
 

 

 

 

ПРАШАЊА ЗА ИНТЕРВЈУ 

1. Колку знаете за ромската заедница и начинот на живот на ченовите од 

ромската заедница? 

2. Дали мислите дека децата Роми имаат послаби резултати во  учењето од 

децата кои доаѓаат од мнозинската заедница? Објаснете го одговорот. 

3. Дали имате пристап до дигитални уреди на работа? 

4. Дали користите дигитални технологии во процесот на учење во вашето 

училиште? Објаснете го одговорот. 

5. Како ги разбирате поимите „дигитална писменост“ и „дигитални вештини“? 

6. Објаснете што би помогнало во развојот на вашата дигитална писменост и 

дигитални вештини? 

7. Што мислите дека ќе придонесе за проширување на употребата на дигитални 

алатки во процесот на учење? 

8. Според Вас, кои се пречките за развојот на дигиталните вештини кај децата 

Роми? 

9. Дефинирајте ја вашата улога во развојот на дигиталните вештини на 

учениците Роми? 

 

 

  



 

 

ДРУГИ ПРАШАЊА 

Директори 

1. Што значи моменталната состојба (пандемија) за социјалната вклученост на 

учениците Роми и завршувањето на образованието? 

2. Како се организира наставата и учењето на далечина (на ниво на училиште)? 

3. Која е улогата на дигиталното учење? 

4. Кои педагошки пристапи за поддршка на дигиталната писменост се користат 

во вашите училишта? 

5. Дали вашите ученици можат да користат свои дигитални уреди во 

училницата? 

6. Што се случува со учениците кои посетуваат училиште каде никој не го 

зборува нивниот мајчин јазик (на пр. ромски јазик)? 

7. Можете ли да ми кажете колку знаете за ромските заедници и нивниот начин 

на живот? 

8. Кои зборови ги поврзувате со членовите на ромската заедница? 

9. Дали сите студенти Роми имаат пристап до Интернет во нивните домови? 

10. Дали мислите дека вашите ученици имаат доволно ниво на дигитална 

писменост и развиени дигитални вештини? 

11. Какви мерки презема училиштето за да обезбеди активно учество на 

учениците Роми во наставата и учењето на далечина? 

12. Според Ваше мислење, која е клучната пречка за развојот на дигиталните 

вештини кај  учениците Роми? 

 

НАСТАВНИЦИ 

1. Кои зборови ги поврзувате со членовите на ромската заедница? 

2. Дали мислите дека децата Роми имаат послаби резултати во учењето од 

децата на мнозинската заедница и зошто? 

3. Дали мислите дека децата Роми имаат помалку развиени дигитални вештини 

од децата од мнозинската заедница и зошто? 

4. Колку знаете за ромските заедници и нивниот начин на живот? 

5. Според Ваше мислење, која е клучната пречка за развојот на дигиталните 

вештини кај учениците Роми? 

 



 

 

6. Како се организира наставата и учењето на далечина (од гледна точка на 

наставникот)? 

7. Дали децата Роми имаа повеќе потешкотии во наставата и учењето на 

далечина? 

8. Со какви проблеми се среќавате најчесто? 

9. Која е улогата на помошниците/медијатори/тутори Роми во развивањето на 

дигиталните вештини на учениците Роми? 

10. Дали мислите дека треба да ги подобрите вашите дигитални вештини? 

11. Дали би учествувале на курсеви и обуки за развој на дигитални вештини? 

12. Дали вашето училиште организира обуки за развој на дигитални вештини за 

своите вработени? 

13. Објаснете што би помогнало да ја развиете вашата дигитална писменост и 

дигитални вештини? 

 

АСИСТЕНТИ/ПОМОШНИЦИ/ТУТОРИ/МЕДИЈАТОРИ  РОМИ 

1. Можете ли да ми кажете колку знаете за ромските заедници и нивниот начин 

на живот? 

2. Според вас, која е клучната пречка за развојот на дигиталните вештини на 

учениците Роми? 

3. Која е вашата улога во пренесувањето на знаењето на учениците Роми и 

развивањето на нивните дигитални вештини? 

4. Дали забележувате дека роднините на децата Роми имаат паметни 

телефони, таблети или персонални компјутери? 

5. Дали мислите дека треба да ги подобрите вашите дигитални вештини? 

6. Дали би учествувале на курсеви и обуки за развој на дигитални вештини? 

7. Дали вашето училиште организира обуки за развој на дигитални вештини за 

своите вработени? 

8. Како се организира наставата и учењето на далечина (од перспектива на 

асистентите/помошници/тутори/медијатори Роми)? 

9. Каква улога имавте во процесот на настава и учење на далечина? 

 

 


