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Медијана пуна

"академаца"
У градској општини Медијана 34, 73

одсто станов-

ника има дипломе више школе или факултета, што
ову општину сврстава у пет првих општина у Србији
по броју високообразованих лица
Број мушкараца и женаје готово изједначен када је
у питању факултетско образовање, али је зато
знатно веђи број жена у популацији која има
непотпуно основно образовање или су без школске
спреме
Резултати пописа сташколе Је у Нишу 3.309 становништва и станова у 201 2.
новника, аса непотпуном осгодини показују да је неновном школом је 14.185

писменост знатно опала у
односу на податке из 2002.
године, али и да је порастао
број грађана са факултетским дипломама са неких 6,
52 на 10, 59 одсто за по-

следњих десет година. Ста-

тистика показује и у којим
општинама Србије је највећи удео становника са
вишим и високим образовањем, али у којим је општинама и највећи број неписмених или лица са завршеном
основном школом.
Када се ради о Нишу, резултати пописа показују да
међу становништвом старијем од 15 и више година
према школској спреми има
највише оних који су завршили средњу школу. Од
укупно 224.041 становника

из ове групације у Нишу њих
120, 562 има диплому
средње школе, гимназије

или неке средње стручне
школе у трогодишњем или
четворогодишњем трајању.
Више образовање има
17.062 житеља Ниша, а са
факултетском дипломом их
је 34.409 или сваки шести
Нишлија. У прилог оваквим
подацима иде, свакако, и
чињеницадајеНиш универзитетски град, што у многоме утиче на наставак школовања после средње шко-

ле.

Са друге стране, без

Нишлија. Завршено основно
образовање има 33.800 становникаНиша.
Када се ради о градским
општинама,
највише
разлога да се похвали има
општина Медијана, која се
нашла на петом месту на
ранг -листи општина по
броју високообразованих

грађана. Више и високообразовање у овој нишкој градској општини има чак 34, 73
одсто становника, а испред
општине Медијана само су
београдске градске општине Врчар, Стари град, Савски венац и Нови Београд.
Од укупног броја становника старијих од 15 година
општини Медијана, 75.090,
7.388 има диплому више
школе, а 18.409 становника
је са факултетском дипломом. Половина становника
ове општине, 37.959, има диплому средње школе. У овој
општини је и најмањи број
грађана без школске спреме, 451 у односу на број становника, а непотпуно ос-

новно образовање има

2.481 грађанин.
Друга по броју грађана
са завршеном вишом школом или факултетом је градска општина Палилула у којој диплому више школе има
4.379, а факултета 7.636 становника од 62.928 станов-

ника старијих од 1 5 година.
Са друге стране, у овој
општини је забележен највеђи број лица без школске
спреме и он износи 1.255,

док је са непотпуном основномшколом 3.847 лица.

Општина Пантелеј има
45.719 становника старијих
од 15 година од којих 3.444
има диплому више школе, а
5.695 је факултетски образовано. Број оних који имају
непотпуно образовање је
3.275. У општини Црвени
крст је забележено 1.226
лица са вишом школом и
1.627 особа са завршеним
факултетима. Број становника ове општине који имају
непотпуно основно образовањеје 3.203. Натериторији
ове општине живи и 828 становника без школске спре-

ме.
У градској општини
Нишка Бања 625 становника има више образовање,
а 762 факултетско. Са непотпуним основним образовањем у овој општини живи
1 .379 грађана, а без школскеспремеје261 лице.
Статистика показује,
када се ради о половима, да
је број мушкараца и жена
који заврше факултете готово изједначен, али је зато
велика разлика међу половима када се ради о непотпуном основном образовању где се запажа знатно
већи број жена које нису завршиле до краја основну
школу. И међу лицима без
школске спреме предњаче
особе женског пола. Примера ради, у градској оштини Нишка Бања без школске спреме је 261 лице, од
тога 37 мушкараца и 224 жена.
В.Петровић

