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Место одржавања: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне ББ Ниш 

Датум и време почетка: уторак 15. новембар 2016. г. са почетком у 10 часова 

 

 

ОКРУГЛИ СТО 

 О ПРОБЛЕМУ ПРЕВРЕМЕНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛОВАЊА  
И МЕРАМА ПОДРШКЕ ШКОЛОВАЊУ (РОМСКЕ) ДЕЦЕ НА ЈУГУ СРБИЈЕ 

 

 

Контекст 
 

Према подацима објављеним у Другом националном извештају о социјалном укључивању и 

смањењу сиромаштва у Републици Србији (2014), образовна структура становништва је и даље 

неповољна. На основу података из Пописа из 2011. 2% грађана старијих од 10 година је неписмено 

(жене пет пута више од мушкараца), 11% грађана старијих од 15 година има недовршено основно 

образовање, 20.8% има само основну школу, док 48.9% има средњу школу. Само 16.2% грађана 

има диплому високог образовања. Обухват ромске популације образовањем је неповољнији него 

код остатка популације. Чак 87% Рома има основну школу или нижи степен квалификација, док 

мање од 1% Рома има диплому високог образовања.  

 

Није дефинисан механизам за идентификовање и превенцију прераног напуштања школовања. 

Министарство образовања, науке и технолошког развоја покренуло је велики број интервенција; 

ипак, оне су још у повоју, њихово спровођење и ефикасност се прате након чега ће бити 

размотрена њихова интеграција у образовни систем. Неопходно је очувати напоре да се повећа 

обухват ромске деце у образовању и њихова пуна инклузија, успоставити нове и напредне 

системске мере подршке (асистенти у настави), и сарадњу између различитих сектора на 

националном и локалном нивоу (изнад свега кроз сарадњу са системима социјалне и здравствене 

заштите). Неопходно је развити и систем праћења и извештавања о обухвату Ромске популације у 

образовању.  

 

Пратећи потребе дефинисане у Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. године, као и 

потребе деце у заједницама на југу Србије, конзорцијум који чине World Vision Osterreich из Беча, 

Агроинвест фондација Србија и Западнобалкански институт (ТУТОРИНГ програм) из Београда, 

Висока школа за образовање струковних васпитача из Вршца и Културно-информативни центар 

Пралипе из Пирота, започели су у јануару 2016. године спровођење мера подршке кроз пројекат 

''РЕЦИ''.  
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Пројекат ''РЕЦИ'' 
 

У оквиру овог пројекта: 

 Реализована је ''од врата-до врата'' кампања уписа ромске деце у припремне предшколске 

програме и основну школу  

 Креиране су 3 интерсекторске мреже у области превенције прераног напуштања 

школовања у општинама Прокупље, Бела Паланка и Књажевац 

 Креиран је механизам за рано упозоравање на ризик од осипања из образовања 

 Започето је увођење програма подучавања у 4 основне школе у 3 општине, који је намењен 

деци у ризику од превременог напуштања школовања 

 Креиран је приручник за васпитаче са елементима ромске културе и језика 

 Започете су активности рада са родитељима 

 Започета је ревизија локалних акционих планова за децу у Прокупљу и Белој Паланци и 

локалног акционог плана за образовање Рома у Књажевцу 

 

Пројекат ''РЕЦИ'' спроводиће се до 17. октобра 2017. године у оквиру позива ’’Подршка социјалном 

укључивању најрањивијих група, укључујући Роме, кроз дивeрзификоване услуге социјалне 

заштите’’ – лот 2: ’’Иницијативе активног укључивања Ромске популације’’ а финансира се 

средствима ЕУ уз подршку Делегације ЕУ у Републици Србији. 

 

 

Циљеви округлог стола 
 

Округли сто и прес конференцију у Нишу организујемо не само да бисмо представили досадашња 

постигнућа и најавили наступајуће догађаје на пројекту ''РЕЦИ'', већ и да бисмо: 

 

 Окупили све релевантне актере у области образовања и рада са децом и започели процес 

умрежавања и сарадње  

 

 Подстакли размену идеја искустава и добрих пракси у раду са децом у ризику од 

напуштања из образовања 

 

 Иницирали нове програме и мере подршке деци и родитељима у заједници које ће 

смањити ризик од напуштања и омогућити бољи успех деце у образовању. 
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ПРОГРАМ  
– радна верзија – 

 

Модератор: Марко Стојановић 

 

До 10.00 ч. Долазак учесника/ца 

10.00 – 10.20 Свечано обраћање 

 Драган Гејо, начелник Школске управе Ниш  

 представник/ца ДЕУ (чека се потврда) 

 Олгица Бајић, Отворени клуб Ниш (чека се потврда) 

 Јелена Настић-Стојановић, АФС, представница пројектног 

конзорцијума 

10.20 – 10.40 Пауза за кафу и за давање изјава медијима  

10.40 – 11.30 Тема 1:  

''Превремено напуштање школовања на југу Србије, изазови ромске 

заједнице и значај раног уписа у предшколски систем образовања и 

васпитања''  

Уводничар/ка: Љубинка Симић (бивша Ромска координаторка у 

Књажевцу), представница ОШ Чегар из Ниша и Марија 

Александровић/Славица Коматина (професор на Високој школи за 

васпитаче у Вршцу) 

Дискусија  

11.30 – 12.15 Тема 2:  

''Идентификација ризика и интервенција: механизам за рано 

упозоравање и програм подучавања'' 

Уводничари: Јелена Настић-Стојановић (аутор програма) и Анђелија 

Роглић (тренерица у ТУТОРИНГ програму) 

Дискусија 

12.15 – 13.00 Тема 3:  

''Наставници и родитељи на истом задатку: да ли довољно 

сарађујемо?'' 

Уводничарке: Драгана Љубисављевић (директорка ОШ Вук Караџић 

из Књажевца) и Драгана Соћанин (стручњак за рад са децом и 

родитељима) 

Дискусија 

13.00 – 13.30 Сумирање закључака и најава наредних активности и могућности за 

ширење сарадње између учесника округлог стола 

13.30 – 14.00 Ручак и дружење учесника 

 


