (без обзира на пол)

Мало је ромске деце која 
иду на 
екскурзију/рекреативну 
наставу

Иде само неколико ромске 
деце када им обезбедимо 
да буде бесплатно

Ниједно ромско дете не иде 
на таква путовања јер им 
родитељи не дозвољавају 

Не желим да одговорим



 

394 

 

неопходно у школи. Добро је да педагошки асистент/педагошка асистенткиња буде у 

школи био је одговор 20 (44,4%) испитаника/испитаница. Три испитаника (6,7%) 

кажу да је можда присуство педагошког асистента у школи неопходно. У табели 348 

и на графикону 348 приказани су одговори испитаника/испитаница. 

Табела 348. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислите ли 

да је присуство педагошког асистента у школи неопходно?“ 

Одговор Број испитаника Учешће у % 

Да, неопходно је 21  46,7  

Да, добро је да буде у школи 20  44,4  

Можда 3  6,7  

Не желим да одговорим 1  2,2  

Укупно 45  100,0  

 

Графикон 348. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Мислите ли да је присуство педагошког асистента у школи неопходно?“  

*** 

Одговори учитељица/учитеља, односно наставница/наставника указују да се труде 

да створе осећај заједништва и пријатељства међу децом (91,7%) и да имају исти 

однос према свима (89,6%). Оне/они сматрају да деца имају довољно поверења у 

њих те им се увек или бар понекад обрате када имају неки проблем. Већина је 

спремна да помогне у решавању породичних проблема (56,2%) уколико би им се 

деца обратила као особама од поверења. 

Иако је већина наставног кадра сигурна да зна како да приступи деци која припадају 

националним мањинама, 54,2% каже да би свакако волели да сазнају више о томе. 
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Од укупног броја анкетираних 16,6% признаје да не зна много о раду са децом која 

припадају националним мањинама. 

Нешто више од половине анкетираних учитељица/учитеља односно наставница/ 

наставника (62,3%) су увек додатно радиле/радили са ромским ученицама/ 

ученицима како би деца лакше савладала предвиђено градиво. Мањи број (28,9%) је 

пружао помоћ само онда када су ромска деца сама тражила. Током свог рада са 

ромском децом већина (73,3%) је понекад била у ситуацији да затражи помоћ 

стручних служби. 

Наставни кадар који ради у школама на територији општине Уб већином сматра да 

су ромска деца добро прихваћена од стране деце  из већинске популације (57,8% 

анкетираних), али има и оних (40% анкетираних) који сматрају да су ромска деца 

делимично прихваћена.  

По мишљењу 62,2% анкетираних испитаница/испитаника предрасуде делимично 

имају утицаја не међусобне односе у одељењу. На стварање добрих односа између 

ромских и неромских ученика/ученица има много утицаја 40% анкетираних, док 

55,6% каже да само делимично утиче на те односе.  

Већина анкетираних (66,7%) наводи да је можда међу ромском децом имала ону која 

су посебно заинтересована за учење и школу, а има и оних (22,2%) који кажу да је 

било много амбициозне ромске деце. Више од половине испитаница/испитаника 

(60%) је имала ромске ученице/ученике посебно даровите за неку активност, пре 

свега музику, певање, свирање, игру, глуму, цртање, сликање, стране језике уз 

напомену да поједина  ромска деца говоре и по неколико страних језика. 

Када је у питању сарадња са родитељима ромске деце, која се често наводи као један 

од проблема, 44,5% анкетираних је успело да оствари добру сарадњу, док  се 31,3% 

изјаснило да то нису успевали у свим ситуацијама. 

Наставни кадар је углавном сагласан у томе да не постоје родне разлике у погледу 

жеље ромских родитеља да школују своју децу што потврђују и одговори родитеља 

из ромске популације. Родитељи ромске деце подједнако желе да школују женску и 
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мушку децу. Ипак 11,1%  анкетираних сматра да родитељи ромске деце мисле да 

женска деца не треба да иду у школу.21 

Већина испитаница/испитаника сматра да су учиниле/учинили све што је у њиховој 

моћи да остваре добар однос са родитељима и децом ромске националности (60%), 

док 28,9% њих каже да је само делимично урадило по том питању. 

Када је у питању одлазак ромске деце на екскурзију или рекреативну наставу, 

одговори су веома разнолики зато што се ради о ромској деци различитог 

материјалног стања. Већина ромске деце је ишла на екскурзију, каже 40% 

анкетираних, 22,2% каже да су ромска деца увек ишла док 20% наводи да је мало 

ромске деце која иду на екскурзију или рекреативну наставу. 

Наставни кадар се слаже у томе да је присуство педагошке асистенткиње/ 

педагошког асистента неопходно (46,7%) у школи, односно да је добро да буде у 

школи (44,4%). 

6.2. КВАЛИТАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ 

Ромологија у Србији већ три деценије успешно анализира стереотипе о Ромима, 

били то хетеростереотипи или аутостереотипи. Између значајних радова са почетка 

деведесетих година прошлог века треба поменути неколико истраживања стереотипа 

о Ромима и етничке дистанце (Кузмановић 1992), затим радове Марине Благојевић 

(Благојевић 1993) која анализира ставове студената о Ромима. За овај рад важно је 

истраживање Ђерић, Студен 2008 које се бавило родитељима и наставницима као 

изворима за формирање стереотипа. И на крају, треба имати у виду и резултате 

истраживања стереотипа о Србима које им приписују ромска деца интегрисана у 

наставу (Arsenović-Pavlović, Jolić, Buha Đurović 2008). Анализирани квантитативни 

резултати истраживања о образовању ромске деце у Убу свакако су субјективни, а 

                                                
21 Компаративно истраживање ставова студената Учитељског факултета у Београду и Педагошког 

факултета у Љубљани (Словенија) на тему ко је првенствено одговоран за успех ромских ученика 

показало је да студенти не сматрају себе директно одговорним за образовни неуспех ромске деце, што 

аутори истраживања виде као став „минималне одговорности“. Већина испитаних студената неуспех 

приписује незаинтересованости ромских родитеља за образовање своје деце, недостатку мотивације 

ромских ученика и њиховом неприхватању од стране вршњака из већинске заједнице (Macura-

Milovanović, Peček 2013). 
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имајући у виду начин вођења анкете у извесном броју случајева добијену су и 

„социјално пожељни“ одговори. 

        6.2.1. Мишљење родитеља ромске деце 

Сви који се баве проблемима ромске популације верују да је образовање кључно за 

бољу социјалну интеграцију и побољшање услова живота. У том смислу спроводе се 

бројне мере и активности. Ипак, оно што често недостаје јесте мишљење родитеља 

ромске националности  чија деца похађају школу.  

Важно је да Ромкиње/Роми учествују у креирању стварности  тако што ће 

проговорити у своје име. Из угла истраживача и педагога јасно је да еманципација  

захтева борбу која траје генерацијама и да културни капитал појединке/појединца 

представља значајан фактор на том путу који олакшава живот свакој наредној 

генерацији. И даље се у званичној образовној политици истиче да је изузетно важно 

улагање у образовање, стицање знања, односно акумулација културног капитала у 

породици и да оно представља предуслов за постизање успеха у образовању. 

Постојећа ромолошка литература указује да се лоша постигнућа ромске деце не могу 

приписати индивидуалним способностима, али је јасно да постоји веза између 

културног капитала и образовног успеха. Она су двоструко хендикепирана због 

лошег социоекономског статуса родитеља и њиховог недовољног интересовања за 

школски успех своје деце. 

Одговоре анкетираних родитеља сам прилагодила стандардном језику и правопису, 

што се може видети из приложених факсимила. Остаје отворено питање 

релевантности њихових одговора датих у писаној форми на српском језику будући 

да постоји могућност да би одговори на питања били прецизнији и детаљнији да су 

са њима вођени интервјуи, а посебно да су ти интервјуи вођени на њиховом 

матерњем језику (ромском или румунском). Ову језичку „баријеру“ свакако треба 

узимати у обзир приликом анализе добијених резултата. 

У одговорима на питање о томе шта мисле да им неромска деца и њихови родитељи 

замерају, Ромкиње/Роми наводе да им неромска деца и њихови родитељи замерају то 

што деца не похађају наставу редовно и недовољну личну хигијену, али и другачију 

боју коже: 
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 Зато што имамо другачију боју тена. (Д.Ђ.) 

 Што не иду у школу. (С.Ј.) 

 То што ромска деца немају основно васпитање, нису најуреднија у школи, 

слабије уче тј. нису заинтересована за школу. (М.К.) 

 Понашање и хигијена. (З.К.) 

 Лошији материјални статус ромске деце јер немају услове за бољи живот 

као неромска деца. (М.М.) 

 Замерају родитељима због необразовања своје деце јер њих доста не утичу 

на њихово образовање. Неки да, а неки не. (Д.М.) 

 Боја коже највише. (Р.С.) 

Чини се да постоји дистанца у односима са родитељима неромске деце, пре свега 

због боје коже и сиромаштва у којем живе. Анкетирани родитељи ромске деце 

углавном живе у ромским насељима, а највећи проценат Ромкиња је незапослен, 

остају код куће да чувају децу па имају и мање контакта са широм социјалном 

средином у којој се очигледно не осећају довољно пријатно.  

С друге стране, Ромкиње/Роми неромској деци и њиховим родитељима замерају то 

што омаловажавају њихову децу и не желе да се друже са њима јер су  друге 

националне припадности, као и непоштовање како њих тако и њихове деце. 

 Омаловажавање ромске деце. (Д.В.) 

 Однос неромске деце према Ромима – осећају се да су изнад Рома.(С.Ј.) 

 То што вређају ромску децу и потцењују.(Д.М.) 

 Сматрају нас мањином. Омаловажавају нас и сматрају нижом класом од 

њих. (Б.Ђ.) 

 Замерају то што се одвајају од Рома и виде ту неку разлику међу нама. 

(Д.Ђ.) 

 Да су изнад њих. (З.К.) 

 Замерају њихов однос јер мисле да су они изнад ромске деце. (М.М.) 

 Замерају пре свега родитељима да не треба правити разлику између деце. 

Зато што су неки Роми и са њима немојте се дружити. Ромска деца су иста 

као и неромска деца само што су неки црне боје а неки беле боје. (Д.М.) 
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Ромкиње/Роми су осетљиви на непријатности  и омаловажавање које њихова деца 

доживљавају од стране неромске деце. Криве родитеље нероме  који бране деци да 

се друже са ромском децом и који их уче да ромску популацију сматрају „нижом 

класом“. 

У квалитативном делу истраживања пружила сам могућност родитељима, Ромима 

као и неромима, да дају своје предлоге за побољшање положаја ромске деце. 

Конкретно питање је гласило: Шта бисте Ви предложили да се промени у друштву, 

како би ромска деца била задовољнија и ромска популација имала боље услове за 

живот и образовање? 

Највећи број ромских испитаница и испитаника наводи да жели равноправан 

положај у друштву, сматрајући да немају једнака права и да су дискриминисани на 

основу националне припадности, како они тако и њихова деца. Ово су неки од 

одговора ромских испитаника/испитаница  на постављено питање: 

 Да будемо равноправни, да нас не омаловажавају. Да нам дају шансу да се 

истакнемо у друштву и покажемо да и ми можемо колико и они. (Д.В.) 

 Да имају бољи живот као и други, да буду равноправни.(Б.Р.) 

 Желимо да будемо равноправни без обзира на боју коже. (Б.Ђ.) 

 Само равноправност међу људима.(Љ.К.) 

 То да сви буду подједнаки и да се не прави разлика између Рома и 

нерома.(М.П.) 

Анкетирани родитељи који живе на територији општине Уб сматрају да су 

дискриминисани на основу етничке припадности, да им се ускраћују права зато што 

су Ромкиње/Роми и да немају једнаке шансе у друштву.22 Треба узети у обзир степен 

образовања испитаница/испитаника, чињеницу да је највећи проценат нарочито 

жена, незапослен, да имају само привремену зараду  што све заједно може да 

допринесе осећању друштвене искључености. 

                                                
22 Према резултатима недавног истраживања „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“, 

спроведеног од стране Повереника за заштиту равноправности у сарадњи са немачком организацијом 

за међународну сарадњу (ГИЗ), највећи број анкетираних Ромкиња/Рома сматра да им се ускраћују 

права и услуге само због тога што су Ромкиње/Роми, и то у општини и другим јавним установама 

(64%), центрима за социјални рад (61%) и у поступку запошљавања (60%). Резултати истраживања 

доступни су на http://ravnopravnost.gov.rs/istrazivanje-percepcija-romske-zajednice-o-diskriminaciji/ . 

http://ravnopravnost.gov.rs/istrazivanje-percepcija-romske-zajednice-o-diskriminaciji/
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Поједини одговори сведоче о постојању предрасуда према ромској популацији у 

васпитно-образовним и здравственим установама: 

 У вртићу су рекли лекар и васпитачи да дете има вашке, а ја сам ишла тамо, 

детету раширила веома бујну косу и показала, тако да су видели да дете има 

перут. Веома уредно држим дете и тако су ме понизили.(С.Ђ.) 

 Да родитељи уче своју децу да се не ругају ромској деци већ да им помажу у 

сваком смислу. Да наставници не раздвајају децу у школи. Да у дому  здравља 

гледају исто на ромско и српско дете. (М.К.) 

 Сматрам да према ромској деци треба да се понашају лепо и да се не прави 

разлика. (С.Д.) 

Неки родитељи ромске деце наводе лично искуство понижавања у васпитно-

образовним установама. Они осећају да се друштвене неједнакости репродукују у 

образовном систему. Однос наставног кадра, неромске деце и родитеља који праве 

разлику међу децом само доприноси самоелиминисању деце ромске националности 

из система образовања. 

Следећи предлог који у већем броју наводили анкетирани/анкетиране из ромске 

популације тиче се обезбеђивања запослења, како за родитеље тако и за њихову децу 

након школовања. Одговори  родитеља ромске деце показали су недостатак великих 

амбиција у погледу образовања деце, иако сматрају да је оно важно. Из њихових 

одговора се може закључити да сумњају у могућност да ће им се улагање новца, 

времена, труда у образовање на крају исплатити. 

 Могућност запослења детета по завршетку школе да не заврши на улици као 

нека ромска деца. (С.К.) 

 Република би требала да подстакне родитеље ромске деце да се запосле јер 

кад родитељи раде деца се угледају на родитеље. (М.П.) 

 У суштини доста Рома у Србији не ради, да им се нађе посао или да се 

повећа материјална помоћ како би имали за нормалан живот и школовање 

деце. (С.В.) 

 Желели би да то буде мало боље, да уче, да имају своје парче хлеба. Да имају 

своје паре. Да лепо живе, да не праве глупости. (Б.Ђ.) 
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Ромске породице на територији општине Уб углавном су лошег материјалног стања, 

броје више чланова а најчешће само мушки члан породице налази послове како би 

издржавао породицу. У том смислу велики број предлога тиче се захтева за помоћ у 

циљу школовања деце. 

 Друштво треба да се више потруди око помоћи за бољи живот и школовање 

ромске деце. Исто и школе да се труде да више помажу ромској деци. (С.Ј.) 

 Да деца добијају стипендије и запошљавају се. (С.Ђ.) 

 Да држава помаже ромској деци више око школовања и услова за живот. 

(З.К.) 

 Да држава и школе помажу ромској деци више око бољег живота и услова 

школовања. Деца би се школовала да имају бољи материјални статус и боље 

услове живота. Кад би имали бољи материјални статус као неромска деца 

имали би воље за школовање и више би се трудили јер нико не воли да буде 

необразован. Образовање много значи за бољи живот. Сва деца би волела да 

живе као остала деца који имају бољи стандард живота. (М.М.) 

 Да се помогне родитељима финансијски јер немају услове да школују децу 

која хоће да се школују.(Ј.Н.) 

 То да сваки Ром и Ромкиња имају компјутер или телефон. (С.Ш.) 

 Да имају сви доста боље услове и да свако дете буде задовољно.(С.Ђ.) 

Одговори ромских испитаница/испитаника указују да верују да је образовање 

изузетно важно за постизања бољег положаја у друштву. Решавање материјалних 

проблема сматрају предусловом за одрживо укључивање у образовање.  

 Најзад, има родитеља ромске деце који сматрају да не заслужују сви помоћ, односно 

да има и оних који се понашају неодговорно па додатно учвршћују постојеће 

предрасуде о ромској популацији. 

 Предложио бих да се мало боље преиспита и обиђе свака ромска породица и 

види се који родитељи дају све за своју децу и кад немају и њих треба 

подржавати а не оне који неће да раде него само пију и срамоте друге 

честите Роме. (Д.М.) 
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 Друштво се променило, треба да се промени свест Рома о значају 

образовања. (Ј.С.) 

Мало је оваквих мишљења међу родитељима ромске деце, али су значајна јер  

показују постојање критичког става о одговорности за сопствено образовање.  

6.2.2. Мишљење родитеља неромске деце 

Родитељи неромске деце су дали сличне одговоре на питање о томе шта замерају 

ромској деци и њиховим родитељима, наводећи непохађање наставе, лошу хигијену 

и лоше понашање као три најчешће замерке. Међутим има и оних родитеља који им 

замерају „повлашћен положај“:23 

 Замерају им што су повлашћени у свему. Роми примају дечији додатак, 

социјалну помоћ у висини моје плате, то је око 40.000 динара. Ја се за тај 

износ добро нарадим! (З.Р.) 

 Ја лично им замерам зато што већина ромске деце не похађа редовно 

наставу а књиге за разлику од наше деце којима купујемо, они добијају 

бесплатно. (В.Б.) 

 Звучи апсурдно, али као просветни радник то могу да потврдим, сматрају да 

су у повлашћеном положају у односу на неромску децу. (М.И.) 

 Лоша хигијена ромске деце, вашке и слично наводе неромску децу да их 

избегавају. Честе псовке и лоша комуникација ромске деце са неромском воде 

свађи. Најчешће ромска деца услед недостатка новца прибегавају крађи 

ствари неромске деце (мобилни телефони, патике, новац...). (Д.К.) 

Родитељи неромске деце су критички настројени према Ромкињама/Ромима и 

сматрају да су презаштићени, да имају више права а никакву одговорност.  Смета им 

начин на који васпитавају децу, а посебно лоша хигијена. Чињеница је да се ромској 

деци излази у сусрет у смислу да не понављају разред и да их што више заврши 

школу. Ипак, не може се рећи да постоји суштинска једнакост у образовном систему 

имајући у виду  сиромаштво великог дела анкетиране ромске популације и све 

последице које из тога произилазе. 

                                                
23 На значају упоредног истраживања ромских и неромских ставова о образовним потешкоћама 

њихове деце указују: Ives, Lee 2018. 
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Родитељи неромкиње/нероми нису сигурни шта им ромска деца и њихови родитељи 

замерају, мада претпостављају да су то непоштовање, омаловажавање, чак и 

одржавање хигијене, финансијску стабилност, припадност већинском становништву: 

 Да их недовољно поштују и омаловажавају их. (Р.Д.) 

 Што су чиста и уредна. (И.Ђ.) 

 Замерају ако им одговоре на провокације јер ми Срби требало би да ћутимо а 

они од нас да раде шта хоће. А тако ће и бити ако се нешто не промени. 

Њих има у породици седморо-осморо па и више, а нас Срба троје-четворо. 

(З.Р.) 

 Предрасуде према Ромима, неравноправност, неприхватање у друштво. 

(Д.Ц.) 

 Они сматрају да самим тим што су Роми, мање вреде. Њихов  је став да их 

сви понижавају, тако они виде другу страну, што никако не стоји. (М.И.) 

 Вређање, изјаве да су „Цигани“, да се „осећају“, не купају, да су изоловани од 

осталих...(Д.К.) 

 Бољи услови за напредовање у сваком смислу. (М.П.) 

 Финансијску стабилност, већину у бројности становништва. (Ж.С.) 

Поједини родитељи потврђују да постоје снажне предрасуде према ромској 

популацији и неприхваћеност од стране већинског становништва, док има и оних 

који сматрају да то није реално стање већ да сама ромска популација мисли „да 

самим тим што су Роми, мање вреде“. 

Предлози промена у друштву које би потенцијално побољшале положај ромске деце 

и обезбедиле ромској популацији боље услове за живот и образовање дали су и 

родитељи неромске деце. Осим оних које су навели родитељи из ромске популације, 

има и додатних који су веома значајни и показују како ова проблематика изгледа из 

друге перспективе. 

Највећи број родитеља неромске деце сматра да је пре свега потребно обезбедити 

бесплатно образовање за ромску децу. Знатно је мањи број Ромкиња/Рома који су 

ово навели сматрајући да пре свега треба да имају једнака права, потом да им се 

обезбеди запослење, док образовање деце не представља приоритет. 
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 Потребно је омогућити бесплатан боравак у вртићу, сасвим бесплатно 

основно и средње образовање како би се ромска деца од малих ногу научила 

раду, лепом понашању, хигијени и пристојном односу према старијима и 

друговима.(С.Т.) 

 Да деца добијају бесплатне књиге и новац који им је потребан за храну и 

боље услове за живот.(М.Л.) 

 Стипендија за школовање вредне и талентоване деце. Колико ми је познато 

то већ постоји.(С.Ј.) 

 Ромска популација је обично лошијег материјалног стања. Цена уџбеника и 

наставног прибора је прилично висока и за оне са редовним примањима. 

Можда би бесплатни уџбеници били подстицај за редовније похађање 

наставе.(А.Л.) 

 Обезбедила бих им бесплатно школовање.(В.С.) 

Испитанице/испитаници из неромске популације сматрају да би ромску популацију 

требало укључити у друштвено-користан рад као и у различите видове бесплатних 

едукација. 

 Укључивање ромске популације у друштвено-користан рад на нивоу 

заједнице; образовање разних секција у оквиру којих би Роми учили и 

савладавали вештине везане за нпр. ручни рад, спортске активности и 

др.(Р.Б.) 

 Бесплатна едукација за ромску популацију за коришћење компјутера, 

интернета...(Д.Ц.) 

 Лично нисам присталица социјалне помоћи. Сматрам да сав новац који се 

добија треба да се заради, па и тај од социјалне помоћи. Треба организовати 

можда неке врсте јавних радова и људе који желе да раде поштено платити. 

Сматрам да сви људи, па и ромска популација имају прилику да квалитетно 

организују свој живот. Познајем Роме који имају свој посао, стабилну 

породицу и завршили су високу школу. Мислим да друштво може да помогне 

доста, али највише то могу да ураде сами Роми, тако што ће својим 

понашањем доказати да су вредни прилике.(С.Ј.) 
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 Спровести акције које за циљ имају развијање свести међу ромском 

популацијом о значају образовања. Боље образовање значи и  боље услове за 

живот и рад.(М.Н.) 

 Организовање радионица са различитим темама и за родитеље и за децу: 

важност здравствено-хигијенских навика, образовања, међуљудских односа. 

(Ж.С.) 

 Честа обилажења ромских породица од стране надлежних институција, 

едукација и помоћ у сваком смислу где је и коме шта потребно (финансије и 

хигијена и наравно едуковање свих чланова.(Д.Ћ.) 

Ромкиње/Роми су на првом месту истакли неопходност једнаких права за све, а то 

наводе и испитанице/испитаници из неромске популације, указујући на то да ипак 

постоји дискриминација према ромској популацији. 

 Генерално једини предлог је да буде једнакост. Друштво би требало да им да 

шансу као и свим осталим људима.(Д.Ђ.) 

 Држава треба да обезбеди једнака права за све грађане како би кроз 

позитивну селекцију свако пронашао своје место у овом друштву.(Н.Т) 

 Мишљења сам да смо сви људи и да смо сви једнаки и да постоји само једна 

подела, а то је подела добра и зла. И да, кад је већ тако, сваки човек има 

право на живот, слободу, образовање, запослење, без обзира на расу, пол, 

политичко опредељење. И кад то схватимо онда ћемо и на Роме и на Албанце 

и др. гледати као на људе  и тек онда можемо само рећи да ли је добар или 

лош човек а не којој вери или раси припада.(М.К.) 

 Променити политику и друштво. Свима да права буду иста без обзира које 

су националности.(Д.Е.) 

Родитељи неромске деце сматрају да је важно обезбедити редовност похађања 

наставе када су у питању ромска деца. Често изостајање са часова је проблем који су 

потврдила бројна истраживања, па тако ни на територији општине Уб није ништа 

боља ситуација. Прегледом педагошке документације утврдила сам да је знатно већи 

број изостанака међу ромском него неромском децом. Из одговора појединих 

родитеља неромске деце јасно се види љутња и огорченост због тога. 
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 Применио бих исте казне за родитеље ромске деце која не долазе редовно у 

школу као и за родитеље неромске деце. Ако деца неромске популације могу 

да иду редовно у школу, нема разлога да ромска популација не долази редовно 

у школу. Одржавао бих састанке са родитељима деце ромске популације и 

упозорио бих их на обавезе њихове деце.(Д.Б.) 

 Сада тренутно имају доста услова да школују своју децу јер имају доста 

повластица за школовање деце. Имају бесплатне уџбенике, примају социјалну 

помоћ и дечији додатак, а мало ко од њих ствара деци радну навику за 

обавезан одлазак у школу. А наша деца имају већи проблем што су 

некултурни и неваспитани па у свему ометају нашу децу и наша деца не смеју 

да се жале на њих...(В.Б.) 

 Сматрам да је најбитније да се сви решимо предрасуда које су присутне и на 

једној и на другој страни 

Потом радити на повећању просвећености ромске популације јер сматрам 

да је њихов став, углавном негативан о школи и школовању. Не могу се 

активно укључити нигде ако се само ослањају на социјалну помоћ. Из личног 

искуства знам да те неке врсте помоћи натерају децу да дођу у школу а чим 

то изгуби на значају заборави се на похађање наставе.(М.И.) 

 Строжије казне за њихове родитеље. Шаљу их да просе, а не шаљу их у 

школу.(М.П.) 

 Похађала сам основну школу пре 35 година. Колико се сећам ромској деци ни 

тада није било ускраћено школовање као и сва друга права која су имала 

неромска деца. Редовније су похађали наставу него садашња ромска деца. То 

кажем јер сам мајка два ђака који су основци и имају у разреду ромске 

вршњаке. 

Друштвена заједница сада кроз пројекте инклузије много више улаже у 

ромску популацију у циљу њиховог образовања и побољшања економских 

услова живота. Нисам сигурна да је дала циљане резултате. Штавише, 

дато им је превише слободе и комотног понашања, барем што се тиче 

похађања наставе.(М.Т.) 
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Следећи предлог се тиче могућности запошљавања, што су и анкетиране/анкетирани 

из ромске популације у великом броју навеле/навели као меру која би имала на 

утицаја на боље услове за живот и школовање њихове деце. 

 Да им друштво обезбеди нормалне услове за живот и рад.(М.М.) 

 Радно способни Роми да нађу себи неки посао и тако ће својој деци 

обезбедити бољи живот. (М.С.) 

 Изградња и реконструкција кућа, додела социјалних станова чиме би се 

решили проблеми становања. Обезбедити чешће систематске прегледе, 

побољшати здравствену заштиту, решити проблем запошљавања чиме би се 

побољшала материјална ситуација, а самим тим и деци омогућило 

школовање.(М.Н.) 

 Да се родитељи ромске деце више ангажују на раду да би омогућили деци 

што је потребно за живот а не да живе од социјалне помоћи.(Р.Д.) 

Има и оних неромских испитаница/испитаника које/који сматрају да је за ромску 

популацију сасвим довољно учињено и да је на њима да се одговорније понашају. 

Најчешћа замерка је да имају сва права, да им је пружена помоћ и бројне олакшице 

али да немају никакву одговорност те да чак и злоупотребљавају то што им је дато. 

 Мислим да они сами треба да се промене, да више воде рачуна о школовању, 

здравству...(И.С.) 

 Не знам јер и оно што им се свакодневно нуди они довољно не користе!(М.К.) 

 Ми смо сиромашно друштво са богатим појединцима. Када друштво буде 

богатије биће бољих услова и за Роме и њихов подмладак. У процесу 

богаћења нашег друштва треба да учествује и ромска популација а не да 

очекује од друштва да јој обезбеди бољи живот. Ово се не односи, наравно, 

само на Роме већ и на све грађане ове државе.(Н.Т.) 

 Да поред датих права имају и обавезе (школовања, бриге о породици, радне 

обавезе...)(И.З.) 

 Лично мислим да имају сва права као и неромска деца и у току школовања а и 

приликом запослења.(З.И.) 



 

408 

 

 Мислим да су ромска деца сасвим задовољна и поштована у овом друштву. 

Такође мислим да имају сасвим добре услове за образовање и даље 

школовање.(Б.М.) 

 Ромска деца, колико могу да приметим имају фине услове за живот. Примају 

стално неку помоћ, деца дечији додатак док неромска деца немају права на 

то (тј. не испуњавају све услове). Уосталом, нека раде нешто па ће и имати 

боље услове за живот!!!(М.С.) 

 Већа контрола односа унутар породице као и финансијских средстава које 

добијају као корисници различитих социјалних помоћи, а често је то 

неоправдано, па се тако деци преноси порука да им образовање и рад нису 

потребни за живот. (Ж.С.) 

 Не сматрам да било шта треба мењати да би ромска деца била задовољнија 

ако им већ ништа није ускраћено.(М.Т.) 

 Ромска деца имају могућност за образовање као и неромска деца и на њима 

је да ли ће то да прихвате или не. Помоћ коју примају од државе на бољи и 

квалитетнији начин да искористе и тако ће побољшати своје стање.(М.С.) 

Најзад, поједини анкетирани родитељи из неромске популације су дали предлоге 

који показују разумевање положаја ромске популације, проблема са којима се 

суочавају и спремност да помогну да се они реше.24 

 Боља комуникација са родитељима ромских ученика. 

Упитник о потребама ромске популације везано за предшколско образовање. 

Формирање (групе) савета ромских родитеља у предшколској установи и 

школи.(Д.Ц.) 

 Сматрам да је најбитније да се сви решимо предрасуда које су присутне и на 

једној и на другој страни.(М.И.) 

                                                
24 Тим истраживачица педагогије са Филозофског факултета у Новом Саду урадио је децембра 2008. и 

јуна 2009. социометријску анализу 45 ромске деце и 232 неромска детета у четири различите основне 

школе у Новом Саду, Бечеју и Сомбору. Праћен је процес интеграције у мултикултурним одељењима 

у зависности од узраста, од другог до шестог разреда. Истраживање је показало да је процес 

интеграције започет и у време истраживања био је већ у току, дошло је до редукције ефеката 

предрасуда у вези са нетолеранцијом и негативном евалуацијом разлика (Oljača, Kostovič, Đermanov 

2010). 
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 Да родитељи лепо васпитавају своју децу да разлика између људи не постоји. 

Сви смо ми људи и сви ми живимо у једној држави.(М.Ј.) 

 Више едукативних радионица, предавања, допунских часова за ромску децу. 

Више помоћи у виду хигијенских препарата, одеће, обуће (под условом да је не 

износе у сврху продаје). 

Округле столове, дебате са неромском популацијом 

У школи организовати представе, приредбе и такмичења у којима би 

учествовали само Роми или Роми са неромском децом, што би водило 

популаризацији њихове културе, обичаја, музике, поезије. 

Извести приредбе, културна дешавања поводом Светског дана Рома. 

Указати на Роме који су нешто постигли (Наташа Тасић Кнежевић – 

оперска певачица и професор)(Д.К.) 

 Потребно је да родитељи ромске деце дозволе својој деци дружење са 

неромском популацијом. Неромска деца треба да покажу више разумевања 

за Роме. Морају се и једни и други трудити да се међусобно упознају и 

прихвате различитости. Ми у комшилуку имамо две девојчице ромске 

националне мањине које се играју са мојом децом.(С.Т.) 

 Довољно је да свако крене од себе, па шта жели себи и како жели да се људи 

понашају према њима, тако да се и они понашају према другима, а деца су 

наши мали сунђери...(Д.Т.) 

Резултати показују да, бар на декларативном нивоу, међу већинском популацијом 

постоји свест да као друштво нисмо довољно толерантни, да треба сви да радимо на 

унапређењу положаја ромске популације са којом живимо на истој територији на 

неговању толеранције и поштовања различитости и да томе треба да учимо своју 

децу. 

Сви одговори родитеља ромске и неромске деце на ово питање, као и на питања која 

су  отвореног типа (56. и 57. питање из анкетног упитника за родитеље) дати су у 

прилогу. 
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6.2.3. Мишљење родитеља ромске деце са сметњама у развоју 

У склопу Основне школе „Милан Муњас“ у Убу од школске 2017/2018. године се 

налази издвојено одељење за децу са сметњама у развоју. У одељењу је током ове 

школске године укупно било 14 ученица и ученика, од којих је троје ромске 

националности.25 Будући да су родитељи, односно браћа и сестре, свакодневно 

доводили децу у школу и враћали их кући, често сам  имала прилику да са њима 

разговарам, као и да присуствујем разговорима које су водили са разредним 

старешинама. 

Колико год да је ситуација у којој живи већина ромских породица тешка, ништа се 

не може упоредити са проблемима људи чија се деца налазе у овом одељењу. Реч је 

о два дечака од којих је један четврти а други осми разред и једној девојчици која је 

трећи разред. На питања су одговарале две мајке (обе рођене 1976. године) и један 

отац (рођен 1983. године). Ниједна породица не живи на Убу, где се налази 

издвојено одељење за децу са сметњама у развоју, већ су у околним селима (Паљуви, 

Совљак, Памбуковица). Пошто не постоји организован превоз то значи да се 

родитељи сами сналазе.  

Једна од испитаница није у браку, друга је разведена док је испитаник у браку. 

Њихова домаћинства су многочлана и броје шест, девет односно десет чланова, од 

којих је четворо, шесторо односно деветоро деце. 

Двоје анкетираних је завршило само четири разреда основне школе, а једно свих 

осам разреда. Што се њихових партнера/партнерки тиче (очева/мајки деце), 

ситуација је иста. Када је у питању образовање њихових родитеља и родитеља 

њихових партнера/партнерки, ниједно од испитиваних није знало да наведе. Нико од 

њих није запослен, а не раде ни њихови партнери/партнерке. Сви су 

корисници/кориснице социјалне помоћи, једна испитаница наводи да је реч о 17.000 

динара. Сви живе у сопственој кући, једна породица без струје, две без воде из 

градског водовода, две породице без купатила/wc-a у кући. Сви имају машину за 

прање веша и тв, а компјутер и дечију собу једна породица. Средстава имају 

довољно само за храну. Две породице у потпуности поштују обичаје родитеља и 

                                                
25 Обимно истраживање ромске деце укључене у „специјално“ образовање у Србији обавио је 

Институт за отворено друштво (2010), а основни закључци овог истраживања су били 

презаступљеност и ниска постигнућа ученика. 
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ранијих генерација, а једна делимично настављајући неке а неке не. Највећи празник 

у њиховим кућама  је крсна слава. 

Када су породични односи у питању, једно од анкетираних није желело да одговори, 

једно каже да се сви добро слажу а једно да се слажу одлично. Једна испитаница 

каже да несугласице решава свађом, друга није желела да одговори а испитаник 

разговором решава проблеме у браку. Обе испитанице сматрају да жена треба да 

буде школована, али не и запослена него да само треба да брине о кући и деци, док 

испитаник нема никакво мишљење о томе. Сви су сагласни у томе да жена треба да 

одлучује заједно са мужем о кући и породици. Двоје је задовољно својом породицом 

и срећно, а једно је делимично задовољно. Једна испитаница сматра да у заједници у 

којој односи нису добри треба остати ако нешто може да се промени набоље, друга 

да не треба живети у лошем браку ако деца трпе, а испитаник сматра да би и тада 

требало остати у браку због деце. Оно што би променила у свом животу јесте да би 

се запослила, наводи једна испитаница а друга би променила породичне односе, док 

испитаник не би ништа мењао. 

Двоје васпитава дете заједно са партнером и двоје разговара са дететом кад је 

непослушно и објасне му где је погрешило. Једна испитаница наводи да прво изгрди 

дете а онда са њим разговара. О васпитању детета само у једном случају одлучују 

оба родитеља, у остала два само отац, односно само мајка. Родитељи оба дечака би 

волели да им деца заврше неки занат, док мајка девојчице каже да јој је сасвим 

довољна основна школа и да дете неће наставити школовање. Два родитеља сматрају 

да ће њихова деца у будућности живети много боље него они, а један да ће живети 

мало боље. Мајка девојчице сматра да родитељи треба да одлучују о браку своје 

деце, мајка једног дечака мисли да родитељи заједно са децом треба да донесу 

одлуку, док отац другог дечака сматра да деца сама треба да бирају. Нико од 

родитеља не подржава удају девојчица пре петнаесте године. 

Сви чланови две породице имају здравствену књижицу, у једној породици немају 

сви. Двоје редовно воде децу на здравствене прегледе а једно само да се вакцинишу. 

Двоје испитаника наводе да остали одрасли чланови породице иду код лекара само 

кад су болесни, а једна испитаница каже да сви иду редовно на контроле. Чланови 

све три породице имају сва лична документа. 
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Два детета нису ишла у вртић, једно јесте. Два родитеља редовно помажу детету у 

учењу, једна мајка нема времена за то. Мајке би волеле да неко други бесплатно 

помаже деци а отац сматра да за тим нема потребе. На родитељске састанке редовно 

одлази двоје, а једна мајка само по позиву. Два родитеља кажу да могу са разредним 

старешинама да разговарају о свему, једна мајка  каже да може делимично да 

разговара. 

Испитанице сматрају да су односи међу децом у одељењу углавном добри, а 

испитаник каже да су одлични. Слажу се да наставнице/наставници не праве разлику 

међу ромском и неромском децом, а то не чине ни деца из већинске популације. 

Двоје сматрају да је школа довољно учинила да сва деца буду равноправна, а једно 

сматра да је делимично учињено. 

Једна испитаница каже да неромска деца и њихови родитељи замерају ромској деци 

и њиховим родитељима то што ретко ко заврши и основну, камоли неку вишу 

школу. С друге стране, ромски родитељи немају замерки према неромској 

популацији. 

Два родитеља наводе да им дете увек каже ако има проблем у школи. Мајка 

девојчице пак нема времена да решава дечије ствари. Једна мајка сматра да би 

требало да наставни кадар разговара са децом како би прихватила оне који су 

другачији. Отац ромског дечака мисли да родитељи свакодневно треба да говоре 

својој деци о томе. 

Двоје испитаника сматра да је образовање много важно, а једна испитаница да је 

важно за њихову децу и сви би волели да им деца заврше више школе него што су 

завршили/завршиле они и очеви/мајке деце. Сви се слажу да је  образовање 

подједнако важно за женску и мушку децу. Једна испитаница нема средстава ни за 

основне животне потребе, па ни за школовање, а друга нема довољно за школовање. 

Сва три родитеља кажу да је највећа препрека за школовање њиховог детета 

недостатак средстава за школовање. Мајка девојчице се плаши за сигурност детета а 

проблем јој је што дете нема ко доведе у школу и врати кући. Она не би дозволила 

девојчици наставак школовања у другом граду. Друга мајка би обезбедила средства 

за наставак школовања у другом граду, док отац нема ништа против уколико се 

детету обезбеди стипендија да се школује у другом граду. Дакле, без обзира на пол 
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детета, родитељи би дозволили одлазак у други град. Сво троје сматрају да је виши 

степен образовања важан за запослење и бољи положај у друштву. Ипак, испитаник 

сматра да Ромкиње/Роми немају исте услове за запослење и напредовање, а 

испитанице кажу да их имају делимично за неке лошије послове. Њих двоје сматрају 

да је последњих година мало бољи однос друштвене заједнице према ромској 

популацији али да то није довољно. 

Њихови предлози за боље услове живота и образовања ромске популације су 

следећи: 

 Да неко долази по дете. Морам да чекам у парку зими, немам за кафу. Не 

могу да уђем код председника да му кажем да дете иде у специјалну школу и 

да не могу да га доводим. Дете не види. 

 Стан близу школе. Најважнији је стан. (породица живи у 35м2, а има их 

деветоро). 

 Да неко учи са дететом. 

 Више новца. 

 Деца која имају сметње треба да имају све услове да могу да живе кад 

родитељи умру. 

 Да будемо равноправни без обзира на националност, али већином није тако. 

 Више новца за социјалну помоћ. 

Поред лоше материјалне ситуације, највећи проблем са којим се суочавају родитељи 

ромске деце са сметњама у развоју јесте превоз деце до школе. Родитељи наводе да 

не могу да дођу до председника општине како би му саопштили овај проблем. Све 

три породице имају више деце, мајке су те које остају код куће да их чувају и не 

могу оставити децу саму док одведу и врате из школе дете које има сметње у развоју. 

Ова деца нису у могућности да сама путују до школе и назад, а за њих нема 

организованог превоза који постоји за децу из издвојених одељења која би могла да 

користе редовну аутобуску линију.  

Положај ове деце је изузетно тежак услед постојања вишеструких неповољних 

фактора у вези са сиромаштвом, пребивалиштем, етницитетом, образовањем 

родитеља, инвалидитетом, родом. Нико од анкетираних родитеља није запослен, 
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живе од социјалне помоћи у домаћинствима која броје од шест до десет чланова, а 

треба имати у виду да су њихови трошкови повећани услед потребе за различитим 

помагалима, специфичном храном, лековима за децу са сметњама у развоју.  

Деца са сметњама у развоју, а посебно ромска која живе у изузетном неповољним 

условима, и њихове породице, и даље су невидљива и без довољне подршке. Мали 

број људи који живи на територији општине Уб даје донације с времена на време али 

то није довољно за пристојан живот, адекватну негу и несметано школовање. 

Питање је колико ће се у оваквим условима деца задржати у образовном систему и 

оправдан је страх родитеља за будућност своје деце. 

6.2.4. Мишљење наставног кадра 

У квалитативном делу истраживања настојала сам да од наставног кадра који ради са 

ромским ученицама/ученицима добијем детаљније информације о проблемима са 

којима се суочавају у свакодневном раду са ромском децом, њиховом запажању  о 

ромским породицама као и предлоге за побољшање положаја ромских 

ученика/ученица, односно шта би се могло учинити на нивоу државе, локалне 

заједнице и школе. 

Када је реч о проблемима, наставни кадар је углавном сагласан. Највећи проблеми 

тичу се лоше материјалне ситуације у којој се налази већина ромских породица, 

нередовно похађање наставе од стране ромске деце, недоласци родитеља на 

родитељске састанке, низак ниво образовања родитеља ромске деце, одсуство свести 

о значају образовања, рана удаја ромских девојчица и напуштање школовања. 

Када је у питању породична материјална ситуација, наставни кадар наводи следеће 

ставове: 

 Постојале су породице које долазе из сиромашнијих социјалних услова и то је 

донекле отежавало и сам рад тих ученика код куће. Мислим да би нешто по 

том питању требало променити на нивоу државе! (М.Б.) 

 Моје мишљење је да ромска деца желе да науче и заинтересовани су колико и 

остала деца, али због слабије финансијске ситуације често немају основна 
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средства за рад (уџбенике, свеске) као и не толико неопходна (интернет) али 

која им могу прилично помоћи у савладавању наставног садржаја. (Ј.Ј.) 

Ова два мишљења одражавају већ чврсто уврежени став да одрастање у сиромаштву 

отежава образовање ромске деце, али је важно уочити мишљење наставница 

/наставника да су ромска деца једнако заинтересована за стицање знања и да имају 

жељу за учењем. 

Све наставнице/сви наставници су изнеле/изнели мишљење да нередовно похађање 

наставе значајно утиче на лошија постигнућа ромске деце: 

 Ромски ученици нередовно похађају наставу. (В.Б.)  

 Ромски ученици у великом броју не похађају наставу. Ретко остварују велики 

успех без обзира на природну интелигенцију. Недостаје им подстицај од 

стране породице и друштва да се више ангажују у похађању школе и 

ангажовања око учења. (Љ.И.) 

 Ученици ромске националности са тешкоћама прате школски програм из 

разлога што не долазе уредно на часове, не носе књиге и свеске. (Г.М.) 

 Ученици Роми са којима сам радила наставу су пратили по ИОП-у. Донекле 

је постигнуто оно што је било предвиђено планом активности. Међутим, 

резултати учења би били бољи да су они редовно долазили у школу и да су код 

куће имали са киме да раде. (Г.Р.) 

 Најгора ствар која се тиче ромске деце је то што се они само провлаче кроз 

систем. Не похађају редовно наставу и велики је проблем пратити њихов 

напредак. Углавном је потребна и помоћ педагошког асистента, јер многи 

стигну и до виших разреда а да нису савладали писмо. (Д.П.) 

Ромска деца много више изостају у односу на децу из већинске заједнице а разлози 

за то су помагање родитељима у прикупљању секундарних сировина, чување млађе 

деце, одлазак у иностранство, живот у проблематичним породицама. 

Незаинтересованост родитеља ромске деце за сарадњу са школом, затим низак ниво 

њиховог образовања и одсуство свести о значају образовања њихове деце, по 

мишљењу наставног кадра, представљају факторе који битно утичу на решавање 

проблема образовања ромске деце и на њихову будућност. 
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 Родитељи ретко долазе на родитељске састанке. (В.Б.)  

 Најчешћи проблем на који сам наилазила приликом подучавања ромске деце 

био је везан за недовољну сарадњу родитеља и школе. (В.Т.) 

 Родитељи нерадо долазе на родитељске састанке. Можда је груб израз 

„нерадо“, адекватан је нередовно. Разлог је брига о осталим члановима 

породице (другој деци), веома лоше аутобуске везе (ретки су поласци 

аутобуса из њиховог места боравка). (Ј.Д.) 

 Још један од већих проблема је велика стопа неписмености родитеља, који 

деци не могу помоћи при учењу. (М.Б.) 

 Ако су родитељи неписмени а немају услова за бољи живот, њихова деца 

неће долазити стално у школу и резултати ће бити слабији. (Д.Ј.) 

 Родитељи су често мање образовани него деца па не могу да им помогну око 

задатака. (В.М.) 

  Родитељи се не интересују код предметних наставника за успех њихове деце 

и не приморавају децу да уредно долазе у школу. (Г.М.) 

 Ученици код куће нису имали никакву помоћ јер су проводили време са 

мајкама које су углавном неписмене. (Г.Р.) 

 Највећи проблем је у томе што сви желе и траже посао да би обезбедили 

деци бољи живот, па нема нико код куће да им помогне, а често остају да 

чувају своју браћу и сестре јер су им породице многобројне. (Д.Ј.) 

 

Родитељи ромске деце у општини Уб недовољно сарађују са школом и не дају 

довољну подршку својој деци да се образују. Комуникација се углавном одвија 

преко педагошке асистенткиње која се суочава са истим тешкоћама као и наставни 

кадар. Родитељи ромске деце немају већих амбиција у погледу наставка њиховог 

школовања. Они негативан став према образовању преносе и на своју децу. 26 

                                                
26 Мишљење наставног кадра о тешкоћама у образовању ромске деце у општини Уб ће само узгредно 

бити упоређено са резултатима истраживања ставова наставног кадра у основним школама у Земуну 

(Апостоловић 2019), будући да су  истраживања  различито дизајнирана и примењен је другачији сет 

питања. Сви учесници истраживања ставова учитеља основних школа из Земуна указали су на 

недостатак мотивације и родитеља и деце Рома за образовање (Апостоловић 2019: 112). Други 

проблем који је ово истраживање отворило јесте слабо познавање српског језика код ромске деце у 

Земуну: ауторка Марија Апостоловић сматра да је у питању зачарани круг у коме слаб успех ученика 
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Наставни кадар сматра да иницијалну препреку у образовању ромске деце 

представља неприпремљеност за полазак у школу: 

 Такође, још један проблем је што ова деца углавном немају предшколско 

образовање. Када крену у основну школу имају велике потешкоће у 

разумевању неких социјалних правила. Неки ученици чак и не разумеју српски 

језик. (Г.Р.) 

 Школу похађа велики број деце која припадају ромској заједници. Иако неки 

одрастају у добрим материјалним условима, често у школу долазе без 

прибора и уџбеника за наставу. Мали је број оних који подједнако добро раде 

на свим часовима. Немају адекватан начин опхођења према одраслима па ни 

наставницима. (М.В.) 

Неадекватна припрема за полазак у школу представља велики проблем у образовању 

ромске деце и утиче на њихова лошија постигнућа. Њихова почетна позиција је 

знатно неповољнија у односу на децу из већинске заједнице и уколико често 

изостају из школе ситуација у погледу разлика у школском успеху се погоршава. 27 

Као основни разлог нижег степена образовања ромских девојчица наставни кадар 

наводи неке елементе ромске традицијске културе (која ни данас није напуштена у 

ромским заједницама у општини Уб) као што су малолетнички, „дечији“ бракови са 

једне, и фаворизовање мушке деце, са друге стране.28 Наставнице/наставници су 

свесне/свесни чињенице да недовољно познају ромску културу и традицију. 

Иако су се родитељи ромске деце већином изјаснили против ране удаје, 

учитељице/учитељи и наставнице/наставници истичу нарочито неповољан положај 

                                                                                                                                              
демотивише наставнике, односно да је у питању демотивација и ученика и наставника (Апостоловић 

2019: 114). 

27 Резултати истраживања ставова наставног кадра о ромској деци у општини Уб само делимично се 

поклапају са резултатима сличног истраживања обављеног 2004. године у две основне школе у Нишу, 
истина, на релативно малом узорку од 15 учитеља/наставника (Аметовић 2004). Тако је наставни 

кадар на питање о томе „да ли се ромска деца разликују од остале“ одговорио: „да је разлика у 

непознавању српског језика, физичком изгледу, понашању и дисциплини, социјалном статусу и 

нередовном похађању наставе, да постоје интелектуалне разлике и разлике по способностима, али и 

да међу децом не постоје разлике“. Интервјуисани нишки просветни радници су сматрали да „ромска 

деца нису ни у чему посебно успешна“ (неки су указали на успешност у музичком или ликовном 

васпитању), али и да је „успешно ромско дете исто што и успешна ромска деца“ (Аметовић 2004: 

110). 

28 Актуелно теренско истраживање ромских дечијих бракова у Србији објављено је 2017. године 

заједно са одговарајућим препорукама интервенција (UNICEF 2017). Истраживање су обавили 

етнолози са Етнографског института САНУ у пет општина у Србији (Београд, Нови Бечеј, Врање, 

Пирот и Крагујевац). Нажалост, општина Уб није била обухваћена. 
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ромских девојчица које због удаје напуштају школу. Осим тога, насупрот тврдњи 

родитеља ромске деце да је образовање подједнако важно за мушку и женску децу те 

да у том смислу не праве разлику, наставни кадар наводи другачија искуства у 

пракси. 

 Вероватно постоје неки обичаји које не познајемо па женска деца морају 

бити „чувана“ од стране других чланова породице. (Д.Ј.) 

 Девојчице већ у седмом разреду престају да похађају наставу. (Г.М.) 

 Девојчице су послушније и мирније, боље уче, али их родитељи чешће исписују 

из школе због удаје. (В.М.) 

 Често се дешавало да ромске ученице које имају потенцијала, покажу 

интересовање за даље школовање и буду подржане од стране родитеља, али 

касније напусте школовање. (И.М.) 

 Као негативан пример навела бих само понашање родитеља који фаворизују 

мушку децу којој је све дозвољено јер је једино мушко дете у породици (иако 

имају још женске деце). То је случај и у појединим српским породицама. 

(С.М.) 

Наставни кадар наводи да ромска популација сматра да постоји дискриминација па и 

мржња од стране учитељица/учитеља према њима: 

 Углавном, чланови ромске популације имају тај утисак да мисле да их 

остали, па и учитељи, игноришу јер су Роми. То ми се дешавало у првих пар 

година рада. Увек су долазили у ситуацију да изговоре, ако им нешто кажеш 

као савет, да их сви мрзе. (С.Ђ.) 

Појединке/појединци истичу да су у свом раду имали позитивне примере међу 

ромском децом, углавном међу девојчицама. Такође, већина је сагласна у томе да су 

ромска деца талентована за језике, да воле игру, песму, глуму. 

 На почетку рада са ученицима имала сам неколико ученика ромске 

националности. Међу њима се истицала једна девојчица које је била врло 

„бистра“, паметна, уредна и вредна. Све обавезе је обављала редовно и није 

било никаквих проблема у раду и дружењу са осталом децом. Пресудан 

утицај на њу је имала мајка, која је била добар ђак али, како је рекла, брзо се 
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удала... Завршила је четврти разред са одличним успехом. Нажалост, њена 

проширена породица се касније раздвојила, па је мајка одвела сву децу у неко 

друго место. (Д.Ј.) 

 Тренутно предајем у 5. и 7. разреду. Једино бих могла да издвојим ученика 

Р.Р. који је врло активан, заинтересован за наставу и рад у школи. Уредно 

похађа наставу. Резултати нису очекивани, али је важно да се 

интересовањем за школу издваја од остале деце ромске националности 

којима предајем. (Г.М.) 

 Имају слуха за стране језике, чак ако раде нешто друго, они пасивно уче 

језик. Оно што чују, репродукују. (Д.П.) 

 Недавно сам чула да се родитељ једне ромске ученице распитује за приватне 

часове француског језика. Зачудим се јер је девојчица добра ученица и притом 

има петицу из страног језика, самостална је у раду и кад јој нешто није 

јасно, она ме пита. Девојчица је само желела да буде сигурнија у оно што већ 

зна, јер на часу не може нико у потпуности да јој се посвети, али уз похвалу 

за сваки урађени захтев она спонтано постаје самоуверена да може да 

савлада градиво и да јој добро иде. (Д.П.) 

 Радила сам у комбинованом одељењу 2. и 4. разреда  у којем је било 14 

ученика. Међу њима дванаесторо је припадало ромској националности, а 

само два ученика српској. Специфични услови рада, прилично уједначен рад, 

темпо рада, јер је већина ученика припадала Ромима. И, све је функционисало 

одлично. Било је додатног рада како би савладали предвиђено градиво, 

посебно из српског језика и математике. Да би савладали азбуку и писање 

слова написала сам на тридесет великих листова, на сваком посебно, по 

једно слово и нацртала специфичан појам чији назив почиње тим словом. 

Залепила сам те листове на зид учионице, тако да је цео зид био прекривен 

словима. У таквом амбијенту где су свуда около слова брзо и лако су учили.  

Слободне активности смо користили за оне активности које су код њих 

изазивале посебно интересовање. То су: певање, играње, плес, глума и покрет. 

Сарадња са родитељима је била одлична. Редовно су долазили на родитељске 

састанке, а и индивидуалне разговоре. Нисам користила помоћ стручних 

служби, јер није била неопходна. Проблема није било. 
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Доста смо радили на развијању васпитних навика, јер сматрам да је то 

подједнако важно уз усвајање знања у првом циклусу образовања. 

Разговарали смо о правилима у понашању у различитим ситуацијама, шта је 

културно, а шта није, о поштовању, о лепом опхођењу у комуникацији, 

ословљавању старијих са „Ви“, о међусобној толеранцији, као и о другим 

важним питањима васпитања. Имали смо успеха. (М.П.) 

 Добро је што ромска деца имају све више жељу да се школују. Раније је то 

било у мањем проценту уз честа изостајања са часова. Бесплатни уџбеници 

и бесплатна кухиња утицали су да деца Роми редовније долазе у школу. То 

опет утиче на то да их одељење доживљава као део колектива, јер су 

редовније у школи. 

Држава им више финансијски помаже што је позитивно. Давања су редовна, 

месечна у виду новчане помоћи, али условљена одазивањем на рад и помоћ 

локалној заједници (уређење животног простора) и редован долазак деце у 

школу. Све већи број ромске деце завршава осам разреда школе, а некад се то 

завршавало са четири разреда, посебно код девојчица због ране удаје. 

Чињеница је да се деца из ромске заједнице у школама заиста описмене, а 

пошто лакше савладају латиницу него ћирилицу, а музикални су, све више се 

повећава успешност у учењу страних језика. Воле физичко и музичко. 

Приметила сам да у оквиру своје заједнице организују писмене и образованије 

чланове да помажу деци која иду у школу, јер још увек има доста неписмених 

родитеља међу њима. Зато родитељи не могу да помажу деци. 

Деца прате развој технологије, поседују мобилне телефоне већ у нижим 

разредима. Све више их има на друштвеним мрежама. (Д.Ч.) 

 У свом вишегодишњем раду са ученицима Ромима, видела сам  да су ромске 

породице напредовале у економском смислу као и у развијању свести о 

значају и важности редовног похађања наставе. Деца су редовна у доласку у 

школу. 

У свом раду имала сам доста позитивних примера – што родитеља који 

углавном млади добију децу, што ученика који су толико жеље имали за 

знањем и којима смо ми учитељи били све. Гледала сам младе родитеље који 

сазревају од времена када им прво дете уђе у школски систем, па све до 
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уласка  трећег и четвртог детета у школу. Ти родитељи временом постају 

одговорнији код тог трећег детета. (С.Ђ.) 

 Прва посета дому ученика – кућна посета – деца су била одушевљена, као и 

старатељи деце. Набавка стола, столица (које сам донирала породици), 

учинила је да њихова радост буде велика. Сарадња са родитељима доприноси 

бољем квалитету рада. (С.Ј.) 

 Било је ромске деце у претходним генерацијама. Тренутно их немам у 

одељењу. Били су дисциплиновани, редовни у школи и доста су се трудили. 

Школа се такође трудила да им обезбеди прибор и уџбенике. Било је доста 

хуманитарних представа за њих. Ишли су на екскурзије добијањем 

„гратиса“ од агенције. (Ж.Р.) 

 Већ дужи низ година радим у школи у којој има велики број Рома. На основу 

искуства, стање се побољшало у области образовања таквих ученика. 

Редовнији су на часовима и одговорнији у раду. Родитељи су схватили значај 

образовања и шаљу децу у школу, независно од пола. И даље постоји велики 

број породица које живе у изузетно тешким условима и које примају 

социјалну помоћ. Њихова деца долазе у школу јер имају пријатно окружење и 

добре наставнике који воде бригу о томе да буду добро прихваћени. 

Имала сам у разреду изузетно добре математичаре ромске националности 

који су завршили и средње школе. Једна ученица је уписала Вишу економску 

школу у Ваљеву и на завршној је години. (С.М.) 

Као предлоге мера које би се могле предузети у циљу решавања поменутих 

проблема, учитељице/учитељи, наставнице/наставници наводе цео спектар мера 

почевши од едукација које би им помогле да се упознају са ромском културом и 

обичајима, преко осигурања редовности доласка ромске деце у школу и казне за 

родитеље који не шаљу децу у школу, укључивања Центра за социјални рад, 

ангажовања ромске деце у свим активностима које се спроводе у школи, мотивисање 

путем награде за успешне ђаке, увођење продуженог боравка. Њихови предлози се 

односе на активности које би могла да предузме сама школа и на активности које би 
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требало да предузме шира заједница, углавном државне институције на различитим 

нивоима.29 

Боље познавање стања конкретне ромске породице: 

 Значи, требало би више упознати живот, обичаје и услове у којима живе и 

директно одлазити у њихове породице ради помоћи, превенције и упознавања 

њиховог живота и рада, да бисмо могли адекватно да им помогнемо, а 

будућим ђацима олакшамо сналажење у школи. (Д.Ј.) 

Боља сарадња школе са родитељима: 

 Пре свега треба радити на сарадњи са родитељима ромске деце. Сматрам 

да од њих треба почети са едукацијом, појашњењима, истицањем предности 

школе и свих пратећих делатности, а тек онда заједно са њима радити на 

едукацији њихове деце, усавршавању и извођењу на прави пут. Сматрам да и 

они могу да буду образовани као сва остала деца и да заврше факултете, 

имам лични пример другарице која је Ромкиња! (Д.М.) 

 Мислим да би било добро и корисно укључити родитеље ромских ученика у 

одређене наменске радионице чиме би се ојачала веза и сарадња са њима,  

стекло поверење и унапредио рад са ученицима. Могао би да се обележи 

пригодним програмом Дан Рома, где би сви ученици имали прилику да науче 

речи из ромског језика, поједине фразе и изразе, упознају се боље са њиховом 

културом, обичајима, музиком... Треба истицати да ромска деца знају 

минимум два језика, а поједина и три језика, што је посебан квалитет!(М.П.) 

 Родитељима треба променити свест о значају школе и образовања. На тај 

начин би се побољшала сарадња са учитељима, а и резултати учења би 

вероватно били бољи. (Г.Р.) 

 Проблеми као што су лоше оцене, васпитна запуштеност, неодржавање 

хигијене, нередовни доласци у школу, исписивање након завршеног четвртог 

разреда ради склапања брака и још многи други могли би се делимично 

                                                
29 Сличне препоруке за помоћ ромској деци дали су и наставници нишких основних школа: допунска 

настава, сарадња са породицом, побољшање социјалног статуса, индивидуални рад, разговор 

(Аметовић 2004: 110). 
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решити чешћом посетом родитеља школи, показивањем заинтересованости 

за рад и напредовање детета. (В.Т.) 

Увођење обавезног средњошколског образовања и подстицање редовности: 

 Образовање Рома не треба да се заврши по завршетку основне школе. 

Требало би да и средња школа буде обавезна за све. Водити евиденцију о 

редовности похађања како редовне, тако и допунске наставе. Реаговати ако 

се учестало изостаје, а нарочито ако се дуже не долази у школу. (Д.П.) 

 Подстаћи родитеље и децу да редовно похађају школу. (Т.Р.) 

Већи ангажман наставница/наставника на спречавању дискриминације: 

 Мислим да не би требало да постоји дискриминација између Рома и остале 

деце и да учитељ/наставник треба да подстиче децу да се друже са Ромима. 

Они би такође требало да буду укључени у све активности школе јер су 

многа ромска деца јако талентована. На учитељима и наставницима је да 

то препознају, а и да пруже помоћ онима којима је потребна. (Т.Р.) 

Државне интервенције правне природе: 

 Сматрам да држава мора да обавеже ромске породице да шаљу децу у 

школу и да их оштрије кажњавају. (Г.М.) 

 Сматрам да би инсистирање на већ постојећим прописима побољшало 

квалитет како ромских ученика и ромске популације у целини тако и читавог 

нашег друштва. (Д.Р.) 

Ангажман Центра за социјални рад: 

 Још један битан фактор је и Центар за социјални рад. Имала сам прилику да 

им се обратим неколико пута за помоћ, но нисам сигурна да је то имало 

нарочитог ефекта. Са друге стране, морам истаћи, имам и доста 

позитивних искустава. (В.Т.) 

Увођење продуженог боравка: 
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 Као предлог којим би се могао побољшати рад са ученицима ромске 

националности је, конкретно у мојој школи, увођење продуженог боравка. 

Тим боравком, ученици би се склонили са улице и још више приближили 

школи. Ту би радили домаће задатке, ручали, имали разне слободне 

активности и васпитавали би се поред образовања које би стекли. (С.М.) 

Различити недефинисани други ангажмани на локалном нивоу: 

 Потребно је да се првенствено у породици реше социјална питања и 

родитељима се објасни колико је важно континуирано присуство ученика у 

школи, како због учења, тако и због социјализације. (Д.Ч.). 

 Потребно је „освестити“ родитеље да је школа потребна њиховој деци, без 

обзира на њихов економски статус. (Ј.Д.) 

 Сматрамо да поред школе и нас учитеља, треба да се више укључе остали и 

охрабре ромске ученике који немају изостанке и који постижу заиста добре 

резултате у настави. Мислим да би такве ученике из ромске заједнице 

требало посебно наградити на локалном нивоу, нпр. бесплатна екскурзија, 

бесплатни уџбеници, излети, компјутер... и на тај начин мотивисати 

остале, подстаћи их на рад и залагање. (С.Ђ.) 

Истраживање је показало да су добијена стереотипна мишљења, позната из 

релевантне ромолошке литературе: ромској деци је потребна подршка у погледу 

образовања почев од најранијег узраста, важно је подизање свести родитеља и деце о 

неопходности образовања, изражена је потреба да родитељи буду укључени у 

школска дешавања и напредовање детета. Сви одговори учитељица/учитеља, 

наставница/наставника дати су у прилогу. 

6.2.5. Однос стручних сарадница/стручног сарадника према 

образовању ромске деце 

О образовању ромске деце разговарала сам са три дефектолошкиње запослене у 

Основној школи „Милан Муњас“ у Убу, од којих две раде само са децом са 

сметњама у развоју, психолошкињом из исте школе, затим педагошкињом из 
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Основне школе „Душан Даниловић“ у Радљеву и педагогом из Основне школе 

„Рајко Михаиловић“ у Бањанима. 

Стручне сараднице већином сматрају да би актуелни школски програми могли бити 

много бољи (њих четири), док педагог и психолошкиња сматрају актуелне програме 

добрим само их је потребно мало изменити. Сви су сагласни у томе да су деца 

преоптерећена великим бројем часова у току дана, да је градиво обимно и да је 

потребно нешто променити. Исто тако сматрају да сарадња са колегиницама/ 

колегама много доприноси успеху у раду са децом. Када је у питању њихова сарадња 

са колегиницама/колегама, троје је оцењују као одличну, а три стручне сараднице 

сматрају да је добра мада би могла бити и боља. 

Њих четворо увек ради на томе да ученице/ученици имају осећај заједништва и 

пријатељства а две стручне сараднице углавном то чине. Деца су често спремна да 

разговарају о својим проблемима са њима и свако од њих помаже деци у решавању 

проблема које имају у породици. 

Четворо стручних сарадника је задовољно досадашњим едукацијама, једна 

сарадница је делимично задовољна а једна није уопште. Сви сматрају да су им 

потребне едукације које до сада нису биле понуђене. Тврде да знају довољно о 

приступу деци која припадају националним мањинама, мада би двоје волело да сазна 

више. Иначе, сви раде са ромском децом. 

Стручним сарадницама/стручном сараднику је потребно више времена за рад са 

ромском децом у односу на децу из опште популације. Дефектолошкиња из одељења 

за децу са сметњама у развоју каже да јој није потребно више времена јер они не 

желе да уче. Није јој никад  потребна помоћ још неког из стручних служби јер 

проблеме решава сама, док остали кажу да им је потребна, бар понекад. Сви су 

сагласни у томе да се наставни кадар делимично ангажује како би сва деца савладала 

предвиђено градиво у складу са могућностима. Исто тако кажу да су ромска деца 

делимично прихваћена од осталих ученица/ученика и да предрасуде о Ромима/ 

Ромкињама много или бар делимично утичу на међусобне односе деце. Две 

сараднице мисле да оне саме имају велики утицај на стварање добрих односа између 

ромских и неромских ученица/ученика, а остале делимично.  
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Једна дефектолошкиња је имала много ромских ученица/ученика заинтересованих за 

учење и школу, а остале нису сигурне, можда неколико. Једна дефектолошкиња није 

у својој пракси наишла на ромску децу посебно даровиту за неку активност, док 

друге наводе да је било талентованих за цртање, певање, историју, биологију, 

математику. 

Сарадња са родитељима ромске деце је углавном добра, али наводе да је проблем 

што ретко долазе у школу. Две сматрају да су по том питању све учиниле, једна 

делимично, две сматрају да су могле више. Већина мисли да је присуство педагошке 

асистенткиње/педагошког асистента у школи неопходно и да је добро да буде ту. 

Ипак, једна дефектолошкиња није желела да се изјасни по том питању, сматрајући да 

су родитељи „неодговорни“ и да је неопходан ангажман локалног Центра за 

социјални рад: 

 Са ромском популацијом је тежак приступ, сарадња. Родитељи најчешће су 

неодговорни и не доводе децу у школу. Потребан појачан рад Центра за 

социјални. 

У питању су ромске породице чија деца похађају издвојено одељење за децу са 

сметњама у развоју. У том одељењу ради још једна дефектолошкиња али није 

желела да изнесе своја запажања нити предлоге за промене којима би се побољшао 

положај ове деце. 

Педагог из основне школе у Бањанима је као предлог навео организовање спортских 

и музичких програма у које треба укључити ромску децу. Тврди следеће: 

 Уградио сам  у део акционог плана за област годишњи план и школски 

програм. 

Педагошкиња из основне школе у Радљеву је описала један од много лепих примера 

са којима се сусрела током свог рада. Навела је и проблеме у сарадњи са родитељима 

и предложила рад на едукацији родитеља: 

 У раду са ромском децом наилазила сам на много лепих примера. 

Најупечатљивији је пример једне девојчице, тада је била шести разред, са 

којом нико није могао да оствари контакт. Мајка не сарађује, има седморо 

деце, а девојчица се непредвидиво понашала на часу, гребала децу, пљувала, 
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узимала ствари... После много разговора и покушаја да остварим контакт са 

њом, успела сам. Једино је са мном хтела да комуницира, да ме послуша, мени 

писала честитке и показивала домаће. То су ученици којима треба много 

пажње, љубави и посвећености. Често су ти ученици укључени у 

ваннаставне активности, поготово кад су приредбе у питању. Воле да певају 

и свирају. Што се родитеља тиче, доста случајева је било када не желе да 

сарађују, неће да дођу у школу, али има и родитеља који су активно укључени 

у живот и рад школе. 

 Положај се може побољшати кроз едукацију родитеља о значају образовања 

кроз родитељске састанке, организовање посета породицама, слање 

родитељима извештаја о напредовању ученика, организовањем 

хуманитарних акција на нивоу школе. 

Психолошкиња из Основне школе „Милан Муњас“ у Убу се потрудила да исцрпно 

изнесе све што сматра релевантним за образовање ромске деце, а то су низак 

социјални, економски и образовни статус породице, породице са самохраним 

родитељем и традиционална ромска култура раних бракова: 

 Као једну категорију могла бих да издвојим породице са изузетно ниским 

социјалним и економским статусом, где су родитељи необразовани, живе од 

социјалне помоћи и прошења, па и децу ангажују у такве активности. Врло 

често децу одгајају само мајке (очеви у затвору или нису признали децу) или 

баке. Они најчешће не иду редовно у школу, не одржавају хигијену и тешко се 

уклапају у разред. 

 Постоје и породице које чувају традицију ране удаје женске деце а понегде и 

женидбе мушке (око 12 година) и обично та деца до петог разреда похађају 

школу редовно, а потом их жене, удају и тако напуштају школу али не у свим 

случајевима. Родитељи се боје да ће неко искористити њихову женску децу и 

зато не шаљу девојчице у школу. 

 Дешава се да неки Роми причају лоше о другима и да желе да се 

дистанцирају од Рома ниског социјалног статуса. 

 Најупечатљивији позитивни пример када су педагошка асистенткиња и 

библиотекарка одвели ученика трећег разреда и уз дозволу родитеља уписали 

га у музичку школу јер му је то била жеља. Он сада већ другу годину успешно 
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иде у музичку школу и жеља му је да сутра помогне својој породици која је 

сиромашна. 

Она предлаже увођење матерњег језика са елементима националне културе као 

изборног предмета и укључивање деце у предшколско образовање:30 

 Положај ромске деце би се побољшао када би школа имала изборни предмет 

– матерњи језик са елементима националне културе и када би ова деца била 

укључена у предшколски програм јер се већ са поласком у први разред направе 

велике разлике у постигнућу између деце која су ишла и која нису ишла у 

припремни разред. 

 Тренутно постоји ситуација са учеником који је постао агресиван код куће 

јер му бројна браћа и сестре узимају књиге и свеске. Мајка не схвата да то 

представља проблем већ само грди њега а не утиче на другу децу. 

 Током септембра један ученик је два пута долазио у школу, једном у своју 

смену, други пут да доведе брата који је одлазио да проси. То показује да се 

старији уче да буду одговорни, да се старају о млађима (некад и због тога 

изостају) и да могу бити добар пример. 

Дефектолошкиња запослена у Основној школи „Милан Муњас“ у Убу је исто тако 

била детаљна у својој анализи ромских породица и проблема са којима се суочавају 

ромска деца. По њеном мишљењу, са једне стране сам образовни систем није 

прилагођен потребама ромске деце која најчешће не похађају предшколске 

програме, а са друге, неповољне факторе генерише ромска породица која „не 

учествује као партнер у образовном систему“: 

 Ромска популација је углавном на маргинама у образовном систему. Зашто је 

то тако? По мом личном мишљењу и искуству у раду са ромском 

популацијом, могу рећи да једним делом лежи у образовном систему, а други 

                                                
30 Треба напоменути да је настава ромског језика у основним школама у Војводини започета још 1998. 

године (као предмет „Ромски језик са елементима националне културе Рома“), али да увођење овог 

предмета иде спорије у централној Србији. На потребу за увођењем наставе ромског језика у Србији 

указале су лингвисткиње Јелена Филиповић и Јулијана Вучо (Филиповић, Вучо 2018), а неке од 

резултата у општини Књажевац, у којој је такав предмет уведен релативно скоро, приказала је 

лингвисткиња Мирјана Мирић (2019). Уз бројне друге педагоге, Сунчица Финдак (1992) и Сунчица 

Мацура Миловановић (2013) већ дуги низ година наглашавају значај предшколског образовања 

ромске деце за укључивање у касније нивое школског образовања. 
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у породици. Образовни систем не пружа довољно места маргинализованим 

групама и појединцима, јер је преопширан и оптерећујући за неприпремљену 

ромску децу. Ромска деца предшколског узраста најчешће нису похађала 

предшколски програм и до поласка у школу нису била у систему едукације. То 

је у старту велики недостатак који се индивидуализацијом и ИОП1 

превазилази у школи, а који најчешће прави разлике које уместо да се 

смањују, оне се само увећавају. Зашто? Ромски ученици много изостају из 

школе, родитељи су најчешће необразовани, са великим бројем деце у 

породицама, незапослени, социјално угрожени, примаоци социјалне помоћи и 

немотивисани за образовање своје деце. То су последице стања образовања 

ромске ученичке популације. Породица је фактор који много доприноси 

квалитетном образовању појединца, ако она не показује интересовање, не 

учествује као партнер у образовном систему, који је несавршен, али је ипак 

систем који даје овакву слику, где врло мали проценат ромских ученика 

наставља школовање или приличан проценат не завршава ни основну школу. 

У свом одговору на анкету навела је низ предлога за промене које би потенцијално 

довеле до побољшања ситуације, које су наведене у наставку: 

- Контрола у склопу малолетничких бракова, деца рађају децу. 

- Едукација о контроли рађања. 

- Приоритети у запошљавању ромске популације и смањивање пружања услуге 

социјалне помоћи. 

- Поштовање законских регулатива око уписа деце – ученика у предшколске 

установе и школе. 

- Спровођење законских казни за непоштовање закона и  слично. 

- Прикупљање валидних података о кретању ромске школске популације. 

- Боља асимилација ромских ученика у школама, кроз неговање њихове културе 

и језика. 

- Учешће у свим свечаностима у школи. 

- Представљање ромске културе широј заједници. 

- Развијање припадности средини кроз учешће на личним и школским 

дружењима. 
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6.2.6. Мишљење педагошке асистенткиње о проблемима ромске 

популације 

Педагошка асистенткиња, са активним знањем ромског језика, запослена у Основној 

школи „Милан Муњас“ на Убу задужена је да пружи помоћ и подршку 

наставницима/наставницама, учитељима/ учитељицама, стручној служби, ученицима 

/ученицама којима је потребна додатна помоћ и подршка, и родитељима.31 Будући да 

је у овом делу истраживања она једини „инсајдер“ из локалне ромске заједнице, 

њено мишљење је од посебног значаја. Наиме, асистенткиња указује да су основни 

проблеми у образовању ромске деце традиција, сиромаштво, услови живота, 

необразованост родитеља и незапосленост. По њеном мишљењу, у том погледу 

постоје разлике када су у питању девојчице и дечаци, односно постоје родне разлике 

у погледу постигнућа ромске деце. Дечаци најчешће заврше основно образовање, а 

девојчице напуштају пре завршетка због раних бракова. По њеном виђењу ромска 

деца су само делимично прихваћена у школи и широј заједници, али то је 

индивидуално и „зависи од детета“. Њој су познати случајеви дискриминације и 

насиља на основу етничке припадности. 

Задовољна је сарадњом са ромским родитељима („Редовно се одазивају на позиве“). 

У њене обавезе спада и посета ученичким домовима. Ипак, да би се та сарадња 

унапредила треба подићи свест родитеља колико је образовање битно за будућност 

њихове деце. 

Њене препоруке за побољшање ситуације у погледу образoвања ромске деце на 

територији општине Уб тичу се побољшања социјалних услова, односно 

запошљавања Ромкиња/Рома: 

 Што више запошљавати људе ромске националности у складу са њиховим 

образовањем, како би својој породици омогућили бољи и квалитетнији 

живот. Побољшати услове живота. Подстицати их да се школују. 

Педагошка асистенткиња је у блиском контакту са ромским породицама и 

повремено одлази у ромска насеља. Оно што је сазнала током рада у Основној школи 

                                                
31 Постоје бројна истраживања о улози и значају педагошких асистената у образовном систему у 

Србији, уп. на пример: Duvnjak et al. 2010; Starčević, Dimitrijević, Macura-Milovanović 2016. Ови 

радови објављују и преглед неопходне интеркултурне компетенције учитеља и педагошких 

асистената. 
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„Милан Муњас“ у Убу, а што ју је изненадило, јесте да је на територији ове општине 

и даље присутан обичај да родитељи продају женску децу. Педагошка асистенткиња 

живи на територији општине Ваљево где по њеном сазнању нема таквих случајева.  

Наставни кадар истиче неповољан положај ромских девојчица које раније прекидају 

школовање због удаје али не наводе случајеве продаје девојчица, мада је тешко да би 

могли доћи до таквих сазнања, за разлику од педагошке асистенткиње која припада 

ромској заједници, посећује домове ромске деце, комуницира са њиховим 

родитељима и ужива веће поверење. 

На основу њених одговора може се закључити да преплитање више негативних 

фактора као што су сиромаштво, етничка припадност, необразованост родитеља 

представљају велике препреке за школовање ромске деце и да постоје родне разлике 

због којих за ромске девојчице постоји већи ризик да рано напусте школу, да се 

удају или да их продају, да буду економски зависне и без шансе да се запосле, да 

рано роде децу и угрозе своје репродуктивно здравље и да буду изложене насиљу.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Једно истраживање у Финској бавило се положајем и свакодневним послом ромских медијатора 

(Helakoupi, Lappalainen, Sahlstrom 2019), а резултат је детаљна анализа стратегија које медијатори 

примењују када се суоче са предрасудама. Истраживање је било квалитативно, етнографско, 

засновано на постструктуралистичким феминистичким позицијама, а један од закључака је да се са 

дискриминацијом носе само Роми појединци, а не и цела школска заједница. 
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7. ЗАКЉУЧАК 

Истраживање образовне ситуације ромске популације у општини Уб имало је циљ да 

скрене пажњу на потребу уважавања локалних специфичности ромских заједница у 

Србији. Имајући у виду ограничења примењене методе квалитативних интервјуа и 

очекиване субјективности свих учесника у истраживању, неки добијени резултати 

могу се сматрати стереотипима. Управо зато су од значаја они подаци добијени 

током истраживања који се не поклапају са очекиваним стереотипним одговорима 

који се наводе и у великом броју сличних ромолошких истраживања. Анализиране 

препреке у образовању ромске деце на територији општине Уб углавном су сличне 

онима са којима се сусрећу ромска деца у другим срединама у Србији и региону: 

лоше економско стање породице, неповољни услови становања, низак ниво 

образовања родитеља, недовољна сарадња родитеља ромске деце са наставним 

кадром, постојање стереотипа и предрасуда о ромској популацији. Уочено је 

присуство скоро потпуне генерализације ромске заједнице од стране образовног 

кадра формирано искључиво на основу примера деце са којима се сусреће током 

својих редовних образовних активности. Негативни примери су лакше уочавани и 

истицани, а успешна образовна постигнуће ромске деце нису посебно помињана, 

делом зато што нису ни била очекивана, а делом зато што је то одраз актуелног 

стања образовања ромске деце у општини Уб. 

Ромска деца углавном сматрају да је школа много важна за успех у животу, како за 

девојчице тако и за дечаке. Нема значајнијих разлика у одговорима ромских 

девојчица и дечака осим у погледу амбиција, будући да девојчице у већој мери 

изражавају жељу да заврше факултет. Ипак, ромске девојчице су у неповољнијем 

положају у односу на дечаке будући да се њихово школовање раније завршава, 

упркос томе што већина родитеља ромске деце наводи да је образовање подједнако 

важно и за мушку и за женску децу. Родне разлике потврђују статистички подаци 

добијени прегледом педагошке документације.  

За разлику од бројних сличних истраживања која су показала да је непознавање 

језика велика препрека у образовању ромске деце, ромска деца на територији 

општине Уб познају српски језик у довољној мери да могу да прате наставу. 
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Родитељи ромске деце, као и њихово шире породично окружење, имају низак ниво 

образовања, у великом проценту су незапослени и живе од социјалне помоћи. 

Изузетно неповољна ситуација у којој живи већина ромских породица на територији 

општине Уб одражава се на школовање деце. Проценат незапослених Ромкиња 

указује да је очувана традиционална подела родних улога, што значи да мушкарац 

издржава породицу, а жена брине о кући и деци. Услови у којима живе намећу 

потребу да се деца што пре запосле па се не инсистира на образовању иако га 

начелно сматрају пожељним, како за мушку тако и за женску децу. Ипак, родитељи 

ромске деце сматрају да ни образоване Ромкиње/образовани Роми немају једнаке 

могућности за запослење у поређењу са припадницама/припадницима већинске 

популације тако да нису уверени да ће образовањем обезбедити себи посао и боље 

услове за живот. Због тога не чуди низак ниво аспирација ромске деце, она теже 

реалнијим циљевима које ће лакше постићи, а то је да што пре изађу из школских 

клупа и почну економски да доприносе породици. Одлуку о наставку школовања 

већином доносе родитељи. 

Наставни кадар сматра да незаинтересованост родитеља ромске деце за сарадњу са 

школом, низак ниво њиховог образовања и одсуство свести о значају образовања 

њихове деце отежавају ситуацију у погледу образовања ромске деце. Стручни кадар 

наводи да постоје елементи ромске традицијске културе, која ни данас није 

напуштена у ромским заједницама на територији општине Уб, попут малолетничких, 

„дечијих“ бракова са једне, и фаворизовања мушке деце, са друге стране, што утиче 

на нижи степен образовања ромских девојчица, које због удаје напуштају школу. 

Осим тога, насупрот тврдњи родитеља ромске деце да је образовање подједнако 

важно за мушку и женску децу те да у том смислу не праве разлику, наставни кадар 

наводи другачија искуства у пракси. Педагошка асистенткиња потврђује постојање 

родних разлика у погледу напуштања основног образовања, односно да девојчице 

раније напуштају школовање због раних бракова, као и да постоји пракса продаје 

ромских девојчица. 

Наставни кадар, стручне сараднице/стручни сарадници, родитељи неромске деце и 

сама деца не поседују довољно знања о ромској популацији и о ромској култури и 

традицији. Резултати показују да учеснице/учесници истраживања ромску културу 

посматрају као „хомогену“. Међутим, за анализу негативних фактора у образовању 
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ромске популације у Србији треба узети у обзир постојање унутаргрупних разлика 

што од свих учесница/учесника у образовном процесу захтева боље познавање 

ромске културе, интеркултурна знања и вештине као и прилагођавање стварним 

потребама одређених ромских заједница.  

Родно специфични закључци обављеног истраживања базирају се на  одговорима из 

Анкете намењене родитељима и ромске и неромске деце у којој су родно 

оријентисана питања интегрисана у упитник затвореног типа, а обухватају теме о 

породичним односима и положају жене у породици; затим о односу према 

образовању и будућности детета уз неколико питања о родним аспектима 

образовања. Формулација једног јединог питања о поштовању традиције није била 

довољно спецификована, па се на основу одговора на то питање није могла добити 

потврда о активном поштовању ромског обичајног права. Статистичке разлике у 

одговорима родитеља ромске и неромске деце нису значајне али јесу индикативне: 

пре свега се то односи на став о томе ко треба да одлучује у породици, по коме 

нешто мање родитеља Рома (84%) у односу на нероме (92,7%) сматра да брачни 

партнери треба заједно да одлучују (четири родитеља ромске националности сматра 

да треба да одлучује само мушкарац, а жена да буде послушна). Значајно присуство 

патријархалне ромске традицијске културе открива  се на основу одговора на питање 

о избору брачног партнера. Наиме, девет ромских родитеља (18%) сматра да 

родитељи треба да одлуче о браку своје деце, “јер су они искуснији и знају шта је 

боље за будућност њихове деце”. Такав одговор у истраживању није дао нико од 

родитеља неромске деце, једнако као што су сви негативно одговорили и на 

постављено питање о могућности удаје девојчице пре петнаесте године. Мада се 

већина ромских родитеља изјаснила да је то прерано, ипак њих неколико (8%) 

сматра да девојчица треба да се уда, ако је добра прилика. Индикативне нијансе 

постоје и у степену сагласности за упис у средњу школу ван места становања који 

Роми одобравају у 78%, а нероми у 96,4%. Ипак, четири родитеља ромске деце (8%) 

и један родитељ неромске деце (1,8%) сматра да би мушком детету дозволили 

школовање ван места становања, али не и женском. Тек истраживањима 

квалитативног типа могао би се добити одговор да ли је патријархалан однос према 

женској деци једнак у свим ромским групама у општини Уб или је он 

карактеристичан само за одређене ромске заједнице или чак само за поједине 

породице. 
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У Упитнику намењеном истраживању мишљења наставног кадра сва питања, осим 

последњег, била су затвореног типа, само на једно конкретно формулисано питање 

(Какво је Ваше искуство у вези са односом родитеља Рома према школовању женске 

и мушке деце?) може са сагледати одређена диспропорција у перцепцији 

патријархата ромске заједнице у Убу. Наиме, наставни кадар углавном сматра да би 

родитељи ромске деце волели да школују и женску и мушку децу (42,2%), али 11,1% 

њих ипак оцењује да родитељи Роми/Ромкиње не желе да школују женску децу.  

Последње питање у упитнику било је отвореног типа и омогућило увид у конкретна 

искуства наставника са још увек активним практиковањем раних бракова код Рома 

са једне, и фаворизовањем мушке деце са друге стране. Нешто су прецизнија и 

поузданија искуства школског психолога са ромском традицијом малолетничких 

бракова, као и сазнања педагошке асистенткиње која се у пракси срела са 

чињеницом да у општини Уб и даље код неких ромских група постоји обичај да 

младожењина породица купује невесту, односно плаћа извесну договорену своту 

новца невестиној породици. 

Резултати истраживања о проблемима у образовању ромске деце која похађају 

основне школе на територији општине Уб, посматрано из родне перспективе, довели 

су до закључака који треба да представљају смерницу за налажење решења на 

локалном нивоу. Постављене хипотезе су реализовање на следећи начин: 

1) Ромска деца имају слабији успех у школи у односу на неромску децу – Ова 

хипотеза је у потпуности потврђена. Анализом педагошке документације може се 

закључити да је заиста велика разлика у постигнућима између ромске и неромске 

деце. Док је просечна оцена ромске деце 2,93, неромска деца имају просечну 

оцену 4,32. Иако смо сви свесни да ромски ученици/ромске ученице имају 

слабији успех, није било конкретних података, анализа, поређења попут овог, као 

ни намере да се нешто учини како би се ситуација побољшала.  

2) Ромска деца имају већи број изостанака у односу на неромску децу – Анализа 

педагошке документације је потврдила претпоставку о знатно  већем броју 

изостанака ромске деце што неминовно води лошијим постигнућима. Ромски 

дечаци имају највише изостанака у односу на сву децу, а затим следе ромске 

девојчице. Нередовни доласци представљају велики проблем за децу али и 

наставни кадар који је у таквој ситуацији прилично немоћан. Одговорност пре 
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свега лежи на родитељима ромске деце који морају озбиљно да схвате обавезу 

редовног похађања наставе. 

3) Ромске девојчице имају бољи школски успех од ромских дечака – Иако се у 

стручној литератури указује на то да су ромске девојчице успешније у школи, у 

овом истраживању та хипотеза није потврђена. Чак и наставни кадар који је 

учествовао у истраживању углавном сматра да су ромске девојчице бољи ђаци од 

ромских дечака. Ипак, успех ромских девојчица је готово идентичан успеху 

ромских дечака (просечна оцена девојчица је 2,93 а дечака 2,92). 

4) Ромске девојчице чешће напуштају основну школу пре завршетка у односу 

на ромске дечаке и неромску децу – Хипотеза је у потпуности потврђена. Родне 

разлике постоје у том смислу, што потврђују статистички подаци добијени 

прегледом педагошке документације с једне стране и резултати квалитативног 

истраживања с друге. Иако родитељи ромске деце тврде да не праве разлику када 

је у питању школовање деце, да сматрају да је подједнако важно за девојчице и 

дечаке и да нису присталице раног ступања у брак, ситуација у стварности је 

другачија. Наставни кадар указује на проблем раног напуштања школовања од 

стране ромских девојчица због удаје, што потврђује и педагошка асистенткиња.  

5) Ромска деца на територији општине Уб довољно познају српски језик на 

коме се одвија настава – Хипотеза је у потпуности потврђена будући да сва 

анкетирана ромска деца говоре српски језик. Дакле, непознавање језика није у 

овом случају препрека за постизање бољег успеха у школи. 

6) Деца која похађају основне школе на територији општине Уб нису изложена 

расној дискриминацији ни сегрегацији – Истраживање је показало да нема 

сегрегације док је расна дискриминација делимично присутна. У издвојеном 

одељењу за децу са сметњама у развоју налазе се искључиво она ромска деца која 

заиста имају сметње попут аутизма.  Одговори деце показују да у школи постоји 

неправда у односу према њима, а то потврђују и родитељи. Родитељи ромске 

деце указују на постојање социјалне дистанце према ромској деци али и према 

њима самима због припадности ромској популацији као због сиромаштва у коме 

живе. 

7) Родитељи ромске деце са територије општине Уб су свесни значаја 

образовања за будућност своје деце –  Хипотеза је делимично потврђена. 
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Родитељи ромске деце наводе да је образовање важно, али ипак немају великих 

амбиција у том смислу и у већини сматрају да је довољно да дете заврши занат. 

Анкетирани родитељи сматрају да ни образоване Ромкиње/образовани Роми 

немају једнаке шансе да се запосле што је један од разлога недовољне подршке 

образовању своје деце. 

8) Родитељи ромске деце сматрају да је образовање подједнако важно за 

девојчице и дечаке – Хипотеза је делимично потврђена. Родитељи ромске деце 

тврде да им је подједнако важно да школују женску и мушку децу. С друге 

стране, остали актери/остале актерке у процесу образовања наводе потпуно 

другачија искуства у свом раду. Осим тога, подаци показују да ромске девојчице 

у већем броју напуштају основну школу пре завршетка. 

9) На формирање става ромских родитеља према образовању своје деце утиче 

њихов ниво образовања – Хипотеза је у потпуности потврђена. Ниво 

образовања ромске популације је знатно нижи у односу на општу популацију, 

ниво њихових амбиција је нижи, тако да и ромска деца, попут својих родитеља, 

имају ниже аспирације у односу на неромску. Нижи ниво образовања родитеља и 

одсуство подршке представљају значајан проблем за образовање ромске деце јер 

неповољно делују на њихово васпитање и припремљеност за полазак у школу као 

и на мотивацију за похађање наставе и постизање бољег успеха у школи. 

10) Главну препреку у образовању ромске деце представљају лоши материјални 

и стамбени услови живота – Хипотеза је у потпуности потврђена. Ситуација у 

којој живи већина ромских породица на територији општине Уб објективно је 

изузетно неповољна и то се одражава на школовање деце. Због тога је потребно 

најпре кренути од решавања овог проблема. 

11) Родитељи ромске деце недовољно сарађају са наставним кадром и стручним 

органима школе – Хипотеза је у потпуности потврђена. Велики број чланова 

породице, борба да се обезбеди основно за живот неки су од разлога због којих 

родитељи ромске деце недовољно сарађују са наставним кадром и стручним 

органима школе, који такво понашање родитеља ромске деце приписују 

неодговорности и незаинтересованости за школски успех своје деце. 

Током истраживања примењени концепт интерсекционалности, како би се боље 

разумеле позиције појединки/појединаца и група, као и начин на који укрштање 
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различитих идентитета има утицаја на њихова искуства, постигнућа, циљеве и 

реализацију тих циљева, показао се потпуно оправданим. За ромску децу постоји низ 

препрека који им онемогућава приступ квалитетном образовању. Друштвене 

неједнакости се репродукују и унутар образовног система услед наслеђених пракси, 

ставова, система вредности, стереотипа и предрасуда. 

Препреке на које наилазе ромска деца која похађају основне школе на територији 

општине Уб у вези су са етничком припадношћу, социоекономским статусом, 

образовањем родитеља, родом. Сви ови фактори узрокују слаба образовна 

постигнућа ромске деце и представљају ризик да ће се и у будућности одржавати 

велики јаз међу ромским и неромским становништвом у погледу образовања, учешћа 

на тржишту рада, материјалног статуса. Ромкиње раније напуштају школовање, 

удају се, рађају децу, остају економски зависне и налазе се у позицији двоструке 

дискриминације. 
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8. ПРЕПОРУКЕ 

Да би реалност у погледу образовања ромске популације била задовољавајућа, 

засигурно је неопходна међусобна сарадња свих актера/актерки у том процесу, 

размена знања и искустава, подједнаке могућности за ромску популацију на свим 

нивоима образовања, елиминисање свих облика дискриминације и расизма у 

школама, учење прилагођено индивидуалним потребама без посебног издвајања 

ромских ученика/ученица, помоћ и подршка ромских асистенткиња/асистената 

наставном кадру, интеркултурно образовање у школама, укључивање ромске елите у 

процес креирања и спровођења образовне политике, подизање свести како међу 

ромским родитељима тако и међу децом. 

Сви представници/све представнице ромских заједница, као и чланови/чланице 

различитих организација и удружења који/које се баве проблемима у образовању 

Рома/Ромкиња треба да имају могућност да изнесу своје мишљење у вези са свим 

релевантним променама. Ромска деца треба да имају подршку  у погледу образовања 

почев од најранијег узраста. У том смислу је важна доступност свих служби за рани 

развој детета. 

Важно је подизати свест ромских родитеља и деце о неопходности образовања,  

путем медија и уз помоћ локалне заједнице. Родитељи морају бити укључени у  

школска дешавања и напредовање детета, а наставни кадар треба да се потруди да се 

у школском окружењу сви осећају равноправно. Образовање не треба за ромску 

популацију да представља обавезу на коју су приморани већ да у њему виде начин за 

афирмацију и постизање бољег друштвеног статуса. Сматрам да је битно да се на 

нивоу школа негује култура прихватања и недискриминације како би се то пренело 

на децу и родитеље. 

Наставни кадар треба да буде боље квалификован за рад са ромском децом а 

наставни материјали прилагођени њиховим потребама. Сматрам да наставни кадар 

треба да прође обуку за интеркултурно образовање јер се чини да углавном нису 

упознати са појмом интеркултуралности. То би их оснажило у раду са ромском 

децом, допринело би сензибилизацији за проблеме ромске деце, били би у 

могућности да побољшају квалитет рада и прилагоде наставне методе образовним 
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потребама ромских ученица/ученика.33 Интеркултурно образовање захтева добро 

обучен наставни кадар, стално усавршавање и поседовање интеркултурних 

компетенција. Од посебног значаја је развијање методологије и приступа 

прилагођених културним карактеристикама одговарајуће групе. 

Деца из већинске заједнице треба да поседују основна знања о ромској култури како 

би ромским вршњацима помогла да се лакше интегришу. Школа треба да има систем 

за пружање свих врста подршке а у који треба да буду укључене/укључени 

наставнице/наставници и деца. Наставни кадар треба да покаже веру у 

интелектуалне капацитете ромске деце и да заједно са њиховим вршњацима из 

већинске заједнице помогне у спречавању сваког облика дискриминације. 

Присуство медијатора/медијаторки би било од великог значаја за успостављање 

баланса између нормалних услова живота и образовања. Наиме, медијатор/ 

медијаторка би требало да укаже на права и обавезе, односно да пружи информације 

али и да делује проактивно. Медијатори треба да олакшају комуникацију између 

школе и ромских заједница, као и између наставног кадра, руководства школе и 

родитеља ромске деце. Они треба да послуже и као узор ромској деци и пруже осећај 

сигурности у школском окружењу. Могу бити промотери/промотерке ромске 

културе и у том смислу едуковати школску заједницу. Посебно је важно укључити 

Ромкиње као асистенткиње у настави или као медијаторке, чиме би се повећала 

њихова видљивост, дао допринос оснаживању девојчица и жена и постизању родне 

равноправности. Медијатори треба да буду Ромкиње/Роми које/који су прошле/ 

прошли обуку како би представљале/представљали  везу између ромске популације и 

локалне заједнице, социјалних, здравствених, образовних установа. Њихово 

присуство је значајно свуда где  живи ромско становништво. 

Значајно би било подстицати на запошљавање и пружити помоћ у налажењу посла. 

Потребно је са локалном самоуправом размотрити могућности стимулације 

запошљавања најбољих ромских ученица/ученика. Тако би веза између образовања, 

рада и бољег живота постала видљива што би имало снажан утицај на васпитавање и 

                                                
33 Значајно истраживање о имплицитним уверењима наставница/наставника у вези са две културне 

групе (ромском и мађарском) обављено у Војводини има примену у развијању интеркултурне 

осетљивости. Наиме, наставнице/наставници „претпостављају да Роми не вреднују школу и 

образовање или им приписују тражење повлашћеног статуса и привилегија“ (Димитријевић, 

Петровић, Леутвилер 2017: 70). 
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образовање будућих генерација. Спознаја да образовање представља пут до посла и 

бољих услова живота, свакако пружа бољи мотив да се у томе истраје и има велики 

утицај на одгој деце и подршку њиховом образовању будући да су образовани 

родитељи спремнији на сарадњу и имају позитивнији однос према школи. Ниво 

образовања родитеља је битан фактор за школски успех ромске деце. Уколико је 

неопходно, повезати породицу са хуманитарним организацијама које могу да пруже 

помоћ да се обезбеде пристојни услови живота.  

Примена афирмативних мера за упис студенткиња/студената ромске националности 

на факултете, које се спроводе од 2005. године у Србији, омогућава малом проценту 

ромске деце боље шансе за успех у животу, али не и већини. Због тога би требало 

више радити на мерама за повећање процента деце која завршавају бар основну 

школу. Нарочито треба повећати свест о постојању родне димензије као битног 

фактора у образовању ромских девојчица чији је положај дефаворизован и 

неправедан а шансе за напредовање умањене услед двоструке дискриминације. 

Као што су учеснице/учесници у овом истраживању навели, социјална помоћ, 

бесплатна храна, бесплатни уџбеници не решавају проблем чак се у неким 

случајевима то злоупотребљава. Ситуација се неће променити док се не промени 

свест људи о томе да имају одговорност за своју децу.  

За децу са сметњама у развоју неопходно је организовати превоз до школе и назад. 

Једна од могућности јесте да се користи возило које довози децу из околних села у 

матичну школу на часове страног језика, а друга да се уз помоћ донација обезбеди 

посебно возило за ову децу. Сматрам да је решавање проблема превоза најмање што 

се може учинити а много би значило родитељима деце са сметњама у развоју, као и 

самој деци. Будући да деца из издвојених одељења долазе у матичну школу на 

часове страног језика, мој предлог Педагошком колегијуму Основне школе „Милан 

Муњас“ је био да се размотри могућност коришћења овог превоза за децу са 

сметњама у развоју, уколико је немогуће да имају посебно возило. Осим тога, 

верујем да у локалној заједници постоје људи који би донирали новац у сврху 

набавке возила за ову децу. 

Овакво истраживање је било неопходно урадити на територији општине Уб бар као 

први корак у решавању проблема за који су сви свесни да постоји. Компарација је 
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направљена са узорком деце из већинске популација која похађају исте школе на 

овој територији како би се јасно уочило који фактори чине разлику, утичући на то да 

школска постигнућа ромске деце буду значајно лошија. Истраживање је и родно 

оријентисано. Анализом одговора ромских девојчица, поређењем на основу 

националне и родне припадности, хтела сам да дам посебан значај побољшању 

њиховог положаја. Циљ је да створе јасну представу о томе да постоје другачији 

избори у животу поред улоге супруге, мајке и домаћице која им се намеће од 

детињства. 

Сматрам да је потребно спровести озбиљна истраживања када је у питању социјални 

положај ромске популације на територији општине Уб, која треба да укључе 

компоненту рода како би се јасно видео положај жена у ромској заједници. Анализа 

ситуације у којој се налазе Ромкиње треба да узме у обзир род, етницитет и 

социјални статус. 

Будући да до сада нису рађена истраживања на ову тему на територији општине Уб, 

иако свесни постојања проблема, ни локална заједница ни сви актери/актерке 

који/које учествују у образовно-васпитном процесу нису могли имати потпуну слику 

стања, сагледано из различитих углова. Подаци до којих сам дошла представљају 

допринос постојећем корпусу знања о ромској популацији а посебно су значајни за 

решавање проблема на локалном нивоу. Овим истраживањем настојала сам да до 

предлога за решавање проблема образовања ромске деце на територији општине Уб 

дођем на основу мишљења деце, родитеља и наставног кадра и сматрам да ће 

локална заједница бити спремна да размотри могућа решења у циљу општег 

интереса. 
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Прилог број 1 

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН МУЊАС“ УБ 

У периоду од маја до септембра 2018. године, наставница НЕВЕНА СИМИЋ, 

запослена у Основној школи „Милан Муњас“ Уб, педагошка асистенткиња, 

учитељи/учитељице и разредне старешине урадиће анкете и обавити 

интервјуе са ученицима/ученицама, као и са осталим учесницима/учесницама 

процеса образовања и васпитања. Истраживање, које је основа докторског 

рада Невене Симић, има за циљ прикупљање података који би били корисни 

за унапређење образовања ромских ученица и ученика. За спровођење 

истраживања добијена је сагласност Наставничког већа и директорке школе. 

Идентитет анкетираних родитеља и деце неће бити доступан јавности. 

Име и презиме ученице/ученика 

_________________________________________ 

Упознат/а сам са истраживањем, интервјуом и попуњавањем анкетног 

упитника.  

 

САГЛАСНА/САГЛАСАН 

Родитељ: 

____________________________________ 
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Прилог број 2 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК – РОДИТЕЉИ 

I – Основни подаци 

1) Ваше име и презиме: __________________________________ 

2) Место становања: _________________ 

3) Година рођења: __________ 

4) Ваш брачни статус: 

□ У браку  

□ Разведен/а 

□ Нисам у браку 

□ Удовица/удовац 

□ Живим у ванбрачној заједници 

□ Не желим да одговорим 

5) Колико чланова породице има Ваше домаћинство? __________ 

6) Колико деце имате? ____________________ 

7) Који је разред Ваше анкетирано дете?  ___________ 

II – Породица – образовање, стамбена ситуација, материјални положај, 

традиција 

8) Образовање мајке анкетираног детета: 

□ Нема завршен ниједан разред основне школе 

□ Мање од четири разреда основне школе 

□ Четири разреда основне школе 

□ Између четири и осам разреда основне школе 

□ Основна школа 

□ Трогодишња средња школа (занат) 

□ Четворогодишња средња школа 

□ V степен 

□ Виша школа (VI степен) 

□ Факултет (VII степен) 

9) Образовање оца анкетираног детета 

□ Нема завршен ниједан разред основне школе 

□ Мање од четири разреда основне школе 

□ Четири разреда основне школе 

□ Између четири и осам разреда основне школе 

□ Основна школа 

□ Трогодишња средња школа (занат) 

□ Четворогодишња средња школа 

□ V степен 

□ Виша школа (VI степен) 

□ Факултет (VII степен) 
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10) Образовање Ваших родитеља:  

Образовање Ваше мајке: 

□ Нема завршен ниједан разред основне школе 

□ Мање од четири разреда основне школе 

□ Четири разреда основне школе 

□ Између четири и осам разреда основне школе 

□ Основна школа 

□ Трогодишња средња школа (занат) 

□ Четворогодишња средња школа 

□ V степен 

□ Виша школа (VI степен) 

□ Факултет (VII степен) 

Образовање Вашег оца: 

□ Нема завршен ниједан разред основне школе 

□ Мање од четири разреда основне школе 

□ Четири разреда основне школе 

□ Између четири и осам разреда основне школе 

□ Основна школа 

□ Трогодишња средња школа (занат) 

□ Четворогодишња средња школа 

□ V степен 

□ Виша школа (VI степен) 

□ Факултет (VII степен) 

11) Образовање родитеља Вашег брачног партнера 

Образовање мајке Вашег супруга/Ваше супруге 

□ Нема завршен ниједан разред основне школе 

□ Мање од четири разреда основне школе 

□ Четири разреда основне школе 

□ Између четири и осам разреда основне школе 

□ Основна школа 

□ Трогодишња средња школа (занат) 

□ Четворогодишња средња школа 

□ V степен 

□ Виша школа (VI степен) 

□ Факултет (VII степен) 

Образовање оца Вашег супруга/Ваше супруге: 

□ Нема завршен ниједан разред основне школе 

□ Мање од четири разреда основне школе 

□ Четири разреда основне школе 

□ Између четири и осам разреда основне школе 

□ Основна школа 

□ Трогодишња средња школа (занат) 

□ Четворогодишња средња школа 

□ V степен 

□ Виша школа (VI степен) 

□ Факултет (VII степен) 
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12) Радни статус мајке анкетираног детета:   

□ Није запослена 

□ Запослена на неодређено време 

□ Запослена по уговору о повременим и привременим пословима 

□ Ради повремено (надница, непријављено) 

□ Има сопствени посао 

□ Бави се пољопривредом 

□ Не желим да одговорим 

13) Радни статус оца анкетираног детета: 

□ Није запослен 

□ Запослен  је на неодређено време 

□ Запослен  је по уговору о повременим и привременим пословима 

□ Ради повремено (надница, непријављено) 

□ Има сопствени посао 

□ Бави се пољопривредом 

□ Не желим да одговорим 

14) Да ли примате неку врсту социјалне помоћи?  

□ Да 

□ Не 

Ако примате, наведите коју:________________________________ 

15) Стамбени објекат у коме живите је: 

□ Сопствена кућа 

□ Сопствени стан (у кући или згради) 

□ Недовршена кућа 

□ Барака, трошна кућа 

□ Изнајмљени стан 

□ Код родитеља или рођака 

□ Не желим да одговорим 

16) Ваше домаћинство има:  

□ Струју 

□ Воду из градског водовода 

□ Купатило/WЦ у кући 

□ Машину за прање веша 

□ ТВ 

□ Компјутер 

□ Дечију собу 

17) Ваша породица има: 

□ Довољно средстава за храну и све остале трошкове 

□ Довољно средстава само за храну 

□ Недовољно, помажу нам рођаци/пријатељи 

□ Не желим да одговорим 

18) Колико се Ваша породица придржава обичаја и чува традицију породице? 

□ Поштујемо све обичаје наших родитеља и ранијих генерација  

□ Делимично, неке настављамо, неке не 

□ Не придржавамо се старих обичаја 

□ Не желим да одговорим 
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19) Који је највећи празник у Вашој кући?    _________________________ 

III – Породица – породични односи, родни аспект 

 

20) Како бисте оценили ваш породични живот и међусобне односе?  

□ Одлично се слажемо 

□ Слажемо се добро 

□ Немамо најбољи однос, често се свађамо 

□ Никако се не слажемо, стално се свађамо 

□ Не желим да одговорим 

21) Како решавате несугласице у браку? 

□ Разговарамо и решимо проблем 

□ Свађамо се 

□ Свађом, понекад и физичким насиљем 

□ Увек физичким насиљем 

□ Не желим да одговорим 

22) Да ли мислите да жена треба да заврши школу? 

□ Треба да буде школована 

□ Не, не треба јој школа 

□ Не знам 

23) Да ли мислите да жена треба да буде запослена? 

□ Добро је да буде запослена 

□ Не, жена треба само да брине о кући и деци 

□ Не знам 

24) Да ли жена треба да одлучује заједно са мужем о кући и породици? 

□ Само мушкарац треба да одлучује, жена да буде послушна 

□ Жена треба да одлучује 

□ Треба да одлучују заједно 

□ Не знам 

25) Да ли сте задовољни својом породицом, јесте ли срећни? 

□ Да, срећна/срећан сам 

□ Делмично сам задовољна/задовољан 

□ Не, нисам срећна/срећан 

□ Не желим да одговорим 

26) Ако породични односи нису добри, мислите ли да треба остати у таквој 

заједници? 

□ Да, ако може нешто да се промени и буде боље 

□ Да, у браку треба остати због деце 

□ Не треба живети у лошем браку ако деца трпе 

□ Не знам 

□ Не желим да одговорим 
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27) Шта бисте у свом животу променили (кад би то било могуће)? (Може више 

одговора) 

□ Завршила/завршио бих школу 

□ Запослила/запослио бих се 

□ Потрудила/потрудио бих се да имам бољу материјалну ситуацију 

□ Променила/променио бих породичне односе 

□ Променила/променио бих однос других људи према мени (мојој 

породици) 

□ Не, ништа не бих мењала/мењао 

□ Не желим да одговорим 

IV – Породица – однос родитеља према учењу и понашању деце, визија 

будућности 

28) Да ли заједно са брачним партнером (оцем/мајком детета) васпитавате своје 

дете? 

□ Да 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

29) Како кажњавате своје дете кад је непослушно? 

□ Разговарамо и објаснимо где је погрешило 

□ Изгрдимо дете и онда разговарамо са њим 

□ Понекад га изгрдимо, а понекад добије батине 

□ Увек добије батине 

□ Не желим да одговорим 

30) Ко одлучује о школовању Вашег детета? 

□ Отац 

□ Мајка 

□ Оба родитеља (договарамо се) 

□ Заједно родитељи и деца (договарамо се) 

□ Деца сама доносе одлуку 

□ Не желим да одговорим 

31) Шта планирате у вези са школовањем Вашег детета у будућности? 

□ Желим да заврши факултет 

□ Желим да заврши вишу школу 

□ Желим да заврши средњу школу 

□ Желим да заврши неки занат 

□ Неће да наставља школовање, довољна је основна школа 

□ Не желим да одговорим 

32) Како замишљате живот своје деце у будућности? 

□ Много бољи него што смо имали 

□ Мало бољи него што смо имали 

□ Исти као што је живела наша породица 

□ Тежи него што смо ми имали 

□ Не знам 
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33) Мислите ли да родитељи треба да одлучују о браку (удаји/женидби) своје деце, 

чак и ако деца то не желе? 

□ Да, јер су искуснији и знају шта је боље за њихову будућност 

□ Да, делимично (у договору са децом) 

□ Не, деца треба сама да бирају са ким ће живети 

□ Не знам 

□ Не желим да одговорим 

34) Са колико најмање година мислите да је женско дете спремно за удају?  

______  (уписати број) 

35) Да ли мислите да је у реду ако се девојчица уда пре петнаесте године? 

□ Да, ако је добра прилика 

□ Да, ако се заљубила 

□ Не, још је дете 

□ Не знам 

V – Породица – однос према здрављу, личним документима 

36) Да ли сви чланови Ваше породице имају здравствену књижицу?  

□ Да 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

37) Да ли редовно водите децу на здравствене прегледе? 

□ Да 

□ Водим само кад се вакцинишу 

□ Водим само кад су болесни 

□ Не желим да одговорим 

38) Да ли сви одрасли чланови Ваше породице контролишу своје здравље? 

□ Да, редовно 

□ Само кад су болесни 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

39) Да ли сви одрасли чланови Ваше породице имају лична документа, личну карту, 

пасош? 

□ Да 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

40) Наведите разлоге који Вас спречавају да имате личне исправе? 

□ Имам сва документа 

□ Много папира треба, немам времена да их набавим 

□ Треба да се плати, немамо новца за то 

□ Не желим да одговорим 
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VI – Школа – јаслице, вртић, полазак у школу 

41) Да ли је Ваше дете ишло у јаслице/вртић? 

□ Да 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

42) Да ли је Ваше дете ишло у предшколску установу? 

□ Да 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

43) Колико је година имало Ваше дете кад је кренуло у први разред? 

□ Шест 

□ Седам 

□ Више од седам _________ (уписати колико) 

□ Не желим да одговорим 

44) Да ли је Ваше дете радо кренуло у школу? 

□ Да 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

45) Да ли се Ваше дете лако уклопило у школски колектив? 

□ Да 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

VII – Школа, однос према школским обавезама, сарадња са 

учитељем/наставником 

46) Да ли утичете на своје дете да редовно похађа наставу? 

□ Да 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

47) Да ли помажете свом детету у учењу? 

□ Да, редовно 

□ Да, повремено 

□ Не, зато што немам времена 

□ Не, зато што не знам 

□ Не, дете не тражи помоћ 

□ Не желим да одговорим 

48) Да ли бисте волели да неко други помаже Вашем детету у учењу? 

□ Да, већ иде на приватне часове 

□ Да, ако је бесплатно 

□ Не, зато што нема потребе 

□ Не желим да одговорим 
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49) Да ли редовно одлазите на родитељске састанке и на разговор са 

учитељем/наставником? 

□ Да, и на родитељске састанке и на разговор 

□ Само на родитељске састанке 

□ Само кад ме учитељ/наставник позове 

□ Понекад 

□ Не идем никада 

□ Не желим да одговорим 

50) Да ли са учитељем/наставником свога детета можете отворено да разговарате? 

□ Да, могу да разговарам о свему 

□ Да, делимично 

□ Не, зато што немам поверења 

□ Не желим да одговорим 

VIII – Школа – односи међу ученицима, ромски и неромски ученици, предлози 

51) Какви су међусобни односи деце у одељењу Вашег детета (које учествује у 

анкети)? 

□ Одлични, деца се добро слажу 

□ Углавном добри 

□ Дете се не жали 

□ Могли би боље да се слажу 

□ Нису добри 

□ Не желим да одговорим 

52) Има ли разлике у односу учитеља/наставника према ученицима? 

□ Да 

□ Да, понекад 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

53) Да ли има разлике у односу учитеља/наставника према ромској и неромској 

деци? 

□ Да 

□ Да, понекад 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

54) Да ли мислите да има разлике у односу деце нерома према деци ромске 

националности? 

□ Да 

□ Да, понекад 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

55) Мислите ли да је школа довољно учинила да сва деца буду равноправна?  

□ Да, деца су равноправна 

□ Да, делимично 

□ Није, осећа се разлика 

□ Не знам 

□ Не желим да одговорим 
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56) Шта мислите да неромска деца и њихови родитељи замерају ромској деци и 

њиховим родитељима? 

 

57) Шта мислите да деца и родитељи Роми замерају неромској деци и њиховим 

родитељима? 

 

58) Да ли Вам дете каже ако има неки проблем у школи и ван ње или ако га неко 

узнемирава? 

□ Увек каже 

□ Понекад каже или чујемо од других 

□ Никад не говори о својим проблемима 

□ Немамо времена да решавамо дечије ствари 

□ Не желим да одговорим 

59) Шта би требало променити у школи/породици да би деца прихватила и оне који 

су другачији?  

□ Требало би да родитељи о томе свакодневно говоре својој деци 

□ Требало би да учитељи/наставници о томе разговарају са ученицима 

□ Требало би побољшати сарадњу родитеља и учитеља/наставника 

□ Требало би да сви ученици отворено говоре о својим проблемима 

□ ___________________________________________________ 

□ Не желим да одговорим 

IX – О образовању уопште, родни аспект, препреке у образовању, однос 

друштва, предлози 

60) Да ли мислите да је важно образовање Ваше деце? 

□ Да, много је важно 

□ Важно је 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

61) Да ли бисте волели да Ваша деца заврше више школе него што имате Ви и 

отац/мајка Вашег детета? 

□ Да 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

62) Да ли је подједнако важно образовање женског и мушког детета? 

□ Да, за сву децу је важно да се образују 

□ Не, мушко дете треба да се школује, а женско треба да мисли на удају и 

рађање деце 

□ Школа је важнија за женско дете, мушка деца могу да раде теже физичке 

послове 

□ Није неопходна школа ако се снађу и сами зарађују за живот 

□ Не желим да одговорим 
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63) Колико трошкови за школовање Вашег детета/деце утичу на ваш кућни буџет? 

□ Имамо довољно средстава за све што је потребно детету/деци и породици 

□ Имамо довољно средстава за основне потребе детета/деце и породице 

□ Прво издвојимо потребна средства за школу, а на свему осталом штедимо 

□ Немамо довољно средстава, дајемо за школу само онолико колико 

можемo 

□ Немамо средстава ни за основне животне потребе, па ни за школовање 

□ Не желим да одговорим 

64) Шта је највећа препрека за будуће школовање Вашег детета (учесника анкете)? 

□ Дете није заинтересовано за школу 

□ Нема потребе да се даље школује, зна да чита и пише 

□ Немамо довољно средстава за школовање 

□ Плашимо се за сигурност свог детета 

□ Нема препрека, подржавамо даље школовање ако дете то жели 

□ Не желим да одговорим 

65) Шта ћете урадити ако Ваше дете пожели да настави школовање у другом граду? 

□ Обезбедићемо средства и омогућити даље школовање 

□ Дозволићемо, ако добије неку стипендију 

□ Утицаћемо да промени одлуку и упише школу у свом месту 

□ Нећемо дозволити наставак школовања 

□ Не желим да одговорим 

66) Да ли би Ваша одлука за упис у средњу школу ван места становања била иста за 

мушко и женско дете? 

□ Дозволили бисмо, без обзира на пол 

□ Дозволили бисмо мушком детету, женско дете не треба да иде далеко од 

куће 

□ Не бисмо дозволили ни мушком, ни женском детету да путује ван нашег 

места 

□ Не желим да одговорим 

67) Да ли мислите да је виши степен образовања важан за запослење и бољи положај 

у друштву? 

□ Да, веома је важан 

□ Важан је, али је потребна и “веза” 

□ Није важан 

□ Не знам 

□ Не желим да одговорим 

68) Да ли образовани Роми/Ромкиње имају исте услове за запослење и напредовање 

као неко ко није Ром? 

□ Не, немају исте услове 

□ Делимично имају за неке лошије плаћене послове 

□ Потпуно су равноправни 

□ Не знам 

□ Не желим да одговорим 
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69) Колико се променио однос друштвене заједнице према ромској популацији 

последњих година? 

□ Много је бољи данас 

□ Мало је боље, али не довољно 

□ Није се ништа променило 

□ Лошије је него раније 

□ Не желим да одговорим 

 

70) Шта бисте Ви предложили да се промени у друштву, како би ромска деца била 

задовољнија и ромска популација имала боље услове за живот и образовање?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:   _______________  Презиме и име:   ________________________ 

 

 

Хвала!!! 

 

Напомена: Сва питања у којима је учитељ/наставник наведен у мушком роду, 

односе се и на женски род (учитељица/наставница) 
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Прилог број 3 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК – УЧЕНИЦЕ И УЧЕНИЦИ 

 
I - Идентификација ученика 

1) Име и презиме ____________________________ 

2) Место становања _________________________ 

3) Година рођења   ______________ 

4) Разред   ________________ 

II – Школа, успех, школско градиво 

 

5) Да ли волиш да идеш у школу? 

□ Да 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

6) Какав си ђак? 

□ Одличан 

□ Врло добар 

□ Добар 

□ Довољан 

□ Имам недовољне оцене 

□ Не желим да одговорим 

7) Да ли редовно идеш у школу? 

□ Да, редовно 

□ Да, али касним на часове 

□ Често бежим са часова 

□ Изостајем често због болести 

□ Не долазим редовно у школу, родитељи не знају да изостајем 

□ Не долазим редовно у школу, родитељи ми то дозвољавају 

□ Не желим да одговорим 

8) Да ли школско градиво учиш сам/сама или ти је потребна помоћ? 

□ Учим сам/сама 

□ Помажу ми родитељи 

□ Идем на приватне часове 

□ Понекад ми је потребна нечија помоћ 

□ Не учим уопште код куће 

□ Не желим да одговорим 

9) Какви су твоји услови за учење код куће? 

□ Немам стално место 

□ Имам посебан радни сто у заједничкој просторији 

□ Имам посебну собу за учење 

□ Не желим да одговорим 
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10) Шта те највише омета док учиш? 

□ Ништа ме не омета 

□ Разговор укућана 

□ Радио, ТВ 

□ Тешко ми је да се концентришем на рад 

□ Не разумем значење неких речи у уџбенику 

□ Не умем да издвојим битно од небитног из градива 

□ Нешто друго (наведи шта)  ______________________________________ 

11) Колико просечно учиш после завршетка наставе? 

□ Не учим уопште 

□ Мање од једног сата 

□ Приближно један сат 

□ Око два сата 

□ Више од два сата 

□ Не желим да одговорим 

12) Који предмет највише волиш? ___________________ (наведи један предмет) 

13) Зашто? 

□ Зато што је занимљиво 

□ Допада ми се начин рада учитеља/наставника 

□ Градиво могу лако да научим 

□ Нешто друго (наведи шта)  _______________ 

□ Не желим да одговорим 

14) Који предмет не волиш? ____________________ (наведи један предмет) 

15) Зашто? 

□ Градиво овог предмета ми није интересантно 

□ Не допада ми се начин предавања учитеља/наставника 

□ Градиво је тешко за учење, не разумем оно што учим 

□ Нешто друго (наведи шта)  __________________________ 

□ Не желим да одговорим 

16) Због чега ти је неки предмет посебно тежак за учење? 

□ Није ми јасно кад учитељ/наставник предаје 

□ Не слушам пажљиво јер ме не интересује то о чему учимо 

□ Наставник неће да понови ако нешто не разумем 

□ Срамота ме да питам ако нешто не разумем 

□ Ометају ме други ученици 

□ Мислим да ми не треба да то знам 

□ Не желим да одговорим 

17) Због чега се трудиш да учиш боље? (Може више одговора) 

□ Волим да учим 

□ Да добијем добру оцену 

□ Да бих више знао/знала и касније уписао/уписала бољу школу 

□ Да би ме поштовали и хвалили другови 

□ Да би ме хвалио учитељ/наставник 

□ Да би ме хвалили родитељи 

□ Да бих касније зарађивао/зарађивала много новца 

□ Не трудим се да учим боље 

□ Не знам 



 

469 

 

III – Школа, наставници, однос према друговима 

18) Ако из неког предмета не постижеш успех, шта на то утиче? 

□ Тешко ми је да се јасно изразим 

□ Трема коју осећам 

□ Нестрпљивост и нервоза учитеља/наставника 

□ Недисциплина у одељењу 

□ Нема ко да ми помогне 

□ Пристрасност (необјективност) учитеља/наставника 

□ Несигурност у себе 

□ Недовољан рад 

□ Ништа не утиче, постижем успех из свих предмета 

□ Не желим да одговорим 

19) Да ли сматраш да је успех у учењу нешто за шта се вреди трудити? 

□ Да 

□ Не 

□ Не знам 

20) Ако добијеш слабу оцену из неког предмета, то ти: 

□ Смањује вољу за учењем тог предмета 

□ Смањује вољу за учењем уопште 

□ Повећава вољу за учењем тог предмета 

□ Повећава вољу за учењем уопште 

□ Не утиче на промену воље за учењем 

□ Не знам 

21) Да ли ученици у твом одељењу помажу једни другима у учењу? 

□ Помажу увек кад је потребно 

□ Помажу понекад 

□ Не помажу никада 

□ Не желим да одговорим 

22) Да ли се неко подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно 

каже? 

□ Да, често 

□ Да, понекад 

□ Не, никада 

□ Не желим да одговорим 

23) Да ли је за дружење важно да је неко добар ђак? 

□ Важно је 

□ Није важно 

□ Не знам 

24) Имаш ли у школи најбољег друга/другарицу? 

□ Да, имам 

□ Немам 

□ Дружим се са свима подједнако 

□ Не дружим се са ученицима из школе 

□ Не желим да одговорим 
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25) У којој клупи седиш? 

□ Првој 

□ Последњоj 

□ У средини 

□ Мењам место 

□ Не желим да одговорим 

26) Да ли је важно ко седи поред тебе? 

□ Да, важно је 

□ Није важно, свеједно је 

□ Не желим да одговорим 

27) Да ли би волео/волела да неко други седи са тобом? 

□ Да 

□ Не 

□ Свеједно ми је 

□ Не желим да одговорим 

28) Има ли деце у одељењу са којом се никада не дружиш? 

□ Има 

□ Нема, дружим се са свима 

□ Не желим да одговорим 

29) Ако се са некима не дружиш, напиши због чега? 

30) Које ти се особине свиђају код твојих вршњака?  (Може више одговора) 

□ Самосталност 

□ Сигурност у себе 

□ Леп изглед 

□ Доброта 

□ Несебичност 

□ Знање и образовање 

□ Лепо понашање 

□ Сналажљивост 

□ Популарност 

□ Поштење 

□ Спортске способности 

□ Не знам 

31) Које ти се особине не свиђају код твојих вршњака? (Може више одговора) 

□ Себичност 

□ Уображеност 

□ Лагање и варање 

□ Хвалисавост 

□ Прављење разлика због одевања 

□ Ружно и силеџијско понашање 

□ Подсмевање другима 

□ Дволичност (лицемерје) 

□ Незаинтересованост за друге 

□ Лакомисленост и неодговорност 

□ Завист 

□ Не знам 
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32) Да ли поклањаш онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и 

сиромашне? 

□ Да, често 

□ Да, понекад 

□ Не, никад 

□ Не желим да одговорим 

IV – Школа, такмичења, ваннаставне активности 

33) Да ли си учествовао/учествовала на такмичењима? 

□ Да ________________________________ (напиши које такмичење) 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

34) Да ли си освојио/освојила неко од прва три места? 

□ Да _______________ (напиши које) 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

35) Да ли си у некој секцији у школи? Којој? 

□ Да __________________________________ 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

36) Да ли идеш у музичку школу? 

□ Да, свирам  ______________________ (напиши који инструмент) 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

37) Да ли се бавиш неким активностима изван школе (фолклор, хор, балет, спорт…)?  

□ Да _________________ 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

38) Да ли си учествовао/учествовала на некој приредби? (може више одговора) 

□ Да, на школској 

□ Да, у свом граду (селу) 

□ Да, у неком другом месту у Србији 

□ Да, у иностранству 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

39) Да ли си члан неког од градских (сеоских) спортских клубова? 

□ Да _________________________ (напиши који је то клуб) 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

40) Постоји ли нека активност коју би волео/волела да похађаш или тренираш, а то 

ниси могао/могла? Наведи коју и зашто? 

□ Да _____________ 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 
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41) Наведи шта највише волиш да гледаш на телевизији: (Може више одговора) 

□ Не гледам телевизију 

□ Цртане филмове 

□ Информативне емисије 

□ Дечије емисије 

□ Спортски програм 

□ Домаће серије 

□ Стране серије 

□ Путописне емисије 

□ Квизове  

□ Филмове 

□ Ријалити програме (Задруга, Парови...) 

□ Музичке емисије 

□ Гледам све 

□ Не желим да одговорим 

42) Да ли имаш мобилни телефон? 

□ Да  

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

43) Означи шта од наведеног користиш: 

□ Интернет 

□ Фејсбук 

□ Инстаграм 

□ Твитер 

□ Ништа од тога 

44) Означи све језике које знаш (говориш, разумеш): 

□ Српски 

□ Ромски 

□ Албански 

□ Румунски 

□ Француски 

□ Италијански 

□ Немачки 

□ Енглески 

□ Руски 

V – Школа, проблеми у социјалном понашању 

45) Да ли има ученика у школи који малтретирају остале, посебно млађе од себе? 

□ Има 

□ Нема 

□ Не знам 

□ Не желим да одговорим 

46) Коме кажеш ако те неко узнемирава? 

□ Учитељу / разредном старешини 

□ Директору школе 

□ Неком од запослених у школи 

□ Родитељима 

□ Брату, сестри, другу, __________________________ 

□ Не кажем никоме 



 

473 

 

47) Да ли учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу? 

□ Има исти однос 

□ Понекад нема 

□ Никад нема исти однос према свима 

□ Не желим да одговорим 

48) Да ли неко од твојих другарица или другова заслужи да буде опоменут или 

кажњен? 

□ Да, често 

□ Да, понекад 

□ Не, никада 

□ Не желим да одговорим 

49) Има ли неправде у твом одељењу? 

□ Да 

□ Има, понекад 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

50) Ако неко заслужује казну, због чега је то најчешће?_______________________ 

VI– Породица 

51) Каква је твоја породична ситуација? Са ким живиш?  

□ Са родитељима 

□ Само са мајком 

□ Само са оцем 

□ Ни са једним родитељем, живим са  _______________________ 

52) Колико имаш браће и сестара (рођених)?   

□ Јединац/јединица сам сам 

□ Једног брата / једну сестру 

□ Два брата / две сестре / брата и сестру  

□ Три или више (брата, сестре) 

53) Ако се деси нешто лоше теби или твојим другарицама/друговима у школи, 

кажеш ли то својим родитељима? 

□ Да, увек им кажем 

□ Кажем понекад 

□ Не, никад не кажем 

□ Не желим да одговорим 

54) Да ли се твоји родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену? 

□ Да, љуте се 

□ Понекад се љуте 

□ Не љуте се 

□ Не говорим им своје оцене 

□ Не интересују их моје оцене 

□ Не желим да одговорим 

55) Да ли те родитељи похвале кад добијеш добру оцену? 

□ Да, увек ме похвале 

□ Понекад ме похвале 

□ Не похвале ме никад 

□ Не говорим им своје оцене 

□ Не интересују их моје оцене 

□ Не желим да одговорим 
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56) Да ли те родитељи физички кажњавају (батинама)? 

□ Да, често 

□ Да, понекад 

□ Не, никад 

□ Не желим да одговорим 

57) Мислиш ли да деца треба да добију батине ако много погреше и непослушна су? 

□ Да, увек 

□ Не, никад 

□ Можда некад 

□ Не желим да одговорим 

58) Да ли ти родитељи дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси 

болесна/болестан? 

□ Да, увек ми дозвољавају 

□ Да, понекад 

□ Не, никад ми не дозвољавају 

VII – Значај образовања, планови 

59) Мислиш ли да је школа важна за успех у животу? 

□ Да, много је важна  

□ Можда мало 

□ Није важна 

□ Не желим да одговорим 

60) Да ли је школовање важније за дечаке или за девојчице? 

□ Важно је подједнако за дечаке и девојчице 

□ Важније је за дечаке 

□ Важније је за девојчице 

□ Никоме није важно 

□ Не желим да одговорим 

61) Какви су твоји планови у вези са школовањем у будућности? 

□ Желим да завршим факултет 

□ Желим да завршим вишу школу 

□ Желим да завршим средњу школу 

□ Желим да завршим неки занат 

□ Нећу да настављам школовање, довољна ми је основна школа 

□ Можда нећу да завршим ни основну школу 

□ Не желим да одговорим 

VIII – Срећа, задовољство животом 

62) Да ли си срећан/срећна? 

□ Да срећан/срећна сам 

□ Да, помало 

□ Не, нисам срећан/срећна 

□ Не желим да одговорим 

63) Мислиш ли да има неправде која утиче на твој живот? 

□ Нема 

□ Има много  

□ Има понекад 

□ Не желим да одговорим 
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64) Шта би променио/променила у свом животу?  (Може више одговора) 

□ Ништа не бих мењао/мењала 

□ Да моја породица буде сложна 

□ Да моја породица има више новца 

□ Да моја породица има боље услове за живот 

□ Да моји родитељи имају више времена за мене 

□ Да имам још браће и сестара 

□ Да будем бољи ђак 

□ Да имам више добрих пријатеља 

□ ____________________ 

Хвала!!! 
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Прилог број 4 

АНКЕТНИ УПИТНИК – НАСТАВНИ КАДАР 

Учитељ/учитељица – Наставник/наставница ______________________________ 

I – Основни подаци 

1) Колико имате година? _______ 

2) Пол: 

□ Мушки 

□ Женски 

3) Колико имате година радног стажа у просвети?  _______ 

II – Школа, колектив, школски програми, сарадња са колегама    

4) Коју бисте оцену дали школи у којој сте тренутно запослени?  

□ Одличну 

□ Врло добру 

□ Добру 

□ Довољну 

□ Недовољну 

5) Како оцењујете школски програм по коме радите? 

□ Одличан је 

□ Добар, али би га требало мало изменити 

□ Могао би бити много бољи 

□ Није добар 

□ Не желим да одговорим 

6) Мислите ли да би требало растеретити ученике како би сви могли да остваре 

боље резултате? 

□ Да, преоптерећени су великим бројем часова у току дана 

□ Да, градиво је обимно 

□ Да, треба нешто да се промени 

□ Не, ученици имају довољно времена за све 

□ Не желим да одговорим 

7) Како оцењујете сарадњу са колегама? 

□ Одлична 

□ Добра је, мада би могла бити боља 

□ Није добра 

□ Лоша 

□ Не сарађујемо 

□ Не желим да одговорим 

III – Ученици, сарадња, подршка, очекивања 

8) Да ли мислите да имате добар однос са ученицима?  

□ Да 

□ Да, мада би могао да буде бољи 

□ Немам најбољу сарадњу са ученицима 

□ Не желим да одговорим 
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9) Мислите ли да сте праведни при оцењивању ученика? 

□ Да 

□ Да, углавном 

□ Можда понекад погрешим 

□ Не желим да одговорим 

10) Да ли да имате исти однос према свим ученицима? 

□ Да 

□ Да, углавном 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

11) Да ли радите на томе да Ваши ученици имају осећај заједништва и пријатељства? 

□ Да, увек 

□ Да, углавном 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

12) Да ли Вам се ученици обраћају за помоћ ако имају проблем у школи? 

□ Да, увек 

□ Да, понекад 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

13) Да ли сте спремни да помогнете у решавању проблема које ученици имају у 

породици? 

□ Да, имају поверења у мене 

□ Да, понекад 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

IV – Едукације 

14) Да ли сте задовољни едукацијама у којима сте учествовали? 

□ Да 

□ Делимично 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

15) Сматрате ли да су Вам потребне едукације које до сада нису биле понуђене? 

□ Да 

□ Можда 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

16) Мислите ли да довољно знате о приступу деци која припадају националним 

мањинама? 

□ Да 

□ Да, мада бих волео/волела да сазнам више 

□ Не знам много о томе 

□ Не желим да одговорим 
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17) Да ли сте предавали ромским ученицима? 

□ Да 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

Ако сте потврдно одговорили на претходно питање, наставите са попуњавањем 

V – Ромски ученици, сарадња са родитељима, педагошки асистент, предлози 

18) Да ли сте додатно радили са ромским ученицима како би лакше савладали 

предвиђено градиво? 

□ Да, увек 

□ Да, кад су тражили помоћ 

□ Не, зато што немам времена 

□ Не, зато што они не желе да уче 

□ Не желим да одговорим 

19) Да ли Вам је била потребна помоћ стручних служби у раду са ромском децом? 

□ Да 

□ Да, понекад је потребна 

□ Не, зато што проблем решавам сам/сама 

□ Не желим да одговорим 

20) Мислите ли да су деца ромске националности добро прихваћена од осталих 

ученика? 

□ Да 

□ Да, делимично 

□ Не 

□ Не желим да одговорим 

21) Колико предрасуде о Ромима утичу на међусобне односе у одељењу? 

□ Много утичу 

□ Делимично имају утицаја 

□ Немају утицаја 

□ Не желим да одговорим 

22) Колико утичете на стварање добрих односа између ромских и неромских 

ученика? 

□ Много имам утицаја 

□ Утичем, делимично 

□ Не могу да променим оно чему су их родитељи научили 

□ Не желим да одговорим 

23) Да ли сте имали ромске ученике који су показали посебно интересовање за учење 

и школу? 

□ Да, било их је доста 

□ Можда, неколико 

□ Не сећам се 

□ Није било таквих 

□ Не желим да одговорим 
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24) Да ли сте имали искуство са ромским ученицима посебно надареним за неку 

област или активност? 

□ Да, било је талентованих за ________________ 

□ Не сећам се 

□ Нисам имао/имала такве ученике 

□ Не желим да одговорим 

25) Да ли сте остваривали добру сарадњу са родитељима ромске деце? 

□ Да, сарађивали смо добро 

□ Да, али не у свим ситуацијама 

□ Не, нису желели да сарађују 

□ Не, нису долазили у школу 

□ Не желим да одговорим 

26) Какво је ваше искуство у вези са односом родитеља Рома према школовању 

женске и мушке деце? 

□ Родитељи би волели да школују и женску и мушку децу 

□ Родитељи сматрају да женска деца не треба да се школују 

□ Родитељи сматрају да школа није потребна њиховој деци, без обзира на 

пол 

□ Не знам 

□ Не желим да одговорим 

27) Мислите ли да сте довољно учинили у односу са родитељима и децом ромске 

националности? 

□ Да, све сам учинио/учинила што је зависило од мене 

□ Да, делимично 

□ Не, могао/могла сам више 

□ Не знам 

□ Не желим да одговорим 

28) Да ли су Ваши ромски ученици редовно ишли на екскурзију/рекреативну 

наставу? 

□ Да, увек су ишли сви 

□ Да, већина ромске деце је ишла (без обзира на пол) 

□ Углавном су ишли дечаци Роми 

□ Мало је ромске деце која иду на екскурзију/рекреативну наставу 

□ Иде само неколико ромске деце када им обезбедимо да буде бесплатно 

□ Ниједно ромско дете не иде на таква путовања јер им родитељи не 

дозвољавају 

□ Ниједно ромско дете не иде на таква путовања јер нису прихваћени од 

већине 

□ Не желим да одговорим 

29) Мислите ли да је присуство педагошког асистента у школи неопходно? 

□ Да, неопходно је 

□ Да, добро је да буде у школи 

□ Можда 

□ Не, није потребно 

□ Не желим да одговорим 
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Напишите своја запажања о ромским породицама, ученицима Ромима, догађаје који 

су Вам остали у сећању, позитивне и негативне примере из непосредног рада у 

одељењу, предлоге за промене како би се побољшао положај ромских ученика (на 

нивоу државе, локалне заједнице, школе…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:   _________________   

 

Хвала!!! 

 

Напомена: Сва питања у којима је учитељ/наставник наведен у мушком роду, 

односе се и на женски род (учитељица/наставница) 
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Прилог број  5 

 

 

 

ПИТАЊА ЗА ПЕДАГОШКУ АСИСТЕНТКИЊУ 

 

1. Који су Ваши типични задаци у школи? 

2. Да ли говорите ромски језик? 

3. Који су по Вашем мишљењу основни проблеми у образовању ромске деце? 

Да ли у том погледу постоји разлика када су у питању девојчице и дечаци? 

4. Да ли постоје родне разлике у погледу постигнућа ромске деце? 

5. У којој мери ромска деца прекидају школовање? Да ли у истој мери то чине 

девојчице и дечаци? Који су разлози за то? 

6. Да ли су ромска деца прихваћена у школи и широј заједници? 

7. Да ли су Вам познати случајеви дискриминације и насиља на основу етничке 

припадности? 

8. Да ли сте задовољни сарадњом са ромским родитељима? Како би та сарадња 

могла да се унапреди? 

9. Које су ваше препоруке за побољшање ситуације у погледу образовања 

ромске деце на територији општине Уб? 
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Прилог број  6 

ТАБЕЛА ЗА УЧИТЕЉЕ И РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ 

ПОДАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

*РОМИ 

НАСТАВНИК / УЧИТЕЉ:   __________________________  Разред и одељење: _____ 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ  

Укупан број девојчица   

Укупан број дечака   

Укупан број девојчица Ромкиња * 

Укупан број дечака Рома * 

ПРОСЕЧАН УСПЕХ СВИХ УЧЕНИКА у одељењу (бројчано, са  две  децимале)  

Просечан успех девојчица Ромкиња (бројчано, са  две  децимале) * 

Просечан успех дечака Рома (бројчано, са  две  децимале) * 

Просечан успех девојчица неромкиња (бројчано, са  две  децимале)  

Просечан успех дечака нерома (бројчано, са  две  децимале)  

УКУПАН БРОЈ ОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА свих ученика  

Укупан број оправданих изостанака девојчица Ромкиња  * 

Укупан број оправданих изостанака дечака Рома  * 

Укупан број оправданих изостанака девојчица неромкиња   

Укупан број оправданих изостанака дечака нерома   

УКУПАН БРОЈ НЕОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА свих ученика  

Укупан број неоправданих изостанака девојчица Ромкиња  * 

Укупан број неоправданих изостанака дечака Рома  * 

Укупан број неоправданих изостанака девојчица неромкиња   

Укупан број неоправданих изостанака дечака нерома   

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА РОМА КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ  

УКУПАН  БРОЈ  УЧЕНИКА РОМА КОЈИ СУ НАПУСТИЛИ ШКОЛУ  

Укупан број девојчица Ромкиња које су напустиле школу * 

Укупан број дечака Рома који су напустили школу * 

УКПАН БРОЈ УЧЕНИКА РОМА  КОЈИ ПОЛАЖУ РАЗРЕДНИ ИСПИТ  

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ РАДЕ ПО ИОП-у  

Укупан број девојчица Ромкиња које раде по ИОП-у * 

Укупан број дечака Рома који раде по ИОП-у * 
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Прилог број  7 

 

ОДГОВОРИ РОДИТЕЉА НЕРОМА НА ПИТАЊА БРОЈ 56 И 57 

 

Шта мислите да неромска деца и њихови родитељи замерају ромској деци и 

њиховим родитељима? (56) 

Да ромска деца поведу више рачуна о свом понашању и да редовно похађају наставу. 

(Д.Р.) 

Нередовно похађање наставе и домаће неваспитање. (Ђ.И.) 

Нехигијену и недовољно васпитање.  (К.М.) 

Не замерамо им ништа. (Л.М.) 

Замерамо им недовољно вођење рачуна о личној хигијени као и недостатак домаћег 

васпитања. (П.В.) 

Замерају им што су повлашћени у свему. Роми примају дечији додатак, социјалну 

помоћу висини моје плате, то је око 40.000 динара. Ја се за тај износ добро 

нарадим! (Р.З.) 

Познавајући људе из ромске заједнице, мислим да не обраћају пажњу (довољно) на 

школовање своје деце... (С.И.) 

Нередовно похађање наставе, незаинтересованост за школу, личну хигијену... (Ц.Д.) 

Сам однос према школи (нередовни доласци у школу), учење и праћење наставе 

(незаинтересованост), нехигијена. (Б.Р.) 

Ја лично им замерам зато што већина ромске деце не похађа редовно наставу а 

књиге за разлику од наше деце којима купујемо,  она добијају бесплатно. (Б.В.) 

Неваспитање, нехигијену и необразованост. (В.В.) 

Што су некултурни. (Ђ.С.) 

Не мислим јер не замерају. (Ђ.Д.) 

Постоји мишљење да ромску популацију карактеришу одређене особине 

(склоности). Лично сам мишљења да се исте могу срести и код људи који нису 

Роми. (З.И.) 

Ако им је омогућено, треба да се школују а не да избегавају школу, одговорност... 

(И.З.) 

Звучи апсурдно, али као просветни радник то могу да тврдим, сматрају да су у 

повлашћеном положају у односу на неромску децу. (И.М.) 

Нема потребе за било каквим замеркама, сва су деца иста. (Ј.М.)  

Ако су културни, пријатни и лепо васпитани, ништа. Не делимо људе по томе да ли 

су Роми, Бугари, Грци...(Ј.С.) 

Лоша хигијена ромске деце, вашке и слично наводе неромску децу да их избегавају. 
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Честе псовке и лоша комуникација ромске деце са неромском воде свађи. Најчешће 

ромска деца услед недостатка новца прибегавају крађи ствари неромске деце 

(мобилни телефони, патике, новац...) (К.Д.) 

Ја лично ништа, људи су  као и ми. А други можда посматрају свет по расној 

основи. Е, да, замерам једну ствар а то је нехигијена, јер не може ме нико убедити 

да не може купити сапун који кошта 50 динара и опрати се. (К.М.) 

Нередовност у похађању наставе. (Л.А.) 

Стање међусобних односа потиче најпре од васпитања деце и друштва у ком се 

налазимо. (Н.Ј.) 

Запуштеност, неуредност, неваспитање... (Н.М.) 

Деца изостају из школе а родитељи им то дозвољавају. (Н.М.) 

Лоше хигијенске навике, недостатак културе... (П.М.) 

Ја као родитељ замерам што ромска деца не похађају редовно наставу јер им то 

њихови родитељи понекад дозвољавају.(С.В.) 

Замерају то што су ромска деца препуштена сама себи... (С.М.) 

Свашта... (С.Г.) 

Нехигијенске услове живота, аљкавост, некултуру. (С.Ж.) 

Лоша хигијена, некултура, речник, неодговорност. (С.М.) 

Мислим да им замерају то што се не друже довољно, а ван школе их псују и ударају. 

(Т.С.) 

Не знам, моја деца се друже са свом децом (у целој школи има 12 Рома). За неке су 

знали да су Роми, за неке не, али то је неважно. Није битно шта је ко, већ какав 

је.(Т.Д.) 

Недовољна посвећеност деци, у смислу пре свега одржавања њихове личне хигијене, 

односа према другој деци и нередовном похађању наставе. (Т.М.) 

У окружењу мог детета ромска деца су равноправна, уредна и присутна већим 

делом на настави. (Ћ.Д.) 

Мислим да не замерају ништа јер нема потребе ни разлога, сви смо ми људи и исти 

смо без обзира на националност! (Е.Д.) 

Не знам јер нисам имала никаквих непријатних ситуација са ромском популацијом. 

Моје дете не разврстава људе на основу тога којој популацији припадају. (С.М.) 

 

Шта мислите да деца и родитељи Роми замерају неромској деци и њиховим 

родитељима?(57) 

Да их недовољно поштују и омаловажавају их. (Д.Р.) 

Што су чиста и уредна. (Ђ.И.) 
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Замерају ако им  одговоре на провокације јер ми Срби требало би да ћутимо а они 

од нас да раде шта хоће. А тако ће и бити ако се нешто не промени. Њих има у 

породици седморо-осморо па и више, а нас Срба троје-четворо.(Р.З.) 

Предрасуде према Ромима, неравноправност, неприхватање у друштво. (Ц.Д.) 

Управо тај став који имају због горе наведеног. (В.В.) 

За то нисам сигурна. (Ђ.Д.) 

Роми често испољавају незадовољство својим положајем у друштву у односу на 

нероме. (З.И.) 

Мислим да нема шта да замерају. (И.З.) 

Они сматрају да самим тим што су Роми, мање вреде. Њихов је став да их сви 

понижавају, тако они виде другу страну, што никако не стоји. (И.М.) 

Не знам, ако су задовољни собом, ваљда ништа. (Ј.С.) 

Вређање, изјаве да су „Цигани“, да се „осећају“, не купају, да су изоловани од 

осталих... (К.Д.) 

Нисам никад размишљала о томе. Можда њима сметају провокације с друге стране 

па онда нешто замере. (К.М.) 

Неприхватање, дискриминација... (Н.М.) 

Бољи услови за напредовање у сваком смислу. (П.М.) 

Финансијску стабилност, већину у бројности становништва. (С.Ж.) 

Искрено, немам појма! (Т.С.) 

Замерају то што покушавају да њихову децу приме у своје друштво. (Т.С.) 

Нисам имала прилику да чујем такво мишљење и слично од стране ромске деце и 

њихових  родитеља. (Т.М.) 

Однос у разговору и честе препирке (свађе). (Ћ.Д.) 

Не знам да ли ишта замерају. (Е.Д.) 

Мислим да немају никакав разлог да би замерили неромској (популацији) деци и 

њиховим родитељима. (С.М.) 
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Прилог број  8 

 

ОДГОВОРИ РОДИТЕЉА НЕРОМА НА ПИТАЊЕ БРОЈ 70: Шта бисте Ви 

предложили да се промени у друштву, како би ромска деца била задовољнија и 

ромска популација имала боље услове за живот и образовање?  

 

 Б.Д. 

Применио бих исте казне за родитеље ромске деце која не долазе редовно у школу 

као и за родитеље неромске деце. Ако деца неромске популације могу да иду редовно 

у школу, нема разлога да ромска популација не долази редовно у школу. Одржавао 

бих састанке са родитељима деце ромске популације и упозорио бих их на обавезе 

њихове деце. 

 

Д.Р. 

Да се родитељи ромске деце више ангажују на раду да би омогућили деци што је 

потребно за живот а не да живе од социјалне помоћи. 

 

Ђ.И. 

Потребно је омогућити бесплатан боравак у вртићу, сасвим бесплатно основно и 

средње образовање како би се ромска деца од малих ногу научила раду, лепом 

понашању, хигијени и пристојном односу према старијима и друговима. 

Требало би прво утицати саветима родитељима како би они касније могли 

васпитавати своју децу и усмеравати правилном циљу: раду, учењу, понашању а не 

нераду и животу на рачун милостиње људи. 

 

К.М. 

Не знам јер и оно што им се свакодневно нуди они довољно не користе! 
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Л.М. 

Да деца добијају бесплатне књиге и новац који им је потребан за храну и боље 

услове за живот. 

 

С.И. 

Мислим да они само треба да се промене, да више воде рачуна о школовању, 

здравству... 

 

Т.Н. 

Ми смо сиромашно друштво са богатим појединцима. Када друштво буде богатије 

биће бољих услова и за Роме и њихов подмладак. У процесу богаћења нашег друштва 

треба да учествује и ромска популација а не да очекује од друштва да јој обезбеди 

бољи живот. Ово се не односи, наравно, само на Роме већ и на све грађане ове 

државе. Држава треба да обезбеди једнака права за све грађане како би кроз 

позитивну селекцију свако пронашао своје место у овом друштву. 

 

Ц.Д. 

1.  Боља комуникација са родитељима ромских ученика. 

2. Упитник по потребама ромске популације везано за предшколско образовање. 

3. Формирање (групе) савета ромских родитеља у предшколској установи и школи. 
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4. Бесплатна едукација за ромску популацију за коришћење компјутера, 

интернета... 

 

Б.Р. 

Укључивање ромске популације у друштвено-користан рад на нивоу заједнице; 

образовање разних секција у оквиру којих би Роми учили и савладавали вештине 

везане за нпр. ручни рад, спортске активности и др. 

 

Б.В. 

Сада тренутно имају доста услова да школују своју децу јер имају доста 

повластица деца за школовање. Имају бесплатне уџбенике, примају социјалну помоћ 

и дечији додатак, а мало ко од њих ствара деци радну навику за обавезан одлазак у 

школу. А наша деца имају већи проблем штосу некултурни и неваспитани па у свему 

ометају нашу децу и наша деца не смеју да се жале на њих... 

 

Ђ.Д. 

Генерално једини предлог је да буде једнакост. Друштво би требало да им да шансу 

као и свим осталим људима. 

 

З.И. 

Да поред датих права имају и обавезе (школовања, бриге о породици, радне 

обавезе...) 
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И.З. 

Лично мислим да имају сва права као и неромска деца и у току школовања а и 

приликом запослења. 

 

И.М. 

Сматрам да је најбитније да се сви решимо предрасуда које су присутне и на једној 

и на другој страни. 

Потом радити на повећању просвећености ромске популације јер сматрам даје  

њихов став, углавном негативан о школи и школовању. Не могу се активно 

укључити нигде ако се само ослањају на социјалну помоћ. Из личног искуства знам 

да те неке врсте помоћи натерају децу да дођу у школу а чим то изгуби на значају 

заборави се на похађање наставе. 

Заиста огромна већина те деце живи у сиромаштву. Треба им обезбедити бар 

елементарне услове за живот а мислим да ће они сами себи највише помоћи ако се 

активно укључе у друштво као целину. Заиста има сјајних ђака Рома који би 

требало да буду покретачи сопственог развоја. 

 

Ј.М. 

Да родитељи лепо васпитавају своју децу да разлика између људи не постоји. Сви 

смо ми људи и сви ми живимо у једној држави. 
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Ј.С. 

Стипендија за школовање вредне и талентоване деце. Колико ми је познато то већ 

постоји. Лично нисам присталица социјалне помоћи. Сматрам да сав новац који се 

добија треба да се заради, па и тај од социјалне помоћи. Треба организовати 

можда неке врсте јавних радова и људе који желе да раде поштено платити. 

Сматрам да сви људи, па и ромска популација имају прилику да квалитетно 

организују свој живот. Познајем Роме који имају свој посао, стабилну породицу и 

завршили су високу школу. Мислим да друштво може да помогне доста, али највише 

то могу да ураде сами Роми, тако што ће својим понашањем доказати да су вредни 

прилике. 

 

К.Д. 

Више едукативних радионица, предавања, допунских часова за ромску децу. 

Више помоћи у виду хигијенских препарата, одеће, обуће (под условом да је не износе 

у сврху продаје). 

Округле столове, дебате са неромском популацијом. 

У школи организовати представе, приредбе и такмичења у којима би учествовали 

само Роми или Роми са неромском децом, што би водило популаризацији њихове 

културе, обичаја, музике, поезије. 

Извести приредбе, културна дешавања поводом Светског дана Рома. 

Указати на Роме који су нешто постигли (Наташа Тасић Кнежевић – оперска 

певачица и професор). 
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К.М. 

Мишљење да смо сви људи и да смо сви једнаки и да постоји само једна подела, а то 

је подела добра и зла. И да, кад је већ тако, сваки човек има право на живот, 

слободу, образовање, запослење, без обзира на расу, пол, политичко опредељење. И 

кад то схватимо онда ћемо и на Роме и на Албанце и др. гледати као на људе  и тек 

онда можемо само рећи да ли је добар или лош човек а не којој вери или раси 

припада. 

 

Л.А. 

Ромска популација је обично лошијег материјалног стања. Цена уџбеника и 

наставног прибора је прилично висока и за оне са редном примањима. Можда би 

бесплатни уџбеници били подстицај за редовније похађање наставе. 

 

М.Б. 

Мислим да су ромска деца сасвим задовољна и поштована у овом друштву. Такође 

мислим да имају сасвим добре услове за образовање и даље школовање. 

 

Н.М. 

Изградња и реконструкција кућа, додела социјалних станова чиме би се решили 

проблеми становања. Обезбедити чешће систематске прегледе, побољшати 

здравствену заштиту, решити проблем запошљавања чиме би се побољшала 

материјална ситуација, а самим тим и деци омогућило школовање. 
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Н.М. 

Спровести акције које за циљ имају развијање свести међу ромском популацијом о 

значају образовања. Боље образовање значи и  боље услове за живот и рад. 

Укључити ромску децу у школи у секције где би могли да покажу и развијају своје 

таленте... 

 

П.М. 

Строжије казне за њихове родитеље. Шаљу их да просе, а не шаљу их у школу. 

 

С.В. 

Обезбедила бих им бесплатно школовање. 

 

С.М. 

Ромска деца, колико могу да приметим имају фине услове за живот. Примају 

стално неку помоћ, деца дечији додатак док неромска деца немају права на дечији 

(тј. не испуњавају све услове). Уосталом, нека раде нешто па ће и имати боље 

услове за живот!!! 
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С.Ж. 

Већа контрола односа унутар породице као и финансијских средстава које добијају 

као корисници различитих социјалних помоћи, а често је то неоправдано, па се тако 

деци преноси порука да им образовање и рад нису потребни за живот. 

Организовање радионица са различитим темама и за родитеље и за децу: важност 

здравствено-хигијенских навика, образовања, међуљудских односа... 

 

Т.С. 

Сматрам да све креће из породице, друштво је ту само да помогне. Обезбедити им 

услове за становање, посао и др. 

 

Т.С. 

Потребно је да родитељи ромске деце дозволе својој деци дружење са неромском 

популацијом. Неромска деца треба да покажу више разумевања за Роме. Морају се 

и једни и други трудити да се међусобно упознају и прихвате различитости. Ми у 

комшилуку имамо две девојчице ромске националне мањине које се играју са мојом 

децом. 

 

Т.Д. 

Искрено, не волим да пишем романе... Довољно је да свако крене од себе, па шта 

жели себи и како жели да се људи понашају према њима, тако да се и они понашају 

према другима, а деца су наши мали сунђери... 
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Т.М. 

Похађала сам основну школу пре 35 година. Колико се сећам ромској деци ни тада 

није било ускраћено школовање као и сва друга права која су имала неромска деца. 

Редовније су похађали наставу него садашња ромска деца. То кажем јер сам мајка 

два ђака који су основци и имају у разреду ромске вршњаке. 

Друштвена заједница сада кроз пројекте инклузије много више улаже у ромску 

популацију у циљу њиховог образовања и побољшања економских услова живота. 

Нисам сигурна да је дала циљане резултате. Штавише, дато им је превише слободе 

и комотног понашања, барем што се тиче похађања наставе. 

Не сматрам да било шта треба мењати да би ромска деца била задовољнија ако им 

већ ништа није ускраћено. 

 

Ћ.Д. 

Честа обилажења ромских породица од стране надлежних институција, едукација 

и помоћ у сваком смислу где је и коме шта потребно (финансије и хигијена и 

наравно едуковање свих чланова. 

Здравствена заштита и побољшање услова живота, средине у којој бораве уз често 

надгледање. 

 

Е.Д. 

Променити политику и друштво. Свима да права буду иста без обзира које су 

националности. 
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М.М. 

Да им друштво обезбеди нормалне услове за живот и рад. 

 

С.М. 

Ромска деца имају могућност за образовање као и неромска деца и на њима је да ли 

ће то да прихвате или не. Помоћ коју примају од државе на бољи и квалитетнији 

начин да искористе и тако ће побољшати своје стање. Радно способни Роми да 

нађу себи неки посао и тако ће својој деци обезбедити бољи живот.  
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Прилог број  9 

ОДГОВОРИ РОДИТЕЉА РОМА НА ПИТАЊА 56 И 57 

Шта мислите да неромска деца и њихови родитељи замерају ромској деци и 

њиховим родитељима? (56) 

Неравноправност мањина. (В.Д.) 

Лош статус ромске деце. (Ј.С.) 

Нема разлике у деци. Ако су људи ок зашто би правили разлику. (К.С.) 

Зато што имамо другачију боју тена. (Ђ.Д.) 

Не замерају ништа. (Ђ.С.) 

Ми смо сви исти. (И.З.) 

То што ромска деца немају основно васпитање, нису најуреднија у школи, слабије 

уче тј. нису заинтересована за школу. (К.М.) 

Понашање и хигијена. (К.З.) 

Лошији материјални статус ромске деце јер немају услове за бољи живот као 

неромска деца. (М.М.) 

Замерају родитељима због необразовања своје деце јер њих доста не утичу на 

њихово образовање. Неки да, а неки не.(М.Д.) 

Боја коже највише. (С.Р.) 

Шта мислите да деца и родитељи Роми замерају неромској деци и њиховим 

родитељима? (57) 

Омаловажавање ромске деце. (В.Д.) 

Однос неромске деце према Ромима – осећају се да су изнад Рома. (Ј.С.) 

Роми као људи воле сву децу и људе Србије. (К.С.) 

То што вређају ромску децу и потцењују. (М.Д.) 

Сматрају нас мањином. Омаловажавају нас и сматрају нижом класом од њих. 

(Ђ.Б.) 

Замерају то што се одвајају од Рома и виде ту неку разлику међу нама.  (Ђ.Д.) 

Нема замерања. (Ђ.С.) 

Ми смо сви исти. (И.З.) 

Да не треба да размишљају као родитељи већ да се друже са ромском децом и 

науче нешто од њих. (К.М.) 

Да су изнад њих. (К.З.) 

Замерају њихов однос јер мисле да су они изнад ромске деце. Неки сматрају да су 

њихови односи према Ромима много другачији.(М.М.) 

Замерају пре свега родитељима да не треба правити разлику између деце. Зато 

што су неки Роми и са њима немојте се дружити. Ромска деца су иста као и 

неромска деца само што су неки црне боје а неки беле боје. (М.Д.) 

Понашање и однос према Ромима. (С.Р.) 

Све је најбоље, имамо добре односе. (В.С.) 
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Прилог број  10 

 

ОДГОВОРИ РОДИТЕЉА РОМА НА ПИТАЊЕ БРОЈ 70: Шта бисте Ви 

предложили да се промени у друштву, како би ромска деца била задовољнија и 

ромска популација имала боље услове за живот и образовање?  

В.Д. 

Да будемо равноправни, да нас не омаловажавају. Да нам дају шансу да се 

истакнемо у друштву и покажемо да и ми можемо колико и они. 

 

Ј.С. 

Друштво треба да се више потруди око помоћи за бољи живот и школовање 

ромске деце. Исто и школе да се труде да више помажу ромској деци. 

 

К.С. 

Могућност запослења детета по завршетку школе да не заврши на улици као нека 

ромска деца 

М.Д. 

Предложио бих да се мало боље преиспита и обиђе свака ромска породица и види се 

који родитељи дају све за своју децу и кад немају и њих треба подржавати а не оне 

који неће да раде него само пију и срамоте друге честите Роме... 

 

П.М. 

Република би требала да подстакне родитеље ромске деце да се запосле јер кад 

родитељи раде деца се угледају на родитеље. 
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Р.Б. 

Да имају бољи живот као и други, да буду равноправни. 

 

Ђ.Б. 

Желимо да будемо равноправни без обзира на боју коже. 

 

Ђ.Д. 

Њихово понашање, боље дружење... 

 

Ђ.С. 

Да деца добијају стипендије и запошљавају се.  

У вртићу су рекли лекар и васпитачи да дете има вашке, а ја сам ишла тамо, 

детету раширила веома бујну косу и показала, тако да су видели да дете има перут. 

Веома уредно држим дете и тако су ме понизили. 

 

 

И.З. 

Наравно да желимо боље услове али то је мало теже и никада неће бити боље. 

 

Ј.С. 

Да имају већа права. 

 

К.Љ. 

Само равноправност међу људима. 
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К.М. 

Да родитељи уче своју децу да се не ругају ромској деци већ да им помажу у сваком 

смислу. Да наставници не раздвајају децу у школи. Да у дому  здравља гледају исто 

на ромско и српско дете. 

 

К.З. 

Да држава помаже ромској деци више око школовања и услова за живот. 

 

Л.С. 

Да деца имају бољу будућност. 

 

 

М.М. 

Да држава и школе помажу ромској деци више око бољег живота и услова 

школовања. Деца би се школовала да имају бољи материјални статус и боље услове 

живота. Кад би имали бољи материјални статус као неромска деца имали би воље 

за школовање и више би се трудили јер нико не воли да буде необразован. 

Образовање много значи за бољи живот. Сва деца би волела да живе као остала 

деца који имају бољи стандард живота. 

 

 

Н.Ј. 

Да се помогне родитељима финансијски јер немају услове да школују децу која хоће 

да се школују. 
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Ш.С. 

То да сваки Ром и Ромкиња имају компјутер или телефон. 

 

 

П.М. 

То да сви буду подједнаки и да се не прави разлика између Рома и нерома. 

 

В.С. 

У суштини доста Рома у Србији не ради, да им се нађе посао или да се повећа 

материјална помоћ како би имали за нормалан живот и школовање деце. 

 

Д.С. 

Сматрам да према ромској деци треба да се понашају лепо и да се не прави разлика. 

 

Ђ.Б. 

Желели би да то буде мало боље, да уче, да имају своје парче хлеба. Да имају своје 

паре. Да лепо живе, да не праве глупост. 

 

Ђ.С. 

Да имају сви доста за (боље) услове и да свако дете буде задовољно. 

 

С.Ј. 

Друштво се променило, треба да се промени свест Рома о значају образовања. 
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Прилог број  11 

ОДГОВОРИ ДЕВОЈЧИЦА НЕРОМКИЊА НА ПИТАЊА БРОЈ 29 и 50 

Ако се са неким не дружиш, напиши због чега.(29) 

Јер нису добри другари.  (Б.М.) 

Зато што су те особе дволичне и зато што воле да се подсмевају другима. (И.С.) 

Учитељице нам не дају да идемо код њих. (И.Т.) 

Лоши су ђаци, не пријају ми и нису добри за дружење. (И.И.) 

Због непристојног понашања. (И.Н.) 

Зато што ми не прија њихово друштво и понашање. (И.Н.) 

Не дружим се са њима зато што се понашају некултурно и зато што ми се смеју. 

(Ј.В.) 

Имају изливе беса. (Ј.С.) 

Зато што је безобразан, бије се и лоше је васпитан. (К.К.) 

Безобразан и неваспитан. (Л.Т.) 

Јер они мене мрзе. (М.К.) 

Због оговарања. (П.Е.) 

Не дружим се са неким ако је насилан и ако вређа другу децу укључујући и мене. 

(П.М.) 

Не дружим се због свађа, препирки, оптуживања, оговарања и причања лажи. (Р.Ј.) 

Не допада ми се њихово понашање и њихови покушаји да буду доминантни у 

друштву. (Т.В.) 

Дружим се са свима подједнако. (Е.Т.)(С.И.) 

Због понашања, изражавања и кућног неваспитања. (М.С.) 

Не дружим се са некима јер ме нервирају. (Р.В.) 

Са свима се дружим без обзира које су националности. (С.К.) 

Издаје ме, руга ми се, не жели да се дружи са мном. (М.И.) 

Нису посебно дружељубиви за девојчице. (В.Т.) 

Зато што неки почињу да се шале на туђи рачун а тако се не би требало понашати 

према другима...(Р.С.) 

Та особа ме ни не гледа, а и избегава ме. (А.А.) 

Јер се не понаша баш лепо. (Б.А.)(Т.С.) 

Ја бих желела да се дружим са свима али они неће. (Б.Ј.) 

Због лошег понашања. (Ж.Ј.) 

Једино се мање дружим са децом која су превише умишљена и са онима за које знам 

да ће окренути леђа кад се најмање надам...(С.Ј.) 
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Ако неко заслужује казну, због чега је то најчешће?(50) 

Због тога што омета час и упада учитељици у реч. (Б.М.) 

Због ометања на часу. (Ђ.Н.)(С.А.) 

Због туче. (И.С.)(П.Е.)(Т.С.) 

Д. свакога бије. (И.Т.) 

Прича на часу, бије се. (И.И.) 

Зато што се непримерено понаша. (И.Н.) 

Због понашања у школи. (И.Н.)(М.С.) 

То је најчешће због туче или вређања. (Ј.В.) 

Због туче, свађе, ружног понашања. (Ј.С.) 

Због тога што трче на ужини. (Ј.М.) 

Зато што често преписују на контролном. (К.Ј.) 

Због туче и тужакања. (К.К.) 

Зато што се непримерено (ружно) понаша. (Л.Т.)(М.И.) 

Због свађања. (М.К.) 

Због непристојног понашања. (М.Н.) 

Сматрам да ретко ко заслужује казну. (М.Н.) 

Због вређања. (Н.Ђ.) 

Због понижавања осталих ученика. (П.М.) 

Због тога јер поједини ученици праве хаос на часу, касне на часове и има ученика 

који се некултурно понашају према појединим наставницима и причају ружне речи. 

(Р.Ј.) 

Због непослушности. (Т.Н.) 

Због лошег понашања у смислу ометања часа, малтретирања друге деце... (Т.В.) 

Због приче, понекад туче. (Е.Т.) 

Због недисциплине на часу. (П.И.)(С.И.)(С.К.) 

Због галаме. (Р.В.) 

Због непоштовања наставника. (Ј.А.) 

Причање, свађање, кошкање, непоштовање наставника. (В.Т. ) 

Зато што је немиран, непослушан, прави проблеме, не слуша оно што му се каже. 

(Р.С.) 

Нисам за кажњавање. (А.А.)  

Због причања на часовима. (Б.А.)(С.Ј.) 

Због нереда, трчања, жвака... (Ж.Ј.) 
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Прилог број 12 

  ОДГОВОРИ ДЕЧАКА НЕРОМА НА ПИТАЊА БРОЈ 29 и 50 

Ако се са неким не дружиш, напиши због чега. (29) 

Зато што једноставно не можемо да се уклопимо. (В.В.) 

Понекад се посвађам па се помирим, али се углавном дружим са свима. (Д.А.) 

Зато што ми каже ружну реч или  ме гурне. (Д.Н.) 

Што се непристојно понашају и немамо ништа заједничко, нису на мом нивоу. 

(Ђ.А.) 

Зато што ме исмејава и вређа ме. (Ж.Ф.) 

Зато што много оговарају друге и мешају се у све. (Л.Ј.) 

Зато што не долазе редовно у школу. (М.Л.) 

Зато што је безобразан, лицемер, саможив, пун самопоуздања (кад нико не може да 

буде као он)...(М.Л.) 

Зато што немамо иста интересовања. (Н.Ђ.) 

Зато што су ме у нижим разредима вређали. (О.М.) 

Не дружим се због недисциплине и некултуре. (Р.В.) 

Не дружим се са насилницима који крше правила и лажу. (Р.А.) 

Неваспитани, безобразни...(С.Ф.) 

Некултура и безобразлук. (Т.Ј.) 

Зато што су безобразни. (Т.В.) 

Зато што ми не одговара њихово понашање. (Ц.М.) 

Дружим се са свима. (Г.Л.)(С.Н.)(М.Б.) 

Дружим се са свима јер сви су ми подједнаки. (С.С.) 

Због лошег понашања и уображености. (Н.Ј.) 

Дискриминација. Често бивам увређен због зуба који су мало изашли напред и због 

тога ме зову „зубати“. Често кажу да не одржавам хигијену, а то није истина. 

(Л.А.) 

То дете ради ружне ствари и нећу да се дружим. (Ж.А.) 

Немамо о чему да разговарамо. (Ж.Ђ.) 

Не дружим се са онима који уопште не желе да се друже са мном. Чак и покушавам 

да будем добар према њима али они то не поштују. (Р.В.) 

Зато што ми се смеје што покажем наставници цртеж. (Ф.М.) 

Због лошег понашања и претње. (Т.Ф.) 

Зато што шаље пољупце дечацима и хвата ме. (М.М.) 

Не дружим се због некултуре. (С.С.) 

Неки су веома чудни. (Ж.У.) 
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Ако неко заслужује казну, због чега је то најчешће?(50) 

Због непримереног понашања. (А.П.) 

Због лошег понашања. (В.В.)(С.М.)(Л.А.)(Ж.А.)(Т.Ф.)(Ж.У.) 

Због понашања и ометања часа. (Д.А.)(М.Б.) 

Зато што се деца стално потуку. (Д.Н.) 

Због ружног понашања. (Ђ.К.) 

Псовања. (Ђ.В.) 

Због непристојног понашања. (Ђ.А.) 

Зато што се увек свађа са неким. (Ж.Ф.) 

Због свађе. (З.Н.)(К.С.) 

Због причања на часу. (М.Л.) (П.М.)(Т.В.)(С.С.)(Љ.Н.) 

Због приче на часу, безобразлука, непажње на часу... (М.Л.) 

Због њеног/његовог понашања. (Н.Ђ.) 

С.Ј. и Ј.М. због прекидања часа.(О.М.) 

Због туче и ругања наставнику. (П.А.) 

Због недисциплине. (Р.В.)(С.Ј.) 

Скрнављење школске имовине, вређање. (Р.Ђ.) 

Због непоштовања правила и лагања. (Р.А.) 

Можда због свађања и туче. (С.Ф.) 

Ометање наставе. (Т.Ј.)(Ц.М.)(П.Н.)(С.С.)(Н.Ј.) 

Глупости разне. (Г.Л.) 

Безобразлук и некултура. (Ж.Ђ.) 

Ако би нешто урадио што би повредило неког у школи. (Р.В.) 

Због смејања. (Ф.М.) 

Туче. (М.М.) 
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Прилог број  13 

ОДГОВОРИ ДЕВОЈЧИЦА РОМКИЊА НА ПИТАЊА БРОЈ 29, 50 и 64 

Ако се са неким не дружиш, напиши због чега. (29) 

Зато што ме исмева. (Б.Ј.) 

Не желе да се друже зато што сам Ромкиња. (Ђ.А.) 

Па зато што он зове ме и вређа моју веру. (Ђ.С.) 

Несугласице. (К.Ј.) 

Зато што не волим да се дружим са децом која су некултурна и која говоре вулгарне 

речи. (К.К.) 

Са свима се лепо дружим и желим тако и  да остане. (К.М.) 

Па, ради ружних речи, због некултурног, ко се бије... (К.С.) 

Његово и њено понашање и уображеност и гледају ко се како облачи. (М.К.) 

Они неће са мном да се друже. (Р.К.) 

Не дружим се са дечацима М. и  Н. због недоличног понашања. (Р.М.) 

Зато што се праве важне. (Р.П.)(С.А.) 

Зато што је безобразна (другарица). (С.М.) 

Не дружим се са онима који нису уредни. (Ш.М.) 

Због понашања са мном и због ружних речи. (Ј.Н.) 

Са свима се дружим (С.С.) (В.М.) Са свима се подједнако дружим. (В.Н.) 

Са свима се дружим, није ми важна њихова националност. (С.А.) 

Због лошег понашања. (Д.А.)(Б.К.) 

Не дружим се са једним учеником јер прави проблеме у школи. Једино се са њим не 

дружим а овако се дружим са свима. (Д.М.) 

Зато што нису занимљиви, нису пристојни и мирни. (О.Т.) 

М. и С. Зато што нису пристојни. (Ј.В.) 

 

Ако неко заслужује казну, због чега је то најчешће?(50) 

Због причања на часу. (А.О.)(К.В.)(В.М.) 

Ако не прати на часу или се глупира. (Б.В.) 

Зато што се бије. (Б.Ј.) 

Због ружног понашања – гурања и омаловажавања. (Ђ.А.) 

Због уображености. (Ђ.М.) 

Због туче. (Ђ.С.) 

Свађа у разреду. (К.Ј.) 

Због вулгарних речи на настави. (К.К.) 
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Због гурања, туче, свађе, псовке итд. (К.М.) 

Због туче, због ружних псовки... (К.С.) 

Због оговарања или ругања. (М.Д.) 

Кад се свађају и бију. (М.С.) 

Свађање, ружне речи, туче. (М.К.) 

Нешто ружно је урадио. (М.Ј.) 

Ако се туку. (П.М.) 

Због нечега што си гурнуо или поломио. (Р.С.) 

Зато што је немиран. (Р.К.) 

Због тужакања. (Р.М.) 

Због непоштовања правила. (Р.П.)(С.А.) 

Због лошег понашања. (С.М.) (С.С.) 

Због узнемиравања, не могу да пазе и слушају предавање остали ученици. (Р.Џ.) 

Због туче и због задиркивања других ђака. (Ш.М.) 

Због ружних речи и непоштовања. (Ј.Н.) 

Због ружног понашања, вређања и малтретирања. (С.С.) 

Најчешће зато што је безобразан. (В.Н.) 

Због узнемиравања часа. (Б.Н.) 

Због ометања наставника. (С.А.) 

Због ометања наставника. (С.А.) 

Због лошег понашања, због телефона, због туче... (Д.А.)(Б.К.) 

Због туче или због неког другог проблема. (Д.М.)(Ј.В.) 

 

Шта би променила у свом животу? (64) 

Да моја мама буде стално срећна. (Ђ.С.) 

Много чега...(Р.П.) 
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Прилог број 14 

ОДГОВОРИ ДЕЧАКА РОМА НА ПИТАЊА БРОЈ 29 и 50 

Ако се са неким не дружиш, напиши због чега. (29) 

Само зато што је неваспитан.(В.А.) 

Честа свађа. (Ђ.С.) 

Не воле да се друже са мном. (И.В.) 

Због чега, не знам. (Ј.Н.) 

Зато што ме неко дира и бацају ми књиге на одмору. (Ј.С.) 

С ким се не дружим, посебан је. (К.Д.) 

Због тога што немам заједничких тема за разговор. (К.Ј.) 

Зато што се глупирају кад неко одговара. (Л.К.) 

Због тога што је непристојан. (М.П.) 

Не дозвољавају им родитељи. (М.А.) 

Зато што дирају девојчице. (М.Н.) 

Не дружим се зато што ми никад не помажу, а сваки пут мене криве за нешто 

што нисам урадио... (Р.Н.) 

Зато што се они смеју и ништа не знају, само се свађају. (Ш.С.) 

Са свима се дружим. (А.Н.)(В.Н.)(С.Ж.)(В.М.) 

Зато што не знају да играју фудбал и први ме дирају. (В.Ж.) 

Зато што ме дирају. (М.Р.) 

Мали је број деце са којом се не дружим јер немамо тему за разговор. (М.С.) 

Немамо о чему да разговарамо. (В.Д.)(В.Д.)(М.М.) 

Зато што нека деца воле да се праве важна и воле да се бију. (С.К.) 

Ја волим да се сви дружимо. (Р.Д.) 

Зато што нису добри на часу и хоће да се бију често. (М.С.) 

Зато што нас стално гледа и из шале пољубио Ивана. (Ј.М.) 
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Ако неко заслужује казну, због чега је то најчешће?(50) 

Због глупирања и доказивања пред другима, не схватајући шта ради. (В.А.) 

Због туче у мом одељењу. (Ђ.С.) 

Због ругања. (И.В.) 

Дира млађу децу од себе и треба да буде кажњен. (Ј.З.) 

Због лошег понашања. (К.Ј.)(С.С.)(Ш.К.)(С.К.) 

Због ометања часа. (Л.К.) 

Због туче. (М.П.)(Р.Б.)(В.М.)(Ј.М.) 

Зато што причају за време часа. (М.Н.)(М.С.)(М.С.) 

Због непослушности. (П.Ж.) 

Због туче, малтретирања, шутирања, псовања. (Р.З.) 

Због оговарања других ученика, свађе, пљувања и ружних речи. (Р.Р.) 

Буду гласни, гађају се, причају на часу, користе телефоне на часу. (Р.С.) 

Због свађе и због туче. (Р.Н.) 

Што нису добри. (А.Н.) 

Зато што не жели да се смири. (В.Ж.) 

Због свађања (говорења ружних речи). (В.Н.) 

Зато што ме ошамарила. (М.Р.) 

Причање на часу, дирање деце и провоцирање. (С.Ж.) 

Уради нешто што не треба. (В.Д.) 

Због насилности. (В.М.) 

Због ометања наставе и наставника. (С.С.) 
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Прилог број  15 

 

ОДГОВОРИ НАСТАВНОГ КАДРА НА ПИТАЊЕ БРОЈ 30 

Напишите своја запажања о ромским породицама, ученицима Ромима, догађаје 

који су Вам остали у сећању, позитивне и негативне примере из непосредног 

рада у одељењу, предлоге за промене како би се побољшао положај ромских 

ученика (на нивоу државе, локалне заједнице, школе…).  

Б.М. 

Имала сам у претходној школи доста ученика ромске националности, а имам их и 

сада. Увек сам имала коректан однос и са ученицима и са родитељима. Постојале 

су породице које долазе из сиромашнијих социјалних услова и то је донекле 

отежавало и сам рад тих ученика код куће. Још један од већих проблема је велика 

стопа неписмености родитеља, који деци не могу помоћи при учењу. Мислим да би 

нешто по том питању требало променити на нивоу државе!  

Б.В. 

Ромски ученици нередовно похађају наставу. Родитељи ретко долазе на родитељске 

састанке. У пракси је запажено да ромска популација ученика углавном нема 

моторичких сметњи и музички су надарени.  

И.Љ. 

Ромски ученици у великом броју не похађају наставу. Ретко остварују велики успех 

без обзира на природну интелигенцију. Недостаје им подстицај од стране породице 

и друштва да се више ангажују у похађању школе и ангажовања око учења.  

Ј.Д. 

На почетку рада са ученицима имала сам неколико ученика ромске националности. 

Међу њима се истицала једна девојчица које је била врло „бистра“, паметна, уредна 

и вредна. Све обавезе је обављала редовно и није било никаквих проблема у раду и 

дружењу са осталом децом. Пресудан утицај на њу је имала мајка, која је била 

добар ђак али, како је рекла, брзо се удала... Завршила је четврти разред са 

одличним успехом. Нажалост, њена проширена породица се касније раздвојила, па је 

мајка одвела сву децу у неко друго место. 

Највећи проблем је у томе што сви желе и траже посао да би обезбедили деци 

бољи живот, па нема нико код куће да им помогне, а често остају да чувају своју 

браћу и сестре јер су им породице многобројне. 

Ако су родитељи неписмени а немају услова за бољи живот, њихова деца неће 

долазити стално у школу и резултати ће бити слабији. Вероватно постоје неки 
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обичаји које не познајемо па женска деца морају бити „чувана“ од стране других 

чланова породице.  

Значи, требало би више упознати живот, обичаје и услове у којима живе и 

директно одлазити у њихове породице ради помоћи, превенције и упознавања 

њиховог живота и рада, да бисмо могли адекватно да им помогнемо, а будућим 

ђацима олакшамо сналажење у школи.  

М.Г. 

Ученици ромске националности са тешкоћама прате школски програм из разлога 

што не долазе уредно на часове, не носе књиге и свеске. Родитељи се не интересују 

код предметних наставника за успех њихове деце и не приморавају децу да уредно 

долазе у школу. 

Ретки су ученици који су редовно пратили наставу и заиста се трудили да нешто 

науче у основној школи. 

Тренутно предајем у 5. и 7. разреду. Једино бих могла да издвојим ученика Р.Р. који 

је врло активан, заинтересован за наставу и рад у школи. Уредно похађа наставу. 

Резултати нису очекивани, али је важно да се интересовањем за школу издваја од 

остале деце ромске националности којима предајем. 

Девојчице већ у 7. разреду престају да похађају наставу. 

Сматрам да држава мора да обавеже ромске породице да шаљу децу у школу и да 

их оштрије кажњавају.  

М.В. 

Девојчице су послушније и мирније, боље уче, али их родитељи чешће исписују из 

школе због удаје. Дечаци иду у школу, али се дешава да беже са часова, да се више 

друже са дечацима Ромима из средње школе него са децом из основне. Родитељи су 

често мање образовани него деца па не могу да им помогну око задатака.  

М.Д. 

Пре свега треба радити на сарадњи са родитељима ромске деце. Сматрам да од 

њих треба почети са едукацијом, појашњењима, истицањем предности школе и 

свих пратећих делатности, а тек онда заједно са њима радити на едукацији њихове 

деце, усавршавању и извођењу на прави пут. Сматрам да и они могу да буду 

образовани као сва остала деца и да заврше факултете, имам лични пример 

другарице која је Ромкиња!  

П.Д. 

Најгора ствар која се тиче ромске деце је то што се они само провлаче кроз 

систем. Не похађају редовно наставу и велики је проблем пратити њихов напредак. 
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Углавном је потребна и помоћ педагошког асистента, јер многи стигну и до виших 

разреда а да нису савладали писмо. 

Имају слуха за стране језике, чак ако раде нешто друго, они пасивно уче језик. Оно 

што чују, репродукују. 

Недавно сам чула да се родитељ једне ромске ученице распитује за приватне часове 

француског језика. Зачудим се јер је девојчица добра ученица и притом има петицу 

из страног језика, самостална је у раду и кад јој нешто није јасно, она ме пита. 

Девојчица је само желела да буде сигурнија у оно што већ зна, јер на часу не може 

нико у потпуности да јој се посвети, али уз похвалу за сваки урађени захтев она 

спонтано постаје самоуверена да може да савлада градиво и да јој добро иде. 

Образовање Рома не треба да се заврши по завршетку основне школе. Требало би да 

и средња школа буде обавезна за све. Водити евиденцију о редовности похађања 

како редовне, тако и допунске наставе. Реаговати ако се учестало изостаје, а 

нарочито ако се дуже не долази у школу.  

П.М. 

Радила сам у комбинованом одељењу 2. и 4. разреда  у којем је било 14 ученика. Међу 

њима дванаесторо је припадало ромској националности, а само два ученика српској. 

Специфични услови рада, прилично уједначен рад, темпо рада, јер је већина ученика 

припадала Ромима. И, све је функционисало одлично. Било је додатног рада како би 

савладали предвиђено градиво, посебно из српског језика и математике. Да би 

савладали азбуку и писање слова написала сам на тридесет великих листова, на 

сваком посебно, по једно слово и нацртала специфичан појам чији назив почиње тим 

словом. Залепила сам те листове на зид учионице, тако да је цео зид био прекривен 

словима. У таквом амбијенту где су свуда около слова брзо и лако су учили.  

Слободне активности смо користили за оне активности које су код њих изазивале 

посебно интересовање. То су: певање, играње, плес, глума и покрет. 

Сарадња са родитељима је била одлична. Редовно су долазили на родитељске 

састанке, а и индивидуалне разговоре. Нисам користила помоћ стручних служби, 

јер није била неопходна. Проблема није било. 

Доста смо радили на развијању васпитних навика, јер сматрам да је то подједнако 

важно уз усвајање знања у првом циклусу образовања. Разговарали смо о правилима 

у понашању у различитим ситуацијама, шта је културно, а шта није, о поштовању, 

о лепом опхођењу у комуникацији, ословљавању старијих са „Ви“, о међусобној 

толеранцији, као и о другим важним питањима васпитања. Имали смо успеха. 

Мислим да би било добро и корисно укључити родитеље ромских ученика у одређене 

наменске радионице чиме би се ојачала веза и сарадња са њима, стекло поверење и 

унапредио рад са ученицима. Могао би да се обележи пригодним програмом Дан 

Рома, где би сви ученици имали прилику да науче речи из ромског језика, поједине 

фразе и изразе, упознају се боље са њиховом културом, обичајима, музиком... Треба 
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истицати да ромска деца знају минимум два језика, а поједина и три језика, што је 

посебан квалитет!  

Р.Г. 

Ученици Роми са којима сам радила наставу су пратили по ИОП-у. Донекле је 

постигнуто оно што је било предвиђено планом активности. Међутим, резултати 

учења би били бољи да су они редовно долазили у школу и да су код куће имали са 

киме да раде. Ученици код куће нису имали никакву помоћ јер су проводили време са 

мајкама које су углавном неписмене. 

Такође, још један проблем је што ова деца углавном немају предшколско 

образовање. Када крену у основну школу имају велике потешкоће у разумевању неких 

социјалних правила. Неки ученици чак и не разумеју српски језик. 

Родитељима треба променити свест о значају школе и образовања. На тај начин 

би се побољшала сарадња са учитељима, а и резултати учења би вероватно били 

бољи.  

Р.Т. 

Мислим да не би требало да постоји дискриминација између Рома и остале деце и 

да  учитељ/наставник треба да подстиче децу да се друже са Ромима. Они би 

такође требало да буду укључени у све активности школе јер су многа ромска деца 

јако талентована. На учитељима и наставницима је да то препознају, а и да пруже 

помоћ онима којима је потребна.  

Р.Д. 

Сматрам да би инсистирање на већ постојећим прописима побољшало квалитет 

како ромских ученика и ромске популације у целини тако и читавог нашег друштва.  

С.И. 

Успостављена је добра сарадња са родитељима ученика Рома. Није било никаквих 

проблема. Родитељи су информисани о томе како деца напредују у учењу, како 

извршавају обавезе. Укључени су у школски живот детета. Ангажовани су на 

решавању проблема. 

Ученици који спорије напредују укључени су у часове допунске наставе како би 

савладали одређене наставне садржаје. Добро су прихваћена у одељењу.  

Т.В. 

Најчешћи проблем на који сам наилазила приликом подучавања ромске деце био је 

везан за недовољну сарадњу родитеља и школе. Проблеми као што су лоше оцене, 

васпитна запуштеност, неодржавање хигијене, нередовни доласци у школу, 

исписивање након завршеног четвртог разреда ради склапања брака и још многи 
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други могли би се делимично решити чешћом посетом родитеља школи, 

показивањем заинтересованости за рад и напредовање детета. Још један битан 

фактор је и Центар за социјални рад. Имала сам прилику да им се обратим 

неколико пута за помоћ, но нисам сигурна да је то имало нарочитог ефекта. Са 

друге стране, морам истаћи, имам и доста позитивних искустава.  

Ч.Д. 

Добро је што ромска деца имају све више жељу да се школују. Раније је то било у 

мањем проценту уз честа изостајања са часова. Бесплатни уџбеници и бесплатна 

кухиња утицали су да деца Роми редовније долазе у школу. То опет утиче на то да 

их одељење доживљава као део колектива, јер су редовније у школи. 

Држава им више финансијски помаже што је позитивно. Давања су редовна, 

месечна у виду новчане помоћи, али условљена одазивањем на рад и помоћ локалној 

заједници (уређење животног простора) и редован долазак деце у школу. Све већи 

број ромске деце завршава осам разреда школе, а некад се то завршавало са четири 

разреда, посебно код девојчица због ране удаје. 

Негативна запажања: прилив новца је мали али редован, па им је донекле порастао 

стандард или ми се чини? Можда је то утицај развоја технологије, доступност 

интернета или утицај повратника из ЕУ? Не знам како другачије да објасним то 

што сам приметила да се међу младим Ромима појавила наркоманија, што сам 

сазнала у разговору са децом коју учим. И уверила се. Испитати! 

Не волим кад треба да делим децу на Роме и оне који то нису. Они су пре свега деца! 

Чињеница је да се деца из ромске заједнице у школама заиста описмене, а пошто 

лакше савладају латиницу него ћирилицу, а музикални су, све више се повећава 

успешност у учењу страних језика. Воле физичко и музичко. 

Приметила сам да у оквиру своје заједнице организују писмене и образованије 

чланове да помажу деци која иду у школу, јер још увек има доста неписмених 

родитеља међу њима. Зато родитељи не могу да помажу деци. 

Деца прате развој технологије, поседују мобилне телефоне већ у нижим разредима. 

Све више их има на друштвеним мрежама.  

Упитник број 30 - непотписан 

Потребно је да се првенствено у породици реше социјална питања и родитељима се 

објасни колико је важно континуирано присуство ученика у школи, како због учења, 

тако и због социјализације.  

М.И. 

Често се дешавало да ромске ученице које имају потенцијала, покажу 

интересовање за даље школовање и буду подржане од стране родитеља, али 

касније напусте школовање.  



 

514 

 

Ј.Н. 

У нашој школи има доста деце ромске националности. Један део живи лепо (лепо су 

обучени, имају све што им је потребно) док други део је сиромашан и то се може 

рећи да је ситуација незадовољавајућа. Занимљиво је што има ученика који су јако 

добри ђаци и труде се око свега, лепо су васпитани, поштују све и знају за ред, док 

су други супротност њима, својим понашањем које није нимало пристојно 

покушавају да скрену пажњу на себе. Један део који је мали, не долази редовно у 

школу и има проблем са изостанцима.  

Д.Ј. 

Родитељи нерадо долазе на родитељске састанке. Можда је груб израз „нерадо“, 

адекватан је нередовно. Разлог је брига о осталим члановима породице (другој 

деци), веома лоше аутобуске везе (ретки су поласци аутобуса из њиховог места 

боравка). Потребно је „освестити“ родитеље да је школа потребна њиховој деци, 

без обзира на њихов економски статус.  

Ђ.С. 

У свом вишегодишњем раду са ученицима Ромима, видела сам  да су ромске 

породице напредовале у економском смислу као и у развијању свести о значају и 

важности редовног похађања наставе. Деца су редовна у доласку у школу. Остало 

је још неколико ромских породица које се донекле неодговорно понашају али и код 

њих се осећа помак. 

Сматрамо да поред школе и нас учитеља, треба да се више укључе остали и 

охрабре ромске ученике који немају изостанке и који постижу заиста добре 

резултате у настави. Мислим да би такве ученике из ромске заједнице требало 

посебно наградити на локалном нивоу, нпр. бесплатна екскурзија, бесплатни 

уџбеници, излети, компјутер... и на тај начин мотивисати остале, подстаћи их на 

рад и залагање. 

У свом раду имала сам доста позитивних примера – што родитеља који углавном 

млади добију децу, што ученика који су толико жеље имали за знањем и којима смо 

ми учитељи били све. Гледала сам младе родитеље који сазревају од времена када 

им прво дете уђе у школски систем, па све до уласка  трећег и четвртог детета у 

школу. Ти родитељи временом постају одговорнији код тог трећег детета. 

Углавном, чланови ромске популације имају тај утисак да мисле да их остали, па и 

учитељи, игноришу јер су Роми. То ми се дешавало у првих пар година рада. Увек су 

долазили у ситуацију да изговоре, ако им нешто кажеш као савет, да их сви мрзе. 

Временом схвате да није тако и постану другачији. 

Већ дуги низ година сматрају се равноправним и прихваћеним од стране остале 

популације. За све то је потребно труда и рада.  
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Ј.С. 

Прва посета дому ученика – кућна посета – деца су била одушевљена, као и 

старатељи деце. Набавка стола, столица (које сам донирала породици), учинила је 

да њихова радост буде велика. Сарадња са родитељима доприноси бољем 

квалитету рада.  

Р.Ж. 

Било је ромске деце у претходним генерацијама. Тренутно их немам у одељењу. Били 

су дисциплиновани, редовни у школи и доста су се трудили. Школа се такође 

трудила да им обезбеди прибор и уџбенике. Било је доста хуманитарних представа 

за њих. Ишли су на екскурзије добијањем „гратиса“ од агенције.  

С.М. 

С обзиром на то да имам врло мало искуства у просвети, нисам имала много 

запажања која бих могла описати. Стекла сам утисак да већину ромских ученика не 

занима школа и да су потпуно незаинтересовани да се укључе у наставу. Има 

изузетака, наравно. Нека ромска деца се баш труде, поготово девојчице. Ја их 

посматрам потпуно исто као и осталу децу и трудим се да им помогнем колико 

могу. Мислим да нема разлике између њих и остале деце јер и међу осталима има 

оних који су незаинтересовани, а има свакако и деце која се труде и желе да уче. 

Мислим да ромске ученике не треба издвајати у смислу да им нешто додатно 

помажемо, већ им треба приступити као и свима, помоћи им уколико им је помоћ 

неопходна.  

В.М. 

Школу похађа велики број деце која припадају ромској заједници. Иако неки 

одрастају у добрим материјалним условима, често у школу долазе без прибора и 

уџбеника за наставу. Мали је број оних који подједнако добро раде на свим 

часовима. Немају адекватан начин опхођења према одраслима па ни наставницима.  

М.С. 

Већ дужи низ година радим у школи у којој има велики број Рома. На основу 

искуства, стање се побољшало у области образовања таквих ученика. Редовнији су 

на часовима и одговорнији у раду. Родитељи су схватили значај образовања и шаљу 

децу у школу, независно од пола. И даље постоји велики број породица које живе у 

изузетно тешким условима и које примају социјалну помоћ. Њихова деца долазе у 

школу јер имају пријатно окружење и добре наставнике који воде бригу о томе да 

буду добро прихваћени. 

Имала сам у разреду изузетно добре математичаре ромске националности који су 

завршили и средње школе. Једна ученица је уписала Вишу економску школу у Ваљеву 

и на завршној је години. Као негативан пример навела бих само понашање родитеља 
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који фаворизују мушку децу којој је све дозвољено јер је једино мушко дете у 

породици (иако имају још женске деце). То је случај и у појединим српским 

породицама. 

Као предлог којим би се могао побољшати рад са ученицима ромске националности 

је, конкретно у мојој школи, увођење продуженог боравка. Тим боравком, ученици би 

се склонили са улице и још више приближили школи. Ту би радили домаће задатке, 

ручали, имали разне слободне активности и васпитавали би се поред образовања 

које би стекли.  

Р.Т. 

Подстаћи родитеље и децу да редовно похађају школу.  

Упитник број 45 - непотписан 

Моје мишљење је да ромска деца желе да науче и заинтересовани су колико и 

остала деца, али због слабије финансијске ситуације често немају основна средства 

за рад (уџбенике, свеске) као и не толико неопходна (интернет) али која им могу 

прилично помоћи у савладавању наставног садржаја.  
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Прилог број  16 

„ПИСМА“ РОМСКИХ УЧЕНИЦА  

 

 

 
Писмо ромске ученице упућено ауторки Невени Симић, које показује колики значај за 

њу има похвала коју је добила, колико је захвална и срећна што је „научила да говори 

енглески“. 

 

Честитка ромске ученице поводом Осмог марта, посебна по томе што ученица 

изражава и поштовање према наставници. 
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Порука ромске ученице након једног часа. Девојчица је живела у изузетно тешким 

условима, нередовно је похађала наставу, али је волела да долази у школу. Током 

године је примљена у хранитељску породицу након чега је ауторки Невени Симић 

стигло „писмо“ у коме пише да се радује зато што је „дошла у богату кућу“. 

 

 

Писмо ромске девојчице која је јако поносна на то што је научила да пише и због 

тога би сваки дан писала писма. Њен узор је учитељица и она је одлучила да и сама 

то постане. 
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Поруке ромских девојчица које показују да им  је много важно када је неко добар 

према њима, нарочито учитељица.  
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Прилог  17 

ФОТОГРАФИЈЕ РОМСКИХ УЧЕНИЦА И УЧЕНИКА ИЗ  

ОШ „МИЛАН МУЊАС“ УБ 

(СА ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ) 

 
Ромска ученица из Основне школе „Милан Муњас“ у Убу приказује рођенданску 

честитку коју је направила на часу. 

 

 

 

Ромски ученици из издвојеног одељења за децу са сметњама у развоју приликом 

доделе новогодишњих пакетића. 
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Ромски дечак из Основне школе „Милан Муњас“ приказује пројекат који је урадио 

на једном од часова. 

 

 

Сестра и брат, Роми, представљају заједнички пројекат 
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волиш?“ 
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у твом одељењу помажу једни другима у учењу?“ 

Табела 88/Графикон 88 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли се неко 

подсмева другоме ако да погрешан одговор или нешто погрешно каже?“  

Табела 89/Графикон 89 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли је за 

дружење важно да је неко добар ђак?“ 
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Табела 90/Графикон 90 – Расподела одговора испитаника на питање „Имаш ли 

у школи најбољег друга/другарицу?“ 

Табела 91/Графикон 91 – Расподела одговора дечака на питање „У којој клупи 

седиш?“ 

Табела 92/Графикон 92 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли је 

важно ко седи поред тебе?“ 

Табела 93/Графикон 93 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли би волео да 

неко други седи поред тебе?“ 

Табела 94/Графикон 94 – Расподела одговора испитаника на питање „Има ли деце 

у одељењу са којом се никада не дружиш?“ 

Табела 95/Графикон 95 – Расподела одговора дечака на питање „Ако се са неким 

не дружиш, напиши због чега?“ 

Табела 96/Графикон 96 – Расподела одговора дечака на питање „Које ти се 

особине свиђају код твојих вршњака?“ 

Табела 97/Графикон 97 – Расподела одговора дечака на питање „Које ти се 

особине не свиђају код твојих вршњака?“ 

Табела 98/Графикон 98 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли поклањаш 

онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и сиромашне?“ 

Табела 99/Графикон 99 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли си 

учествовао на такмичењима?“ 

Табела 100/Графикон 100 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли си 

освојио неко од прва три места?“ 

Табела 101/Графикон 101 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли си у 

некој секцији у школи?“ 

Табела 102/Графикон 102 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли идеш 

у музичку школу?“ 

Табела 103/Графикон 103 –  Расподела одговора дечака на питање „Да ли се бавиш 

неким активностима изван школе?“ 

Табела 104/Графикон 104 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли си 

учествовао на некој приредби?“ 

Табела 105/Графикон 105 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли си 

члан неког од градских (сеоских) спортских клубова?“  

Табела 106/Графикон 106 – Расподела одговора дечака на питање „Постоји ли 

нека активност коју би волео да похађаш или тренираш а то ниси могао? 

Табела 107/Графикон 107 – Расподела одговора дечака на питање „Наведи шта 

највише волиш да гледаш на телевизији“ 

Табела 108/Графикон 108 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли имаш 

мобилни телефон?“ 
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Табела 109/Графикон 109 – Расподела одговора дечака на питање „Шта од 

наведеног користиш?“ 

Табела 110/Графикон 110 – Расподела одговора дечака на питање „Означи све 

језике које знаш (говориш, разумеш)“ 

Табела 111/Графикон 111 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли има 

ученика у школи који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“  

Табела 112/Графикон 112 – Расподела одговора дечака на питање „Коме 

кажеш ако те неко узнемирава?“ 

Табела 113/Графикон 113 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли 

учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“  

Табела 114/Графикон 114 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли неко 

од твојих другарица или другара заслужи да буде опоменут или кажњен?“ 

Табела 115/Графикон 115 – Расподела одговора дечака на питање „Има ли 

неправде у твом одељењу?“ 

Табела 116/Графикон 116 – Расподела одговора дечака на питање „Ако неко 

заслужује казну, због чега је то најчешће?“ 

Табела 117/Графикон 117 – Расподела одговора дечака на питање „Каква је 

твоја породична ситуација? Са ким живиш? 

Табела 118/Графикон 118 – Расподела одговора дечака на питање „Колико 

имаш браће и сестара?“ 

Табела 119/Графикон 119 – Расподела одговора дечака на питање „Ако се деси 

нешто лоше теби или твојим другарицама/друговима у школи, кажеш ли то 

својим родитељима?“ 

Табела 120/Графикон 120 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли се 

твоји родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“  

Табела 121/Графикон 121 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли те 

родитељи похвале кад добијеш добру оцену?“ 

Табела 122/Графикон 122 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли те 

родитељи физички кажњавају (батинама)?“ 

Табела 123/Графикон 123 – Расподела одговора дечака на питање „Мислиш ли 

да деца треба да добију батине ако нешто много погреше и непослушна су?“  

Табела 124/Графикон 124 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли ти 

родитељи дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болестан?“ 

Табела 125/Графикон 125 – Расподела одговора дечака на питање „Мислиш ли 

да је школа важна за успех у животу?“ 

Табела 126/Графикон 126 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли је 

школовање важније за дечаке или за девојчице?“ 
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Табела 127/Графикон 127 – Расподела одговора дечака на питање „Какви су 

твоји планови у вези са школовањем у будућности?“ 

Табела 128/Графикон 128 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли си 

срећан?“ 

Табела 129/Графикон 129 – Расподела одговора дечака на питање „Мислиш ли да 

има неправде која утиче на твој живот?“ 

Табела 130/Графикон 130 – Расподела одговора дечака на питање „Шта би 

променио у свом животу?“ 

Табела 131/Графикон 131 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли волиш 

да идеш у школу?“ 

Табела 132/Графикон 132 – Расподела одговора девојчица на питање „Какав си 

ђак?“ 

Табела 133/Графикон 133 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли 

редовно идеш у школу?“ 

Табела 134/Графикон 134 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли 

школско градиво учиш сама или ти је потребна нечија помоћ?“ 

Табела 135/Графикон 135 – Расподела одговора девојчица на питање „Какви су 

твоји услови за учење код куће?“ 

Табела 136/Графикон 136 – Расподела одговора девојчица на питање „Шта те 

највише омета док учиш?“ 

Табела 137/Графикон 137 – Расподела одговора девојчица на питање „Колико 

просечно учиш после наставе?“ 

Табела 138/Графикон 138 – Расподела одговора девојчица на питање „Који 

предмет највише волиш?“ 

Табела 139/Графикон 139 – Расподела одговора девојчица на питање „Зашто?“ 

Табела 140/Графикон 140 – Расподела одговора девојчица на питање „Који 

предмет не волиш?“ 

Табела 141/Графикон 141 – Расподела одговора девојчица на питање „Зашто?“ 

Табела 142/Графикон 142 – Расподела одговора девојчица на питање „Због чега ти 

је неки предмет посебно тежак за учење?“ 

Табела 143/Графикон 143 – Расподела одговора девојчица на питање „Због чега се 

трудиш да боље учиш?“ 

Табела 144/Графикон 144 – Расподела одговора девојчица на питање „Ако из неког 

предмета не постижеш успех, шта на то утиче?“ 

Табела 145/Графикон 145 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је 

успех у учењу нешто за шта се вреди трудити?“ 

Табела 146/Графикон 146 – Расподела одговора девојчица на питање „Ако добијеш 

слабу оцену из неког предмета, то ти:“ 
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Табела 147/Графикон 147 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли 

ученици у твом одељењу помажу једни другима у учењу?“ 

Табела 148/Графикон 148 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли се 

неко подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно каже?“ 

Табела 149/Графикон 149 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је за 

дружење важно да је неко добар ђак?“ 

Табела 150/ Графикон 150 – Расподела одговора девојчица на питање „Имаш ли у 

школи најбољег друга/другарицу?“ 

Табела 151/Графикон 151 – Расподела одговора девојчица на питање „У којој 

клупи седиш?“ 

Табела 152/Графикон 152 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је 

важно ко седи поред тебе?“ 

Табела 153/Графикон 153 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли би 

волела да неко други седи са тобом?“ 

Табела 154/Графикон 154 – Расподела одговора девојчица на питање „Има ли деце 

у одељењу са којом се никада не дружиш?“ 

Табела 155/Графикон 155 – Расподела одговора девојчица на питање „Ако се са 

неким не дружиш, напиши због чега?“ 

Табела 156/Графикон 156 – Расподела одговора девојчица на питање „Које ти се 

особине свиђају код твојих вршњака?“ 

Табела 157/Графикон 157 – Расподела одговора девојчица на питање „Које ти се 

особине не свиђају код твојих вршњака?“ 

Табела 158/Графикон 158 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли 

поклањаш онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и 

сиромашне?“ 

Табела 159/Графикон 159 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си 

учествовала на такмичењима?“ 

Табела 160/Графикон 160 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си 

освојила неко од прва три места?“ 

Табела 161/Графикон 161 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си 

у некој секцији у школи? Којој?“ 

Табела 162/Графикон 162 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли идеш 

у музичку школу?“ 

Табела 163/Графикон 163 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли се 

бавиш неким активностима изван школе (фолклор, хор, балет, спорт...)?“  

Табела 164/Графикон 164 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си 

учествовала на некој приредби?“ 
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Табела 165/Графикон 165 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си 

члан неког од градских (сеоских) спортских клубова?“  

Табела 166/Графикон 166 – Расподела одговора девојчица на питање „Постоји ли 

нека активност коју би волела да похађаш или тренираш, а то ниси могла? 

Зашто?“ 

Табела 167/Графикон 167 – Расподела одговора девојчица на питање „Наведи шта 

највише волиш да гледаш на телевизији:“ 

Табела 168/Графикон 168 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли 

имаш мобилни телефон?“ 

Табела 169/Графикон 169 – Расподела одговора девојчица на питање „Означи шта 

од наведеног користиш:“ 

Табела 170/Графикон 170 – Расподела одговора девојчица на питање „Означи све 

језике које знаш (говориш, разумеш)“ 

Табела 171/Графикон 171 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли има 

ученика у школи који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“ 

Табела 172/Графикон 172 – Расподела одговора девојчица на питање „Коме 

кажеш ако те неко узнемирава?“ 

Табела 173/Графикон 173 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли 

учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“ 

Табела 174/Графикон 174 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли неко 

од твојих другарица или другова заслужи да буде опоменут или кажњен?“ 

Табела 175/Графикон 175 – Расподела одговора девојчица на питање „Има ли 

неправде у твом одељењу?“ 

Табела 176/Графикон 176 – Расподела одговора девојчица на питање „Ако неко 

заслужује казну, због чега је то најчешће?“ 

Табела 177/Графикон 177 – Расподела одговора девојчица на питање „Каква је 

твоја породична ситуација? Са ким живиш?“ 

Табела 178/Графикон 178 – Расподела одговора девојчица на питање „Колико 

имаш браће и сестара (рођених)?“ 

Табела 179/Графикон 179 – Расподела одговора девојчица на питање „Ако се 

деси нешто лоше теби или твојим другарицама у школи, кажеш ли то 

својим родитељима?“ 

Табела 180/Графикон 180 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли се 

твоји родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“  

Табела 181/Графикон 181 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли те 

родитељи похвале кад добијеш добру оцену?“ 

Табела 182/Графикон 182 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли те 

родитељи физички кажњавају (батинама)?“ 
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Табела 183/Графикон 183 – Расподела одговора девојчица на питање „Мислиш 

ли да деца треба да добију батине ако нешто много погреше и непослушна 

су?“ 

Табела 184/Графикон 184 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли ти 

родитељи дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болесна?“ 

Табела 185/Графикон 185 – Расподела одговора девојчица на питање „Мислиш 

ли да је школа важна за успех у животу?“ 

Табела 186/Графикон 186 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је 

школовање важније за дечаке или за девојчице?“ 

Табела 187/Графикон 187 – Расподела одговора девојчица на питање „Какви су 

твоји планови у вези са школовањем у будућности?“ 

Табела 188/Графикон 188 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си 

срећна?“ 

Табела 189/Графикон 189 – Расподела одговора девојчица на питање „Мислиш ли 

да има неправде која утиче на твој живот?“ 

Табела 190/Графикон 190 – Расподела одговора девојчица на питање „Шта би 

променила у свом животу?“ 

Табела 191/Графикон 191 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли волиш да идеш у школу?“ 

Табела 192/Графикон 192 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Какав си ђак?“ 

Табела 193/Графикон 193 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли редовно идеш у школу?“ 

Табела 194/Графикон 194 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли школско градиво учиш сам/сама или ти је потребна помоћ?“ 

Табела 195/Графикон 195 – Расподела одговора ромских  ученика/ученица на 

питање: „Какви су твоји услови за учење код куће?“ 

Табела 196/Графикон 196 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Шта те највише омета док учиш?“ 

Табела 197/Графикон 197 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Колико просечно учиш после завршетка школе?“ 

Табела 198/Графикон 198 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Који предмет највише волиш?“ 

Табела 199/Графикон 199 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Зашто је предмет омиљен?“ 

Табела 200/Графикон 200 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Који предмет не волиш?“ 



 

534 

 

Табела 201/Графикон 201 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Зашто не волиш тај предмет?“ 

Табела 202/Графикон 202 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Због чега је неки предмет посебно тежак за учење?“ 

Табела 203/Графикон 203 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Због чега се трудиш да учиш боље?“ 

Табела 204/Графикон 204 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Ако из неког предмета не постижеш успех, шта на то утиче?“ 

Табела 205/Графикон 205 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли сматраш да је успех у учењу нешто за шта се вреди трудити?“ 

Табела 206/Графикон 206 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Ако добијеш слабу оцену из неког предмета како то утиче на вољу за 

учењем?“ 

Табела 207/Графикон 207 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли ученици у твом одељењу помажу једни другима у учењу?“ 

Табела 208/Графикон 208 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли се неко подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или нешто 

погрешно каже?“ 

Табела 209/Графикон 209 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли је за дружење важно да је неко добар ђак?“ 

Табела 210/Графикон 210 – Расподела одговора ученика/ученица на питање: 

„Имаш ли у школи најбољег друга/другарицу?“ 

Табела 211/Графикон 211 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „У којој клупи седиш?“ 

Табела 212/Графикон 212 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли је важно ко седи поред тебе?“ 

Табела 213/Графикон 213 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли би волео/волела да неко други седи поред тебе?“ 

Табела 214/Графикон 214 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Има ли деце у одељењу са којом се никада не дружиш?“ 

Табела 215/Графикон 215 – Расподела одговора ромских ученика/ученица  на 

питање: „Ако се са некима не дружиш, напиши због чега?“  

Табела 216/Графикон 216 – Расподела одговора ромских  ученика/ученица на 

питање: „Које ти се особине свиђају код твојих вршњака?“  

Табела 217/Графикон 217 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Које ти се особине не свиђају код твојих вршњака?“  

Табела 218/Графикон 218 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли поклањаш онима који немају или дајеш добровољне прилоге за 

болесне и сиромашне?“ 
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Табела 219/Графикон 219 – Расподела одговора ученика/ученица на питање:  

„Да ли си учествовао/учествовала на такмичењима?“ 

Табела 220/Графикон 220 – Расподела одговора ученика/ученица на питање:  

„Да ли си освојио/освојила неко од прва три места?“ 

Табела 221/Графикон 221 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли си у некој секцији у школи? Којој?“ 

Табела 222/Графикон 222 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли идеш у музичку школу?“ 

Табела 223/Графикон 223 – Расподела одговора ромских ученика/ученица  на 

питање: „Да ли се бавиш неким активностима изван школе?“ 

Табела 224/Графикон 224 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли си учествовао/учествовала  на некој приредби?“ 

Табела 225/Графикон 225 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли си члан неког од градских/сеоских спортских клубова?“ 

Табела 226/Графикон 226 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Постоји ли нека активност коју би волео/волела да похађаш или 

тренираш, а то ниси могао/могла? Зашто?“ 

Табела 227/Графикон 227 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Шта највише волиш да гледаш на телевизији?“ 

Табела 228/Графикон 228 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли имаш мобилни телефон?“ 

Табела 229/Графикон 229 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Означи шта од наведеног користиш“ 

Табела 230/Графикон 230 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Означи све језике које знаш?“ 

Табела 231/Графикон 231 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли има ученика у школи који малтретирају остале, посебно 

млађе од себе?“ 

Табела 232/Графикон 232 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Коме кажеш ако те неко узнемирава?“  

Табела 233/Графикон 233 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“ 

Табела 234/Графикон 234 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли неко од твојих другарица или другова заслужи да буде 

опоменут или кажњен?“ 

Табела 235/Графикон 235 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Има ли неправде у твом одељењу? 

Табела 236/Графикон 236 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Ако неко заслужује казну због чега је то најчешће?“ 
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Табела 237/Графикон 237 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Каква је твоја породична ситуација? Са киме живиш?“ 

Табела 238/Графикон 238 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Колико имаш браће и сестара (рођених)?“ 

Табела 239/Графикон 239 – Расподела одговора ученика/ученица на питање: 

„Ако се деси нешто лоше теби или твојим другарима у школи, да ли то 

кажеш својим родитељима?“ 

Табела 240/Графикон 240 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли се твоји родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“ 

Табела 241/Графикон 241 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли те родитељи похвале кад добијеш добру оцену?“ 

Табела 242/Графикон 242 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли те родитељи физички кажњавају?“ 

Табела 243/Графикон 243 – Расподела одговора ученика /ученица на питање: 

„Мислиш ли да деца треба да добију батине, ако нешто много погреше и 

непослушна су?“ 

Табела 244/Графикон 244 – Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да 

ли ти родитељи дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси 

болестан/болесна?“ 

Табела 245/Графикон 245 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Мислиш ли да је школа важна за успех у животу?“ 

Табела 246/Графикон 246 – Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да 

ли је школовање важније за дечаке или за девојчице?“ 

Табела 247/Графикон 247 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Какви су твоји планови у вези са школовањем у будућности?“ 

Табела 248/Графикон 248 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Да ли си срећан/срећна?“ 

Табела 249/Графикон 249 – Расподела одговора ученика/ученица на питање: 

„Мислиш ли да има неправде која утиче на твој живот?“ 

Табела 250/Графикон 250 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на 

питање: „Шта би мењао/мењала у свом животу?“ 

Табела 251/Графикон 251 – Старосна структура родитеља 

Табела 252/Графикон 252 – Расподела одговора родитеља према њиховом брачном 

статусу 

Табела 253/Графикон 253 – Расподела одговора родитеља на питање „Колико 

чланова породице има Ваше домаћинство?“ 

Табела 254/Графикон 254 – Расподела одговора родитеља на питање „Колико деце 

имате?“ 
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Табела 255/Графикон 255 – Расподела одговора родитеља на питање „Које је 

образовање мајке анкетираног детета?“ 

Табела 256/Графикон 256 – Расподела одговора родитеља на питање „Које је 

образовање оца анкетираног детета?“ 

Табела 257/Графикон 257 – Расподела одговора родитеља на питање „Које је 

образовање Ваше мајке?“ 

Табела 258/Графикон 258 – Расподела одговора родитеља на питање „Које је 

образовање Вашег оца?“ 

Табела 259/Графикон 259 – Расподела одговора родитеља на питање „Које је 

образовање мајке Вашег партнера?“ 

Табела 260/Графикон 260 – Расподела одговора родитеља на питање „Које је 

образовање оца Вашег партнера?“ 

Табела 261/Графикон 261 – Расподела одговора родитеља на питање „Који је радни 

статус мајке анкетираног детета?“ 

Табела 262/Графикон 262 – Расподела одговора родитеља на питање „Који је радни 

статус оца анкетираног детета?“ 

Табела 263/Графикон 263 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

примате неку врсту социјалне помоћи?“ 

Табела 264/Графикон 264 – Расподела одговора родитеља на питање „Стамбени 

објекат у коме живите је?“ 

Табела 265/Графикон 265 – Расподела одговора родитеља на питање „Шта од 

наведеног има Ваше домаћинство?“ 

Табела 266/Графикон 266 – Расподела одговора родитеља на питање „Ваша 

породица има:“ 

Табела 267/Графикон 267 – Расподела одговора родитеља на питање „Колико се 

Ваша породица придржава обичаја и чува традицију породице?“ 

Табела 268/Графикон 268 – Расподела одговора родитеља на питање „Који је 

највећи празник у Вашој кући?“ 

Табела 269/Графикон 269 – Расподела одговора родитеља на питање „Како 

бисте оценили ваш породични живот и међусобне односе?“  

Табела 270/Графикон 270 – Расподела одговора родитеља на питање „Како 

решавате несугласице у браку?“ 

Табела 271/Графикон 271 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

мислите да жена треба да заврши школу?“ 

Табела 272/Графикон 272 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

мислите да жена треба да буде запослена?“ 

Табела 273/Графикон 273 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

жена треба да одлучује заједно са мужем о кући и породици?“ 
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Табела 274/Графикон 274 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

сте задовољни својом породицом, јесте ли срећни?“ 

Табела 275/Графикон 275 – Расподела одговора родитеља на питање „Ако 

породични односи нису добри, мислите ли да треба остати у таквој заједници?“ 

Табела 276/Графикон 276 – Расподела одговора родитеља на питање „Шта бисте 

у свом животу променили?“ 

Табела 277/Графикон 277 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

заједно са брачним партнером васпитавате своје дете?“ 

Табела 278/Графикон 278 – Расподела одговора родитеља на питање „Како 

кажњавате своје дете кад је непослушно?“ 

Табела 279/Графикон 279 – Расподела одговора родитеља на питање „Ко одлучује о 

школовању Вашег детета?“ 

Табела 280/Графикон 280 – Расподела одговора родитеља на питање „Шта 

планирате у вези са школовањем Вашег детета у будућности?“ 

Табела 281/Графикон 281 – Расподела одговора родитеља на питање „Како 

замишљате живот своје деце у будућности?“ 

Табела 282/Графикон 282 – Расподела одговора родитеља на питање „Мислите ли 

да родитељи треба да одлучују о браку своје деце, чак и ако деца то не желе?“ 

Табела 283/Графикон 283 – Расподела одговора родитеља на питање „Са колико 

најмање година мислите да је женско дете спремно за удају?“ 

Табела 284/Графикон 284 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

мислите да је у реду ако се девојчица уда пре петнаесте године?“ 

Табела 285/Графикон 285 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сви 

чланови Ваше породице имају здравствену књижицу?“  

Табела 286/Графикон 286 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

редовно водите децу на здравствене прегледе?“ 

Табела 287/Графикон 287 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сви 

одрасли чланови Ваше породице контролишу своје здравље?“  

Табела 288/Графикон 288 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сви 

одрасли чланови Ваше породице имају лична документа, личну карту, 

пасош?“ 

Табела 289/Графикон 289 – Расподела одговора родитеља на питање 

„Наведите разлоге који Вас спречавају да имате личне исправе?“  

Табела 290/Графикон 290 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је 

Ваше дете ишло у јаслице/вртић?“ 

Табела 291/Графикон 291 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је 

Ваше дете ишло у предшколску установу?“ 
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Табела 292/Графикон 292 – Расподела одговора родитеља на питање „Колико је 

година имало Ваше дете кад је кренуло у први разред?“  

Табела 293/Графикон 293 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је 

ваше дете радо кренуло у школу?“ 

Табела 294/Графикон 294 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли се 

Ваше дете лако уклопило у школски колектив?“ 

Табела 295/Графикон 295 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

утичете на своје дете да редовно похађа наставу?“ 

Табела 296/Графикон 296 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

помажете свом детету у учењу?“ 

Табела 297/Графикон 297 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

бисте волели да неко други помаже Вашем детету у учењу?“ 

Табела 298/Графикон 298 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

редовно одлазите на родитељске састанке и на разговор са 

учитељем/наставником?“ 

Табела 299/Графикон 299 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли са 

учитељем/наставником свога детета можете отворено да разговарате?“  

Табела 300/Графикон 300 – Расподела одговора родитеља на питање „Какви су 

међусобни односи деце у одељењу Вашег детета?“ 

Табела 301/Графикон 301 – Расподела одговора родитеља на питање „Има ли 

разлике у односу учитеља/наставника према ученицима?“  

Табела 302/Графикон 302 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

има разлике у односу учитеља/наставника према ромској и неромској деци?“ 

Табела 303/Графикон 303 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

мислите да има разлике у односу деце нерома према деци ромске 

националности?“ 

Табела 304/Графикон 304 – Расподела одговора родитеља на питање „Мислите 

ли да је школа довољно учинила да сва деца буду равноправна?“ 

Табела 305/Графикон 305 – Расподела одговора родитеља на питање „Шта 

мислите да неромска деца и њихови родитељи замерају ромској деци и 

њиховим родитељима?“ 

Табела 306/Графикон 306 – Расподела одговора родитеља на питање „Шта 

мислите да деца и родитељи Роми замерају неромској деци и њиховим 

родитељима?“ 

Табела 307/Графикон 307 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

Вам дете каже ако има неки проблем у школи и ван ње или ако га неко 

узнемирава?“ 

Табела 308/Графикон 308 – Расподела одговора родитеља на питање „Шта би 

требало променити у школи/породици да би деца прихватила и оне који су 

другачији?“ 
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Табела 309/Графикон 309 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

мислите да је важно образовање Ваше деце?“ 

Табела 310/Графикон 310 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

бисте волели да Ваша деца заврше више школе него што имате Ви и 

отац/мајка детета?“ 

Табела 311/Графикон 311 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је 

подједнако важно образовање женског и мушког детета?“ 

Табела 312/Графикон 312 – Расподела одговора родитеља на питање „Колико 

трошкови школовања Вашег детета/деце утичу на ваш кућни буџет?“ 

Табела 313/Графикон 313 – Расподела одговора родитеља на питање „Шта је 

највећа препрека за будуће школовање Вашег детета?“ 

Табела 314/Графикон 314 – Расподела одговора родитеља на питање „Шта 

ћете урадити ако Ваше дете пожели да настави школовање у другом граду?“  

Табела 315/Графикон 315 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли би 

Ваша одлука за упис у средњу школу ван места становања била иста за 

мушко и женско дете?“ 

Табела 316/Графикон 316 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

мислите да је виши степен образовања важан за запослење и бољи положај у 

друштву?“ 

Табела 317/Графикон 317 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли 

образовани Роми/образоване Ромкиње имају исте услове за запослење и 

напредовање као неко ко није Ром/Ромкиња?“ 

Табела 318/Графикон 318 – Расподела одговора родитеља на питање „Колико 

се променио однос друштвене заједнице према ромској популацији?“ 

Табела 319/Графикон 319 – Расподела одговора родитеља на питање „Шта 

бисте Ви предложили да се промени у друштву, како би ромска деца била 

задовољнија и ромска популација имала боље услове за живот и образовање?“ 

Табела 320/Графикон 320 – Старосна структура наставника/наставница 

Табела 321/Графикон 321 – Полна структура испитаника/испитаница 

Табела 322/Графикон 322 – Расподела испитаника/испитаница према годинама 

радног стажа 

Табела 323/Графикон 323 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Коју бисте оцену дали школи у којој сте тренутно запослени?“ 

Табела 324/Графикон 324 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Како оцењујете школски програм по коме радите?“ 

Табела 325/Графикон 325 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Мислите ли да би требало растеретити ученике како би могли да остваре 

боље резултате?“ 
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Табела 326/Графикон 326 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Како оцењујете сарадњу са колегама?“ 

Табела 327/Графикон 327 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Да ли мислите да имате добар однос са ученицима?“ 

Табела 328/Графикон 328 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Мислите ли да сте праведни при оцењивању ученика?“ 

Табела 329/Графикон 329 – Расподела одговора испитаника/испитаница на 

питање „Да ли имате исти однос према свим ученицима?“ 

Табела 330/Графикон 330 – Расподела одговора испитаника/испитаница на 

питање „Да ли радите на томе да Ваши ученици имају осећај заједништва и 

пријатељства?“ 

Табела 331/Графикон 331 – Расподела одговора испитаника/испитаница на 

питање „Да ли Вам се ученици обраћају за помоћ ако имају проблем у школи?“  

Табела 332/Графикон 332 – Расподела одговора испитаника/испитаница на 

питање „Да ли сте спремни да помогнете у решавању проблема које ученици 

имају у породици?“ 

Табела 333/Графикон 333 – Расподела одговора испитаника/испитаница на 

питање „Да ли сте задовољни едукацијама у којима сте учествовали?“  

Табела 334/Графикон 334 – Расподела одговора испитаника/испитаница на 

питање „Сматрате ли да су Вам потребне едукације које до сада нису биле 

понуђене?“ 

Табела 335/Графикон 335 – Расподела одговора испитаника/испитаница на 

питање „Мислите ли да довољно знате о приступу деци која припадају 

националним мањинама?“ 

Табела 336/Графикон 336 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Да ли сте предавали ромским ученицима?“ 

Табела 337/Графикон 337 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Да ли сте додатно радили са ромским ученицима као би лакше савладали 

предвиђено градиво?“ 

Табела 338/Графикон 338 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Да ли Вам је била потребна помоћ стручних служби у раду са ромском децом?“ 

Табела 339/Графикон 339 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Мислите ли да су деца ромске националности добро прихваћена од осталих 

ученика?“ 

Табела 340/Графикон 340 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Колико предрасуде о Ромима утичу на међусобне односе у одељењу?“ 

Табела 341/Графикон 341 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Колико утичете на стварање добрих односа између ромских и неромских 

ученика?“ 
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Табела 342/Графикон 342 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Да ли сте имали ромске ученике који су показали посебно интересовање за 

учење и школу?“ 

Табела 343/Графикон 343 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Да ли сте имали искуство са ромским ученицима посебно даровитим за неку 

активност?“ 

Табела 344/Графикон 344 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Да ли сте остварили добру сарадњу са родитељима ромске деце?“ 

Табела 345/Графикон 345 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Какво је Ваше искуство у вези са односом родитеља Рома према школовању 

женске и мушке деце?“ 

Табела 346/Графикон 346 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Мислите ли да сте довољно учинили у односу са родитељима и децом ромске 

националности?“ 

Табела 347/Графикон 347 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање 

„Да ли су Ваши ромски ученици редовно ишли на екскурзију/рекреативну 

наставу?“ 

Табела 348/Графикон 348 – Расподела одговора испитаника/испитаница на 

питање „Мислите ли да је присуство педагошког асистента у школи 

неопходно?“ 
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Овај Образац чини саставни део докторске дисертације, односно 

докторског уметничког пројекта који се брани на Универзитету у Новом 

Саду. Попуњен Образац укоричити иза текста докторске дисертације, 

односно докторског уметничког пројекта. 

 

План третмана података 

Назив пројекта/истраживања 

Проблеми образовања ромске деце у основним школама на територији општине Уб из родне 

перспективе и сагледавање могућих решења 

Назив институције/институција у оквиру којих се спроводи истраживање 

a) Основна школа „Милан Муњас“ у Убу са издвојеним одељењима (Совљак, Црвена Јабука, 

Јошева, Лончаник, Стубленица, Паљуви, Мургаш, Руклада, Врховине, Гвозденовић, Тврдојевац, 

Звиздар, Трлић, Новаци) и издвојеним одељењем за децу са сметњама у развоју 

б) Основна школа  „Душан Даниловић“ у Радљеву са издвојеним одељењима (Горње Радљево, 

Шарбане, Каленић, Бргуле) 

в) Основна школа „Рајко Михајловић“ у Бањанима са издвојеним одељењима (Брезовица, 

Врело, Вукона, Калиновац, Кожуар, Таково, Тулари) 

г) Основна школа „Свети Сава“ у Памбуковици са издвојеним одељењима (Слатина, Радуша, 

Чучуге, Докмир) 

Назив програма у оквиру ког се реализује истраживање 

 

 

1. Опис података 

 

1.1.  Врста студије 

 

Укратко описати тип студије у оквиру које се подаци прикупљају  

Студија, спроведена у оквиру дисертације, обухвата анализу проблема у образовању ромске 

деце која похађају основне школе на територији општине Уб, укључујући издвојено одељење за 

децу са сметњама у развоју. 

1.2. Врсте података 

а) квантитативни  

б) квалитативни 

 



 

 

Национални портал отворене науке – open.ac.rs 2 

1.3. Начин прикупљања података 

а) анкете, упитници, тестови 

б) клиничке процене, медицински записи, електронски здравствени записи 

в) генотипови: навести врсту ________________________________ 

г) административни подаци: навести врсту _________ 

д) узорци ткива: навести врсту_________________________________ 

ђ) снимци, фотографије: навести врсту_____________________________ 

е) текст, навести врсту _______________________________________  

ж) мапа, навести врсту ______________________________________ 

з) остало:  школска евиденција 

 

1.3. Формат података, употребљене скале, количина података  

1.3.1 Употребљени софтвер и формат датотеке:  

a) Excel фајл, датотека  .xlsx 

b) SPSS фајл, датотека  .sav, .spv 

c) PDF фајл, датотека ___________________ 

d)Текстфајл, датотека .docx 

e) JPG фајл, датотека  .jpg 

f) Остало, датотека ____________________ 

1.3.2. Број записа (код квантитативних података) 

а) број варијабли: ученици – 134, родитељи – 86, наставници – 34 

б) број мерења (испитаника, процена, снимака и сл.): ученици – 200, родитељи – 105,  

наставници – 48 

1.3.3. Поновљена мерења  

а) да 

б) не 

Уколико је одговор да, одговорити на следећа питања: 

а) временски размак између поновљених мера је ______________________________ 

б) варијабле које се више пута мере односе се на ______________________________ 

в) нове верзије фајлова који садрже поновљена мерења су именоване као _________ 

 

Напомене:  __________________________________________________________________ 
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Да ли формати и софтвер омогућавају дељење и дугорочну валидност података? 

а) Да 

б) Не 

Ако је одговор не, образложити ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Прикупљање података 

 

2.1. Методологија за прикупљање/генерисање података 

2.1.1. У оквиру ког истраживачког нацрта су подаци прикупљени?  

а) експеримент, навести тип _________________________________________________ 

б) корелационо истраживање, навести тип _____________________________________ 

ц) анализа текста, навести тип ________________________________________________ 

д) остало, навести шта :  Прикупљање података анкетирањем  

 

2.1.2 Навести врсте мерних инструмената или стандарде података специфичних за одређену 

научну дисциплину (ако постоје). 

 

2.2. Квалитет података и стандарди  

2.2.1. Третман недостајућих података 

а) Да ли матрица садржи недостајуће податке?  Да  Не 

Ако је одговор да, одговорити на следећа питања: 

а) Колики је број недостајућих података?   

    Ученици – 235, родитељи – 246, код наставника нема недостајућих података 

б) Да ли се кориснику матрице препоручује замена недостајућих података? Да Не 

в) Ако је одговор да, навести сугестије за третман замене недостајућих података 

______________________________________________________________________________ 
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2.2.2. На који начин је контролисан квалитет података? Описати 

Квалитет података је контролисан постављањем  специфичних циљева. Подаци и информације 

су прикупљени из различитих извора. На подједнак начин су укључени сви чланови популације 

која је предмет истраживања. Елементи анкете покривају теме од интереса. Питања су 

недвосмислено дефинисана. Статистичке табеле су јасно означене. Дат је детаљан опис 

методологије тако да би други истраживачи могли поновити истраживање. Подаци су доступни 

за назависно испитивање и анализе од стране других истраживача, уз одговарајуће мере заштите 

идентитета испитаника. 

Квалитет података је контролисан  и непосредним увидом у школску евиденцију. 

 

2.2.3. На који начин је извршена контрола уноса података у матрицу? 

Пре уноса података свакој варијабли су додељене вредности. Након уноса података вршена је 

провера у програму да ли су унети подаци у складу са вредностима које свака варијабла може 

имати. 

За свако питање је направљен шифрарник одговора који се користи како би се утврдило да није 

грешком унет одговор који није у складу са шифрарником. 

 

3. Третман података и пратећа документација 

 

3.1.Третман и чување података 

 

3.1.1. Подаци ће бити депоновани у Репозиторијум докторских дисертација на Универзитету у    

Новом Саду. 

3.1.2. URL адреса  https://www.cris.uns.ac/searchDissertations.jsf  

3.1.3. DOI ______________________________________________________________________ 

 

3.1.4. Да ли ће подаци бити у отвореном приступу? 

а) Да 

б) Да, али после ембарга који ће трајати до ___________________________________ 

в) Не 

Ако је одговор не, навести разлог ________________________________________ 

 

3.1.5. Подаци неће бити депоновани у репозиторијум, али ће бити чувани.  

Образложење 
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3.2 Метаподаци и документација података 

3.2.1. Који стандард за метаподатке ће бити примењен? _________________________________ 

3.2.2. Навести метаподатке на основу којих су подаци депоновани у репозиторијум.  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Ако је потребно, навести методе које се користе за преузимање података, аналитичке и 

процедуралне информације, њихово кодирање, детаљне описе варијабли, записа итд. 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

3.3 Стратегија и стандарди за чување података 

3.3.1. До ког периода ће подаци  бити чувани у репозиторијуму?_______________________ 

3.3.2. Да ли ће подаци бити депоновани под шифром? Да  Не 

3.3.3. Да ли ће шифра бити доступна одређеном кругу истраживача? Да Не 

3.3.4. Да ли се подаци морају уклонити из отвореног приступа после извесног времена? 

Да Не 

Образложити 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Безбедност података и заштита поверљивих информација 

 

Овај одељак МОРА бити попуњен ако ваши подаци  укључују личне податке који се односе на 

учеснике у истраживању. За друга истраживања треба такође размотрити заштиту и сигурност 

података.  

4.1. Формални стандарди за сигурност информација/података 

Истраживачи који спроводе испитивања с људима морају да се придржавају Закона о заштити 

података о личности(https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html) и 

одговарајућег институционалног кодекса о академском интегритету.   

 

 

4.1.2. Да ли је истраживање одобрено од стране етичке комисије? Да Не 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html
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Ако је одговор Да, навести датум и назив етичке комисије која је одобрила истраживање 

______________________________________________________________________________ 

 

4.1.2. Да ли подаци укључују личне податке учесника у истраживању?  Да  Не 

Ако је одговор да, наведите на који начин сте осигурали поверљивост и сигурност информација 

везаних за испитанике: 

а) Подаци нису у отвореном приступу 

б) Подаци су анонимизирани 

ц) Остало, навести шта 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Доступност података 

 

5.1. Подаци ће бити  

а) јавно доступни 

б) доступни само уском кругу истраживача у одређеној научној области   

ц) затворени 

 

Ако су подаци доступни само уском кругу истраживача, навести под којим условима могу да их 

користе: 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Ако су подаци доступни само уском кругу истраживача, навести на који начин могу 

приступити подацима: 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

5.4. Навести лиценцу под којом ће прикупљени подаци бити архивирани. 

        Aуторство – некомерцијално – без прераде 

 

6. Улоге и одговорност 
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6.1. Навести име и презиме и мејл адресу власника (аутора) података 

        Невена Симић,  nevenasimic318@gmail.com 

 

6.2. Навести име и презиме и мејл адресу особе која одржава матрицу с подацимa 

       Невена Симић,  nevenasimic318@gmail.com 

 

6.3. Навести име и презиме и мејл адресу особе која омогућује приступ подацима другим  

истраживачима 

      Невена Симић,  nevenasimic318@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:nevenasimic318@gmail.com
mailto:nevenasimic318@gmail.com
mailto:nevenasimic318@gmail.com

	NevenaSimic_doktorska disertacija_bez plana TP
	Табела 3. Полна структура испитаника/испитаница
	Табела 4. Структура испитаника/испитаница према разреду који похађају
	Табела 5. Структура анкетираних родитеља
	Табела 11. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Да ли волиш да идеш у школу?“
	Табела 12. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Какав си ђак?“
	Табела 13. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Да ли редовно идеш у школу?“
	Табела 14. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Да ли школско градиво учиш сам/сама или ти је потребна помоћ?“
	Табела 15. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Какви су твоји услови за учење код куће?“
	Табела 16. Расподела одговора испитаник/испитаница на питање
	„Шта те највише омета док учиш?“
	Табела 17. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Колико просечно учиш после завршетка наставе?“
	Табела 18. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Који предмет највише волиш?“
	Табела 19. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Зашто највише волиш тај предмет?“
	Табела 20. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Који предмет не волиш?“
	Табела 21. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Зашто не волиш тај предмет?“
	Табела 22. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Због чега ти је неки предмет посебно тежак за учење?“
	Табела 23. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Због чега се трудиш да учиш боље?“
	Табела 24. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Ако из неког предмета не постижеш успех, шта на то утиче?“
	Табела 25. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Да ли сматраш да је успех у учењу нешто за шта се вреди трудити?“
	Табела 26. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Ако добијеш слабу оцену из неког предмета, то ти...“
	Табела 27. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Да ли ученици у твом одељењу помажу једни другима у учењу?“
	Табела 28. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли се неко подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно каже?“
	Табела 29. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Да ли је за дружење важно да је неко добар ђак?“
	Табела 30. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„Имаш ли у школи најбољег друга/другарицу?“
	Табела 31. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање
	„У којој клупи седиш?“
	Табела 32. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли је важно ко седи поред тебе?“
	Табела 33. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли би волео/волела да неко други седи са тобом?“
	Табела 34. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Има ли деце у одељењу са којом се никада не дружиш?“
	Табела 35. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Ако се са неким не дружиш, напиши због чега?“
	Табела 36. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Које ти се особине свиђају код твојих вршњака?“
	Табела 37. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Које ти се особине не свиђају код твојих вршњака?“
	Табела 38. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли поклањаш онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и сиромашне?“
	Табела 39. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си учествовао/учествовала на такмичењима?“
	Табела 40. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си освојио/освојила неко од прва три места?“
	Табела 41. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си у некој школској секцији?“
	Табела 42. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли идеш у музичку школу?“
	Табела 43. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли се
	бавиш неким активностима изван школе (фолклор, хор, балет, спорт...)?“
	Табела 44. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си учествовао/учествовала на некој приредби?“
	Табела 45. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си члан неког од градских (сеоских) спортских клубова?“
	Табела 46. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли постоји нека активност коју би волео/волела да похађаш или тренираш, а то ниси могао/могла? Зашто?“
	Табела 47. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Наведи шта највише волиш да гледаш на телевизији?“
	Табела 48. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли имаш мобилни телефон?“
	Табела 49. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Означи шта од наведеног користиш:“
	Табела 50. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Означи све језике које знаш“
	Табела 51. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли има ученика у школи који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“
	Табела 52. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Коме кажеш ако те неко узнемирава?“
	Табела 53. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“
	Табела 54. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли неко од твојих другарица или другова заслужи да буде опоменути или кажњен?“
	Табела 55. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Има ли неправде у твом одељењу?“
	Табела 56. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Ако неко заслужује казну, због чега је то најчешће?“
	Табела 57. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Каква је твоја породична ситуација? Са ким живиш?“
	Табела 58. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Колико имаш браће и сестара (рођених)?“
	Табела 59. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Ако се деси нешто лоше теби или твојим другарицама/друговима у школи, кажеш ли то својим родитељима?“
	Табела 60. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли се твоји родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“
	Табела 61. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли те родитељи похвале кад добијеш добру оцену?“
	Табела 62. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли те родитељи физички кажњавају (батинама)?“
	Табела 63. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислиш ли да деца треба да добију батине ако нешто много погреше и непослушна су?“
	Табела 64. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли ти родитељи дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болесна/болестан?“
	Табела 65. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислиш ли да је школа важна за успех у животу?“
	Табела 66. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли је школовање важније за дечаке или за девојчице?“
	Табела 67. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Какви су твоји планови у вези са школовањем у будућности?“
	Табела 68. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си срећан/срећна?“
	Табела 69. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислиш ли да има неправде која утиче на твој живот?“
	Табела 70. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Шта би променио/променила у свом животу?“
	Табела 71. Расподела одговора дечака на питање „Да ли волиш да идеш у школу?“
	Табела 72. Расподела одговора дечака на питање „Какав си ђак?“
	Табела 73. Расподела одговора дечака на питање „Да ли редовно идеш у школу?“
	Табела 74. Расподела одговора дечака на питање „Да ли школско градиво учиш сам или ти је потребна помоћ?“
	Табела 75. Расподела одговора дечака на питање „Какви су твоји услови за учење код куће?“
	Табела 76. Расподела одговора дечака на питање „Шта те највише омета док учиш?“
	Табела 77. Расподела одговора дечака на питање „Колико просечно учиш после завршетка наставе?“
	Табела 78. Расподела одговора дечака на питање „Који предмет највише волиш?“
	Табела 79. Расподела одговора дечака на питање „Зашто?“
	Табела 80. Расподела одговора дечака на питање „Који предмет не волиш?“
	Табела 81. Расподела одговора дечака на питање „Зашто?“
	Табела 82. Расподела одговора дечака на питање „Због чега ти је неки предмет посебно тежак за учење?“
	Табела 83. Расподела одговора дечака на питање „Због чега се трудиш да учиш боље?“
	Табела 84. Расподела одговора дечака на питање „Ако из неког предмета не постижеш успех, шта на то утиче?“
	Табела 85. Расподела одговора дечака на питање „Да ли сматраш да је успех у учењу нешто за шта се вреди трудити?“
	Табела 86. Расподела одговора дечака на питање „Ако добијеш слабу оцену из неког предмета то ти:“
	Табела 87. Расподела одговора дечака на питање „Да ли ученици у твом одељењу помажу једни другима у учењу?“
	Табела 88. Расподела одговора дечака на питање „Да ли се неко подсмева другоме ако да погрешан одговор или нешто погрешно каже?“
	Табела 89. Расподела одговора дечака на питање „Да ли је за дружење важно да је неко добар ђак?“
	Табела 92. Расподела одговора дечака на питање „Да ли је важно ко седи поред тебе?“
	Табела 93. Расподела одговора дечака на питање „Да ли би волео да неко други седи поред тебе?“
	Табела 94. Расподела одговора испитаника на питање „Има ли деце у одељењу са којом се никада не дружиш?“
	Табела 95. Расподела одговора дечака на питање „Ако се са некима не дружиш, напиши због чега?“
	Табела 96. Расподела одговора дечака на питање „Које ти се особине свиђају код твојих вршњака?“
	Табела 97. Расподела одговора дечака на питање „Које ти се особине не свиђају код твојих вршњака?“
	Табела 98. Расподела одговора дечака на питање „Да ли поклањаш онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и сиромашне?“
	Табела 99. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си учествовао на такмичењима?“
	Табела 100. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си освојио неко од прва три места?“
	Табела 102. Расподела одговора дечака на питање „Да ли идеш у музичку школу?“,
	Табела 103. Расподела одговора дечака на питање „Да ли се бавиш неким активностима изван школе?“
	Табела 104. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си учествовао на некој приредби?“
	Табела 106. Расподела одговора дечака на питање „Постоји ли нека активност коју би волео да похађаш или тренираш, а то ниси могао? Зашто?“
	Табела 107. Расподела одговора дечака на питање „Наведи шта највише волиш да гледаш на телевизији“
	Табела 108. Расподела одговора дечака на питање „Да ли имаш мобилни телефон?“
	Табела 109. Расподела одговора дечака на питање „Означи шта од наведеног користиш:“
	Табела 110. Расподела одговора дечака на питање „Означи све језике које знаш (говориш, разумеш)“
	Табела 111. Расподела одговора дечака на питање „Да ли има ученика у школи који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“
	Табела 112. Расподела одговора дечака на питање „Коме кажеш ако те неко узнемирава?“
	Табела 113. Расподела одговора дечака на питање „Да ли учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“
	Табела 115. Расподела одговора дечака на питање „Да ли има неправде у твом одељењу?“
	Табела 116. Расподела одговора дечака на питање „Ако неко заслужује казну, због чега је то најчешће?“
	Табела 117. Расподела  одговора дечака на питање „Каква је твоја породична ситуација? Са ким живиш?“
	Табела 118. Расподела одговора дечака на питање „Колико имаш браће и сестара?“
	Табела 119. Расподела одговора дечака на питање „Ако се деси нешто лоше теби или твојим другарицама/друговима у школи, кажеш ли то својим родитељима?“
	Табела 120. Расподела одговора дечака на питање „Да ли се твоји родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“
	Табела 121. Расподела одговора дечака на питање „Да ли те родитељи похвале кад добијеш добру оцену?“
	Табела 122. Расподела одговора дечака на питање „Да ли те родитељи физички кажњавају (батинама)?“
	Табела 123. Расподела одговора дечака на питање „Мислиш ли да деца треба да добију батине ако нешто много погреше и непослушна су?“
	Табела 124. Расподела одговора дечака на питање „Да ли ти родитељи дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болестан?“
	Табела 125. Расподела одговора дечака на питање „Мислиш ли да је школа важна за успех у животу?“
	Табела 126. Расподела одговора дечака на питање „Да ли је школовање важније за дечаке или за девојчице?“
	Табела 127. Расподела одговора дечака на питање „Какви су твоји планови у вези са школовањем у будућности?“
	Табела 128. Расподела одговора дечака на питање „Да ли си срећан?“
	Табела 129. Расподела одговора дечака на питање „Мислиш ли да има неправде која утиче на твој живот?“
	Табела 130. Расподела одговора дечака на питање „Шта би променио у свом животу?“
	Табела 131. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли волиш да идеш у школу?“
	Табела 132. Расподела одговора девојчица на питање „Какав си ђак?“
	Табела 133. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли редовно идеш у школу?“
	Табела 134.  Расподела одговора девојчица на питање „Да ли школско градиво учиш сама или ти је потребна нечија помоћ?“
	Табела 135. Расподела одговора девојчица на питање „Какви су твоји услови за учење код куће?“
	Табела 136. Расподела одговора девојчица на питање „Шта те највише омета док учиш?“
	Табела 137. Расподела одговора девојчица на питање „Колико просечно учиш после наставе?“
	Табела 138. Расподела одговора девојчица на питање „Који предмет највише волиш?“
	Табела 139. Расподела одговора девојчица на питање „Зашто?“
	Табела 140. Расподела одговора девојчица на питање „Који предмет не волиш?“
	Табела 141. Расподела одговора девојчица на питање „Зашто?“
	Табела 142. Расподела одговора девојчица на питање „Због чега ти је неки предмет посебно тежак за учење?“
	Табела 143. Расподела одговора девојчица на питање „Због чега се трудиш да боље учиш?“
	Табела 144. Расподела одговора девојчица на питање „Ако из неког предмета не постижеш успех, шта на то утиче?“
	Табела 145. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је успех у учењу нешто за шта се вреди трудити?“
	Табела 146. Расподела одговора девојчица на питање „Ако добијеш слабу оцену из неког предмета, то ти:“
	Табела 147. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли ученици у твом одељењу помажу једни другима у учењу?“
	Табела 148. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли се неко подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно каже?“
	Табела 149. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је за дружење важно да је неко добар ђак?“
	Табела 150. Расподела одговора девојчица на питање „Имаш ли у школи најбољег друга/другарицу?“
	Табела 151. Расподела одговора девојчица на питање „У којој клупи седиш?“
	Табела 152. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је важно ко седи поред тебе?“
	Табела 153. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли би волела да неко други седи са тобом?“
	Табела 154. Расподела одговора девојчица на питање „Има ли деце у одељењу са којом се никада не дружиш?“
	Табела 155. Расподела одговора девојчица на питање „Ако се са неким не дружиш, напиши због чега?“
	Табела 156. Расподела одговора девојчица на питање „Које ти се особине свиђају код твојих вршњака?“
	Табела 157. Расподела одговора девојчица на питање „Које ти се особине не свиђају код твојих вршњака?“
	Табела 158. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли поклањаш онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и сиромашне?“
	Табела 159. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си учествовала на такмичењима?“
	Табела 160. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си освојила неко од прва три места?“
	Табела 161. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си у некој секцији у школи? Којој?“
	Табела 162. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли идеш у музичку школу?“
	Табела 163. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли се бавиш неким активностима изван школе (фолклор, хор, балет, спорт...)?“
	Табела 164. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си учествовала на некој приредби?“
	Табела 165. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си чланица неког од градских (сеоских) спортских клубова?“
	Табела 166. Расподела одговора девојчица на питање „Постоји ли нека активност коју би волела да похађаш или тренираш, а то ниси могла? Зашто?“
	Табела 167. Расподела одговора девојчица на питање „Наведи шта највише волиш да гледаш на телевизији:“
	Табела 168. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли имаш мобилни телефон?“
	Табела 169. Расподела одговора девојчица на питање „Означи шта од наведеног користиш:“
	Табела 171. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли има ученика у школи који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“
	Табела 172. Расподела одговора девојчица на питање „Коме кажеш ако те неко узнемирава?“
	Табела 173. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“
	Табела 174. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли неко од твојих другарица или другова заслужи да буде опоменут или кажњен?“
	Табела 175. Расподела одговора девојчица на питање „Има ли неправде у твом одељењу?“
	Табела 176. Расподела одговора девојчица на питање „Ако неко заслужује казну, због чега је то најчешће?“
	Табела 177. Расподела одговора девојчица на питање „Каква је твоја породична ситуација? Са ким живиш?“
	Табела 178. Расподела одговора девојчица на питање „Колико имаш браће и сестара (рођених)?“
	Табела 179. Расподела одговора девојчица на питање „Ако се деси нешто лоше теби или твојим другарицама у школи, кажеш ли то својим родитељима?“
	Табела 180. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли се твоји родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“
	Табела 181. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли те родитељи похвале кад добијеш добру оцену?“
	Табела 182. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли те родитељи физички кажњавају (батинама)?“
	Табела 183. Расподела одговора девојчица на питање „Мислиш ли да деца треба да добију батине ако нешто много погреше и непослушна су?“
	Табела 184. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли ти родитељи дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болесна?“
	Табела 185. Расподела одговора девојчица на питање „Мислиш ли да је школа важна за успех у животу?“
	Табела 186. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је школовање важније за дечаке или за девојчице?“
	Табела 187. Расподела одговора девојчица на питање „Какви су твоји планови у вези са школовањем у будућности?“
	Табела 188. Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си срећна?“
	Табела 189. Расподела одговора девојчица на питање „Мислиш ли да има неправде која утиче на твој живот?“
	Табела 190. Расподела одговора девојчица на питање „Шта би променила у свом животу?“
	Табела 191. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли волиш да идеш у школу?“
	Табела 192. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Какав си ђак?“
	Табела 193. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли редовно идеш у школу?“
	Табела 194. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли школско градиво учиш сам/сама или ти је потребна помоћ?“
	Табела 195. Расподела одговора ромских  ученика/ученица на питање: „Какви су твоји услови за учење код куће?“
	Табела 196. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Шта те највише омета док учиш?“
	Табела 197. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Колико просечно учиш после завршетка школе?“
	Табела 198. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Који предмет највише волиш?“
	Табела 199. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Зашто је предмет омиљен?“
	Табела 200. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Који предмет не волиш?“
	Табела 201. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Зашто не волиш тај предмет?“
	Табела 202. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Због чега је неки предмет посебно тежак за учење?“
	Табела 203. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Због чега се трудиш да учиш боље?“
	Табела 204. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Ако из неког предмета не постижеш успех, шта на то утиче?“
	Табела 205. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли сматраш да је успех у учењу нешто за шта се вреди трудити?“
	Табела 206. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Ако добијеш слабу оцену из неког предмета како то утиче на вољу за учењем?“
	Табела 207. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли ученици у твом одељењу помажу једни другима у учењу?“
	Табела 208. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли се неко подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно каже?“
	Табела 209. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли је за дружење важно да је неко добар ђак?“
	Табела 210. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Имаш ли у школи најбољег друга/другарицу?“
	Табела 211. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „У којој клупи седиш?“
	Табела 212. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли је важно ко седи поред тебе?“
	Табела 213. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли би волео/волела да неко други седи поред тебе?“
	Табела 214. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Има ли деце у одељењу са којом се никада не дружиш?“
	Табела 215. Расподела одговора ромских ученика/ученица  на питање: „Ако се са некима не дружиш, напиши због чега?“
	Табела 216. Расподела одговора ромских  ученика/ученица на питање: „Које ти се особине свиђају код твојих вршњака?“
	Табела 217. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Које ти се особине не свиђају код твојих вршњака?“
	Табела 218. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли поклањаш онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и сиромашне?“
	Табела 219. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли си учествовао/учествовала на такмичењима?“
	Табела 220. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли си освојио/освојила  неко до прва три места?“
	Табела 221. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли си у некој секцији у школи? Којој?“
	Табела 222. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли идеш у музичку школу?“
	Табела 223. Расподела одговора ромских ученика/ученица  на питање: „Да ли се бавиш неким активностима изван школе?“
	Табела 224. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли си учествовао/учествовала  на некој приредби?“
	Табела 225. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли си члан неког од градских/сеоских спортских клубова?“
	Табела 226. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Постоји ли нека активност коју би волео/волела да похађаш или тренираш, а то ниси могао/могла? Зашто?“
	Табела 227. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Шта највише волиш да гледаш на телевизији?“
	Табела 228. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли имаш мобилни телефон?“
	Табела 229. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Означи шта од наведеног користиш?“
	Табела 230. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Означи све језике које знаш?“
	Табела 231. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли има ученика у школи који малтретирају остале, посебно млађе од себе?“
	Табела 232. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Коме кажеш ако те неко узнемирава?“
	Табела 233. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“
	Табела 234. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли неко од твојих другарица или другова заслужи да буде опоменут или кажњен?“
	Табела 235. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Има ли неправде у твом одељењу?“
	Табела 236. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Ако неко заслужује казну због чега је то најчешће?“
	Табела 237. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Каква је твоја породична ситуација? Са киме живиш?“
	Табела 238. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање:
	„Колико имаш браће и сестара (рођених)?“
	Табела 239. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Ако се деси нешто лоше теби или твојим другарима у школи, да ли то кажеш својим родитељима?“
	Табела 240. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли се твоји родитељи љуте на тебе ако добијеш слабу оцену?“
	Табела 241. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли те родитељи похвале кад добијеш добру оцену?“
	Табела 242. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли те родитељи физички кажњавају?“
	Табела 243. Расподела одговора ученика /ученица на питање: „Мислиш ли да деца треба да добију батине, ако нешто много погреше и непослушна су?“
	Табела 244. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли ти родитељи дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болестан/болесна?“
	Табела 245. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Мислиш ли да је школа важна за успех у животу?“
	Табела 246. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли је школовање важније за дечаке или за девојчице?“
	Табела 247. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Какви су твоји планови у вези са школовањем у будућности?“
	Табела 248. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли си срећан/срећна?“
	Табела 249. Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Мислиш ли да има неправде која утиче на твој живот?“
	Табела 250. Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Шта би мењао/мењала у свом животу?“
	Табела 251. Старосна структура родитеља
	Табела 252. Расподела одговора родитеља према њиховом брачном статусу
	Табела 253. Расподела одговора родитеља на питање „Колико чланова породице има Ваше домаћинство?“
	Табела 254. Расподела одговора родитеља на питање „Колико деце имате?“
	Табела 255. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање мајке анкетираног детета?“
	Графикон 255. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање мајке анкетираног детета?“
	Табела 256. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање оца анкетираног детета?“
	Табела 257. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање Ваше мајке?“
	Табела 258. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање Вашег оца?“
	Табела 259. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање мајке Вашег партнера?“
	Табела 260. Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање оца Вашег партнера?“
	Табела 261. Расподела одговора родитеља на питање „Који је радни статус мајке
	анкетираног детета?“
	Табела 262. Расподела одговора родитеља на питање „Који је радни статус оца анкетираног детета?“
	Табела 264. Расподела одговора родитеља на питање „Стамбени објекат у коме живите је?“
	Табела 265. Расподела одговора родитеља на питање „Шта од наведеног има Ваше домаћинство?“
	Табела 266. Расподела одговора родитеља на питање „Ваша породица има:“
	Табела 267. Расподела одговора родитеља на питање „Колико се Ваша породица придржава обичаја и чува традицију породице?“
	Табела 268. Расподела одговора родитеља на питање „Који је највећи празник у Вашој кући?“
	Табела 269. Расподела одговора родитеља на питање „Како бисте оценили ваш породични живот и међусобне односе?“
	Табела 270. Расподела одговора родитеља на питање „Како решавате несугласице у браку?“
	Табела 271. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да жена треба да заврши школу?“
	Табела 272. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да жена треба да буде запослена?“
	Табела 273. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли жена треба да одлучује заједно са мужем о кући и породици?“
	Табела 274. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сте задовољни својом породицом, јесте ли срећни?“
	Табела 275. Расподела одговора родитеља на питање „Ако породични односи нису добри, мислите ли да треба остати у таквој заједници?“
	Табела 276. Расподела одговора родитеља на питање „Шта бисте у свом животу променили?“
	Табела 277. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли заједно са брачним партнером васпитавате своје дете?“
	Табела 278. Расподела одговора родитеља на питање „Како кажњавате своје дете кад је непослушно?“
	Табела 279. Расподела одговора родитеља на питање „Ко одлучује о школовању Вашег детета?“
	Табела 280. Расподела одговора родитеља на питање „Шта планирате у вези са школовањем Вашег детета у будућности?“
	Табела 281. Расподела одговора родитеља на питање „Како замишљате живот своје деце у будућности?“
	Табела 282. Расподела одговора родитеља на питање „Мислите ли да родитељи треба да одлучују о браку своје деце, чак и ако деца то не желе?“
	Табела 283. Расподела одговора родитеља на питање „Са колико најмање година мислите да је женско дете спремно за удају?“
	Табела 284. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да је у реду ако се девојчица уда пре петнаесте године?“
	Табела 285. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сви чланови Ваше породице имају здравствену књижицу?“
	Табела 286. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли редовно водите децу на здравствене прегледе?“
	Табела 287. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сви одрасли чланови Ваше породице контролишу своје здравље?“
	Табела 288. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли сви одрасли чланови Ваше породице имају лична документа, личну карту, пасош?“
	Табела 289. Расподела одговора родитеља на питање „Наведите разлоге који Вас спречавају да имате личне исправе?“
	Табела 290. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је Ваше дете ишло у јаслице/вртић?“
	Табела 291. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је Ваше дете ишло у предшколску установу?“
	Табела 292. Расподела одговора родитеља на питање „Колико је година имало Ваше дете кад је кренуло у први разред?“
	Табела 293. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је ваше дете радо кренуло у школу?“
	Табела 294. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли се Ваше дете лако уклопило у школски колектив?“
	Табела 295. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли утичете на своје дете да редовно похађа наставу?“
	Табела 296. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли помажете свом детету у учењу?“
	Табела 297. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли бисте волели да неко други помаже Вашем детету у учењу?“
	Табела 298. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли редовно одлазите на родитељске састанке и на разговор са учитељем/наставником?“
	Табела 299. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли са учитељем/наставником свога детета можете отворено да разговарате?“
	Табела 300. Расподела одговора родитеља на питање „Какви су међусобни односи деце у одељењу Вашег детета?“
	Табела 301. Расподела одговора родитеља на питање „Има ли разлике у односу учитеља/наставника према ученицима?“
	Табела 302. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли има разлике у односу учитеља/наставника према ромској и неромској деци?“
	Табела 303. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да има разлике у односу деце нерома према деци ромске националности?“
	Табела 304. Расподела одговора родитеља на питање „Мислите ли да је школа довољно учинила да сва деца буду равноправна?“
	Табела 305. Расподела одговора родитеља на питање „Шта мислите да неромска деца и њихови родитељи замерају ромској деци и њиховим родитељима?“
	Табела 306. Расподела одговора родитеља на питање „Шта мислите да деца и родитељи Роми замерају неромској деци и њиховим родитељима?“
	Табела 307. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли Вам дете каже ако има неки проблем у школи и ван ње или ако га неко узнемирава?“
	Табела 308. Расподела одговора родитеља на питање „Шта би требало променити у школи/породици да би деца прихватила и оне који су другачији?“
	Табели 309. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да је важно образовање Ваше деце?“
	Табела 310. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли бисте волели да Ваша деца заврше више школе него што имате Ви и отац/мајка детета?“
	Табела 311. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли је подједнако важно образовање женског и мушког детета?“
	Табела 312. Расподела одговора родитеља на питање „Колико трошкови школовања Вашег детета/деце утичу на ваш кућни буџет?“
	Табела 313. Расподела одговора родитеља на питање „Шта је највећа препрека за будуће школовање Вашег детета?“
	Табела 314. Расподела одговора родитеља на питање „Шта ћете урадити ако Ваше дете пожели да настави школовање у другом граду?“
	Табела 315. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли би Ваша одлука за упис у средњу школу ван места становања била иста за мушко и женско дете?“
	Табела 316. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли мислите да је виши степен образовања важан за запослење и бољи положај у друштву?“
	Табела 317. Расподела одговора родитеља на питање „Да ли образовани Роми /образоване Ромкиње имају исте услове за запослење и напредовање као неко ко није Ром?“
	Табела 318. Расподела одговора родитеља на питање „Колико се променио однос друштвене заједнице према ромској популацији последњих година?“
	Табела 319. Расподела одговора родитеља на питање „Шта бисте Ви предложили да се промени у друштву, како би ромска деца била задовољнија и ромска популација имала боље услове за живот и образовање?“
	Табела 320. Старосна структура наставника/наставница
	Табела 321. Полна структура испитаника/испитаница
	Табела 322. Расподела испитаника/испитаница према годинама радног стажа
	Табела 323. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Коју бисте оцену дали школи у којој сте тренутно запослени?“
	Табела 324. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Како оцењујете школски програм по коме радите?“
	Табела 325. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислите ли да би требало растеретити ученике како би могли да остваре боље резултате?“
	Табела 326. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Како оцењујете сарадњу са колегама?“
	Табела 327. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли мислите да имате добар однос са ученицима?“
	Табела 328. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислите ли да сте праведни при оцењивању ученика?“
	Табела 329. Расподела одговора испитаника /испитаницана питање „Да ли имате исти однос према свим ученицима?“
	Табела 330. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли радите на томе да Ваши ученици имају осећај заједништва и пријатељства?“
	Табела 331. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли Вам се ученици обраћају за помоћ ако имају проблем у школи?“
	Табела 332. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте спремни да помогнете у решавању проблема које ученици имају у породици?“
	Табела 333. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте задовољни едукацијама у којима сте учествовали?“
	Табела 334. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Сматрате ли да су Вам потребне едукације које до сада нису биле понуђене?“
	Табела 335. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислите ли да довољно знате о приступу деци која припадају националним мањинама?“
	Табела 336. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте предавали ромским ученицима?“
	Табела 337. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте додатно радили са ромским ученицима као би лакше савладали предвиђено градиво?“
	Табела 338. Расподела одговора испитаника /испитаница на питање „Да ли Вам је била потребна помоћ стручних служби у раду са ромском децом?“
	Табела 339. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислите ли да су деца ромске националности добро прихваћена од осталих ученика?“
	Табела 340. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Колико предрасуде о Ромима утичу на међусобне односе у одељењу?“
	Табела 341. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Колико утичете на стварање добрих односа између ромских и неромских ученика?“
	Табела 342. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте имали ромске ученике који су показали посебно интересовање за учење и школу?“
	Табела 343. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте имали искуство са ромским ученицима посебно даровитим за неку активност?“
	Табела 344. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте остварили добру сарадњу са родитељима ромске деце?“
	Табела 345. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Какво је Ваше искуство у вези са односом родитеља Рома према школовању женске и мушке деце?“
	Табела 346. Расподела одговора испитаника /испитаница на питање „Мислите ли да сте довољно учинили у односу са родитељима и децом ромске националности?“
	Табела 347. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли су Ваши ромски ученици редовно ишли на екскурзију/рекреативну наставу?“
	Табела 348. Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислите ли да је присуство педагошког асистента у школи неопходно?“
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	Табела 36/Графикон 36 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Које ти се особине свиђају код твојих вршњака?“
	Табела 38/Графикон 38 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли поклањаш онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и сиромашне?“
	Табела 39/Графикон 39 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си учествовао/учествовала на такмичењима?“
	Табела 40/Графикон 40 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си освојио/освојила неко од прва три места?“
	Табела 41/Графикон 41 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли си у некој школској секцији?“
	Табела 53/Графикон 53 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли учитељ/наставник има исти однос према свима у одељењу?“
	Табела 54/Графикон 54 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли неко од твојих другарица или другова заслужи да буде опоменути или кажњен?“
	Табела 71/Графикон 71 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли волиш да идеш у школу?“
	Табела 85/Графикон 85 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли сматраш да је успех у учењу нешто за шта се вреди трудити?“
	Табела 93/Графикон 93 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли би волео да неко други седи поред тебе?“
	Табела 94/Графикон 94 – Расподела одговора испитаника на питање „Има ли деце у одељењу са којом се никада не дружиш?“
	Табела 97/Графикон 97 – Расподела одговора дечака на питање „Које ти се особине не свиђају код твојих вршњака?“
	Табела 98/Графикон 98 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли поклањаш онима који немају или дајеш добровољне прилоге за болесне и сиромашне?“
	Табела 99/Графикон 99 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли си учествовао на такмичењима?“
	Табела 100/Графикон 100 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли си освојио неко од прва три места?“
	Табела 103/Графикон 103 –  Расподела одговора дечака на питање „Да ли се бавиш неким активностима изван школе?“
	Табела 104/Графикон 104 – Расподела одговора дечака на питање „Да ли си учествовао на некој приредби?“
	Табела 116/Графикон 116 – Расподела одговора дечака на питање „Ако неко заслужује казну, због чега је то најчешће?“
	Табела 137/Графикон 137 – Расподела одговора девојчица на питање „Колико просечно учиш после наставе?“
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	Табела 147/Графикон 147 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли ученици у твом одељењу помажу једни другима у учењу?“
	Табела 148/Графикон 148 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли се неко подсмева другоме ако дâ погрешан одговор или нешто погрешно каже?“
	Табела 149/Графикон 149 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли је за дружење важно да је неко добар ђак?“
	Табела 150/ Графикон 150 – Расподела одговора девојчица на питање „Имаш ли у школи најбољег друга/другарицу?“
	Табела 159/Графикон 159 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си учествовала на такмичењима?“
	Табела 160/Графикон 160 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли си освојила неко од прва три места?“
	Табела 162/Графикон 162 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли идеш у музичку школу?“
	Табела 166/Графикон 166 – Расподела одговора девојчица на питање „Постоји ли нека активност коју би волела да похађаш или тренираш, а то ниси могла? Зашто?“
	Табела 167/Графикон 167 – Расподела одговора девојчица на питање „Наведи шта највише волиш да гледаш на телевизији:“
	Табела 169/Графикон 169 – Расподела одговора девојчица на питање „Означи шта од наведеног користиш:“
	Табела 174/Графикон 174 – Расподела одговора девојчица на питање „Да ли неко од твојих другарица или другова заслужи да буде опоменут или кажњен?“
	Табела 175/Графикон 175 – Расподела одговора девојчица на питање „Има ли неправде у твом одељењу?“
	Табела 190/Графикон 190 – Расподела одговора девојчица на питање „Шта би променила у свом животу?“
	Табела 211/Графикон 211 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „У којој клупи седиш?“
	Табела 212/Графикон 212 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли је важно ко седи поред тебе?“
	Табела 213/Графикон 213 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли би волео/волела да неко други седи поред тебе?“
	Табела 222/Графикон 222 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли идеш у музичку школу?“
	Табела 223/Графикон 223 – Расподела одговора ромских ученика/ученица  на питање: „Да ли се бавиш неким активностима изван школе?“
	Табела 224/Графикон 224 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли си учествовао/учествовала  на некој приредби?“
	Табела 242/Графикон 242 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли те родитељи физички кажњавају?“
	Табела 243/Графикон 243 – Расподела одговора ученика /ученица на питање: „Мислиш ли да деца треба да добију батине, ако нешто много погреше и непослушна су?“
	Табела 244/Графикон 244 – Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли ти родитељи дозвољавају да изостанеш из школе и кад ниси болестан/болесна?“
	Табела 246/Графикон 246 – Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Да ли је школовање важније за дечаке или за девојчице?“
	Табела 247/Графикон 247 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Какви су твоји планови у вези са школовањем у будућности?“
	Табела 248/Графикон 248 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Да ли си срећан/срећна?“
	Табела 249/Графикон 249 – Расподела одговора ученика/ученица на питање: „Мислиш ли да има неправде која утиче на твој живот?“
	Табела 250/Графикон 250 – Расподела одговора ромских ученика/ученица на питање: „Шта би мењао/мењала у свом животу?“
	Табела 258/Графикон 258 – Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање Вашег оца?“
	Табела 259/Графикон 259 – Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање мајке Вашег партнера?“
	Табела 260/Графикон 260 – Расподела одговора родитеља на питање „Које је образовање оца Вашег партнера?“
	Табела 261/Графикон 261 – Расподела одговора родитеља на питање „Који је радни статус мајке анкетираног детета?“
	Табела 262/Графикон 262 – Расподела одговора родитеља на питање „Који је радни статус оца анкетираног детета?“
	Табела 264/Графикон 264 – Расподела одговора родитеља на питање „Стамбени објекат у коме живите је?“
	Табела 265/Графикон 265 – Расподела одговора родитеља на питање „Шта од наведеног има Ваше домаћинство?“
	Табела 267/Графикон 267 – Расподела одговора родитеља на питање „Колико се Ваша породица придржава обичаја и чува традицију породице?“
	Табела 295/Графикон 295 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли утичете на своје дете да редовно похађа наставу?“
	Табела 296/Графикон 296 – Расподела одговора родитеља на питање „Да ли помажете свом детету у учењу?“
	Табела 320/Графикон 320 – Старосна структура наставника/наставница
	Табела 327/Графикон 327 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли мислите да имате добар однос са ученицима?“
	Табела 328/Графикон 328 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Мислите ли да сте праведни при оцењивању ученика?“
	Табела 336/Графикон 336 – Расподела одговора испитаника/испитаница на питање „Да ли сте предавали ромским ученицима?“
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