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ПРВ ДЕЛ 

Вовед 

 Здружението за поддршка на маргинализирани заедници – Ромски Ресурсен Центар (РРЦ) - 

Скопје од 16 Јануари 2017 година почна со имплементација на проектот Градење на посилно 

граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на 

Ромите“ со референтен број на проектот: IPA/2015/382038. Проектот се спроведува во 

партнерство со Family and Childcare Centre (KMOP) од Грција. 

 Проектот е финансиран од Европската Унија и се имплементира во рамките на ИПА 

програмата Civil Society Facility and Media Programe 2015 (Reference: 

EuropeAid/151569/DD/ACT/MK) која е менаџирана од страна на Делегација на Европската Унија во 

Република Македонија. 

 Проектот е дизајниран да го зајакне граѓанското општество во Македонија и да придонесе  

кон подобра заштита на детските права, особено да обезбеди еднаков пристап за децата од 

Ромската заедница до квалитетно образование преку формалниот образовен систем во државата. 

 Главната цел на проектот е да се поттикне погодна средина за граѓанското општество во 

Македонија за да се промовираат подобро правата на децата Роми, особено правото на еднаков 

пристап до квалитетно образование, а со тоа и на пазарот на трудот на  подолг рок. 
Специфичните цели се:  

А) Зајакнување на дијалогот и соработката помеѓу владата и локалните НВОи кои работат на 
терен за инклузија на ромските деца во образованието; 

Б) Зголемување на постоечкото знаење за прашањата кои се однесуваат на вклучување на 
Ромите до образованието и општеството во целина и да се предложи напредна рамка за јавни 
политики кои ќе го олеснат пристапот на ромските деца кон пазарот на трудот преку зголемено 
учество во редовното образование; 

В) Зголемување на имплементацијата на посечката законска регулатива за инклузија на 
Ромите преку градење на организациски и човечки капацитети на grass – root организациите кои 
работа со Роми во 9 општини со паралелно воспоставување на сеопфатен механизам на грантова 
шема; 

Г) Подобрување на капацитетите на локалните афторитети кои реализираат програми за 
инклузија на Ромите; 

Д) Зголемување на свеста за важноста на граѓанскиот сектор и промоција на еднаков пристап 
до образование за Ромите. 

Крајни корисници се Grass-root невладини организации  и професионалци; Локални 
авторитети, претставници од  деветте таргетирани општини; Централни авторитети и донесувачи 
на одлуки; Роми лидери и семејства.  

Проектот ќе се имплеменира во 9 општини во Македонија (Шуто Оризари, Чаир, Топаана, 
Битола, Прилеп, Куманово, Штип, Кочани, Тетово и Виница) каде што има поголем број на ромско 
население.   

 
 



 
      
 

 

 

Во рамките на проектот, планирани и се две анализи: Мапа на ромската заедница и 
Мапа на граѓанскиот сектор. Целта на првата,  Мапа на ромската заедница, е да се 
направи сеопфатен преглед за идетификување на статутсот на ромската заедница во 
Македонија особено да се идентификуваат и анализираат предизвиците со кои се соочува 
ромската популација во образованието и инклузијата во општеството.  Особено фокус на 
оваа анализа е подлабоко да се навлезе во проблемите со кои се соочуваат Ромите во 
образованието на нивните деца, причините кои придонесуваат до големиот степен на 
осипување и исклученост на децата Роми од основното образование, како и поддршката 
и соработката од страна на локалните организации и институции која им се нуди за 
решавање на проблемите со кои се соочуваат во образовниот процес на нивните деца.  

 
Целта на втората, Мапа на граѓанскиот сектор, е да обезбеди преглед на граѓанскиот сектор 

во Македонија кој работи на унапредување на заштита на правата на Ромите, со фокус на правата 
на децата Роми за пристап до квалитетно образование, како и идентификување на граѓанските 
организации кои се активни на ова поле во општините каде што се имплементира проектот. Оваа 
анализа се фокусира на таргетирање на оперативни, технички и човечки ресурси и капацитети на 
граѓанските организации. Дополнително, се анализира и релацијата на граѓанските организации и 
другите релеватни чинители.  

Во оваа публикација, во првиот дел е даден општ преглед на состојбата во РМ и образовниот 
„јаз„ меѓу ромското и неромското население, вториот дел ја дава рамката и методологијата на 
истажување, додека во третиот дел се содржани наодите од самото истражување и на крај, во 
четвртиот дел, се дадени заклучоците од анализата.   

 
1. Состојба во Македонија  

 Според препораките на Европската комисија од април 2011 [7] , а во насока на исполнување 
на заложбите на ЕУ за целосна интеграција на ромите соддржани во Стратегијата „Европа 2020“, 
образованието е една од најважните области. Истата  треба „да се обезбеди дека сите ромски 
деца завршуваат најмалку основно училиште“ што понатаму ги обврзува државите членки на 
Унијата:„... да обезбедат дека сите деца Роми имаат пристап до квалитетно образование и не 
се подложени на дискриминација или сегрегација, без оглед дали тие доаѓаат од населени 
заедници или не„. Во најдобар случај, државите членки треба да обезбедат завршување на 
основното образование. Македонија оди и чекор понапред, бидејќи средното образование е 
задолжително за сите.  

 Во оваа насока се и Препораките на Советот на Европската Унија од декември 2013 година во 
врска со мерките кои треба да ги преземат земјите членки на Унијата за да обезбедат успешна 
интеграција на Ромите преку образованието, упатувајќи на тоа дека треба „Да се преземат 
ефективни мерки за да се обезбеди еднаков третман и целосна достапност на момчињата и 
девојчињата Роми до  современо, квалитетно и задолжително образование и да се осигури 
дека учениците Роми го завршуваат, барем, задолжителното [основното] образование.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерките кои се предлагаат се однесуваат на:  

(а)елиминирање на секаков облик на училишна сегрегација;  

(б) стопирање на секаков облик на несоодветен пласман на учениците Роми во 
специјалните училишта;  

(в) намалување на предвременото напуштање на училиштето на сите нивоа на 
образование, вклучу-вајќи го средното образование и стручната обука;  

(г) зголемување на пристапот до квалитетот на предучилишното образование и  
згрижување, вклучтелно и целнонасочена поддршка доколку е потребна;  

(д) земање предвид на индивидуалните потреби на децата и нивно упатување на блиска 
соработка со семејствата;  

(ѓ) користење инклузивни и индивидуално приспособени методи на настава и учење, 
вклучително и поддршка во учењето за учениците што заостануваат и мерки за борба со 
неписменоста и промовирање на  екстракурикуларните активности; поттикнување на 
поголема вклученост на родителите и подобрување на обуката на наставниците;  

(е) поттикнување на вклученоста на Ромите во средното и во високото образование и 
нивно завршување; и 

 (ж) проширување на пристапот до образованието за возрасни и обезбедување поддршка 
за преод од едно до друго образовно ниво и поддршка за стекнување вештини што се 
приспособени кон пазарот на трудот.“ 

 И двата документа бараат почитување на правата на детето според Конвенцијата на ОН. 
Македонија ја има ратификувано Конвенцијата за правата на детето, со што преземала обврска за 
доследна имлементација на истата. Во областа на образованието, Македонија има обврска за: (а) 
исполнување на правото на образование; (б) почитување на правото на образобвание; и   (в) 
заштита на правото на образование. 

Република Македонија е посветена на интеграција на специфични мерки за Ромите  во сите 
главни општествено-економски политики, планирањето на националниот буџет и испораката на 
јавните услуги со цел подобрување на статусот на ромската заедница. Во согласност со 
горенаведеното, Владата ја усвои новата Национална стратегија за Ромите 2014-2020 и неговата 
имплементација е во рамките на Националната канцеларија за координација на Ромите 
(Генерален секретаријат на Владата) и Секторот за имплементација на Стратегијата за Ромите во 
Министерството за труд и социјална политика Политика (МТСП). Врз основа на истите се донесоа и 
посебни акциони планови во областа на образование, здравство, вработување, домување и 
подобрување на статусот на жената-ромка. Врз основа на истите, во општините со поголема 
концентрација на ромско население се отпочна со изработка на Локални акциони планови за 
горенаведените области за временскиот период 2014-2020 година. 

 



 
      
 

 

 

Извештајот на ЕУ за напредокот на земјата за 2016 година, во врска со состојбата на ромското 
население во земјата, вели дека: "Беа направени одредени напори за подобрување на 
социоекономските услови на ранливите групи, особено на Ромите, преку посебни програми за 
поддршка во областите на вработување, Образованието и здравството. Сепак, основните причини 
за овој феномен сè уште бараат поголеми структурни напори и вложување на соодветни ресурси ". 

Нашите сопствени анализи, исто така, потврдија дека покрај обврските и некои позитивни 
чекори во однос на интеграцијата на Ромите, вистинската состојба со социо-економското 
вклучување на Ромите бара дополнителни координативни активности од сите засегнати страни 
кои се директно или индиректно вклучени во спроведувањето на политичките мерки. 

Досегашните напори за ублажување на сиромаштијата кај Ромите се чини дека се недоволни 
и остануваат сериозен проблем. Сегрегацијата, стереотипите и другите форми на дискриминација 
против Ромите остануваат распространети во општеството. Повеќето Роми се невработени, немаат 
соодветно здравствено осигурување, живеат во суб-страндардни услови, во сегрегирани станови и 
се социјално исклучени. Иако најновите податоци од Државниот завод за статистика покажуваат 
дека постои намалување на невработеноста кај Ромите, Ромите се уште се соочуваат со тешкотии 
во вклучувањето на пазарот на трудот, особено кај жените Ромки. Намалувањето на 
невработеноста се должи и на новиот систем на евиденција (пасивни и активни баратели на 
работа, исклучување заради нередовно пријавување и сл.) што доведува до ситуација да 
податоците од терен се контадикторни т.е. формалата и фактичката ситуација е многу различна. 
Повеќето од жените Ромки сé уште се соочуваат со недостаток на формално образование, немање 
професионални и технички вештини за вработување, се борат со традиционалното разбирање за 
улогата на жените Ромки и се дискриминирани од страна на работодавачите. 

Стигмата и дискриминацијата кон децата Роми во образовниот процес сè уште се широко 
распространети. Иако се воведоа некои мерки за поддршка, децата Роми и понатаму се соочуваат 
со бариери за редовно и квалитетно образование. Ова повторно води кон значителни стапки на 
напуштање на  училиштето на ромските деца, со што се проширува спиралата на сиромаштијата и 
исклучувањето. 

  

2. Образовен јаз меѓу ромското и не-ромското  население  

Иако се смета дека процесот на образование кај Ромите во Р. Македонија (поширока 
територија каде што се реализираат проектните активности) е во нагорна линија, сепак постојат 
разлики во стапките на образование  помеѓу ромското и не-ромското население.  

Врз основа на последните релевантни податоци 22%  Роми се без формално образование за 
разлика од не-ромското население што изнесува 3%. За споредба, истражувањата спроведени  
помеѓу 2006-2009 покажуваа дека само 60%  од жените Ромки на возраст од 15-24 години се 
писмени во споредба со 99% од македонското и албанското население (Извор: Инклузија на 
Ромите во раното детство, Македонски извештај) 

Понатаму,  податоците на запишани деца во претшколското образование(на возраст од 3-6 
години) покажуваат генерално ниска стапка и истата кај Ромите е 16%,  за разлика од не-ромското 
население што изнесува 25% (Извор: Регионално истражување на ромските заедници во 2011 
година спроведено од УНДП и Светска банка)  Во однос на основното образование податоците 
укажуваат на тоа дека 74% Роми на возрастод 7-15 години посетуваат училиште за разлика од не-
ромското население каде што изнесува 90%. Она што е забележително во разликата е стапката на 
средно образование кај Ромите на возраст од 16-19 изнесува 27% за разлика од не-ромското 
население каде што изненесува 65%.  

 

 



 
      
 

 

 

Ваквиот показател е од особено значење во однос на степенот на  учеството на Ромите во 
високото образование. Истовремено ваквите показатели укажуваат на сеуште постоечки разлики 
во образовниот сегмент помеѓу ромското и не-ромското население што од своја страна бара 
континуирано делување во таа област.  

3. Стапки на писменост на Ромите според пол и возрасни групи (%) 

Табела бр. 1  

Население на возраст од 15 до 64 според највисокиот завршен степен на образование1                 

 ИР 2011 

Роми Не-роми 

Без образование и некомплетно основно образование 

Основно (ISCED 1) 

Средно ниско (ISCED 2) 

Средно високо (ISCO 5-7) 

Високо образование (ISCED 4+) 

Нема податок 

22% 

26% 

40% 

11% 

1% 

 

3% 

9% 

28% 

48% 

12% 

 

Од податоците во горенаведената табела може да се забележи дека постои разлика во 
степенот на образование помеѓу ромското и не-ромското население. Во однос на степенот на 
образование кое се однесува на популацијата на возраст од 15 до 64  години, може да се 
забележи значителна разлика во однос на отсуството на формално образование помеѓу ромското 
и не-ромското  население. Податоците покажуваат дека за повеќе од 7% е поголем процентот на 
Ромите без формално образование за разлика од не-ромското население. Ваквиот показател е 
значеан бидејќи ја дава состојбата на тоа колкава е можноста на учество на Ромите во процесот на 
образованието во општеството во однос на останатото не- ромско население. Истовремено, може 
да се забележи дека како се зголемува степенот на образование така се намалува процентот на 
учеството  на  Роми во однос на останатото не-ромско население. Овој показател освен што го 
потврдува и претходниот став, исто така ја дава состојбата за едукативната моќ на Ромите во 
однос на не-ромското население која е несомнено значаен сегмент за вклучување на индивидуата 
во процесот на вработување и генерално во општествениот живот на земјата. И покрај сите 
залагања за унапредување на состојбата во образовнаиот сегмент кај ромското население во 
Република Македонија, несомнено е дека постои потреба од делување во оваа област со цел 
подобрување на едукативната компонента кај ромското население. 

 

 

 

 

                                                 
1 Табела бр.1 Кратенки ИР-Истражување на ромите, УНДП; 

Извор: Систем на индикатори за мониторинг и евалуација на Декадата на 

вклучување на Ромите во Република Македонија 

 



 
      
 

 

 

ВТОР ДЕЛ 

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Предмет на истражувањето 

Оваа анализа дава преглед на состојбата и степенот на образовната вклученост/исклученост 
на ромското население во основното образование во девет општини во Република Македонија 
(Куманово, Виница, Тетово, Шуто Оризари, Штип, Кочани, Чаир, Битола и Прилеп). Со цел да се 
навлезе подлабокото во причините за предвремено  напуштање на образованието на дел од 
младите Роми, се земаат предвид и националниот и локалниот контекст, како и националните и 
локалните политики и законодавство насочени кон ромите. Воедно, при квалитативната анализа 
на добиените податоци од спроведениот прашалник се зема предвид и постоечката 
дискриминација и/или сегрегација, која може да произлезе од самите мерки и политики на 
државата на национално и локално ниво (на пример, реонизацијата како фактор кој ја зголемува 
сеграгацијата, категоризација и сместување на дел од ромските ученици во специјални училишта, 
односно паралелки и сл.).  

Квалитативната анализа го зема предвид и економско–социјалниот и културниот контекст на 
ромската заедница, како и местото на живеење, како важен фактор во имплементацијата на 
тековните национални и локални стратегии. 

И за крај, важен фактор во процесот на креирање и имплементација на политиките насочени 
кон ромите се самите инситутции на локално ниво. Од тие причини, целни групи на 
истражувањето се:  

- Стручните служби на основните училишта во рамките на 9-те општини 
(Куманово, Виница, Тетово, Шуто Оризари, Штип, Кочани, Чаир, Битола и Прилеп); 

- Секторите за образование на локално ниво; 

- Центрите за социјални работи; 

- Ромските информативни центри; 

- Граѓанските организации кои работат на образовна инклузија на роми на 
локално ниво во горенаведените општини. 

Истражувањето е насочено кон детектирање на слабостите на системот, преку контролна 
група на испитаници, граѓанските организации и Ромските информативни центри, како форми за 
комуникација на институциите т.е. Министерството за труд и социјална политики и ромското 
население.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      
 

 

 

2. Цел и карактер на истражувањето  
 
Истражувањето по својот карактер е евалуациско, теоретско и емпириско. Концепциската 

поставеност на истражувањето е во согласност со неговиот карактер, претпоставува да се 
реализираа повеќе задачи. 

Целта на истражувањето е да  обезбеди релевантни информации за причините на осипување 
на младите роми во основното образование, капацитетот на релевантните локални институции и 
степенот на нивната интерсекторска соработка.  Истражувањето очекува да ги добие овие 
податоци користејќи комбиниран компаративен пристап за  обезбедување на соодветни податоци 
за бројот на осипани ученици во последните 3 години (2015-2017) и самопроценка на 
активностите од страна на самите инситуции во делот на нивното работење во полето на 
образовна инклузија на ромски ученици.  

 

3. Задачи на истражувањето 
 

Целта на истражувањето е конкретизирана низ повеќе задачи: 
1. Проценка на степенот на институционална поддршка на инклузивното образование на 

ромската заедница. 
2. Процека на нивото на соработка помеѓу самите локални институции, помеѓу локалните и 

националните институции, како и помеѓу локалните, националните институции и 
граѓанскиот сектор. 

3. Проценка на степенот на информираност на локалните институции и граѓанскиот сектор за 
инклузивни образовни политики. 

4. Детектирање на (не)постоењето на стратешки документи и механизми за поддршка на 
инклузијата на ромската заедница, вклучително и образовната инклузија. 

5. Проценка на нивото на запознаеност на локалните институции и граѓанските организации 
на законските регулативи и политики кои ја поддржуваат инклузијата на ромите. 

 

4. Општа хипотеза 
Како општа хипотетска рамка е тезата дека ако постои поголем капацитет и посветеност на 

националите и локалните институции, како и континуирана меѓусебна соработка на сите нивоа, 
вклучително и на граѓанскиот сектор, тогаш ќе се намали и степенот на исклученост и осипување 
на ученици Роми во образовниот процес во Република Македонија.  

Преку различни достапни извори (пр: официјални статистички податоци по општини, 
податоци добиени од Секторот за образование на локално ниво и основните училишта) за 
детектирање на  најчестите причини поради кои учениците роми не се доволно вклучени во 
образование или пак многу рано го прекинуваат образованието, како и лоцирање на 
одговорноста на самите институции, ќе се направи обид да се потврди оваа хипотеза.  

 

a.  Посебни  хипотези  

Прва посебна хипотеза:  

Ако во Република Македонија постои поголем капацитет и посветеност на националите и 
локалните институции и на граѓанскиот сектор, тогаш ќе се намали и степенот на исклученост и 
осипување на ученици Роми во образовниот процес.  

Независна варијабла: 

Капацитетот и посветеноста на институциите и другите релевантни „актери“ за намалување на 
степенот на исклученост и осипување на учениците Роми во образовниот процес.  

            Зависна варијабла 1: 

            Осипување и исклученост од образовниот процес на учениците Роми.  



 
      
 

 

 

Имено, Република Македонија има превземено одговорност за целосна вклученост на ромите 
во општестовото, преку донесување на конкретни политики, вклучително и посебен Акциоен план 
за образование 2014-2020. Прашањето што се поставува е колку надлежните институции, како на 
национално, така и на локално ниво, кои се одговорни за овие политики и програми имаат знаење 
и вештини потребни за имплементација на овие мерки? Дали и во кој обем се имплементираат 
истите од страна на релевантните институции и другите актери кои имаат пристап до  истите? 
Имајќи предвид дека е тешко да се измери капацитет, истиот може да се разгледува споредбено 
со бројот на одговорни лица/вработени лица во секој од секторите, како и нивниот работен статус 
и поле на работа. Воедно, оваа бројка може да се компарира и со бројот на проекти реализирани 
од страна на институциите, наспроти бројот на проекти реализирани до страна на граѓанскиот 
сектор.   

Извор на верификација  

(1) Официјални податоци од Завод за статистика;  

(2)  Официјални податоци од локалните институции;  

(3) Расположливи податоци од граѓанските органаизации и ромските информативни центри;  

(4) Информации/извештаи од други актери од Македонија и меѓународни 
организации/институции кои ја следат состојбата (најчесто парцијално и ad hock); и тн.    

Втора посебна хипотеза:  

Ако во Република Македонија постои поголема информираност и редовна комуникација 
помеѓу институциите и другите релевантни „актери“ за образовна инклузија на ученици Роми, 
тогаш ќе има поголема вклученост и во редовниот образовен процес.  

Независна варијабла 

Информираност и редовна комуникација помеѓу институциите и другите релевантни „актери“ 
за образовна инклузија на ученици Роми.  

Зависна варијабла 1 

Вклученост на ученици Роми во редовниот образовен процес 

Во Република Македонија се креирани Локални координативни тела за имплементација на 
Стратегијата 2014-2020 во 12 општини. Истите имаат за задача да прибираат и разменуваат 
информации за најразлични активности, како и да планираат/препорачаат активности во насока 
на остварување на Стратегијата на локално ниво. Од друга страна, државните инситтуции се оние 
кои се директно одговорни, како за прибирање на податоците од терен за да се согледа реалната 
состојба, така и за имплементација на на истите.  Прашањето што се поставува е колку постојат 
канали за комуникација помеѓу овие актери? Второто прашање е колку постои комуникација 
помеѓу овие институции и други актери, како што се граѓанските организации (на пример, мерено 
преку активностите на истите во изминатите 3 години), како и со другите националнии локални 
институции по прашањето на образовна инклузија на ромите? Овие податоци се очекува да се 
добијат, доколку се споредат резултатите од планираните анализи во рамките на оваа 
истражувачка скица.  

 

 

 

 

 

 



 
      
 

 

 

Извор на верификација  

(1) Официјални податоци од Завод за статистика;  

(2)  Официјални податоци од локалните институции;  

(3) Расположливи податоци од граѓанските организации и ромските информативни центри;  

(4) Информации/извештаи од други актери од Македонија и меѓународни                            

            организации/институции кои ја следат состојбата (најчесто парцијално  и ad hock); и тн.    

 

5. Методи, техники и инструменти на истражувањето  

Во истражувањето се користат методи кои ќе обезбедат квалитетни научни сознанија, и тоа: 
анализа (содржинска, структурална) синтеза, дескрипција, индукција, генерализација. 

Во процесот на добивање релевантни податоци се користат следниве техники и 
инструменти: 

За добивање релевантни податоци се користат следните техники и инструменти: 

a. Техники на истражувањето 

1. Анализа на релевантна документација (правна регулатива, стратегии, извештаи) 

2. Анкетирање 

3. Интервјуирање (фокус групи) 

b. Инструменти на истражувањето  

1. Прашалник за стручните служби (педагог/психолог) од основни училишта 
(П-СС/ОУ – 2017)   

2. Прашалник за вработените во секторот за образование при општината (П-
СО/ОПШТИНА – 2017)   

3. Прашалник за вработените во општински центар за социјални работи (П-
ЦРС/ 2017) 

4. Прашалник за ромските информативни центри за проценка на нивото на 
образовна инклузија на Ромите (П-РИЦ/ 2017)   

5. Протокол на полуструктурирано интервју (П/ПИ-ФК-2017)  

 Прашалникот за стручните служби (педагог/психолог) од основни училишта (П-СС/ОУ – 
2017)  е составен од четири истражувачки теми поделени во IV дела кои состевени од вкупно 28 
(дваесет и осум) прашања.  

Во првиот дел се бараат некои релевантни општи податоци за стручните служби 
(педагози/психолози) од основните училишта. Во овој дел вкупно се поставени 13 (тринаесет) 

прашања и сите се од отворен тип.  

Преку прашањата од вториот дел на прашалникот, се испитуваат ставовите и мислењата на 
педагозите/психолозите од основните училишта за образовната инклузија на учениците Роми 
во основното образование (од I до IX оддееление). Овој дел е составен од 3 (три) прашања од 
комбиниран тип, 3 (три) прашања од затворен тип, 1 (едно) прашање е од отворен тип и по 1 

(едно) прашање од типот на ранг-скала и скала на проценка. 

 

 



 
      
 

 

 

 

Третиот дел е составен од 5/6 (пет/шест прашања) преку кои е потребно да направи проценка 
на образовните потреби на наставниот кадар во основното училишта. Во овој дел се поставени 3 
(три прашања) од затворен тип; 2 (две) прашања од комбиниран тип  и 1 (едно прашање) од 
отворен тип. 

Преку прашањата од четвртиот дел на прашалникот, се испитува соработката со институциите 
на општинско и национално ниво. Во овој дел се поставени 1 (едно прашање) од отворен тип и 1 
(едно прашање) е од типот на скала на проценка. 

 Прашалникот за вработените во секторот за образование при општината (П-СО/ОПШТИНА 
- 2017) е составен од три истражувачки теми поделени во III дела кои се состевени од вкупно 25 
(дваесет и пет) прашања.  

Во првиот дел се бараат некои релевантни општи податоци за вработените во секторите за 
образование во општините, преку 13 (тринаесет) прашања се од отворен тип, 3 (три) прашања се 

од затворен тип и 1 (едно) прашање е од комбиниран тип. 

Преку прашањата од вториот дел на прашалникот, се испитуваат ставовите и мислењата на 
вработените во секторите за образование во општините за образовната инклузија на учениците 

Роми во основното образование (од I до IX оддееление). Овој дел е  составен од 2 (две) 
прашања се од комбиниран тип, 1 (едно) прашање е од затворен тип и по 1 (едно) прашање од 

типот на скала на проценка и ранг-скала. 

Преку прашањата од третиот дел се се испитува соработката со институциите на општинско и 
национално ниво. Во овој дел се поставени 3 (три прашања), од кои 2 (две) се од отворен тип и 1 
(едно прашање) е од типот на скала на проценка. 

 Прашалникот за вработените во општински центар за социјални работи (П-ЦРС/ 2017) е 
составен од три истражувачки теми поделени во III дела кои се состевени од вкупно 25 (дваесет 
и пет) прашања.  

Во првиот дел се бараат некои релевантни општи податоци за вработените во општинските 
центри за социјални работи, преку 13 (тринаесет) прашања се од отворен тип, 3 (три) прашања 

се од затворен тип и 1 (едно) прашање е од комбиниран тип. 

Преку прашањата од вториот дел на прашалникот, се испитуваат ставовите и мислењата на 
вработените во општинските центри за социјални работи за образовната инклузија на 

учениците Роми во основното образование (од I до IX оддееление). Овој дел е составен од 2 
(две) прашања се од комбиниран тип, 1 (едно) прашање е од затворен тип и по 1 (едно) 

прашање од типот на скала на проценка и ранг-скала. 

Преку прашањата од третиот дел се се испитува соработката со институциите на општинско и 
национално ниво. Во овој дел се поставени 3 (три прашања), од кои 2 (две) се од отворен тип и 1 
(едно прашање) е од типот на скала на проценка. 

 Прашалникот за ромските информативни центри за проценка на нивото на образовна 
инклузија на Ромите (П-РИЦ/ 2017) е составен од три истражувачки теми поделени во III дела кои 
се состевени од вкупно 25 (дваесет и пет) прашања.  

Во првиот дел се бараат некои релевантни општи податоци за вработените во ромските 
информативни центри, преку 13 (тринаесет) прашања се од отворен тип, 3 (три) прашања се од 

затворен тип и 1 (едно) прашање е од комбиниран тип. 

Преку прашањата од вториот дел на прашалникот, се испитуваат ставовите и мислењата на 
вработените вработените во ромските информативни центри за образовната инклузија на 

учениците Роми во основното образование (од I до IX оддееление). Овој дел е составен од 2 
(две) прашања се од комбиниран тип, 1 (едно) прашање е од затворен тип и по 1 (едно) 

прашање од типот на скала на проценка и ранг-скала. 



 
      
 

 

 

Преку прашањата од третиот дел се се испитува соработката со институциите на општинско и 
национално ниво. Во овој дел се поставени 3 (три прашања), од кои 2 (две) се од отворен тип и 1 
(едно прашање) е од типот на скала на проценка. 

 Протоколот на полуструктурирано интервју за (П/ПИ-ФК-2017)  

Дискусијата во фокус групите беше насочена според однапред подготвени прашања, значајни 
за образованието на Роми и за капацитетите на локалните граѓански организации во преземање 
на активности за справување со овој специфичен проблем. Посебен акцент беше ставен на 
теми/проблеми кои досега не се доволно истражувани и за кои нема доволно податоци. 

Прашањата се групирани во три категории (ангажман, истражување и завршни прашања). Тие 
се дизајнирани според следниве критериуми: кратки и јасни, недвосмислено формулирани, 
прашања од отворен тип и прашања со дополнување, формулирани на начин што не може да се 
одговори со едноставно „да“ или „не“ (употреба на „зошто“ и „како“). 

Учесниците покажаа подготвеност активно да се вклучат во дискусијата, обезбедувајќи корисни 
информации и коментари кои стимулираа и влијаеа на дополнително размислување и 
споделување од страна на другите. 

Целата дискусија во фокус групите беше уредно снимана од страна на помошникот-
модераторот, и аудио снимките подоцна се користеа за анализа и сумирање на групните наоди, 
заклучоци и препораки. 

Пред почетокот на дискусијата во фокус-групите, учесниците беа замолени да пополнат 
прашалник со основни податоци, дизајниран како кратка форма на професионален статус, кој 
бара не повеќе од две или три минути за да се комплетира. Прашалникот беше составен од 
вкупно 13 прашања, вклучувајќи области како што се специјализации, релевантни ангажмани во 
текот на изминатите години на искуство, студии. 

Добиените податоци од прашалниците, се внесени во Excel програмата, и проследени со 
обработка и анализа на податоците со користење на различни алатки. Исто така, учесниците беа 
поделени според следните критериуми: националност, пол, возраст, степен на образование, 
претходно учество во активности за градење на капацитетите и според бројот на обуките кои ги 
посетувале во последните 12 месеци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      
 

 

 

 

 

6. Примерок на истражувањето  

Во истражувањето примерокот е намерен и стратификуван. При тоа се опфатени повеќе 
разновидни примероци (табела бр. 1), и тоа: 

Табела број 1: Кумулативен приказ на истражувачкиот примерок 
Ред
. бр. 

Општина Граѓански 
организации 
кои работат 
во областа 

на образовна 
инклузија на 
Ромите (ГО) 

Основни 
училишта (ОУ) 

Стручна 
служба 

при 
основни 
училишт
а (ССОУ) 

Центри за 
социјалн
а работа 

(ЦСР) 

Сектор за 
образовани

е при 
општината 

(СОО) 

Ромски 
информативн

и центри за 
проценка на 

нивото на 
образовна 

инклузија на 
Ромите (РИЦ) 

1. Битола ЦРРЗ 
„Баирска 

Светлина“ - 
Битола 

 / / / / 

2. Виница Здружение 
на Роми 
„Дивес“ - 
Виница 
Сефер 
Салиов 

ООУ „Славчо 
Стојменски“ 

1 1 1 1 

3. Кочани Романо Вило ООУ „Раде 
Кратовче“ 

1 / 1 1 

Здружение 
на Роми 
„Авена“ 

    

ЗГ „Подготви 
свој пат“ 

ООУ 
„Христијан 
Карпош“ 

2    

Центар за 
култура, 

комуникациј
а и едукација 

на Ромите  
„Светла 

иднина“ - 
Кочани 

ООУ „Браќа 
Миладиновци

“ 

1    

4. Куманов
о 

Центар за 
ромска 

заедница 
„Дром“ 

 
ООУ „11 

Октомври“ 

1 1 / 1 

Здружение 
Ромска 

Организација 
на жените од 
Македонија 

„ДАЈА“ 
Куманово 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
 

 

 

 
5. Прилеп Здружение за 

перспективна 
интеграција и 
развој РОМА 
ПЕРСПЕКТИВ 

- Прилеп 

 
ООУ „Добре 
Јованоски“ 

1 / / 1 

6. Тетово Асоцијација 
за 

демократски 
развој на 
Ромите - 
СОНЦЕ 

/ / 1 / / 

7. Чаир Здружение за 
развој на 
ромската 
заедница 
СУМНАЛ 

/ / / / 1 

8. Штип Здружение за 
правата на 

Ромите Штип 

ООУ 
„Димитар 
Влахов“ 

2    

ЗГ 
Ромаверзитас 

ООУ „Тошо 
Арсов“ 

1    

ООУ 
„Славејко 

Арсов“ 

1    

ООУ „Гоце 
Делчев“ 

1    

ООУ „Ванчо 
Прке“  

1 1 1 1 

9. Шуто 
Оризари 

Здружение 
центар за 
образовна 
поддршка 
Дендо вас 

 
ООУ „26 Јули“ 

1    

Здружение 
на просветни 
работници и 

заштита 
направата на 

жените и 
децата - ЛИЛ 

    

Асоцијација 
Иницијатива 
за социјална 

промена 
ИнСоК - 
Скопје 

     

Асоцијација 
24 вакти 

ООУ „Браќа 
Рамиз и 
Хамид“ 

1 1 / 1 

Вкупно: N=9 N=17 N=13 N=15 N=5 N=3 N=7 

 

 
 
 



 
      
 

 

 

6.1. Примерок на општини 
 
Истражувањето се во 9 (девет) општини во кои живее и ромско население на територијата на 

Република Македонија, и тоа во: Битола, Виница, Кочани, Куманово, Прилеп, Тетово, Чаир, Штип 
и Шуто Оризари). 

Имајќи ја во предвид целната поставеност на проектот кое се состои во „мапирање“ на 
ромската заедница во Република Македонија и проценка на капацитетите на локалните 
граѓански организации за образовна инклузија на ромската заедница, логично се наметнува и 
изборот на општините во кои ќе се дејствува. Основен индикатор е општините да бидат 
мултиетнички и мултикултурни средини, односно во нив да живее и ромско население, понатаму 
во нив да постојат граѓански локални организации коишто ја третираат образовната инклузија на 
ромската заедница, да постојат основни ушилишта во кои учат ученици Роми, и да има 
претставници: од сектори за образование при општините, центрите за социјална работа и 
претставници од ромски информативни центри. 

 

6.2. Примерок на основни училишта 

Истражувањето се спроведува во 13 (тринаесет основни училишта), во кои учат и 
ученици од ромска националност, од кои најголем број 5 (пет) се офатени во општината 
Штип, потоа 3 (три) основни училишта во општината Кочани, Од општината Шуто Оризари 
се опфатени 2 (деве), и по 1 Во истражувањето анкетирани се вкупно 17 претставници од 
граќанските локални организации.  

Во истражувањето се опфатени вкупно 13 основни училишта. 

 

6.3. Примерок на стручни служби при основни училишта 

За успешно реализирање на образовната инклузија неопходно е вклучувањето на стручните 
соработници (педагошко-психолошката служба) од основните училишта училиштата. На ниво на 
училиште се назначува по еден претставник од оваа служба, педагог или психолог. Во проектот се 
вклучени 15 (петнаесет) стручни соработници, од кои 13 (тринаесет) се педагози и 2 (двајца) 
психолози.  

Во истражувањето анкетирани се вкупно 15 членови од стручната училишна служба. 

6.4. Примерок на сектори за образование при општини 

Како посебен истражувачки суб-примерок се опфатени претставници/вработени од секторите 
за образование при општините. Според методолошката рамка на овој вид на примерок, опфатени 
се Секторите од сите 9 (девет) „проектни“ општини, но по истражувачката фаза добиени се 
прашалници само од трите општини: Виница, Кочани и Штип. 

Во истражувањето планирани се 9 претставници од Секторите за образование при 9 општини, но 
обебедени се само 3 претставници од три општини. 

6.5. Примерок на центри за социјална работа 

Како посебен истражувачки примерок опфатени претставници/вработени од Центрите за 
социјална работа при општините. Според методолошката рамка на овој вид на примерок, 
опфатени се Центрите за социјална работа од сите 9 (девет) „проектни“ општини, но по 
истражувачката фаза добиени се прашалници само од 5 (пет) општини, и тоа од: Виница, 
Куманово, Тетово, Штип и Шуто Оризари. Во истражувањето планирани се 9 претставници од 
Центрите за социјална работа при 9 општини, но обебедени се само 5 претставници од пет 
општини. 

 



 
      
 

 

 

6.6. Примерок на ромски информативни центри за проценка                                                 
на нивото на образовна инклузија на Ромите 

Според концепциската поставеноста на истражувањето, хонорарно ангажираните лица од 
Ромските информативни центри кои се занимаваат со проценка на нивото на образовна 
инклузија на Ромите, при Центрите за социјална работа (од 9 општини), претставуваат посебен 
суб-субримерок. 

  

Според методолошката рамка на овој вид на примерок, опфатени се Центрите за социјална 
работа од Ромските информативни центри при Центрите за социјална работа (од 9 (девет) 
„проектни“ општини, но по истражувачката фаза добиени се прашалници само од 7 (седум) 
општини, и тоа од: Виница, Кочани, Куманово, Прилеп, Чаир, Штип и Шуто Оризари. 

 

Во истражувањето планирани се 9 претставници од Ромските информативни центри при 9 
општини, но обебедени се само 7 претставници од пет општини. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Институции       Општини         

  Карпош 
Ѓорче 

Петров Чаир 
Шуто 

Оризари Виница Кочани Куманово 
Вкупно:     
N=7 

  f f f f f f f   

Граѓански 
организации / 2 3 / / 2 5 12 

Претставник од 
Општина 1 1 / / 3 / 2 7 

Центар за Социјални 
работи  / / / / 2 / 1 3 

РИЦ  / / / / 1 / 1 2 

Биро за развој на 
образование  / / / / / 1 / 1 

Основни училишта 1 / / 4 1 2 3 11 

Предучилишни 
институции 
(градинки) / / / / / / 1 1 

Родители / / / 1 2 / 6 9 

Вкупно: 2 3 3 5 9 5 19 N=46 



 
      
 

 

 

6.7. Примерок на фокус групи 

Табела број 3: Кумулативен приказ на истражувачкиот примерок од фокус групите 

 

7. Обработка на податоци  

Во истражувањето се применува квантитативна и квалитативна обработка на 
податоците. При квантитативната обработка се користат неколку статистички постапки од 
областа на дескриптивната и инференцијалната статистика, и тоа: определува 
дистрибуција на фреквенција, процентуално и графичко претставување на фреквенциите, 
линеарна регресија (податоци добиени од прашањата од затворен тип). За обработка на 
податоците, од ваков карактер, се користи Статистички систем за социјалните науки (IBM 
SPSS 20.0). 

Останатите податоци, добиени од прашањата од отворен карактер, квалитативно се 
обработени и анализирани.  

 

8. Календар на истражувањето  

Истражуавњето е реализирана во периодот од февруари 2017 до јули 2017 година. 
Истражувањето се спроведе преку следните етапи: 

 Формирање експертски тим за истражување 

 Работни средби со претставници од релевантни граѓански организации 

 Анализа на релевантна документација 

 Подготовка на проект за истражување 

 Подготовка на истражувачки инструментариум (за фокус групи)  

 Организација на теренско истражување (интервјуирање на фокус групи) март, 2017 

 Спроведување на анкетирање на релевантни целни групи мај-јуни 2017  

 Подготовка на статистички програми за обработка на податоци 

 Прибирање  и обработка на податоци 

 Анализа (квантитативна и квалитативна) и интерпретација на резултатите 

 Изведување заклучоци и давање препораки  

 Подготовка на извештаи, јуни - јули 2017 

 Презентација на резултати, јули 2017 

 



 
      
 

 

 

ТРЕТИ ДЕЛ 

АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА  

Во општините кои се во фокус на ова истражување, постои поголема концентрација на 
ромско население.  Генерално, во анализата се става фокус на перцепцијата и капацитетот 
на постоечните институции кои работат во сферата на образованието и имаат мандат да 
придонесат во напорите за целосна образовната инклузија на ромското население2.  

 

Табела бр. 4: Ромско население во општините според вкупен број на жители  

Населено место (општина) Вкупен број на жители Ромско население % 

Куманово 70.842 жители  5.71% 

Кочани  38 092  жители 5.12%  

Тетово 86,580 жители 2.7%  

Чаир   64.773 жители 4,76 % 

Шуто Оризари 17.357 жители 76.6%  

Битола 95385 жители 4.07%  

Прилеп 76768 жители 5.77%  

Виница 10.863 жители  11.13%  

Штип 
47796 жители 

4.07 %  

 

1. Ставови и мислења за образовната инклузија на учениците Роми во 
основното образование (I - IX одделение) 

При наведувањето на причините кои имаат влијание на образовната инклузија на учениците 
во задолжителното основно образование, првата и втората ранговна позиција е директно 
поврзана со економскиот момент – нискиот социо-економски статус на семејствата на децата 
Роми, односно на недостатокот на буџетски финансиски средства за поддршка на инклузивно 
образовение на ромската заедница, 10 респективно 10. Овие ранговни позиции се меѓусебно 
поврзани во смисла дека финансирањето на инклузијата од буџетските средства може да го 
подобри семејниот социо-економски статус, а со тоа да овозможи и инклузија во образованието.  

Ова дотолку повеќе што на третата ранговна позиција се наоѓа ниското образовно ниво на 
родителите Роми, кое од своја страна може да се смести во овој „економски“ пакет на проблеми. 
Ова значи дека образованието на децата Роми и нивната инклузија директно зависат од 
економскиот статус на семејствата. Ова исто така упатува на констатацијата дека сите економски, 
бенефити предвидени со социјалните и образовни национални политики не можат да ја 
компензираат економската маргинализираност на оваа популација.  

                                                 
                   2 Податоците се земени од Пописот на населението во 2002 година.  

 



 
      
 

 

 

Многу високо е рангирана и дискриминацијата на децата Роми во воспитно-образовниот 
систем, четврта ранговна позиција.  

Недоволното познавање на македонскиот јазик и незаинтересираноста на самите ученици 
се причини коишто можат да се разгледаат како втор „пакет на проблеми“, бидејќи меѓусебно се 
многу тесно поврзани. Дискриминацијата во воспитно-образовниот систем секако е условена уште 
од првото одделение, изразена преку недоволното познавње на македонскиот јазик, што од своја 
страна резултира со неможност за комуницирање со другите ученици и неразбирање на 
„наставните содржини“. Тоа секако резултира со незаинтересираност на наставта бидејќи 
учениците од ромската популација се чувствуваат изолирано и не можат активно да учествуваат во 
воспитно-образовниот процес. Сето тоа е се одразува со висок степен на напуштање/оспување 
на училиштето.  

X- низок социо-економски статус на семејствата на децата Роми 

X- недостаток на буџетски финансиски средства за поддршка на инклузивно образовение на 
ромската заедница 

VIII- ниското образовно ниво на родителите Роми 

VII- дискриминација во воспитно-образовниот систем 

V- недоволно познавање на македонски јазик за редовно следење на настава 

V- незаинтересираност од страна на самите ученици Роми 

V- високиот степен на осип на ученици Роми од образовниот процес 

V- мал процент на деца Роми кои се вклучени во предучилишното воспитание и образование 

V- сегрегација во основното и во специјалното образование 

IV- недоволно информираност на учениците и родителите за постоењето на сервиси за 
поддршка во образованието за ученици Роми 

III- недоволна соработка помеѓу невладините, локалните и националните институции 
надлежни за образованието 

II- голем број на ученици од поголема возраст кои не се вклучени во основно образование 

Во однос на прашањето за зачестеноста на појавата за осипување и за нередовно посетување 
на наставата од страна на учениците Роми, во сите искази интензитетот е оценет со оценка 3 (три) 
и со оценка 4 (четири), 7 респективно 7 (табела бр. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      
 

 

 

Табела број 5: Зачестеност на појавите на осипување и нередовност на учениците 
Роми во основното образование во опфатените општини 

Реден 
број Општина 

Прашање број 2 Зачестеност на појавите на 
осипување и на нередовност на учениците Роми во 
основното образование во Вашата општина (1-
најниска, 5-највисока вредност) 

1 2 3 4 5 

f f f f f 

1. Штип       2   

2. Тетово     1     

3. Кочани      2 2   

4. Куманово       2   

5. Виница     1     

6. Прилеп / / / / / 

7. Шуто Оризари     2     

8. Чаир     1     

9. Битола       1   

  N=9  N=0  N=0  N=7  N=7  N=0 

 

Од друга страна, според добиените податоци ниту еден испитаник не смета дека учениците 
Роми воопшто не посетуваат настава односно дека тие се редовни во наставата и не постои 
осипување). Од овие податоци може да се констатира дека всушност основниот проблем е 
нередовноста во наставата, односно непостоење на континуирана вклученост во наставниот 
процес. Треба да се направи посеопфатно истражување за да се утрврдат причините заради кои 
има зачестеност на појавите на осипување и на нредовно посетување на наставата од страна на 
учениците Роми. Ова е од особено значење, бидејќи вистинската инклузија подразбира редовност 
во воспитно-образовниот процес. Најверојатно дел од одговорите на ова прашање може да се 
добие доколку истите се стават во контекст на претходното прашање, во кое економскиот статус, 
непознавањето на македонскиот јазик и дискриминацијата резултираат со незаинтересираност за 
посетување на настава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      
 

 

 

Според анализираните податоци во однос на прашањето за осипување кај учениицте Роми 
во основното образование, оваа е најизразена во VI одделение, односно во првата година на 
преминот во предметна настава, односно на крајот од вториот образовен циклус во основното 
деветгодишно образование (табела бр. 7). 

 

Табела број 6: 

 Најголем степен на осипување кај учениците Роми во основното образование по одделенија 

Р.бр Општина 

Прашање број 3 Во кое одделение се појавува најголемиот степен на 
осипување кај учениците Роми во основното образование 

I II III IV V VI VII VIII IX 

1 Штип 1 1               

2 Тетово       1           

3 Кочани       1   2 1     

4 Куманово           2       

5 Виница             1     

6 
Шуто 
Оризари   1   1 1 1       

7 Прилеп           1       

8 Чаир           1       

9 Битола           1       

  N=9 N=1 N=2 N=0 N=3 N=1 N=8 N=2 N=0 N=0 

 

Барајќи ги причините за оваа појава, треба да се преиспитаат стекнатите знаења и развиени 
вештини на учениците во однос на јазичното и на другите подрачја.  

Како втора причина е тоа што законски до петто одделение не постои повторување на 
одделението, односно до трето одделение учениците само се „преведуваат“, а не „преминуваат“ 
во следното одделение. Одделението може да се повтори, единствено доколку родителот се 
согласи со тоа.  

Како наредна причина може да се наведе (под претпоставка) „толерантниот“ однос на 
одделнскиот наставник во однос на оставрувањето на програмските цели (усвоени знаења и 
развиени вештини од страна на ученикот). 

Исто така како наредни причини (под претпоставка) можат да се набројат: недостаток на 
програми со ученици со посебни образовни потреби, нерганизирање на дополнителна настава, 
примена на фронтална форма на наставна работа и недоволно развиени педагошки компетенции 
на наставниците за работа со ранливи групи на ученици. 

 

 

 

 

 

 



 
      
 

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ ДЕЛ 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ 

1. Заклучоци и препораки 

 

1.1. Заклучоци од сознанијата добиени од СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ ОД ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИШТА 

Постои потреба во иднина да се испита колку има вработено Роми педагози во 
предучилишните установи, и во основните и во средните училишта во Република Македонија. Ова 
упатува на претпоставката дека на филозофските факултети на институтите за педагогија има 
простор за сензибилизирање на процесот за запишување на студенти од ромската популација.  

Евидентни се разликите помеѓу општината Шуто Оризари и Кочани, и тоа не само по бројот на 
завршените петтооделнци, туку и по тоа што речиси 10 пати повеќе ученици од Шуто Оризари 
своето основно образование го завршиле во 2 основни училишта, наспроти  учениците од 
општината Кочани (едно училиште). Тоа зборува за голема концентрација на ученици во 
општината Шуто Оризари, особено во основното училиште „Браќа Рамиз и Хамид“ дури 3253 
ученици кои ја завршиле 2015/16 година. Со оглед на тоа дека општината Шуто Оризари е 
најголема ромска општина во Р. Македонија може да се претпостави дека во овој примерок на 
завршени ученици од I до IX одделение со многу висок процент партиципираат ученици од 
ромската популација. 

Податоците за големата концентрација на ученици во одделни основни училишта (ООУ„Добре 
Јованоски“ од општина Прилеп и ООУ „Браќа Рамиз и Хамид“ од општина Шуто Оризари) се 
алармантни заради повеќе причини: во овие основни училишта постои голема концентрација на 
ученици; постои голема концентација на ученици со специфични образовни потреби, кои 
потекнуваат од „специфични културни и социјални средини“; има многу паралелки по одделни 
одделнија и истите се многудедтни. Овие индикатори упатуваат на ургентна потреба за 
„образовни интервенции“ до ниво на изготвување на посебни проекти за овие основни училишта. 

Евидентна е нерамномерната распределба на учениците Роми во двете училишта во општина 
Шуто Оризари. Имено додека во ООУ „26 Јули“ од прво до деветто одделние учебната 2015/2016 
година ја завршиле 37 ученици, а додека пак во во ООУ „Браќа Рамиз и Хамид“ од прво до деветто 
одделние учебната 2015/2016 година ја завршиле дури за 73 пати повеќе ученици, односно 2690 
ученици. Од овие податоци може да се заклучи дека станува збор за процес на концентрирање на 
учениците Роми во одделно основно училиште (се мисли на општината Шуто оризари). Со оглед 
на тоа во оваа општина може да се зборува повеќе за образовниот аспект на инклузијата, отколку 
за меѓуетничкиот аспект.  

Може да се констатира дека најголем број на завршени ученици има во општината Шуто 
Оризари 2727, без позначајни разлики во однос на половата структура, што е значаен фактор 
бидејќи со години наназад постоеше тенденција за осипување на учениците од женската 
популација кај Ромите. Најверојатво врз вклученоста на женската ромска популација во основното 
образование и неговото завршување се условени од неколку фактори: еманципацијата, стаусот 
задолжително средно образование, законски мерки за советувања на родителите, и 
санкционирањето.  

 



 
      
 

 

 

Со сигурност може да се каже дека педагозите (стручните служби) многу точно ги детектираат 
специфичните образовни потреби на учениицте Роми и во зависност од нивните капацитети 
превземаат активности за надминување на констатираните проблеми. Потребно е испитување на 
реалната ситуација на теренот во врска со ова прашање, како и посеопфатна поддршка во 
имплементирање на соодветни активности.  

Значи, училиштата се свесни за проблемите и работат на нивното надминување. Бидејќи, 
инклузијата, интеграцијата, меѓуетникиот сензибилитет итн. се могу општи поими дури и појави, 
добро би било проектниот интерс да се фокусира само врз некои аспекти на оваа сложена и 
повеќеслојна проблематика. Така ќе се зголеми интензитетот на делувањето и ќе се подобри 
ефикасноста на работата со учениците Роми. Евидентно е дека постои потреба од испитување на 
тие потреби и поддршака на училишната стручна служба при спроведување на проектните 
активности. Исто така е потребно и проширување на проекти со активности, компатибилни со 
потребите, маркирани при анализа на приоритетните области на работата на стручните служби во 
основните училишта за образовна поддршка на учениците Роми, прикажани третитани во 
претходното прашање. 

Испитувајќи ги ставовите и мислењата на стручните служби за степенот на образовната 
инклузираност на учениците Роми од аспект на фактори кои имаат влијание врз тој процес, на прв 
поглед може да се заклучи дека ниското образовно ниво на родителите и нискиот социо-
економски статус на семејствата се базичните причини за проблемите на инклузијата на 
учениците Роми. Индикативно е дека и покрај тоа што овие појави се наведуваат како најчести 
фактори за осипување на учениците и директно влијаат врз образовната инклузија, проектните 
активности во училиштата немаат целна поставеност за работа со родителите. Очигледна е 
потребата од подобрување и зајакнување на компетенциите за развивање на вакви проектни 
активности. Многу е значаен податокот дека недоволното познавање на македонскиот јазик за 
редовно следење на наставата е маркиран како значаен фактор. Со сето значење кое тоа го има во 
однос на успешноста во учењето, социјализацијата и добивање на статусот на „другиот“. 
Интересно е што при испитувањето на работата на граѓанските организации често се инсистира во 
годината во пред тргнување во основно училиште, децата Роми да бидат интегрирани во 
предучилишниот воспитно-образовен систе (детски градинки) што дава можност да се научи 
македонскиот јазик.  

Од добиените податоци може да се види дека претставниците од стручната служба сметаат 
дека постои висок степен на осипување на учениците Роми со јак интензитет (оценка 4), пришто е 
интересно дека најнискиот и највисокиот дел од скалата не се оценети. Тоа значи дека станува 
збор за нередовност, повеќе отколку за осипување, односно отпишување од училиште (табела бр. 
7). Овие податоци се во позитивна корелација со податоците добиени од испитувањето на 
претставниците од граѓанските организации за истото прашање.  

Значи, идните проектни активности во сферата на образованието на Ромите треба да се насочат 
кон развивање на механизми и проекти кон надминување на овие состојби. Треба да се направи 
посеопфатно истражување за да се утрврдат причините заради кои има зачестеност на појавите на 
осипување и на нредовно посетување на наставата од страна на учениците Роми. Ова е од 
особено значење, бидејќи вистинската инклузија подразбира редовност во воспитно-образовниот 
процес. 

Според анализираните податоци во однос на прашањето за осипување кај учениицте Роми 
во основното образование, оваа појава е најизразена во VI одделение, односно во првата 
година на преминот во предметна настава, односно на крајот од вториот образовен циклус во 
основното деветгодишно образование (табела бр. 8). Тоа е ноторно сознание потврдено и во 
основните училишта и во граѓанските организации.  

 

 



 
      
 

 

 

Барајќи ги причините за оваа појава, треба да се преиспитаат стекнатите знаења и развиени 
вештини на учениците во однос на јазичното и на другите подрачја.  

Како втора причина е тоа што законски до петто одделение не постои повторување на 
одделението, односно до трето одделение учениците само се „преведуваат“, а не 
„преминуваат“ во следното одделение. Одделението може да се повтори, единствено доколку 
родителот се согласи со тоа.  

Како наредна причина може да се наведе (под претпоставка) „толерантниот“ однос на 
одделнскиот наставник во однос на оставрувањето на програмските цели (усвоени знаења и 
развиени вештини од страна на ученикот). 

Исто така како наредни причини (под претпоставка) можат да се набројат: недостаток на 
програми со ученици со посебни образовни потреби, нерганизирање на дополнителна настава, 
примена на фронтална форма на наставна работа и недоволно развиени педагошки 
компетенции на наставниците за работа со ранливи групи на ученици. 

 Барајќи педагошко-методички решенија за развој на ефективно образование на учениците 
Роми најголем број од стручните соработници ја навеле соработката со родителите; потоа 
дополнителната настава и индивидуалната форма на наставна работа со учениците. Овие 
податоци кореспондираат со сите претходни сознанија во однос на образовните потреби 
пришто како најслаба карика и во овој случај се јавуваат родителите; потреба од образовна 
компензација која очигледно според сознанијата од испитаниците најефикасно може да се 
спроведе преку дополнителната настава и индивидуалната форма на наставна работа со која ќе 
се излезе на потребите на секој ученик одделно.  

 Стручните училишни служби како други решенија за подобрување на состојбата, кај 
стручните училишни служби се нведуваат и други потребни решенија кои се однесуваат јазична 
писменост во пониските одделнија и осовремнување на наставната работа преку зајакнување на 
педагошките компетенции на наставниците (табела бр. 9).   

 При испитување на начините преку кои можат да се вклучат учениците од поголема возраст 
во основното образование (кои досега не биле вклучени или биле вклучени па се осипале), 
очигледно е дека стручната служба бара зајакнување на капацитетите преку организирање на 
воннаставни активности со поддршка на граѓанските организации, што доколку се земе во 
предвид зачестеноста на изјаснување под опцијата „а“ најдобро може да се направи преку 
изготвување на посебни скратени образовни програми (табела бр. 10).  

 Основата за вакви можности е во градење на посебна стратегија за оваа категорија на 
ученици, нејзино инкорпорирање во Стратегијата за Роми, но и во Националната стратегија за 
образование во Р. Македонија, како и развивање на мега-проект на национално ниво за 
образовна инклузија на оваа категорија Роми. 

 Стручните служби од основните училишта јасно ја разбираат и практикауваат потребата од 
соработка со семејствата на учениците Роми кои се интегрирани во основното образование. 
Соработката најчесто ја остваруваат преку индивидуални разговори и советувања со 
родителите, и со заеднички разговори со учениците, родителите и струшната служба 
(табела бр. 11). Воопшто не се практикуваат начини на соработка во кои родителите се 
вклучуваат во некои активности во наставниот процес. Подеднакво, иако не со голем интензитет 
се застапени индивидуалните разговори со педагогот или психологот; групните средби со 
родителите кои имаат еднакви или слични проблеми со педагогот. Како основни проблеми во 
соработката, стручната служба ја наведува недоаѓањето на родителите во училиштето на 
закажани средби во училиштето заради што се користат телефонски разговори, убедувања и 
посети на семејството. Ова уште еднаш ја потврдува потребата од зајакнување на „најслабата 
карика“ во „синџирот“ на инклузијата на децата Роми. 

 



 
      
 

 

 

Сите претставници од анкетираните стручни служби едногласно се сложуваат со тврдењето 
дека посетувањето на организираното предучилишното воспитание и образование има 
влијание врз воспитно-образовниот развој на учениците Роми.  

Најважните индикатори за позитивната рефлексија од посетувањето на организираното 
предучилишното воспитане и образование врз воспитно-образовниот развој на учениците Роми 
можат да се групираат во неколку категории, и тоа: побрзо совалдување на македонскиот јазик, 
кој во основното образование го користат како наставен јазик; надминување на јазичните 
бариери; развиавње на социјализацијата и интеракцијата со другите; отсуство на чувството за 
дискриминација; правилно насочување на когнитивниот, социјалниот и емоционалниот развој 
на личноста на детето; стекнување и развивање на основни хигиенски, културни и работни 
навики; справување со проблеми и учење на контрола на емоциите; учење за правата и 
обврските на децата. 

Преку поставените прашања во ајтемите од третиот дел на прашалникот се очекува преку 
исказите и ставовите на стручните соработници од основните училишта да се утврдат 
образованите потреби на наставниот кадар. 

Според исказите од најголем дел од испитаниците може да се констатира дека наставата и 
работата со ученици Роми ја оценуваат како „многу тешка“ (табела бр. 12). Овој став е очекуван 
од причина што во наставата и во секојдневниот живот во училиштето во средина во која 
доминираат ученици од ранливите групи, „наставникот“ е ставен пред многу предизвици.  

Имено, првата потешкотија се однесува на честите отсуства од наставата, по што следува 
недоволната заинтересираност на родителите за училишниот успех на нивните деца, како и 
честото прекинување на наставата (табела бр. 13). Како многу важна причина се наведува 
јазичната бариера, односно (недоволното) непознавањето на македонскиот јазик како наставен 
јазик, што анлогно резултира со потешкотии во читањето, пишувањето и зборувањето на 
македонскиот јазик. 

Важен предуслов за ваквата состојба се ниското образовно ниво на родителите, како и 
невклученоста на децата Роми во предучилишните установи.  

Секако, како наредни причини можат да се наведат многудетните паралелки, потребата од 
користење на индивидуализирана форма на наставна работа, планирање и реализирање на 
индивидуалните наставни планови, развивање на наставни стратегии за социјализација и 
интеракција, подготвување на посебни инструменти за следење, вреднување и оценување на 
севкупниот развој на учениците, помош при стекнување на навики итн. Истовремено тие имаат 
и обврска и за изготвување на програма за дополнителна настава. 

Сите овие индикатори одат во прилог на констатциите дека наставниците уште во нивното 
иницијално образование треба да ги развиваат нивните педагошки компетенции за работа со 
„ранливите групи“; постои потреба од обезбедување секојдневната помош во работата 
(асистенити, волонтери, студенти од наставничките факултети); поинтензивно да добиваат 
поддршка од граѓанските организации кои работат на компатибилни проблематики; да имаат 
на располагање поголем број и разновидни дидактички и помошни материјали.  

Главната констатција е дека целокупниот „товар паѓа на плеќите на наставникот“ кој треба да 
ја направи севкупната „компензација“ на системот. 

 На прашањето дали членовите од стручната служба организираат  обуки/работилница за 
наставниците од областа на образованието на децата од ранливите групи во училиштата 
кадешто работат, од испитаниците се добиени подвоени одговори, односно дека во 8 (осум) 
основни училишта се организираат, а во 7 (седум) училишта не се организираат ваков тип на 
обуки.  

Од анализата на добиените податоци се утврдува дека на наставниците од најголема помош 
би им биле помошните работни материјали и дидактички материјали и прирачници  

 



 
      
 

 

 

1.2. Заклучоци од сознанијата добиени од СЕКОРИТЕ ОД ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ 

ОПШТИНИТЕ 

Прашалникот е пополнет од вработените во секторот за образование во следниве три општини: 
Виница, Кочани и Штип. Повратни, пополнети прашалници не се добиени од општините: Битола, 
Куманово, Прилеп, Тетово, Чаир и Шуто Оризари.  

Постои потреба во иднина на национално ниво да утврди компатибилноста на капацитетите 
(човечки ресурси) на секторите за образование при општината со потребите на образованието 
на општинско ниво.  

Како приоритетни области на работата на секторот за образование при општините во врска 
со образовната поддршка на учениците Роми најчесто ги наведуваат: образовната инклузија на 
децата Роми во предучилишниот период, стипендирање на ученици од средношколската 
популација, подигнување на свеста на ромската популација за образование, дообразование на 
возрасните, редовноста на учениците Роми во основното образование и подигнување на 
квалитетот на образовната инклузија на национално ниво. 

Може да се маркира и еден друг аспект, а тоа е дека според исказите на анкетираното лице во 
општина Кочани не се реализира ниту еден проект за образовната инклузија на децата Роми. А, 
додека пак во општината Штип бил реализиран само еден проект кој с еоднесува на инклузија на 
децата Роми од предучилишна возраст. Ова е сигнификантен податок од причина што треба да е 
има во предвид бројната популација на ученици Роми кои се дел од основното образование. 

 Најчесто проектите во секторот за образование при општината Виница се однесуваат на 
инклузија на децата Роми од предучилишна возраст, дополнителна поддршка преку туторска 
настава или менторство на учениците Роми во основно и во средно образование, стипендирање 
на средношколците со цел подобрување на стандардот на учениците Роми во средното 
образование и дообразование на возрасните Роми над 18 години. 

Вработените лица во секторот за образование при општините се изјаснуваат дека во општините 
Виница и Штип имаат развиено и усвоено Локални акциони планови согласно Националната 
стратегија за вклучување на Ромите 2016 – 2020 година, а додека пак, општината Кочани нема 
развиено и усвоено Локални акциони планови. Општините Виница и Штип ги имаат развиено 
акционите планови за: образование, вработување, домување, здравство и акциони планови за 
унапредување на статусот на жената Ромка, а немаат развиено акциони планови за култура на 
Ромите. 

Вработените лица во секторот за образование при општините во однос на прашањето кое се 
однесува на улогата којашто општината ја има во во креирање на локалните политики за 
образовна инклузија на ромската заедница, општините Виница и Штип се изјаснуваат дека 
нивната општина се вклучува само како партнер, а не издвојува буџет за имплементација на 
активности за поддршка на образовната инклузија на ромската заедница, додека општината 
Кочани ромското прашње го решава преку постоечките програми и политики за сите граѓани  

Претставниците од секторите за образование при општините како најчести фактори кои имаат 
влијание врз образовната инклузија на учениците Роми  во текот на задолжителното основно 
образование ги наброејуваат: нискиот социо – економскиот стаус на семејствата на децата 
Роми, по што следува ниското образовно ниво на родителите Роми. Тоа се истите фактори кои ги 
наведуваат и другите испитаници во ова истражување, независно на примерокот на којшто 
припаѓаат (граѓанските организации, стручни служби од основни училишта).  

 

 

 



 
      
 

 

 

Во однос на тоа во кое одделение се појавува најголем степен на осипување кај учениците 
Роми во основното образование, сите три општини се согласуваат дека најголем степен на 
осипување на ученици Роми има во третиот циклус од основното образование (во седмо, осмо и 
деветто одделение) (табела бр. 8). Оваа констатација делумно се потврдува и со ставовите на 
испитаниците од другите истражувачки примероци). 

Најефективни наставни форми и методи за поддршка на образованието на учениците Роми, 
според вработените во секторите за образование при општините, ги наведуваат обезбедување на 
скратени програми за ученици кои не се вклучени во образовниот процес и се во поодмината 
возраст и соработката со родителите, а како најмалку ефективна наставна форма и метода за 
поддршка ја наведуваат индивидуалната форма на наставна форма.  

Според вработените во секторите за образование при општините, учениците од поголема 
возраст во основното образование кои се осипале можат да се вклучат во образовниот систем 
преку изготвување на посебни скратени образовни програми и преку организирање на 
воннаставни активности со поддршка и од граѓански организации.  

1.3. Заклучоци од сознанијата добиени од ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

Од вкупно 9 (девет) Центри за социјални работи во деветте општини кои се во фокус на ова 
истражување,  само 5 (пет) одговориле на прашалникот (Штип, Виница, Тетово, Куманово и 
Шуто Оризари, додека Битола, Прилеп, Кочани и Чаир не одговориле на истиот).  

Во дел од општините  се чини дека ЦСР немаат доволно знаење за постоењето на Акционите 
планови и немаат дадено ниеден одговор, што индицира дека не е информиран и/или 
персоналот го нема соодветниот капацитет и знаење за работа со ромското население.  

Очигледно е дека има недоволно познавање за темата и недостасува интерсекторска 
комуникација, а недостатокот на капацитет на истите е изразен преку неучеството во проекти  
насочени кон нашата целна група (само два од ЦСР имаат учествувано во проекти). 

Исто така, загрижува податокот дека некои од општините не се заинтересирани за соработка 
со останатите актери и не иницира креирање на локални политики за поддршка на образовната 
инклузија на ромската заедница. 

Сите (освен еден) ЦСР сметаат дека има потреба од изработка на стратегија, акциони планови 
и/или конкретни мерки за образовна инклузија на Роми.  

1.4. Заклучоци од сознанијата добиени од испитаниците РОМСКИТЕ 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТРИ  

Од вкупно 12 Ромски информативни центри, од кои 9 (девет) општини се предмет на ова 
истражување, на прашалникот одговориле  7 (седум). (Виница, Кочани, Куманово, Прилеп, 
Чаир, Штип и Шуто Оризари, додека Битола и Тетово не одговориле на истиот). 

Загрижувачки е дека во општина Шуто Оризари уште не се донесени сите Акциони планови, 
согласно Националата стратегија. Во истата е донесен само Акцискиот план за домување, додека 
во Кочани, не е донесен ниеден акционен план. Во останатите општини има забележителен 
прогрес. Во Куманово, Чаир и Штип се донесени сите акциони планови, освен Акцискиот план за 
културата на Ромите. Во Прилеп е донесен само еден, Акциониот план за вработување, додека во 
Виница, само два, Акциониот план за вработување и Акциониот план за образование.  

Интересно е што поголем дел од преставниците на РИЦ не ја лоцираат одговорноста на 
општината да иницира креирање на локални политики врз база на националните политики и да 
планира буџет за имплементација на активностите согласно локалните политики (само двајца 
одговориле позитивно).  

 



 
      
 

 

 

Став на еден испитаник/вработен во РИЦ е дека општината се вклучува само како партнер и не 
издвојува буџет за имплементација на активности за поддршка на образовната инклузија на 
ромската заедница, што повторно загрижува бидејќи согласно член 22 од Законот за локална 
самоуправа, да се вклучат сите во образованиот процес е во надлежност на општината.  

Интересен е податокот за перцепцијата дека општината ромското прашање го решава преку 
постоечките програми и политики за сите граѓани што индицира дека ромското прашање е 
вклучено во главните текови што ќе доведе до целосна вклученост на ромите во сите сфери на 
општественото живеење.  

Само  еден преставник смета дека општината не е заинтересирана да се вклучува во соработка 
и не иницира креирање на локални политики за поддршка на образовната инклузија на ромската 
заедница. 

Само мал дел т.е. два (2) од Ромските информативни центри имаат делумно направена 
стратегија, акциони планови и/или конкретни мерки за образовна инклузија на Роми (Шуто 
Оризари и Чаир), но за нивна имплементација недостасуваат ресурси т.е. финансиски средства. 
Останатите (3) три РИЦи имаат потреба, но се уште нема конректни активности. Само една од 
општините смета дека нема потреба од конректна стратегија на РИЦ на оваа тема.  

1.5. Заклучоци од сознанијата добиени од испитаниците од ФОКУС ГРУПИТЕ  

 
Учесниците во групите ги истакнуваат следните прашања како клучни пречки за 

вклучувањето на децата Роми во редовното образование: 

- Привремени надворешните миграции (случаи на неуспешни азил процедури) 

- Слаба социо-економска ситуација и недостаток на свест за важноста на образованието 

Поголемиот дел од децата припадници од ромската популација се засегнати од сиромаштијата 
и од лошата социо-економска состојба што многу влијае на нивниот образовен напредок. Иако 
превозот до училиштата и учебниците за сите одделенија во основното и средното образование, 
кои се обезбедени од страна на државата, родителите обично не се во можност да им обезбедат 
другите потребни ресурси, како што се облека, храна и основна училишна опрема. 

Во ромските семејства, кои најчесто се состојат од повеќе деца, родителите се фокусирани на 
задоволување на основните егзистенцијални потреби, па така, важноста на вклучувањето на 
децата во образовниот систем е маргинализирна. Претежно отсутни од дома, родителите немаат 
увид дали нивните деца посетувале настава и дали ги завршиле училишните задолженија. 

Исто така, постои недостаток на свест за важноста на образованието, како и недостаток на 
контрола на детското мислење.  

- Јазични бариери 

Меѓу бариерите за вклучување на децата во образованието, учесниците исто така, го 
истакнуваат недоволното разбирање на македонскиот јазик, особено кај децата кои доаѓаат од 
општините со мнозинско ромско население. 

Многу Роми во Македонија зборуваат на ромски јазик како, нивен мајчин јазик. Така, ромскиот 
јазик обично се користи во секојдневната комуникација во нивните локални заедници и децата 
ретко доаѓаат во контакт со македонскиот јазик кој е наставен јазик во голем дел од основните 
училишта.  

 

 

 



 
      
 

 

 

Недоволното познавање на македонскиот јазик често има сериозни негативни ефекти врз 
нивниот успех во училиште, бидејќи тие не можат да следат наставата и на тој начин заостануваат 
од своите врсници. Покрај тоа, постои отсуство на специјално дизајнирани програми кои треба да 
им помагаат на децата Роми во разбирањето на презентираните материјали во училниците и во 
учебниците. 

Покрај тоа, родителите кои зборуваат ромски јазик, обично се неписмени или со лоша 
образовна позадина и не се во можност да ги поддржат децата во нивното образование. 

- Нерегистрирани деца 

Многу Роми немаат лични документи за идентификација. Информациите за овој проблем се 
недостапни за јавноста. Сето ова негативно влијае врз децата од ромската популација, бидејќи со 
ова се ограничува нивниот пристап до образование, но, исто така, влијае и врз достапноста до 
здравствените и социјалните услуги. Училиштата и граѓанските организации се соочуваат со 
големи тешкотии во пристапот кон оваа категорија на деца. 

- Дискриминација 

Како резултат на социо-економската ситуација и заради бројните стереотипи и предрасуди 
поврзани со ромската заедница, децата се често мета на дискриминација од страна на нивните 
соученици, што дополнително ги обесхрабрува да одат во училиште. 

- Поделба 

Училиштата кои се наоѓаат во средини во кои претежно живеат Роми, се посетувани исклучиво 
од страна на децата Роми. Самиот систем предизвикува сегрегација и ги спречува децата од 
интеракција со своите врсници од другите етнички групи. Други училишта станаа de facto ромски 
училишта, бидејќи семејствата од мнозинското население ги праќаат своите деца во алтернативни 
училишта. 

- Неуспехот на условниот систем на парични трансфери 

Основанот условен систем на парични надоместоци се базира на доделување социјална помош 
за социјално загрозените семејства под услов тие да исполнуваат одредени критериуми во врска 
со образованието на нивните деца. Сепак, учесниците во фокус групите посочуваат дека овој 
систем не се спроведува соодветно во практиката и често родителите продолжуваат да добиваат 
социјална помош, иако нивните деца не посетуваат настава. Знаејќи дека нема да бидат изложени 
на какви било ограничувања или санкции, родителите не се стремат кон исполнување на нивните 
законски обврски, оставајќи ги своите деца дома или на улица, наместо во училиште. 

- Работен ангажман 

Неможејќи да ги обезбедат основните животни потреби за себе, родителите Роми често ги 
вклучуваат нивните деца. Така, голем број ромски деца вршат сезонски земјоделски работи во 
текот на учебната година, додека други се принудени да просат на улица и да собираат пластика, 
хартија и други материјали кои се рециклираат. 

Учесниците во фокус групите имаат забележано дека децата го занемаруваат училиштето 
заради нивното работно ангажирање, што потоа доведува до пониски постигнувања и 
заостануваат во напредокот со учењето. Децата едноставно не можат да ги комбинираат работата 
и училиштето, ниту пак имаат капацитет или време за да се надминат празнините, создадени како 
резултат на отсуството од наставните часови. 

Исто така, постои недостаток на јасна национална и училишна политика за поддршка на децата 
кои се вратиле од сезонска работа и нивната реинтеграција во образовниот систем. 

 

 



 
      
 

 

 

- Потешкотии во процесот на интеграција на постарите деца во рамките на одделение 
со помлади соученици (во случај кога возрасната разлика е повеќе од 1 година) 

Голем број на родители пропуштаат да ги запишат своите деца во прво одделение навремено, 
по законска возраст од 5 години и 8 месеци, заради различни причини. Како што изјавуваат 
учесниците во фокус групите, училиштата обично им овозможуваат прием во случаите кога детето 
е 1 година постаро од пропишаното, сепак, проблемот се јавува кога возрасната разлика е 
поголема. 

Еден од родителите во групите истакна дека училиштето не прифати да го запише нивниот 
десет годишен син во прво одделение, а некои од наставниците и педагозите објаснуваат дека 
постојат сериозни тешкотии во процесот на интеграција на постарите деца во генерацијата со 
помладите соученици, кои во најголем број на случаи води кон напуштање. 

Меѓу другите елаборирани прашања поставени преку полуструктурираното интервју се 
следниве: Честото отсуство од училиште без некоја оправдана причина; 

- Недостаток на интерес за учење и недостаток на мотивација; 

- Рано склучени бракови и живеење во нерегистрирана заедница (живеење со партнерот), 
особено кај девојчињата; 

- Недостаток на соодветна комунална инфраструктура која може да претставува ризик за 
безбедноста на децата (на пример отсуство на уличното осветлување.); Здравствени проблеми; 
Недостаток на претходно знаење; Асоцијално однесување, насилно однесување; Зависности на 
родителите; Неписмени родители, кои не се во можност да им помогнат на своите деца во 
процесот на учење и во своето образование. 

Учесниците се генерално задоволни од соработката меѓу локалните власти, училиштата и 
локалните граѓански организации. Сепак, тие го потенцираат недостатокот на соработка помеѓу 
самите институции. 

Во врска со успехот на своите институции / училишта / организации, генералниот заклучок е 
дека тие немаат доволно механизми за справување со сегашните проблеми, особено кога станува 
збор за регистрација и инклузија на децата кои немаат добиено никакви документи за 
идентификација. 

Учесниците ги наведоа следниве вештини и компетенции: комуникациски вештини; донации; 
поврзување со институции; образовни вештини; работа во тим; да бидат во можност да се 
мотивираат; мирно решавање на конфликти; посредување; познавање на потребите на целните 
групи; можност да изразат сочувство; вештини во полето од истражувачката област; вештини за 
работа со маргинализирани групи. 

Учесниците истакнуваат дека често постои диспаритет помеѓу законодавството и неговото 
спроведување, како и тоа дека сегашната законска регулатива не ги задоволува реалните потреби 
на терен. Имајќи ги во предвид утврдените проблеми, тие сугерираат дека треба да се направи 
следново во однос на законодавството: 

    - имплементација на системот за условени парични трансфери, прекин на социјалните 
бенефиции за родителите чии деца се исклучени од училиштето; 

- реформација на соседството базирано на училишниот систем кој стимулира сегрегација; 

- основање на правни механизми за спроведување на училишни скратени програми кои ќе им 
овозможат полесена интеграција на децата кои го прекинале своето образование во одреден 
временски период или не биле запишани во прво одделение на возраст постара од законски 
пропишаните; 

 

 



 
      
 

 

 

- интеграција на специјално дизајнирани предучилишни програми за децата Роми со цел 
подобрување на нивните јазични вештини; 

- основање на правна рамка за регистрација и вклучување на децата без документи за 
идентификација. 

Најчестите обуки кои ги посетувале учесниците ги третирале следниве проблематики: 
изработка на локални акциони планови, мировна едукација, вклучување на помалите етнички 
заедници, работа во тим, правата на заедниците под 20%, дискриминација, мултикултурно и 
интеркултурно образование, социјално вклучување, иновативни наставни методи, методи за 
работа со деца со посебни потреби итн. 

Учесниците заклучуваат дека постои потреба од дополнителна обука за следните области: 
комуникациски вештини, социјално вклучување, воведување на расположливите европските 
фондови за граѓански организации, подготвување на проекти, реализација на проектот и 
менаџмент. 

Граѓанските организации со постоечките проблеми се справуваат на следниве начини: работа 
на терен со ромските семејства, вмрежување, обезбедување на хуманитарна помош (обично се 
состои од храна, облека и училишна опрема), програма за туторство наменета за учениците од 4-
то до 6-то одделение, со цел да се подобри знаењето и оценките на учениците, застапување и 
лобирање на локално ниво, приближување на ромските семејства со деца на училишна возраст и 
нивно информирање за важноста на нивното вклучување во образовниот систем, како и да им се 
обезбедат информации во врска со постапката за запишување. 

Покрај предложените измени во однос на законодавството, учесниците го препорачуваат 
следново: воспоставување на методи за напредна соработка и координација помеѓу засегнатите 
страни; формирање тимови составени од претставници од релевантните институции и локалните 
граѓански организации; формирање на дневни центри за згрижување на децата Роми, каде што 
тие ќе бидат во можност да учат во мали групи со употреба на иновативни и неформални методи 
на учење; остварување континуирани неформални средби со родителите; инвестиции во 
образованието на децата Роми во раната возраст со што ќе им се помогне лесен премин во 
основното образование; програми со стипендии; обезбедена храна во училиштето и други 
афирмативни политики на дејствување. 

 

Препораки за надминување на состојбата  

Спроведеното истражување, кое од една страна го мапира степенот на образовна инклузија на 
ромите, а од друга страна, капацитетот на одговорните институции и на граѓанскиот сектор, дојде 
до повеќе согледувања и заклучоци, според кое се формулираа и соодветни препораки. Истите се 
следниве:  

 Генерално, недоволната институционална поддршка на инклузивното образование 
на ромската заедница, како и недоволната соработка помеѓу локалните институции на 
локално ниво, помеѓу локалните и националните институции, помеѓу локалните, 
националните институции и граѓанскиот сектор, проследено со недостатокот на капацитет 
на истите за унапредување на образовната инклузија на ромската заедница на локални и 
национално ниво, доведува до ситуација каде иако има добра волја, имплементацијата на 
предвидените активности, како на национално, така и на локално ниво е отежната.  

 
 
 
 
 
 



 
      
 

 

 

Од една страна, оваа состојба може да се надмине доколку се подобри координацијата меѓу 
надлежните институции, како на локално, така и на национално ниво.  

Од друга страна, доколку се вложат напори да се зајакнат капацитетите на граѓанскиот 
сектор, но и на институциите за подготовка и управување со проекти (имајќи ги предвид 
моменталните заложби на глобално ниво за целосна инклузија на ромите до 2020, т.е. 
Стратегијата 2020). 

 

 Незадоволителниот степен на соработка меѓу институциите, како и недоволната 
комуникација, доведува до ситуација каде институциите на локално ниво не се запознаени 
со стратешките документи, донесени и усвоени од страна на локалната власт, а 
последователно не ги ни земаат во предвид.  

 
Оваа состојба може да се надмине со профункционирање на новоформираните Локалните 

акциони групи за имплементација на локалните акциони планови за инклузија на ромите, во 
општините каде се донесени, што понатаму ќе служи како добра практика во сите останати 
општини во кои ромското население е помалубројно.  

 

 Индивидуалното делување на граѓанскиот сектор, како и ад-хок работењето на 
проекти, наспроти планското и стратешкото дејстување, доведува до ситуации каде имаме 
кумулација на исти активности, во исти региони, наспроти потребата од други и/или во 
други региони. 

 
Оваа ситуција може да се надмине со зајакнување на капацитетите на преставниците на 

граѓанскиот сектор за стратешко застапување, базирано на националните/локалните 
стратегии и акциони планови.  

 

 Најдостакот на иницијативи за проактивно делување на инстиуциите во насока на 
инклузија и поддршка на ромската заедница, е евидентен и преку малиот број на проекти. 
Иницијативите за заедничко работење на темата, најчесто доаѓаат од граѓанските 
организации.  

 
Потребна е поредовна комуникација меѓу граѓанскиот сектор и локалните институции. 

Оваа комуникација може да се остварува преку локалните координативни тела за стратешки 
прашања, но и преку редовна електронска размена на информации и заеднички акции/заложби 
за решавање на одредени проблеми.  

 

 Најчестите причини заради кои учениците Роми не се доволно вклучени во 
образование или пак многу рано го прекинуваат образованието се привремени 
надворешните миграции (случаи на неуспешни азил процедури), лоша социо-економска 
ситуација и недостаток на свест за важноста на образованието, јазични бариери, како и 
постоењето на случаи на нерегистрирани деца, дискриминацијата, реонизацијата како 
системси начин за сегрегација на ромите, неуспехот на условниот систем на парични 
трансфери, но и т.н. работен ангажман (родителите ги вклучуваат во својата работа за 
дополнување на семејниот буџет). Не е за занемарување и дека многу деца имаат 
потешкотии во процесот на интеграција на постарите деца во рамките на одделение со 
помлади соученици (во случај кога возрасната разлика е повеќе од 1 година).  

 
 
 
 
 
 



 
      
 

 

 

Потребна е сеофатна координирана акција на национално и локално ниво. Во 21 век, се 
очекува искоренување на неписменоста. Заложбите и аспирациите за евро-атланстско 
интегрирање на Република Македонија, не обврзуваат на тоа.  
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47796 жители 
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 Види повеќе: Програма за работа и Акционен план за Ромските информативни центри-
РИЦ за периодот 2010-2012 година достапно на http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-
642e295b-69e3-4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx 

 Види повеќе: Акционен план за подобрување на состојбата на Ромите и Синтите во 
областа на дејствување во ОБСЕ достапно на http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-
642e295b-69e3-4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx 

 Види повеќе: Акционен план за подобрување на состојбата на Ромите и Синтите во 
областа на дејствување во ОБСЕ (eng) достапно на http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-
642e295b-69e3-4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx 

 Види повеќе: Извештај за состојбата (во врска со) спроведувањето на Акциониот план 
за подобрување на состојбата на Ромите и Синтите во областа на дејствување на 
ОБСЕ(eng)(alb)(romanes)    достапно на http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-642e295b-69e3-
4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx 

 Види повеќе: Стратегија  за интензивирање на социјалната инклузија на Ромите во 
системот на социјална заштита  во Република Македонија за периодот  2012 – 2014 
година (eng) достапно на http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-642e295b-69e3-4291-acb1-
2ce6beb8cdd8.nspx  

 Види повеќе: Систем на индикатори за мониторинг и евалуација на Декадата на 
вклучување на Ромите во Република Македонија    (eng) достапно на 
http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-642e295b-69e3-4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx 

 Види повеќе: Државен завод за статистика на Република Македонија достапно на 
www.stat.gov.mk  
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