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КОЛИКИ ЈЕ БРОЈ УЧЕНИКА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА? 

Министарство је планирало и реализује у овој школској години активности на основу 

резултата истраживања које је реализовано у сарадњи са УНИЦЕФ-ом крајем 

претходне школске године и током ванредног стања. Истраживање је реализовано ради 

праћења обухвата и начина реализације наставе на даљину за ученике из осетљивих 

друштвених група. Податке су доставиле 1672 школе, односно 95%, Добијени подаци 

односе на 746 467 ученика уписаних у школској 2019/2020. години, што чини 93% од 

свих уписаних ученика. У фокусу су ученици припадници осетљивих друштвених 

група, а упитник је разликовао три такве групе: ученике припаднике ромске 

националне мањине којима је потребна додатна подршка у образовању, ученике са 

сметњама у развоју и инвалидитетом и ученике који су припадници других осетљивих 

група којима је потребна додатна подршка као што су ученици из породица ниског 

социоекономског статуса, избеглице, мигранти и други. Према извештавању школа, 

осетљивим друштвеним групама припада 7,8% укупног броја ученика (58 311 

ученика).  

ОБРАЗОВАЊЕ РОМА 

Најзначајнији ефекти предузетих мера подршке огледају се у повећаном обухвату 

ромске деце системом образовања и васпитања, смањеном одустајању од образовања и 

раном напуштању образовања. Посебно се уочава пораст ученика који уписују и 

завршавају средњу школу.   Прелиминарни подаци новог МИЦС 61 показују да 27% 

ромских девојчица похађа средње образовање и 50% ромских средњошколаца, 

што је повећање у односу на 2015 када је само 15% ромских девојчица похађало 

средњу школу. МПНТР процењује (с обзиром на необавезност изјашњавања по 

националној основи) да је  повећан обухват основним образовањем деце из ромске 

популације; у школској 2019/20. године, према подацима МПНТР обухват основним 

образовањем износи 77% (80% девојчица, 73% дечака), док је одустајање од 

образовања смањено за 7%. Са циљем потпуног елиминисања дроп-оут-а из основог 

образовања креиран инструмент за препознавање ученика у ризику од раног 

напуштања школе (ЕWIS) који се примењује у установама образовања и васпитања.   

Поред афирмативног уписа у предшколске установе и уписа у основну школу без 

докумената, МПНТР континуирано наставља са мерама подршке ромској заједници 

кроз стипендије и афирмативну меру уписа у средњу школу и високошколске установе 

чији оснивач је Република Србија. Стипендије за  4.206 ромских ученика/ца, од чега 

65%девојчица704+ 503,  укупно 1207 

Ромски језик са елем националне културе у 2020/21 изабрало 2467 ученика у 68 школа 

Министарство је прописало критеријуме за финансирање рада ПА. На препоруку 

Националног савета ромске националне мањине припремљене су измене правилника који 

уређују критеријуме и стандарде за финансирање основних и средњих школа, а правилници 

су објављени у „Сл. гласнику РС“, број 115/20 од 11. септембра 2020. године2. Измене се 

односе на нормирање рада педагошког асистента који пружа подршку ученицима 

 
1 MICS 6, 2019 - Multiple Indicator Cluster Surveys- Истраживање вишеструких показатеља о положају жена и деце 
2 http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/73/6/reg за основну, односно на 
линку:  

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2015/72/1/reg за средњу школу. 
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ромске националности, којима је потребна додатна подршка у образовању. Школа може 

да ангажује ПА када има најмање 20 ученика којима је потребна додатна подршка у 

образовању. ПА који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну 

норму у раду са 35 ученика ромске националне мањине којима је потребна додатна 

подршка у образовању. 

сегрегација дефинисана као посебно тежак случај дискриминације. Ученици који живе у 

подстандардним ромским насељима прате наставу на даљину путем ТВ, он лине учионица, 

вибер група као и сви остали ученици. За ученике који немају ни једну од понуђених 

могућности, школа штампа образовни материјал који је доступан родитељима у одређеном 

временском периоду, школе су углавном у близини ромских насеља. Образовни материјал 

доставља се ученицима у ромским насељима и преко напр. наставника верске наставе или 

Ромског језика са елементима националне културе, а који живе или у самом насељу или у 

његовој близини. МПНТР је уз подршку УНИЦЕФа реализовало истраживање у циљу праћења 

и мапирања доступности учења на даљину за ученике из осетљивих друштвених група, 

укључујући и ученике ромске националности. Прелиминарни подаци овог истраживања, дају 

увид у стање, али и потребе ученика ромске националне мањине. 

Подаци се користе за даље планирање подршке. Од укупног броја ученика, 1,20% њих нема 

адекватан приступ интернету, док 0,80% не поседује одговарајући уређај за приступ интернету. 

Са друге стране, од укупног броја ученика у Србији, 30,72% ромских ученика нема приступ 

интернету, а њих 19,94% нема одговарајући уређај (телевизор, паметни телефон, таблет, 

рачунар). За оне ученике који нису имали ни једну од могућности он лине праћења наставе и 

пробног завршног испита припремљени су и дистрибуирани штампани наставни материјали и 

материјали за пробни и завршни испит. Подаци добијени поменутим истраживањем, говоре да 

ученици ромске националне мањине чине 1,87% удела у овом начину образовног рада, у односу 

на укупан број ученика за које се припремају штампани материјали. Током ванредног стања, 

педагошки асистенти  - ПА (у систему их је 261) који пружају подршку ученицима ромске 

националности којима је та подршка потребна у основним школама, обезбедили су адекватну 

подршку учењу на даљину кроз низ активности:  

ШТА МИНИСТАРСТВО ПРЕДУЗИМА  ТОКОМ ЕПИДЕМИЈЕ КАКО БИ ДЕЦА 

СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ИМАЛА АДЕКВАТНО ОБРАЗОВАЊЕ? 

 У области инклузивног образовања деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, за 

образовне установе припреман је сет препорука  о  укључивању деце и ученика из 

осетљивих друштвених група у образовање након периода учења на даљину, а у складу 

са Стручним упутством које су добиле школе пре почетка школске године. Рад се 

планира и организује 1:1, у складу са индивидуалним образовним планом, а велику 

помоћ и подршку у учењу пружају родитељи ученика са којима су наставници 

свакодневно у контакту. У домовима за смештај деце и младих, настава се реализује на 

даљину, преко координатора установе, који упутства у вези са наставом прослеђује 

особи која је са ученицима (васпитач, медицинска сестра) и од којих школа добија 

повратне информације. У сарадњи са Министарством, Уницеф је набавио РТС-у 

софтвер за аутоматско претварање гласа у титлован текст  како би се унапредила 

приступачност за глуве и наглуве ученике. 

Као што је познато, настављамо са применом  афирмативних мера уписа у средње 

школе и на високошколске установе кроз  прилагођавање завршних и пријемних 

испита за ученике са сметњама у развоју.  Завршили смо све активности на 

прилагођавању уџбеника и са издавачима дистрибуирали  7.000 бесплатних 

прилагођених уџбеника на Брајевом писму, са увећаним фонтом, у електронском 
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формату које добијају ученици са инвалидитетом и других бесплатне уџбеника за 

ученике који се образују по ИОП-у (индивидуалном образовном плану). 

Настављамо да примењујемо афирмативне мере уписа у средње школе и на 

високошколске установе и прилагођавају се завршни и пријемни испити за ученике са 

сметњама у развоју. Резултат ових мера је повећање обухвата деце и ученика 

образовањем, повећање броја ученика из осетљивих група на вишим нивоима 

образовања, повећање ученике који се образују по ИОП-у у редовним школама (преко 

21.000 ученика) уз тренд смањивања броја ученика у школама за ученике са сметњама у 

развоју и инвалидитетом.  

ДА ЛИ МИНИСТАРСТВО ИМА ТАКВУ  СТРАТЕГИЈУ РАДА И ЗА ДРУГЕ 

ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ? 

 

У одговору на COVID кризу током учења на даљину посебна пажња је била усмерена 

на рад са ученицима из осетљивих друштвених група, а подршка је пружена кроз мере 

индивидуализације и набавку 1650 уређаја и 2400 интернет картица.  Таква подршка је 

резултирала чињеницом да је 96%ученика из осетљивих друштвених група било 

обухваћено наставом ( истраживање које је Министарство реализовало са Уницеф-ом и 

Институтом за психологију). 

На основу резултата поменутог истраживања, мапирали смо потребе, а Министарство је 

са Уницеф-ом започело реализацију пројекта Премошћавање дигиталног јаза у 

Србији за децу из осетљивих група. Јединица за имплементацију пројекта  је 

успостављена и формираћемо образовно- технолошке  библиотеке, клубове за учење у 

30 школа , а  свака од 30 школа ће добити рачунарску опрему за успостављање 

библиотеке образовних технологија (у просеку око 60 таблета и 2 лаптопа) 

30 наставника Школе похађања обуке за подизање дигиталних и педагошких 

компетенција за реализацију наставе у учионици и наставе на даљину: онлајн, 

коришћење платформи и садржаја наставе преко ТВ-а Школа ће добити грант у 

динарској противвредности од 5.000 евра за формирање и организацију рада школских 

клубова за учење ради индивидуалне подршке ученицима којима је психо-социјална 

подршка и подршка у учењу најпотребнија 

 

Осим образовања у школским условима, ученици мигранти добијајали су током 

ванредног стања , али и сада образовање у складу са реализацијом наставе у школи коју 

похађају. Тренутно у 32 школе имамо 117 ученика у основним школама и 37 у средњим 

школама. Тај број се мења у односу на њихове миграционе токове. 

У завршена је  онлајн обука за 1500 наставника за програм Смањење стреса у 

ситуацијама миграција, као и имплементација 58 грантова за школе које образују 

мигранте, а у оквиру Специјалне мере 6 коју реализујемо са ИОМ (Међународном 

организацијом за миграције), а коју финансира Европска комисија кроз Национални 

ИПА пројекат. Завршена је  и онлајн обука за 300 наставника за примену Српског као 

страног језика. 
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 Пружамо подршку и у оквиру  пројекта Акелиус – дигитална иницијатива за учење 

страних језика - Подршка образовању деце избеглица и миграната у Србији  који  

спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја у  сарадњи са 

канцеларијом УНИЦЕФ Србија и Комесаријатом за избеглице и миграције Републике 

Србије.  УНИЦЕФ је покренуо иницијативу са Акелиус фондацијом а све са циљем да 

олакша континуирано учење деце миграната кроз обезбеђивање приступа дигиталној 

платформи за учење и подршку за његову употребу.  Пројектом помажемо  учењу 

ученика миграната јачањем кључних компетенција (енглеског језика и дигиталних 

компетенција). Обука локалних координатора у прихватним центрима је завршена, 

испоручено 117  таблет уређаји на три одабране локације (Београд – Крњача, Врање, 

Шид)   

 

МИНИСТАРСТВО ОРГАНИЗУЈЕ НАСТАВУ И НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА. 

КОЛИКО УСПЕВАТЕ У ВРЕМЕ КОВИД ЕПИДЕМИЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИТЕ 

НАСТАВУ НА ДАЉИНУ НА ТИХ ОСАМ ЈЕЗИКА МАЊИНА? 

 

Упоредо са наставом на даљину на српском језику, у школама широм Републике Србије 

реализује се наставе на даљину и за ученике који наставу похађају на језику 

националне мањине. У периоду од 01. септембра до  краја првог полугодишта 2020. 

године снимљено је укупно 2.912 часова за основно и средње образовање на 

албанском, словачком, мађарском, босанском, бугарском, румунском  и 

русинском језику. Укључено 264 наставника који предају на језицима 

националних мањина.  

У обезбеђивању што већег броја и што квалитетнијих дигиталних и других онлајн 

ресурса за реализацију квалитетне наставе на даљину на језицима националних 

мањина, Министарству значајну подршку пружају национални савети националних 

мањина, а у припреми и извођењу образовних садржаја током ванредног стања  је 

учествовало 339 наставника који предају на једном од 8 језика националне мањине и 

тада је снимљено и емитовано 3.310 прилога на 8 језика националних мањина.  

У школској 2020/21. години  настављена је организација наставе на даљину на осам 

језика националних мањина. У међувремену, Министарство је набавило додатних 25 

Camtasia лиценци за  снимање часова на даљину, те је укупно 34 Camtasia лиценци 

достављено националним саветима. Часови се објављују на порталима националних 

савета националних мањина и доступни су свима. Све информације,  у вези са наставом 

у школској 2020/21. години преведена су на 8 језика националних мањина (на 

албанском, словачком, мађарском, босанском, бугарском, хрватском, румунском  

и русинском језику), а превентивни видео материјал за ученике на пет језика 

(словачки, хрватски, русински, ромски и мађарски). 

Започето је снимање 336 часова за предмет Српски као нематерњи језик по А  (они 

чији матерњи припада несловенским језицима ) и Б моделу (они чији је матерњи у 

групи словенских језика) у Суботици и Бујановцу, као подршка Мисије ОЕБС.а сада је 

о већ 300 

Из наведеног, јасна је опредељеност Министарства да уложи напоре и у време 

епидемиолошке кризе примени Миленијумски развојни циљ 4: „Квалитетно 
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образовање: Постизање инклузивног и квалитетног образовања све деце потврђује 

уверење да је образовање најмоћније и доказано средство одрживог развоја“. Ни 

пандемије не може да спречи наше чврсто опредељење у том процесу.  


