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4. САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ ПОВОДОМ РЕАЛИЗОВАНЕ 
ТРЕЋЕ ФАЗЕ – СОЦИОМЕТРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА НА ДЕЦИ 

ПРЕШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  
„Утицај родитеља и васпитача на формирање толеранције  

код деце предшколског узраста“ 
који је одобрио Покрајински секретаријат за високо образовање и 

научноистраживачку делатност 
 

Основни циљ социометријског истраживања у оквиру пројекта је да утврди 
социометријски статус деце из појединих маргиналних група (Роми, дете са 
сметњама у развоју и проблемима у понашању), као и да утврди могућност 
примене социометријског приступа у испитивању толеранције деце 
предшколског узраста.  
Укупан намеран и пригодан узорак је чинило 58 испитаника (28 дечака и 30 
девојчица), предшколске деце која похађају Предшколску установу „Драгољуб 
Удицки” у Кикинди.  
Основни метод је неексперименталан, а примењена је техника именовања 
(номинацијa) у социометријском протоколу, односно утврђивања релација 
прихватања и одбијања у оквиру васпитне групе деце. Упитник садржи десет 
питања позитивног и десет питања негативног избора, а питања су се у току 
интервјуа могла модификовати.  
Васпитачи1  су обавили интервјуе са децом јер је због епидемиолошких мера које 
су на снази истраживачком тиму улазак у вртиће био онемогућен.  
Од деце се захтевало да одговоре на питања именујући до три вршњака – 
другара из групе. После сваког питања деци је постављено питање како би 
образложили свој избор – то јест зашто неког бирају или не. 
Обрада података је извршена двојако: нумерички/табеларно – израчунавањем 
индекса и графички – израдом социограма.  

                                                           
1 Због гаранције анонимности приликом објављивања резултата, нисмо навели имена 

васпитача како се њихово име не би довело у везу са децом која су учествовала у 

истраживању. 



Табеларно приказивање података подразумева бележење броја позитивних избора 
(Д+); броја негативних избора (Д-); индекса прихватања (ИП); индекса 
одбацивања (ИО) и социометријског статуса детета (ИСС). 
Графички приказ – примери: 

 
 Социограм односа детета из маргиналне групе са осталим вршњацима из групе на основу питања „Са 

којим другом или другарицом би највише волео-ла/не би волео-ла да си пар кад идете у шетњу?” 
 

 
Социограм односа детета из маргиналне групе са осталим вршњацима из групе на основу питања 

„Коју другарицу или друга би позвао-ла/не би позвао-ла на свој рођендан?” 
 

ЛЕГЕНДА:  
 однос две особе које се међусобно бирају приказан је пуном цртом с врховима 

стрелица на обе стране; 
 пуна црта с врхом стрелице у смеру бирања приказује однос особа у којима једна 

особа бира другу, а друга прву игнорише; 



 однос особа које се међусобно игноришу представљен је тако што међу тим особама 
не постоји повезница; 

 однос у ком једна особа одбија другу, а друга прву игнорише приказан је 
испрекиданом цртом с врхом стрелице у смеру одбијања; 

 однос особа које се међусобно одбијају приказан је испрекиданом цртом с 
врховима стрелица на обе стране;  

 девојчице су приказане кругом; 
 дечаци су приказани троуглом; 
 симболи којима су представљена ромска деца обојени су плавом бојом; 
 црвено оивиченим симболима су представљена деца са сметњом у развоју.   

 
Добијени резултати показују да ромска деца имају просечан социјални статус у 
вршњачкој групи, а негативни изборни статуси су присутни код детета са сметњама 
у развоју и проблемима у понашању као и да се са хипотетским приближавањем 
социјалних односа мањинске групе деце све више прихватају на већој социјалној 
удаљености, односно, све се више маргинализују.  
Истраживањем је утврђено да је социометријски приступ примењив код испитивања 
толеранције код предшколске деце, а добијени налази указују на неопходност 
оспособљавања студената – будућих васпитача за примену социометријског поступка у раду 
са предшколском децом у циљу коришћења ове технике за процену социјалног статуса 
маргинализованих група деце, односно као инструмента за индиректно испитивање ставова 
деце типичне или већинске популације према мањинским групама, а у сврху подстицања 
толеранције као вредности и нужног предуслова за (су)живот у мултинационалној, 
мултукултуралној и/или мултиконфесионалној средини каква је наша. 
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